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1. Bevezetés

A települések szocialista átalakulása, vele pedig a paraszti életforma felbomlá-

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

Múzeum falumúzeumi kiállításrészért felelős néprajzos muzeológusaként pályám ele-

jén, 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. Az iratok a

19. század fordulóján és a 20. század elején élő zalai családok életéről szóltak, akik a

helyi viszonyok között, kedvezőtlen aranykorona értékű földeken, többségében 5-15

kat. hold méretű birtokokon gazdálkodtak, tartottak állatokat. Tehetősnek számított az a

parasztgazda, aki 30 kat. holddal rendelkezett, az 50 kat. hold méretű földet pedig álta-

lában nem haladta meg a birtokok mérete. A terület infrastrukturális elzártsága miatt a

zalai falvak lakói életmódjukat egészen a szocialista átszervezésig fenntartották. Így

szolgáltattak terepet a falumúzeum létrehozójának, szenvedélyes gyűjtőjének, Szentmi-

hályi Imrének, hogy azt a pillanatot rögzítse, amikor a vidékfejlesztés kormányzati el-

határozása után, rövid idő alatt modernizálódni, alakulni kezdett a terület. Ez maga után

vonta a korábbi életmód, a boronaházak társadalmának felbomlását, vele együtt pedig a

tradicionális helyi parasztgazdaságok eltűnését. Szentmihályi kutatása során ezt a for-

dulatot megelőző állapotot rögzíti.

Az 1950-es évek téesz-szervezése, és a vele együtt járó föld-, eszköz-, jószág-,

terménybeszolgáltatás után az 1960-as években már enyhültek a mindennapok nehézsé-

gei. Megszilárdult az új politikai rendszer és egyre határozottabb körvonalakat öltött a

paraszti életforma felbomlását követő falusi élet. A korszak felderítésének néprajzi ku-

tatómunkájához jó alapokat szolgáltatott Szentmihályi Imrének az 1950-es, 1960-as és

1970-es években végzett terepmunkája, amely egy 50 évvel korábbi időszak, a század

fordulójának életmódját kívánta rögzíteni. Emellett a munkája során készített fényké-

pekkel, leírásokkal jól dokumentálta azt a kort is, amelyben kutatott. Nagy gonddal és

odafigyeléssel vezetett terepmunka-naplóiból, a vizsgált településekről, egyes épületek-

ről, az ott élőkről készített fényképeiből hűen kirajzolódik a kor. Azok a helyi sajátossá-

gok, amely viszonyok között megjelenik előbb a Rákosi-rendszer, majd a Kádár-kor-
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szak, és a zalai falvakban elindulnak azok a folyamatok, amelyek országszerte megvál-

toztatták a falvak látképét és a falusiak mindennapjait.1

A rendelkezésre álló dokumentumok ismerete és a helyi viszonyok között foly-

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

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

években bekövetkezett változásaival, a jelenbe is kiható következményeik feltérképezé-

sével foglalkozzam. Néprajzi kutatásomat hat Zala megyei faluban végeztem2, amelyek

mind egy-egy falutípust képviseltek. Törekedtem arra, hogy a településhatárokon túl

adataim, tájegységi általánosíthatósággal is bírjanak, és állításaimat Nyugat-Magyaror-

szág, a Zalaegerszegtől nyugatra, a határig terjedő, a korábbi Göcsej és Hetés tájegysé-

gekre érvényesíthessem. A vizsgálatba vont települések:

 Kávás – a megyeközponttól 11 kilométerre nyugati irányba elhelyezkedő

zsákfalu.

 Gellénháza – a megyeközponttól 13 kilométerre, déli irányba elhelyez-

kedő, úgynevezett „olajos falu”, amely az olajkitermelés időszakában

néhány száz fős faluból 1000 fő feletti lakossal rendelkező községgé fej-

lődött.

 Szentgyörgyvölgy – a szlovén határtól néhány kilométerre fekvő, koráb-

ban jószerivel csak 30 kat. hold vagy afölötti birtokokkal rendelkező

nagygazdák által lakott település, amely a határsávban érvényes megszo-

rítások miatt, és a falu irányításában erőteljesen résztvevő nagygazdák

kitelepítése eredményeképpen erőteljes hanyatlásnak indult.

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

társávba eső, pici, szeres település, amely a kulákok kitelepítése után má-

ra alvó településsé változott.

 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 kistelepü-

lés.

1 Szentmihályi Imrének a témába vágó gyűjtőnaplói a Göcseji Múzeum Adattárából:
1000.17-21; 1000.23; 1000.25; 1000.31; 1000.63; 1000.76; 1000.81; 1000.84; 1000.86; 1000.92-94;

1000.96-98; 1000.119; 1000.139-145; 1000.147; 1000.257; 1000.259-278; 1000.397, 1000.542;

1979.544-547; 1979.618; 1980.660. 1980.692; 1980.739; 1980.740; 1980.748; 1989.1351-1352
2 A településeket elhelyezkedését lásd az 1. számú mellékletben.
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 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 vizs-

gálata. Kockaház alatt azt a falvakban és városokban egyaránt megtalálható családi ház-

típust értem, amely külső jegyeiben elég hasonló. Kockaformájuk, sátortetejük, utca-

frontra néző, ablakaik szinte megtévesztésig egyformának mutatják ezeket az épülete-

ket, első ránézésre a házak között csupán színben mutatkozik különbség. Egyik legfon-

tosabb közös jellemzőjük, hogy egyszintesek, minden esetben azonos magasságú lába-

zattal rendelkeznek (amelytől csak akkor térnek el, ha a terepviszonyok ezt szükségessé

teszik) és utcai frontjukon két egyforma méretű ablak található. 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. Ezek az épületek ugyanis a kollektivizá-

lást követő társadalmi-, gazdasági- és megélhetési módok megváltozását követően épül-

nek fel, és szolgálják a megváltozott keretek között élő családok mindennapjait. Felte-

vésem szerint nem vizsgálhatóak csupán úgy, mint új építészeti jelenségek a falvak éle-

tében, hiszen a kollektivizálással kialakuló társadalmi és gazdasági változások eredmé-

nyeképpen jönnek létre, ezek között a feltételek között terjednek el. Mint a családok

életének hátterét adó otthonok, alkalmazkodnak ezekhez, és egyben tükrözik is azokat a

viszonyokat, amelyek a történeti parasztság felszámolódása után jöttek létre a magyar-

országi falvakban. Ezekre az épületekre, a hozzájuk tartozó udvarra és gazdaságra úgy

tekintek, mint a változásokat lekövető, és azokat tükröző formákra.

Ez a háztípus formájában teljes mértékben különbözik Magyarország bármely

más vidékén épült, a falvak tradicionális építési kultúráját mutató parasztházaktól, és

egy jó ideig idegen része a településeknek. Az épületben azonban megvalósítják mind-

azokat a modernizációs vívmányokat, amelyek a falvak és a házak komfortosabbá téte-

lét szolgálják: áram, majd víz kerül a lakóházba, szigetelik a falakat, így azok nem vize-

sednek, penészednek, új helyiségként megjelenik a fürdőszoba; hogy csak néhányat

említsek a később részletesen tárgyalt funkciók közül. A korábbi évszázadokhoz képest

gyökeresen új falusi mindennapok egyik képviselőjeként tekintek a kockaházra, hiszen

szakít a korábbi falusi hagyományokkal, kevésbé igazodik a mindennapokhoz, ezért egy

jó ideig steril lakóépületként funkcionál. Dolgozatomban az életmód és a lakóház együt-
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tesében fellehető kapcsolatokra kívánok fényt deríteni, mert feltevésem szerint az or-

szág egészét érintő változások nem egyformán zajlottak le az egyes vidékeken.

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

magánerős építkezések egyik csúcspontját jelentette, és a fenti társadalmi változás egy

jól vizsgálható periódusának időszaka.

Magánerős lakásépítések Zala
megyében 1965-1989 között3

Évszám Lakásépítések száma
1965 1754
1975 2288
1985 1803
1989 1655

A központi irányítás második öt éves tervében 1960-1965 között negyedmillió

lakás megépítését tervezték, 2/3-át lakossági források bevonásával. A gyakorlatban

azonban magánerőből még ennél is több, mintegy ¾-e épült a lakásoknak4. A harmadik

ötéves tervben még további lakóházak építését tűzték ki célul, az épített lakások száma

emelkedett is. Ezek közül a városi és budapesti lakások legnagyobb részben állami

pénzből készültek, a vidékieknek viszont kevesebb, mint egytizede.5 A lakásépítés

csúcséve 1975 volt.6

A korszak fenti időszakában épült a kockaházak jelentős része. Később, az 1970-

es évek végétől az 1980-as évek végéig pedig azok az alapterületükben jóval nagyobb,

kétszintes családi házak, amelyek elemzése már nem témája a dolgozatnak. Az 1960-as

évektől fogva jöttek létre és alakultak ki tömegével azok az infrastrukturális fejleszté-

sek, amelyek jelentősen átalakították a falvak mindennapjait. A megyében 1963-ra feje-

ződött be a települések villamos árammal történő ellátása, a falvakon belül szilárd bur-

kolatú utak készültek, iskolák, óvodák, néhol bölcsődék alakultak, éttermek nyíltak,

bővült a bolthálózat, művelődési házakat építettek, benne néhol könyvtárakkal, mozival;

megnyitottak az orvosi rendelők, gyógyszertárak; befejeződött a kollektivizálás, a taná-

csi rendszer kialakítása. Ezek a jelenségek pedig minden településen nyomot hagynak.

3 KSH 1972.
4 Valuch Tibor, 2013, 95.
5 Valuch Tibor, 2013, 96.
6 Valuch Tibor, 2013, 97.



Bevezetés

9

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 há-

zaknak 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 elhe-

lyezkedési lehetőséget. A szociális háló bővülése is egyformán érintette őket: társada-

lombiztosítás révén elérhetővé vált az orvosi ellátás, kiterjesztették az óvodai elhelye-

zést, bevezették a nyugdíjat, a fogyasztási cikkek bővülése mellett pedig - az OTP-köl-

csön 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 kör-

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

lehetőségekkel élve saját házat építettek, ekkor választották meg mindennapi megélhe-

tésük forrásait és lettek a téesz dolgozói vagy éppen ipari munkások. Márkus Istvánnal

egyetértve magam is azt gondolom, hogy a falu története, gazdasági és társadalmi válto-

zásai családtörténetekből tevődnek össze, így a családtörténeteken keresztül jól vizsgál-

ható, hogy milyen életviteli és magatartási normák irányították az embereket a vizsgált

időszakokban.7 A kutatótáborok résztvevőivel közösen végzett teremunka során, a be-

szélgetőtársaink fiatalkorának, aktív éveinek mindennapjairól beszélgettünk, az akkori

viszonyokat elemeztük. Találkozásunk azonban 2005- 2010 között, a jelen min-

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

7 Márkus István, 1996, 93.
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nem lenne teljes a kutatás, ha nem tennénk megállapításokat az életük jelenlegi műkö-

désére vonatkozóan is.

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

infrastrukturális változások egy különös kettősséghez vezettek, amely változások ered-

ményei ma is befolyásolják a településeken élők életét. A kollektivizálással, földma-

gántulajdontól való megfosztással a történeti parasztság évszázados megélhetését ve-

szítette el. Ezt a társadalmi réteget, amely korábban földmagántulajdonnal rendelkezett,

a mezőgazdasági termelés dominanciája, a termelési szerkezet pluriaktivitása, gyenge

piaci orientáció, önellátásra termelés jellemezte. 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 stratégiák-

ban történő fennmaradása, a második gazdaság üzemeltetése ugyanis kényszerű velejá-

rója lett a kollektivizálásnak, amely sok egyéb, fontos tényező mellett figyelmen kívül

hagyta az egyes vidékek közötti különbségeket.8

A vizsgált területtel kapcsolatos másik fontos változás a vidék infrastrukturális

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

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

terület aprófalvai nem voltak alkalmasak a gazdaságos fejlesztésekre. Mégis az ide irá-

nyuló 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.9 Az aprófalvak

kutatása ugyanis azt mutatja, hogy a település gazdasági és demográfiai mutatói leg-

alább annyira függnek a település földrajzi jellegétől, elsősorban a közlekedéstől és a

kulturális karakterétől, mint a redisztribúciós erejétől.10

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 társadalmi helyzetéből eredő problémákat: az

oktatási és közigazgatási szervek gazdaságos üzemeltethetőségnek problémáit, és az

aprófalvas régió infrastruktúrájával kapcsolatos gondokat, amely a közlekedés nehézsé-

geit domborította ki.  Ezek a jelenségek azonban nem egyszerre és nem egyformán je-

lentek meg az egyes településeken, hiszen attól függően, hogy milyen gazdasági hely-

8 Kovách Imre, 2010, 39.
9 Juhász Pál, 2004, 264.
10 Juhász Pál, 2004, 264.
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zetben voltak az átalakulás idején, illetve milyen városi vagy vidéki központok vonzás-

körzetéhez 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.

A dolgozatban vizsgált településeken ezeknek a hatásoknak a feltérképezését

végzetem el, tudván, hogy a munkámmal nem juthatok el végkövetkeztetésekhez, csu-

pán a téma vizsgálatához szükséges problémaleltár elkészítésére vállalkozhatok. A zala-

egerszegi múzeum munkatársaként feladatom és egyben célom is volt a térséget érintő,

de nem kizárólag egy-egy település részletes vizsgálatát megcélzó kutatás. Ez időszerű

is volt, hiszen átfogó néprajzi vizsgálat az 1960-as és 1970-es évek óta nem zajlott a

vizsgált területen, ezért fontosnak tartottam egy ilyen típusú munkát. A kutatás során

ehhez kerestem meg az együttműködő partnereket és a támogató forrásokat.
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2. Köszönetnyilvánítás

Itt szeretnék köszönetet mondani a polgármestereknek és az egyes települések

közösségi életét szervező szakembereknek, akik szeretettel fogadtak, hosszú órákat ál-

doztak hivatali óráikból a beszélgetéseinkre, térképeket szereztek nekem, címeket adtak,

ahol kedves közbenjárásuknak köszönhetően segítőkészen fogadtak. Természetesen

köszönet illeti azokat a beszélgetőtársakat, akik a velük készült hosszú interjúkkal alap-

ját adták ennek a dolgozatnak. Köszönet, hogy bizalmukba fogadtak, elmesélték életü-

ket és nemcsak tudósként, hanem emberként is tanulhattunk tőlük.

Köszönet illeti Cseri Miklóst, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatóját, aki

kutatói szabadságot biztosított ahhoz, hogy elkészíthessem a dolgozatomat, hitt bennem,

rendületlenül bíztatott.

További köszönettel tartozom Sári Zsoltnak, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fő-

igazgató helyettesének, hogy a múzeum OTKA programjának keretében szervezett tá-

borokhoz csatlakozhattam, és a segítségével lehetőségem volt arra, hogy szervezett ke-

retek között gyűjthessem a dolgozatomhoz szükséges adatokat. Emellett köszönettel

tartozom neki mindazokért a beszélgetésekért, amelyek alakították gondolataimat és

továbbvitték a munkát.

A doktori iskolát a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori iskola

Néprajz-kulturális antropológia doktori programban végeztem, ahol köszönöm tanára-

imnak az alapos felkészítő munkát. Név szerint Nagy Zoltánnak, a Pécsi Néprajz és

Kulturális Antropológia tanszék vezetőjének, és Vargyas Gábor tanár úrnak, a doktori

program vezetőjének, hogy megtanítottak az egészséges kétkedésre és a források értel-

mezésének, elemzésének módszereire.

Köszönettel tartozom az ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Európai Et-

nológia Doktori Program vezetőjének, Mohay Tamás tanár úrnak, hogy támogatta mun-

kámat, bíztatott, és az elkészült munkát az általa vezetett doktori iskolában védhetem

meg. Köszönöm továbbá Bali János tanár úrnak, konzulensemnek a sok termékeny be-

szélgetést, az időt és energiát, amelyet a dolgozatom javítására fordított, és mindazokat

a hasznos megjegyzéseket, amelyeket az értekezés elkészítéséhez fűzött.

Köszönet illeti a táborok résztvevőit, akiknek kitartó munkája nélkül szegényebb

lenne a dolgozat, illetve a tanáraiknak, akik terepmunkájukat és a későbbi feldolgozó

munkát is nagyban segítették. Név szerint Bali Jánosnak, Bárth Dánielnek, Vincze Kata

Zsófiának, az ELTE BTK Néprajzi Intézet oktatóinak, akik az esti beszélgetések alkal-
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mával számtalan tanáccsal és gondolattal láttak el mindannyiunkat. Továbbá Szabó Juli-

annának, Varga Imrének, a BME Urbanisztika Tanszéke oktatóinak. Mindannyian tevé-

kenyen működtek közre, hogy tanszékük egyetemi hallgatói részt vegyenek az európai

uniós támogatással létrejött kutatótáborban, és a tábornak maguk is végig részesei vol-

tak.

Béres Katalinnak, a Göcseji Múzeum történész muzeológusának, kedves egykori

kolléganőmnek szintén köszönettel tartozom azért a rengeteg hasznos beszélgetésért,

amely meghatározta témaválasztásomat és irányította figyelmemet.

Hálásan köszönöm Oláh-Horváth Beátának, magyar szakos tanárnőnek, egye-

temi barátnőmnek, hogy időt, energiát nem sajnálva figyelemmel elolvasta, és nagy

gonddal kijavította a dolgozatom különböző változatait. Szintén köszönet illeti Pánczél

Petrát, aki a dolgozat végleges változatának korrektúrázásában segített és Aranyos Sán-

dornak, aki figyelmesen javította a dolgozat irodalomjegyzékét.

Köszönöm édesanyámnak, hogy vállalta a melléklet több mint 400 interjúrész-

letének a tördelését, amit nagy precizitással végzett el az elfoglalt hétköznapjainak szo-

ros időbeosztása mellett is. A közel 800 fotó tördelésében való részvételért Aranyos

Enikőnek tartozom nagy köszönettel.

Természetesen köszönet illeti mindazokat a családtagokat, barátokat, kollégákat

és ismerősöket, akik hittek a munkám elkészülésében és bíztattak, amikor erre nagy

szükségem volt.



Terepmunka és az adatgyűjtés módszertana

14

3. Terepmunka és az adatgyűjtés módszertana

A dolgozat elkészítéséhez a szükséges adatokat kutatótáborok során elkészített

strukturált interjúk, illetve a megye településeiről szóló források felkutatásával szerez-

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

fontossággal bírt, egyik adattípus, megerősítette a másikat. Az interjúk során ugyanazo-

kat a kérdéseket tettük fel beszélgetőtársainknak, ezért a kérdésekre adott nagyjából

azonos vagy éppen eltérő válaszok a kontrol szerepét is betöltötték, igazolva az egyes

elbeszélések információtartalmának hitelességét, vagy további tisztázó kérdések szük-

ségességét. A mélyinterjúk, amelyeket beszélgetőtársainkkal folytattunk az információ-

gyűjtésen túl abban is nagy szerepet játszottak, hogy jobban megértsük, számukra, a

családjukra nézve mit jelentettek azok az események, amelyekről beszélgettünk. Még

további jelentésrétegeket tudtam felfedezni az egyes beszélgetésekben akkor, amikor az

interjúkat gépeltem, és már nem voltam a beszélgetőtársaim metakommunikációjának

hatása alatt. Sokszor a gépelés során a hangsúlyok, gesztusok és személyes jelenlét nél-

kül elhangzó mondatok kapcsán értettem meg, hogy pontosan mit mondtak nekem. Az

elmondottak további tisztázását, vagy éppen jobb megértését segítették a fent említett

írott forrásokból nyert információk, ahogy ezt tette Szilágyi Miklós is, a

kulcsadatközlőjétől származó információk ellenőrzésére. A kutatót a

kulcsadatközlőjétől származó információk segítették abban, hogy egyes jelenségekkel

kapcsolatban megismerhesse az egyén viszonyulását az adott eseményhez, de az objek-

tivitáshoz, és a lehetőség szerint megszerezhető legtöbb adathoz szükség volt az adat-

gyűjtés kiterjesztésére az írott forrásokra és másokkal készített interjúkra egyaránt.11 A

többféle forrásból származó adatgyűjtést munkám szempontjából magam is rendkívül

fontosnak tartottam, hiszen azt gondolom, hogy így nagyobb eséllyel kerülhető el a té-

vedés. Másfelől a kutatás lehetőségei is ezt a munkamódszert indokolták, mert a munka

során egyértelművé vált számomra, hogy egy-két esettől eltekintve nem lesz lehetősé-

gem több alkalommal visszatérni azokhoz a családokhoz, akiket felkerestünk. Elmond-

ható, hogy az írott forrásokat használtam a kutatás sarokpontjainak felállításához, az

időhatárok kijelöléséhez, az országos és a helyi eseményekkel kapcsolatos információk

11 Szilágyi Miklós, 2007, 112.
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megszerzéséhez, az interjúk pedig a megértést segítették, ahogy Gyáni Gábor az oral

history funkcióját kijelöli.12

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

nek a célja a legmegfelelőbb települések kiválasztása. 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 települé-

sek a következők: Kávás, Gellénháza, Felsőszenterzsébet, Alsószenterzsébet,

Márokvölgy, Csesztreg, Resznek, Baglad, Kozmadombja, Magyarföld, Pórszombat,

Vargaszeg, Becsvölgy, Kustánszeg, Bajánsenye, Kerkafalva, Kerkaújfalu, Szent-

györgyvölgy, Kógyár, Csöde, Kálócfa, Ramocsa. A megfigyeltek későbbi elemezhető-

sége végett az utazás során fényképeket készítettem. A településekről fellelhető helyi

szakirodalmat áttanulmányozva, a terület ilyen formájú megismerését követően válasz-

tottam ki azokat a településeket, amelyek földrajzi elhelyezkedésükből, történelmükből

és jelenleg is jól látható szerkezetükből adódóan egy-egy típus képviselőiként jelenhet-

tek meg.

A kiválasztott települések nagyobb részben az 1000 fő alatti települések közé

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

ténő átalakulását és mindennapjait tudom bemutatni, amelyek az 1971-es kormányren-

delet13 szerint a fejlesztésekbe egyáltalán nem esnek bele, hiszen még a részleges

alsófokú központ típusába sem sorolhatók.

A kiválasztott településeken megfigyelhető volt, hogy a szocializmusban bekö-

vetkezett 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 vol-

tak-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 kü-

lönböző formájú, kocka-, vagy téglalap alaprajzú és L-alakú épületek is legyenek. Az

egyes formák alaprajzi változatai jól látszottak a ház külső megjelenésén is. Az épület

alakjából könnyen eldönthető volt, hogy kocka vagy téglalap alaprajzú-e a ház, a tető-

12 Gyáni Gábor, 2007, 160.
13 A 1007/1971. sz. kormányrendeletről bővebben a kutatási terep bemutatásánál írok.



Terepmunka és az adatgyűjtés módszertana

16

formából pedig megállapítható volt, hogy hátrafelé bővül-e az épület vagy sem. További

szempont volt, ahogy erre már a bevezetőben is utaltam, hogy a házak 1960-1976 között

épüljenek, amely időpont a magánerős építkezések egyik csúcspontja. Az időkeret meg-

határozásának másik fontos szempontja, hogy a Kádár-korszak megszilárdulásának és

kibontakozásának időszakát vizsgálhattam ebben a bő évtizedben. Azt az időszakot,

amikor megerősödtek a téeszek, felszámolódott a hiánygazdaság, és az új társadalmi és

gazdasági körülmények között kialakult a hétköznapok rendje. A 1970-es évek második

felétől nagyjából a rendszerváltásig már új korszak kezdődött, úgy a falusi építészetben,

mint a mindennapi életmódban. Ettől fogva ugyanis tömegesen terjedtek el a kétemele-

tes falusi lakóházak, amelyek már nem képezték a vizsgálat tárgyát. Feltevésem szerint

a kétemeletes falusi családi házak építésével egy újabb korszak kezdődött a falusi ma-

gánerős építkezések terén, amely nemcsak egy új típus megjelenését és elterjedését je-

lentette, hanem az életmód újabb változását is. Az 1970-es évekre kialakult és megszi-

lárdult az 1950-es évektől bekövetkező változások nyomán létrejött falusi lét, amely

már nagyrészt nélkülözte a paraszti létformát, annak utóparaszti hagyományai éltek a

társadalomban. Az 1970-es évek második felében a családalapítás és a családi élet meg-

teremtésén dolgozó fiatal családok szülő tagjai az 1950-es évek második felében szület-

tek, így számukra már nem volt feladat a paraszti létformából való kitörés. Ők már a

Kádár korszak mindennapjait tapasztalták meg, az utóparaszti hagyományok érvénye-

sülésével találkoztak, és ezek között a viszonyok között találták meg a leghatékonyabb

megélhetési stratégiát. A Kádár-korszaknak az 1970-es évek második felétől egy új kor-

szak kezdődik az általam vizsgált életmódbeli változásokat tekintve, amely téma tár-

gyalása egy önálló dolgozat tárgyát képezhetné. Így a vizsgálat során erre az épülettí-

pusra és az 1970-es évek második felétől családot alapító fiatal családokra nem terjed-

hetett ki a dolgozatom.

A kutatótáborok hatékony működéséhez az előkészítő munka során a települések

vezetőjével listát készítettünk a településeken lévő kockaházak címeiről, így a hallgatók

ezzel a segítséggel vághattak neki a munkának.

A táborokhoz és a kutatásokhoz kapcsolódó munkán kívül a terület megismeré-

sét segítette a Göcseji Múzeumban végzett néprajzi munkám, amelynek során a tárgy-

bejelentések, műemlék épület bejelentések megtekintése miatt rendszeresen jártam a

megye településeit. Ezeknek az utaknak köszönhettem, hogy a vizsgált településeken

kívül környezetüket, a szomszédos falvakat, az ott lakók egy kis részét is megismertem,



Terepmunka és az adatgyűjtés módszertana

17

és ennek a kiegészítő tudásnak a birtokában tovább árnyalhattam a vizsgált települések-

ről szerzett információkat.

A dolgozat elemzéséhez szükséges interjúk és fényképek zömét adó kutatás vé-

gül 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 vá-

lasztott 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.14

2010. – Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának Európai Unió által finanszíro-

zott kutatási programja: Szentgyörgyvölgy, Nemesnép, Csesztreg, Resznek.15 A kutató-

tábor 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.

Mindkét kutatótábor résztvevői néprajzos egyetemi hallgatók voltak, akik egy

előre megadott, a kockaházak építésére, a ház átalakításaira, a családok megélhetésre

vonatkozó kérdéscsoportokból összeállított kérdőív alapján végezték a kutatásukat. A

kérdőívet azért is tartottam fontosnak, mert a vizsgálat célja magyarázó és leíró kutatás

elvégzése volt.16 A kérdőív kérdései alapvetően nyitott kérdések voltak, zárt kérdéseket,

csak mint tisztázó kérdéseket alkalmaztunk.17 Nagyon fontos része volt a terepmunká-

nak az előkészítő szakasz, amelyben felkerestem az egyes településeket, és előkészítet-

tem a táborok állomásozását. Az idő rövidsége miatt ugyanis rendkívül fontos volt,

hogy az esetek legnagyobb részében gyorsan megtalálhassuk azokat a kompetens sze-

14 Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 20. században. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum OTKA K

82103 sz. kutatási programja.
15 Múltunk közös értékei - Élő örökségünk, SI-HU-1-1-007 címet viselő, Szlovénia-Magyarország Hatá-

ron Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében végzett kutatás. A munka eredményeit ösz-

szegzi a Kódisállástól a kockaházig és tovább című, 2012-ben megjelent kötet.
16 Earl Babbie, 2001, 274.
17 Earl Babbie, 2001, 276.
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mélyeket18, akik válaszolni tudtak a kérdéseinkre. Így például ne a rokonokkal, barátok-

kal, hanem a házat építő valódi tulajdonosokkal, az eseményeket átélt személyekkel

találkozzunk.

A kérdőív 6 kérdéscsoportban összesen 61 kérdést tartalmazott, amely kérdése-

ket úgy állítottam össze, hogy minél részletesebben és egyértelműben megadhassam a

strukturált interjú irányát. A módszerrel az volt a célom, hogy az interjúkban minél több

összevethető és azonos adatcsoport szerepeljen. Az interjú kérdéssorának összeállítása-

kor mintául szolgált Bíró Friderika és Für Lajos nyugat-dunántúli, 1975 és 2012 között

végzett, az életmód változásának felderítését szolgáló interjúvázlata.19 Ők a munkájuk

során az interjúkérdéseket 10 nagy csoportba rendezték és ezek mentén vezették a be-

szélgetéseiket. A kérdéscsoportok, amelyeket további, az átfogó kérdések kifejtését

szolgáló részletező kérdésekkel tisztáztak, az alábbiak voltak:

1. Szerszámok: a gazdaságban használt szerszámok, ezekhez fűződő viszony

2. Munkaszervezet: milyen típusú munkákat végeztek a gazdaságban, melyeket vé-

gezték egyénileg, melyeket családilag, másokkal közösen

3. Nagycsaládi együttélés: milyen volt a nagycsaládi együttélési forma, mit láttak

előnyének és hátrányának

4. Szokások: néphiedelemmel kapcsolatos ismeretek és hit ezekben a babonákban

5. Ünnepek: milyen ünnepeik voltak, ezek közül melyek voltak családiak és me-

lyek érintették a falu közösségét, az ünnepek rendje, és a beszélgetőtársak viszo-

nya ezekhez az ünnepekhez

6. Kisüzem: milyen munkákat végeztek a kisüzem keretei között, mi motiválta

döntéseiket, hogy zajlott a kuláküldözés, hogy emlékszik vissza a beszolgáltatás

időszakára

7. Föld: mekkora birtokuk volt, hogy jutottak hozzá, hogy zajlott a kollektivizálás,

viszony a saját földtulajdonhoz

18 Earl Babbie, 2001, 278.
19 A kutatásaikat 2013-2014 között három kötetben feldolgozva, Búcsú a parasztságtól címmel jelentették

meg, amelyekből a második kötet tartalmazza a legépelt interjúkat. A munka egy rövid kis szemelvényét

azonban korábban, 2009-ban a Zalai Múzeum 18. számú kötetében, szintén Búcsú a parasztságtól címmel

jelentette meg Bíró Friderika. A múzeumi tanulmánykötet egyik szerkesztőjeként, jó viszonyt fenntartva,

a múzeumi területemet jól ismerő Friderikától több alkalommal tanácsot kérve és számtalan szakmai

beszélgetés által alapos ismereteim voltak a kutatást illetően, így a munkám során használtam is Bíró

Friderika és Für Lajos általam jónak és hatékonynak ítélt módszerét.
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8. Falu: kik éltek a faluban, most kik laknak benne, milyen a hangulat, milyen a

kapcsolatuk a falu közösségéhez

9. Életforma: hogy élnek, mi változott meg az életükben, milyen volt korábban és

az interjúk elkészítésekor az élet

10. Emlékek: ebben a kérdéscsoportban a beszélgetőtársak kedves emlékeiről – a

gyerekkorról, a szerelmekről, a házasságról – és életük nehéz emlékeiről – a há-

borús évekről, és az 1956-os forradalomról – beszélgettek.

Ebből a módszertanból kiindulva magam is végiggondoltam, hogy melyek azok a té-

mák, amelyeket a beszélgetések során érintenünk kell ahhoz, hogy megtudjuk, milyen

körülmények között, milyen lehetőségekkel láttak neki építkezni az általunk felkeresett

családok a vizsgált időszakban. Hogyan éltek az építés évtizedeiben és hogy alakultak a

mindennapjaik.

Az alábbi témacsoportokhoz dolgoztam ki a kérdéseket (amelyeket részletesen a mel-

lékletben közölt kérdőív tartalmaz): ház, háztartás, család, gazdaság, megélhetés, speci-

ális kérdések.

A táborokban résztvevő kérdezők és jómagam is a kérdéseket megtanultuk, és

arra törekedtünk, hogy a beszélgetést a kérdések mentén vezessük. Nem kértem, hogy a

kérdéseket szó szerint és abban a sorrendben tegyék fel a kutatók, ahogy a papíron sze-

repeltek, az volt a fontos, hogy a beszélgetések során minden kérdéscsoportot, az abban

szereplő témákat érintsék. A legtöbb kérdés a ház és a háztartás témáját érintette, hiszen

fontos volt, hogy a házzal, a házépítéssel és a mindennapi megélhetéssel kapcsolatban

minél több információt megtudhassunk. A „Ház” kérdéscsoport viszonylag egyértelmű

volt a kérdezőknek és az interjúalanyoknak egyaránt, így jól használható és informatív

válaszok születtek. Ebben a témában meg kellett tudnunk, hogy mikor építették a házu-

kat, miért ilyen épületet építettek, saját erőből vagy kölcsönnel épült-e a ház, volt-e a

családnak segítsége az építés során vagy maguk végezték a fizikai szakmunkát, milyen

modernizációs elemek készültek el az építés során, majd később hogyan változott az

épület, mikor és mivel rendezték be lakásaikat. Az építés idejére szinte minden interjú-

alanyunk évszám szerint emlékezett; az átalakításokat, a fürdőszoba és a víz bevezetését

közelítőleg tudták megmondani, ahogy a bútorok beszerzésének és változtatásának ide-

jét is. Ezeket az információkat aztán a különböző forrásokból, bútorkatalógusokból,

KSH-kiadványokból pontosítani tudtam. A villanyvilágítás bevezetésének időpontját

közelítőleg meg tudták mondani, az elektromos készülékek beszerzésének idejét köze-

lítőleg, vagy egyáltalán nem tudták megmondani, még a televízió beszerzésére sem fel-
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tétlenül emlékeztek. Nem, vagy röviden válaszoltak a televíziózási szokásokra. Bőven,

és a részletekre is kitérve válaszoltak azonban a házépítéssel kapcsolatos kérdésekre,

erről szívesen és hosszan beszéltek, hangsúlyozva, hogy milyen nagy terhet jelentett a

családnak a ház megépítése, nemcsak az anyagiak tekintetében, hanem a ráfordított

munkát nézve is. Itt fontos volt megtudni, hogy a társas munka, amely a magyar néprajz

egyik fontos kérdéséhez tartozik, vajon fennmaradt-e a Kádár-korszakban és hogyan?

Tapasztalataink szerint a vizsgált időszakban az egyik legjellemzőbb és leglátványosabb

társas munka a házépítés volt, amellyel kapcsolatba került mindenki, mint segített, és

mint viszontsegítő egyaránt. Az építés költségeivel kapcsolatban szerettem volna meg-

tudni, hogy milyen leterheltséget jelentett a családnak a sok éves állandó kiadás. Ta-

pasztalataim szerint itt a kulcskérdés az volt, hogy felvettek-e kölcsönt vagy sem. Ez

mindenhol egyéni döntésként, a család lehetőségeihez és az új pénzügyi konstrukcióhoz

való viszonyhoz mérten dőlt el. Bárhogy döntött azonban a család, a kiadások, – a hitel

törlesztése, vagy a ház különböző részeinek befejezéséhez lassanként összegyűlő pénz-

összeg – egy folyamatos, megszokott költséget jelentettek a családnak. Tudták, hogy

össze kell gyűlnie ennek az állandó összegnek és terveztek vele.

Kicsit nehezebb dolgunk volt a „Háztartás” kérdéscsoport esetében, hiszen az

érintett kérdések legtöbbje annyira természetes része volt a mindennapoknak, hogy a

megkérdezettek nagyon általános és nehezen használható válaszokat adtak. A „Mit szo-

kott főzni?”, „Milyen zöldségeket, gyümölcsöket használt?” - kérdésekre gyakran ka-

pott válaszok:

Hát, ami éppen eszembe jutott.

Amit a család szeretett.

Ami éppen termett.

Márpedig a fent felsorolt kérdéseken túl választ szerettem volna kapni arra is, hogy ho-

gyan teltek a mindennapok. A munka mellett hogyan jutott idő a háztartásra, a hatéko-

nyabb időbeosztás eléréséhez hogyan változtatták meg a feladatok családi leosztását,

milyen elektromos készülékek segítették a munkát, hogyan gondoskodtak a család étke-

zéséről? Így a kérdéscsoport kérdéseit nem direkt módon tettük fel. A kertben sétálva, a

konyhát vagy a kamrát fotózva, a háziasszonnyal közösen végigjárva kezdtünk beszélni

az eltett befőttekről, savanyúságokról, így tereltük a szót a főzési szokásokra, kedvenc

ételekre, a család étkezési szokásaira és a termesztett növényekre. Így kerültek szóba a

nyári konyhák, a főzési ismeretek, a családi hagyományok, a háztartási munkára fordí-

tott idő stb.
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Könnyű beszélgetési téma volt a családi és háztáji gazdaság kérdése. Ha nem is

pont a kérdőív kérdései mentén, de szívesen beszéltek a gazdaságról, arról, hogy men-

nyit dolgoztak, milyen állataik voltak, miből milyen haszon származott. Itt a kérdezők-

nek volt fontos feladatuk, hogy mindig tisztázzák, milyen időszakról beszélünk, a téesz

előttiről, vagy az utána következő évekről. A kollektivizálás előtti birtokadatokra egy

kicsit talán nehezebben emlékeztek vissza, hiszen ez az időszak beszélgetőtársainknak

általában a gyerekkor végét vagy a fiatal felnőtt koruk elejét érintette, ahonnan nehe-

zebb volt emlékeket előhívni.

A kérdőív változatos témákat érintő kérdéscsoportjaival a célom az volt, hogy a

mindennapi életre vonatkozóan a lehető legszélesebb körű információkat tudhassam

meg. A kérdésekre adott válaszok egy része közvetlenül, mások közvetetten kapcso-

lódva a témához sokoldalú információkkal bírtak számomra. Másfelől nagyon fontos

volt, hogy az interjúk tartalmazzanak annyi és olyan minőségű adatot, amely a dolgozat

során összehasonlítható lesz. Az interjúk minden esetben több órát vettek igénybe. Kér-

déseink egy részét ülve, beszélgetve tettük fel, majd később együtt jártuk végig a lakást,

a kertet, és sok kérdést itt beszéltünk meg. Így a hosszú idő és a sok kérdés ellenére is

törekedni tudtunk arra, hogy a beszélgetés kellemes maradjon beszélgetőtársaink ré-

szére. A terepmunka során az interjúalanyainkkal a legtöbb esetben egyezettünk arról,

hogy mikor lesz idejük velünk beszélgetni, így ők felkészültek a találkozásra és nem

jelentett problémát számukra a hosszú idő, amit náluk töltöttünk.

A 2010-ben szervezett kutatótáborban a néprajzos egyetemi hallgatók mellett a

budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékének szervezésében építészhallgatók

is részt vettek, akik az előre kiválasztott épületek felmérését végezték el, továbbá a tele-

pülések fejlődési lehetőségeire vonatkozó elképzeléseket dolgoztak ki.

Az elkészült interjúk közül a dolgozat vázát azok az interjúk adták, amelyek tar-

talmazták a ház építésére, a család megélhetésére vonatkozó információkat egyaránt.

Ezen kívül kellő mennyiségű fotóval rendelkeztek, amelyekből látható az egyes helyi-

ségek berendezése, az épület és környezete, illetve felrajzolható volt a ház alaprajza.

Ezeknek a szempontoknak 27 interjú felelt meg, amelyek az elemzés részei lettek. Egy

táblázatba foglaltam a ház építésére, a későbbi átalakításokra, a telek elrendezésére, a

gazdaságra (mekkora földjük van, milyen állatokat tartanak), a ház berendezésére vo-

natkozó adatokat, amelyek ezáltal grafikonok formájában lettek feldolgozhatók. A ku-

tatótáborokban készült további interjúkat, amelyek nem tartalmazták a fenti szempont-

oknak megfelelő összes információt, nem használhattam az összehasonlításokhoz. Az
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alapinterjúkon kívül további 43 interjút használtam arra, hogy egy-egy témával kapcso-

latos adataikkal az összehasonlított interjúk szűkebb körét árnyaljam.20

A munka során készült, és a dolgozat elkészítéséhez felhasznált interjúkból 23-at

magam készítettem – egy velem tartó egyetemista közreműködésével –, a többit a nép-

rajzos egyetemi hallgatók önállóan,21 a dolgozat elkészítéséhez azonban a kutatásban

résztvevő hallhatók jóváhagyásával a többi interjút is felhasználtam.

A terepmunkák során összegyűlt anyagról összességében elmondható, hogy

nagy mennyiségű adatról van szó, amelynek a legnagyobb erénye, hogy a fotóanyag és

az interjúk is jól kereshető módon, témák és a legfontosabb adatok (helyszín, időpont,

gyűjtők, adatközlők) szerint rendezett formában kerültek a múzeum adattáraiba, így

azok nagyon jól használhatóak. A dolgozatomban használt adatok egy része szövegközi

interjúként vagy fotóként jelenik meg, a legnagyobb részt azonban a dolgozat mellék-

leteként tekinthetők meg. A gyűjtött anyag feldolgozása nemcsak a dolgozatom szem-

pontjából bírt nagy jelentőséggel, hanem a későbbi elemző munkák számára is fontos

szempont lesz, hogy egy-egy téma szerint kereshetők az adatok ebben a nagy mennyi-

ségű, heterogén adathalmazban. Ahogy az a mellékletben pontosan közölt kérdőívben is

látható, az építéstől a hétköznapokon és a családon keresztül, 6 témakörben összeállított

kérdések, nagyon tág teret teremtettek a beszélgetésekhez. Ezekből, a rengeteg adatra

való tekintettel akár egy-egy kérdéscsoport elemzése is lehet egy-egy dolgozat témája,

így a jelen doktori disszertációban feldolgozott témákon kívül még számtalan egyéb

lehet a későbbi elemzések tárgya.

Bár a kérdőívvel kifejezett szándékom volt, hogy azonos kérdéseket tegyenek fel

a kutatásban résztvevő gyűjtők, és lehetőség szerint azonos adattípusokat tartalmazó

válaszokat kapjunk a feltett kérdésekre, ez a célom csak részben teljesült. A legépelt

interjúk ugyanis változatos formában tartalmazták az elvárt adatokat. Ez egyrészt az

egyetemi hallatók tapasztalatlanságából adódott, másrészt az interjú, mint műfaj szub-

jektivitásából. A táborainkban résztvevő egyetemi hallgatók már teljesítették a terep-

munka módszertanát oktató kurzusokat, a gyakorlatban mégis teljesen természetesen,

20 A dolgozat mellékletében található táblázat tartalmazza azoknak az interjúknak a jegyzékét, amelyek

úgynevezett kulcsinterjúként az összehasonlítások alapjai voltak, illetve azokat, amelyek egy-egy részin-

formációval árnyalták a kulcsinterjúkat. Ezeket, mint kiegészítő interjú jelzem.
21 A dolgozatban saját interjúim mellett a következő hallgatók gyűjtéseit használtam: Szőke Judit, Hor-

váth Judit, Gál Boglárka, Németh Mónika, Kiss Nóra, Módos Máté, Kovács Kata, Gábor Tamara, Nádas-

dy Fanni, Fazekas Anna, Hajdu Ágnes, Imreh Réka, Nagy Viktória, Szabó Réka, Fekete János.
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sokszor nehézséget jelentett az elméletben jól ismert kérdezési technikák alkalmazása.

Tipikus esetnek számított, hogy a túlzottan bonyolult módon feltett kérdéseket félreér-

tették az adatközlők, így nem a kérdésre válaszoltak, vagy nem egyértelmű válaszokat

adtak. A viszonylag kevés tereptapasztalattal rendelkező egyetemi hallgatóknak sokszor

nehézséget jelentett, hogy egy kevésbé beszédes, nehezen megnyíló interjúalannyal me-

séltessenek, és az elakadt beszélgetést továbblendítsék. A kutatómunka során felmerülő

kérdéseket napközben, az aznapi munka eredményeit minden táborban az esti vacsora

után közösen beszéltük meg a résztvevőkkel, és a diákokat kísérő tanárokkal. Ezek

minden esetben egy kisebb módszertani továbbképzés szerepét is betöltötték, így a kér-

dezéstechnikai vagy más kutatás-módszertani hibákat javítani, csiszolni tudták a hall-

gatók.

A dolgozatban az interjúkból, KSH-kiadványokból, levéltári adatokból szerzett

információkat a jobb áttekinthetőség miatt táblázatokban, rajzokkal, diagramokkal dol-

goztam fel, amelyeket magam készítettem. A továbbiakban az egyes adatsoroknál csak

a forrásra hivatkozom, és a táblázatok, diagramok készítőjeként nem jelöltem magamat

minden lábjegyzetben.

