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Tézisek 

Témamegjelölés és hipotézisek 

A települések szocialista átalakulása, vele pedig a paraszti életforma felbomlásának 

folyamata múzeumi munkám során került az érdeklődési körömbe. A Göcseji Múzeum 

falumúzeumi kiállításrészért felelős néprajzos muzeológusaként pályám elején, 2004-2008 

között viszonylag sok időt töltöttem azzal, hogy áttanulmányozzam a falumúzeum 

létrehozásával kapcsolatos adattári dokumentumokat, hogy megismerjem a múzeumban 

felépített épületek történetét, és az egykor benne lakók életét. 

A rendelkezésre álló dokumentumok ismerete és a helyi viszonyok között folytatott 

múzeumi munka arra sarkallt, hogy tudományos munkám során erre a terepmunka-

dokumentációra alapozva, azt tovább folytatva, a településeknek, az 1960-as években 

bekövetkezett változásaival, a jelenbe is kiható következményeik feltérképezésével 

foglalkozzam. Néprajzi kutatásomat hat Zala megyei faluban végeztem, amelyek mind egy-

egy falutípust képviseltek. Törekedtem arra, hogy a településhatárokon túl adataim, tájegységi 

általánosíthatósággal is bírjanak, és állításaimat Nyugat-Magyarország, a Zalaegerszegtől 

nyugatra, a határig terjedő, a korábbi Göcsej és Hetés tájegységekre érvényesíthessem. A 

vizsgálatba vont települések:  

 Kávás – a megyeközponttól 11 kilométerre nyugati irányba elhelyezkedő 

zsákfalu. 

 Gellénháza – a megyeközponttól 13 kilométerre, déli irányba elhelyezkedő, 

úgynevezett „olajos falu”, amely az olajkitermelés időszakában néhány száz 

fős faluból 1000 fő feletti lakossal rendelkező községgé fejlődött. 

 Szentgyörgyvölgy – a szlovén határtól néhány kilométerre fekvő, korábban 

jószerivel csak 30 kat. hold vagy afölötti birtokokkal rendelkező nagygazdák 

által lakott település, amely a határsávban érvényes megszorítások miatt, és a 

falu irányításában erőteljesen résztvevő nagygazdák kitelepítése 

eredményeképpen erőteljes hanyatlásnak indult. 

 Nemesnép – szintén a szlovén határ közvetlen közelében fekvő, így a 

határsávba eső, pici, szeres település, amely a kulákok kitelepítése után mára 

alvó településsé változott. 
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 Resznek – a 86. út mentén, a szlovén határtól 10 kilométerre fekvő, út menti 

település, amely a főút közelsége és a közelben még ma is elérhető 

álláslehetőségek miatt egy viszonylag jó helyzetben lévő zalai kistelepülés. 

 Csesztreg – szintén a 86. út mentén, több alsórendű út kereszteződésében fekvő 

nagyobb, közel 1000 fős lakosú település, ahol iskola és óvoda, egy nagyobb 

bolt és több vállalkozás is működik.  

A kutatás tárgya pedig a kockaház és a benne lakó családok életmódjának vizsgálata. 

Úgy vélem, a kockaház, és a hozzá tartozó zöld- és, gazdasági udvar mentén, a házban lakók 

mindennapjaiból felrajzolható a 20. század egyik legnagyobb, a vidéket érintő változása. Az a 

folyamat, amelyben a történeti parasztság viszonyai és életmódja, a falvak képe és a falu 

kínálta megélhetési stratégiák alapvetően átalakulnak. 

 A vizsgálatba vont épületek 1960 és 1976 között épültek, amely időszak a 

falusi magánerős építkezések egyik csúcspontját jelentette, és a fenti társadalmi változások 

egy különállón vizsgálható periódusának időszaka. 

A múzeum keretei között, a néprajzi gyűjtemény adatforrásainak gazdagítását célzó 

kutatás során választ kerestem arra a kérdésre, hogyan folytatódtak tovább a falusi 

mindennapok a szocializmus évei alatt újjáalakult településeken, és milyen életmódbeli 

változásokat eredményezett a kockaházak elterjedése. 