Az interjúk és terepmunka során készült fényképek, valamint az egyes települé-

sekről különböző kiadványokban megjelenő cikkek, bizonyos településekről készült

monográfiák áttanulmányozása mellett az írott adatgyűjtési források egyik részét a Zala

Megyei Levéltár helytörténeti gyűjteményének a településekkel egyenként foglalkozó

iratanyaga adta. A jegyzetek Zala megye helytörténeti lexikonjához készültek, amely

kiadvány végül nem készült el, de a jegyzetekből legépelt több mint 15.000 oldal, 26

doboz jegyzet ma feldolgozatlanul áll a levéltárban. A gyűjteményt az Arcanum Adat-

bázis Kft. 2009-ben feldolgozta, így a kéziratos regesztagyűjtemény a Magyar Levéltári

Portálon érhető el. Az egyes településenként gyűjtött mappák a települések első megje-

lenésétől az 1970-es évekig foglalkoztak a települések főbb fejlődési állomásaival. Kü-

lön segítség volt, hogy ezeknek az iratanyagoknak a települési elöljáróknak az 1970-es

években kiküldött, több esetben kitöltve visszaküldött kérdőív is része volt. Ez az adott

időszak infrastrukturális adataira kérdezett rá: az utak meglétére, a közintézményekre,

az épülő házak számára, azok anyagára, a vízelvezetés módjaira. A fenti kérdések min-

den település iratanyagában szerepelnek, így jó összehasonlítást tettek lehetővé. A for-

rás egyetlen településre, Szentgyörgyvölgyre nézve nem tartalmaz adatokat, így a tele-

pülés hasonló információinak felkutatása végett a településnek a Zala Megyei Levéltár-

ban megtalálható Tanács VB jegyzőkönyveit néztem át 1950-1970 között. A nagy irat-
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anyag elég szerteágazó és sajnos nem tartalmazott minden, a többi településről a kér-

dőívben szereplő adatra választ. Az 1970-es években a települések elöljárói által kitöl-

tött kérdőívek mellett a falvakkal kapcsolatos adatokat a KSH népszámlálásának me-

gyei adataiból tekintettem át. Ezek közül a településekre lebontott adatok jelentettek

fontos információt, amelyekből leginkább az épületek építésére, azok infrastruktúrájára

és a falu lakosságának foglalkozására nézve találtam jórészt összehasonlítható informá-

ciókat. A népszámlálás adatait 1940-2000 között vizsgáltam, illetve dolgoztam fel táb-

lázatokban, ahol lehetett, grafikon segítéségével. Az összehasonlítást nehezítette, hogy

az egyes évtizedekben nem teljesen azonos kérdéseket tettek fel, már csak azért sem,

mert bizonyos kérdések a következő népszámlálásig aktualitásukat veszítették, mások

pedig korábban még nem voltak relevánsak, így az adatok valamelyest szórtak. A tele-

pülések adatait tekintve fontos, de sajnos elég szórt információkat tartalmazott a Bodor

Antal vezette Faluszövetség által 1921-1926 között végzett kérdőíves felmérés, amelyet

a települések elöljáróinak küldtek ki. Sajnos sok településről nem érkeztek vissza a ki-

töltött ívek, illetve azok, amelyeket visszaküldtek sem feltétlenül jól vagy teljes egészé-

ben kitöltöttek. A kérdőív a településeket körülvevő földekre, az állatállományra, a falu

szokásaira, az infrastruktúrára kérdez rá. A vizsgált települések közül sajnos csak Ká-

vás, Csesztreg, Gellénháza településekre vonatkozóan tartalmaz – nem egységes – in-

formációkat a kérdőív.

Szentmihályi Imrének a Göcseji Múzeum adattárában őrzött 1950 és 1968 kö-

zötti gyűjtőnaplói szintén szórt, de fontos adatokat tartalmaznak alapvetően a vizsgált

települések építészeti történetére nézve.

A Zala Megyei Levéltár fent említett helytörténeti lexikon iratanyaga mellett

fontos forrás volt a mezőgazdasági osztály és az agitációs bizottság iratanyaga, amely

gazdag információkkal szolgált a megye és a települések kollektivizálását illetően.

A fent leírt terepmunka-adatokból és az írott forrásanyag áttanulmányozásával

készült el a dolgozatban vizsgált adatok halmaza. A dolgozatomban erősen támaszkod-

tam a fotó- és interjú anyagomra, amit a jobb megértés, és a szemléletesebb ábrázolás

miatt, ahol elengedhetetlenül fontos volt, a dolgozatban illesztettem. Tömeges közlésük

azonban nagyon megnövelte volna a dolgozat terjedelmét, így, ahol a megértéshez nem

szükséges, de az olvasó kíváncsi lehet az adataimra, ott a dokumentumanyagot a láb-

jegyzetben hivatkoztam és a dolgozat mellékleteként olvashatók.
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4. A vizsgálati terep leírása

A terület helyi, regionális jelenségeinek megértéséhez fontos a vidék történeti és

néprajzi adatainak, társadalomszerkezetének behatóbb ismerete. Ezek a tényezők ugyan-

is később meghatározó erővel bírnak a gazdaság átalakulásánál, az életmód válto-

zásának pedig helyi, területi sajátosságokat kölcsönöznek. Az alábbi fejezetben ezért a

terület néprajzi és történeti leírásával foglalkozom.

A reformkortól kezdve, majd a néprajztudomány 19. századi önállósodásával

alakult ki a közgondolkodásban az a modell, amely szerint a néprajzi szakirodalom Ma-

gyarország egyes részeit bizonyos jelenségcsoportok szerint (viselet, díszítőművészet,

lakáskultúra, építészet, táplálkozás, gazdaság, népzene, néptánc, szöveg folklór, szoká-

sok) csoportosítva tárgyalta tájegységként.22 A néprajzi szakirodalom életmód-, anyagi

kultúra- vagy folklór-vizsgálatai mind tájegységek szerinti csoportosításban próbálták

feltárni a területek jellemzőit, és azokat a jelenségeket, amelyek megkülönböztették

egymástól az egyes vidékeket. A 20. századra kikristályosodott, hogy a kulturális régió-

kat nem az imént felsorolt karakterisztikus jelenségek területi változásának leírásával,

hanem a jelenségegyüttesek segítségével lehet leírni.23 Ezek az adott kor aktuális törté-

nelmi és más eseményeinek hatására állandóan változnak, és új jelenségek mentén ala-

kulnak át a tájegységenként tárgyalt területek. Sok egyéb tényező mellett a táji különb-

ségek elmosódásának irányába hatott az 1950-1960-as években lezajlott szövetkezete-

sítés, vele együtt pedig a korábbi gazdasági rendszerhez kötődő életmód erőteljes átala-

kulása.24 A néprajzi sajátosságok mentén felállított tájegységi rendszer így már nem bírt

akkora szervező erővel, mint korábban. Az egyes területek elemzésénél mégsem hagy-

hatjuk figyelmen kívül a tájegységek szerinti csoportosítást, hiszen egy-egy vidék múlt-

jával kapcsolatos jelenségek és leírások tanulmányozása, megismerése nélkül nem vé-

gezhetünk alapos elemző munkát. Napjainkban egyébként, bár a korábbi tájegységi be-

sorolás nem teljesen helytálló, mégis tovább él a közgondolkodásba beleívódott fel-

osztás. Az egykori tájegységek továbbéléseként értelmezhetők például a kistérségi tár-

sulások elnevezései és más szerveződések, vállalatok, intézmények, amelyek Zala me-

gye esetében a legtöbbször a legnagyobb tájegység, a Göcsej elnevezést örökítik tovább

(Göcsej-Hegyhát Leader Társulás, Göcsej Hotel, Göcsej Taxi, Göcseji Múzeum stb.).

22 Borsos Balázs, 2011, 17.
23 Borsos Balázs, 2011, 16.
24 Borsos Balázs, 2011, 20.
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A dolgozatban vizsgált terület a néprajzi besorolás szerint a dunántúli nagytáj-

hoz tartozik, ezen belül az elemzés alá vont települések több kisebb egység részei. Így

Gellénháza és Kávás a legnagyobb területen fekvő egységhez, Göcsejhez tartozik;

Csesztreg és Resznek az úgynevezett Hetéshez; Nemesnép és Szentgyörgyvölgy pedig a

nagyobb részben Vas megyéhez tartozó Őrség déli csücskéhez. A vizsgált területtől

délre helyezkednek el a megye további tájegységei, a Mura menti horvát falvak; Pátró

és vidéke; illetve Zalakomár és környéke, ahonnan nem kerültek bele települések a

vizsgálatba. Az előbbi tájegységekhez tartozó települések vizsgálata korábbi munkahe-

lyem, a Göcseji Múzeum kutatóterületéhez tartozott, míg az utóbbiak a nagykanizsai

Túry György Múzeumhoz. A kutatásba vont települések kiválasztását a korábban már

tárgyalt tudományos szempontok mellett, a múzeum gyűjtőterületéhez történő alkal-

mazkodás is meghatározta.

Az országos és a helyi néprajzi szakirodalom legnagyobb részben a Göcsej, az

Őrség néprajzával foglalkozik, kisebb részben Hetést tárgyalja, legkevesebb irodalom-

mal pedig a Mura menti horvát falvak, Zalakomár és környéke, illetve Pátró és vidéke

bírnak.

A nyolc kötetes Magyar Néprajz – Táj, nép, történelem címet viselő összefog-

laló mű I.1 kötete Zala megyéből Göcsej, Hetés és Lendvavidék, Őrség tájegységeivel

foglalkozik. A fejezetben a szerző a tájegységek rövid összefoglalását, a tájegységek

elhelyezkedését és néhány általános adat közlését teszi meg, ahol erőteljesen támaszko-

dik a vidék korábbi kutatóinak adataira, név szerint Gönczi és Plánder, Nagy József és

Bíró Friderika munkájára.25

Kósa László és Filep Antal A magyar nép táji-történeti tagolódásával26 foglal-

kozó munkájában a szerzők a nyolc kötetes Magyar Néprajzban található összefoglaló-

hoz hasonlóan részletesebben Göcsej és az Őrség, érintőlegesen Hetés táji, gazdasági és

néprajzi összefoglalásával foglalkoznak. Az előző összefoglaláshoz hasonlóan leírják a

tájegységek elhelyezkedését, egy-egy mondatban tárgyalják a vidék főbb gazdasági jel-

lemzőit, azaz a földek alacsony termőképességét, amely az állattartásnak kedvez, illetve

a szőlőművelés és gyümölcstermesztés hangsúlyos szerepét erősíti.

Kósa László Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása – Magyar-

országon (1880-1920) címet viselő munkájában Dél-Dunántúl részeként tárgyalja Gö-

csej és Hetés néprajzát, megemlítve, hogy a nagyobb néprajzi tájegységek mellett Dél-

25 Paládi-Kovács Attila, 2011, 471, 476.
26 Kósa László-Filep Antal, 1975, 100, 116, 155.
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Dunántúlnak a vidékünket érintő kisebb tájegységei Zalakomár, Pátró és környéke. A

szerzőnek a nagytájat érintő egyik fontos megállapítása, hogy Nyugat-Dunántúllal ös-

szevetve a terület paraszti polgárosodása valamelyest visszafogottabb volt.27 A további-

akban a korábban már jelzett szerzők monográfiáira támaszkodva tárgyalja röviden a

tájegység építészetét, gazdálkodását, szokásait és az életmódot.28

A vizsgált területet illetően az országos összefoglalóknál részletesebb adatokat a

helyi monográfiákból kapunk.

Göcsej első kutatója Plánder Ferenc, aki a Tudományos Gyűjtemény 1832. és

1838. évi köteteiben jelentette meg Göcsej nyelvjárásával és néprajzával foglalkozó

dolgozatait, amelyeket egy összefoglaló kötetben, 1970-ben adtak ki Zalaegerszegen,

Plánder Ferenc: Göcsejről címmel. A gyűjteményben Plánder Ferenc a terület leírásánál

annak elhelyezkedésével, népességével, gazdasági termelékenységével, építészetével, a

folklórral, a viselet bemutatása mellett pedig a 19. századi antropológia hatásaként a

népesség testi megjelenésével és lelki adottságaival foglalkozik. A terület elhelyezkedé-

sét illetően a Válicka, Kerka és Zala folyók képezik a határokat, amely területbeosztást

a vidék későbbi kutatói a leggyakrabban használják.29

A vidék másik ismert kutatója Gönczi Ferenc, aki Zala megyei tartózkodásának

idején gyűjti a Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb is-

mertetéséhez című munka néprajzi anyagát, amely kötet később, 1914-ben már Kapos-

váron jelenik meg. Az összefoglaló monográfia fotókkal és rajzokkal gazdagon illuszt-

rált munka, amely részletesen tárgyalja a vidék, Göcsej és Hetés néprajzi jellemzőit:

területhatárait, nyelvjárását, építkezését, a lakóházak berendezésének vizsgálatát, a szo-

kásait, viseletét, gyerekvilágát. A két tájegység elhelyezkedésének leírását követően

nem külön, hanem együtt ír a két szomszédos vidékről, jelezve, ha bizonyos szokások

jellemzően csak egyik vagy csak másik területen fordulnak elő. Göcsej területhatárait

tekintve ő is, mint Plánder Ferenc a Válicka, Kerka és Zala folyókat jelöli meg.30 Hetés

vidékét Göcsej dél-nyugati közvetlen szomszédságában elhelyezkedő tájegységként

határozza meg, amely területet északnyugaton a Dobrai-hegy, délkeleten az Alsólend-

vai-hegycsoport határol.31

27 Kósa László, 1998, 218.
28 Kósa László, 1998, 220.
29 Plánder Ferenc, 1970, 19.
30 Gönczi Ferenc, 1914, 2.
31 Gönczi Ferenc, 1914, 27.
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Az 1950-es évektől kezdi meg Zala megyei néprajzi munkáját a Bödéről szár-

mazó Szentmihályi Imre, a falumúzeum későbbi létrehozója. Kutatásait eleinte a leg-

változatosabb néprajzi témákban végzi, amelyek a múzeum létrehozásának alapötletétől

fogva, az 1950-es évek második felétől már leginkább az építészetre koncentrálódnak.

Több évtizedes kitartó munkáját több ezer fotó, több kötetes gyűjtőnapló őrzi a Göcseji

Múzeum Adattárában. A szorgalmas munkából azonban viszonylag kevés publikáció

jelent meg. A vidék leírásával kapcsolatos főbb műve az 1958-ban Budapesten kiadott,

A Göcseji nép eredethagyománya. A Zalai Gyűjteményben 1976-ban jelent meg a Gö-

csej területfogalmának alakulása, amely tanulmányban Göcsej korábbi terület-meghatá-

rozásával foglalkozó tudósoknak, így Deák Ferencnek, Pálóczi Horváth Ádámnak és

Gönczi Ferencnek, Csutor Imrének, Sebők Samunak a területfogalmait elemezve, végül

Gönczi határkijelölésével egyet értve, megállapítja, hogy Göcsej határai a Kerka,

Válicka és Zala folyók közé esnek, kinyúlva egészen az Őrségig.32 A tájegység elhelye-

zésénél ez a Gönczi által meghatározott az általánosan elfogadott és legtöbbször hivat-

kozott területbeosztás. A vizsgálatba vont tájegységekkel kapcsolatban szintén fontos

munka az 1977-ben kiadott Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai című, amely a

Zalai Gyűjtemény sorozat egy tematikus kiadványaként jelenik meg. Szentmihályi a

területet a Lendva és Kebele patakok közé helyezi,33 és Gönczihez hasonlóan ő is meg-

jegyzi, hogy a területen lakók életmódja a szomszédos területekével azonos, különbség

csupán a nyelvjárás és a viselet tekintetében van.34

A vidék kiemelkedő kutatója, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológusa, Bíró

Friderika foglalkozott sokat a Nyugat-Dunántúl néprajzi tájegységeivel, Őrséggel és

Göcsejjel. Göcsejre vonatkozó kutatásaiból két munka is megjelent: a Göcsej35 címet

viselő néprajzi összefoglaló 1988-ban, majd a 2004-ben kiadott Göcsej, a szegek vi-

déke36 című munka. Utóbbi az 1988-as kötet kibővített változata, amely a tárgyalt vi-

déknek nemcsak az építészeti hagyományaival, hanem az életmód történetével és válto-

zásaival foglalkozik, bemutatva az itt lakók gazdálkodását, az iparos tevékenységüket, a

társadalmat, az ünnepeket és a hétköznapokat. Néhány évvel korábban, 1975-ben jelent

meg a szerzőnek az Őrséggel foglalkozó munkája, amely könyv az Őrség ház- és lakás-

32 Szentmihályi Imre, 1976, 118.
33 Szentmihályi Imre, 1977, 6.
34 Szentmihályi Imre, 1977, 7.
35 Bíró Friderika, 1987.
36 Bíró Friderika, 2003.
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kultúrája a 18. század végétől napjainkig37 címet viseli. Göcsejjel foglalkozó kötetéhez

hasonlóan a szerző ebben a munkában is az építészet és az életmód tárgyalásán keresz-

tül mutatja be a vidék életmódját. Bíró Friderika előtt 15 évvel, 1960-ben jelenik Dömö-

tör Sándor Őrség címet viselő munkája, amelyben a szerző az építészet és az életmód

bemutatásán keresztül tárja elénk az ausztriai határ mellett elterülő Vas-, és kisebb mér-

tékben Zala megyei tájegységet. Könyvének végén néhány őrségi mesét és mondát kö-

zöl.

Göcsej és Őrség népi építészetével Tóth János építész foglalkozik, először dok-

tori disszertációjában, Göcsej és az Őrség településeinek, építészetének és építészete

jövőjének vizsgálata címmel. Majd 1965-ben jelenik meg Göcsej építészetével foglal-

kozó könyve, Göcsej népi építészete38 címmel, 1975-ben pedig Az Őrség népi építé-

szete39. A szerző mindkét kötetben leginkább a két vidék településtípusaival és építésze-

tével foglalkozik, az életmód bemutatása nem szerepel a könyveiben. A területek beha-

tárolásánál azonban a korábbi szerzőkkel ellentétben azt állítja, hogy a Zala-megyei

Őrség Göcsejhez tartozik.40 A kijelentéssel csak részben értek egyet, azt vallva inkább,

hogy a Zala-megyei Őrség egy átmeneti régió, amely építészetében, a falvak szerkeze-

tét, a gazdálkodás módját és az árutermelés megjelenését tekintve az Őrséghez hasonlít,

azonban elmaradott infrastruktúrájában inkább Göcsejhez kötődik. Ugyanez mondható

el a vizsgálatba vont, a Zala-megyei Őrséghez tartozó településeinkről, Szentgyörgy-

völgyről és Nemesnépről.

A három tájegység földrajzi adottságai nem különböznek jelentősen egymástól.41

A terület földrajzi adottságaiból adódóan mindhárom tájegységre jellemző a silány mi-

nőségű földek dominanciája, ami miatt az állattartás vált fontosabb gazdasági tevékeny-

séggé.42 Életmódját tekintve azonban a silány minőségű földek ellenére az Őrség egy

polgárosult vidék volt, ahol a kedvező szállítási feltételek, a közeli piacok miatt Gö-

csejjel ellentétben ki tudott alakulni az árutermelés.43 Az építkezést tekintve is hasonló

37 Bíró Friderika, 1975.
38 Tóth János, 1965.
39 Tóth János, 1975.
40 Tóth János, 1975, 9.
41 Dömötör Sándor, 1960, 6.
42 Dömötör Sándor, 1960, 24., Bíró Friderika, 2003, 81.
43 Bíró Friderika, 1975, 28.
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épülettípusokkal találkozunk, hiszen a fában gazdag vidéken a boronaépületek külön-

böző formái terjedtek el. 44

Ma a vizsgált területen a falvak általában kicsik, átlagos méretük 1205 fő, a ha-

zai megyék között a legalacsonyabb a lakosságszám.45

Göcsej középső, de inkább északi részén helyezkedtek el azok a kisnemesi fal-

vak, amelyek lakói szinte teljesen vagyontalanok voltak. Göcsej északi és keleti peremét

a középbirtokosok, a déli területeket Esterházy herceg lenti uradalma foglalta.46

Göcsej északi, dombos felén a falvak egy sajátos rendszere, a szegek alakultak

ki. Ez a falutípus található meg a szomszédos Őrségben, a szlovén területeken, illetve az

osztrák alpesi tájakon is. Ezek a természeti adottságok hosszú időre konzerválták az

irtásgazdaságot és az állattartást. A szegek kialakulásának az egyik oka a természeti

adottságokban keresendő, hiszen a lápos, ingoványos sík területek nem, csak a szára-

zabb dombok voltak alkalmas a megtelepedésre. Másfelől a nemesekké vált várjob-

bágyok igyekeztek területeik megtartására, amelyet úgy tehettek meg a legbiztosabban,

ha megművelték a területet, és így ők birtokolták azt. 47

A szer- és szegtelepüléseken az összetartozó családok az erősen tagolt, dombos

területen akadálytalanul építették fel a házaikat, amelyeket a hozzá tartozó szántó vett

körül. Az idők folyamán aztán a házcsoportok egy része faluvá nőtt, ahol egyaránt meg-

található a halmazos és az utcás településforma. A természeti adottságok miatt jobban

tudtak terjedni azok a falvak, amelyek sík vidéken jöttek létre. Ezek jó része egy, a tele-

pülésen hosszában végighúzódó utcából áll.48

Ezek a falutípusok később meghatározták a falufejlesztések lehetőségeit is, hi-

szen a sok kis település infrastruktúrájának fejlesztése nehéz és költséges volt. Az 1860-

as évektől elérte a vidéket a vasút, de nincs vasúti csomópontja. 49 A vidék elmaradott-

sága az 1950-es évekig fennmaradt. A Zala megyei Balaton-part üdülőövezet a vízparti

turizmus ösztönzése miatt állami támogatásokból korszerűsödhetett, de ezekből a fej-

lesztési forrásokból a tárgyalt vidék, amely nem tartozott az idegenforgalmi célpontok

közé, teljesen kimaradt. Még a két világháború között is a megye lakosságának 2/3-a

44 Gönczi Ferenc, 1914, 402., Dömötör Sándor, 1960, 61.
45 Buskó Tibor, 2009, 43.
46 Bíró Friderika, 2003, 106.
47 Bíró Friderika, 2003, 15.
48 Bíró Friderika, 2003, 15.
49 Simonffy Emil, 1971, 89.
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mezőgazdasággal foglalkozott, amely leginkább a családok fennmaradásához szükséges

önellátásra, és minimális felesleg értékesítésére terjedhetett ki.50 A rossz minőségű föl-

dek mellett nehezítette a termelést, hogy a megyében a mezőgazdasági területek 25%-a,

11-25° lejtésszögű, 11-12% ennél is meredekebb, amely területek inkább csak szőlőmű-

velésre és gyümölcstermelésre alkalmasak.51 A családok akkora területet műveltek meg

a szabadon hagyott földekből, amekkora területen megtermő gabonára szükségük volt,

így még az 1935-ös években is kevés gazdának volt akkora birtoka, amekkorán áruter-

melő gazdaságot hozhatott volna létre, életképes kisüzemet alakíthatott volna ki.52 Az

1935-ös összeírás szerint Zala megyében a 0-5 kat. hold közötti birtokok aránya 29%,

az 5-50 kat. hold közöttieké 68% volt.53 Ezek közül is több az 5-15 kat. hold közötti

birtok, keveseknek volt 30-50 kat. hold közötti földje. A megyében a birtokos paraszt-

ság nagy része törpebirtokos, akik birtokukból nem tudtak megélni. A birtokos paraszt-

ság nagyobb része is az alsóbb, kisebb birtokon gazdálkodó kategóriákba tartozott.54 Az

5 kat. hold alatti birtok nem tekinthető önálló gazdaságnak, csak kiegészítő mellék-

üzemnek. Az 5 kat. hold feletti gazdaságban sem alakulhat ki árutermelő körzet, mint a

makói hagyma vagy a hevesi dinnye esetében, aminek szintén a kedvezőtlen infra-

struktúra volt az oka.55 A megyében később az 1945-ös földosztás sem tudta kielégíteni

a földéhséget, hiszen a juttatási átlag itt csak 2,8% kat. hold volt, míg Baranyában 6,1 %

kat. hold, Tolna megyében 6 % kat. hold, Fejér megyében 5,9 % kat. hold, amihez hoz-

zájárult, hogy a kevés juttatott föld is rendkívül rossz minőségű volt. Így a vidékünkön

nem alakulhatott ki a hosszabb ideig rentábilis, paraszti kisárutermelő gazdaság.56

Az alábbi táblázatban a dolgozatban vizsgált települések birtokadatai szerepel-

nek, amelyekből jól látszik, hogy a megyei átlaghoz igazodva ezekben a falvakban is az

1-10 kat. holdas gazdaságok aránya a legnagyobb. A nagyobb, 20-50 kat. holdas gazda-

ságok arányát tekintve Csesztreg, Nemesnép és Szentgyörgyvölgy települések emelked-

nek ki.

50 Simonffy Emil, 1971, 90.
51 Kocsondi József, Kovács Miklós, 1986, 6.
52 Bíró Friderika, 2003, 78.
53 Simonffy Emil, 1971, 100-102.
54 Gönczi Ferenc, 1914, 595.
55 Simonffy Emil, 1971, 99.
56 Béli József, 1977, 202.
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A vizsgált települések birtok adatai 1949-ben57

kat. holdon gazdálkodó

0-1
kat.hold

1-3
kat.hold

3-5
kat.hold

5-10
kat.hold

10-15
kat.hold

15-20
kat.hold

20-25
kat.hold

25-35
kat.ho
ld

35-
50
kat.h
old

Csesztreg 19 41 46 115 42 16 11 3 0
Gellén-
háza 20 26 39 63 25 0 0 1 0
Kávás 1 11 13 43 6 4 2 4 2
Nemesnép 7 8 10 34 35 14 7 7 0
Resznek 3 6 18 78 43 21 7 5 1
Szent-
györgy-
völgy 15 44 49 53 35 20 16 25 8

A megyére az 1860-as évek tagosítása előtt az irtásgazdálkodás volt jellemző,

amely összefügg az állattartással, hiszen azokon a területeken, amelyeken nem gazdál-

kodtak, befogták a földeket a nagyszámú állatok, elsősorban a szarvasmarhák eltartó-

ivá.58 Főként a szarvasmarhatartás volt jellemző, de szép számmal tartottak sertést, ju-

hokat, kevés lovat. A rideg állattartás miatt nem ismerték a takarmánynövényeket (ló-

here, lucerna), ezeket nem is termesztették, így télre az maradt, amit a kertekből és a

hegyeken be tudtak takarítani59.

Az 1860-as években véghezvitt tagosítással azonban a rideg állattartás erősen

visszaszorult a megyében, és előtérbe kerültek a takarmánynövények – lucerna, lóhere,

bükköny, marharépa, kukoricaszár, tök, dara, korpa –, ezzel pedig egyre inkább a bel-

terjes istállózó állattartás. Az erdő nagyon fontos gazdasági erővel bírt a göcseji embe-

rek életében, hiszen ebből szakították ki a termőföldnek való területet, ez biztosította az

építőanyagot, a tűzifát, a szerszámok alapanyagát. Az önellátó paraszti gazdálkodás

élelmiszerszükségletét is részben az erdő fedezte, hiszen rengeteget gombásztak, sok

erdei gyümölcsöt szedtek, gyógyfüveket, vadmézet gyűjtöttek. A hamuzsírfőzés, a

makkszedés, a fakitermelés, szénégetés évszázadokon keresztül rengeteg szegény em-

bernek nyújtottak megélhetést. Az erdők használata nem volt teljesen korlátlan, hiszen

az védelmük érdekében a 18. századtól erősen szabályozták azt.60

A zalai emberek az erdők szeretetét mind a mai napig megtartották, különösen a

gombászás szokásának hódolnak sokan. Esős időszak után még napjainkban is megtelik

57 1949 évi népszámlálás KSH adatai.
58 Bíró Friderika, 2003, 81.
59 Bíró Friderika, 2003, 86.
60 Bíró Friderika, 2003, 81-86.
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az erdő a gombászó családok tagjaival. Nemcsak nyersen, hanem szárítva is felhasznál-

ják a gombát, amit a piacon, falusi asszonyoktól vásárolhatnak meg.

Az épületek tekintetében egészen a 20. századig, szinte az 1950-es évek köz-

ponti falufejlesztési programjáig megtalálhatóak voltak itt az egészen archaikus lakóhá-

zak. A területre, mint fában gazdag vidékre a fából történő építkezés volt a legjellem-

zőbb, majd megjelentek a vályog-, és a 20. századtól a téglafalú lakóházak. A lakóháza-

kat és a melléképületek falait sövényből, fából, földből, vályogból és téglából építették.

A 19. században épült lakóházak közül a legtöbb fából volt, régebben tölgyfából, de ez

később megfogyatkozott, így a falat sokszor fenyőből építették.61

Az építkezés mellett, alapvetően a vidék elmaradottságából adódóan a lakóházak

berendezése is lassan változott. A boronaházak berendezése a 19. században kezdett

erőteljesen megváltozni, amikor elterjedt a polgárosodó berendezési stílus. Új lakóháza-

kat építettek, amelyekbe már nem kemencét, hanem a mászókéményes tűzhelyek szá-

mos változatát építették be. Itt már vaslapon főztek, megjelentek a vasedények, sütőben

sütöttek, így tepsiket vásároltak. A keménycserép tálak mellett feltűntek a porcelántá-

nyérok, a bögrék helyébe csészék léptek. A konyhákban új tároló bútorok kerültek, töb-

bek között az üveges, díszes kászlik. A konyhát különféle textilekkel, falvédőkkel dí-

szítették. A polgárosodó divat szerint berendezett lakásbelsők egészen az 1950-es éve-

kig jellemezték a szobákat.62 Az idősebb adatközlőinknél, attól függően, hogy életük

során milyen lehetőségeik voltak a bútoraik és a berendezési tárgyaik cseréjére, többé-

kevésbé a 20. század elején készült bútorral találkoztunk. A leggyakoribb az úgyneve-

zett hálószoba-garnitúra egyes részeinek – tükrös szerkény, éjjeli szerkények, ruhás

szerkény – nem együtt, hanem külön-külön, a ház valamely részében való felbukkanása.

A vidék sokáig tartó elmaradottságának egyik oka az volt, hogy a rossz minő-

ségű utak miatt teljes elzártságban éltek a terület lakói. Négy járásnak nem volt vasút-

vonala, sőt, két járási székhelynek még vicinálisa sem. Az egész Göcsej forgalmát egy

kisebb vicinális vonat bonyolította, és az is csak egyetlen járási székhelyet, Lentit érin-

tette. 63

Végső soron a versengő városok saját érdekeinek és elképzeléseinek megfele-

lően épült a vasúthálózat, a falvak beleszólási lehetősége nélkül. A falusi települések

61 Gönczi Ferenc, 1914, 402.
62 Bíró Friderika, 2003, 65.
63 Szily János, 1935, 79.
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közül szerencsésnek mondhatták magukat azok, amelyek mellett kijelölték a pályákat,

annak ellenére is, hogy a vasútvonalhoz-jutás komoly anyagi áldozattal is járt.64

A lakosság nagy része a 19. században, és még a 20. század elején is gyakran

csak gyalogosan tudott közlekedni. Nyáron a nagy por, októbertől pedig a sár nehezí-

tette és tette lehetetlenné a közlekedést. A 20. század elején voltak olyan falvak, ame-

lyek a téli időben teljesen magukra voltak utalva, nem volt lehetőség az alapvető áruk és

élelmiszer beszerzésére, így nagy szegénységben és nélkülözésben éltek. Ha a szülők

iskolába engedték a gyerekeiket és napközben nagy eső, télen havazás állt be, megesett,

hogy azok nem tudtak hazajutni. Az általános nélkülözés leginkább az étkezésben és a

ruházkodásban mutatkozott meg. A gyermekek, felnőttek egyaránt gyéren táplálkoztak,

nagyon sok gyermek délben soha nem evett meleg ételt, ebédjük csak egy darab kenyér

volt. Tojást és tejterméket a felnőttek is ritkán ettek.65

A terület elzártságát az 1950-es évek változásai szüntett meg. Többek között

számos más, a későbbi fejezetekben tárgyalt változás mellett a falu határát elérő szilárd

burkolatú utak megjelenése tette lehetővé a napi közlekedést a településeken. A vidék

20. századi változásainak részletezésével a Kádár-kori életmódváltozásokat tárgyaló

fejezetnél foglalkozom.

64 Erdős Ferenc, 1987, 175.
65 Szily János, 1935, 79.
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5. Kutatástörténet

5.1. Életmód történeti kutatások
Dolgozatom a 20. század második felében zajló, a szocialista átalakulást követő

és a falusi életmód-történeti néprajzi kutatások közé sorolható. A múzeumi szakember

kiállításban, tárlatokban megjeleníthető témákban, tárgyakban gondolkodó szemlélete

további sajátossága a múzeumi keretek között létrejövő kutatásnak, ezért az interjúkban

arra törekedtem, hogy egy-egy felkeresett család életével kapcsolatban minél több, a

mindennapjaikra vonatkozó praktikus információt tudhassunk meg.

A vizsgált korszak életmódtörténete viszonylag gazdag irodalommal rendelke-

zik, hiszen az elmúlt évtizedekben a téma kiemelt figyelmet kapott a társadalomtudo-

mányi kutatások között.

A néprajzi publikációk mellett a témában bőséges történeti, szociológiai forrás-

anyag is megjelent, így a felhasznált munkák közül ez utóbbiak vonatkozó írásait sem

hagyhattam ki.

A néprajzi szakirodalomból elsősorban azokat a munkákat használtam, amelyek

a szocialista átalakulást követő időszakban vizsgálták a falvakat és a benne lakók életét.

Az 1950-es évek néprajzi kutatásai elsősorban a mezőgazdaság szocialista átszervezé-

sével és a fokozott iparosítással gyors ütemben változó paraszti élettel foglalkoztak.66

Az életmód-történeti szakirodalom áttekintése során elsősorban arra törekedtem, hogy

megismerjem a kutatók vizsgálatának módszertanát. Milyen szempontok mentén gyűj-

tötték az adataikat, és azok milyen eredményre vezettek? Továbbá kerestem, hogy mi-

lyen kapcsolatot véltek felfedezni az épületek, a parasztudvarok formája, a lakóház és az

életmód között.

A szocializmus időszakában a tudósok csak irányítottan kutathattak, csak olyan

falvakat lehetett vizsgálni, ahol a mezőgazdaság átszervezése a terveknek megfelelően

alakult. Ebben a történelmi pillanatban a valóságos helyzetről nem születhettek őszinte

munkák, de a körülmények ellenére a parasztság életének változásáról Bakó Ferenctől,

Kardos Lászlótól, Dankó Imrétől jelentek meg írások.67 A palóc vidék kutatója Bakó

Ferenc, aki több munkájában foglalkozik az észak-magyarországi, a palóc lakóházak

témájával, az építészet változásának és fejlődésének kérdéseivel. 1978-ban jelenik meg

66 Kósa László, 2001, 204.
67 Kósa László, 2001, 205.
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a Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén68 címet viselő munkája, amely Mátra vidé-

kének településeivel, az épületekkel és az építéshez használt anyagok bemutatásával

foglalkozik, részletesen elemezve az egyes formák történeti fejlődését, az alaprajzokat,

a berendezést, a falazatokat, homlokzatokat és a tetőzetet. Az építészeti témájú könyv,

amelyet a Műszaki Kiadó adott ki, inkább technikai leírások gyűjteménye, kevés élet-

mód-történeti információt tartalmaz. 1977-ben jelent meg a szerző Bükki barlangla-

kások69 című könyve, szintén inkább a különleges barlanglakások szerkezetére vonat-

kozó építészeti adatokkal, amelyeket később a szerző földrajzi- és történeti kitekintéssel

egészít ki. Építészeti témájú az 1975-ben megjelent A parasztház alaprajzi fejlődése

Észak-Magyarországon70 és az 1967-ban A faépítkezés emlékei Heves megyében71 című

cikke is. 1993-ban az Ethnographia hasábjain publikálta A sártetejű házak 72című ta-

nulmányát. A fent leírt írások, a korszak építészeti témájú cikkeivel kapcsolatban fel-

merülő elvárásoknak megfelelően leginkább az építmények anyaghasználatával és for-

máival foglalkoznak, a tárgyalásból kihagyták az életmódhoz kapcsolódó megállapítá-

sokat. Több évtizedes munkájának összegzéseként jelent meg 1989-ben a Palócok73

címet viselő négykötetes monográfia, amelyben a palóc társadalom életmódjával, hitvi-

lágával, történelmével, társadalmával foglalkozik. Munkám szempontjából fontos meg-

állapítást tartalmazott az Anyag, szerkezet és forma történeti változásai a népi építkezés-

ben címet viselő kandidátusi értekezése is, amely munka bevezetőjében az egyes építé-

szeti formák elterjedésének feltételeiről beszél. Megállapítja, hogy a földrajzi, klimati-

kus adottságok jelentősen befolyásolják a társadalom életviszonyait, így az építészetet

is. De ez a befolyás a társadalom fejlődésével mindinkább csökken, így az anyag és

szerkezet változásait a természeti viszonyok és a történelmi háttér együttesen befolyá-

solta.74 A disszertáció megállapítja, hogy a vizsgált területeken a faépítkezés létrejöttét,

a nagy mennyiségben rendelkezésre álló faanyag, a települések formáját pedig a föld-

rajzi adottságok befolyásolták. Így jöttek létre a sík vidéken a falvak, a dombosabb te-

rületeken pedig a szegek, hisz itt nem volt alkalmas a terület az utcák kialakulására. A

kockaház az első olyan építészeti forma a területen, amelyet nem földrajzi és a termé-

68 Bakó Ferenc, 1978.
69 Bakó Ferenc, 1977.
70 Bakó Ferenc, 1975.
71 Bakó Ferenc, 1967.
72 Bakó Ferenc, 1993.
73 Bakó Ferenc, 1989.
74 Bakó Ferenc, 1973, 5.
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szeti viszonyok, hanem sokkal inkább a társadalmi és a történelmi adottságok hoznak

létre. A portán és a házban kialakuló és zajló élet azonban már nem független a korábbi

hatásoktól. Bíró Friderikától idézve:

„A kulturális jelenségek, a népi műveltség jelenségei, így a paraszti ház- és lakáskultú-

ránál sem automatikusan és közvetlenül követik az ökonómiai alap megváltozását, ha-

nem bonyolultabb áttételek útján, többek között az új társadalmi körülmények által be-

folyásolt ember változott gondolkodása, ízlése, érzése, s kivált tevékenysége révén.” 75

A tétel igazolására később több példát is hoz a szerző. A jelenséggel, a 40 évvel

később folytatott kutatás során számtalan esetben találkoztam. A kockaházak udvarán

még gyakran ott álltak a régi portaépítmények épületei, hiszen a házban lakók életmódja

nem tette lehetővé, hogy gazdálkodás nélküli, kertvárosias családi házként funkcionál-

jon az épület, hanem továbbra is fennmaradt a paraszti gazdaság valamilyen formája. A

falvakban ez a városi előképekkel rendelkező családi ház így megelőzi a korát, és a leg-

több esetben mind a mai napig a viszonyokhoz alkalmazkodva nem családi házként,

hanem a családi gazdaság részeként funkcionál. Dolgozatomban ezért elengedhetetlen

az építészeti vizsgálatot együtt végezni az életmódkutatással.

Dankó Imre, muzeológus hosszú évtizedeken át a Déri Múzeum, majd a Hajdú-

Bihar megyei múzeumi szervezet igazgatója, így tudományos munkájának nagy része is

ehhez a területhez kapcsolódik. Munkáinak témája rendkívül szerteágazó, a település-

néprajztól a személyes történelmen át, a vásárok és a néprajzi csoportok vizsgálatáig.

Jelentős A hajdúk a magyar történelemben76 címet viselő háromkötetes, a hajdúk törté-

netét bemutató munkája. Több cikkében foglalkozik a parasztság életének az 1950-es

években bekövetkezett változásaival: Életmódbeli változások a dél-bihari síkság pa-

rasztságának felszabadulás utáni életében – 197677, Változások a magyar parasztság

életmódjában, kultúrájában, különös tekintettel a dél-bihari síkságra – 197578 Utóbbi

két munkája együtt adja ki az ívet, amely a Dél-bihari síkság parasztgazdaságainak be-

mutatására szolgál. Az 1975-ös munkában foglalkozik a parasztgazdaságok szerkezeté-

vel, méreteivel és működésével, majd az 1976-osmutatja be a téesz-szervezést követő

változásokat, a gazdaságok átalakulását, a gépesítés elterjedését és a nők munkába állá-

sával járó változásokat. Dolgozatom szempontjából a munkának inkább a későbbi, a

75 Bíró Friderika, 1975, 6.
76 Dankó Imre, 1969, 1972, 1975.
77 Dankó Imre, 1976.
78 Dankó Imre, 1975.
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téesz-időket leíró része jelentett iránymutatást. Mégpedig arra vonatkozóan, hogy a vál-

tozások, a gazdaság átalakulásának vizsgálatakor fontos figyelemmel lenni annak csalá-

dokra, azon belül is a nők szerepére gyakorolt hatásaira.

Kardos László egyik legnagyobb és befejezetlen munkája – amely csak halálát

követően, Pogány Mária szerkesztői munkájának eredményeképpen jelenhetett meg – a

Néprajzi Múzeum szervezésében, Tiszaigaron vezetett kutatás. Az eredmények össze-

foglalója a Tiszaigar címet viselő kötet, amelyet több évtizeddel a terepmunka után,

1997-ben jelentettek meg. A szerkesztői munkát végül Pogány Mária végezte el, ő is

írta a műhöz az előszót, de a megjelenéskor már kevés visszhangot váltott ki a könyv.

Az eredeti tervek szerint a falu életének 1744 és 1951 közötti időszakát kívánták feldol-

gozni, ám a megjelent munka végül csak 1944-ig követi nyomon a település életét. A

munkaközösség tagjai a korszak legnagyobb kutatói voltak: Fél Edit, Csilléry Klára,

Bakó Ferenc, Balassa Iván, Katona Imre, Kresz Mária, Soós Imre, Szolnoky Lajos, Ta-

kács Lajos. A választás a település adottságai miatt esett Tiszaigarra, hiszen mint nagy-

birtokokkal rendelkező falu, a vizsgálat kijelölt időszakában, a kollektivizálás során

nagy és látványos változások mentek végbe a település gazdálkodásában. A kutatás cél-

ja az tiszaigari paraszti gazdálkodás megismerése volt, aminek nemcsak a néprajzi do-

kumentációja célja. A néprajztudomány útkeresésének egy állomásaként, az alkalmazott

tudomány módszertani kötetének szánták a munkát, amelyben paraszti gazdaságok mű-

ködésének felderítésével hatékony információkat nyújtottak volna kollektivizálásához.79

Az Átányi-kutatással ellentétben itt a cél nemcsak az 1950-es évekig történő dokumen-

tálás volt, hanem az átalakulás folyamatának pontos megörökítése is.80 A feldolgozás

módján kívül fontos szempontot jelentett a jelenkorban végzett kutatómunka, hiszen

dolgozatomban magam is egy folyamatot elemeztem, amely munka végső megállapítá-

sainak időhatárai a múltban lezajlott változásoknak a jelenre is hatással lévő eredmé-

nyei. A Tiszaigar című könyvben a falumonográfiáknak megfelelően a gazdaság, a föl-

dek használatának kérdései, a lakóház és berendezésének leírása és a társadalmi struktú-

ra tárgyalása kapott helyet.