Vajon miként épültek fel az újfajta, formájukban inkább már valóban családi házaknak 

nevezhető épületek, milyen forrásokból, mennyi idő alatt, típusterv vagy más elképzelések 

alapján? Létezett-e egy központilag kötelezővé tett típusterv, vagy más hatások 

eredményezték a kockaházak országos elterjedését? Valóban egyformák ezek az épületek 

vagy vannak változataik? 

A mindennapok megélhetési stratégiájának kontextusában merül fel az a kérdés is, 

hogy a kockaházak lakói, a magántulajdonú földek államosítása után, az új épülethez tartozó, 

háztájivá zsugorodó gazdaságokban milyen formájú gazdálkodást folytattak. 

A társadalmi kiegyenlítődés irányába ható erők között vajon azonos megélhetési 

stratégiákat alakítottak-e ki a falvak lakói? Hiszen hasonló méretű, magántulajdonban maradó 

birtokokkal rendelkeztek, többségében a téeszben vagy az iparban kaptak elhelyezkedési 

lehetőséget. A szociális háló bővülése is egyformán érintette őket: társadalombiztosítás révén 
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elérhetővé vált az orvosi ellátás, kiterjesztették az óvodai elhelyezést, bevezették a nyugdíjat, 

a fogyasztási cikkek bővülése mellett pedig - az OTP-kölcsön által - lehetőségük nyílt a saját 

ház megszerzésére. Ilyen körülmények között mennyire érvényesültek az egyéni élethelyzetek 

generálta egyéni válaszok? 

És mi a helyzet ma? A kutatásban olyan családokat választottam ki, akik az 1960-

1976-ig terjedő időszakban voltak fiatalok. Ebben a gyökeresen megváltozott környezetben 

kezdték az életüket, házasodtak össze, fogtak bele az önálló életbe, a kor adta lehetőségekkel 

élve saját házat építettek, ekkor választották meg mindennapi megélhetésük forrásait és lettek 

a téesz dolgozói vagy éppen ipari munkások. Találkozásunk azonban 2005- 2010 között, a 

jelen mindennapjai között történt, látva az épületek mai állapotát, a gazdaság változását, ezért 

nem lenne teljes a kutatás, ha nem tennénk megállapításokat az életük jelenlegi működésére 

vonatkozóan is. 

Feltevésem szerint a vizsgált területen bekövetkező társadalmi-, gazdasági- és 

infrastrukturális változások egy különös kettősséghez vezettek, amely változások eredményei 

ma is befolyásolják a településeken élők életét. Ők a föld elvesztésével nem tűntek el, hanem 

egy hosszú, a rendszerváltásig tartófolyamat részeivé lettek, a fentiekben leírt jellemzők 

részleges átörökítésével együtt. A paraszti struktúrák utóparaszti stratégiákban történő 

fennmaradása, a második gazdaság üzemeltetése ugyanis kényszerű velejárója lett a 

kollektivizálásnak, amely sok egyéb, fontos tényező mellett figyelmen kívül hagyta az egyes 

vidékek közötti különbségeket.1  

A vizsgált területtel kapcsolatos másik fontos változás a vidék infrastrukturális 

fejlesztése. Az 1971-es településfejlesztési tervek értelmében nem tartozott a fejlesztendő 

régiók közé, hiszen a később részletesen tárgyalt terv méretkategóriái szerint a terület 

aprófalvai nem voltak alkalmasak a gazdaságos fejlesztésekre. Mégis az ide irányuló 

valamilyen formájú fejlesztések, elsősorban az úthálózat kiépítése, amely a vidék 

megközelíthetőségének, a közlekedésnek évszázados gátja volt, hosszú távú, pozitív hatással 

bírt a mindennapokra és gátolta a terület teljes leszakadását.2 Ezek a változások pedig, 

amelyek a területi sajátosságoktól jobbára függetlenül mentek végbe, a központi akarat és a 

központi források elmaradását követően ismét a felszínre hozták a terület földrajzi és a 