Az előbbinél sokkal dicsőségesebb karriert tudhat maga a mögött az 1951-1965

között folytatott Átány-kutatás. Átány, egy észak-alföldi település, átmeneti zónába tar-

tozó falu, amelyik jellemzőit tekintve az északi hegyvidék falvai és az alföldi pa-

rasztvárosok között helyezkedik el. A kutatás időszakában lakóinak száma 2600-3000

79 Pogány Mária, 1997, 5.
80 Pogány Mária, 1997, 8.
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között mozgott. Ők alapvetően a földművelésből, kukorica- és búzatermelésből éltek

meg, hiszen itt termelték a legtöbbet ezekből a terményekből. Az állattartás kisebb sze-

repet kapott, az állatsűrűség az országos átlag alatt maradt.81 Magyarországon csak

1997-ben, külföldön viszont sokkal korábban jelentek meg tekintélyes, nagyhatású írá-

sok a gyűjtésből. 2010-ban pedig a Korall Társadalomtörténeti Egyesület kiadásában

jelentette meg a „Mi, korrekt parasztok…” címet viselő új kötetet, amely a Néprajzi

Múzeum adattárában őrzött eredeti kézirat alapján készült el. A cím az átányiak saját

magukról adott jellemzése, az az erkölcsi norma, amelyhez az átányi parasztemberek

tartották magukat. Fél Edit és Hofer Tamás az „Arányok és mértékek a paraszti gazdál-

kodásban” című kötet bevezetőjében arról írnak, hogy gyűjtőmunkájuk során azt tekin-

tették feladatuknak, hogy a magyar mezőgazdaság radikális átalakításának idején, a pa-

raszti gazdálkodás hagyományos formáinak megváltozását, az átalakuló mentalitást do-

kumentálják.82 A kutatás során azonban a jelen kor eseményeit, a gazdaság átalakulását

már nem vizsgálták, ezért munkájukból a kollektivizálás előtti gazdaságokról és élet-

módról kapunk nagyon gazdag és részletes információkat. Munkájuk újszerűsége mód-

szertanukban és a kutatási témaválasztásban állt. Az aktív terepmunka több éven át, 5-

10 napos átányi tartózkodásokkal, összesen több, mint 500 napon át zajlott, így a kuta-

tók szinte részei lettek annak a társadalomnak, amelyet vizsgáltak. A néprajzos kutató-

páros sajátos státuszra tett szert a faluban, hiszen a vezetőknek megbecsült, kicsit hiva-

talos vendégei voltak, a két családnál, akiknél a terepmunka során megszálltak pedig

szinte családtagokká váltak. Velük töltötték ugyanis az ünnepek nagy részét és sok átla-

gos hétköznapot.83 A vizsgálatuk során nem általános gazdasági és háztartási kérdések,

tárgytipizálások megalkotására törekedtek, hanem a paraszti gazdaságot irányító menta-

litás és döntési mechanizmus megértését és feltérképezését tűzték ki célként. Ehhez

gyakran idéztek az adatközlőiktől, hogy minél szemléletesebben mutathassák és értes-

sék meg az átányiak gondolkodását.84 Egy-egy téma részletes leírásával így tárul fel

előttünk a falu egyes paraszti rétegeinek élete, odáig eljutva, hogy hány edénnyel, szer-

számmal rendelkezik egy átányi szegény és egy középparaszt. Mivel a szerzők arra

számítottak, hogy az antropológia legkülönbözőbb területeinek képviselői fogják a

munkát olvasni, ezért a tárgyi néprajztól a folklóron át a témák leggazdagabb feldolgo-

81 Fél Edit – Hofer Tamás, 2010, 25.
82 Fél Edit – Hofer Tamás, 1997, XIV-XV.
83 Fél Edit – Hofer Tamás, 2010, 26-27.
84 Fél Edit – Hofer Tamás, 2010, 12.
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zására törekedtek. Úgy a témák, mint a részletekbe menő információk egyedülálló érté-

kei a grandiózus munkának. Az elkészült munkát a szerzőpáros a Volkskunde irányzat-

hoz sorolta, de szociálantropológiai kérdésfelvetéseikkel, hosszú terepmunkájukkal,

amely módszertanában inkább a résztvevő megfigyeléshez áll közelebb, túl is haladták a

hagyományos néprajzi kutatást. A kötet kritikusai a megjelent munkából az elméletal-

kotást és az európai összehasonlítást hiányolták. Nagy erényének, gazdag információ-

tartalmán túlmenően pedig azt tartják, hogy az egyes vizsgált témacsoportokat nem

egyedül, a kontextusokból kiszakítva, összefüggéseikben dokumentálták és elemezték.85

Témaválasztásuk később iránymutató lett a 1970-es évek néprajzi kutatásaira

nézve, hiszen később már ezek a munkák is elszakadtak a korábbi kutatások tipizáló

tradícióitól. Sokkal inkább úgy tekintettek a tárgyakra, mint a társadalom rendszerébe

ágyazott folyamatjelzőkre.86 A könyv szerzői, saját leírásuk szerint, nem az átányi szí-

nes, falusi életről, ünnepekről, folklórról, hanem a falusi mindennapokról kívánnak be-

szélni. Átány a modernizált Magyarország részeként már nem egy néprajzi reliktum

volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a falusiak a kutatás időpontjá-

ban már 50 éve jártak városi munkára is, azonban a mezőgazdasági termékeiket a nem-

zeti piac szívta fel. A terményeiknek csak felét értékesítették, a másik felét a maguk

ellátására termelték, így a település önellátó volt. A szerzők munkájuktól azt várták,

hogy a tanulmányozott magyar parasztfalu gazdálkodására, háztartásvitelére vonatkozó

szabályok ábrázolásával, a helyi és táji sajátosságok bemutatásán túlmenően hozzájá-

rulhatnak a közép-európai parasztság általános történeti és néprajzi képének a megraj-

zolásához. Munkájuk az életmódkutatásban irányadó, így kutatásuk koncepcióját ma-

gam is használtam, különösen a megélhetési stratégiák feltérképezésének fontosságára

irányították rá a figyelmemet. A kérdőívem összeállításánál arra törekedtem magam is,

hogy minél több oldalról megközelítve a témát, minél több információt tudhassak meg

arról az egyéni- és társadalmi környezetről, amelyben a kockaház megjelenik, majd

megérthessem, hogy hogyan alakul és hogyan követhetőek nyomon rajta az életmód

változásai. Munkám során példaértékűnek tartottam, és igyekeztem követni azt a ho-

lisztikus szemléletet, amellyel az egyes jelenségcsoportokat vizsgálták a kutatók.

A szocializmus életmód-átalakító hatásaival foglalkozott a 1970-as években az

MTA Néprajzi Kutatócsoport falukutató programja Varsányban és Zsombón.87 A 1970-

85 Fél Edit – Hofer Tamás, 2010, 17.
86 Fejős Zoltán, 2003, 9.
87 Szilágyi Miklós, 2007, 21-22.



Kutatástörténet

41

es években végzett varsányi kutatás eredményeit összefoglaló kötet 1978-ban jelent

meg, Varsány –Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához88

címmel. A kutatás tárgya egy hagyományőrző falu mindennapi életének dokumentálása,

az itt élő családok életkörülményeinek változása és átalakulása. A kutatócsoport tagjai

különböző témákat választva dolgozták fel a falu történetét. A változásokat megelőző

állapotok és körülmények utána kutatás jelenében zajló gazdasági változásokat, a csalá-

dok szerkezetének, megélhetésének és a háztartások működésének változásait, a lakos-

ság hitéletével kapcsolatos jelenségeket. Nem maradhattak ki a hagyományos társada-

lom klasszikus témái sem, úgy, mint a viselet és a folklór. A kutatómunkát újra Sárkány

Mihály vezetésével, az OTKA támogatásával 2001-2004 között megismételték. A falu

családjainak folyamatos kutatásával később Jávor Kata foglalkozott, akinek 2007-ben

jelent meg a varsányi családok életének az 1970-es évektől napjainkig tartó változását

bemutató tanulmánya.89 A munka különösen a családi szerepek megváltozásához, a női

munkavállalás családra gyakorolt hatásához nyújtott fontos szempontokat.

A Szeged melletti Zsombón végzett falukutatásból megjelent munkákat Kovács

Emese és Niedermüller Péter jegyzik. Kovács Emese munkája, a Zsombó számokban90

című összefoglaló 1979-ben jelent meg; Niedermüller Péter – Bordrogi Tibor (szerk.):

Életsorsok Zsombón91, pedig 1982-ben. Kovács Emese munkájában pontosan arról ír,

amit címében ígér, vagyis Zsombó település legfontosabb adatainak gyűjteményét. A

társadalomra vonatkozóan a lakóházak építési idejét, a falazat-típusokat, az infrastruktu-

rális adatokat, az együtt és külön élő generációk adatait, a nők és férfiak kor szerinti

iskolai végzettségét, a foglalkozási adatokat, a gazdaságra vonatkozóan a gazdaságok

méretét, elhelyezkedését, gépesítettségét, a művelési ágak megoszlását, az állatállo-

mányra vonatkozó adatokat. Niedermüller Péter és Bodrogi Tibor könyvében a kutató-

munka során készült interjúkból összeálló életsorsok, életutak elevenednek meg, ame-

lyek a falu közösségén belül, a változásokat megélő lakosság mindennapjait tárják fel.

Később, a rendszerváltást követően jelent meg az egyik legsűrűbb társadalom-

néprajzi összefoglaló. A 19. század végétől a szocialista átalakulásig tartó folyamatot

bemutató nagyívű tanulmány, a Magyar Néprajz sorozat Társadalom kötetében jelent

meg. A falusi társadalomnak a szocializmus időszakában történt átalakulásával foglal-

88 Bodrogi Tibor, 1978.
89 Jávor Kata, 2007, 112-149.
90 Kovács Emese, 1979.
91 Niedermüller Péter – Bodrogi Tibor (szerk.), 1982.
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kozik, amely munka elengedhetetlen olvasmány a korszakkal foglalkozó társadalom-

néprajzi kutatások esetében.92

A munka leíró összefoglalója a társadalom-néprajzi vizsgálatok történetének,

irányainak, ezen felül pedig alapvető fogalmak definiálását végzi el. A szocializmus

időszakának változásaival foglalkozó fejezetrész sokoldalú áttekintést ad a kutatás le-

hetséges témáiból, felrajzolva ezzel a falvak társadalmának egy lehetséges jelenkor-ku-

tatási ívét. A fejezet a falu megélhetését biztosító gazdasági viszonyok megváltozásának

bemutatásával, a kollektivizálás folyamatának leírásával, majd a kialakult üzemformák

működési rendjének bemutatásával foglalkozik. Miután a szocializmus időszakában már

nem csak a mezőgazdasági munka biztosította a család megélhetését, elemzi azokat a

kereseti lehetőségeket, megélhetési stratégiákat, amelyek a mezőgazdasági munkán túl a

falusi lakosság előtt álltak. Ilyen volt a falusi társadalom legnagyobb részét alkotó szak-

képzetlen munkaerő munkavállalási lehetősége, az ipari munka, illetve az egyes szak-

mákban való elhelyezkedés. Ezzel összefüggésben elemzi az alapvetően városi mun-

kákba járással kialakuló ingázás családi következményeit. A kötött munkaidő, és a fi-

zetett munkaidővel kialakuló, a falusi lakosság által mindeddig ismeretlen szabadidő

létrejöttét, a különböző szabadidő-eltöltési lehetőségek és szórakozási formák elterjedé-

sét a falvakban. A fizetett munka egy másik velejáróra a pénz megjelenése a falusi ház-

tartásokban, amely maga után vonja a falusi lakosság fogyasztásának létrejöttét is. Fo-

gyasztásuk eleinte alapvetően a vágyott saját lakóház felépítéshez szükséges anyagok és

minimális emberi erőforrás megvásárlására irányult, majd a szükséglet kielégítését kö-

vette a különböző lakberendezési tárgyak, eszközök és háztartási elektromos gépek vá-

sárlása. A fizetett munka teremtette lehetőségek maguk után vonták a fiatal családok

függetlenedési lehetőségét az idősebb generációtól, így a kiterjedt családi kötelékek

gyengültek, a nukleáris család erősödött. A kötet fejezetének témái (varsányi, zsombói,

tiszaigari, átányi kutatások alapján) országos tendenciákat vázolnak fel. Saját kutatásom

szempontjából nemcsak a vizsgálat témái, hanem az országos viszonyokra vonatkozó

megállapításai is fontos, összehasonlítási alapként szolgáltak.

Az 1970-es években kezdődött és 2012-ben zárult le Bíró Friderika és Für Lajos

terepmunkája Vas- és Zala megye falvaiban, ahol a parasztcsaládok kollektivizálás ha-

tására változó mindennapjait dokumentálták. Munkájuk eredményeit három vaskos kö-

tetben összegezték.93 A sorozat első kötete Für Lajos történelmi esszéje, amelyben a

92 Jávor Kata, Molnár Mária, Szabó Piroska, Sárkány Mihály, 2000, 977-1006.
93 Bíró Friderika-Für Lajos, 2013a, 2013b, 2014.
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magyarországi gazdálkodás történetét írta meg a jobbágyság kialakulásától egészen a

kollektivizálás befejezéséig. A második kötet tartalmazza a terepmunka módszereinél

már tárgyalt, kérdések szerinti csoportosításban leírt interjúikat. Az utolsó kötet pedig a

levéltári kutatásaik dokumentuma. A szerzőpáros három kötetes munkája az esszével,

az interjúkkal és a levéltári forrásokkal egy nagyon komplex információforrás a kollek-

tivizálás hatásairól az ország nyugati felén. Munkájuk különös erénye, hogy az interjú-

alanyok elbeszéléseivel egyéni sorsok formájában mutatják meg az országos történelem

eseményeit. A levéltári források közlésével pedig helyi szintre bontották az országos

események hatásait. A kutatók munkássága és az elkészült feldolgozás mintaértékkel

bírt számomra. Ahogy korábban már írtam róla, az interjúkérdéseikkel érintett témákat

magam is használtam a terepmunkám során. A levéltári forrásokat feltáró csapatban

magam is dolgoztam, ami abban segített, hogy eligazodjak a témám szempontjából fon-

tos levéltári források között, és kiismerjem magam a levéltári munkában. Szemléletüket

pedig magam is vallom, miszerint az interjúk, a levéltári munka és a szakirodalmi forrá-

sok tanulmányozásával tehetünk szert minél pontosabb adatok felkutatására és be-

gyűjtésére.

A rendszerváltást követő első évek jelenkortörténetről szóló irodalmát Magyar-

országon a politikatörténet túlsúlya jellemezte. A 2000-es évek nagy témája, a Kádár-

korszak, nemcsak a történettudományban, hanem a társadalomtudományokban egy-

aránt. A politikatörténet mellé minden tudományban (szociológia, történelem, néprajz)

felsorakozott a mentalitás- és kultúrtörténet, teret kaptak a mikrotörténeti vizsgálatok.94

A Kádár-korszakkal foglalkozó társadalomtudományi vizsgálatok nagy témája

az életmódtörténet, ahol a témaválasztás és a kutatás módszerei egyaránt egymás mellé

rendezik a különböző társadalomtudományi (néprajzi, történeti, szociológiai) munkákat.

A divatos téma vizsgálata megjelenik a kutatóintézetek-, egyetemi tanszékek munkái-

ban, hallgatói szakdolgozatok, PhD- dolgozatok, levéltári kutatások témáiban és a mú-

zeumok kiállításaiban egyaránt.

Az 1956-os Intézet több kutatási programot is indított a témában. Az Oral

History Archívum, amely több mint ezer, a 20. század magyar történelmét átélt tanú

visszaemlékezését tartalmazza, az 1980-as évekig nyúlik vissza. A korszak politikai

légkörében a kommunista Magyarország és az 1956-os forradalom eseményeit a törté-

neti források zárolása miatt csak úgy lehetett kutatni, ha a korszakot átélt, a történéseket

elszenvedő embereket kérték visszaemlékezésre, őket szólaltatták meg. Az archívum

94 Horváth Sándor, 2006, 4.
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több témában több száz óra interjút tartalmaz. A visszaemlékezések mind az elhallgatott

történelem, az adott korszakban élő, a politikai rendszer visszásságait, nehézségeit meg-

élő emberek történeteit tartalmazzák, amelyek további, mikrotörténeti szálakkal árnyal-

ják az országos politikai és történeti adatokat. A kutatás során kezdetben a jelenleg is

Magyarországon élők visszaemlékezéseit gyűjtötték, majd a program részeként felke-

resték azokat a magyar családokat is, akik 1945 után elhagyták az országot.95

Szintén az 1956-os Intézet kutatási programja volt a Kádár-korszak magántörté-

nelmének vizsgálata. A téma felderítésére a történettudomány hivatalos levéltári és más

írott forrásai mellett szívesen alkalmazták az oral historyt. Kutatásuk történeti szem-

pontból úttörőnek bizonyult, céljuk a korszak hatalmi és politikai viszonyainak makro-

és mikrotörténeti vizsgálata. A program keretében vizsgálták a mentalitásváltozást, és

az 1968-as reform történetének a mindennapi életre kiható jelenségeit. A munka ös-

szegzéseként megjelent „Hatvanas évek Magyarországon” címet viselő tanulmánykötet

és visszaemlékezés-gyűjtemény, amely kihagyhatatlan forrás a téma kutatásánál.96 A

mű két darabból áll, az egyik tartalmazza az interjúkat, a másik pedig egy tanulmány-

kötet, ahol a korszakkal foglalkozó szerzők írásaiból állítottak össze egy látképet a hat-

vanas évekről. A kötet politikatörténeti bevezető tanulmányát a szerkesztő, Rainer M.

János írta. Az ő írását számtalan társadalomtörténeti értekezés követi Magyarország és a

Szovjetunió viszonyát elemezve, bemutatva a társadalmi viszonyokat, az új gazdasági

mechanizmus működését, a kulturális viszonyokat, a fogyasztás lehetőségeit, a munkás-

ság, a faluból a városba költözők mindennapjait.

Korábban a fent említett intézet munkatársa is volt Valuch Tibor, aki úttörő

munkát végzett a korszak társadalomtörténetének, mentalitástörténetének vizsgálatá-

ban.97 Széleskörű, gazdag információkkal rendelkező életmód-történeti összefoglaló

munkája a 2001-ben megjelent „Magyarország társadalomtörténete a 20. század máso-

dik felében”. A kötetben a szerző felrajzolta a korszak történeti hátterét, elemzi a rend-

szer társadalmat átalakítani kívánó törekvéseit, majd részletesen bemutatja azokat a vál-

tozásokat, amelyek az intézkedések hatására mentek végbe, egy alapvetően új 20. szá-

zadi magyar társadalmat eredményezve. Elemzi a korszak családpolitikáját, a jóléti jut-

tatásokat, a munkavállalási lehetőségeket, a különböző osztályellentétekből származó

konfliktusokat, a korszak ideológiai rendszerét, a kulturális és oktatási viszonyokat, a

95 http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/oha/az_archivumrol - letöltés 2015.08.23.
96 Rainer M. János, 2004, 514.
97 Horváth Sándor, 2006, 19.
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települések helyzetét és a lakáshelyzetet. A kötet elengedhetetlen adatforrás volt a ku-

tatásomban vizsgált jelenségek történeti hátterének megismeréséhez, kontextusba he-

lyezéséhez.

Szintén fontos a Valuch Tibor szerkesztésében megjelent szintézis, a Kádár-kor-

szaktól napjainkig tartó folyamatokat vizsgáló társadalomtörténeti olvasókönyv98 (Ma-

gyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig), amely a témában megjelent

írások egy részét összegzi. A vaskos kötet jelentősége, hogy a témában megjelent ma-

gyarországi írások egybegyűjtésére vállalkozik, így több, az alapvetően az országos

tendenciákat bemutató, makrotörténeti munkákból kirajzolódó korszak képét, gazdag

helyi viszonyokat bemutató, változatos témából épül fel. A kötet egyes fejezeteihez ös-

szegyűjtött írások a korszak népesedési folyamatait, kisebbségeinek helyzetét, a társa-

dalmi csoportok jellemzőit, a mobilitás kérdését, a közgondolkodás alakulását, a kultúra

és a művelődés helyzetét, a szociális viszonyokat és a devianciák kérdéskörét ölelik fel.

Munkám során, majd a dolgozatban is, a kötet számtalan tanulmánya lett hivatkozásaim

alapja.

A két munka mellett a szerző számtalan kisebb, résztémákkal foglalkozó menta-

litástörténeti cikkel, népszerűsítő kiadvánnyal rendelkezik, amelyek fontos forrásai az

1960-as évek történetének.

A korszak életmódjának nőtörténelmével foglalkozó meghatározó munkákkal,

kisebb cikkekkel és immár két könyvvel az Veritas Történetkutató Intézet tudományos

főmunkatársa, Tóth Eszter Zsófia rendelkezik, aki könyveit 2007-ben és 2010-ben je-

lentette meg. A szerzőnő a szocializmus női sorsával foglalkozik cikkeiben és könyvei-

ben egyaránt. A 2007-ben napvilágot látott Puszi Kádár Jánosnak – munkásnők élete a

Kádár korban99, című munka egy szocialista női brigád sorsát és mindennapjait deríti

fel a csoport tagjaival személyenként és csoportosan készült interjúk segítségével. A

munka során a csoport összetartását vizsgálta, a gyárban betöltött helyzetüket és a szo-

cialista munkásbrigád tagjaként alakuló sorsukat elemezte. A 2010-ben megjelent Nők a

szocialista korszakban100 címet viselő könyv egy kellemes, könnyen olvasható érdekes

olvasmány a női lét mindennapjairól a szocializmus alatt, a munkásszállók közösségei-

ről, az udvarlókról, a divatról. A szerző ehhez a munkájához is felhasznált életútinterjú-

kat, emellett pedig a korszakról elérhető gazdag forrásanyagból dolgozik.

98 Valuch Tibor, 2004.
99 Tóth Eszter Zsófia, 2007.
100 Tóth Eszter Zsófia, 2010
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A Kádár-korszak hétköznapjainak vizsgálata népszerű kutatási téma a néprajzi

irodalomban is, és bár kifejezetten az 1960-as évektől a rendszerváltásig terjedő korsza-

kot vizsgáló, összefoglaló igényű néprajzi munka még nem jelent meg, az egyes rész-

témák összefoglaló elemzései már foglalkoznak ezzel az időszakkal is. A nyolc kötetes

Magyar Néprajz összefoglaló tanulmányai különböző témákra bontva, a 20. század má-

sodik felének elemzésével fejezik be a falusi és mezővárosi társadalom tárgyi és folklo-

risztikai vizsgálatát. . Juhász Katalin a paraszti és falusi tisztálkodási szokásokat vizs-

gáló „Meg is mosakodjál - Magyar népi tisztálkodás a 20. században”101 címet viselő

könyvében jelentős részt szentelt a tisztálkodás változásának a 20. század második felé-

ben.

A 20. század második felének kifejezetten lakáshasználati kérdéseivel S. Nagy

Katalin és a Kapitány házaspár foglalkozik.

S. Nagy Katalin a Lakberendezési szokások102 című könyvében ad alapos képet a

korszak lakberendezési szokásairól, amelyet 1972-1978 között Borsod-Abaúj-Zemplén

és Zala megyei falvakban és városokban, valamint Budapesten folytatott empirikus ku-

tatómunkán alapuló vizsgálatból készített. A kutatók Zala megyében Zalaegerszegen,

Nagykanizsán panellakásokban és Galambokon, kockaházakban végeztek lakásfelméré-

seket és tárgyvizsgálatokat. A szerző a könyvében a lakásokat aszerint tipologizálja,

hogy a benne lakók milyen hagyományokból kiindulva rendezték be lakhelyüket. Így

beszél polgár-paraszti, kispolgári, kockaházi, modern, kvázi modern és lakótelepi lakás-

belsőkről. Egy következő fejezetben ír az életmód reprezentációja és a lakáskultúra kap-

csolatáról. A könyv utolsó fejezetében pedig az egyes lakberendezési elemek kulturális,

szimbolikus szerepéről, a szentképek, a fotók, a falvédők és a tömegkommunikációs

eszközök lakásokban betöltött helyéről és funkciójárólbeszél. A szerző összefoglaló

munkájának egyes részei már korábban, a kutatás és a könyv megjelenése között eltelt

időben több társadalomtudományi folyóiratban jelentek meg.

Az összefoglaló munkán és a cikkeken kívül S. Nagy Katalin két kötetben adta

közre a terepmunka tapasztalatait. Az egyik kötet, az Eredmények a lakáskultúra-vizs-

gálatból 1974-1978 között103 címet viselő, egy átfogó munka a kutatás eredményeiről. A

szerző három nagy fejezetben dolgozza fel a kutatás témáit. Az első fejezetben a lakás-

sal foglalkozik, a bebútorozás lehetőségével, a berendezési módokkal, a bútorozottság

101 Juhász Katalin, 2006.
102 S. Nagy Katalin, 1987.
103 S. Nagy Katalin, 1980.



Kutatástörténet

47

mértékével és a lakótérben található tárgyak számával. A második fejezetben a lakóház

bútoraival, egyenként tárgyalva a különböző funkciójú bútorokat, mint ülő- és fekvő

bútorok, szekrények, asztalok, gyerekszobák bútorai, konyhai berendezések. Szintén

ebben a fejezetben beszél a szerző az egyes bútorok beszerzésének lehetőségéről. A

harmadik fejezetben a lakóház díszítő tárgyaival, kulturális tárgyaival (könyvek, képek,

festmények) és egyéb kisebb tárgyaival (szőnyeg, falvédők), a tömegkommunikációs

eszközökkel (televízió, rádió, magnó) kapcsolatos megfigyeléseiket elemzi a szerző. A

másik kötet, amely a Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán 1975-1978104 címet viseli,

kifejezetten a Telkibányán tapasztalt vizsgálati eredményeket összegzi. A kötet szintén

három fejezetre tagolódik: az első Telkibányával foglalkozik, bemutatja a települést, a

település története mellett leírja a jelenlegi viszonyokat is: a lakosságra vonatkozó tud-

nivalókat, művelődési és kulturális lehetőségeket. A második fejezetben tárgyalja a

szerző a vizsgálat eredményeit, ahol a bemutatás szempontja az összefoglaló kötetben

megismertek szerint alakul. A szerző először a lakóház külső és belső részeinek leírásá-

val kezdi az elemzést, majd a ház belsejében lévő bútorok és dísztárgyak vizsgálatával

folytatja. A harmadik fejezetben a kutatás módszerének bemutatását, a kérdőívek, kar-

tonok és inventáriumok leírását végzi el a.

A fent említett szerzőkön kívül a néprajzi témájú munkáknak a lakberendezési

szokások nem önálló részei, hanem egy részét képezik a történeti és néprajzi korszak

életmódjával foglalkozó vizsgálatoknak, majd az ebből megjelenő tanulmányoknak. A

magyar néprajz legnagyobb összefoglalójának, a Magyar Néprajz sorozatnak az Élet-

mód kötete foglalkozik külön a lakberendezés kérdéseivel. Itt azonban a parasztság bú-

torairól, azok típusairól, fejlődésükről és a lakótéren belüli elhelyezésüknek a módjairól

van szó. A szociológus-kulturális antropológus házaspár, Kapitány Ágnes és Kapitány

Gábor a 2000-ben megjelent Beszélő házak című munkájukban foglalkoznak kifejezet-

ten lakberendezési kérdésekkel. A vizsgálat időszaka az 1990-es évek magyarországi

lakáskultúrája, cél pedig egy látlelet készítése, amely nem egy történeti szálra fűzi fel a

lakásokban tapasztalt tér- és bútorhasználati szokásokat, hanem sokkal inkább arra kí-

váncsiak a szerzők, hogy a lakás, és annak kialakítása, a lakó számára fontos és külön-

leges tárgyak miként tükrözik az egyénnek a világhoz való kapcsolatát. Munkájában a

szerzőpáros többek között azzal a közérdeklődésre is számot tartó kérdéssel foglalkozik,

hogy milyen értékrend kialakítására törekszik lakásában a tulajdonos. 248 lakás felmé-

104 S. Nagy Katalin, 1981.
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résének adataiból keresik a választ arra a kérdésre, hogy a mintaadó középosztály mi-

lyen feltételek mentén alakítja ki lakóterét, amelyben él.

A paraszti és paraszt-polgári lakberendezés kérdéseivel K. Csilléry Klára, a Ma-

gyar Néprajz sorozat, Életmód kötet, Lakáskultúra címet viselő fejezetének szerzője,

foglalkozik,105 aki két alfejezetre bontva tárgyalja a lakáskultúra-kutatás történetét és a

parasztházak bútorait. Utóbbi fejezetben a szerző a parasztházak történeti bútoraival,

azok készítésének módjaival, díszítésével, kereskedésük kérdéseivel foglalkozik. A

szerző tanulmányát a parasztház bútorainak 19. század második felének tárgyalásával

fejezi be.

Térségünk lakáskultúrájának kérdéseivel, a terület néprajzával foglalkozó legis-

mertebb összefoglaló Gönczi Ferenc monográfiája. A kutató a 19. század végén végezte

gyűjtőmunkáját, így a vizsgálat eredményeképpen megszülető műben is erre a korszakra

vonatkozó megállapításokat tesz. A kötetben a Falu, ház című fejezetben kap helyet a

ház egyes helyiségeinek tárgyalása, azon belül azok berendezése.106 Itt Gönczi Ferenc

fotókat és rajzokat egyaránt közöl a telekről, rajta a lakóházról, annak egyes helyiségei-

ről és berendezésükről. Egyes bútortípusokat, mint például a tálasokat, kászlikat,

vizesedény-tartókat külön le is rajzolta. A munka jó kiindulópont a Zala megyei pa-

rasztság berendezési hagyományainak megismerésére. A fejezet azonban a 19. század

végi polgárosult paraszti lakberendezéssel nem, csak az archaikus, paraszti berendezé-

sekkel foglalkozik.

A polgárosult parasztság 19. század végi, 20. század eleji lakáskultúra-tradíciói-

ról Bíró Friderikának A Szegek világa - Göcsej néprajza a 18-20. században 107 című

munkájából értesülhetünk. A muzeológus Gönczihez hasonlóan külön alfejezetekben

tárgyalja a szobák, kamrák, konyhák belvilágát, berendezésüket, bútoraikat.

Népszerű téma a jelenkorkutatás az egyetemi tanszékek programjaiban is, ame-

lyek közül többet az OTKA is támogat.

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén az OT-

KA támogatja az „Egyén és közösség változó terekben” elnevezésű, a jelenkori vidéki

társadalomban élők gazdasági stratégiáit vizsgáló programot. A kutatás keretében a cél

a lokalitás, mint jelenség vizsgálata. A lokális tér szereplői, politikai és gazdasági sze-

replők viszonyrendszerének feltérképezése, az egyén szerepének és kötődésének vizsgá-

105 K. Csilléry Klára, 1997, 327-415.
106 Gönczi Ferenc, 1914, 396-486.
107 Bíró Friderika, 2003, 43-72.
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lata a lokális térhez, a helyben érvényesülő hagyományokhoz, a mindennapokat megha-

tározó normákhoz. 2011-ben fejeződött be egy, szintén az OTKA által támogatott, az

Ökofalvak néprajzi-antropológiai vizsgálatát végző kutatási program. A néprajzi terep-

munka módszereivel dolgozó program célja az ökofalvak társadalmi és gazdasági meg-

ismerése, a falvakban élők társadalmi szerkezetének, a mindennapi életének, a gaz-

dálkodási formáinak a pontos feltérképezése volt. A munka gyakorlati haszna a külön-

böző zöld gondolkodáson alapuló, akár az Európai Unió által támogatott különböző

környezetbarát programokhoz való segítségnyújtásban rejlik, hiszen az ökofalvak pél-

dáját mintegy jó gyakorlatként, jó példaként állítja más, hasonló kezdeményezések

elé.108

Kifejezetten a Kádár-korszak, azon belül pedig a kockaházakkal szimbolizált, új

falusi keretek között megjelenő életmódminták vizsgálatával, a gazdálkodás módjainak,

a lakótér változásának, a mindennapi kultúrának az elemzésével foglalkozik az ELTE

Néprajzi Intézetében. A Dr. Bali János vezetésével lezajlott OTKA program. Az prog-

ram keretében folytatott néprajzi vizsgálat célja a szocializmussal megváltozó falusi

életmód és a mindennapok speciális változásainak vizsgálata, az érvényesülés különle-

ges módjainak feltérképezése, mint a falusi lakóház és lakóudvar változása, az új típusú

életmódhoz, értékrendhez alakulása, a magyarországi falvakat lázba hozó „Tiszta udvar,

rendes ház” mozgalom, a falusi főzőspecialisták tevékenysége, a falusi jármű, vagyis

csettegő alkotók munkái és a szállításban, közlekedésben betöltött szerepük.109

5.2. Építészeti kutatások

A falusi és mezővárosi épületek népi építészeti irányú vizsgálatával viszonylag

gazdag szakirodalom foglalkozik. Ebben a témakörben jól használható országos össze-

foglalók és több, az egyes építészeti régiók sajátosságainak feldolgozásával foglalkozó

cikk, tanulmány is megjelent.

Az országos összefoglalók közül a legjelentősebbek a Barabás Jenő és Gilyén

Nándor által jegyzett Magyar népi építészet címet viselő kötet110, a Vezérfonal népi épí-

108 Egyén és közösség változó terekben. OTKA K81120, Témavezető: Dr. Kuti Klára; Ökofalvak néprajzi

és antropológiai vizsgálata Magyarországon. OTKA F68244, Témavezető: Dr. Farkas Judit.
109 A "Falusi életmód és társadalom a Kádár-korszakban. Néprajzi diakron vizsgálat" OTKA F49649.

Témavezető: Dr. Bali János.
110 Barabás Jenő – Gilyén Nándor, 2004.
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tészetünk kutatásához címmel ellátott módszertani kiadvány és Magyar Néprajz sorozat,

Életmód című negyedik kötetébe szerkesztett Építészet fejezet111. Az építész és népraj-

zos páros által 1979-ben, a Műszaki könyvkiadó gondozásában megjelent Vezérfonal

népi építészetünk kutatásához című összefoglaló, rendkívül fontos munka volt. A kötet-

ben leírt alapelvek hosszú évtizedekig iránymutatóak voltak a népi építészeti kuta-

tásokat végző néprajzos és építész szakemberek számára. A kötet megjelentetésével

nem egy elméleti munkát szerettek volna létrehozni, hanem egy olyan használható gya-

korlati tanácsokkal és útmutatókkal ellátott könyvet, amely a népi építészettel foglal-

kozó néprajzos és építész szakemberek számára ad szakmai támpontokat a népi építé-

szet kutatásához. A kötetben rendkívül logikusan kintről befelé haladva tárgyalják az

épületek vizsgálatához szükséges kutatási lépéseket. Vizsgálataik alapján kategóriákba

sorolták az utcahálózatot, a telekformákat, az udvarelrendezést, majd ezt követően tér-

tek rá az épületek vizsgálatával kapcsolatos leírásokra. Itt leírták a falazat, a födém, a

padlózat, a héjazat, az alaprajzi típusokat és a külső megjelenés formáit. Ehhez pedig

megteremtettek egy egységes terminusrendszert, amelyet alapvetően az építészeti szak-

szavak használatával alkottak meg, nem nélkülözve azonban azokat a néprajzi kifejezé-

seket, amelyeket munkájuk során gyűjtöttek és bizonyos esetekben jobb kifejezéseknek

bizonyultak, mint az építészeti terminusok. Segíti a könyvük használhatóságát a végén

található tárgymutató. Hangsúlyozzák, hogy a felkészüléshez nem elég az épülettel és a

portával kapcsolatos tájékozódás, hanem ennél egy sokkal szélesebb kontextusba he-

lyezve szükséges gondolkodni és a vizsgálódás tárgya kell legyen a település múltjáról,

társadalomszerkezetéről és demográfiai adatairól való adatgyűjtés. A gyűjtést és a ku-

tatást követően kiválasztott épületek felmérési munkáihoz pontos útmutatót nyújtanak,

ahol részletesen tárgyalják a bontás menetét, kitérve a rajzok- és a fotók készítésének a

jelentőségére. Munkájuk útmutatásait saját kutatásomhoz is használtam, így az egyes

települések kiválasztásához tájékozódtam azok történelmi és demográfiai adatait felől,

majd a kutatóútjaim során, az egyes régiókat bejárva választottam ki a vizsgálatomba

vont településeket, majd tovább szűkítve a kört, az egyes épületeket.

A szerzőpáros másik jelentős munkája, a Magyar népi építészet címet viselő

könyv, 1987-ben jelent meg először. A kötet nagy népszerűségnek örvendett és vi-

szonylag hamar el is fogyott, de a második kiadásra majd 20 évet kellett várni, hiszen az

csak 2004-ben jelent meg, Gilyén Nándor által kibővítve és javítva. A kötet az előző

111 Bakó Ferenc, Balassa M. Iván, Barabás Jenő, Cseri Miklós, Dám László, Füzes Endre, H. Csukás

Györgyi Juhász Antal, Kecskés Péter, Zentai Tünde, Varga Gyula, 1997, 91-327
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összefoglalójukhoz hasonlóan hiánypótló munka volt, amit mi sem bizonyít jobban,

mint az első kiadás népszerűsége. A könyv az első olyan néprajzi kiadvány, amely or-

szágos vonatkozásban, tematizálva foglalja össze a lakó- és gazdasági épületekkel kap-

csolatos néprajzi és építészeti információkat. Az épületek fejlődésén át, a szerkezeti

felépítésükön keresztül az egyes néprajzi régiók építészeti jellemzőire is kitérve. A

munka saját kutatásom szempontjából is kihagyhatatlan alapmű a vizsgálati területen

történetének megismerése szempontjából. A kockaházak megjelenésével, elterjedésével

és szerkezeti felépítésével kapcsolatban azonban kevésbé használhattam az útmutatót,

hiszen a témát illetően viszonylag szűkszavúan úgy nyilatkoznak a szerzők, hogy az

integrálódás korában a 20. század második felében, a típusépületek egyre szélesebb kö-

rű elterjedésével a hagyományos népi építészet megszűnt.112

Munkájuk vezérfonalát felhasználva, és azt továbbgöngyölítve jelent meg 10 év-

vel korábban a Magyar Néprajz sorozat negyedik kötetének építészeti összefoglalója.

Ebben a hosszú, több fejezetből álló tanulmányban, egy kicsit más csoportosításban,

valamelyest részletesebben tárgyalták az egyes részfejezetek megírásával megbízott

szerzők az épületek szerkezeti elemeit és azok különböző típusait. A tanulmány átolva-

sása részletesebb és pontosabb információkkal szolgált a dolgozatban vizsgált terület

építészeti hagyományainak megismerését illetően. Új témakörként jelenik meg a Bara-

bás-Gilyén könyvéhez képest például az Élet a házban címet viselő alfejezet, a ház

egyes helységeinek rendeltetésszerű használatáról. A közösségi épületeket tárgyaló fe-

jezet, amelyet H. Csukás Györgyi készített el és nemcsak a templomokkal, hanem más

szakrális és egyéb építményekkel is foglalkozik a szerző, mint a kápolnák, harangtor-

nyok, haranglábak; közösségi épületekkel, az iskolákkal, a pásztor- és csőszházakkal,

utakkal, hidakkal; a közösséget szolgáló épületek, mint a kocsmák, a boltok, a postaál-

lomások, stb.. Szintén új témakör a Juhász Antal által megírt építőtevékenység, amely

viszonylag rövid írásban tárgyalja az épületek építésének módját, a szakértők és a kö-

zösség szerepét. Fontos zárófejezete az értekezésnek Füzes Endre összegzésében a népi

építészet védelmét bemutató írás, ahol a vidéki és az országos skanzenről esik szó, il-

letve a népi műemlékek és tájházak egyedi hálózatáról.

A fent bemutatott összefoglalókat megelőzőn több hasonló írás és könyv is meg-

jelent, azonban ezek sokkal nagyobb vonalakban tárgyalják a kérdést. Ilyen a Ma-

gyarság Néprajzának első kötetében, Bátky Zsigmond összegzésében megjelent Építke-

zés fejezet, amely egy 100 oldalas tanulmányban, nagyjából a fenti írások tagolásához

112 Barabás-Gilyén, 2004, 164.
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hasonlóan gyűjti össze a magyar népi építészettel kapcsolatos ismereteket.113 Leírja a

telepformák, a falvak, az utcák és az udvarok típusait. Röviden ír a kezdetleges építmé-

nyekről, az ideiglenes házhelyekről, mint a ház őséről, majd rátér a ház egyes részeinek

leírására, a ház tagolásának bemutatásra. A ház tagolásánál és a házformák tárgyalásá-

nál nyugati magyar-, északi magyar-, középmagyar háztípusról ír; a tűzhelyeket pedig

keleti magyar és déli magyar típusok szerint tárgyalja. A tanulmány végén leírja a gaz-

dasági melléképületek típusait, illetve az épületekkel kapcsolatos megnevezéseink ere-

detéről ír.

1943-ban jelenik meg Györffy István tanulmánygyűjteménye, ami a Magyar fa-

lu, magyar114 ház címet viseli. A kötet a fent bemutatott írásoktól eltérően sokkal töre-

dékesebb tekintettel arra, hogy a szerző egyetemi előadásainak leírt változatát és külön-

böző szakmai folyóiratokban, periodikákban megjelent írásainak gyűjteményét tartal-

mazza. Kutatásainak középpontjában a honfoglalás kori magyarok építőhagyomá-

nyainak vizsgálata áll illetve annak továbbélése a népi építészetben. A tradíció tovább-

élése leginkább az ideiglenes és pásztorépítményekben él tovább, így viszonylag nagy

hangsúlyt fektet ezeknek a vizsgálatára, velük együtt pedig az alföldi települések és há-

zak kutatására.

Bátky Zsigmond és Györffy István írásainak számomra építészettörténeti jelen-

tősége volt.

Az egyes építészeti régiók sajátosságainak felderítésében jelentős szerepet vál-

lalt az 1970-es évektől a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén, ahol az intézmény

kötelékébe dolgozó néprajzos és építész kollégák, a múzeum egyes tájegységeinek fel-

építéséhez szükséges vizsgálatok kapcsán végeztek építészeti és néprajzi kutatásokat,

amit jószerivel szakmai cikkek formájában publikáltak. A múzeum sorozatai között

nemcsak az intézmény szakembereinek, hanem más, vidéki intézményekben dolgozó

kollégák gyűjtéseinek kötetbe szerkesztésével jelentek meg az ország egyes régióit be-

mutató kötetek. Habár elvitathatatlan érdemei vannak a múzeumnak a népi építészet

kutatásában, hiszen nemcsak kutatták, hanem kiadványok és szakmai cikkek formájában

fel is dolgozták és közre is adták kutatásaik eredményeit. Mégis fontos lenne, hogy a

múzeum közreadjon a 20. század második felének építészetével foglalkozó kötet, hiszen

az elmúlt években több kutatást is folytattak a témában a múzeum dolgozói.

113 Bátky Zsigmond, 1941, 124-224.
114 Györffy István, 1943.
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A szentendrei múzeum kiadásában az 1980-as évektől fogva, konferenciakötetek

formájában jelentek meg az egyes tájegységek népi építészetével foglalkozó írások. A

miskolci konferencia anyagát összesíti, a Népi építészet a Kárpát-medence észak-keleti

térségében című tanulmánykötet, 1991-ben jelenik meg a Dél-Dunántúl népi építészete,

ezt követi a Kisalföld népi építészete és a Nyugat-Dunántúl népi építészete, majd a Ba-

laton felvidék népi építészete és a Népi építészet Erdélyben címet viselő kötetek.

Az 1995-ben a Szombathelyen megtartott konferenciát követően jelent meg a

Nyugat-Dunántúl népi építészetével foglalkozó tanulmánygyűjtemény, amely kötet ré-

gészeti, történeti és néprajzi írásai leginkább a terület hagyományos építészetével és

építőanyagaival foglalkoznak, a 20. században megszűnő népi építészeti technikákat

követő építésmódokról kevesebb szó esik. A témám szempontjából a G. Szabó Zoltán

írása szolgált tanulságokkal, ahol a szerző a vidék jellemző építményét, a 19. század

végétől megjelenő kódisállást vizsgálja. Kacorlakon, Hahóton és Pölöskefőn végzett

terepmunka tapasztalataira alapozva állítja a G. Szabó Zoltán, hogy a téglaépületekkel

megjelenő, a bejárati ajtóhoz kapcsolódó, tetővel ellátott tornác forma vetíti előre az

épületek két sorossá bővülését és a speciális tornác forma később átöröklődik a kocka

házakra is.115 A kódisállásos házak a dolgozatban vizsgált területen is megtalálhatóak,

és a tanulmány szerzőjének állítása szerint a kódisállásos épületekről átöröklődő

előtornácok is megjelennek a kockaházakon. Vélemény szerint azonban nem feltétlenül

a kódisállásos épületek örökségéről van szó, sokkal inkább egy olyan praktikus épület-

rész ez, amelyre szükség van a házon, hogy védje a bejárati ajtót és az épületbe belépő

személyt az időjárástól, így különböző formában, de szükségszerűen van jelen a borona

házaktól fogva minden háztípuson. A munkám szempontjából fontos megállapítás az

egyes építészeti korszakok felosztása, amely G. Szabó Zoltán szerint három korszakra

bontható. 1860-1900 közötti időszakra, amely az archaikus korszak, a hagyományos

korszak 1900-1945 között, illetve a modern időszak 1945 és 1980 között. Utóbbi idő-

szakban jelenik meg a kockaház.116 G. Szabó Zoltán korszakolásának, a modern idő-

szakra vonatkozó részletesebb felosztását olvashatjuk Füzes Endrének 1987-ben az

Agriában megjelent írásában, aki megjegyzi azonban, hogy csak nagyvonalú tendenci-

ákról beszélhetünk a falusi építészet 20. századi változását illetően, hiszen annak rész-

letes kutatása még várat magára.117

115 G. Szabó Zoltán, 1995, 442-444.
116 G. Szabó Zoltán, 1995, 443.
117 Füzes Endre, 1987, 139.
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2000-ben a Néprajzi Társaság konferenciájának nyomán jelent meg a Paraszti

múlt és jelen az ezredfordulón című tanulmánygyűjtemény. A kötetben tanulmányai

közül Gilyén Nándor írása foglalkozik a dolgozatomban tárgyalt építészeti korszak

vizsgálatával. Gilyén Nándor a 20. századi népi építészet változását vizsgálata, sajnos

azonban csak vázlatosan. A szerző csak a 20. században bekövetkezett építészeti integ-

rálódás ismertetésével foglalkozik, megállapítva, hogy ebben az időszakban már a táji

jellegzetességek eltűni látszanak, hiszen az építészeti formák mind jobban egységesül-

nek. A falvakban egyre nagyobb számban megjelenő kockaházak építészeti jelentősé-

gével azonban nem foglalkozik.118

A múzeum fent tárgyalt sorozatában még két építészeti témájú tanulmány gyűj-

temény jelent meg, a Népi építészet a Kárpát-medencében, a honfoglalástól a 18. szá-

zadig címet viselő régészeti írások összegyűjtő kötet, és A népi építészet, a lakáskultúra

és az életmód változásai a 20. században. Az utóbbi tanulmánygyűjtemény a 20. század

második felének, leginkább a kockaházak megjelenésével bekövetkező életmód-

változásokkal foglalkozik. Az írások néprajzos szakemberek és egyetemi hallgatók

életmód történeti dolgozatait tartalmazza, az épület építészeti vizsgálatáról viszont nem

szerepelnek írások a kötetben. A gyűjtemény több tanulmányát használtam a dolgoza-

tomhoz, amit a dolgozat aktuális fejezeteinek hivatkoztam és részleteztem, így ezekre itt

nem térek ki részletesen.

Az 1980-as évektől fogva fontos szemléletbeli szakmai újítással dolgoztak a

szentendrei Skanzen muzeológusai, akik a tájegységek múzeumi tervei során már nem-

csak arra törekedtek, hogy az adott vidék építészeti sajátosságait mutassák be, hanem az

életmód és az építészet összefüggéseire is, az épület és a falai között zajló mindennapok

kapcsolatára is kitértek. Így az építéstörténet mellett elkezdték felgyűjteni az adott épü-

letekben benne lakók családtörténeteit is, és egy adott korszakot a mikro történetünkön

keresztül mutatták be. Ebben a szellemben készültek már, a Bíró Friderika által előké-

szített, majd 1993-ban megnyílt Nyugat-Dunántúl tájegység épületei és a bennünk be-

rendezett kiállítások is. Majd folytatódtak 2000-ben megnyílt Bakony, Balaton-felvidék,

2005-ben megnyílt Dél-Dunántúl, a 2006-ben átadott Felföldi mezőváros, és végül a

legutóbb elkészült, 2010-ben megnyílt Észak magyarországi falu kiállításaiban.