                                                           
1 Kovách Imre, 2010, 39. 

2 Juhász Pál, 2004, 264. 
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társadalmi helyzetéből eredő problémákat: az oktatási és közigazgatási szervek gazdaságos 

üzemeltethetőségnek problémáit, és az aprófalvas régió infrastruktúrájával kapcsolatos 

gondokat, amely a közlekedés nehézségeit domborította ki. Ezek a jelenségek azonban nem 

egyszerre és nem egyformán jelentek meg az egyes településeken, hiszen attól függően, hogy 

milyen gazdasági helyzetben voltak az átalakulás idején, illetve milyen városi vagy vidéki 

központok vonzáskörzetéhez tartoztak, eltérően birkóztak meg a kialakult helyzettel.  

A kockaház pedig, amely a maga kertvárosias jellegével a létrejötte pillanatában 

megelőzte a kort és a társadalmat, amelyben megszületett, a későbbiekben számtalan 

változatban élt tovább, alakult a társadalmi, gazdasági változásokhoz és a benne élő családok 

életéhez. 

Módszerek 
A dolgozat elkészítéséhez a szükséges adatokat kutatótáborok során elkészített 

strukturált interjúk, illetve a megye településeiről szóló források felkutatásával szereztem 

(KSH-adatok, levéltári és más múzeumi források). Mindkét adattípus egyforma fontossággal 

bírt, egyik adattípus, megerősítette a másikat. 

A kutatás egy másik fontos állomása volt a táborokat előkészítő munka, amelynek a 

célja a legmegfelelőbb települések kiválasztása volt. Az előkészítő munka során több, a 

megye különböző néprajzi egységeinek tartott régióit határoló területet kerestem fel, faluról 

falura járva, megfigyelve a települések szerkezetét, a működő közintézményeket, kiszolgáló 

infrastruktúrát, az épületeket, az utcákat. A munka során felkeresett települések a következők: 

Kávás, Gellénháza, Felsőszenterzsébet, Alsószenterzsébet, Márokvölgy, Csesztreg, Resznek, 

Baglad, Kozmadombja, Magyarföld, Pórszombat, Vargaszeg, Becsvölgy, Kustánszeg, 

Bajánsenye, Kerkafalva, Kerkaújfalu, Szentgyörgyvölgy, Kógyár, Csöde, Kálócfa, Ramocsa. 

A megfigyeltek későbbi elemezhetősége végett az utazás során fényképeket készítettem. A 

településekről fellelhető helyi szakirodalmat áttanulmányozva, a terület ilyen formájú 

megismerését követően választottam ki azokat a településeket, amelyek földrajzi 

elhelyezkedésükből, történelmükből és jelenleg is jól látható szerkezetükből adódóan egy-egy 

típus képviselőiként jelenhettek meg. 

A kiválasztott települések nagyobb részben az 1000 fő alatti települések közé 

tartoznak, így példájukon azoknak a településeknek a 20. század második felében történő 

átalakulását és mindennapjait tudom bemutatni, amelyek az 1971-es kormányrendelet szerint 
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a fejlesztésekbe egyáltalán nem esnek bele, hiszen még a részleges alsófokú központ típusába 

sem sorolhatók. 

A kiválasztott településeken megfigyelhető volt, hogy a szocializmusban 

bekövetkezett változásokat, falufejlesztési törekvéseket követően mennyire jelennek meg 

korábbi helyzetükből, történelmükből adódó sajátosságaik. Vizsgálható volt továbbá az a 

kérdés is, hogy az egyformának és egységesnek tartott kockaházak valóban azok voltak-e, 

vagy az építők motivációinak különböző formái, anyagi lehetőségeik, a vidékek eltérései 

megjelentek-e az épületeken is.  