A megjelent köteteken kívül fontos publikációs forrás a múzeum által minden

évben kiadott Ház és Ember címet viselő periodika. Ebben a kiadványban jól nyomon

118 Gilyén Nándor, 2000, 237-254.
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követhető a múzeum szakmai szemléletváltozása, a kezdeti építészeti hangsúlytól, az

életmódvizsgálatok irányában történő, a komplexitás célzó kutatások irányában.

Ez a szemlélet nagyon nagy áttörés volt a korábbiakhoz képest, amikor a kutatók

külön kezelték az életmód történeti és az építészeit kutatásokat. Munkám elkészítése

során példaként álltak előttem ezek a kutatások.

A vidéki kutatások tekintetében a legtöbb az adott, regionális múzeumok és más

intézmények kötelékében dolgozó szakemberek tollaiból jelentek meg, leginkább az

adott múzeum periodikájában.

A Nyugat-Dunántúl építészetének jeles kutatója volt Dr. Tóth János, szombat-

hely város főépítésze, akinek számtalan tanulmánya és több könyve jelent meg a Nyu-

gat-Dunántúl népi építészetével kapcsolatban.

Két jelentősebb összefoglalója az 1940-ben megjelent, Falusi épületek fejlődése

a nyugati végeken, majd 1945-ben A magyar falu építőművészete címet viselő kötet.

Előbbi munkája rendkívül szemléletes, rengeteg rajz és térkép segítségével mu-

tatja be a nyugat-dunántúli házfejlődés folyamatát, a ház alaprajzának változásától, a

tűzhely és a falazat építőanyagának fejlődéséig. Györffyhez hasonlóan, ő is keresi az ősi

és eredeti házformát, a régi építési hagyományok és formák fennmaradását, amit szőlő-

hegyi pincék formáiban és tüzelőik változataiban vél felfedezni.

A magyar falu építőművészete című kötet szemléletes összefoglaló, ahol a tele-

pülésformáktól, a háztípusokon, falazatokon, a díszítéseken át, a gazdasági épületekig

és templomokig mutatja be a magyar népi építészetet a szerző. Bátky Zsigmondnak a

Magyarság néprajzában megjelent összefoglalójához képest egy strukturáltabb és alapo-

sabb tanulmány. Tóth János munkái számomra építészettörténeti jelentőséggel bírtak.

A 20. századi falusi építészet kutatása sokkal elhanyagoltabb területnek bizo-

nyul, mint a 20. századi falusi változások társadalomtudományi feldolgozása.

Az eddig megjelent tanulmányok közül Tóth Zoltán, a Korall társadalomtudo-

mányi folyóiratban megjelent cikkében a kockaházak megjelenésének és előzményeinek

kérdésével foglalkozik.119 A szerző írásában a ház megjelenésének előzményeivel, a

típusterv meglétének kérdésével és a kockaház, mint házforma elterjedésének problé-

májával és a háztípust építők társadalmi rétegével foglalkozik. A kockaházak előzmé-

nyeként a kertvárosi családi házakat tekinti, amelyek formájukban erre az épülettípusra

emlékeztetnek.120 Úgy tartja, hogy az európai lakástermelés hazánkban megvalósult

119 Tóth Zoltán, 2010, 5-44.
120 Tóth Zoltán, 2010, 8.
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sajátos formái. Vizsgálatának eredményeképpen megfogalmazza, hogy nem volt egy

kötelező érvényű terv, ami kizárólagossá tette volna ennek az épülettípusnak az építhe-

tőségét.121 Bár több környezeti tényező, elsősorban az egyforma házak nagy száma és

országos elterjedése erre utalna, magam is azt találtam, hogy nem volt kötelező építési

szabály. A szerző kutatásai azt a tényt sem támasztják alá, hogy az épület az egész

Kárpát-medencében elterjedt épületforma lett volna.122

A kockaházzal, mint egy új épületforma megjelenésével és annak társadalmi ve-

tületével Tamáska Máté szociológus foglalkozik több tanulmányában. A Múltunk címet

viselő történelmi folyóirat 2008-as számában „Kockaházat a Skanzenba?” címmel je-

lent meg az épülettípussal foglalkozó cikke.123 A szerző írásában úgy tekint a kockaház-

ra, mint a parasztság megkésett és végül végbe nem ment polgárosodásának közbenső

állomása, amelyet az 1970-es években az emeletes családi házak váltottak.124 A szerző

Tóth Zoltánhoz hasonlóan úgy látja, hogy a házforma megjelenése nem előzmények

nélküli, hiszen a városszéli munkástelepeken, városi minták hatására már az 1940-es

évektől megjelenő, négyzetes formájú családi házak szerkezetüket tekintve hasonlítanak

a későbbiekben az egész országot meghódító kockaházakhoz.125 Országos elterjedésé-

nek hatékonyságát Tamáska Máté a falu lakosságának presztízs iránti vágyának kitelje-

sedésében látja, amely a szövetkezetesítést követően, a föld állami tulajdonba kerülését

követően vágytárgy nélkül maradt. Az űrt pedig szükségszerűen töltötte be a szocioló-

gus meglátása szerint a kockaház, amely a spájzzal, a fürdővel és villannyal városias

modernizációt hozott falura. Az építési lázat pedig csak tovább növelte az épületre fel-

vehető hitelek, illetve a Tüzép telepek építőanyag kínálata, amely a háztípus építéséhez

alkalmas építőanyagokat árult.126

Munkám szempontjából a szerzőnek egy másik fontos írása a 2011-ben megje-

lent, a „Vidéki tér emlékezete” címet viselő könyvében „A vidék történeti építészetének

felbomlása” címet viselő fejezet, amelyben a kockaházak megjelenésének és elterjedé-

sének további rétegeit vizsgálja.127 Meglátása szerint az 1950-es évektől megjelenő tí-

pustervek úgy a lakosság, mint a hatalom képviselői részéről egy elfogadható házforma

121 Tóth Zoltán, 2010, 15.
122Tóth Zoltán, 2010, 28.
123 Tamáska Máté, 2008, 98-108.
124 Tamáska Máté, 2008, 100.
125 Tamáska Máté, 2008,103.
126 Tamáska Máté, 2008, 104.
127 Tamáska Máté, 2011, 23-31.
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megjelenését jelentették, amely az adott helyzetben hamar elterjedt. Ahogy korábbi ta-

nulmányában is állította, a lakosság a városi, vágyott házforma megszerzésének lehető-

ségét látta az épülettípusban, így szívesen építették fel ezeket. A hatalom képviselői

pedig a korábbi paraszti házépítési tradíciótól gyökeresen különböző házforma elterje-

désének lehetőségét látva támogatták az építését.128 Ebben a helyzetben pedig a kocka-

ház országosan, minden faluban elterjedt, egy új faluképet kialakítva, amely az építésze-

ti tradíciót tekintve teljes mértében szakított a korábbi építési hagyományokkal, tájegy-

ségi sajátosságokkal, és minden településnek egy egységes utcaképet adott.

A fent tárgyalt szerzők munkái gondolatébresztők voltak a kockaházak elterjedé-

sének kérdéseivel és a tömeges megjelenésükkel kapcsolatos mozgatórugók vizsgálatá-

val kapcsolatos kérdésfelvetésben.

A házforma építészeti kérdéseit tekintve azonban jelenleg úgy tűnik, hogy egy

összefoglaló munka, az építőanyagok és a házformák változásának feldolgozásával még

váratna magára.

128 Tamáska Máté, 2011, 27.
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5.3.Múzeumi jelenkorkutatások
A közelmúlt eseményeinek múzeumi bemutatása nem idegen a magyar múzeu-

moktól. Legyen szó országos, helyi, speciális gyűjtőkörű vagy általános múzeumról; az

elmúlt évtizedben kiállítások tucatjai jelentek meg a témában. A téma népszerűsége

mellett meggyőződésem, hogy a kiállítási témaválasztást a korszak bemutatásának szin-

te biztosra vehető pozitív fogadtatása is indokolja, hiszen az elmúlt 70 év történetével

foglalkozó tárlatok jól kapcsolhatók a látogatóközönség személyes emlékeihez, és az

általuk is átélt történelemhez. A 20. századi témaválasztás az egyik nagyon hatékony

eszköz a látogatók múzeumi élményeinek a fokozásához. Itt, a saját élmények megléte

miatt könnyen bevonhatók a látogatók a kiállítás értelmezésébe.

Cseri Miklós, a szentendrei Skanzen főigazgatója idézi a svédországi stockholmi

Skanzen korábbi vezetőjének Arne Björnstadnak a gondolatait, aki arról vall, hogy

nincs olyan téma, amely jobban foglyul ejtené a látogatókat, mint azok a témák, ame-

lyek saját, személyes élményeihez kapcsolódnak. Ezért veszélyesnek tartja a szakember,

ha egy múzeum túl messze kerül napjaink valóságától.129

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítási időkeretének tágításáról, a 20. századi

falusi épületek bemutatásáról a főigazgató először az MTA „Múlt-jelen-jövő – Társa-

dalomtudomány szerepe a változó világban” című nyilvános felolvasóülésen beszélt.130

Előadásában azt tárgyalta, hogy a 21. század elején tudományunk kutatási köre és te-

matikája már meghaladta a hagyományos felfogást, miszerint elég a letűnt társadalom

reliktumait felkutatni. Nyitni kell a közelmúlt és a jelen társadalmi jelenségeinek vizs-

gálata irányába. Ebben a szellemben fogalmazta meg a Skanzen az új tervezett tájegy-

ségének, a 20. századi falunak a tudományos koncepcióját, ahol a kiállításokon túl a cél

a hagyományos paraszti társadalom felbomlása után falun kibontakozó, és a városi nép-

rétegek körében megjelenő élet bemutatása.

A múzeum 20. századi tájegység-koncepcióját Sári Zsolt fogalmazta meg és írta

le a Ház és Ember 16. kötetében megjelent tanulmányában.131 Az elképzelés szerint

tehát a múzeumban egy olyan három részre tagolható település épülhetne meg, ahol az

egyes részek egy időszak jellemző lakó- és közösségi épületeit mutatják be.

129 Cseri Miklós, 2011, 436.
130 Cseri Miklós, 2003, 5-14.
131 Sári Zsolt, 2003, 15-30.
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Az úgynevezett alvégen kap helyet a korszak első évtizedeinek jellemző típus-

és más épületcsoportja. Itt lesz látható majd a hollókői ház, amely az 1909-es tűzvész

utáni újjáépítés háztípusát képviseli, illetve a 20. század eleji újjáépítések keretében

elterjedő ONCSA és FAKSZ házak. A lakóházak mellett szikvízüzem és a Hangya Szö-

vetkezet boltja készülhetne el.

A falu főterén, a falusi települések 1960-as években jellemző központjában tipi-

kus épületek állhatnak majd: a Klebelsberg-féle iskola, a Tanács épülete, közös épület-

ben az ÁFÉSZ bolt-kocsma duója, előtte kuglipályával, az orvosi rendelő, gyógyszertár,

a kultúrház a mozival. A tervek szerint felállítanának egy világháborús emlékművet,

elkészülhet egy autóbusz-állomás és egy modern fodrászat.

Az elképzelt település harmadik részében a 20. század második felének épületei

mutatják majd a kor jellegzetes építészetét: OHÉSZ-házat, a falvakat ellepő kockaházak

egy típusát, a munkáskolónia egy épületét, egy bányászházat, a beregi árvíz utáni újjá-

építés egy épületét, egy cukrászdát és egy presszót.132

Az előkészítő munkához a múzeum OTKA támogatást nyert, amelynek kereté-

ben néprajzos egyetemi hallgatók bevonásával 2006-2010 között évente több kutatótá-

bort is szerveztek. A táborok során Milota, Erdőhorváti, Borzavár, Ebes, Erdőbénye,

Gerjen, Kávás településeken folyt kutatómunka.133 Eredményeiket két kötetben össze-

gezte az intézmény.134

A múzeum több kiállítást rendezett a 20. századi kutatásainak eredményeként

összegyűlt tárgyainak és a gazdag gyűjtési anyagnak a bemutatására. A Meg is mosa-

kodjál! Higiénia a 20. századi magyar falun címet viselő tárlat 2007-ben nyílt a

Skanzenban, majd vándorútra kelt, és több vidéki múzeumban is látogathatta a közön-

ség.

A történelem sodrában – Népességmozgások a Dél-Dunántúlon címet viselő, a

második világháborút követő ki- és betelepítések keserű emlékével foglalkozó tárlaton a

látogatóknak egy emlékfal áll rendelkezésére azért, hogy a kiállítás hatására előbukkanó

élményeiket leírhassák.

A múzeumban 2012 novemberében nyílt meg, és 2013 márciusáig volt látogat-

ható a Típusbútor – Falusi lakáskultúra 1945-1980 között címet viselő tárlat. Ez a mú-

132 Sári Zsolt, 2003, 15-30.
133 A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai. OTKA K 62412.

Témavezető: Dr. Cseri Miklós; Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 20. században. OTKA
134 T. Bereczki Ibolya - Sári Zsolt (szerk.) 2005; Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.) 2009.
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zeum profiljához szervesen hozzátartozó témát, a címben jelzett időszak bútorait és fa-

lusi lakáskultúráját mutatta be a közönségnek. Mindezt speciális módon installálva és a

múzeum kiállítás-rendezési szokásaitól eltérően nem enteriőrökben, hanem egy-egy

korszak bizonyos speciális bútorát, dísztárgyát, emlékét kiemelve, és bemutatva a tárgy

kontextusát.

2014-ben nyílt meg a Búcsú a parasztságtól – a Dr. Bíró Friderika és Dr. Für

Lajos kutatómunkájának címét viselő kötet témájából megrendezett kiállítás, amely a

kollektivizálást következő paraszti tragédiáról, a földmagántulajdon elvesztéséről és

annak hatásairól szól.

Ezt a 20. századi tájegység létrehozásához vezető kutatást a Szabadtéri Néprajzi

Múzeum a néprajzi tanszékek bevonásával irányította A tárlat a hozzá kapcsolódó eddig

megnyílt kiállításokkal, a kutatások anyagait közzétevő kiadványokkal és könyvekkel

együtt jelenleg a magyar néprajztudomány egyik legnagyobb volumenű munkája,

amely, a 20. században országosan lezajlott életmódváltozások vizsgálatát és doku-

mentálását végezte el. A disszertáció keretében elkészített dolgozatomat szintén a mú-

zeum kutatási programjában, az ország nyugati felén elvégzett életmódkutatás egyik

szeletének szánom.



Életmódváltozások a Kádár-korszakban

61

6. Életmódváltozások a Kádár-korszakban
A dolgozatban a vizsgált lakóházak építésének időintervalluma (1960-1976), a

Kádár-korszak szocializmusának korábbi időszakokhoz képest viszonylag konszolidált

szakasza volt. A padlássöprések, beszolgáltatások kemény éveit követően, a téesz szer-

vezések első sokkhatása után, a szocialista rendszer megszilárdulásának és kialakulásá-

nak időszaka ez, amely az emberek számára előbb-utóbb kiszámítható mindennapokat

jelentetett.135

A falu társadalmának mindennapjait azonban első ízben a Rákosi-korszak ke-

mény intézkedései határozzák meg. Rákosi rendszerének két célkitűzése volt: iparosítás,

ezen belül mindenekelőtt a nehézipar fejlesztése, valamint a mezőgazdaság tulajdonvi-

szonyainak megváltoztatása, azaz a szövetkezetesítés.136 A szocialista nehézipar egy

története a nagylengyeli olajmezőn megtalált kőolajra épített ipar és az infrastruktúra.

A nehézipar fejlesztése, és az 1950-es években, a nagylengyeli olajmezőn meg-

talált kőolaj jelentős társadalmi és életmódbeli változásokat eredményezett Gellénházán.

A települést az 1950-es években a szegény, közepes méretű települések között tartották

számon. Szervezetileg ekkor még Nagylengyelhez tartozott, ott volt a körjegyzőség és a

körorvos rendelője is. Lakóinak száma 750 fő volt, akik jórészt zsúptetős boronaházak-

ban éltek. A birtokok mérete átlagosan alig haladta meg az 5 kat. holdat,137 amely sok

esetben a több generációt tömörítő családok megélhetéséhez elegendő termény előállítá-

sára sem volt alkalmas. Az olajipari munka előtt ezért sokan mentek summásmunkára

Tolna, Vas és Somogy megyébe. A 10 kilométerre fekvő megyeszékhelyre ritkán jártak

be, mert a rossz útviszonyok miatt 3 óra gyaloglással vagy 1,5 óra kocsizással lehetett

odaérni. A buszközlekedés csak egyes főútszakaszok leaszfaltozását követően, 1950-től

vált lehetségessé, de a rendszertelen és túlterhelt járatok miatt az utazás továbbra is

nagy tortúrával járt.138 A Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat létrejötte után azonban

gyökeres változások mentek végbe a falu mindennapi életében.

A téesz-szervezések idején, a helyi ipar miatt az országos tendenciákkal ellentét-

ben itt nem érvényesült a városok munkaerő-elszívó hatása. Gellénházán a családok

90%-a dolgozott a vállalatnál, további 5% szintén az iparban Zalaegerszegen, 5% vég-

135 Valuch Tibor, 2001, 281-282.
136 Romsics Ignác, 2005, 346.
137 ZML Helytörténeti lexikon, gellénházi iratok.
138 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1951. január 18.
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zett munkát a Kézműipari Vállalatnál és csupán 178 tagja volt a Zöldmező téesznek.139

Gellénházán, ahol a fölműveléssel szemben az ipari munka szinte 100%-os felértékelő-

dése figyelhető meg, nem meglepő, hogy a szülők legtöbbje azt szerette volna, hogy a

gyermeke valamilyen hivatalban kapjon munkát, vagy szakmát tanuljon.140

A faluba telepedő ipar magával hozta a betelepülő városi értelmiségi réteget és a

képzett munkásréteget. Emellett a felépülő lakóteleppel, az emeletes házakkal, a strand-

dal vagy a mozival szinte kisvárosi jelleget kapott a település. Az 1980-as évektől fog-

va, az olajkitermelés volumenének erőteljes csökkenésével sok minden visszatér a régi

kerékvágásba. Munka ma ismét csak keveseknek van a faluban, így a település ismét

lakóhellyé változott. Az olajkorszak alatt felfejlesztett infrastruktúra és a megye-

székhely közelsége azonban Kávással összehasonlítva egy új, a település jövője szem-

pontjából nem elhanyagolható funkciót alakítottak ki, méghozzá a zöldövezeti település

szerepkörét. A falu határában ma ismét új utcák nyílnak és kisméretű, zöld kerttel ren-

delkező társasházi lakások épülnek.

Az iparosítás keretében jöttek létre nemcsak a nehézipari, hanem egyéb gyárak

is. Az 1950-es években Zalaegerszegen beinduló iparosítás nagy munkaerő-felszívó

hatással bírt. 1951 januárjában indult a zalaegerszegi Konfekcióüzem Állami Telepe,

amely 200 dolgozóval kezdte meg a működését. Itt a férfimunkások mellett nagyon sok

nő is dolgozott.141

1951-ben kezdte meg működését a Tejipari Vállalat, 1952-ben a Zalai Aszfalt-

gyár, emellett számtalan kisebb üzem és vállalat létesült. A falvakból így nagyon sokan

választották a városba költözés lehetőségét, vagy – különösen a város környékéről – a

rendszeres ingázást. A falusiak egy része kényszerből, a munkája miatt költözött a vá-

rosba, egy kényelmesebb, könnyebb élet reményében hagyta el a falut.142

Az ipar fejlesztése mellett az első öt éves terv (1950-1954) legfontosabb agrár-

politikai célkitűzése a mezőgazdaság kollektivizálásának végrehajtása volt. A földjéhez

ragaszkodó parasztság kényszerítésének egyik eszköze a magángazdaságok adóterhei-

nek folyamatos növelése volt. Fokozatosan nőtt a beszolgáltatandó termékek köre és

mennyisége, így míg az állami készleteknek 1950-ben a 22%-a, két évvel később már a

139 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve,1968. június 13.
140 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve,1968. április 18.
141 Káli Csaba, 2005, 131-147.
142 Káli Csaba, 2005, 131-147.
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73%-a származott begyűjtésből.143 Ez pedig már elviselhetetlen terheket rótt a paraszt-

ságra. A teljesíthetetlen beszolgáltatást nem teljesítőket, szám szerint 400 parasztot, a

birtokos parasztág harmadát büntették közellátási bűntettért.144

A parasztság úgynevezett kulák, azaz a 25 kat. holdon felüli közép- és gazdagpa-

raszti részének különösen jelentős nehézségekkel kellett szembenézni, hiszen a rendszer

nagy erőkkel üldözte őket. Az esetek nagy részében ebből a gazdarétegből kerültek ki a

falu vezetői. Ők voltak a legversenyképesebb gazdák, akik sikereik és jól menő gazda-

ságaik miatt minden eszközzel üldözendő csoport voltak. Rákosi Mátyás úgy véleke-

dett, hogy míg a parasztok azt látják, hogy a kulákok jól és sikeresen boldogulnak ma-

gángazdaságaikban, különösen nehéz lesz a sokkal kisebb földekkel rendelkező pa-

rasztokat is a téeszekbe lépésre bírni. Ezért elvették földjüket, házaikat, gépeiket, sokat

közülük ki is telepítettek.145

A szocialista átalakulás, ahogy az ország többi részén is, itt is nagyon érzéke-

nyen érintette a vidéket. Bár nagybirtokok nem voltak, a 25 kat. hold feletti birtokmé-

rettel rendelkező lakosság áldozata lett a kuláküldözésnek, a saját tulajdon elvesztése

pedig a lakosság nagy részét érintette.

A mezőgazdaság átszervezése, a téeszek alakítása a korábban gazdasági vezető

szerepet betöltő Szentgyörgyvölgyet érintette különösen hátrányosan, ahol nagyszámú

kulák gazda élt. A „kulákhatárt” végül a mezőgazdaság-fejlesztési járulékról kiadott

1949. évi rendelet tette egyértelművé. Eszerint kuláknak számított, akinek földterülete a

25 kat. holdat, vagy a kataszteri tiszta jövedelme a 350 aranykoronát elérte, illetve meg-

haladta.146 A levéltári iratok tanúsága szerint Szentgyörgyvölgyről 47 kulák gazdát tele-

pítettek ki, míg Nemesnépről 9, Resznekről 6, Csesztregről, 9, Kávásról 6, Gellén-

házáról 1 gazdát.147 A szocialista rendszer kiépülése, a határsáv nehézsége kihatott Ne-

mesnép és Resznek fejlődésére is, de Szentgyörgyvölgy esetében látható a legdrámaiabb

változás. Demográfiai és gazdasági szerepének csökkenése miatt elvesztette az egykori

gazdasági területközpont funkcióját, és ettől fogva folyamatos szerepvesztés jellemezte

a falut.148

143 Romsics Ignác, 2005, 350.
144 Romsics Ignác, 2005, 352
145 Romsics Ignác, 2005, 351.
146 Varga Zsuzsanna, 2006, 228.
147 Zala Megyei Levéltár, 18/9 Kulákság adatainak felülvizsgálása a megyében.
148 Bíró Friderika, 2002, 67.
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Nemesnép és Szentgyörgyvölgy esetében a 20. század elejének polgárosodását, a

vidék fejlődését a század elején a trianoni határmódosítás törte meg. A határ mellett

élőknek számtalan gazdasági és társadalmi kapcsolatuk kötődött a határ túloldalaira

került, korábbi magyar területekhez, amelyeket immár nem használhattak. Nem volt

szabad mozgásterük, még akkor sem, ha a hatóságok a kishatárforgalmi szakaszokon a

határok átlépésének kisebb ellenőrzésével, engedményekkel próbálták könnyíteni az itt

élők mozgását. Ők mégis úgy érezték, hogy állandóan figyelik őket. Ebben nem is té-

vedtek nagyot, hiszen korábban számtalan szabadon gyakorolt tevékenységükhöz enge-

délyeket kellett beszerezni, ami gátja volt a tartós fejlődésnek, a gördülékeny minden-

napoknak.149

Az új határok miatt nemcsak a szabad mozgást korlátozták, hanem korábban

összefüggő földterületeket is szétszakítottak, ami mezőgazdasági szempontból számos

problémát jelentett. A helyzet megoldására született egy egyezmény a magyar-szerb-

horvát-szlovén oldalon, amely szabályozta a mezőgazdasági munkavégzés céljából tör-

ténő szabad határátlépést. A joggal csak azok élhettek, akiknek a földjük nem volt 10

kilométernél távolabb a demarkációs vonaltól. A korlátlan határátlépéshez egy kétha-

vonként megújított igazolványra volt szükség. A föld terményeit illetően azonban már

korlátozásokat rendeltek el: egyik felét abban az országban kellett hagyni, ahol a föld

volt, a másikból annyit vihettek magukkal, amennyi nem esett beszolgáltatási kötele-

zettség alá. A sok szabályozás ellenére, a korábbi szabadság hiányának elfogadása után

is sok probléma volt a rendelkezés gyakorlati végrehajtásával.150

A határ menti terület történetének másik drámai eseménye a második világhá-

ború után, a hidegháború alatt kialakított határsáv létrehozása, amelynek nemcsak

Szentgyörgyvölgy és Nemesnép, hanem Resznek is a része lett. A Szlovéniával, korábbi

Jugoszláviával határos terület 15 kilométeres körzete tartozott ide, és a területre történő

ki- és belépést szigorúan szabályozták, ellenőrizték, mintegy hermetikusan lezárva a

vidéket, ahol így szinte semmilyen fejlesztés nem valósult meg. A magyar-jugoszláv

kapcsolatok normalizálódása után elkezdődött a déli határon a műszaki zárak felszá-

molása, amely folyamat 1956. március 12.-ével ért véget.151

149 Göncz László, 2001, 97.
150 Göncz László, 2001, 101.
151 Srágli Lajos, 2007, 39.
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Az 1956-os forradalmat követően a szovjet vezetés menesztette Rákosit, akit

Kádár János követett, és vezette az országot 1989-ig.152 Ez a hosszú időszak több sza-

kaszra bontható. 1968-ig tartott az az időszak, amíg kiépült a kádárizmus a minden-

napok és a gazdaság szintjén is, majd az új gazdasági mechanizmus egy lendületes fej-

lődést hozott, amelyet az 1972-1975 között bevezetett reformellenes intézkedések fé-

keztek le. Egy újabb gazdasági reform hatása az 1980-as évek fordulóján érte el a társa-

dalmat és a gazdaságot, amikor a magántulajdon részbeni rehabilitációja megtörtént, és

piaci szellemet is magába ötvöző vegyes rendszer kezdett kialakulni. A társadalmi életet

korlátozó, szellemi gúzsba kötést célzó intézkedések köre pedig szűkült.153 Mindezek

természetesen a falusi életben is éreztették hatásaikat, és mélyreható, visszafordíthatat-

lan változásokat hoztak a települések életében.

Az 1960-as évek második feléig még érvényesültek a régi tradíciók, mérsékelt

volt a modernizáció, továbbra is az önellátás volt a meghatározó. Az 1960-as évek má-

sodik felétől azonban már a hagyományoktól való gyors eltávolodás jellemezte a társa-

dalmat, a modernizáció, a szolgáltató szektor és az új munkavégzési szokások miatt

mérsékeltebb lett az önellátás, a fogyasztás előtérbe kerülése vált meghatározóvá a fal-

vakban is. 154

Az átalakulással járó folyamatok Zala megyében az iparosodás későbbi indulása

miatt csak az 1960-as évektől gyorsultak fel, és a népesség nagyobb hányadát érintették,

mint országosan. Ebben közrejátszott egyrészt a megye kifejezetten egyoldalú mező-

gazdasági jellege, az ezzel járó mobilizáció magas aránya, másrészt az aprófalvas tér-

szerkezet, amely igen hiányos infrastruktúrája miatt alacsony eltartó képességgel ren-

delkezett. Ez a helyzet sokakat kényszerített az 1950-es évektől megnyíló zalai gyá-

rakba.155

A falusiak életmódját és megélhetését átalakító egyik legnagyobb változás, a

mezőgazdaság kollektivizálása 1949-től 1962-ig, három szakaszban ment végbe. Nagy

Imre miniszterelnöksége alatt eltörölték a kuláklistákat, és csökkentették a magán pa-

rasztság adóterheit. Fontos kedvezmény volt, hogy ki lehetett lépni a téeszekből, amely-

152 Romsics Ignác, 2005, 396.
153 Romsics Ignác, 2005, 401.
154 Valuch Tibor, 2001, 281.
155 Németh János, 1987, 41.
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lyel a tagok 39%-a élt is, illetve hogy a tagok számára engedélyezték, hogy a háztáji

földek nagysága akár az 1 holdat is elérhesse.156

A kollektivizálás Zala megyében 1948-ban kezdődött. Az első téeszek megala-

kulását követően a Rákosi-korszak beszolgáltatási időszaka itt is keserű történeteket

eredményezett. 1952. január 1. és május 15. között, mindössze 5 hónap alatt 93 telepü-

lésről 293 személy ellen indult „közellátási bűncselekmény” miatt eljárás.157

Nagy Imre kormányának bukását követően, az 1956-os forradalom előtt erő-

szakkal létrehozott téeszek nagy része felbomlott, és a parasztság 6%-a maradt téesz

tag.158 1957-től az agitálás módszereivel ismét megkezdődött a téeszek újraszervezése,

majd 1958-1961 között, a Kádár korszak első éveiben kiteljesedett ez a folyamat, és

1961 végén már csak a földek 6,5%-a volt magángazdálkodók kezében.159 Ebben az

1961 utáni időszakban, a megváltozott körülményekhez igazodva bontakozott ki a fal-

vakban az az életmódváltozás, amely jól leírható életstratégiákat és életmódmintákat

eredményezett.160

A mezőgazdaságot tekintve a társadalmi tulajdont szorgalmazó politika az 1960-

as évekre három üzemtípust hozott létre: az állami gazdaságot, a termelőszövetkezetet

és a szakszövetkezetet. Az üzemtípusok egyben eltérő tulajdonformákat is jelentettek. A

munkások az állami gazdaságoknál, amelyek szervezeti formájukat tekintve állami tu-

lajdonban voltak, bérmunkások maradtak. A termelőszövetkezetekben és a szakszövet-

kezetekben a tagok tömörültek tulajdonostársakként, ám a két típusban eltérő méretű

földterületet tarthattak meg magánkézben. A termelőszövetkezetben 1 kat. hold háztáji

gazdaságot.161 Zala megyében, a vizsgált településeken termelőszövetkezetek jöttek

létre, ahol a magántulajdonban maradó, 1 kat. hold földet a lakók a szalagtelkek végé-

ben tarthatták meg. Attól függetlenül, hogy a család tagjai a mezőgazdaságban vagy az

iparban dolgoztak, minden településen elmondható, hogy ez a földparcella lett a háztáji

gazdaság, és egyben a kereset-kiegészítés alapja.

A mezőgazdaságból kilépő, szakképzetlen munkaerőt főleg az ipar szívta fel.

Sokan segédmunkásként, betanított munkásként gyárakban, üzemekben helyezkedtek el

156 Romsics Ignác, 2005, 380.
157 Csomor Erzsébet, 2001, 8.
158 Romsics Ignác, 2005, 418.
159 Romsics Ignác, 2005, 420.
160 Jávor Kata, Molnár Mária, Szabó Piroska, Sárkány Mihály, 2000, 980.
161 Jávor Kata, Molnár Mária, Szabó Piroska, Sárkány Mihály, 2000, 982.
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és váltak kétlakivá, ha a gyár, ahol dolgoztak távol volt otthonuktól. Így hosszan utaztak

naponta, vagy csak a hétvégéken tértek haza otthonaikba.162 Zala megyében leginkább a

Zalaegerszegen létrehozott üzemek adtak munkát a legtöbb embernek. Akár az iparban,

akár a mezőgazdaságban helyezkedtek el a férfiak, napi több mint 8 óra munkával, és az

otthontól távol töltött idővel számolhattak, így csak ezt követően tudták még az otthoni

gazdasági munkákból is kivenni a részüket.

A lakókörnyezet megváltozása mellett jelentős változások álltak be a családi

gazdaság megszűnésével, a fizetéssel járó munkahelyre történő járással is. A szövetke-

zeti munkarend, a rendszeres jövedelem azoknak a rétegeknek is új lehetőségeket, élet-

körülményeik megváltozatását, önálló otthon teremtését tette lehetővé, amelyek eddig

sokkal szegényebb sorban éltek.163 A napi ingázók, de különösen az időszaki ingázók

vagy kétlakiak számának növekedése komoly gazdasági és életmódbeli változással járt.

Az alább közölt táblázatokban évtizedenként összegyűjtve látható a foglalkozási

szerkezet átalakulása; a helyben és más falvakban, a megyében vagy éppen a megye-

székhelyen munkát végző, ingázó lakosság aránya, amely a népességi adatokat ábrázoló

táblázat adatai alapján láthatóan a települések lakosságának csökkenéséhez vezetett,

hiszen idővel a falusi lakosság egy része el is költözött lakóhelyéről.

1870 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Csesztreg 937 1251 1385 1451 1390 1368 1319 1142 1082 1070 1023 972 851
Gellénháza 332 609 659 727 855 830 741 1542 1556 1516 1758 1711 1616
Kávás 211 411 476 454 487 448 435 405 389 332 275 262 239
Nemesnép 455 542 569 553 499 563 570 431 352 254 177 174 116
Resznek 699 890 873 846 799 754 763 648 552 463 416 386 286
Szentgyörgyv
ölgy 1113 1280 1206 1147 1217 1207 1263 1077 869 701 567 530 399

Népszámlálás adatai. KSH. Budapest.

162 Jávor Kata, Molnár Mária, Szabó Piroska, Sárkány Mihály, 2000, 987.
163 Kenéz Győzőné, 1978, 6.
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A táblázatban és a diagramon jól látható, hogy az 1940-es évektől fogva foko-

zatosan csökken a települések lakóinak száma. Kivétel ez alól Gellénháza, ahol a hely-

ben rendelkezésre álló munkalehetőség miatt a lakosság számára hosszabb ideig bizto-

sított volt a faluban maradás lehetősége.

Az 1949-es népszámlálástól a 2000-es népszámlálásig összeállított adatsorokból

jól látható az a tendencia, amely szerint évtizedenként egyre csökkent a mezőgazdaság-

gal foglalkozó lakosság száma. Az 1949-es népszámlálás adatai szerint a lakosság több

mint 2/3-a dolgozott a mezőgazdaságban, 1/3-uk pedig valamilyen más munkát végzett.

Húsz évvel később, az 1970-es népszámlálásra ez az arány megfordult, és már csak a

lakosság 1/3-a foglalkozott mezőgazdasággal. 1960-ban a lakosság nagyobb része még

mezőgazdasággal foglalkozott, ez alól egyedül Gellénháza volt kivétel, ahol az olajipar

jelenléte miatt a keresőképes férfiaknak a 2/3-a, a keresőképes nőknek pedig a fele dol-

gozott az iparban. A statisztikákban először az 1960-as években jelentek meg külön a

nők munkavállalási adatai is. Az 1970-es évekre az adatok szerint a lakosságnak a fele

dolgozott a mezőgazdaságban. Kivételt továbbra is Gellénháza képzett, ahol az iparban

és a mezőgazdaságban dolgozók aránya nem változott jelentősen. Ekkor a lakosságnak

mintegy 2/3-a a vizsgált településeken, Gellénházát és Kávást kivéve helyben dolgozott.

Kávás közel van a megyeközponthoz, így a lakosság fele naponta Zalaegerszegre járt
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dolgozni, Gellénházán pedig a helyi olajipar elég nagy munkaerő-felszívó hatással bírt,

így a lakosságnak csak 10%-a végzett máshol munkát. Az 1980-as évekre az olajipar

lassú, de folyamatos hanyatlása miatt a faluból eljárók aránya már 1/3-ra növekedett.

Ebben az időben az országos tendenciákhoz alkalmazkodva a vizsgált településeken a

lakosság nagyobb része szakmunkából vagy segédmunkából élt. Az 1990-es évekre a

helyi munkalehetőség aránya ismételten csak Gellénháza és Kávás estében változott

látványosan. Gellénházán a hanyatló olajipar már csak a lakosság felének tudott helyben

megélhetést biztosítani, Káváson pedig mindösszesen 9 fő dolgozott a településen. A

2000-es népszámlálás adatai szerint pedig a vizsgált települések lakosságának 1/3-a

vagy kevesebben helyben dolgoznak, 1/3 részük a kistérségen belül végez munkát, 1/3-

uk pedig Zalaegerszegen. A megyeszékhelyre egyáltalán nem járnak be Resznekről,

Nemesnépről és Szentgyörgyvölgyről, amely települések több mint 30 kilométerre fek-

szenek a várostól és a buszközlekedés is nehézkes.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 1949-ben 1164

mezőgaz-
daság mezőgazdaság

mezőgazdasági dolgozó
önálló

mezőgazdasági dolgozó
segítő családtagja

mun
kás
ke-
reső

mun
kás
eltar-
tott

alkal-
mazott
kereső

alkal-
mazott
eltartott

0-1
k.h

1-10
k.h

10-25
k.h

25 -
k.h

0-1
k.h

1-10
k.h

10-25
k.h

25 -
k.h

Csesztreg 39 45 2 0 10 175 66 3 3 214 113 7

Gellénháza 24 22 0 0 17 116 19 1 5 116 17 2
Kávás 13 14 0 0 3 60 12 6 1 75 25 9
Nemesnép 28 25 0 0 5 50 51 8 0 25 60 11
Resznek 0 9 1 1 1 89 67 7 0 76 104 11
Szent-
györgyvölgy 77 67 0 0 8 118 68 41 0 68 58 14

A vizsgált települések foglalkozási adatai 1949-ben 2165

népesség
ffi
kereső

nő
kereső munkavállaló alkalmazott

Csesztreg 1319 471 292 88 26

Gellénháza 746 260 113 45 5
Kávás 435 155 61 21 1
Nemesnép 570 225 90 78 6
Resznek 763 291 132 29 13

Szentgyörgyvölgy 1235 420 207 171 19

Az 1949-es népszámlálás adatait tartalmazó táblázatból jól látható, hogy a lakos-

ság legnagyobb része valamilyen mezőgazdasági munkát végzett, legnagyobb részben

önálló mezőgazdasági dolgozók voltak, akik a saját földjük műveléséből éltek. A birto-

kaik mérete a korábban már részletesen tárgyalt Zala megyei átlagnak megfelelően leg-

nagyobb részben 1-10 kat.hold, illetve 10-25 kat.hold közötti birtokméretet jelentett. A

települések közötti arányok a nem mezőgazdasági munkát végzők között az alábbiak

szerint alakultak az 1949-es népszámlás adatai szerint: Csesztregen a lakosság 17%-a

nem mezőgazdasági munkából élt, Gellénházán 15%, Káváson 6%, Nemesnépen 25 %,

Resznek 16%, Szentgyörgyvölgyön 28%.  Ők azok, akik a megélhetésüket nem föld-

munkával, hanem valamilyen iparos, vagy más szakmával keresték.

1641949 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
1651949 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 1960-ban166

kereső
ffi

mg-
ben iparban

építő
ip-
ban

közl-
ben

keresk-
ben egyéb

Csesztreg 464 318 49 34 6 13 44
Gellénháza 545 109 387 15 3 8 23
Kávás 144 102 14 12 9 3 4

Nemesnép 215 136 31 13 22 0 13

Resznek 235 173 23 13 4 5 17

Szentgyörgyvölgy 343 269 18 6 10 9 31

A vizsgált települések foglalkozási adatai 1960-ban167

kereső
nő

mg-
ben

ipar-
ban

építőip-
ban

közl-
ben

keresk-
ben egyéb

Csesztreg 309 267 8 2 2 9 21
Gellénháza 203 88 73 5 1 12 24
Kávás 108 91 9 0 0 0 8

Nemesnép 154 135 6 1 0 5 7

Resznek 201 185 4 1 2 1 8

Szentgyörgyvölgy 239 215 2 0 1 4 17

A táblázat adatai szerint a mezőgazdaság kollektivizálását követően a lakosság

nagyobb része még mindig a mezőgazdaságban dolgozott ugyan, de már nem önálló

gazdálkodóként, hanem téesz-munkásként. Az arányok azonban egy kissé eltolódtak.

Gellénházán az olajipar a lakosság nagy részének munkát adott, csupán 26%-uk dolgo-

zott a mezőgazdaságban. Káváson és Csesztregen már csak a lakosság 2/3-a dolgozik a

mezőgazdaságban. Az arányok Nemesnép és Resznek tekintetében szinte semmit nem

változtak, aminek az lehet az oka, hogy a közelben nem állt olyan ipari munkalehetőség

a lakosság rendelkezésére, amelyet elvállalhattak volna. Ezekből a településekből ké-

sőbb a lakosság a kedvezőbb munkalehetőségek miatt a városokba költözött, amely ten-

dencia jól követhető az 65. oldalon látható, a lakosságszám csökkenését mutató grafiko-

non. Szentgyörgyvölgy adatait elemezve látható egy kisebb hangsúlyeltolódás, hiszen

166 1960 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
167 1960 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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az 1949-es népszámlálás adatai szerint a lakosságnak mintegy 30%-a nem a mezőgaz-

daságból élt, az 1960-as adatok szerint pedig a lakosság 83%-a végzett mezőgazdasági

munkát. Ennél a településnél viszonylag nagy lakosságszám-csökkenést tapasztalha-

tunk, hiszen a kuláküldözés során a lakosság nagyobb részét, nemcsak a birtokosokat,

hanem kereskedőket és más vagyonos réteget is kitelepítették. A településen maradók, a

korábban kisebb birtokokkal rendelkező földművesek, akik továbbra is ezt a munkát

folytatták, immár téesz-munkásként és a háztájiban, így érthető a mezőgazdasági mun-

kások számának kis mértékű emelkedése.

A vizsgált települések foglalkozási adatai 1970-ben 1168
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Csesztreg 326 94 16 162 11 28 177 34 1 91 4 14 33

Gellénháza 509 389 20 54 9 29 358 181 1 116 1 21 38
Kávás 120 38 11 57 3 6 72 14 0 42 2 3 11
Nemesnép 93 9 8 63 5 3 70 3 1 59 1 3 3
Resznek 156 28 13 98 3 8 153 41 0 100 2 2 8
Szent-
györgyvölgy 242 13 13 179 5 18 158 5 0 135 1 5 12

A vizsgált települések foglalkozási adatai 1970-ben 2169
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Csesztreg 494 409 82 1 2 182 3 1
Gellénháza 856 760 89 4 3 736 3 0
Kávás 190 96 92 2 0 1 0 1
Nemesnép 155 114 39 2 0 2 1 0
Resznek 306 258 47 0 1 35 0 0
Szentgyörgyvölgy 397 359 26 12 0 57 29 0

Az 1970. évi népszámlálás adatai szerint tovább csökkent a mezőgazdasági

munkát végzők aránya. Folytatódott az a tendencia, hogy a településeken, ahol a lakos-

ságnak volt lehetősége kilépni a mezőgazdaságból, ott meg is tették. A lakosságnak

csak a fele végzett mezőgazdasági munkát Kávás és Csesztreg településeken, hiszen

168 1970 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
169 1970 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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Csesztregen, a táblázat adatai szerint helyben is volt arra módjuk, hogy más iparágak-

ban helyezkedjenek el, míg Káváson a megyeszékhely közelsége tette lehetővé az ipari-

vagy más területen végzett munkát. Gellénházán az olajipari munkalehetőség miatt az

arányok nem változtak, itt a lakosságnak közel 20%-a végzett csak mezőgazdasági

munkát. Nemesnépen egy évtized alatt a lakosságszám a felére csökkent, az itt mara-

dóknak pedig 80%-a végzett továbbra is mezőgazdasági munkát. A munkaképes lakos-

ság nagyobb része elköltözött a településről, az itt maradóknak pedig kevés lehetőségük

volt ezen kívül. Hasonlóan alakult a foglalkozási szerkezet Szentgyörgyvölgyön is, ahol

a lakosságszám akkor már nem csökkent erőteljesebben, mint az átlag (nagyjából 25%),

azonban a településen maradóknak leginkább a mezőgazdasági munka állt a rendelkezé-

sére. Az adatok szerint pedig a lakosság nagyobb része helyben végzett munkát. Resz-

neken valamivel kevesebben voltak a mezőgazdaságban dolgozók, az arány itt a lakos-

ság 64%-a, hiszen ők a településen, működő, kisebb ipari vállalatoknál is tudtak munkát

vállalni.

1980 évi népszámlálás adatai. KSH. Budapest, 1983. 29. Községek főbb adatai.170
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Cseszt-
reg 493 417 76 72 3 1 357 339 17 1
Gellén-
háza 788 525 263 263 0 0 824 822 2 0
Kávás 161 36 125 123 1 1 3 3 0 0
Nemes-
nép 98 51 47 47 0 0 9 9 0 0
Resz-
nek 226 139 87 86 0 1 58 54 3 1
Szent-
györgy-
völgy 307 226 81 70 9 2 84 54 30 0

170 1980 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 1980-ban 2 171
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foglalkozású

Csesztreg 1070 524 282 546 211 677 97 257
Gellénháza 1516 753 440 763 348 849 200 450
Kávás 332 168 94 481 80 176 92 62
Resznek 460 232 141 231 85 331 71 45
Nemesnép 252 114 62 140 36 205 17 31

Szentgyörgyvölgy 701 359 197 342 110 432 167 79

Az 1980-as évekre lassult a lakosság elvándorlása a településekről, és szinte tel-

jesen visszaszorult a mezőgazdaságban végzett munka. Az aktív korú lakosság legna-

gyobb részben valamilyen szakmunkás munkakörben dolgozott. Látványos változás a

gellénházi adatoknál van, hiszen már csak a lakosság 68%-a dolgozott helyben a tele-

pülésen, a fennmaradó 32% nem tudott a faluban munkát vállalni. Ennek ellenére is, az

1980-as években még nőtt a lakosság száma, hiszen a falunak az olajipar hatására fejlett

infrastruktúrája volt, amelynek köszönhetően a település jó letelepedési feltételekkel

rendelkezett. Kizárólag ez a tényező azonban önmagában talán még nem bírt volna la-

kosságvonzó erővel, a megyeszékhely közelsége viszont, ahol több munkalehetőség állt

a lakosság rendelkezésére, a településen maradás irányába hatott.