A vizsgálni kívánt épületek kiválasztásának alapja maga a házforma, vagyis a kockaháznak 

tartott épület volt. Ezen kívül figyeltem arra, hogy a csoporton belül különböző formájú, 

kocka-, vagy téglalap alaprajzú és L-alakú épületek is legyenek. További szempont volt, hogy 

a házak 1960-1976 között épüljenek, amely időpont a magánerős építkezések egyik 

csúcspontja. 

A dolgozat elemzéséhez szükséges interjúk és fényképek zömét adó kutatás végül két 

terepmunka-tábor volt, amely összesen négy hetes kutatást jelentett. A táborok előkészítését, 

vagyis a vizsgálatba vont települések kiválasztását több hónapos célzott előkészítő munka 

előzte meg. A szervezett terepmunka mellett egyénileg is kutattam, amikor egy-egy napot 

töltöttem adatgyűjtéssel és interjúk készítésével valamelyik választott településen. A munka 

során összesen 75 napot töltöttem terepen; a táborok és az előkészítés során több mint 150 

interjú készült, emellett pedig több száz fotó került a Göcseji Múzeum adattárába.  

A kutatás törzsanyagát adó kutatótáborok az alábbiak voltak: 

2008. – Szabadtéri Néprajzi Múzeum OTKA programjának keretében, Dr. Sári Zsolt 

által szervezett kutatótábor: Kávás, Gellénháza. (Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 

20. században. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum OTKA K 82103 sz. kutatási programja )  

2010. – Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának Európai Unió által finanszírozott 

kutatási programja: Szentgyörgyvölgy, Nemesnép, Csesztreg, Resznek. A kutatótábor a ma 

már Szlovéniához tartozó Dobronakon is állomásozott, de az interjúk és az elkészült adatok 

nem tartalmaztak olyan információkat, amelyek a többi településsel történő 

összehasonlításukat lehetővé tették volna. (Múltunk közös értékei - Élő örökségünk, SI-HU-1-

1-007 címet viselő, Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
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2007-2013 keretében végzett kutatás. A munka eredményeit összegzi a Kódisállástól a 

kockaházig és tovább című, 2012-ben megjelent kötet.) 

 

A dolgozat felépítése 
 A dolgozat összesen 16 fejezetre tagolódik, ehhez kapcsolódnak a források-, a képek- 

és az interjúk jegyzéke, a mellékletek és a dolgozat legvégén az irodalomjegyzék. Külön, a 

dolgozathoz kapcsolt CD melléklet pedig tartalmazza a kutatás összes interjújának legépelt 

dokumentumát, amelyben az egyes interjúkat témákra bontva külön-külön gyűjtöttem, 

összesen 430 db interjúrészletben. A digitális melléklet ezen kívül a kutatás során készített, és 

adatolt fotóinak táblázatát is tartalmazza, ahol témánként csoportosítva összesen 773 fotó 

szerepel. A táblázat legvégén pedig a kutatótáborok során készített digitális építészeti 

házalaprajzok és fotók, illetve a bútortípusok elemzéséhez szükséges bútorgyári katalógusok 

szkennelt változata látható.  

 A dolgozat arányait tekintve a bevezető gondolatokat követően fele-fele arányban szól 

a kockaházak építészetéről, magáról az építés folyamatáról, a belső berendezésük 

elemzéséről, illetve a fentebb részletezett társadalmi és gazdasági változásokkal beálló, a 

kockaházakhoz kötethető életmódváltozásokról.  

 Külön fejezet szól a vizsgálati terep történeti és gazdasági jellemzőinek leírásáról, 

illetve a terepmunka és az adatgyűjtés módszertanának leírásáról. 

 A téma és a munka felvezetéseképpen az életmódtörténeti és az építészeti vizsgálatok 

kutatástörténeti áttekintését végeztem el, elemezve a témákban megjelent legfontosabb 

műveket és tanulmányokat. A kutatás múzeumi hasznosíthatóságának okán lett része a 

kutatástörténetnek a múzeumi jelenkorkutatásoknak és a hozzájuk kapcsolódó kiállításoknak 

az áttekintése. 