Szintén látványos, évtizedenként folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az ak-

tív, kereső tevékenységet folytató nők aránya a munkaképes lakosság körében.

A megyeszékhelytől távoli, tartósan lemaradó településekké vált Resznek, Ne-

mesnép és Szentgyörgyvölgy, amelyek 1980-ra a lakosaik felét elveszítették. Az aktív

lakosságnak a nagyobb része helyben vállalt munkát, hiszen azok, akik nem tudtak a

településeken vagy a környéken megélni, erre az időre már elköltöztek ezekből a fal-

vakból.

171 1980 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 1990-ben 1 172
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Csesztreg 1023 461 378 79 4 347 0 589 186 61

Gellénháza 1758 780 471 307 2 945 230 1072 382 114

Kávás 275 114 9 104 1 2 68 150 41 5

Nemesnép 177 66 29 37 0 2 0 92 19 2

Resznek 416 167 29 94 0 2 48 211 34 8
Szentgyörgy-
völgy 567 209 158 49 2 68 0 293 53 8

A vizsgált települések foglalkozási adatai 1990-ben 2 173
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Csesztreg 274 104 15 89 6 13 7 16 3 7 14

Gelléháza 446 310 18 37 24 11 2 3 10 18 13

Kávás 67 27 9 15 3 3 2 0 1 3 4

Nemesnép 45 12 0 22 2 2 2 1 1 0 3

Resznek 94 28 1 55 0 1 1 3 1 2 2
Szent-
györgyvölgy 141 20 4 89 8 8 3 3 0 4 2

172 1990 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
173 1990 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 1990-ben 3174
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Csesztreg 185 40 0 54 4 19 0 7 5 46 10
Gellénháza 342 131 3 18 12 38 1 9 24 80 26
Kávás 48 12 1 8 5 8 0 1 0 7 6
Nemesnép 24 1 0 17 2 3 0 0 0 0 1
Resznek 72 14 0 39 4 4 0 0 1 8 2
Szent-
györgyvölgy 67 6 1 41 3 3 0 1 1 10 1

Az 1990-es népszámlálás adatait tartalmazó összefoglaló táblázatokban látványos válto-

zás, hogy Gellénháza lakossága ebben az évtizedben is 20%-kal növekedett, míg a többi

település lakosságszáma tovább csökkent, közelítőleg 20%-kal. A tendencia alól Ne-

mesnép képzett kivételt, ott 30%-kal csökkent lakosságszám. Csökkent a mezőgazda-

sági munkát végzők száma is, de azokon a településeken, ahol helyben leginkább a té-

eszben vagy az erdőgazdaságban volt munkalehetőség, ott a munkavégző lakossághoz

képest továbbra is magasabb volt az ebben a szférában dolgozók aránya. Így Nemesné-

pen, Reszneken és Szentgyörgyvölgyön a férfi és női munkavállalóknak közel fele me-

zőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzett. A táblázatban sajnos már nem közlik

külön ezeket az adatokat. Látványos változás, hogy jelentős számú munkavállaló járt be

Csesztregre és Gellénházára, illetve akik Nemesnépen, Reszneken és Szentgyörgy-

völgyön dolgoztak, legnagyobb részt helyben vállaltak munkát, a mezőgazdasághoz

vagy ahhoz kapcsolódó területen. Általánosságban elmondható, hogy a férfiak nagyobb

részben ipari munkát vállaltak, míg a nőknél a települések adottságaihoz mérten az

iparban, a mezőgazdaságban és az egészségügyben, szociális- és kulturális területen

végzett munka dominált.

174 1990 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
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A vizsgált települések foglalkozási adatai 2000-ben 175

kistérségben
dolgozik

Lakos

Z.ege
rszeg
re jár
dol-
gozni

hely
ben
dol-
go-
zik

kis-
térsé-
gen
belül
dol-
gozik

szom
szé-
dos távoli

me-
gyén
belül
dol-
gozik

más
me-
gyében
dolgo-
zik

vál-
tozó
tele-
pülé-
sen
dol-
gozik

kül
föl
dö
n
dol
go
zik

be-
járó

Csesztreg 972 380 202 103 4 12 108 1 13 0 312
Gellénháza 1711 285 283 346 24 7 368 9 62 1 267
Kávás 262 50 8 80 0 0 80 0 7 0 11
Nemesnép 174 0 25 22 2 0 24 0 1 0 15
Resznek 386 0 53 69 0 2 69 2 2 0 25
Szentgyörgy-
völgy 530 0 81 37 8 13 43 3 8 0 33

A 2000-es népszámlálás adatait tekintve szembetűnő, hogy már nem csökkent jelentő-

sen a települések lakóinak a száma, azonban jelentős hangsúlyeltolódások vannak a

munkavégzés helyét illetően. Csesztregre és Gellénházára továbbra is nagyobb számú

lakosság járt dolgozni, azonban a helyieknek már körülbelül az 1/3 járt Zalaegerszegen

vállalt munkát, tehát csökkent a helyben munkát végzők száma. Nemesnép, Resznek,

Szentgyörgyvölgy esetében az arányok nagyjából változatlanok, a lakosság fele bizto-

san helyben vállalt munkát, Szentgyörgyölgy esetében pedig nagyjából a 70%-a.

KSH 2011 évi népszámlálás adatai. 176
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Cseszt-
reg 222 12 111 85 430 167 10 162 82 421
Gellén-
háza 403 41 169 177 790 372 18 278 158 826
Kávás 49 4 29 26 108 36 7 56 32 131
Nemes-
nép 22 – 22 10 54 14 – 40 8 62
Resznek 66 9 33 30 138 52 13 60 23 148
Szent-
györgy-
völgy 86 6 68 37 197 53 9 107 33 202

175 2000 évi népszámlálás KSH adatai – Zala megye.
176 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_20 - letöltve 2017. április 23.
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A 2011 évi népszámlálás településsoros adati sajnos munkát végzők gazdasági ágan-

kénti megoszlására vonatkozóan nem tartalmaznak információkat. A közölt számokból

a települések munkaerő piaci aktivitására nézve nyerünk információkat. A vizsgált tele-

pülések közül Csesztreg és Gellénháza foglalkoztatottsági adatai voltak a legjobban a

népszámlálás időpontjában, ahol Csesztregen a lakosság 45% dolgozott, Gellénházán

47%. A településeket a foglalkoztatottsági adatokat tekintve Resznek követte, ahol a

lakosság 41%-a dolgozott. A foglalkoztatottsága adatait tekintve ezek az arányok a fent

tárgyalt falvakban elérték a megyeszékhelyen mért adatokat, ahol a népszámlálás idejé-

ben 45% volt ez az arány, illetve a térség legnagyobb városának Lentiben mért adatot is,

ami ekkor szintén 45% volt. Ezekben a falvakban volt emellett a legalacsonyabb az el-

tartottak aránya is, ami Csesztregen 32%, Reszneken szintén 32% volt, Gellénházán

5%-al alacsonyabb 27% volt, amely adathoz hozzátartozik, hogy a településen a közel a

megyeszékhelyhez, viszonylag jó infrastruktúrával egyfajta zöldövezeti jelleggel is bírt.

A vizsgálat időpontjában is épültek új építésű társasházak, ahova folyamatosan költöz-

tek ki fiatal családok a közeli megyeszékhelyről, így itt ezen a településen valamivel

alacsonyabb volt a lakosság átalagéletkora. Nemesnép, Resznek, Szentgyörgyvölgy

esetében a foglalkoztatottság adatai nagyjából hasonló arányokat mutatnak, Káváson a

lakosság 35%-a, Nemesnépen 31%-a, Szentgyörgyvölgyön 34%-a dolgozott. Az eltar-

tottak aránya Káváson a legalacsonyabb, ahol ez az arány 35%-a, Nemesnépen és

Szentgyögyvölgyön ennél magasabb volt az eltartottak aránya, Nemesnépen kifejezetten

magas 53%, Szentgyörgyvölgyön 42% volt a vizsgálat időpontjában.

A vizsgált időszakban a megélhetést befolyásoló, a kollektivizálás mellett a falu-

siakat érintő másik kulcsfontosságú változás a tágabb (falu)határ, és a szűkebb (ház és

telek) lakókörnyezet gyökeres átrendeződése. A falvak képe egyrészt a több évszázados

határhasználat megváltozása, másrészt számtalan, a települések modernizációját, átala-

kítását célzó intézkedés miatt változott meg. Átalakult a falvakat körülvevő táj is, hiszen

a határ, a nagyüzemi gazdálkodás módszereihez igazodva, művelési ágak szerinti, nagy

parcellákra oszlott.

A falvakban megjelenő új épületek és intézmények miatt sok, korábban centrális

elrendezésű falu kétközpontúvá alakult. Megmaradt a korábbi lelkészlakás, templom,

kocsma, ha volt, iskola és községháza egysége, mellette azonban a faluban létrejött egy

másik központ buszmegállóval, tanácsházával, bolttal, ha volt, orvosi rendelővel, újab-
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ban létesített óvodával vagy iskolával.177 A kutatásba vont települések közül leginkább

Gellénházán figyelhető meg látványosan a két faluközpont megléte. Az egyik központ

az alvégen található, ahol a régi templom és egy bolt van, a felvégen pedig egy modern,

új központ az autóbusz-megállóval, boltokkal, iskolával, óvodával, vendéglátóhelyek-

kel, és a „teleppel”, vagyis a faluba költöző olajmunkások, mérnökök részére épített

lakásokkal.

Reszneken a Rédicsen át a szlovén határhoz vezető forgalmas, 86-os út halad át.

Sajátos felépítéséből adódóan a település ma is egy központtal rendelkezik, ahol egy-

máshoz nagyon közel található a templom és paplak, mellette néhány száz méterre az

iskola, bolt, polgármesteri hivatal és kocsma.

Kávást az 1950-es évek infrastrukturális fejlesztésének eredményeképpen eléri

egy aszfaltozott főút, de az a településen nem halad át, hiszen Kávás zsákfalu. A falu

így ma két, egymástól jól elkülönülő résszel rendelkezik. Az egyik falurész egy hosszú

egyenes utcaszakaszból áll, amely az aszfaltozott út mellett, és a hozzá vezető szaka-

szon jött létre. A falu másik részében látható a régi falurész, szabálytalan formába ren-

deződő utcáival.

Szentgyörgyvölgyön áthalad egy főút, amely mellett épült a kockaházak na-

gyobbik része, és itt, a település központjában található a bolt, a kocsma, az iskola, a

polgármesteri hivatal. A település mai központjához közel fekszik az óvoda, míg a köz-

ponttól távolabb találjuk a református templomot.

Nemesnépen a falu két oldalán halad el egy-egy főút, így a falu, a maga kesze-

kusza utcáival a két út között helyezkedik el. A faluban templom nincs, a település köz-

pontjában áll az 1793-ból származó, fazsindelyes, szoknyás harangláb. A falunak adott-

ságai miatt itt nem jött létre két központ, a harangláb mellett található a polgármesteri

hivatal és a kocsma is, bolt nincs a településen.

Az új faluelrendezés mellett a másik nagy változás az utak kiépítése, amellyel

lehetővé tették a falvak megközelíthetőségét, eleinte buszokkal, majd a személygépko-

csik terjedésével saját használatú gépkocsikkal. A megyében 1952-ig 21,4 km-es por-

mentes út volt, az 1 db aszfaltút hossza 44 km volt, amely Zalaegerszeget és Bakot kö-

tötte össze. 1977-ig 126 települést nem ért el az aszfaltút, így nehézkes volt a tömeg-

közlekedés megszervezése.178 1970-re a települések 96%-át elérték a menetrend szerint

közlekedő távolsági buszok, amelyek rendszerint naponta egyszer oda-vissza, reggel és

177 Szuhay Péter, 1996, 706-708.
178 Müller Imre, 1996, 10.
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este közlekedtek.179 Zala megyében jellemző volt, hogy az új aszfaltút mellett jöttek

létre az új utcák, itt jelölték ki az új házhelyeket, amelyek mellett az 1960-as és 1970-es

években típusházak épülhettek, így a mai falvakon jól látható a változás folyamata. Gel-

lénháza és Resznek egyutcás falu volt, a falut ma elérő aszfaltos út a falu folytatásként

épült hozzá a településhez. Sokkal látványosabb az új aszfaltút megjelenése Nemesnép,

Kávás és Szentgyörgyvölgy esetében, amelyek korábban szeges szerkezetű falvak vol-

tak, utcák nélkül, halmazba rendeződő házakkal. Az új aszfaltút elérte a falu határát és a

falu központjáig folytatódik, de a főúttól távolabb ma is jól látható a régi falurész, a sok

elszórt házcsoporttal. A Kádár-rendszerben eltervezett falufejlesztési tervek fő célkitű-

zése a város és falu közötti fejlettségi különbségek csökkentése volt. A korabeli telepü-

léspolitikával foglalkozó szakemberek szerint a nyugat-dunántúli aprófalvas település-

hálózat fejlesztésének egyik nagy kihívása az alacsony lakosságszám, a sok kis telepü-

lés, ami minden helyszínen az infrastruktúra kiépítését és szinte fenntarthatatlan működ-

tetését jelentette. A falufejlesztési tervek szerint a kis lélekszámú, infrastrukturális

adottságait tekintve nehezen fejleszthető települések problémájára a megoldás a falvak

lakosságának nagyobb településekbe tömörítése lehetett, amelyre több ijesztő terv is

született.180

179 KSH Zala megyei adatai, 1972.
180 Kathy Imre, 1961, 55-56.
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6.1. Falutervezés elképzelései
Az 1960-as években a központi irányításnak több igencsak megdöbbentő elkép-

zelése is létezett a falvak modernizálására. A cél a falvaknak a városokhoz történő,

úgymond minél teljesebb körű felzárkóztatása volt, amit valóságos „parasztvárosok”

létrehozásával képzeltek el.

A faluban az építkezés kizárólag magánerőből, intézményes irányítás nélkül

folyt. A korábbi falusi udvarok a parasztság termelési munkájához, gazdasági igényei-

hez igazodott porták voltak. A parasztság által továbbra is fenntartott termelő munka

miatt azonban, a valóságban az újabb lakóház és telekberendezés sem szakíthatott teljes

mértékben a gazdasági munkának alárendelt elrendezés móddal. Az úgynevezett „pa-

rasztvárosokra” adaptált tervek szerint az új telekelrendezésnek és a lakóháznak is al-

kalmazkodni kellett a modern életkörülményekhez. E szerint, a falusiak életvitelétől

teljesen idegen módon a lakóház és az udvar kialakítása a kényelmes lakhatást és pihe-

nést, nem pedig a gazdasági termelést célozta volna meg. Ennek megfelelően a lakást és

a gazdasági épületeket el kellett különíteni egymástól, a zöld udvar és az állatudvar ke-

rítéssel történő szétválasztásával.181 A „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom keretében

tulajdonképpen ennek az elvnek a ház- és telekelrendezésben érvényesülő alapjait fek-

tették le. A mozgalom keretében a házak előtt virágos udvart, mellette pedig zöld udvar

meglétét szorgalmazták. Az 1960-as évek mérnöki tervei szerint a falusi családi ház

nem különbözött volna a várositól, a házhoz kapcsolódó kert is csak pihenőkertként

funkcionált volna.

A ház és a telek elrendezése mellett tervek születtek a falvak minél teljesebb, és

hatékonyabb működést szolgáló átalakítására is. Elképzelésük szerint a korszerű mező-

gazdasági település funkciója az lett volna, hogy a táj művelési központja legyen, és

olyan kereteket hozzon létre, amelyek a benne lakók, ideologisztikusan kitalált 20. szá-

zadi igényeinek megfeleltek volna (kulturált lakás, megfelelő művelődési és szórakozási

lehetőségek, egészségügyi ellátás). A „parasztvárosok” elsődleges követelménye volt,

hogy a földművelési-, állattenyésztési és lakóövezeteket szétválasszák egymástól.182

Elsődleges feladatként tűzték célul, hogy váljon szét a lakó- és a munkahelyi funkció.

Az állattenyésztésben a szétválasztás megoldható, ha a telep nem a lakóház mellett he-

lyezkedik el. Az erre a célra kialakított épületekben szakszemélyzet felvételére volt

181 Kathy Imre, 1961, 40-41.
182 Kathy Imre, 1961, 40-41.
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szükség, akik munkaidőben dolgoztak. Az állattelep a falu határain kívülre kellett ke-

rüljön, amely elképzelések a téeszek állattelepeinek újonnan épített bázisainál később

meg is valósultak. A mezőgazdaság esetében a szétválasztást a tanulmányok szerzői

sem tartották teljes mértékben kivitelezhetőnek, mert a háztáji fenntartása, mint írták,

népgazdasági szempontból is elengedhetetlen. Ironikus módon azonban hozzáteszik,

hogy világszerte megfigyelhető a házi mezőgazdaság kialakulása, pusztán saját kedvte-

lésből, azzal a céllal, hogy a családot saját termelésű zöldségekkel és gyümölcsökkel

lássák el. A tervekben boltok, közintézmények létrehozását, és a közművek bevezetését

tartották fontosnak. A közművesítés a beépítettséggel állt összefüggésben, így megvaló-

sulására annál nagyobb esélyt láttak a tervezők, minél jobban hasonlított a falu a vá-

rosra. Az utópia tervezői ezért szorgalmazták az infrastruktúra gazdaságos kiépíthetősé-

géhez a kis lélekszámú települések összevonását, amelyre több forgatókönyvet is elkép-

zelhetőnek láttak.183

Az ideális, jól és gazdaságosan működtethető falutípus megtervezésére pályáza-

tot írtak ki. Áttervezendő régiónak Dunántúlt, azon belül a baranyai régiót választották,

ahol a lakosság 80%-a sűrűn lakott, úgynevezett aprófalvas településhálózatban élt.184

Az elfogadott pályázat alkotói első lépésként a falvak összevonását tervezték meg,

amelynek során a belső kerületekből az új centrumba költözött volna a lakosság, ahol

jobb lett volna a közművesítettség, magasabb fokú lett volna az infrastruktúra. A folya-

mat végén a tervezők szándékai szerint a lakatlan kerületek házainak a sorsáról az idő

gondoskodik majd, hiszen azok majd leromlottak volna és lebonthatóvá váltak volna.185

A tervekkel később még tovább mentek. A szocialista falunak ugyanis biztosítania kel-

lett a nagyüzemi gazdálkodás feltételeit, erre egy 1400 lakosú falu, amelyből Dunántú-

lon 300 volt, nem volt alkalmas. A legalkalmasabbnak egy olyan települést tartottak

volna, ahol a lélekszám eléri legalább a 3000 főt, tehát a tervek szerint Dunántúlon

minden öt aprófaluból kellett volna egy nagyobb mezőgazdasági falut létrehozni, és

ehhez hozzáalakítani a településhálózatot. Első feladatként a gazdasági házhelyekből a

családi házhelyek kialakítását tervezték, utána pedig az egyre nagyobb faluvá fejlesz-

tést, hogy megfelelő infrastruktúrát tudjanak kialakítani. A falvak központjának megfe-

lelő színvonalúnak kellett lennie. Nem elszórt épületekre volt szükség, hanem jól hasz-

nálható, gazdaságos épülettömbökre. A tervek szerint célszerű lett volna egy épületbe

183 Perczel Károly, 1961, 25-26.
184 Perczel Károly, 1961, 25-26.
185 Kathy Imre, 1961, 55-56, Lux Kálmán, 1961, 9-24.
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összevonni a gazdasági-, kulturális-, tanácsi-, pártszervezeti székház, étterem, kultúrház,

tűzoltóság, rendőrség, orvosi rendelő, posta irodáit. A sűrűn lakott faluban végcélként

nem éppen a falusaik életmódjához természetes módon kapcsolódó családi házak építé-

sét szorgalmazták, hanem reményüket fejezték ki, hogy a lakosság a kényelmes, köz-

művesített, többszintes házakat választja majd.186

A pályázatok alapján ki is választottak hat kísérleti falut, amelyekből szerencsére

még az 1970-es években sem jöttek létre a valódi falvak.187 A tervek ebben a formában

valóban nem valósultak meg, az utópiákból azonban sok elem igen, hiszen 1971-ben a

1007/1971 (III.16) számú kormányhatározatban rendelkeztek az országos településfej-

lesztési koncepcióról.

A kormányrendeletben leírják, hogy a koncepció célja:

 feleljenek meg a termelő erők célszerű és távlati elhelyezkedésének,

 segítsék elő a lakosság ellátásának feltételeit,

 közelítsék egymáshoz az azonos szerepkörű települések ellátási színvo-

nalát,

 mérsékeljék a különböző szerepkörű központok és települések életkö-

rülményeiben meglévő túlzott különbségeket,

 orientálják a különböző színvonalú intézmények telepítését és kialakítá-

sát,

 biztosítsák a lakosság részére megfelelő életfeltételek megteremtésével

az urbanizációs ártalmaktól mentesített pihenést,

 tegyék lehetővé az infrastruktúra településhálózattal összehangolt fejlesz-

tését (közlekedés, energia ellátás, vízellátás),

 biztosítsák, hogy a lakóhely minél rövidebb idő alatt és minél kevesebb

költségráfordítással legyen elérhető.

A kormányrendelet meghatározta a települések hierarchiáját, besorolva minden várost

és települést egy bizonyos kategóriába, annak megfelelően, hogy:

 milyen szerepet töltött be a területi munkamegosztásban,

 milyen társadalmi és gazdasági irányító szerepet töltött be,

 milyen szolgáltató és ellátó szereppel rendelkezett,

 milyen vonzáskörzettel és a lakosságszámmal rendelkezett,

186 Perczel Károly, 1961, 25-26.
187 Burucs Kornélia, 2004, 844.
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 milyen technikai és a műszaki állapotban volt.

E szerint voltak

 országos központok – ez egyértelműen Budapest kategóriája,

 kiemelt felsőfokú központok, ahol a lakosságszám 150.000-300.000 kö-

zött mozog, a vonzáskörzet pedig 1-1,15 millió között,

 felsőfokú központok, ahol a lakosságszám 80.000-150.000 között mo-

zog, a vonzáskörzet pedig 400.000-600.000 között,

 részleges felsőfokú központok, ahol a lakosságszám 50.000-60.000 kö-

zött mozog, a vonzáskörzet pedig 150.000-400.000 között,

 középfokú központok, ahol a lakosságszám 20.000-40.000 között mozog,

a vonzáskörzet 50.000-100.000 között,

 részleges középfokú központok, ahol a lakosságszám 8.000-15.000 kö-

zött mozog, a vonzáskörzet 20.000-25.000 között,

 alsófokú központok, ahol a lakosságszám 3000-4000 között mozog,

 részleges alsófokú központok, ahol a lakosságszám 1000-2000 között

mozog.

Ahogy a rendeletben olvasható, a fejlesztéseket meghatározta, hogy a települések mely

kategóriába estek. Vizsgálati területünkön Csesztreget, és később az olajipar hatására

erőteljes fejlődésnek indult Gellénházát kivéve a települések egyik kategóriába sem

tartoztak, terven kívüli falvaknak számítottak. Az alacsony hierarchiával rendelkező

települések problémája megyei szintű nehézség volt, hiszen a terület az aprófalvas vi-

dékhez tartozott, ahol az átlagos lakosságszám 1205 fő, a hazai megyék között a legala-

csonyabb.188

A településfejlesztési koncepció a gondolkodás leképeződése volt, amelynek

megfelelően az anyagi ráfordítást optimalizálni kellett, kihasználatlan, elérhetetlen tele-

püléseken lévő létesítményeket pedig nem akartak fejleszteni. Az 1970-es évek ideája

volt, hogy minél nagyobb egy szervezet, annál jobban működik, amely elvet a települé-

sekre is levetítettek. Így a fejlesztéseknél, beruházásoknál hivatkozási alap volt a fej-

lesztési koncepció, meghatározva, hogy hol hoztak létre oktatási intézményeket, bolto-

kat, hol fejlesztették az úthálózatot, hol jöttek létre a téeszek és az ipari szövetkezet há-

188 Buskó Tibor, 2009, 43.
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lózata.189 A fejlesztésre nem javasolt településeken a lemaradás önbeteljesítő jóslatként

működött, a lakosság egyre nagyobb számban vándorolt el a munkahelyek és az iskolák

hiányában.190 A vizsgált településeken, a helyi viszonyokra lefordítva, az alábbiak sze-

rint alakultak az infrastrukturális fejlesztések, amelyekről általánosságban elmondható,

hogy az országos viszonyokhoz képest lassabban érték el a településeket, és később, a

lakosságszám csökkenésének megfelelően szűntek meg, vagy alakultak át egyes szol-

gáltatások.

A kutatás során vizsgált településeken a fent részletezett tervek egyik leglátvá-

nyosabb megvalósulása a falvakban kiépülő új faluközpontoknak a létrejötte, ahol a

tervekben leírt közfunkciók kisebb-nagyobb részben, a központ méretétől függően va-

lóban létrejöttek. A leglátványosabb faluközpontok Gellénházán és Szentgyörgy-

völgyön alakultak ki, ahol a fejlesztések eredményeképpen valóban elkülönült a temp-

lom, a bolt, a kocsma és a hivatalok csomópontja. A fejlesztések azonban Szentgyörgy-

völgyet – mivel a település határsávban van, – csak később és lassabban érték el. Ne-

mesnépen és Káváson pedig, ahol nem volt templom, csak harangláb – kisméretű tele-

pülésekről lévén szó –, az elkülönülés nem tudott megvalósulni. Reszneken szintén nem

jött létre ez a fajta elkülönülés. A családi házas övezetekben általában öt-hatszáz négy-

zetmétert mértek ki telkenként, de a gazdaporták sem lehettek nagyobbak ezer négyzet-

méternél. Nem csupán az újabb házhelyosztásoknál, de a hagyományos belső részeken

is törekedtek a telekméret csökkentésére, a telkek felosztására. Mindez végső soron a

korábbi szellős faluképet egyre zsúfoltabbá tette.191

1963-ra befejeződött a falvak villamosítása, gáz pedig 1965-ben 3177 községből

27, főleg Zala megyei településen volt. 1970-ben is még csak 8000 lakás vezetékes gáz-

ellátása volt megoldott.192 A kutatásba vont települések közül Gellénháza gázellátása

volt a legteljesebb körű, ahol a vezetékes gáz elérte a lakások nagyobb részét. A többi

település nagyobb részén a főzéshez palackos gázt, fűtésre és a régi típusú sparheltben

történő főzésre fát használtak. Később, a központi fűtés kiépítésénél, különösen a leg-

újabb időkben, sokan vegyes tüzelésű kazánokat vásároltak, továbbra is fenntartva a

több lábon állás stratégiáját az energiaellátás terén. A vízellátást 1958-ig főleg az iparo-

sodott falvakban oldották meg. A vezetékes víz és a csatorna kiépítéséhez 1957-ben

189 Juhász Pál, 2004, 259.
190 Juhász Pál, 2004, 261.
191 Tamáska Máté, 2011, 23.
192 Burucs Kornélia, 2004, 846-847.
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kormányrendelet tette lehetővé, hogy a lakosság közösségi vízműtársulásokat szervez-

zen, és törpevízműveket hozzon létre. Vezetékes víz 1960-ban a lakások 3-4%-ában,

1970-ben 7%-ában, csatorna 1965-ben 202 településen volt.193 Az országos átlagok ta-

pasztalhatók a vizsgált településeinken is, amely alól ismét Gellénháza képez kivételt,

hiszen itt a lakások felének biztosított volt a vízellátása.194 A tisztánlátáshoz azonban az

is hozzátartozik, hogy mivel a település az olajipari munkásság faluba települése miatt a

duplájára dagadt, az újonnan épített házak nagyobb részét is a „telepen”, vagyis az

olajmunkások lakhelyén találhattuk. A teljes közművesítés itt 100%-ban megvalósult, a

faluban ez az arány sokkal alacsonyabb volt. Azokba a falusi házakba tudták a vizet is

bevezetni, amelyek az olajos telep környékén helyezkedtek el, és könnyen rácsatlakoz-

hattak a vezetékre. Az 1960-as évek második felére a község villannyal és gázzal való

ellátottsága teljesnek volt mondható, víz azonban továbbra is csak a lakások 60%-ában

volt. Az országos átlaghoz képest még ez is magas aránynak számított, ha figyelembe

vesszük, hogy a vizet jobbára csak az 1970-es évektől vezették be a falusi lakásokba.195

A falvak 7%-ában az 1960-as években egyáltalán nem volt kiépített út, 1/3-

ukban pedig csak a belterületen voltak valamilyen szilárd vagy más burkolattal ellátott

utak, a külterületekre csak ösvények, burkolatlan dűlőutak vezettek. Nemcsak köves

vagy más módon burkolt közút, hanem járda sem volt jellemző, ezt csupán a települések

26%-ában építették ki. Az 1970-es évekre azonban legalább a falvak határát elérte va-

lamilyen aszfaltos út, ami lehetővé tette a buszközlekedést, majd a falu belterületén lévő

utak is épülni kezdtek.196

A Zala megyei levéltárban őrzött helytörténeti kérdőívekben197 foglaltak szerint

az egyes települések infrastruktúrája az alábbiak szerint alakult a vizsgált időszakban. A

településekről fellelhető adatok mennyisége az egyes kérdőívekben nem teljesen azo-

nos, a kérdőívek kitöltőinek alaposságától függően alapadatokat és részletes adatokat is

találunk egy-egy témakörhöz kapcsolódóan.

193 Burucs Kornélia, 2004, 846-847.
194 KSH Zala megyei adatai, 1972.
195 KSH Zala megyei adatai, 1972.
196 Burucs Kornélia, 2004, 846-847.
197 A helytörténeti lexikon, amely nyomtatásban soha nem jelent meg, azonban a források anyagainak

(levéltári adatok és más, a településekkel kapcsolatos megjelent kiadványok információinak összegyűjtött

adatai) digitális változata, megtalálható az Országos Levéltár digitális adatbázisában, így a továbbiakban

erre az elérhetőségre hivatkozom, az egyes települések bemutatásánál.
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Csesztreg198

Az 1962-es adatok szerint a településnek volt közműszolgáltatása, egy általános

iskola, illetve egy könyvtár és a művelődési ház működött. Az 1970-es felmérés szerint

a település téesz-központ volt, amely szervezetbe az évek során több helyi téesz-szerve-

zetet olvasztottak be: 1963-ban az alsószenterzsébetit, 1964-ben a felsőszenterzsébetit,

ramocsait, kerkakutasit, 1969-ben pedig a kerkafalvait. A települést a hozzá legközelebb

eső központtal, Lentivel egy 1961-ben épült, 11 km hosszú bitumenes út kötötte össze.

Ekkor 50 fő ingázott naponta vagy hetente a Vízügyi Igazgatósághoz Lentibe, a Zala

megyei Építőipari Vállalathoz Zalaegerszegre, a Fűztermelő Vállalathoz Resznekre, az

Állami Erdőgazdasághoz és a Hídépítő Vállalathoz.

199

198 http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltés 2014. február 1.
199 Zala megye településeinek atlasza, 2000, 40.
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Nemesnép200

A településről a kérdőívből megismerhető adatok bőségesek és jól használha-

tóak.

1921-ban létesült az iskola, amely 1952-ben felső tagozattal is kiegészült. 1960-

ban alakult meg a téesz, egy mozi működött 70 ülőhellyel, állatorvos, körorvos Szent-

györgyvölgyön, gyógyszertár Csesztregen volt. Művelődési ház nem volt a településen.

A megyeszékhelyre vonattal vagy busszal jártak, vonatmegálló a 12 km-re lévő Rédi-

csen volt. Buszmegálló 1947 óta van a településen, a járatok Lenti-Zalaegerszeg-Keszt-

hely; Zalalövő; Szentgyörgyvölgy-Lenti irányba jártak. Az 1960-as kérdőív szerint mű-

ködött posta, és ekkor már a villanyt is bevezették, 9 db lámpa világított az utcákon;

vízmű és szennyvízcsatorna ekkor még nem volt, a település belterületén egy közkút

üzemelt. 1965-ben a téesz taglétszáma 167 fő volt, 6 traktor segítette a munkát, majd

1969-ben egyesültek a szentgyörgyvölgyi Új Élet téesszel. A falusiak a terményt és a

háztáji állományt a téesz felé értékesítették, több fölösleg, amit eladhattak volna, nem

volt. A téesz megjelenése óta nagyobb mennyiségben termeltek kukoricát, lent – amit

korábban nem termeltek –, lucernát és apró magvakat. „Szőlő a házaknál alig van, ho-

lott a ’30-as években nem volt olyan ház, amihez szőlő nem tartozott” – írja a kérdőív

kitöltője.

A kérdőív 1967-es adatai alatt szerepelnek a házakra és a munkavégzésre vonat-

kozó adatok. Nemesnép ekkor 5-6 szerből állt. A házakat drótkerítés védte, fehérre me-

szelték őket és nem volt rajtuk vakolatdísz vagy faragott oromfal. A kérdőív kitöltője

nem írja le, hogy az adatai az 1945 után épült házakra vonatkoznak vagy már az újab-

bakra, de abból kiindulva, hogy a téglaházakat először vakolni kellett, gondolhatjuk,

hogy ez az adat jórészt a régi, borona- vagy égetett tégla-, esetleg vályogházakra vonat-

kozik. Leírja továbbá, hogy a házak 10%-a 1945 után épült. Ez az adat a többi települé-

sen is hasonlóan alakult a fent közölt KSH-adatokból kiolvashatóan. A kérdőívből kide-

rül, hogy 17-en jártak Szentgyörgyvölgyre az erdőgazdaságba, Csesztregre, a gépállo-

másra, a Földműves Szövetkezetbe és a KTSZ-be dolgozni, 7-en költöztek Zalaeger-

szegre. Azok a nők, akik dolgoztak, a szentgyörgyvölgyi erdőgazdaság munkásai vol-

tak. Háziipar nem volt, de a helyben dolgozó nők a téesz melléküzemágaként működő

kerámiaüzemben virágcserepeket gyártottak.

200 http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltés 2014. február 1.
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A településen egy kövezett út volt még ekkor, amely a megyei alsóbbrendű főút

szakaszához kapcsolódott – az út a település mellett haladt el. A kultúrház 1968-ban

létesült a településen.

201

201 Zala megye településeinek atlasza, 2000, 128.
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Kávás202

Kávás szintén szeres település, amelyet körben szőlőhegyek öveznek, szinte

minden lakónak volt szőlője és pincéje.

1948-ban nyolcosztályos iskola működött a településen 50 tanulóval, a felső ta-

gozatot azonban 1965-ben megszüntették, és a diákok ettől fogva Bagodvitenyédre jár-

tak iskolába.

A téesz 1961-ben alakult, majd 1972-ben egyesült a bagodvitenyédi szövetke-

zettel.

Az 1949-es adatok szerint a településen nem gépállomás és földműves szövetke-

zet csak Bagodvitenyéden volt. Művelődési ház sem volt, csak egy mozi 40 férőhellyel.

Orvos, Zalaszentgyörgyön rendelt, Salomváron volt a szülőotthon. SZTK, mentőállo-

más és gyógyszertár Zalaegerszegen volt legközelebb. Könyvtár volt a településen,

buszmegálló is, vonatállomás azonban csak a közeli Zalaszentgyörgyön, ahogy a posta

is. A belső utak és utcák kiépítettsége 35%-os volt. Ennél pontosabb adatot nem tartal-

maz a kérdőív. Vízmű ekkor még itt sem volt, két kút, egy belső és egy külterületi biz-

tosította a lakosság vízellátását.

1961-re, a következő adatsorig a helyzet nem sok tekintetben változott, új létesítmény-

ként működött 1959-től a bolt és az italbolt, vezetékes gáz és törpevízmű nem volt,

pormentesített utat 1960-ban építettek, amely út bekötötte a települést a Zalaegerszegre

vezető útba. Járdákat 1965-ben és 1969-ben építettek, ennél pontosabb adatot nem tar-

talmaz a forrás.

202 http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltés 2014. február 1.
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203

203 Zala megye településeinek atlasza, 2000, 75.
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Resznek204

Útmenti, szalagtelkes falu. Az ipart tekintetében a településen jelentős a fűzfel-

dolgozás működött az 1960-ben létesült a fűzfeldolgozó üzemben.

Az 1960-as adatok szerint a településen nem volt állatorvos; a gépállomás

Csesztregen működött; a faluban azonban egy 150 férőhelyes moziban vetítették a fil-

meket. Orvosi rendelő volt ugyan, de az orvos székhelye Szentgyörgyvölgy volt. Bár

szülésznő lakott a településen, mentőállomás csak Nován volt, a gyógyszertár pedig

Csesztregen. Helyben volt viszont könyvtár, buszmegálló, posta. Vasútállomás a 7-kmre

lévő Rédicsen volt. Villany ekkorra már bevezették a településen, a belső utakat 75%-

ban kiépítették, a vízellátást 2 közkút biztosította. A művelődési házat 1964-ben építet-

ték, az óvodát 1965-ben.

Az 1967-es adatok szerint 2 kocsma, 1 szállószoba és 1 iskola volt a településen.

Ezen kívül 2 szatócsbolt, 1 cserepező, 1 cipész, 1 lakatos, 1 kovács, 3 asztalos, 1 szesz-

főzde, 1 szikvíz gyár.

205

204 http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltés 2014. február 1.
205 Zala megye településeinek atlasza, 2000, 149.
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Gellénháza206

A településen a Kőolajipari Vállalat létesülése és a vállalat miatt kiépült infra-

struktúra következtében látványos volt a változás.

1949-ben létesült a Dunántúli Kőolajipari Vállalat nagykanizsai és gellénházi

üzeme, 1951-ben a siófoki Kőolajvezeték Vállalat gellénházi telepe, 1952-ben a Du-

nántúli Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, 1966-ban pedig a zalaegerszegi Kézműipari

Vállalat épített telepet Gellénházán.

Az összevethetőséghez közlöm az 1925-ös kérdőív adatait is.

Körorvos a 4,5 km-re lévő Nagylengyelben volt, 1 iskola, 1 kocsma és két sza-

tócsbolt üzemelt a településen ekkor a településen, fogadó és piac nem volt.

A következő adatsorok a helytörténeti lexikonban közöltek szerint az 1960-as és

az 1972-es kérdőívben találhatók, ahonnan kiderül, hogy 1952-ben már dolgozott orvos

a településen, ekkor épült a rendelő és a gyógyszertár. 1954-ben létesült a posta, 1954-

1955-ben épült az Üzemi Szálloda és Étterem, 1955-ben nyílt fodrászműhely, 1958-ban

a Presszó és a Húsbolt, 1956-ban építették a pedagóguslakást, az italboltot és a strandot.

1957-ben építették ki a gázvezeték-hálózatot, 1958-ban nyílt a csemege bolt; az ipar-

cikk-, vas műszaki bolt, a kultúrház; víztároló tartály, szennyvízcsatorna és szennyvíz-

tisztító telep szintén épült a településen. 1950-ben nyitották meg a vegyesboltot, 1960-

ban az óvodát, 1962-ben épült fel az új iskola, ahol már felső tagozat is működött. Szin-

tén 1962-ben épült a sportpálya, 1965-ben pedig az autóbuszváró. A településen 1957

óta volt rendszeresített autóbusz járat. 1972-ben a községben az utak 86%-a épített út

volt, ami rendkívül jó aránynak számított a többi vizsgált településhez képest. Villany

természetesen ekkor már volt a településen, 160 lámpa világított az utcákon, ami szintén

sokkal nagyobb szám volt, mint a többi településen. Az ivóvizet a lakosság 50%-ban a

vezetékes vízhálózatból szerezte, leginkább a Kőolajipari Vállalat lakótelepén és a kör-

nyező házakban. A lakosság másik fele, akikhez nem ért el a vízvezeték, továbbra is

kutat használtak. A vízmű maga a Kőolajipari Vállalat kezelésében állt.

Téesz 1961-ben létesült a településen. A falu helyzetére jellemző fontos, a mun-

kavállalással kapcsolatos adat, hogy a vállalatnál végzett munka miatt naponta 596 fő

ingázott ide a következő településekről: Pusztaszentlászlóról (38 km), Kiscsehiből (52

km), Nagylengyelből (2 km), Tornyiszentmiklósról (35 km), Becsvölgyéről (13 km),

Lovásziból (38 km), Pöreföldéről (35 km), Petrikeresztúrról (8 km). A napi ingázók

nagy létszáma nemcsak a vállalatnál végzett munkások számát növelte, hanem a falu

206 http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltés 2014. február 1.
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boltjainak szolgáltatásait használva jelentős többletfogyasztót is jelentett, eltartó erővel

bírt a felduzzasztott szolgáltatatói hálózat részére.

207

207 Zala megye településeinek atlasza, 2000, 55.
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Szentgyörgyvölgy

Tipikus szeres település, amely hét szerből áll: Kisszeg, Domjánszeg, Tiborszeg,

Asszonyfa, Cséplak, Farkasi, Kógyár. 208 A faluban az erdőfelhasználás és a marhatartás

volt meghatározó, a szőlő- és gyümölcstermelés kevésbé jellemezte.209

Szentgyörgyvölgy, a települések szocialista átalakulásáig, a környék egyik nagy-

méretű és meghatározó települése volt, jelentős kereskedelmi és iparos réteggel. A szá-

zad elején a faluban asztalos, bognár, kádár, cipész, kovács dolgozott. 8 főnek volt csép-

lőgépe, amit bérbe adtak. 5 fő üzemeltett kocsmát, 2 szatócsbolt, 2 szeszfőző, 2 molnár

és az 1930-as évektől pedig 1 gőzfűrésztelep üzemelt.210 1919-től üzemelt a településen

a Hangya szövetkezet, amelynek 150-300 fő között mozgott a taglétszáma. A szövetke-

zetben szinte minden gazdálkodó és iparos belépett. A Hangya szövetkezet 1949-ben

szűnt meg, amikor erőszakosan egyesítették a földműves szövetkezette. A település je-

lentős iparos rétege az 1960-as évekre eltűnt, hiszen az átalakulás eredményeképpen a

kisipari tevékenység a téesz helyi részlegeként működhettek tovább, korántsem akkor

hatékonysággal, mint korábban. Az államosítás eredményeképpen a kereskedelmi- és a

vendéglátó ipari tevékenység a szocializmus évei alatt nem fejlődött, sőt inkább vissza-

szorult. Az 1960-as évek közepén a településen 1 vegyesbolt, 1 húsbolt és 1 italbolt

működött.211

A szocializmus éveiben tovább nehezítette a település sorsát, hogy a határsávban

helyezkedett el és ezért az 1960-as évekig az áram bevezetésén kívül semmilyen fej-

lesztés nem irányult Szentgyörgyvölgyre. Az utak pormentesítését is ekkor kezdték, és

az 1960-as években az utak 40%-át pormentesítették. Az 1970-es években bővítették a

buszjáratot is, így már nemcsak a megyeszékhelyet, Csesztreget-Magyarszombatfát is el

lehetett érni közúton, majd a bekötőút elkészülését követően Kógyárt is. 1970-ben ala-

kul a vízműtársulás 158 fővel, majd 1973-ben adták át Víztornyot és 1974-ben érte el a

háztartásokat a vezetékes víz.212 A téeszt 1957-ben kezdték szervezni, ekkor még nem

túlzottan nagy sikerrel, majd a téesz szervezés harmadik hullámában, az 1960-as évek-

208 Bíró Friderika, 2002, 21.
209 Bíró Friderika, 2002, 82.
210 Bíró Friderika, 2002,86.
211 Bíró Friderika, 2002,87-89.
212 Bíró Friderika, 2002,73-75.
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ben sikerül a lakosság nagyobb részét a téeszbe kényszeríteni és valóban működni kez-

dett a szövetkezet.213

A település 20. századi történelmét a folyamatos gazdasági szerepvesztés jelle-

mezte, amely 1977-re oda vezetett, hogy a környék egykori középpontját a csesztregi

tanácskörzethez csatolták és majd csak a rendszerváltás követően nyerte vissza a falu az

önállóságát, de a korábbi vezető szerepét máig nem tudta visszaszerezni.

213 Bíró Friderika, 2002, 84.
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6.2. Fogyasztás változása

A társadalmi szerkezet és az életmód változása azonban – a fent részletezett kö-

rülmények mellett – az iskolai végzettség emelkedése nélkül nem mehetett volna végbe.

Az iskolázottság növekedésével párhuzamosan, a tömegkommunikációs eszközök terje-

désével szinte teljesen eltűnt az egyes falvak és tájegységek kulturális elkülönülése.214

A vizsgált településeken a KSH 1960-tól közöl összefoglaló adatokat. Évtize-

denként nemcsak az iskolázott lakosok számának növekedése figyelhető meg, hanem az

iskolai végzettség szintjének emelkedése is. Így míg az 1960-as kérdőív analfabétákat is

jegyzett az adatok között, az 1980-as kérdőívben már nem szerepel ez a kategória. Évti-

zedenként előre haladva azonban egyre többen vannak azok, akik nemcsak az általános

iskolát, hanem a középiskolát is befejezik, majd érettségi vizsgát tesznek, és emelkedik

a felsőfokú oktatási intézményben tanuló és itt oklevelet szerzők létszáma is.

1960 évi népszámlálási adatok – Lakosság iskolázottsága.215

analfabéta

ír/olvas,
nincs
isk.
végz.

1-5
oszt.

6-7
oszt

8
oszt középiskola érettségi

egyetemi
okl.

Csesztreg 20 2 151 693 188 15 23 7
Gellénháza 21 0 330 525 250 46 78 31
Kávás 4 1 84 181 67 2 10 2
Nemesnép 9 0 44 269 73 6 5 2
Resznek 15 0 66 385 103 8 6 3
Szentgyörgyvölgy 27 0 152 527 139 19 14 11

214 Andorka Rudolf, 1979, 111.
215 1960 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye.
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1980 évi népszámlálás adatai – Lakosság iskolázottsága.217

1-5
osztályt
végzet-
tek

6-7
osz-
tályt
vég-
zettek

8 osz-
tályt
végzet-
tek

befeje-
zetlen
közép-
iskolás

szak-
munkás
képzőt
végzett

érett-
ségizet-
tek

befeje-
zetlen
felső-
oktatás

befejezett
felsőok-
tatás

Csesztreg 96 350 249 19 84 88 5 53

Gellénháza 212 313 353 56 141 194 5 76

Kávás 75 243 164 9 62 22 0 4

Resznek 33 198 108 8 44 27 0 16

Nemesnép 17 125 54 5 18 17 0 2

Szentgyörgyvölgy 82 253 172 11 62 32 2 10

2000 évi népszámlálás adatai – Lakosság iskolá-
zottsága.219

216 1970 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye, 15. kötet.
217 1980 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye, 29. kötet.
218 1990 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye, 22. kötet.
219 2000 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye, 7. kötet.

1970 évi népszámlálás adatai – Lakosság iskolázottsága.216

iskolá-
zatla-
nok

1-5
osz-
tályt
vég-
zettek

6-7
osz-
tályt
vég-
zettek

8 osztályt
végzettek

középis-
kola 1-4
osztályt
végzettek

érett-
ségizet-
tek

felsőokta-
tásban ok-
levelet
szerzettek

Csesztreg 11 106 508 294 33 46 26
Gellénháza 18 282 445 409 64 143 48
Kávás 3 69 153 107 10 16 2
Resznek 13 64 289 121 11 19 3
Nemesnép 9 31 205 83 3 12 1
Szentgyörgyvölgy 6 97 411 188 26 20 13

1990 évi népszámlálás adatai– Lakosság
iskolázottsága.218

iskolai végzettség
8
oszt

közép
iskola

felsőf.
isk

Csesztreg 589 186 61

Gellénháza 1072 382 114

Kávás 150 41 5

Nemesnép 92 19 2

Resznek 211 34 8

Szentgyörgyvölgy 293 53 8
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8
oszt. középiskola

egyetem-
főiskola

Csesztreg 649 230 62

Gellénháza 1285 483 125

Kávás 185 47 11

Nemesnép 99 15 2

Resznek 231 45 7

Szentgyörgyvölgy 341 83 18

A körülmények javulása, a rendszeres jövedelemhez jutás természetesen falun is

egyfajta fogyasztói aktivizálódást eredményezett, amelynek leglátványosabb eleme az

egyetlen birtokolható, nagyobb értékű vagyontárgy, az új lakóház építése volt.220 Az

alább közölt diagramon jól látszanak a lakásépítések különböző hullámai, amelyek kö-

zül az 1960-1970 közötti adatok ugranak ki az előző évekhez képest. A diagram adatai

szerint az 1970-1979 közötti időszakban épültek nagyobb számban házak. Gellénháza,

Resznek és Szentgyörgyvölgy esetében még egy kicsit meg is előzi ez az előző évtized

adatait, majd Gellénháza kivételével erőteljesen csökkeni kezdett az új lakóházak építé-

sének láza.

220 Valuch Tibor, 2004, 387.
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Az összlakosság reáljövedelme az 1960–1974 közötti időszakban egyenletesen

növekedett, a természetbeni juttatásokat is figyelembe véve tizennégy év alatt majdnem

megduplázódott. Ugyanezen időszak alatt a reálbérindex a vizsgált periódusban 46,6

százalékos növekedést mutatott.221 A kádári konszolidáció időszakában végbement

anyagi gyarapodást mutatja, hogy a háztartások tartós készleteinek aránya a nemzeti

vagyonban 1960 és 1974 között több mint két és félszeresére, 73,3 milliárd forintról 180

milliárd forintra nőtt. Ebben minden bizonnyal fontos szerepe volt a korábbi években

kényszerűségből elhalasztott fogyasztás pótlásának is. A lakossági jövedelem összetevői

közül a pénzbeli társadalmi juttatások növekedése volt a legdinamikusabb, 1960 és

1980 között ezek összege tízszeresére emelkedett. Ennek hátterében a társadalombizto-

sítás kiterjesztése, a nyugdíjasok számának növekedése, az átlagnyugdíj és a családi

pótlék összegének lassú emelkedése, valamint a gyermekgondozási segély bevezetése

állt.222

A tartós fogyasztási cikkek vásárlásában is jelentős változás állt be. Míg az öt-

venes években a motor, a kerékpár, a bútor, a kályhák, hagyományos tűzhelyek, rádió

domináltak, addig a hatvanas években kezdtek megjelenni az elektromos háztartási cik-

kek, a rádiót pedig egyre inkább a televízió váltotta.223 Kádár János 1959-es beszédében

szorgalmazta a háztartások modernizálását, amikor célul tűzte ki, hogy 1961-1965-os

években részben saját termelésből, részben behozatal útján az igénylő lakosság rendel-

kezésére kellett bocsátani 460.000 darab mosógépet, 150.000 darab villamos hűtőszek-

rényt, 300.000 darab motorkerékpárt, továbbá 39.000 darab személygépkocsit. 224

Alapvetően más volt azonban a falusi és a városi lakosság fogyasztási szerke-

zete. A többletbevétel felét mindkét csoport élelmiszerre költötte, bár korábban a falu-

siak az élelmiszer nagyobb részét megtermelték. A városok lakói a fennmaradt rész

egyharmadát iparcikkre, ruházkodásra, egyharmadát pedig szolgáltatásokra költötték. A

falvakban a parasztcsaládok viszont a fennmaradt jövedelmet iparcikkre – ezen belül is

építőanyagra – kevesebb, mint ötödrészét pedig szolgáltatásokra költötték. A lakással

kapcsolatos kiadásokat nem a lakásfelszerelésre, hanem a háztájihoz szükséges eszkö-

221 Kozák Gyula, 2002, 11.
222 Valuch Tibor, 2001-2002, 69.
223 Valuch Tibor, 2001, 293.
224 Germuska Pál, 2008, 62.
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zök beszerzésére fordították.225 Ez a tendencia jól mutatta a városi és falusi lakosság

fogyasztási motivációja közötti eltéréseket, amelyek természetesen szükségszerűek is,

hiszen a falusi lakosságnak elsősorban saját otthonra volt szüksége, amelynek építési

költségei akár több évtizedekig is súlyos terheket róttak a családokra. Ebből kifolyólag

persze a legkevésbé a parasztcsaládok takarítottak meg, aminek nem a hajlandóság, ha-

nem a lehetőség hiánya volt az oka, hiszen minden tartalékukat az építkezésbe és a csa-

lád fennmaradását szolgáló gazdaságba ölték.226 A fiatal házaspároknak általános célja

volt, hogy mihamarabb, de a gyerekek megszületéséig mindenképpen új otthont építse-

nek maguknak. A családiház-építés presztízse még az 1990-es években is a társadalmi

státus növelésének legkézenfekvőbb módja volt.227

Jó példáját találtuk ennek a gondolkodásmódnak Reszneken és Káváson is, ahol

az idős szülők a 2000-es évek elején külön modern lakrészt alakítottak ki a fiataloknak,

megteremtve számukra az önálló otthont.228 A vágy azonban csak a szülőkben és nem a

gyerekekben élt, ők már sokkal mobilisabbak voltak, így nem kívánták helyhez kötni

magukat. Legalábbis fiatalon, a 20-as éveikben nem, hiszen még nem látták világosan,

hogy a városba költözés vagy pedig a városba történő ingázás lesz hosszútávon megfe-

lelő a számukra. Ezekben az esetekben szinte fölöslegesek voltak a család erőfeszítései,

hiszen a fiatalok nem használták a számukra elkészített lakrészeket. A helyzet elége-

detlenséget váltott ki úgy a fiatalokból – akik nem kért, drága „ajándékot kaptak”–,

ahogy a szülőkből is, akik csalódottan tapasztalták erőfeszítéseik hiábavalóságát.

225 Valuch Tibor, 2004, 390.
226 Hoffmann Istvánné, 1977, 121.
227 Bali János, OTKA keretében végzett kutatás kézirata
228 Lásd a képeket a mellékletben 500, 501, 502, 503, 44, 445, 446, 747, 748, 749 számoknál.
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7. Honnan bukkan elő a kockaház?
A Kádár-korszakban a falun élő lakosság fogyasztásának vágyott célja a kor igé-

nyei szerint modern lakásnak számító kockaház építése volt. A paraszti réteg átalakulá-

sával klasszikusnak tekintett népi építészet eltűnt, aminek egyik oka maga az életforma

megváltozása volt. Emögött azonban számtalan egyéb ok is meghúzódott: a paraszthá-

zak modernizálhatatlansága és az új ház építési feltételeinek (anyagi források, építő

anyagok, tervek, építési kedv, saját lakóház iránti vágy) elérhetővé válása.229 Barabás

Jenő építészeti szempontból az integrálódás korának tekinti a 20. századot, amelyben a

kockaházak megjelenéséig még megmaradtak a táji jellegzetességek, de az építési tech-

nikák már több szinten egységesültek. Egyre elterjedtebbé vált a tégla, mint építőanyag,

a cserép, mint tetőfedő anyag, szilárdabbak és magasabbak lettnek a falak. Városi ha-

tásként terjedt el a házak L-alaprajza, amely után már csak egy ugrás volt a kocka-

forma.230

A kockaház a magyar parasztság megkésett polgárosodásának és urbanizációjá-

nak velejárója, véli Tamáska Máté, amely rövid virágzás után, az 1970-es évek jóléti

korszakában átadta helyét a nyugati fogyasztási mintákat követő emeletes családi ház-

nak.231 A közvélekedés szerint a kockaház kifejezetten a Kádár-korszak terméke, de ez

az építészeti forma nem teljesen hagyomány nélküli a paraszti építészetben. Tamáska

Máté fejlődésmodelljében négy olyan előzményt lát, amely közvetlenül a kockaház

megjelenéséhez vezettek.

Az első előzménynek azokat az úgynevezett depressziós zónákat nevezte, ahol a

19. század végének archaikus, régi stílusúnak számító házai viszonylag nagy számban

megtalálhatók voltak. Ide tartozott többek között a Felső- és Közép-Tiszavidék, Göcsej,

Őrség, Fejér megye középső és déli területe. A második világháború után ezeknek a

falvaknak az építészete gyorsan átalakult.232 A szerző a dolgozatban vizsgált területet is

az általa depressziós zónának tartott területhez sorolja. Megállapításával egyet kell érte-

nem, okfejtését azzal egészítve ki, hogy az 1950-es években tömegével álló boronahá-

zak az itt lakók gazdasági kényszeréből adódóan voltak jelen ilyen nagy számban. Mi-

vel az épületforma teljességgel modernizálhatatlan volt, nem volt lehetőségük újabb és

229 Tamáska Máté, 2006, 39.
230 Barabás Jenő, 1997, 289.
231 Tamáska Máté, 2008, 100-102.
232 Tamáska Máté, 2008, 100-102.
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korszerűbb típusra cserélni ezeket. A nyitott pitvart csak nagy befektetés árán lehetett

volna beépíteni, ami az így létrejövő folyosóval megoldotta volna az egyes lakóhelyisé-

gek közvetlen kapcsolatát. Hátrányként azonban továbbra is megmaradt volna a zsúpfe-

dés, amely rendkívül tűzveszélyes. Térségünkben tehát ezeknek az épületeknek a koc-

kaházak megjelenésével már nem volt létjogosultsága, lecserélésük adottságaik egyenes

következménye.

A második előzmény-típus a módosabb gazdarétegek korszerűsített, úgynevezett

új stílusú portája volt. Ez a mezővárosokban fejlődött ki, és ezekből az urbánus góc-

pontokból kiindulva hódította meg az egyes községeket, állítja Tamáska Máté. Szerinte

a hazai németség lakta községek nagyon gyorsan modernizálódtak, és ezzel magyaráz-

ható, hogy az idősek gyakorta „sváb házakként” emlegetik a jobb minőségű paraszthá-

zakat. A magyar nemzetiségű falvakban is álltak sváb házak, különösen a Kisalföldön

és az egykés vidékeken (az Ormánság, a Sárköz jómódú községeiben). Az épület lép-

téke itt a régi stílushoz viszonyítva jelentősen megnövekedett. A szobák nagysága

messze meghaladta a korábbi méreteket, a belmagasság emelkedése még ennél is feltű-

nőbb volt. 233

A kutatott területen szintén a módosabb réteg, újabb (a 19. század végén és a 20.

század elején épült), úgynevezett kódisállásos házai magukon viselik azokat az előny-

ként felsorolt jellemzőket, amelyeket a az úgynevezett sváb ház. A ház tágas, nem volt

külső, nyitott pitvara, szobái, konyhája sokkal nagyobbak voltak, mint a boronaházak

helyiségei, cseréppel fedték, rendelkezett valamilyenfajta alapozással és téglából épült.

Mérete elérhette a 100 m2-t is, így ezeket az épületeket a falusi lakosság a kockaházak

megjelenésével sem bontotta el, hanem szükség szerint átalakították, beépítették a

kódisállást, a házat pedig kívülről a kor népszerű kőporos vakolatával fedték.234

Harmadik lehetőségként Tamáska elmélete szerint az építészek jegyezte népies

típustervek álltak a vidéki építők rendelkezésére. Ennek a típusnak az érvényesülését

nagyban elősegítette, hogy az 1930-as évektől Gömbös Gyula programja mellé álltak,

ezért az első szatmári mintafalu után sorra valósíthatták meg elképzeléseiket az ONCSA

lakásépítési akcióinak keretében. A program keretében tizenkétezer új családi ház és

tízezer árvízben elpusztult otthon tervszerű felépítésére került sor. Az ONCSA-házak

helyi jellegét a népi építészet mintái alapján készült homlokzati megoldások és tetőfor-

mák biztosították. Ezen túl azonban egyszerű, modern szemléletű tervek születtek. A

233 Tamáska Máté, 2011, 23-31.
234 Lásd a 14, 63 számú fotókon.
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tisztaszoba jelentősége visszaszorult, helyette a szobát nappaliként használták. A falun

presztízsértékű utcai ablakokat anyagi megfontolásból egyetlen nyílászáróra cserélték,

vakolatdíszeket pedig egyáltalán nem alkalmaztak. 235

A típustervek egy másik csoportját képviselik az úgynevezett OHÉSZ-házak. A

háború után, amikor a földosztást követően kialakult törpebirtokosság építkezései or-

szágszerte koordinálatlanul folytak, a viszonyok rendezését az 1947-ben megalakult

Országos Házépítő Szövetkezet közreműködésével akarták megvalósítani. A program

építészeti vezetője az ONCSA-házak tervezésében kiemelkedő szerepet játszó Tóth

Kálmán lett. Volumenében az OHÉSZ tevékenysége nem maradt el a korábbi ONCSA

programoktól, hiszen kb. 10 000 családi ház épült meg két év leforgása alatt.236

A típustervek alapján épülő házak Zala megyében sem ismeretlenek, bár a vizs-

gált településeken nincsenek országos vagy helyi típusterveknek megfelelően épült há-

zak. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap támogatásának keretében Nagykanizsán

és Zalaegerszegen is több ház épült, Zalaegerszegen a helyi építési hagyományokat

mintázó, úgynevezett göcseji házak.237 Nem országos akció keretében, de típustervezés-

sel épültek az 1940-es években a MAORT (Magyar Amerikai Olajipari Vállalat) mér-

nöklakásai Nagykanizsán, Bázakerettyén és Lovásziban.238

Negyedikként említhető Tamáska Máté modellje szerint a közvetlen városi min-

takövetés, amely a szabadon álló, négyzetes alaprajzú épületek formájában érhető tetten.

Ez a városszéli munkástelepeken megjelenő háztípus a Kádár-korszak kockaházának

közvetlen formai előzménye, amit az 1940-es években már paraszti községekben is épí-

tettek.239

A kockaházak közvetlen előzményének Szalai András a nagypolgári villák újra-

gondolásaként a városi családi házakat tekinti.240 Szalai elmélete összecseng Tamáska

Máté modelljének negyedik állomásával, amely szintén a városi családi házakban látja a

kockaházak formájának, belső beosztásának és a hozzá tartozó kertnek a közvetlen

előzményét. Bali János megközelítése szerint a kockaház megjelenésének tradícióját

nem a városi, hanem a falusi házfejlődési tendenciákban kell keresni, ahol az L-alaprajz

235 Tamáska Máté, 2011, 23-31.
236 Tamáska Máté, 2011, 23-31.
237 Megyeri Anna, 1997, 177-182.
238 Olajipari Múzeum adattára 555-89.
239 Tamáska Máté, 2008, 100-102.
240 Szalai András, 1997, 42.
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megjelenésével már csak egy hozzátoldott helyiség kérdése, és megjelenik a kockaház.

Az új házforma az utca felé kertvárosi családi ház, az udvar felé hagyományos soros ház

képét mutatja.241 Érvelése esetünkben különösen akkor állja meg a helyét, amikor az

elvileg lezárt formának tekintett kockaházhoz újabb, hátrafelé bővülő részeket épített

hozzá a család. Általában itt kapott helyet a nyári konyha vagy további gazdasági helyi-

ségek, és itt épültek meg az autóval rendelkező családok garázsai is.

Tamáska Máté modelljével több ponton összecsengő fejlődési sort állított fel

Enyedi György is. Kiindulási pontja a hagyományos hosszúház, amely az 1950-es éve-

kig nagy számban volt megtalálható a településeken. Első lépésben ezt a háztípust épí-

tették át. Ha erre nem volt alkalmas az épület, és új házat építettek, akkor az 1960-as

évektől már csak kockaházat építettek. A rendszerváltás után pedig a még megmaradt

parasztházakat a városi értelmiség fedezi fel újra, újítja fel és helyezi új funkcióba hét-

végi házként vagy éppen állandó lakóépületként.242

Az országos tendenciába simulva, az 1950-es évek második felétől az 1970-es

évek végéig épülő kockaházak magánerőből és OTP-támogatással készültek.

1955-ben a megnövekvő magánerőből épülő sajátház-építések szervezettebbé té-

telére jelentette meg a város- és községgazdálkodási miniszter és a pénzügyminiszter az

1/1955. (III. 26.) V.K.G.M. számú együttes rendeletét a családi lakóház-építési akciók

egyesítéséről. A lakásállomány bővülése 1941-1960 között mérsékelt volt, 1960-1990

között pedig dinamikus növekedést mutatott. Lényeges változás, hogy jelentősen meg-

növekedett a lakások alapterülete. 1960 előtt országosan 10% volt a 100 vagy annál

nagyobb négyzetméteres lakások aránya, 1990 után ez az arány 47,5%-ra emelkedett.243

Az 1960-as években az összlakás építésben 72%-ot képviselt a lakossági szervezésű

családi házak építése.244

241 Bali János, 2012, 55.
242 Enyedi György, 1996, 12.
243 Valuch Tibor, 2001, 294-296.
244 Csomós József, 2006, 105.
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8. Kötelező érvényű a típusterv?
A falvakat tucatszámra elárasztó kockaházak megjelenésével, a szocializmus

uniformizáló hatásának ismeretében felvetődik a kérdés, hogy vajon kötelező volt-e a

modern családi háznak számító kockaház építése vagy sem?

A kutatás során a beszélgetőtársainknak feltett kérdésre, amely arra vonatkozott,

hogy miért éppen ezt a házat építették fel, igen eltérő válaszokat kaptunk. Voltak, akik

saját terv alapján építették fel kocka formájú házukat, az egyéni tervek azonban legin-

kább a belső elrendezésre vonatkoztak.

„Ezek vótak, most már ilyeneket nem igen csinálnak. Akkó mikor ez készült ez a ház,

akkó még nem kellett izé, munkahelyem sem vót akkó, csak pénz vót. Aztá kőműves, mi-

kor kijött az építési engedély, hát aszongya hát ilyen lesz a ház? Mondom nem. Fogtam

egy cirka lapot, mondom ilyen lesz a ház. Én magam rajzoltam le a típusát.”245

Mások a divatot követve választották ezt a házformát,246 és voltak, akik típusterveket247

követve építkeztek. A típustervek leginkább a kölcsönhöz kapcsolódtak, hiszen az OTP-

hitellel épült tulajdonosok házait később ellenőrizhette a hatóság.

„És miért pont ilyen házat építettek?

Hát én nem tudom, (…) akkor sokan építettünk, valami 8 vagy 9 család a ’72-től ’74-ig.

És ott majdnem mindenki ilyet épített. Hát ez olyan formában van, ha megnézik a régi

típusú házakat, akik a mittudomén az első világháború után építettek, akkor azok is

majdnem, hát valami eltéréssel, de majdnem egyformán épültek. Hát az a stílus ment.

Hát ez volt akkor.”248

245 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.07.07., helyszín: Kávás, adatközlő: ZM
246 Lásd 18, 37, 40 sz. interjú.
247 Lásd további interjúk 24, 39 sz.
248 Gyűjtő: Kiss Nóra, Tömő György, dátum: 2010.08.24., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: VGy,

VGyné
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„Amikor építették ezt a házat, miért pont ilyet építettek?

Hát az volt a divat. Nem is egészen ilyet, hanem L alakút, de a férjem tervezte, és ő ilyet

tervezett. Kellett hozzá tervező, de ő találta ki. Itt mindent mi csináltunk. Itt ezeket a

téglákat a két lánnyal öntöttük.”249

„És mi alapján építették? Volt valamilyen terv, vagy ezt maguk találták ki?

Hát végülis tervrajz után, amit adtak az illetékesek. Tehát a… nem is tudom, telekkönyv,

vagy hogy van, hát nem is tudom, akkor mi… Mer’ ugye erre volt egy szabály, akkor

hogy nem úgy van, hogy akkor építek egy házat, aztán így csinálom, úgy csinálom, ha-

nem meg volt ez úgy rendezve, hogy hogyan lehet. Tehát meg volt az, hogy sátortetőset

lehet, vagy pedig másik oldalt a tető, ilyen egyenes tetőset, aztán hát ezt választottuk mi

akkor.”250

„Hát figyelj ide, két fajta típust épültek abba az időbe jobban. Ezt az „L” alakút, most…

Na most tervezők, azok is ezt ajánlották, ezt a típust, de én szerintem ezt jobban ki lehet

használni, gazdaságosabb ennek a beépítése sokkal, mint az, az „L” alakú valami. Mer

ottan akkor folyosó így úgy, akkor ott ajtók alul nyílott, akkor. Én szerintem ez jobb be-

osztásnak tűnt. Először én Belsősárdon ott néztem meg egynek a belsejét. Jobban tet-

szett, hát aztán olyan nagy választék meg nem volt. Tulajdonképpen meg típusterv akkor

is volt, ha jól tudom, mert tudom ezt a Bertalan tervezte.”251

A szakirodalom evidenciaként kezelte a típustervek kötelező érvényét, de az át-

tekintett iratanyag nem tartalmazott arra vonatkozó helyi határozatot, hogy egy bizo-

nyos háztípust kötelező volt-e építeni. A típusnak kikiáltott ház pedig alapjaiban ugyan

valóban elég hasonló volt, de belső elosztásában, méreteiben olyan gazdag variációkban

élt, hogy felmerült a kérdés, valóban létezett-e típusterv?

Az építési rendeletekből világosan kitűnik, hogy léteztek típusterv-katalógusok,

amelyek tervrajzait az OTP-hivatalokban lehetett beszerezni. A kölcsönnel épült lakó-

házakat ezekből a típusokból kellett kiválasztani, de az új, kölcsön nélkül épült házak

249 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum:2008.07.09., helyszín: Kávás, adatközlő: KLné
250 Gyűjtő: Kiss Nóra, Tömő György, dátum: 2010.08.23., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: VT,

VTné
251 Gyűjtő: Horváth Judit, Gál Boglárka, dátum: 2010.08.25., helyszín: Resznek, adatközlő: DL, DLné
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esetében nem tették kötelezővé, hogy csak a kockaformát, vagy annak valamelyik vál-

tozatát építsék. Az 1955-ös és az 1962-ben megjelenő építési rendelet is számos ked-

vezménnyel támogatta ezt a háztípust, de egyik rendelet sem tette kötelezővé a kocka-

ház formát.

Az 1955-ben252 kiadott építési rendelet a házépítéssel kapcsolatosan az alábbiakat szabá-

lyozta:

o Meghatározta, hogy a házhelyjuttatásra alkalmas ingatlanokat a város (község)

belterületén kellett kialakítani.

Ezzel előrevetítette azokat a falufejlesztési terveket, amelyek csak az 1960-as években

léptek érvényre és azt a célt szolgálták, hogy a falvak korszerűsítése tervszerűen halad-

jon, lehetőleg minden épületet elérjen a közművesítés, utak, utcák jöjjenek létre a hal-

mazos beépítés helyett, mellettük pedig egymás mellett sorakozó épületek álljanak. A

fejlesztések eredményeképpen pedig tervezett, egységes faluképpel rendelkező települé-

sek jellemezzék a vidéket.

o A házhelyek nagyságát 100-400 négyszögölben maximálták.

o A falusi építkezőknek úgy kellett a házhelyet kialakítani, hogy az alkalmas le-

gyen gazdasági udvar és háztáji konyhakert kialakítására is. A telek elrendezésé-

ről később a helyi rendelkezések tartalmaztak irányelveket.

o Új házhelyet annak juttathattak, akinek a tulajdonában sem üres, a település bel-

területén lévő házhely, sem pedig a jogos lakásigényeket kielégítő ház nem volt.

o A törvény meghatározta az állami tulajdonban lévő házhelyek árát, amelyet a

közművesítéstől függően a községekben 4-6, városokban 6-10, Budapesten 10-

12 forintban maximált.

o Az építkezéshez építési engedélyt tett kötelezővé a rendelet, viszont abban az

esetben, ha az épület típusterv alapján készült, csak a típusterv jelét kellett meg-

adni, a tervrajzokat nem.

o Az építkezések megkönnyítését szolgálta a rendelet azon pontja, amely arról

szólt, hogy az építkezőnek ingyenesen kellett az építési engedélyt és annak meg-

szerzéséhez szükséges okiratokat kiállítani. További kedvezményt jelentett a tí-

pusházak építőire nézve az a passzus, amely arról szólt, hogy akik ilyen házat

építettek, azoknak a típustervet csupán 20 forint ellenében szolgáltatták a ható-

ságok.

252 Magyar Közlöny, 1955. március 26-i szám. Miniszteri rendelet. A város- és községgazdálkodási mi-

niszter és a pénzügyminiszter a 1/1955. (III. 26.) V.K.G.M. számú együttes rendelete.
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o A rendeletnek az építkezésre vonatkozó passzusa alkalmazkodott ahhoz a kiala-

kult helyzethez, miszerint a falusi házak kalákamunkában épültek, és arról ren-

delkezett, hogy az építés kivitelezéséről magának az építkezőnek kellett gondos-

kodnia. A szakszerűség biztosítása mellett pedig az építkező rokonai, ismerősei

iparjogosítvány nélkül is közreműködhettek a munkában.

A beszélgetőtársaink kivétel nélkül így, kalákában építették a házaikat, ahol nemcsak a

rokonaik, családtagjaik segítették őket, hanem a faluban mindazok a családok, akik ma-

guk is építkeztek vagy építkezni szándékoztak, és a munkához majd viszontsegítséget

vártak.253

„Hogyan tudtak házat építeni?

Na de hát akkor emberek még segítettek egymásnak az építkezésnél. Az apukám ács volt,

az ő apukája kőműves volt, szinte ilyen családi brigád volt.”254

„És ki építette?

Ilyen kalákában.

Kalákában?

Persze.

Szomszédok vagy a falu?

Ó, az egész falu. Össze-vissza segítettünk. Aki építkezett, annak mentünk, aztán segítet-

tünk. Az ácsmunkához szinte 3 emberhez mentünk itt a környéken. És akkor volt, aki

aláírta, aki adózott, rendes szakember volt, és akkor…nem is kellett neki dolgoznia szin-

te.”255

„Sokszor egy gyerekhad volt itt, a barátok az iskolából. Hát akkor biza még úgy volt,

hogy mikor az alapot leöntöttük sokan… 40-en voltak, egy nap le lett az alap öntve.”256

Az építés költségeiben így egy-két szakmunkás munkabérén kívül (építőmester, ács,

kőműves), nem kellett a további munkabér költséggel számolni, ami jelentős megtaka-

rítást jelentett.

253 Lásd további interjúk: 10, 15, 19, 21 sz.
254 Gyűjtő: Nádasdy Fanni, dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg, adatközlő: NF, IE.
255 Gyűjtő: Kovács Kata, dátum: 2010.08.23., helyszín: Nemesnép, adatközlő:K.Gy.
256 Gyűjtő:Vincze Kata Zsófia, Módos Máté ,dátum: 2010.08.23., helyszín: Nemesnép, adatközlő: CsIné
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o A hiánygazdaságban szintén a rendelet írta elő, hogy az építési anyagokat a TÜ-

ZÉP- vállalatoknál, illetve a földműves-szövetkezetek telepein lehetett megvásá-

rolni. A vásárlási szándékot továbbá be kellett jelenteni, a megvásárolt áru átvé-

telét pedig jelezni kellett az építési engedélyen, elkerülve ezzel a jogosulatlan

többszöri áruátvételt.

o Előírásokat tartalmazott a rendelet az állami vállalatok dolgozói építkezésének

elősegítésére vonatkozóan. Írásba foglalta, hogy a vállalat profiljának megfele-

lőn segítse a dolgozót az építő brigádok toborzásával, lássák el a kivitelezés mű-

szaki irányítását és ellenőrzését, tájékoztassák a dolgozókat az építési engedé-

lyek kiadásának feltételeiről, különös nyomatékkal hívják fel a dolgozóik fi-

gyelmét a típusházak építésének, az előre gyártott és újszerű helyi elemek hasz-

nálatának előnyeire. További segítséget nyújthatott a vállalat nélkülözhető szer-

számainak, munkaeszközeinek, szállító járműveinek kártérítés-felelőssége mel-

lett történő kölcsönadásával.

o Az építési kölcsönökre vonatkozóan a rendelet kitért a kölcsön mértékére, ame-

lyet a teljes költség 75%-ában maximált, a törlesztés kamatára, amely 2% lehe-

tett, késedelem esetén 6%, illetőleg rendelkezett a kölcsön igénybevételének

módjáról.

A hivatalos szakmai közbeszédben valószínűleg felmerült a típustervek szovjet min-

tára történő kötelezővé tétele, azonban, ahogy az élet más területeit átszövő szovjet min-

tájú direktívák finomodtak, úgy igaz ez a magánerős építkezésekre vonatkozó terveket

illetően is.257

257 A szovjet tervutasításos építkezés egyik célja volt a Narkomfin közösségi ház létrehozása, amellyel az

volt a cél, hogy a benne lakók minél korszerűbben, az elképzelt ideális élet szerint éljenek. A házban,

külön szárnyban biztosítottak volna szállást a különböző élethelyzetekben lévő családoknak ‒ így az

egyedülálló fiataloknak, a fiatal házasoknak és a gyerekes családoknak, mindenkinek a tervgazdaság

elképzelései szerint éppen ideális méretű lakást kiutalva. Az épületben a lakóházfunkció mellett egyéb

közfunkciókat is terveztek, óvodát a gyerekeknek, könyvtárat a kikapcsolódás helyszíneként és ebédlőt.

Az elképzelés szerint a lakásokban az új, célszerű és modern élet modelljének megfelelően nem alakítot-

tak ki sem kamrát, sem pedig nagyobb konyhát, hanem amolyan melegítő fülkét, ahol tűzhelyet nem,

hanem csak melegítő lapot szereltek volna be. A központi ebédlő kényelmes elérhetősége miatt a tervezők

szerint nem lett volna szükség hagyományos konyha kialakítására. Victor Buchli, 1999, 63-71. A terv

végül nem valósult meg, a szocialista kommuna nem jött ugyan létre, de a panelházakban Magyarorszá-

gon is tömegével épülő ablaktalan főzőfülkék furcsa utóízei a tervnek. A lakók minimális igényei szerint

kialakított tömeglakások, különböző közös helyiségekkel, a gyerekek részére óvodával mégsem teljesen

idegen utópia, hiszen hasonló, például az óbudai gázgyári üzem munkásainak részére épült épületek már a
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Az 1962-ben258 kelt rendelet, amely a családi ház-tervgyűjtemény közzétételéről

szólt, a típusházépítést szorgalmazó kedvezmények mellett már több megszorítást is

tartalmazott, de kötelező érvénnyel még mindig nem rendelte el a típusházak építését. A

rendelet indoklásában az szerepelt, hogy az a lakásépítkezések elősegítése, a lakások

műszaki színvonalának emelése, a gazdaságos kivitelezés biztosítása érdekében készült.

Az első paragrafus szólt a családi ház-tervgyűjtemény közzétételéről, amelyet az Állami

Könyvterjesztő Vállalatoknál, a tervlapokat pedig az Országos Takarékpénztár fiókjai-

nál lehetett beszerezni. A miniszteri rendeletben csupán azokat a háztípusokat sorolták

fel, amelyek a tervgyűjteményben szerepeltek, mellérendelve a kivitelezésre jogosult

szerveket. A földszintes családi házak közül maximum 2,5 szobás épületeket engedé-

lyezett, amelyeket KTSZ (kisipari szövetkezet) és kőművesmester kivitelezhetett. Az

Országos Széchenyi Könyvtárban, az 1960-ban kiadott Magyar Országos Típusterv ka-

talógusban a szabadon álló, földszintes, tégla lakóépületek tervei között megtalálható az

a kockaháznak nevezett, de elég gazdag alaprajzi változatokban élő háztípus, amely

elárasztotta a falvakat. Mellettük a katalógusban többféle, sátor- vagy nyeregtetős, kü-

lönböző alaprajzokkal, az 1960-as évek építészeti stílusában, modern bejárati vagy

homlokzati tervekkel rendelkező családi ház is látható.259 Ezeket a formákat a falusi

lakosság nem választotta. Az OTP-kölcsönökhöz kiadott tervlapokat sajnos nem sikerült

fellelnem, így nem tudható, hogy azokban milyen tervek szerepeltek. A falusi lakosság

a kockaházakat választotta, feltételezhetően azért, mert a legolcsóbb terveket ezekhez

kaphatták meg. Másfelől a szocialista építőipar keretei között a típusnak megfelelő ter-

mékeket lehetett a legkönnyebben beszerezni, és nem utolsó sorban valóban mindenki

ilyen formát épített.

Az építési rendeletek mellett a korszak lehetőségei is a kocka formájú háztípus el-

terjedésének kedveztek. A gazdasági tényezők között meg kell említenünk az építő-

anyag-ipar fejlődését, amely előre gyártott elemekkel gyorsította az építést; és az épí-

tési-, áruvásárlási kölcsönt, amelyek a hitelrendszer kiszélesítésének új termékei. A köl-

század elején létrejöttek. A lakók itt is viszonylag egyszerű körülmények között, kis helyen éltek, külön

laktak a családosok és a hajadonok, de mindnyájan az üzemi közös étkezdét használták. Bányai Irén,

1996.
258 Magyar Közlöny 1962. március 22-i szám. Miniszteri Rendelet. Az építésügyi miniszter 1/1962. (III.

22.) É.M. számú rendelete a „Családiház tervgyűjtemény” közzétételéről és alkalmazásáról.
259 Lásd a rajzokat tervkatalógus alábbi típusszámainál - MOT. I. 1. – 171/61, MOT. I. 1. –173/61, MOT.

I. 1. –48/59, MOT. I. 1. –49/59, MOT. I. 1. –47/59, MOT. I. 1. –52/59, MOT. I. 1. –46/59, MOT. I. 1. –

51/59, MOT. I. 1. – 53/59, MOT. I. 1. – 55/59, MOT. I. 1. – 224/57, MOT. I. 1. – 69/59.
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csön természetesen nagy segítséget jelentett az építőknek, sok beszélgetőtársunk azon-

ban arról számolt be, hogy nem bíztak ebben az eddig még nem ismert pénzügyi konst-

rukcióban, ezért inkább vállalták az akár évtizedekig elhúzódó lassú építkezést saját

erőből. Az építési hitelek mellett viszonylag olcsón megvalósítható típustervek központi

elkészíttetése szintén segítette az építkezést, így évről évre egyre nagyobb számban

épültek ezek a háztípusok.260

A szakszervezetek tervezői olcsón tervezték meg a házakat a megrendelők által sok-

szor csak kockás lapra, golyóstollal felskiccelt tervek alapján.261

A levéltárban áttekintett építési iratanyag tervei között – bár évenként előrehaladva

egyre több építész által tervezett rajz található – nagyon sok, vélhetőleg építőmesterek

által készített, ám valóban szinte csak felskiccelt tervet adtak be az építési engedélyek

kiváltásához. A fent hivatkozott építési rendelet már szabályozta a kőművesmester által

megépíthető és megtervezhető épületeket, amelyek alapvetően szabadon álló, földszin-

tes családi házak voltak. Kötelező építészeti tervrajz hiányában semmi sem gördített

akadályt a kézi rajzok alapján épülő családi házak útjába. Építési engedélyt ugyan már

korábban is be kellett szerezni a ház megépítéséhez, de a rendelet korábban nem szabá-

lyozta, hogy a ház megépítése kinek a kompetenciája. A típusházak sok esetben építési

kölcsönökkel ugyan, de magánerőből épültek, olyan anyagi körülmények között, ame-

lyek között az építtetők még további terheket nem bírtak volna el. A típustervek eseté-

ben maguk a hatóságok is olcsón megvásárolható terveket bocsátottak a lakosság ren-

delkezésére. Egy a százhoz léptékű tervek készültek az engedélyeztetéshez, amelyek

alapján a kőművesmester építette meg a házakat; a művezetés és a műszaki ellenőrzés

hiányában pedig a megrendelő menet közben is módosíthatott.262 Beszélgetőtársaink

elmondása szerint ezzel a jogukkal a megrendelők éltek is. Ilyen módosítás volt például,

amikor az egyik kedvelt tetőforma, a manzárdtető építése miatt tértek el a tervektől.

„…nekünk nagyon tetszett ez a manzárdtető. Abban az időben mi nagyon sokat jártunk

Csehszlovákiéba és ott látunk ilyen tetőt. Na most elárulok egy nagy titkot. Ezt a tetőt

nem engedélyezték abban az időben, és meg lett beszélve, hogy ha feljelentenek, vagy

260 Füzes Endre, 1987, 142.
261 Smiló Dávid, 2010, http://hg.hu/cikkek/varos/8281-a-satortetos-kockahaz-leleplezese
262 Smiló Dávid, 2010, http://hg.hu/cikkek/varos/8281-a-satortetos-kockahaz-leleplezese
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valami módon megbüntetnek, akkor mi azt kifizetjük, De soha nem foglalkoztak ez-

zel.”263

„Mekkora volt az alapterülete a háznak mielőtt bővítették?

112 négyzetméter.

Akkorát lehetett építeni?

Hát hogyan, akkorát lehetett amekkorát akart. Csak manzárdtetőt nem, ameddig 5 nem

lesz a faluban. Aztán amikor az építésvezető felettese kijött megnézi, mondta, hogy ej,

hogy megbüntetnék, ha ezt megtudná a főnöke. Mondtam, hogy nem muszáj megtudnia.

De aztán nem is lettem megbüntetve, mert az eredeti alaprajzon sátortető volt. Aztán

már van több is faluban.”264

Ahogy a tervrajz szigorú betartását, úgy a telek beépítettségét is lazán és széles tű-

réshatárral fogadta el az építési hatóság, ezért az elképzelt 10x10-es, 9x9-es vagy

11x11-es alaprajz helyett a legkülönbözőbb méretekkel épülhettek a lakóházak.

A fent részletezett körülmények mellett, Zala megyei helyi sajátosság, hogy a vidék

építési tradíciója miatt ‒ a fa boronákból, vályogból épült-, nyílt pitvarral rendelkező

házak, ‒ amely épületek teljes mértékben modernizálhatatlanok voltak, ha tehették, in-

kább új házat építettek.265

A hivatalos tervgyűjtemény mellett a Zala Megyei Levéltárban áttekintett megyei

Építési osztály tervei szolgálnak gazdag variációkkal a kockaházak leginkább belső el-

rendezését illetően. A levéltári tervek között kétszobás, két és fél szobás, és egyszobás

lakóház egyaránt szerepel. Arra is van néhány példa, hogy a tereptapasztalatokkal el-

lentétben a központi térből nem érhető el minden helyiség, hanem egymásból nyílnak

azok. A ház formája miatt két szoba, vagy egy szoba és a konyha helyezkedik el az ut-

cafronton, a hátsó traktus beosztása pedig sokféleképpen változik. A tető formája abban

az esetben lesz pontosan sátortető, ha az alaprajz négyzet formájú; ha a ház téglalapot

formáz, akkor a tető középen egy egyenes közbetoldott szakasszal rendelkezik, innen

futnak le a tetőlapok. Vannak olyan alaprajzi formák, amelyek hátrafelé L-alakban bő-

vülnek, itt a tető egy speciális formát vesz fel és az L-alak téglalapjainak találkozásánál

megtörik, a rövidebb szár lejjebb kezdődik. A tető formájából tehát már ránézésre meg-

263 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.06.30., helyszín: Gellénháza, adatközlő:LK, LKné
264 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum:2008.07.02., helyszín: Gellénháza, adatközlő: KA.
265 Lásd 3, 13 sz. interjú
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állapítható, hogy milyen alaprajzzal rendelkezik az épület. Az alaprajz címet viselő fe-

jezetcím alatt részletesen tárgyalom az egyes variációk sajátosságait.

9. Építési kölcsönök, házépítés
A kölcsönök az 1960-as évektől váltak elérhetővé, így korábban csak saját erő-

ből épülhettek a házak, a családokra nézve rendkívül nagy áldozatok árán.266 A lakos-

sági kivitelezésű építők 6-8%-os kamatozású kölcsönhöz juthattak a hitelek megjelené-

sével. 1971-ben minisztertanácsi rendelet vezette be a 35 éves lejáratú 1-3% kamato-

zású munkáltatói kölcsönt, azért, hogy megkönnyítse a szervezett kivitelezésű lakások

megvásárlását, emellett pedig azokat a szociálpolitikai kedvezményeket, amelyeket a

családdal együtt élő gyerekek után lehetett igénybe venni.

Az 1960-1980 között felépült 1,4 millió lakásnak több mint a 2/3-a magánerőből

épült, amelynek 1/6 részében az OTP által nyújtott hitelt sem vették igénybe az építte-

tők.267 A terepmunka során megkérdezett beszélgetőtársaink – más lehetőségük nem

lévén – 23.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig268 terjedő összegben vettek fel kölcsönöket, ami évti-

zedekre eladósította a családot.

Igen, hát aztán bizony abban az időben mikor építkeztünk, borzasztó nagy szegénység

volt, de 17.000 Ft-om volt, úgy kezdtünk házat építeni.

De nem kellett felvenni kölcsönt?

Hát vettünk föl, késve, egy picit, talán már a befejezésre 40.000 Ft-ot. A befejezésre. De

akkor úgy számítottuk a gyerekeknek a családi pótlékját tesszük oda. 330 volt a családi

pótlék a két gyerekre havonta. És mire már ugye az évek mentek, addigra már a családi

pótlékot megemelték – Tízszerese volt, de a kölcsön ugye maradt. […] De nehéz volt ám

hozzájutni a kölcsönhöz. Minden ismeretséget meg kellett keresni ahhoz.”269

„Az építéshez fel kellett venni kölcsönt? Akkor még OTP kölcsönt?

266 Valuch Tibor, 2004, 397.
267 Valuch Tibor, 2013, 98.
268 Lásd 342, 344, 357 interjúk.
269 Gyűjtő: Nádasdy Fanni, Fazekas, Fazekas Anna, dátum: 2010.08.24., helyszín:Csesztreg, adatközlő:

NF, NFné.
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60.000 forintot, akkor még nagy pénz volt azért.”270

„Utána hogy tudták befejezni a házat?

Kölcsönökből.

A házat is kölcsönből építették?

Igen, a házra kaptunk 50.000 Ft kölcsönt.

Mennyi volt a saját erő?

Szinte 0.”271

A hitelt, mint a falusi társadalomban meglehetősen új és ismeretlen pénzügyi

konstrukciót, többen bizalmatlanul fogadták Felvételét az 1960-as évektől kezdve tették

elérhetővé a szélesebb társadalmi rétegek számára. A relatív alacsony bérszínvonal és a

kollektivizálásból adódó, bizonytalan gazdálkodási lehetőségekből fakadó, paraszti

gondolkodásra jellemző óvatosság miatt azonban csak kevesen vállalták az adósággal

járó kockázatot.272 Volt, aki attól tartott, hogy több évtizedes távlatban nem láthatják

előre a sorsukat, és egy lehetséges betegség vagy más baj esetén nem tudják majd fi-

zetni a hitelt. Így, bár könnyebb lett volna a hitellel, mégsem mertek élni ezzel a lehető-

séggel.