 A dolgozat 6. fejezete szól a Kádár korszak országosan és helyi szinten bekövetkező 

életmódváltozásairól, illetve a kor falufejlesztési terveiről, külön tárgyalva az 1971-es 

falufejlesztési kormányhatározatot3, amely tulajdonképpen évtizedekre meghatározta a 

kutatott térség településeinek a sorsát. A határozatban ugyanis a fejlesztések alsó határai, a 

részleges alsófokú központok, azaz az 1000-2000 lakos közötti települések.  

                                                           
3 1007/1971 (III.16) számú kormányhatározat 
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 A 7 és a 8. fejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon ezek az első 

látásra teljesen, vagy legalábbis majdnem teljesen egyformának tűnő épületek valamilyen 

kötelező érvényű építési rendelet okán lepték el a falvakat, vagy más oka volt annak, hogy 

jószerivel más formájú ház a vizsgált időszakban a családi építők körében nem született. 

Illetőleg ennek, a korábbiaktól teljesen eltérő épületformának vannak-e történeti előzményei, 

és ha igen melyek azok? 

A dolgozatot az házak felépítésének módjával, a beszerezhető alapanyagok és az 

építéshez felhasználható kölcsönök tárgyalásával folytatom. Ezt követi az épület és a telek 

vizsgálata, kívülről befelé haladva, kezdve a telek elrendezésével, a kockaház külső 

megjelenésével, a ház díszítésének módjával és divatjával, végül az épületek belső 

beosztásával, illetve az egyes helyiségek berendezésének divatjával, a beszerezhető bútorok 

típusainak tárgyalásával. A ház felépülését követően elkezdődik a család igényeihez történő 

alakítása, illetve a használat közben kiderült hibák kijavítása, amely téma egy különfejezet 

tárgya. 

A dolgozat utolsó előtti fejezete a kockaházban továbbra is fennmaradó háztáji 

gazdaságok, ez ehhez szükséges eszközök és gazdasági épületek tárgyalása. Az 

életmódváltozáshoz szorosan hozzátartozó földművelési és állattartási szokások elemzése.  

Az utolsó fejezet pedig a dolgozatban leírtak és a kutatás eredményeinek 

összefoglalása. 

 

Megállapítások 
A kockaházak egy olyan társadalom szimbólumai, a benne lakók életének tükrei, ahol 

az építmény maga, minden újításával – villanyáram, gáz, víz bevezetésének lehetőségével, 

fürdőszoba megépítésével, átjárhatóságával az egyes helyiségek között, zöld udvarral, 

virágoskerttel, nagy alapterülettel – egy kényelmes zöldövezeti családi élet lehetőségét 

biztosította volna a családoknak. A körülmények, amelyekben ez a kezdetben nagyon is 

faluidegen családi házak megszületettek, a zöldövezeti életmód létrejöttét már korántsem 

tették lehetővé. 

A kockaházak vonatkozásában elmondható, hogy nem volt kötelező és egységes terv, 

amely alapján épültek, méreteiket az elérhető építőanyagok határozták meg, belső beosztásuk 
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az építtetők igényeihez alakult, külső formájuk és díszítésük a kortárs divatot és a 

tulajdonosok ízlését tükrözik. 

A kockaházak Zala megyei térnyerését segítette elő a területre jellemző, 

korszerűsíthetetlen boronaházak nagy száma, amely épületek helyébe nagy százalékban 

épülhettek a kockaházak. Mellettük, az új utcarészek egyeduralkodója az új típusú épület. 

A kockaházak viszonylag hamar, 1–1,5 éven belül felépültek, azonban teljes 

’beüzemelésük’, a ház vakolásával, az egyes helyiségek komfortossá tételével és 

berendezésével, a melléképületek kialakításával hosszú, akár 10–15 évet is igénylő folyamat 

volt. A ház építményein és belső berendezésében ezeket a korszakokat jól nyomon 

követhetjük. 

A telek új udvarrésze, a zöld udvar, amely udvarrész, a gazdálkodás és az állattartás 

háttérbe szorulásával tölti be valós funkcióját, és lehet a család kinti pihenőhelye, az ehhez 

szükséges bútorokkal és parkosítással. 