„Kölcsön nélkül?

Kölcsön nélkül, nem vettünk mi fel kölcsönt se. Az igazság az, hogy én nagyon beteg

voltam. ’67-be szívizmos lettem és sokáig beteg voltam. Aztán akkor azt gondoltuk, hogy

hát most ha veszünk kölcsönt, akármelyikünk, valamelyikünk beteg lesz, nem tudjuk fi-

zetni, akkor meg az lesz a gond hát… azért megúsztuk.”273

Mások kénytelenek voltak felvenni a hitelt, hiszen egyébként nem építhettek

volna új házat, a felépült lakóház azonban szerény méretekkel készült el, hogy kevesebb

hitelt kelljen felvenni, és minél kevesebbet kelljen majd visszafizetni.274

270 Gyűjtő: Németh Mónika, dátum:2010.08.25. , helyszín: Resznek, adatközlő: KF, KFné.
271 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.07.10., helyszín: Kávás, adatközlő:HM.
272 Valuch Tibor, 2013, 99.
273 Gyűjtő: Vinze Kata Zsófia, Módos Máté, dátum: 2010.08.23., helyszín: Nemesnép, adatközlő: CsIné.
274 Lásd még 339 sz. interjú.
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„’68-ban. Én egyszobás lakást akartam. Egerszegi volt a tervező és kőműves is. És azt

mondták, hogy Bokor néni maga nagyon meg fogja bánni, hogyha egyszobás házat csi-

nál. Mondtam neki, hogy de amikor úgy vesszük fel a kölcsönt, nem tudjuk majd kifi-

zetni. Nem örököltünk, meg itt volt a két gyerek is. Azoknak kaja köll, nem lehet csak

úgy. Na aztán, aztán azt mondta, hogy nagyon meg fogja bánni, hogyha így döntök. Én

meg csak mondtam, erőlködtem. Aztán addig addig, a férjem azt mondta, csináltasunk

kettőt. Nem kell nagy szoba, legyen kettő, Aztán ekkora lett, az azért nem pici.”275

A beszélgetőtársaink egy része pedig kifejezetten büszkén állította, hogy soha

senkinek semmivel nem tartozott és csak akkor lépett tovább egy nagyobb beruházás

felé, ha már látta a célok pénzügyi fedezetét..276

„És akkor rögtön külön házba költöztek?

Nem, nem, a feleségemékho mentem, mikor egyedül voltunk oda mentem én lakni, aztán

onnan, mondom ’60- ba, már akkor három, négy év múlva gyüttünk ide. Na de hát aztán

én nem vettem fel egy fitying kölcsön se.”277

„Vettek fel kölcsönt, mikor építették a házat, vagy önerőből építkeztek?

Egy fillér tartozásom sincs senkinek.”278

Gellénházán az Olajipari Vállalat támogatta a magánerős családi építkezéseket,

nemcsak alacsony vagy kamatmentes kölcsönökkel, hanem egyéb módon is, eszközök-

kel, nyersanyaggal. 279

„A vállalat támogatta az építkezést?

Igen, hoztak kavicsot, kaptunk egy vas bódést, ahol lakattunk, amíg az épületet lakha-

tóvá tettük, betonkeverőt is.

45.000 forint kölcsönt kaptunk. 20.000 2 százalékos, 25.000 4 százalékos.”280

275 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum: 2007.07.20., helyszín: Kávás, adatközlő: BFné.
276 Lásd még 341 sz. interjúk.
277 Gyűjtő: Nádasdy Fanni, Fazekas Anna, dátum: 2010.08.23., helyszín: Csesztreg, adatközlő: HI.
278 Gyűjtő: Hajdu Ágnes, Imreh Réka, Nagy Viktória, dátum: 2010.08.23, helyszín: Csesztreg, adatközlő:

CsI, CsGy.
279 Lásd még 352 sz. interjú.
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A házépítés során a költségeket a családok csakis azokra a tételekre számolták,

amelyeket saját maguk, vagy kapcsolati hálójukon keresztül, mások segítségével nem

tudtak volna beszerezni. A tétel legnagyobb részét természetesen az építőanyagok tették

ki, emellett elhanyagolható nagyságrendű volt a kőműves és ács megbízási díja, illetve

az engedélyeztetéshez szükséges papírok beszerzésének költsége. A munka zömét a

család, a rokonok és falusiak tették hozzá, egyéb munkadíjjal ezért nem kellett szá-

molni.281 Óriási erőfeszítések árán a család maga vállalt minden olyan segédmunkát,

amelyhez nem kellett szakértelem. Saját magukon, rokonaikon, családtagjaikon kívül a

falusiakból toboroztak építő brigádot, velük együtt építették a házakat. A rokonokon

kívül a falubeli ismerősökből, barátokból alakult ki a házépítők csapata. Amikor az

egyik család beköltözhető állapotig jutott el a saját házával, a következő hétvégén vala-

melyik segítő házánál immár ők voltak a segítők. A házépítések időszakában a falu épí-

tő közössége minden hétvégén valamelyik családnál segédkezett beszélgetőtársaink

elmondásai szerint.282

„És ki építette?

Ilyen[…]kalákában.

Kalákában? Tényleg?

Persze.

De voltak szakemberek is.

Tehát az ácsok szakemberek voltak?

Persze, igen. Szakértők, értették az ácsmunkát. Mindent, ezermesterek voltak.

Minden ház így épült a faluban? Kalákában?

Nem egészen, fent van, de azok újabb koriak. De különben a többi igen. Hát, talán 1-2

van, amit nem, de a többi az így.”283

Az építők fejében ekkor fel sem merült, hogy amit maguk is meg tudnak csinálni,

azt fizetett munkásokra bízzák. A falvak lakóházainak modernizálását jelentős költség-

280 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.06.30, helyszín: Gellénháza, adatközlő: LK, LKné.
281 Valuch Tibor, 2004, 397.
282 Lásd még 4,10, 13, 15, 19, 21 sz. interjú.
283 Gyűjtő: Kovács Kata, dátum: 2010.08.23., helyszín: Nemesnép, adatközlő: Kocsis Gyula.
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megtakarítással, a kiadásokat teljes mértékben a lakosságra terhelve tudta elvégeztetni

az állam.

Az építőanyagok beszerzéséhez a hiánygazdaságban nagy szemfülességre volt szük-

ség, amely még külön logisztikai feladatot jelentett. Az anyagok nagyobb részét a helyi

TÜZÉP-telepeken vásárolták meg, illetve amit tudtak, saját maguk készítettek el. Volt,

aki a költségek további leszorítása miatt maga vetette a téglát a házához, ami megkét-

szerezte az építés idejét. Mások a lakóházak elbontott tégláit használták fel az építke-

zéshez.

Általánosnak mondható az a tendencia, hogy amilyen gyorsan csak tudtak, be-

költöztek a házba. Ha álltak a falak, beépítették az ablakokat, ajtókat, beköltözhetővé

tették az egyik helyiséget, vagyis volt benne fűtési alkalmatosság, fekvőhelyek, néhány

tároló bútor, a családok beköltöztek ezekbe a félig elkészült épületekbe. A pénzüktől

függően egy-két év alatt befejezték az építkezést, majd lassan, évenként előrehaladva

tették komfortossá a házat. Padlózat került a többi helyiségbe, vakolták és festették a

belső falakat, a többi helyiséget is fűtéssel szerelték fel.284

Az 1960-as évek első felére a települések villamosítása Zala megyében is meg-

történt, így az új lakóházba költözők már mindenhol rendelkeztek árammal.285 Később

vezették be a gázt, de sok helyen mind a mai napig fával fűtenek, és palackos gázt hasz-

nálnak a főzéshez. A víz került a legkésőbb a házba. A közművesítés tekintetében ismét

Gellénháza járt élen, de vállalat támogatta a vízhasználatot is, amiért eleinte egyáltalán

nem kellett fizetni, később pedig viszonylag kevés díjat.

284 Lásd 3, 6, 9 sz. interjú.
285 Lásd 75, 76, 78, 80, 88, 89, 97 sz. interjú.
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„És jó volt ez a vállalat, jó volt ott dolgozni?

Igen.

És mitől volt ennyire jó?

Hát akkoriba még fillérekért, a vizet ingyen kaptuk, bevezettük a vizet, azér nem köllött

fizetni.

Mikor lett bevezetve?

Akkor mindjárt. (1960 - szerk.) Na aztán rá pár évre, akkor már valamelyest köllött,

nem sokat ám, nem sokat csak pár izét. Amikor a teheneket vettük, akkor már többet

köllött valamivel, de az is még semmise. Mindenki annyit öntözött amennyit csak akart.”
286

A vizsgált települések lakásainak felszereltségére vonatkozó százalé-

kos adatok 1970 287

Település villany gáz
vízöblítéses
WC

víz
veze-
tékből

vízkútból
víz
telken
van

Resznek 85,7 33,5 1,6 5,5 76,9 17,6

Szentgyörgyvölgy 94,2 17,8 4 5,1 44 51

Nemesnép 90,9 18,1 2,3 11,3 51,5 36,8

Gellénháza 96,6 97,3 50,1 64,6 24,6 10,8

Kávás 90,5 56,5 4,1 36,5 47,6 15

A többi vizsgált településen az építéskor csak villany volt a lakásban és később vezették

be a vizet, nagyjából az 1980-as években, majd az 1990-es évektől egészen szinte a nap-

jainkig elhúzódóan a gázt. Sok helyen a gázt és a fafűtést mind a mai napig egyaránt

használják, aminek a költségek minél hatékonyabb leszorítása az oka. A konyhák eseté-

ben több helyen volt alkalmunk látni, hogy két tűzhelyet is használnak, az egyik fafű-

tésű, a másik gázpalackról üzemel. A sparheltet különösen az idősebbek használják,

hiszen télen így nemcsak a főzést oldják meg vele, hanem utána viszonylag kevés fát

286Gyűjtő: Szőke Judit, dátum: 2008.07.03, helyszín: Gellénháza, adatközlő: BJné.
287 1970 évi népszámlálás adatai KSH adatai – Zala megye.
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használva meleget is tart a konyhában, ahol a napjaik nagyobb részét töltik, megspó-

rolva ezzel a megoldással a ház többi helyiségének felmelegítését.288

Az új lakóházakban eleinte cserépkályhával fűtöttek, a gáz elterjedésével kerül-

tek a szobákba a gázkonvektorok, később különösen azok a családok, akik jobb anyagi

körülmények között éltek, központi fűtést építhettek ki. Elterjedt és kedvelt mai fűtési

megoldás volt az úgynevezett vegyes tüzelésű kazán, amelyik gázzal és fával történő

működésre is képes. A gázvezeték Gellénházát kivéve azonban csak az elmúlt 10-20

évben került a lakóházakba, amikor a településeken kiépült a gázvezeték-hálózat.289

„Gáz be volt vezetve ide?

Áhhh. Most vezették.

Mikor?

Öt éve a gázt.

Igen? Addig nem volt itt vezetékes gáz?

És hogyan főztek akkor, és hogyan fűtöttek?

Hát eleinte még rendes propán-bután gázzal.

Gázpalackkal főztek? Gázpalackos gáztűzhely volt?

Igen, igen. Itt minálunk meg eredetileg cserépkályha volt, olajtüzelésű kályha akkor

volt divat, aztán később lett. Nyolcvanban, ugye anyu? Központi fűtés. Hát mikor jutott

rá pénz. És ettől fogva központi fűtés.

És amikor bevezették a gázt, akkor a régi gáztűzhelyet azt kidobták?

Nem, az van nekünk, oda egyelőre még nem jutottunk.

Ja, még palackos gáztűzhely van?

Igen.”290

A főzéshez azonban továbbra is megmaradt a palackos gáz használata. Koráb-

ban, a vezetékes gáz bevezetése előtt, sparheltekbe bevezethető palackos gázt használ-

288 Lásd 84, 86 sz. interjú, 461, 465, 470, 482, 490, 491, 543-544, 556-557 sz. fotók, amelyek mutatják,

hogy a tulajdonosok megtartották a konyhájukba a sparheltet és gáztűzhelyt is.
289 Lásd még 81, 97 sz. interjú.
290 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.07.08., helyszín: Kávás, adatközlő: TL.
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ták.291 A gázvezeték bekötése után kezdték a tulajdonosok a fűtés során is használni a

gázt.292

„És más, pl gáz, vezetékes gáz elérte a falut?

Igen igen. Nálam nincsen gáz, a csonk megvan…

És akkor palackkal szokott?

Igen

Azt hol lehet becserélni?

Itt a faluba, van gázcsere telep

És mivel fűt?

Fával.

És melyik szobákat szokta télen fűteni vagy melyik helyiségeket?

Hát csak a konyhába fűtök, meg egyedül vagyok, úgyhogy aztán télen meg ott alszok,

akkor nem fűtöm ezt a nagy helyiséget. Ott alszok, aztán akkor ott tüzelek fával.’293

A víz bevezetésére az évek során számtalan lehetősége volt a családoknak. Ele-

inte sokan a kútról vezették a házba a vizet, majd a vezeték kiépülésével csatlakoztak a

vízhálózathoz, amely általánosságban az 1970-es évektől fogva érte el a települése-

ket.294

„’72-ben lett víz, addig meg a kutat használtuk, meg volt fatüzelésű bojler nem villany,

azt meg fel tudtuk a kútból nyomatni, és ha fűtöttük, akkor melegítette a helységet és

forralta a vizet. Olyanok voltak akkor.”295

A KSH adatai szerint 1965-ben a lakásoknak csak mintegy felében volt vezetékes víz,

majd ez az arány egyre javult, 1985-ben már minden lakóházban volt vezetékes víz.

291 Lásd 95, 96, 97 sz. interjú.
292 Lásd 81, 97, 99. sz. interjú.
293 Gyűjtő: Bali János, Németh Mónika, Gál Boglárka, Horváth Judit dátum: 2010.08.23., helyszín: Resz-

nek, adatközlő: SOné.
294 Lásd 75, 78, 82, 83, 88, 89, 91, 95 sz. interjú.
295 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Dávid Réka, dátum: 2010.08.26., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: KD.
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Az új építésű lakások felszereltsége 1965-1989296

Évszám
Lakás-
építé-
sek
száma

wc-vel villan-
nyal gázzal

köz-
üzemi
vízve-
zeték-
kel

házi
vízve-
zeték-
kel

köz-
csa-
tor-
ná-
val

derí-
tővel

laká-
sok
átla-
gos
mé-
rete

1965 1754 1275 1717 850

1975 2288 1508 1958 880 1188 1173 65

1985 1803 1802 1803 1078 1682 119 1024 777 100

1989 1655 1653 1652 1057 1569 85 903 744 85

Miután felépült a lakóház, a család a ház belső kialakításával törődött, majd a

bútorzat beszerzésével, és csak ezt követően költöttek a ház külső vakolatának elkészí-

tésére. Az alábbi diagram a lakóházak vakolásának a vizsgálat időpontjában, 2008-

2010-ben fellelhető módozatait tartalmazza. A diagramot az összes lakóház adataiból

állítottam össze, amelyben benne vannak azok az épületek, ahol a lakókkal később in-

terjút készítettünk és azok is, amelyeket a táborok előkészítése során fotóztunk, de a

lakókkal később nem találkoztunk.

Ház vakolása

Kőporos
72%

Nem kőporos
24%

Nincs vakolva
4%

296 KSH, 1990, 22 kötet.
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A ház akár 10 évig is vakolat nélkül állhatott, utána került rá a legtöbb esetben az úgy-

nevezett kőporos vakolat. Tapasztalataink szerint a vizsgálat időpontjában a lakások

több mint 70%-a viselte ma is ezt a régi vakolat-típust, aminek valószínűleg a ház teljes

befejezésének hosszú évekre való elhúzódása az oka. Ez alatt az idő alatt a lakás belső

részeinek felújítása, a család új igényei szerinti átalakítása fontosabb volt, mint a lakó-

ház külső felújítása (gyerekek saját térigényét kiszolgálandó külön szoba kialakítása,

fürdőszoba és WC külön nyitása, stb.). A házak valamivel több, mint 20%-ában egy

felújítás keretében már újabb vakolatra cserélték a régit. Kis százalékban ugyan, de ál-

talában a legszegényebb réteg még ma sem tudta befejezni lakóháza vakolását.

10.Telekelrendezés
Az 1960-1990-es évek között a falvak belterületén elhelyezkedő családi házak

körüli udvaron az istállók, ólak, csűrők, terménytárolók helyét fokozatosan átvették a

garázsok, műhelyek. Emellett egyre fontosabbá vált, eleinte a „Tiszta udvar rendes ház”

mozgalom keretében az udvarok esztétikai funkciója, a zöld gyep, a virágos ágyások, a

kertben kialakított pihenők. A virágos elő- vagy oldalkertek, az ültetett díszfüvek di-

vatja egyre nagyobb szerepet kapott a vizsgált településeken is. „Tiszta udvar, rendes

ház” versenybe bármelyik család benevezhetett, és ha a bírálók a lakókörnyezetüket

elég szépnek tartották, kis fémtáblát kaptak, amelyet kiszögelhettek a házak utcafronti

falára.297

Az alábbi diagram a terepmunkának a 27 alap interjú adatai alapján tapasztalt

helyi telekelrendezési sajátosságait tartalmazza.

297 Bali János, 2012, 38.
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1. Az y tengely számai darabban értendők.

A verseny követelményeit a gellénházi tanács végrehajtó bizottságának iratai

között találtam meg, 298 amely szerint a versenyben nemcsak az új, hanem a régi házak

tulajdonosai is részt vehettek, ha teljesítették a követelményeket. Ezek pedig a követke-

zők voltak: nem hagyhatták a baromfit szabadon, az udvaron járkálni, hanem a belső

udvarba kellett zárni, amelyet kerítéssel választottak el a füves udvarrésztől.299 Az álla-

tok tartása ugyan még ekkor is (sok családnál mind a mai napig) fontos, a megélhetést

elősegítő tevékenysége volt a falusiaknak, de a rendelkezés arra buzdította a tulajdono-

sokat, hogy ezt hátul, az udvar hátsó részébe űzve gondozzák az állataikat, szorgal-

mazva a látható udvarrész pihenő vagy díszkertté alakítását. Követelmény volt ugyanis,

hogy virágoskertet alakítsanak ki a ház előtt, ha lehetett a kerítésen belül és kívül is; a

kutakat megfelelő módon lezárják, hogy abba semmi bele ne hullhasson és tiszta ma-

radhasson a vize. Az is számított, hogy milyen tisztaságot és rendet tartott a gazda a

padláson, az udvaron, az istállókban, az árnyékszék körül. A kertben álló árnyékszéket

tanácsos volt klórral vagy DDT-vel fertőtleníteni.300 Hátráltatták viszont a mozgalom

eredményességét az elbontott, régi házak törmelékei és az új házak építésének hulladék

298 Az alább idézett forrásanyagban nagyon részletes adatokat találtam a témával kapcsolatban, a többi

település iratanyaga nem tartalmazott ilyen összeszedettségű és részletes adatokat. A gellénházi irat-

anyagban fellelt információk a többi településre is kiterjeszthetők, hiszen ismeretes, hogy a Tiszta udvar,

rendes ház mozgalom országos hatókörű volt.
299 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1968. október 17.
300 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1968. október 17.
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anyagai, amelyek az utcán szétterítve erősen rontották a faluképet.301 Nem vitte előre a

versenyben való eredményes szereplést a vakolatlanul álló házak látványa sem, ezért a

VB agitációs munka bevetését határozta el, hogy a lakók körében népszerűsítsék a va-

kolásra felvehető 90%-os OTP-kölcsön lehetőségét.302 A népnevelő munka érvrendsze-

rében kiemelkedő helyet foglaltak el a tiszta és ápolt házak, amelyek a tanítás szerint

egészségesebb utcaképet mutattak, ahol az iratból szó szerint idézve: […] „jobban ter-

jedhetett a fény és a kultúra.”303

Nemcsak a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom írta elő, hogy a házat az úttól

10 méterre építsék, hanem az építési szabályzatok is megkövetelték ennek a feltételnek

a betartását.304

„Megmondták, hogy itt kell valahány métert hagyni, vagy ezt önök gondolták ki?

Akkor az ki volt adva, hogy tíz métert meg köllött hagyni a izétúl, az utcafronttúl. Igen.

Az meg volt. Azér egy vonalban vannak ezek a házak.”305

A vizsgált lakóházak 70%-ában megtaláltuk a virágoskertet. A fennmaradó 30%

esetében a lakóház a falunak egy olyan részén feküdt, ahol a terepviszonyok nem tették

lehetővé az előkert létrehozását, más esetben pedig a veteményes egy része kapott he-

lyet a virágoskert helyén.

A lakóházak döntő többségében, mintegy 75%-ában a lakóházhoz tartozott zöld

udvar, mögötte,306 kerítéssel elválasztva helyezkedett el a gazdasági udvar, ha volt,

majd a konyhakert. A vizsgálat időpontjában konyhakerttel csupán hét személy nem

rendelkezett, ahol általában az anyagi körülményeik vagy az egészségük nem engedte

meg a kert fenntartását.

A kockaházakhoz, ezekhez az elvileg zárt házformákhoz, azokat hátrafelé bő-

vítve, a régi hosszúház tradícióját folytatva további bővítményeket kapcsolhattak, mint

a kamra-vagy még inkább fészer, ahol a régi lim-lomokat tárolták, esetleg garázst vagy

nyári konyhát építhettek fel.

301 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1962. december 7.
302 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1963. május 25.
303 ZML Gellénháza Községi Tanács VB jegyzőkönyve, 1967. április 13.
304 Lásd még 22, 24, 31 sz interjú.
305 Gyűjtő: Szőke Judit, dátum: 2008.07.03., helyszín: Gellénháza, adatközlő: BJné.
306 Lásd 1-115 sz. képsorok.
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Garázzsal csupán hat házban találkoztuk, ahol a tulajdonosok vagy a velük élő

családtagjaik autót használtak. Sokkal jellemzőbb volt a fészer jelenléte.

A ház térfűzésében elkülönült az 1950-es és 1960-as években virágkorát élő, a

lakótömbtől teljesen elkülönülő nyári konyha épülete. A nyári konyha–kockaház épü-

letegyüttese mindennél markánsabban jelezte a paraszti életmód és a városi minta egy-

idejű jelenlétét. A jelenség kulturális gyökerei a 19–20. század fordulójának tisztaszoba-

divatjában keresendők, amikor először vált ketté a napi életmenetet kiszolgáló lakrész

és a társadalmi státuszt kifejező reprezentációs helyiség. A 20. század második felében

valóságos „tiszta házakról” beszélhetünk, amelyek alig-alig szolgálták a lakók kényel-

mét, annál inkább a reprezentációt.307 A jelenséggel terepmunkánk során magunk is

találkoztunk, de az épülethez külön hozzáépített nyári konyhát a vizsgált épületeknek

csupán 1/3-ban találtuk meg. A jelenség oka, hogy az esetek körülbelül felében az új

kockaház a régi borona-, vagy téglaház helyére épült, itt pedig megtartották a régi gaz-

dasági épületeket, amelyek alkalmasak voltak a kosszal és piszokkal járó gazdasági

munkák elvégzésére, ami miatt más esetben szükség lenne a nyári konyhára. A nyári

konyhákat általában addig használták a családtagok, amíg az idős asszony is részt tudott

venni a mindennapi konyhai teendőkben. A fiatalabb asszonyok a kockaházakban szo-

cializálódva nem tartották fontosnak, hogy a háztartási munkákat a nyári konyhában

elvégezve ilyen módon megkíméljék a ház konyháját.

A régi épülethez tartozó építmények közül a nem használt pajtát előbb-utóbb

ugyan elbontották, de a kamrákat, ólakat, istállókat, kukoricagórékat nem. Még akkor

sem, ha később ezeket csak tároló szerepkörben használták, ahol a gazdaságban használt

és félretett eszközök állhattak.

A településeink nagyobb részében a lakóházak szalagtelkeken álltak, ahol az ud-

var végén elhelyezkedő kisebb szántóföldön meg tudták termelni a gabonát az állatok

részére. A házakhoz építésük idején természetesen tartozott 1 kat. hold juttatott föld, ma

azonban már csak azok tartják fenn ezt a területet, akik nemcsak baromfit, hanem lábas

jószágokat is, általában disznót tartanak, ezért megéri megtermelni rajta az állatoknak

szánt takarmányt. A beszélgetőtársaink közül azonban többen is elmondták, hogy ma

már egyre inkább át kell gondolni, nem éri-e meg jobban nevelt disznót vásárolni és azt

levágni, mint megvenni és megtermelni neki a takarmányt.

A telekelrendezés hármassága összegezve tehát a következőképpen alakult a

vizsgált területeken: zöldudvar – rajta a lakóházzal, állatok részére elkülönített udvar-

307 Tamáska Máté, 2008, 105.
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rész, mögötte veteményeskert. Ha az udvaroz kisebb szántóföld is tartozott, az kerítéssel

elválasztva, a kert mögött helyezkedett el. A beosztás általánosnak mondható a vizsgált

területen.

10.1. A kockaház udvara, a telek építményei – kamrák, nyári kony-
hák, az állatok szálláshelye

A kockaházak a falusi gazdaságok megváltozott körülményei miatt már nem az

intenzív gazdálkodás színterei, a kiegészítő gazdaságként fenntartott háztáji gazdálko-

dás mégis megkívánta az állatok számára kialakított, és a gazdasági eszközök tárolására

alkalmas épületeket.

A kockaházak esetében kétféle udvarformáról beszélhetünk. Az egyik az az ud-

var, amely a régi, elbontott ház helyén jött létre. Itt a tulajdonosok csak a lakóházat bon-

tották el, a gazdasági építményeket megtartották: a kamrát, disznóólat és a baromfi ólat,

sok helyen a fa kukoricagórékat, illetve ahol voltak, ott használták a kutakat.308

1. 2010.08.24. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka. Adatközlő: SzL.

308 Lásd még 266, 278, 288, 292-300, 306, 313, 314, 317, 320, 329-330, 331-332, 354-355, 359-360, 361-

362, 365 sz. képek.
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Több helyen találkoztunk mind a mai napig használt hatalmas téglapajtákkal, amelyek

egykor a szekér, vagy más gazdasági eszközök, és a széna tárolására szolgáltak. Ma

ezeket a hatalmas épületeket leginkább a gazdaságból vagy a házból kikerült bútorok,

régi gépek tárolására használják.309

A lakóházhoz legközelebb épültek fel a kamrák, különböző tároló helyiségek,

esetleg a garázs. A kockaház belső berendezésével ellentétben, ahol a lakosok töreked-

tek arra, hogy a lehetőségeiken belül ugyan, de kellően reprezentatív lakásbelsőket hoz-

zanak létre, az udvar és azon belül is a kamrák belvilága rejti mindazt, amely arra utal,

hogy a megváltozott keretek ellenére kiegészítő gazdaságot is működtettek. A kamrák

elsődleges célja ugyan a gazdasági háttér infrastruktúrájaként működni, de emellett rak-

tárként is funkcionáltak, tartósított élelmiszerek,310 disznóvágáskor használt nagyobb

edények számára.311 Ezek a helyiségek a paraszti újrafelhasználás és takarékoskodás

szemléletének őrzői, ahol a valóban használt eszközök mellett nagyon sok régi, olyan

bútordarab, szerszám és más tárgy is helyet kapott, amely arra várt, hogy egyszer talán

még újra használatba vegyék. A rengeteg felhalmozott tárgy miatt ezek a helyiségek

még a legprecízebben felépített és rendben tartott lakások, gazdaságok tulajdonosai ese-

tében is rendezetlenek.312

2. 2010.08.24. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka; Adatközlő: SzL.

309 Lásd 189-190, 194-195, 207, 209, 215, 237, 255, 283, 289,296, 304, 309, 316, 318, 323, 356-357 sz.

fotók.
310 Lásd 116-117, 129-130, 144 sz. fotók.
311 Lásd 124, 143-144, 147 sz. fotók.
312 Lásd még 124, 131, 133, 137-139, 152-156 sz. fotók.
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Az új házak esetében a lakóháztól távolabb alakították ki a gazdasági udvart és

az állatok szálláshelyét. Ahol volt lehetőség, kutat fúrtak, de találkoztunk az új udvaron

felépített kukoricagórékkal is. A korábbi parasztházakhoz tartozó nagy pajtáknak meg-

felelő tároló építményeket csak ott találtunk, ahol a család nagyobb gazdasági területek-

kel rendelkezett, a megművelésre gépeket használtak, amelyeket saját udvarukon voltak

kénytelenek tárolni.313

A vizsgált épületek csak mintegy harmadában találkoztunk nyári konyhával,

amelyeket az épülethez történő hozzáépítéssel fűztek a házhoz, vagy a ház alatt, a pince

szintjén alakították ki. Bútorzata, a szőlőhegyi pincék berendezéséhez hasonlóan, első-

sorban praktikus szempontok szerint átgondolt, újrahasznosított darabokból állt, vagyis

a lakóház konyháinak levetkőzött szekrényeiből, asztalból, ülőalkalmatosságból, a

konyhában már nem használt tűzhelyből, amely általában sparhelt volt.314

3. 2010.08.25. Resznek; gyűjtő: Gál Boglárka; Adatközlő. GMné

A lakók egy része az olyan kosszal járó munkák során használta, mint a befőzés

vagy az eltevés, az idősebb asszonyok pedig a házban lévő konyhát megkímélve itt vé-

gezték a napi főzést. Akik nem rendelkeztek nyári konyhával, a munkák egy részét

(zöldségpucolás, gyümölcsmosás és -magozás, baromfi feldolgozás) az udvaron, az itt

elhelyezett asztalnál végezték, és a kerti csapot használták vízvételre.

Az udvarok a kapu felől haladva, virágoskert – zöld udvar – gazdasági udvar

tagolással rendelkeznek, de az egyes udvarrészek elhatárolása nem általános. A már

korábban tárgyalt „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom keretében kötelező lett volna az

313 Lásd 222, 244, 323 sz. fotók.
314 Lásd még 126, 144, 146, 149, 513-514, 556-557.
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gazdasági udvar és a zöld udvar elválasztása, de ennek a kitelnek nem mindegyik lakó-

ház felelt meg. Szinte mindenhol van egy füves zöld udvar, hátrébb, az épülettől távo-

labb helyezkedik el az állatudvar. Az udvaroknak van egyfajta rendjük, amelyben a ke-

rítéstől látható zöld udvar, a ház előtti virágoskert valóban a célként meghatározott vá-

rosi családi házakhoz hasonlítja ezeket az épületeket, és csak a hátul, a vendég tekintete

elől elrejtve, az udvarok végén, a ház mögött, a gazdasági udvarba lépve érezzük ma-

gunkat a falusi házak udvarán.

10.2. Kerítések
A házhoz és annak látványához a kerítések is hozzátartoznak, így néhány szó

erejéig szükséges velük foglalkozni. A kockaházak vakolatformájánál leírtakhoz ha-

sonlóan nem csak ott elemeztem a kerítéseket, ahol találkoztunk a lakókkal, és interjút

vagy házfelmérést készítettünk, hanem a terepmunka előkészítése során a településeken

fotózott más kockaházak kerítéseit is belevettem az elemzésbe, hogy így nagyobb adat-

halmaz alapján írhassam meg a tapasztalataimat.

A kockaházak kerítései az esetek nagy többségében beton alapon álló, színesre

festett fémkerítések, amelyek mintája gazdag variációjú.315

4. 2010. 07.02. Csesztreg, Gyűjtő: Kovács Zsuzsa 5. 2010. 07.02. Csesztreg, Gyűjtő: Kovács
Zsuzsa

315 Lásd még 6, 8, 12, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 53,

54, 56, 58, 59, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 94, 97, 106, 110, 113 sz. képek.
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Ritkán, mondhatni kivételes esetekben találkoztunk fémhálóból, alap nélkül álló
316 vagy beton alaphoz csatolt, sűrű léckerítéssel.317

6. 2010.08.26. Csesztreg, 7. 2010.07.02. Csesztreg; Gyűjtő: Kovács
Zsuzsa
Gyűjtő: Imreh Réka-Nagy Viktória;
Adatközlő: K.Lné

Az alábbi diagram a különböző kerítéstípusok számszerűsítését mutatja. Az

alábbi diagram annak a 70 épületnek az adatait tartalmazza, ahol volt kerítés.

Halák Emese Erdőhorvátiban végzett, a kerítések variációit feltáró kutatásában

állapította meg, hogy a kerítéseken zár van, amelyet a legtöbb esetben nem használnak,

hiszen nyitva tartják.318 A jelenséggel magunk is találkoztunk. A zár mellett olykor

316 Lásd még 7, 45, 57, 64, 75, 76, 82 sz. képek.
317 Lásd még 11, 15, 20, 19, 23, 37, 47, 55, 81, 114 sz. képek.
318 Halák Emese, 2009, 238.
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csengő is van a kapun, amely az esetek többségében nem működik, mert a településen

erre nincs szükség, a tulajdonosokat felkeresők nagyobb része ismerős. A szerzőnek a

lakóház körüli kerítések harmóniájában felfedezett rendszere, miszerint a ház körüli

kerítés díszítése nemcsak a ház előtt, hanem a ház többi részén lévő reprezentatív tere-

ket elválasztó kerítések mintázatában visszaköszönt, átültethető a zalai vizsgálati terepre

is. A házat határoló kerítés ugyanis hasonló, vagy azonos volt a zöldudvart elválasztó

többi kerítéssel, különbözött ellenben az gazdasági udvart elválasztó, általában egysze-

rűbb, nagyobb részt fém hálóból készült kerítéstől.

A beton alap állhat színesre: barnára, szürkére vagy vörösre festve319, illetve

festés nélkül320. Egy-két esetben boríthatják kővel is, amely lehet festés nélkül vagy

bordóra festve.321

8. 2010.07.02. Csesztreg; gyűjtő: Kovács Zsuzsa 9. 2010.07.02. Csesztreg; gyűjtő: Kovács Zsuzsa

10. 2010.07.02. Szentgyörgyvölgy; gyűjtő: Kovács
Zsuzsa 11. 2010.07.02. Csesztreg; gyűjtő: Kovács Zsuzsa

319 Lásd még 15, 32, 41, 44, 46, 80 sz. képek.
320 Lásd még 6, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 38, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58,

59, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 94, 97, 110, 113, 114 sz. képek.
321 Lásd még 37, 106 sz. képek.
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A fém kerítésekből két általános típust láthattunk a vizsgált településeken.

Mindkét esetben a mintát egy keret foglalja körbe, ehhez kapcsolódik a beton alap.

A keretben kétféle formát fedeztünk fel. Az egyik esetben szögletes vagy kör

alakú fém rudak sorakoznak egymás mellet. Ez az általános forma, amelyet egyszínűre

festenek: barnára, zöldre, pirosra vagy fehérre. Ennek lehet egy díszesebb formája,

amelyre kevesebb példát láttunk. Ekkor minden második rúd között farkasfog formájú

keresztdísz fut végig. A kerítés festése ebben az esetben lehet egyszínű, vagy színes,

amikor piros és fehér szín váltakozik a rudakon. Ezzel a szögletes formájú rudakból álló

kerítéssel minden településen találkoztunk.322

12. 2010.07.02. Csesztreg, Gyűjtő: Kovács Zsuzsa

322 Lásd még 6, 8, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 58, 62, 65, 73, 74, 78,

79, 80, 97, 106, 110, 113 sz. képek.
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A másik verzióval, vagyis a fém keretben fémhálós mintával elkészített formával

szintén minden településen találkoztunk.323

13. 2010.07.02. Csesztreg, Gyűjtő: Kovács Zsuzsa

A kereten belüli minták között is több típust fedezhetünk fel. Az egyik, amikor

további, általában egymásra fordított háromszögeket formázó keretek találhatók, ame-

lyeket vagy fémhálóval töltetnek ki, vagy különböző alakzatokban elhelyezett fém ru-

dak adják a mintázatot.324

14. 2010.08.25. Resznek, Gyűjtő. Horváth Judit, Gál Boglárka; Adatközlő: HFné

323 Lásd még 14, 40, 42, 44, 71 sz. képek.
324 Lásd még 68. kép.
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A másik eset, amikor a kereten belül nincs további keret, a mintázatot a fém ru-

dak elhelyezése adja.325

15. 2008. 07.10. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit; Adatközlő: HM.

325 Lásd még 6, 8, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 58, 62, 65, 73, 74, 78,

79, 80, 97, 106, 110, 113 sz. képek.
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Típusok figyelhetők meg a keret felső oldalának díszítésében is, amely lehet

egyenes, vagy farkasfogakkal toldott, továbbá lehet hullámvonalú, illetve olyan is, ami-

kor a keretek tetejét mintázó hullámdísz minden keretrészben egyfajta csúcsdíszt hoz

létre.

16. 2010.06.30. Szentgyörgyvölgy; Gyűjtő: Kovács
Zsuzsa – díszítés nélküli kerítésvég

17. 2010.08.25. Resznek, Gyűjtő. Horváth Judit,
Gál Boglárka; Adatközlő: HFné – díszített kerí-
tésvég

A kerítéseket színes olajfestékkel festik le, amely lehet: piros, zöld, fehér, barna,

ritkán sárga. Ahogy a kockaház berendezésében, vakolatdíszeinek kialakításában érvé-

nyesül a helyileg elérhető anyagok köre és a divat, úgy mondható el ez a kerítéseknél is.

Több forma azonban nem sorolható semmilyen típushoz, amiben a tulajdonosok egyedi-

ségre való törekvése jut érvényre.
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11.A kockaház stílus

S. Nagy Katalin leírása szerint a kockaházak általában tégla, ritkábban kőből

készült lakóházak, a födém vasbeton. A fedés sátortető, cseréppel vagy palával. A pad-

lóburkolat a „tisztaszobában” parketta, a lakószobában hajópadló vagy hideg burkolat

van, a többi helyiségben hidegpadló, mozaikkocka, mettlachit lap vagy cementsimítás a

jellemző. Az ablakok elhelyezése is hasonló: elől két ablak az utcára néz, a konyha a

hátsó udvarra, a kamra és a fürdő a szomszéd felé, az egyik szoba, esetleg a kisszoba,

vagy a közlekedő ablaka a ház oldalánál elhelyezkedő udvarrészre. A kockaház mérete

10x10 méter.326

A szerző a háztípus külső jellemzőivel kapcsolatban megállapítja, hogy visszafo-

gottabb, mint a régi parasztházak, nincsenek kívül hengerelt vagy matricázott falak. A

homlokzat díszítése nem különül el a ház többi részének díszítésétől, így tulajdonkép-

pen nincs is homlokzat. A ház utcafronti falán elterjedt a vakolatplasztika, a vakolatnak

megfelelő színű, de kiemelkedő ornamentika. A kockaházak külsejükben homogéneb-

bek, mint a korábbi parasztházak. Ezek alapján a szerző azt állítja, hogy van egyfajta

jellegzetes kockaház-stílus, amelynek megvannak a maga szabályszerűségei.327

A kutatás során vizsgálatba vont épületekkel kapcsolatban valóban megállapít-

hatjuk, hogy van egyfajta kockaház stílus, amely nagyvonalakban egyezik a szerző egy-

szerűsített leírásával. Ez alapján ez a háztípus valóban megkülönböztethető a korábbi

korszakok épületstílusától, a leírás azonban a terepmunka tapasztalatai szerint a részle-

teket tekintve tovább finomítható. A burkolatokra vonatkozóan – az építés pillanatát

tekintve – igazak lehettek a szerző megállapításai, ám a kutatás idejére a burkolatok már

többszörös változáson mentek át. Hajópadlóval csak az idős generáció lakóházaiban

lehetett elvétve találkozni, a legtöbb helyen ezt már parkettára cserélték. A konyhák,

fürdőszobák, előterek burkolata lehetett cementlap, mettlachit lap, de sok helyen ezeket

már újakra cserélték. Az 1980-as években felújított konyhákba kerülhetett linóleum,

amely még most is használatban van, de sok esetben ezt használták az előterekben is. A

fürdőszobák, amelyeket a 1980-as években vagy később felújítottak, járólapot kaptak. A

nappaliként szolgáló előterek szintén kaphattak járólap burkolatot.

326 S. Nagy Katalin, 1987, 94.
327 S. Nagy Katalin, 1987, 98.
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A ház külső díszítésének oka magában a házformában keresendő, ahol adja ma-

gát a geometrikus díszítési mód. A minták elhelyezését is a ház szerkezete kínálja, hi-

szen az utcafronton minden esetben két ablak található, amely meghatározza a díszítés

lehetőségeit, vagyis díszítményt kerülhetett a két ablak közé, díszítő keretet kaphatnak

az ablakok, vagy díszíthetik az ablakok alatti és feletti részt, kihagyva az ablakok kö-

zötti felületet. Ezt a logikát követve különböző színű és formájú díszítmények kerülnek

az épületekre. Szintén a ház formájából adódik az a speciális, korábban a parasztházak-

nál nem jellemző módszer, miszerint a ház oldala is díszítést kap, hiszen az utcára néző

fal mintája jól mutat a ház oldalain is.

Az elemzésbe vont épületek számát tekintve ebben az esetben is úgy jártam el,

mint korábban a kerítések elemzésénél, tehát a kutatás előkészítése során fotózott, és a

terepmunka során felmért épületek díszítését egyaránt vizsgáltam. Az épületek küllemét

tárgyalva ugyanis fontosnak tartottam, hogy állításaimat minél több épület díszítését

áttekintve és bemutatva tárgyalhassam.

A házak vakolása – néhány kivételtől eltekintve, amelyek már felújított vakola-

tot kaptak –,328 gazdag színekben fellehető kőporos vakolat.329 A falakon kívül jellemző

a lábazat díszítése kővel és/vagy a színezéssel is, elválasztva a lábazatot a ház látványá-

nak többi részétől.

A legegyszerűbb díszítés a kockaház egyszínűre festése, amely a legtöbb esetben

fehér,330 más esetben a vizsgált területen sárga, zöld, vagy egyéb, nem átlagos színű,331

az ablakban színes virágokkal. Ekkor maga a virág szolgál a ház díszéül. Az ablakokban

elhelyezett muskátli a kockaházak szinte kötelező eleme.

328 Lásd 9, 21, 25, 38, 75, 101, 113 sz. képek.
329 Lásd 45 sz. interjú.
330 Lásd még 3, 6, 7, 15, 24, 32, 38, 39, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 62, 69, 73, 97, 101 sz. képek.
331 Lásd még 28, 29, 31, 48, 67, 70, 72, 84 sz. képek.
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18. 2010.07.14. Resznek; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa 19. 2010.07.02. Csesztreg; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa

A ház ablakokhoz igazított díszítésének legjellemzőbb formája, amely a vizsgált

lakóházak legnagyobb részében megfigyelhető volt, az ablakok alatti és feletti tér dí-

szítése. Ebben az esetben a színeknek és a formáknak van egy speciális rendje. A ház

lapjának három részre osztását az egyes részeket elhatároló csík jelzi, amely az ablakok

alatt és felett húzódik végig, a ház teljes vonalában. A színezés az ablakok alatt és felett

minden esetben azonos, az ablakok között pedig különböző. Ez jelentheti azt, hogy az

ablakok alatti és feletti rész sötétebb, középen pedig világos, vagy fordítva, de arra is

láttunk példát, hogy nem egymástól különböző színeket használtak fel, hanem az alap-

szín világosabb és sötétebb árnyalatát. Ebben az esetben volt a legharmonikusabb a lát-

vány.332

20. 2008.07.02. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa; Adatközlő: KLné

332 Lásd 10, 19, 27, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 48, 53, 54, 71, 74, 78, 80, 87, 89, 107, 112, 114 sz.

képek.
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Szinte az összes díszítési módot magukon viselték azok az épületek, ahol a ré-

szekre tagolt házfalak nemcsak színükben, hanem a vakolat mintájában is különböztek.

Ezt tovább is lehetett fokozni, az ablak keretének színes és változatos mintájú díszítésé-

vel.333

21. 2008.07.02. Gellénháza; Gyűjtő: Szőke Judit; BPné

Szintén az ablakok keretezte tér díszítésének egy sokkal kevésbé jellemző mód-

ja, amelyre kevesebb példát találtunk, az egyes ablak alatti és feletti részek vékonyabb

és vastagabb vonalakkal történő elválasztása. Az egyszerű vonaldísz az ablakok közötti

téren hosszabb és rövidebb vonaldíszekkel egészülhet ki.334

333 Lásd még 49, 86 sz. képek.
334 Lásd 18, 23, 24, 26, 32, 34, 68, 82, 94 sz. képek.
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22. 2010. 08.25. Resznek, Gyűjtő: Horváth Judit, Gál Boglárka; Adatközlő: HFné

Az alább látható diagram foglalja össze a megvizsgált 80 épülettel kapcsolatos

díszítések számadatait.

Az ablakok keretét kiemelhetik a ház színével azonos stukkódíszítéssel, ami le-

het valamilyen mintás, a ház színétől eltérő stukkó,335 kődísz,336 újabban terméskő is,337

vagy a 1970-es-1980-as évek házdíszítésére jellemző színes csempesor. A csempe a

legtöbbször egy világos és egy sötét szín váltakozásából állt, ami sokszor a fehér és a

335 Lásd 21, 25, 35, 37, 56, 58, 64, 65, 67, 70, 71, 78, 79, 101, 110, 113 sz. képek.
336 Lásd 27, 30, 55, 74, 84 sz. képek.
337 Lásd 76 sz. kép.
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fekete variációját jelentette.338 A négyzet formájú csempe különböző elhelyezése ad-

hatta a mintát, így a sarkaira fordítva, rombusz formában, vagy kettévágva, háromszög-

formával egyaránt láthattuk. A csempedísz általában az ablakok keretét díszíti, de talál-

tunk arra is példát, hogy az ablakok síkját kiemelő, hosszú sormintaként szolgált.