A gazdálkodás szükségessége miatt a zöld udvar mellett a mai napig fennmaradnak, az 

új házhelyeken pedig kialakulnak a gazdasági udvarok. A vizsgált családok szinte kivétel 

nélkül folytatják háztáji gazdasági tevékenységüket, amely saját maguk és családjuk 

fenntartásának alapfeltétele.  

A kockaház és ezzel együtt a vizsgált településeken megjelenő infrastruktúrafejlesztés, 

utak, buszhálózat, szolgáltató, kulturális, szociális intézményi hálózat az aprófalvas 

településhálózat elzártságából eredő problémákat néhány évtizedre megoldani látszott. A 

létrehozott infrastruktúra gazdaságtalansága miatt azonban a hálózat ma már fenntarthatatlan, 

és a központoktól távolabb lévő, kis települések régi–új problémája, a távolság és az elzártság 

ismét előkerül.  

A vizsgált települések közül csak Gellénháza járt be egy sajátos fejlődési utat, hiszen 

az 1950-es években egy Káváshoz hasonló, a megyeszékhelyhez közel álló település volt, 

amely az olajtermelés hatására jelentős nagyközséggé nőtte ki magát, a település méreteihez 

és anyagi körülményeihez alakított infrastruktúrával. Az olajkorszak után azonban a 

megnövekedett lakosságnak köszönhetően nem az olajos aranykornak megfelelő jólétben, de 

továbbra is több működő infrastruktúrával a megyeszékhely egyik zöldövezetévé tudott válni, 

ahol új lakópark épült, működik az iskola, és tömegközlekedéssel is elérhető. 
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Gellénháza és Kávás összehasonlításának példáján láthatjuk, hogy egy nagyobb 

infrastruktúrafejlesztés, amelyet az olajiparnak köszönhetően építettek ki Gellénházán, a 

munkalehetőségek szűkülését követően is, könnyebb fennmaradást biztosít a településnek és 

az itt élőknek.  

A vizsgált települések tanúsága szerint a kockaházak a korábbi lakóházakhoz képest 

sokkal jobb, kényelmesebb adottságokkal rendelkező építmények voltak, amelyek 

méretükkel, infrastruktúrájukkal, a házhoz kapcsolódó zöld udvarral egy vékony határon 

mozognak, ahol adott a külvárosi zöldövezeti élet lehetősége, kisebb konyhakerttel, és adott 

ugyanakkor a falusi, már nem életformaszerűen űzött, de mégis erőteljes háztáji gazdaság 

kialakításának lehetősége. A meginterjúvolt családok esetében az épületek egy generáció és 

egy életforma kiszolgálói, ahol kiegészítő háztáji gazdaság, a fizetett munka adja a család 

megélhetését, a ház pedig biztosítja a családnak a településen maradást. Az épület maga 

ugyan alkalmas lenne arra, hogy a házépítők generációja után a fiatalabb családok is 

birtokolják ezeket a lakóházakat, hiszen infrastruktúrájuk ezt lehetővé tenné, kisebb 

felújításokkal, átalakításokkal tovább fejleszthető lenne a lakóház, azonban a fiatalabb 

generáció számára a kiegészítő gazdaság fenntartása nem életcél. Lakóhelyüket a 

munkalehetőségek és a mindennapokat kiszolgáló szolgáltató, kulturális, szociális 

intézmények hálózatának megléte alapján tehetik oda, ahol mindezek a feltételek teljesülnek. 

PhD-dolgozatom célja egy ív felrajzolása volt, ahol a kockaházakra, mint 

szimbólumokra tekintek, amelyek egy korszak lenyomataiként őrzik létrejöttük, majd 

szükséges változtatásaik nyomait. Kívülről befelé haladva mutattam be azt a térséget, 

amelyben a vizsgálat lezajlott, az országos és helyi tendenciákat, amelyek ennek a 

háztípusnak a létrejöttét eredményezték. 
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