23. 2010.08.02. Csesztreg; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa 24. 2010.06.30. Szentgyörgyvölgy; Gyűjtő: Kovács
Zsuzsa

Alább látható a diagram, amely a megvizsgált 80 épület ablakdíszítésének szám-

adatait tartalmazza. A vizsgált épületek közül 26 viselt valamilyen ablakkeret-díszítést,

54-en nem voltak ablakdíszek.

A ház vakolása nemcsak színében, hanem a vakolat mintájában is tovább gazda-

gíthatja a ház díszítőelemeinek tárházát. A vakolatok mintái minden esetben geo-

metrikus vonalak, vagy formák, amelyek lehetnek egyszerű rövid, sorba rendeződő vo-

nalak, vagy hosszában végignyúló vastag vájatok, esetleg geometrikus formák, amelyek

338 Lásd 53, 62, 69, 105 sz. képek.
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boríthatták különböző elrendezésben az egész épületet, vagy a ház ablakai által megha-

tározott síkot.339

A vakolat mellett díszítő elemként tekinthetünk a lábazatra, amely változó mé-

retű, de legalább 50 cm-es magasságával látványos része a ház frontjának. Az esetek

nagy többségében a színe erőteljes vörös, anyaga pedig valamilyen kő, amelyet az em-

lített színnel fednek.340 Arra is volt példa, hogy nem festették, hanem a kő természetes

színét tartották meg.341 Ha a ház lábazatának kövezésére nem volt lehetősége a család-

nak, akkor egyszerűen vakolták, és vörösre festették a lábazatot.342

25. 2010.08.25. Resznek, Gyűjtő: Bali János.

26. 2010. 08.30. Szentgyörgyvölgy; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa

339 Lásd 20, 22, 27, 44, 49, 84, 87, 89, 105, 114 sz. képek.
340 Lásd 13, 97, 101, 106, 107, 115 sz. képek.
341 Lásd 48, 87, 89, 113 sz. képek.
342 Lásd 4, 7, 9, 15, 17, 20, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 57, 58, 70, 75, 85 sz. képek.
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12.Alaprajz
Az újonnan épült kockaházak belső beosztása szakított a régi hagyományokkal, és a

megváltozott életmódhoz igazodott.343 A hagyományos parasztházzal ellentétben a koc-

kaházakhoz nem tartozik nyitott pitvar, az egyes helyiségek általában egy központi tér-

ből érhetők el, amely méretétől és formájától függően lehet előtér vagy csak egy fo-

lyosó. A lakáson belül új helyiségként jelent meg a kamra és a fürdőszoba. Előbbi beke-

rült a lakóházba, és inkább csak a háztartásban használt élelmiszerek, illetve egy-két

ritkábban használt edény tárolására alkalmas. A nagyobb edények, ritkábban használt

háztartási eszközök továbbra is a külső kamrákba, fészerekbe, nyári konyhákba kerül-

tek. A fürdőszoba, mint a tisztálkodásra szolgáló külön helyiség, teljesen új jelenség az

épületben.

Az Országos Széchenyi Könyvtárban fellelhető típustervek egy jó részében kamra

egyáltalán nem is szerepelt, míg a Zala Megyei Levéltárban fellelhető rajzok közül

kamra csupán egyetlen rajzon nem szerepelt hivatalosan.

A terepmunka tapasztalatai alapján általánosnak mondható a két vagy két és fél szo-

bás háztípus. Az országos típusterv katalógus ugyan tartalmazott egyszobás házformára

vonatkozó alaprajzot, több változatát a Zala Megyei Levéltárban őrzött alaprajzokon is

megtaláltuk,344 de ezzel a típussal kutatásunk során mégsem találkoztunk.

Az alaprajzokat illetően az első két szoba mindig az utcafronton helyezkedik el, és

minden épülethez tartozik egy lépcsővel ellátott terasz, innen nyílik a bejárat. A bejárati

ajtó egy központi térbe vezet és csak kivételes esetben érkezünk előtér helyett folyo-

sóra,345 ahonnan a terasz elhelyezkedésétől függően nyílnak az egyes helyiségek. A

felmért lakóházakban ezzel a változattal, ahol folyosóról nyílnak az egyes helyiségek,

nem találkoztunk, csupán egy esetben, amikor egy hozzáépítés után keletkezett folyosó

az épületen belül. A kétszobás épületek esetében a fürdőszoba és a kamra elhelyezése

változik. A fürdőszoba és a kamra nyílhat a központi térből, általában a bejárattal szem-

ben, vagy a konyhából. Az előtérből vagy a központi térből nyíló, egymás mellett elhe-

lyezkedő fürdő- és kamra változattal találkoztunk a felmért épületeknél nagyobb szám-

343 Füzes Endre, 1987, 140.
344 Lásd ZML rajzok 5, 14, 19, 32, 34, 38, 40 sz. képein. Típustervek 1. sz. képén.
345 Lásd ZML 25. sz. rajzán.
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ban,346 míg a Zala Megyei Levéltárban áttekintett alaprajzokon többször fordult elő az a

variáció, amikor a konyhából nyílt a kamra, vagy a fürdőszoba.347 A konyha a szo-

bákkal szembeni oldalon helyezkedik el, de ha a fürdőszoba a konyhán kívül van, akkor

a konyha mögött csak a kamra található. A vizsgált épületek között nem, de a levéltári

tervrajzok között olyan épületterv is szerepelt, ahol a konyhából nyílt a fürdőszoba és a

kamra is. Utóbbi helyiségek minden esetben vékony, keskeny és elég kicsi terek vol-

tak.348

Kutatásunk alapján megállapítható, hogy a 2,5 szobás alaprajzok viszonylag hason-

lóak, variációs lehetőség a fürdőszoba és a kamra elhelyezésében volt.

A rajzon látható megoldás a legpraktikusabb elrendezés, hiszen a konyhához

közelebbi helyiség a kamra, és mellette van a fürdő. Az elrendezés másik variációja

kevésbé logikus, de van rá példa, amikor egymáshoz viszonyítva pont fordítva helyez-

kedik el a kamra és fürdőszoba, így ez utóbbi esik közelebb a konyhához.

346 A kézi rajzokkal is felmért 15 épületből, 6 ilyen elrendezésű rajz épületalaprajzzal találkoztunk.
347 Lásd a ZML rajzok – konyából nyílik a kamra, a fürdő az előtérből:1, 2, 7, 9, 11, 13, 22, 23, 26 sz.

képeken. Lásd a ZML rajzok – a konyhából nyílik a fürdő, az előtérből a kamra: 15, 17, 20, 30, 32 sz.

képeken.
348 Lásd ZML rajzok 10. sz kép.

Az ábrán látható forma az általánosnak mond-

ható 2,5 szobás változat. A terasz feljárata le-

het éppen ellentétes oldalról, a szobák felől,

illetve találkoztunk olyan típussal is, ahol a

bejárat beljebb helyezkedik el, az előtér terüle-

téből elvéve egy métert, így tetővel védett fedő

alatt lehet a lakásba jutni.

A másik variáció, amikor egymás mögött he-

lyezkedett el a fürdő és a kamra. A kamra bejá-

rata nyílik a konyhából, a fürdőé pedig az elő-

térből. A két helyiség ilyen formájú elhelyezé-

se nem jellemző a 2 szobás épületeknél, ez a

forma inkább a 2,5 szobás házaknál fordult elő.
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Míg a másik típus általánosnak mondható, ezzel a formával csak egy esetben találkoz-

tunk. Ez a variáció hasonlít ahhoz az alaprajhoz, amelyet a Zala Megyei Levéltárban, a

348-as lábjegyzetben hivatkozott alaprajzon találtunk meg. A két egymás mellett lévő

keskeny helyiség azonban itt külön bejáratú, míg a levéltári rajzon ez a variáció a kony-

hából nyíló ajtókkal rendelkezett. A képen látható épület amiatt is atipikus, hogy a nyi-

tott terasz és az épület bejárata külön van.

A harmadik forma szintén atipikus, csupán egyetlen

esetben találkoztunk vele. Az épület egy viszonylag

széles utcafronttal rendelkező manzárdetetős ház,

ahol az utcafronti részen három helyiség is elfért

egymás mellett. A levéltárban talált hasonló mére-

tekkel rendelkező épületnél három egyforma méretű

szoba van az utcafronton, és a ház egyik sarkában a

rajzon ábrázoltnál sokkal nagyobb konyhával ren-

delkezik az épület.

A gellénházi épület tulajdonosainak nem volt szük-

ségük ennél nagyobb konyhára, hiszen a ház építé-

sekor az idős szülőkkel laktak együtt.

Az idősebb asszony pedig a tiszta ház megkímélése végett nem a benti konyhát

használta, hanem a ház alatt kialakított nagyméretű nyári konyhát. A fiatalok a nap jó-

részében dolgoztak, a konyhai teendők így leginkább az idősebb asszonyra maradtak.

A kétszobás lakóházaknál az előbbieknél nem sokkal változatosabbak az alaprajzok.

Az első traktus az utcai fronton elhelyezett két szoba miatt természetesen itt sem válto-

zik. Annál inkább különleges a második traktus.

Egy típusnak fogható fel az a forma, amikor az

egyik utcai szoba mögött van a konyha, vele

szemben az előtér, ahonnan a szobák is nyíl-

nak, az előtér másik oldalán pedig a kamra és a

fürdőszoba helyezkedik el. Ez a típus a levél-

tárban is több rajzon szerepelt.
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Ezen a két típuson kívül további tipikus elrendezést sem a felmért épületek alapraj-

zai, sem a levéltári rajzok alapján nem lehet megállapítani. Hasonló formák ugyan van-

nak, amikor különböző elhelyezésben valami módon a konyhából nyílik a fürdőszoba,

az előtérből közelíthető meg a kamra, de jellemző formákat itt már nem lehet felfedezni.

Változik az előtér mérete, amely hol hall formájú, hol egy folyosó, és nem is mindig

ebből a térből nyílnak a szobák. Változó lehet a konyha elhelyezése és mérete a tágas,

jól használható konyhától egészen a pici, fülkeszerű helyiségig.

A kockaházaknál a bejárat az esetek nagy többségében a néhány lépcsőfokkal elér-

hető nyitott teraszról nyílik, amelyet palatető véd. Elhelyezése mindig oldalt van, a fel-

járó lehet az utca felől vagy a kert oldaláról.

A lakás kihasználtságát tekintve a legtöbbet használt helyiség a konyha és az elő-

szoba, a szobákat csak alvásra használják.349 A konyha alapvetően a munka helyszíne,

az előszoba, benne az asztalokkal a legtöbb esetben a vendégfogadásé. Ha megfelelő

méretű volt a központi tér, akkor amolyan nappalivá vált, ahol a bútorzat a vendégfoga-

dást teszi lehetővé. Ha a fentieknek megfelelt ez a hely, bennünket is általában ide ül-

tettek le.350

349 A lakóház egyes helyiségeinek használatára a 1970-es években Gráfik Imre végzett egy kutatást, ahol

a maga is a konyha népszerűségét állapította meg. Ezt követte a kamra, az istálló és a kút felkeresése,

majd az udvar többi építményéé. A lakóház többi részének kihasználtságával és népszerűségével a tanul-

mány már nem foglalkozik. Gráfik Imre, 1974, 84-103.
350 Lásd 371, 373, 376, 379, 382-383 sz. fotók.

A másik, szintén tipikusnak mondható elrende-

zés, hogy az utcai szoba mögött nem a konyha,

hanem a fürdő és a WC kap helyet, a konyha

pedig a szobákkal szemben helyezkedik el. A

kamra ilyenkor viszonylag kisméretű, a konyha

teréből kiszakított sarok, amely praktikus mó-

don mindjárt a konyhából nyílik.
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2. Az y tengely számai darabban értendők.

A felépült lakóházak mindegyikén végeztek kisebb vagy nagyobb felújításokat, azonban

az épületeknek csak mintegy felénél hajtottak végre külső vagy belső átalakításokat.

A 27 alapinterjú adatai alapján 10 családnál a nyitott formájában teljesen hasz-

nálhatatlan teraszt építették be. Ez ugyanis nyitott formájában tárolásra nem alkalmas,

és miután az épület síkjából erőteljesen kiemelkedett, ősszel az összes falevelet, télen

pedig a havat hordta oda a szél.351

„Később lett az üvegezés?

Igen, akkor lettek itt bútorok.

Miért üvegezték be?

Óóó, hát ide bevert az eső, a hó beesett, aztán itt csúszkáltunk. Nem volt jó. A férjem és

a fiam csinálta a tetőt ide. Úgy a ’80-as években. Majdnem minden akkor volt, ami úgy

alakult a házon.”352

351 Lásd még 48, 49, 51, 68, 69 sz. interjúk.
352 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum: 2007.07.20., helyszín: Kávás, adatközlő: BFné.

Miután a családok beköltöztek a sok-

szor szinte csak szerkezetkész házak-

ba, évekig dolgoztak a befejezésen,

majd a lakás bebútorozásán, és csak

ezt követően gyűlt össze annyi pén-

zük, hogy ismét hozzáépítsenek, vagy

felújításokat végezzenek a lakóházon.
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A terasz beépítését végezhették falazással, így egy jól szigetelt előteret kap-

tak,353 vagy csak beüvegezéssel.354 Az így kapott előteret sohasem fűtik.

27. 2008.07.07. Kávás; Gyűjtők: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: ZR.

28. 2010.08.23. Csesztreg, Gyűjtő: Nádasdy Fan-
ni; Adatközlő: HKné

A zárt tér egy kis előtere lett a lakásnak, amelyet nem kamraként vagy raktárként

használnak, hanem belépő térként, amelyet heverővel, a legtöbb esetben egy asztallal,

virágokkal rendeztek be.

29. 2008.07.10. Kávás; Gyűjtők: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: SI.

30. 2008.07.07. Kávás; Gyűjtők: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: ZR.

353 Lásd 581, 601, 602-603, 604-605, 606-607 sz. képek
354 Lásd még 584, 597 sz. képek.
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Egyetlen esetben kapott teljesen új funkciót a beépített terasz, amikor a korábbi

konyhát szobává alakította a család, a teraszt pedig teljesen beépítették, falakat húztak

fel és ide került az új konyha. A tulajdonosok nem bontották el a korábban a házhoz

vezető lépcsőt sem, ezt a háziasszony remek virágtartónak használja, és elmondása sze-

rint dunsztoló polcnak tartja fent a furcsa látványt nyújtó, de praktikus lépcsőket.

31. 2008.07.01. Gellénháza, Gyűjtő: Kovács Zsuzsa; Adatközlő: HO.

A család bővülésével több esetben arra törekedtek, hogy külön szobát kapjanak a

gyerekek.355

„Ez a nyári konyhájuk, vagy ez az állandó?

Most már ez az állandó, mert a másikat át kellett alakítanunk. Amikor a gyerekek is ak-

korák voltak, hogy külön szoba legyen, nem lehetett fiú lány egy szobában, jóba voltak,

de azért mégsem.”356

Ennek egyik módja volt, hogy áthelyezték a kamrát, és a megmaradt helyen egy

új félszobát alakíthattak ki. A kamra ebben az esetben a konyha valamelyik sarkából

kiszakított területre került át. Tipikus átalakítási mód volt, amikor a kamrát alakították

át fürdőszobává, és a kamrának kerestek egy másik helyet.357 A változtatásnak az egyik

célja az volt, hogy a víz bevezetésével használható fürdőszobát alakíthassanak ki, hiszen

355 Lásd még 61, 68 sz. interjú.
356 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Dávid Réka, dátum: 2010.08.26., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: KD.
357 Lásd 53, 57, 61, 64, 65, 66, 77. sz. interjúk.



Átalakítások

151

az építéskor a tervrajzokon szereplő fürdőszobák gyakran kamrák lettek. Így tulajdon-

képpen a hely visszakapta eredeti funkcióját; vagy a lakás más részein lévő fürdőszobát

helyezték át a kamra helyére és a régi fürdőszoba kapott valamilyen új funkciót, amely

lehetett egy kisebb, vagy a konyha szobává alakításával egy nagyobb szoba.

Az épület harmadik típusú átalakítása a ház hátrafelé történő bővítése volt. Ez

lehetett csak egy helyiség vagy egy egész épületrész hozzátoldása az épülethez.358 A

kezdeti időszakban az új telekre épülő kockaházakat gazdasági épületek nélkül építették

meg, majd a háztáji gazdaság felfutásával kiderült, hogy mégiscsak szükség van ezekre

az épületekre. A ház adottságai miatt a lakóházat egyéb hozzátoldott épületekkel csak

hátrafelé bővíthették, oldalirányba nem, így a négyzetes alaprajz fokozatosan L-alakot

öltött. Az 1970-es évektől a kockaházakat sok helyen már félemeletesre építették, így

alul is nyertek néhány helyiséget a gazdasági tevékenységhez szükséges kamrának, nyá-

ri konyhának vagy fészernek, garázsnak.359 A lakások teljes alapterülete így akár 150-

170 négyzetméterre is bővülhetett.360

Esetünkben, különösen az új telken épült lakóházaknál előbb vagy utóbb hátra-

felé bővítve építették hozzá a tároló helyeket, máskor itt épült fel a nyári konyha, hiszen

a használat során kiderült, hogy ezekre a helyiségekre a háztáji üzemnek szüksége van.

A vizsgált esetekben azokat az átalakításokat soroltuk ebbe a kategóriába, amikor az

épülethez nem egy külső épületrészt csatoltak, hanem maga a ház bűvölt tovább. Két

esetben csak egy-egy szobát csatoltak az épülethez. Négy esetben egy egész épületrés-

szel bővült a lakóház, ahol szoba, konyha, mosdó készült el a bővítés eredményekép-

pen.361

358 Lásd 56, 57 sz. interjú.
359 Lásd 55, 66, 69 sz. interjúk; 336, 363-364 – autó híján a régi garázs most tárolónak szolgál, 365, 368.
360 Valuch Tibor, 2003, 166.
361 Lásd még 500-503 sz. fotók.
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32. 2008.07.02. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit; Adatközlő: HO.

A cél mindhárom esetben a többgenerációs családi ház kialakítása volt, amely

két esetben, a modern felújítás ellenére is, csak kihasználatlan épületrészt eredménye-

zett.

A kockaház a maga belső beosztásával, formájával kiszolgálta az építő generá-

ciót, nekik leginkább csak állagjavító felújításokra volt szükségük. A terasz beépítése

viszonylag kis költséggel járó, a praktikumot szolgáló módosítás. A fent felsorolt na-

gyobb átalakítások, amelyek a vizsgált épületek 1/3-ában történtek meg, a család meg-

változott életkörülményeit és modernebb lakásigényeit szolgálták ki. A gyerekek szá-

mára kialakított újabb szoba jelzi a gyerek megváltozott helyét, sorsának új szerepét a

családban. A vizsgált esetekben ez a gyerek nyugodt tanulásának megteremtését cé-

lozta, elismerve ezzel a későbbi érvényesüléséhez szükséges tanulás fontosságát és le-

gitimálva a gyerek elsődleges feladatát, amely már nem a család fenntartásának érdeké-

ben végzett gazdasági tevékenység. Egy másik esetben nem volt szükség új gyerek-

szoba kialakítására, mert itt nem tartották fontosnak a szülők, hogy külön szobát kapja-

nak a gyerekek. A szobák elhelyezésénél azonban a tanuláshoz szükséges megfelelő

fényviszonyokkal már ők is számoltak, így abban a helyiségben kapott helyet az író-

asztal, amely a legvilágosabb volt.

Az épületrész hozzáépítése minden esetben a többgenerációs együttélés lehető-

ségének megteremtését szolgálta. Ekkor már nem érték be azzal az együttélési móddal,

amelyben az építők egykor a szüleikkel éltek, vagyis azzal, hogy az idősebb szülő pár

az egyik, a fiatalabbak a gyerekekkel egy másik szobában laktak, együtt használva a

konyhát és a fürdőszobát. A 20. század végének szülőpárjai és családjai már ennél több

térre és önállóságra vágytak. Az épületrész-hozzáépítések mind az elmúlt 20 évben tör-
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téntek, amikor az építők gyermekei léptek a családalapítás korába, hozzátéve, hogy nem

feltétlenül mindkét fél megelégedésére.

„A nagyobbiknak, annak van barátnője, osztán akkor ők itt laktak, átalakítottuk a há-

zat, hogy ők majd laknak elől, lett oda is egy konyha nekik, mert hátul is van egy, mi

meg gondoltuk majd hátra költözünk, úgyis ott vagyunk általában. Aztán mégis elmentek

Lentibe, albérletbe, itt hagytak bennünket. […] de ez csak azért mérgesít most már, mert

abszolult új az egész. A fiamnak „nem jött meg az esze.”362

Ezen kívül a családok állagmegóváshoz vagy javításához kapcsolódó munkákat

végeztek a házakon (a tető felújítását, a cserepek kicserélését363), festettek a lakóházban

vagy éppen az építéskor alapvetően pénzhiány miatt elmaradt munkát, a ház bepucolá-

sát végezték el.364

„Mióta ebben a házban lakik, azóta történt valami változtatás a házon, valami felújítás?

Hát hogyne. A teteje le lett cserélve, meg ilyenek. Most ki lesznek cserélve az ablakok,

akkor a lábazat az két éves, sötétbarna a teteje

És ezt önök csinálták?

Ezt mi. Mi csináltuk, ezt nem olyan régen a tetejét nyolc éve kb.

Előtte is cserép volt?

Persze-persze. Csak hát ugye az már negyven éves volt.

És errefelé nem szoktak a kockaházakra ilyen palát rakni, vagy hol ez, hol az?

Hát palát szoktak, de a pala az nem olyan tartós, aztán a palára meg olyat szoknak,

mint szembe az az emeletes ház olyan smirdli papírt . De ugye a pala rajt marad és az-

zal vonják be, azzal ragasztják le.”365

362 Gyűjtő: Németh Mónika, dátum: 2010.08.25., helyszín: Resznek, adatközlő: KF, KFné.
363 Lásd még 49, 52, 55 sz. interjúk.
364 Lásd 51, 59, 71, 61 sz. interjúk.
365 Gyűjtő: Imreh Réka, Nagy Viktória, dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg, adatközlő: PS.
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14.Lakberendezési szokások a kockaházakban

14.1. Bútorok

A 1960-as évek bútorainak stílusában a legnagyobb változást a gyáripari termé-

kek megjelenése jelentette. Egy átalagos garnitúra az alábbi darabokból állt: kihúzható

kanapé, több részből összeállítható szekrény, négy párnázott szék, hozzátartozó asztal,

fotel, dohányzóasztal. Ezeket a darabokat a fiatal házasok vásárolták, azonban a szoba

méretétől és a család pénzügyi lehetőségeitől függően nem minden darabját, vagy leg-

alábbis nem egyszerre, hanem akár több évre elosztva.366 Típusbútorokról lévén szó,

azok többlépcsős beszerzésére általában lehetőség is volt, különösen azoknál a model-

leknél, amelyeket népszerűségük okán folyamatosan gyártottak, és mindig a vásárlók

rendelkezésére álltak. A beszerzés nehézségét a 1960-as években a bútorhiány okozta,

amely, annak ellenére, hogy a bútorgyárak az államosítást követően már nagy mennyi-

ségben termeltek, még mindennaposnak volt mondható. 367

1948-1949-ben, a nagyipar államosításával a nagy bútorvállalatok (Lingel, Deb-

recen, Szék- és Faárugyár) központi irányítás alá kerültek, az összezsugorodott kisipar

helyét pedig részben szövetkezetek vették át. Egyetlen vállalatot fejlesztettek modern

gyárrá, az 1945-ben alapított Angyalföldi Bútorgyárat, amely állami intézmények szá-

mára készített reprezentatív berendezéseket. A győri Cardonak, a csongrádi Tisza Gyár-

nak és a Debreceni Bútorgyárnak, a Szék- és Faárugyárnak, valamint az Újpesti Aszta-

los Üzemnek minimális pénz jutott. A stílbútor-export növekedett, a bútortermelés szá-

mai emelkedtek, ám az 1950-es évek végétől az 1980-as évek végéig a bútoripar csupán

az igények 60%-át tudta kielégíteni, ami jelentősen hozzájárult a minőségi problémák-

hoz. A gyáraknak nem voltak tervezőik, a tervek a Faipari Gyártmánytervező és Szer-

kesztő Irodából, Budapestről érkeztek az üzemekbe. A két vezető cég, a Budapesti Bú-

toripari Vállalat, illetve a Szék- és Faárugyár örökébe lépett a Szék- és Kárpitosipari

Vállalat. 368

A bútoripar 1960-as és 1970-es években végrehajtott, 2,5 milliárd forintos gépe-

sítésének köszönhetően megszűnt a Budapest-központúság, és jelentős bútorgyártás

366 Szuhay Péter, 1996, 709-710.
367 Torma Krisztián, 2006. http://hg.hu/cikk/design/724-nagyuzemi-retro
368 Torma Krisztián, 2006. http://hg.hu/cikk/design/724-nagyuzemi-retro
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indult meg Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Jászberényben, Székesfehérváron, Egerben

és Veszprémben is. Az üzemek az 1968-as új gazdasági mechanizmus bevezetésével, a

gyártmánytervező iroda megszűnésével viszonylagos önállóságra tettek szert. Tervezők

kerültek a gyárakhoz: Zalaegerszegen, a Zala Bútornál Gál Magda kapott munkát.369

A háztartásokat falun és városon egészen a Zala Bútorgyár 1990-es években el-

kezdődő hanyatlásáig a vállalatnál gyártott bútorok árasztották el. A bútorgyártásnak az

1960-as években gyártott legsikeresebb darabjai a Csobánc, Bizánc, Adria, Emese,

Emma, Emília, Borostyán bútorok voltak, amelyeket egészen az 1970-es évek közepéig,

az új stílusú bútorok mellett is folyamatosan gyártottak.370

369 Torma Krisztián, 2006. http://hg.hu/cikk/design/724-nagyuzemi-retro
370 Lásd még a Zala Bútorgyár katalógusain a fotókat tartalmazó CD-n mellékelt excel táblázat „bútorka-

talógusok” fülén.



Lakberendezési szokások a kockaházakban

156

33. Zala Bútorgyár katalógusai 1972-ből

A bútorgyár katalógusai alapján megállapítható, hogy az 1960-1970-as évek bú-

torstílusának jellemzői a lábakon álló, viszonylag alacsonyabb szekrények voltak, ame-

lyekben vitrines, polcos, fiókos és szekrényes részek különböző elosztásban váltották

egymást. A bútorok anyaga a furnérozott forgácslap, amelynek a borítását magas fényű,

öntött lakkbevonat adta.

Ebben az időszakban az egyik bútortípus sötétebb, a másik világosabb színű

volt, illetve az egyes szekrényes, polcos és fiókos részek elosztásában is voltak eltéré-

sek, amely különbségek alapján nevezték el az egyes típusokat. Majd az 1970-es évek-

től a bútorok ezekből az alapokból kiindulva több erezetmintával, színnel és variációval

gazdagodtak.

Az 1970-es évekre az igények növekedése oda vezetett, hogy 1977-ben már

szinte a túltermelés jelei kezdtek mutatkozni, elsősorban a kárpitozott bútoroknál. Nép-

szerű összeállítás volt a BUBIV Rékája, a székesfehérváriak Garzonja, Dórája, valamint

a kanizsaiak Mozaikja. Továbbra is fontos maradt a bútorok egyformasága, hiszen a

bútorgyárakban a rekonstrukció során betelepített hasonló, vagy azonos technika a gyár-

tott bútorok uniformizálódását okozta: egy akkori négy egységből álló szekrénysor

majdnem azonos funkciójú volt, azonos anyagokból, felületborítással készült, függetle-

nül attól, hogy melyik bútorgyár volt a kibocsátó. A bútorhoz tartozó szokványos ülő-

garnitúra szintén egyforma volt: két fotel és nagyobbítható, fekhellyé alakítható ülőka-

napé.371

371 Tóth Sándor, 2003, 167-169.
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Ebben az időszakban a Budapesti Bútoripari Vállalatot tekintették az ipar szel-

lemi bázisának. Azért is, mert ott dolgozott a legtöbb mérnök. Később azonban a vidéki

vállalatok is egyre jobb színvonalú bútorcsaládokkal álltak elő, és a budapesti vállalat

vezető szerepe megszűnt. A 1983-as Otthon Kiállításon a közvélemény-kutatás szerint a

Zala Bútorgyár termékei voltak a legjobbak a gyárak közül. 372

A Zala Bútorgyár termékeinél a 1970-es évek második felében jelentek meg

azok az elemes bútorok, amelyek már nem lábakon álltak, hanem a bútor alsó felületé-

ből álló talpon, sokkal magasabbak voltak a korábbiaknál, így nagyobb tárolókapacitás-

sal is rendelkeztek. Az évtized elején a bútorok egyre élénkebb kárpitozásukban és vál-

tozatos erezetükben különböztek a korábbiaktól. 373 Az évtized elején az 1960-as évek

bútorgyártásának továbbélő hagyománya a bútorok magas fényezése volt. A bútorgyár

több, különféle elnevezéssel piacra dobott szekrénysort kínált, amelyek beazonosítása a

lakóházakban lehetetlen vállalkozás volt, hiszen elnevezésük nemcsak küllemük alapján

változott. Egymáshoz egészen hasonlatos bútoroknak is különböző neveket adtak attól

függően, hogy milyen polc-, fiók- és szekrényelosztással kínálták a bútort.

Az évtized vége felé megjelentek azok a típusok, amelyek magasságukat, tároló-

kapacitásukat tekintve már nem különböztek a korábbiaktól, csupán díszítésükben mu-

tattak újat. Ezek a formák egészen a 1980-as évek végéig kitartottak. A 1970-es évek-

ben a Freddy elnevezésű, magas fényű, láb nélküli szekrénysornak, majd az üveges dí-

szítéssel és szegélyléccel ellátott, 1980-as évek végéig gyártott változatnak volt több

sorozata. A bútor alapja a matt lakkozású, vékony szegélyléces, színes, kördíszítéses

üveges vitrinnel, fiókokkal és polccal ellátott, variálható szekrénysor. A bútor aszerint

kapta az nevét, hogy éppen milyen variációkban szerelték össze, hol helyezkedtek el a

vitrines, polcos, bárszekrényes részek. A neve így lehetett Freddy, Vértes, Zsolti, Zita

amely bútorcsaládnak több sorozata is volt. Ezek a bútortípusok a Kanizsa Bútorgyár

katalógusaiban is megtalálhatók.374 Ezekkel a vizsgált lakóházakban kevesebbszer talál-

koztunk, mint az elmúlt évek magas fényű bútoraival, de a későbbi, Hanna, Hédi, Diána

és Harmónia típusokhoz képest mégis nagyobb számban.375

372 Tóth Sándor, 2003, 167-169.
373 Lásd még a Zala Bútorgyár katalógusain a fotókat tartalmazó CD-n mellékelt excel táblázat „bútorka-

talógusok” fülén.
374 Lásd még a Zala Bútorgyár katalógusain a fotókat tartalmazó CD-n mellékelt excel táblázat „bútorka-

talógusok” fülén..
375 Lásd 618, 628, 691, 697, 738 sz. képek.
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Az ezekhez a garnitúrákhoz tartozó fotelek a korábbi évtizedek foteljeihez ké-

pest sokkal párnázottabb karfával rendelkeztek és a kárpitozáshoz, a korábbi évtizedek-

hez képest nagyon élénk színű textileket használtak. A fotelek ilyen formában történő

egyre kényelmesebbé tétele a 1980-as évek során tovább folytatódott, majd a 1990-es

években már teljesen puha, szinte párnaszerű karfával ellátott fotelek készültek.376

A vékony szegélyléces változat mellett a Hanna, Hédi, Diana, Harmónia névre

keresztelt típusok voltak népszerűek, amelyeket különböző színben (fehér vagy sötét

alap) és polcelrendezésben, középen 5 cm-es díszcsíkkal árultak. Ezekkel a változatok-

kal a vizsgált lakóházak szobabútorai között sokkal kisebb számban találkoztunk.

A falusi társadalomban a 1970-es évekig maradt fenn az a szokás, hogy a házas-

párok azok között a bútorok között éltek, amelyeket egybekelésükkor kaptak vagy sze-

reztek.377 Beszélgetőtársaink a szüleiktől kapott pénzen, a közös életük kezdetén vásá-

rolták a bútorokat,378 hiszen többüknek pénz hiányában nem volt lakodalma, így a ház

és a háztartás felszereléséhez szokásos nászajándék is elmaradt az esetükben.

„Bútorok honnan voltak?

Nekem volt egy hálószoba bútorom, azt kaptam a szüleimtől. Meg egy konyhabútor

is.”379

Mások régi bútorokkal rendezték be az új házat és fokozatosan, ahogy pénzt tud-

tak gyűjteni, megvásárolták az újakat. Nem is tehettek másként, hiszen a 1970-es évekig

állandó volt a bútorhiány, és nem gondolkodhattak azon, hogy a berendezési tárgyaikat

egy évtizeden belül cseréljék. Az 1970-es évek második felétől azonban megszűnt a

bútorhiány, és ekkortól forgalmazták a kis lakásban is jól használható, modulelemekből

összerakható, variálható darabokat.380 Egy szekrénysort nem volt kötelező egyben meg-

venni, erre a legtöbb családnak nem is lett volna lehetősége. Annak egyes darabjai ké-

sőbb is megvásárolhatók voltak. A rizikót itt mégis az jelentette, hogy a bútorhiányt

nem sikerült teljesen felszámolni, így félő volt, hogy később pont az a szín és forma fog

376 Lásd még a Zala Bútorgyár katalógusain a fotókat tartalmazó CD-n mellékelt excel táblázat „bútorka-

talógusok” fülén.
377 Valuch Tibor, 2004, 404.
378 Lásd még 183, 186 sz. interjú.
379 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.07.01., helyszín: Gellénháza, adatközlő: HO.
380 Romsics Ignác, 2005, 448.
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hiányozni a kínálatból, amire a bútorzat kiegészítéséhez szükség lett volna. A rendszer

kétségtelen előnye az volt, hogy szabad kezet adott a vásárlónak a saját szükségleteihez

mérten megfelelő összeállítás tervezésében. A bútorok másik fontos tulajdonsága volt,

hogy a korábbi robosztus, tömör fa darabokkal ellentétben, ezek sokkal kisebbek voltak,

kifejezetten az újonnan épülő kisebb, panellakások méreteihez lettek igazítva. 381

A bútorkatalógusok népszerű darabjait viszonylag nagy számban a vizsgált la-

kóházak szobaberendezéseiben meg is találtuk, amelyeket a tulajdonosok a legközelebbi

bútorboltban, Zalaegerszegen vagy Lentiben vásároltak meg.382 A magas fényű sláger-

típusnak egy későbbi, különálló lábak nélküli, talpán fekvő változatát Tünde és Ferddy

névre keresztelve találhatjuk meg a Zala Bútorgyár 1975-ös és 1978-as katalógusában.

Ezt a típust is nagy számban láttuk a vizsgált lakóházak szobáinak berendezésében.383

A bútorhasználat mellett elég sokáig fennmaradt a lakás egyes helyiségeinek ha-

gyományok szerinti használata, így ha több szobája is volt a családnak, akkor a kocka-

házakban is megtartották a „tisztaszobákat”, amelyeket, ameddig a család igényeit egy

szoba is kiszolgálta, reprezentációs, ritkán használt helyiségként tartottak fenn.384

Azokban a lakásokban, amelyeket a kutatás során felkerestünk, ma már a tiszta-

szoba-szerep egészen vagy részben eltűnt, hiszen a családok megváltozott életvitelük

miatt állandóan vagy részlegesen használják a lakás minden szobáját. Az idős szülőkhöz

gyakran jönnek a gyerekeik az unokákkal, akik ilyenkor megkapják ezeket a helyisége-

ket. Holmijaik egy része távozásukat követően is itt marad, így tulajdonképpen ezek a

helyiségek ideiglenesen ugyan, de az ő használatukban állnak. Más esetben, ha két ge-

neráció lakik együtt a házban, lehetőség sincs arra, hogy tisztaszobát tartsanak fenn,

hiszen mindegyik szobára szüksége van a családnak.

A kockaházak bútorait ugyanazok a termékek adták, amelyek a lakosság széles

körében elérhetők voltak, így ugyanazt a bútort vásárolhatta meg egy városi értelmiségi,

gyári dolgozó, vagy bármelyik társadalmi réteg képviselője és a falusi családok tagjai is.

Ennek köszönhetően eddig soha nem látott módon hasonlítottak egymásra a falusi koc-

kaházak és a városi panelek, vagy más, ebben az időszakban berendezett, városi lakások

képei. Különbségek a bútorok elrendezésében, a lakás díszítését szolgáló kiegészítők

381 Tóth Sándor, 2003, 167-169.
382 Lásd 175, 179, 185 sz. interjú és 655, 672, 677, 704, 719, 741, 771, 775, 802 sz. képek.
383 Lásd 618, 657, 668, 697, 705, 715, 733, 751 sz. képek.
384 S. Nagy Katalin, 1979, 12-13.
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használatában, a falak borításában továbbra is fellelhetők voltak ugyan, mégis alapvető

volt a hasonlóság.

Az általam vizsgált korszak házainak berendezési kérdéseihez a történeti tradíci-

ókat, és a vizsgált időszak lehetőségeit és szokásait is meg kellett ismerni. A lakóházak

szerkezete nem azonos a korábbi lakóházakéval, különbözik a helyiségeinek mérete,

elhelyezése, új helyiség az előtér és a WC illetve a fürdőszoba. A beszerezhető berende-

zési tárgyak pedig teljesen új darabok, formájukban és sokszor funkciójukban is. S.

Nagy Katalin a „kvázi modern lakberendezési mód” kifejezést használja ezekre a há-

zakra, amelyek a korábbi évtizedek hagyományaitól ugyan különböznek, de még nem

egy letisztult, új lakberendezési stílus képviselői, hiszen sok tekintetben kötődnek az

elmúlt korokhoz.

A 19. század végén kezdődött, majd a 20. század elejéig megtalálható a paraszti

lakásbelsőkben áthúzódó gyári készítésű, polgári bútorok (szekrények, ágyak, székek és

asztalok) jelenléte. Sokkal díszesebbek voltak az ágyvégek, a szekrények nagyobbak,

ezért kialakult az a szobaberendezés, amely a bútorok elhelyezési módját tekintve le-

váltotta a sarkos vagy párhuzamos elrendezést. Kialakult a centrális elrendezés, amely

változatlan formában maradt fenn a 20. század 1930-as éveiben. Ezeket a paraszt-pol-

gári bútorokat váltották le a mind nagyobb számban elterjedő, úgynevezett hálószóba

bútorok. A centrális szobaberendezés azonban ezzel a bútortípussal is fennmaradt az

1980-as, a szegényebb családoknál nyomokban még a 2000-es évekig.385 A centrális

elrendezéssel az ágyak a szoba közepére kerültek, eléjük pedig, az asztal, rajta gyári

terítővel és körülötte általában négy székkel. A szekrény nem egy, hanem kétajtós, és a

fogasok mellett polcos résszel is rendelkezett.386 A centrális elrendezési tradíció tovább-

élésének egy-két példájával a kutatás során is találkoztunk, amikor már az újabb búto-

rokkal ugyan, de ebben az elrendezés módban helyezték el a bútorokat.387 A 20. század

elején megjelenő hálószobabútor (két ágy, két kétajtós szekrény, két éjjeli szekrény, egy

asztal 4 székkel) a 1960-as évekig maradt uralkodó. Konyhabútorként pedig jellemzően

a konyhakredenc, az asztal, a hokedli, esetleg a vizespad szolgált.

A berendezett lakások, különösen az 1960-as években, viszonylag hasonló képet

mutattak, ugyanis a családok nagyjából hasonló jövedelemnagysággal rendelkeztek, és

385 Lásd 680 sz. kép.
386 Bíró Friderika, 1987, 323-329.
387 Lásd 724, 760 sz. képek.
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típus bútorokból illetve kiegészítőkből válogathattak.388 A bútorok elhelyezésére formá-

juk miatt szintén csak kevés variációs lehetőség állt rendelkezésre. A fal mellett állt a

szekrénysor, egy másik falszakasz mellett álltak az ágyak, egy harmadik szakasz mellett

még egy ágy, esetleg heverő vagy kisebb szekrények, később itt kapott helyet a televí-

zió. Középen a dohányzóasztal fotelekkel, vagy egy asztal, székekkel. Ezzel az elrende-

zés móddal, és a sok bútorral elég kis tér maradt szabadon a szobában. A zsúfoltság ér-

zetét tovább fokozta a rengeteg dísztárgy, amit a vitrines szerkényekben, a szerkények

tetején, a polcokon, asztalokon, és televízión helyeztek el.389

A ház felépítését követő első feladat a lakóház bebútorozása volt. A bútorok ko-

rából jól látszik az a sorrend, amelyben az egyes helyiségek berendezést kaptak. Miután

minden helyiséget sikerült bebútorozni, nekiláthatott a család az úgynevezett presztízs-

tárgyak megvásárlásának, mint a televízió, mosógép, hűtő (esetleg autó), dísztárgyak,

illetve a lakás felújításának, a legrégebbi bútorok lecserélésének. A presztízstárgyak és a

dísztárgyak beszerzését követően a család tovább folytatta a tárgyhalmozást, így akik-

nek módjuk volt rá, a fekete-fehér televíziót színesre cserélték, a hűtő mellé egy fa-

gyasztót is vettek, a hétköznapi étkező garnitúra mellé egy ünnepit is beszereztek, vagy

az ünnepi garnitúrát kávés garnitúrával egészítették ki, esetleg több személyesre bővít-

hették azt.

A vásárlási sorrend a következőképpen alakult S. Nagy Katalin megfigyelései

szerint:

Ház – lakás – kerítés – telek – autó

a, hűtő – mosógép – televízió – lemezjátszó – magnó

b, szőnyeg – festmény – dísztárgy – étkészlet 390

A leírt vásárlási sorrend természetesen egy általános, ideáltipikus állapot, amelynek

különböző megvalósulásával találkoztunk. Általánosan igaz, a kutatásban vizsgált csa-

ládokra jellemző attitűd, hogy a havi jövedelemből félretett, korábban az építkezésbe ölt

összegeket a család ezúttal a lakás bebútorozására, a szabadidejének eltöltésére szolgáló

szolgáltatások és presztízstárgyak megvásárlására költötte. A lakás bebútorozása min-

den család alapvető igénye és szükséglete, a szegényebb családok azonban csak évtize-

dek múlva szerezték meg a lakás teljes bútorzatát, így ők nem költhettek a későbbi fel-

újítására, sem a szükségesnél több presztízstárgy megvásárlását nem engedhették meg

388 S. Nagy Katalin, 1987, 156.
389 S. Nagy Katalin, 1987, 184.
390 S. Nagy Katalin, 1987, 231-232.
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maguknak. Mosógépet, hűtőt, előbb-utóbb televíziót a legtöbb család vásárolt, de ezek

korszerűsítésére és autó vásárlására már csak a tehetősebb családok költhettek. A dísz-

tárgyakra nemcsak a jobbmódúak, hanem a szegényebb családok is többet költhettek,

hiszen ezek viszonylag kis értékű tárgyak voltak.

14.2. Szobák
A kockaházak berendezésében a 1960-as években mindenképpen, nyomaiban

pedig, még a mai napig is az egymásra rendeződő korok figyelhetők meg. A különböző

korok bútordarabjai a házban és az egyes helyiségek berendezésében is keveredhet-

nek,391 majd vándorlásuk során a parasztház bútorainak útját teszik meg. Így az építést

követően a család a korábbi lakóház régebbi bútorait, a hozományként kapott vagy vá-

sárolt, az 1950-es években készült bútorokat hozta magával, majd lassan ezeket váltot-

ták le az újonnan vásárolt darabokkal. Így kerültek a régebbi darabok a lakás kevésbé

reprezentatív részeibe, mint a kamrák és a pincék, ahol tároló bútorokká váltak.

A bútorok vándoroltatásának gyakorlata, különböző funkciókban való szerepel-

tetése egészen a használhatatlanságig, alapvetően a paraszti társadalom takarékos gon-

dolkodásmódjához kapcsolható. A kockaházak lakói maguk is kötődnek ehhez a régi

tradícióhoz, de a bútorok cseréjének ütemében már erőteljes fogyasztói attitűddel ren-

delkeznek. Míg a parasztházak berendezésében hosszú évtizedeken keresztül csak egy-

egy új bútordarab jelent meg, ezzel egyidejűleg pedig a kamrába vagy a pincébe költö-

zött egy régebbi darab, a vizsgált lakóházakban egy évtized alatt több szoba komplett

berendezése cserélődött.

34. Gyűjtő: Kiss Nóra, dátum: 2010.08.24., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: VGy.

391 Szuhay Péter, 1996, 709-710.
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A képen látható szobabelsőn két kor egymás mellett élése látható, ahol az 1960-

as években vásárolt szekrénysor mellett az 1950-es évektől gyártott, és abban az évti-

zedben, nagy tételben értékesített Béke elnevezésű garnitúra asztalát és négy székét lát-

juk. A szoba egy másik fala mellett található a garnitúra heverője is.

35. Gyűjtő: Szőke Judit, dátum: 2008.06.30., helyszín: Gellénháza, adatközlő: NyIné.

A fenti képen már három kor egymásra torlódását látjuk, a szoba közepén álló

asztallal és négy székkel, amelyek szintén a Béke garnitúra részei. A fal mellett viszont

már az 1960-as évek nagy sikerű Csobánc garnitúrája látható, a kép bal sarkáról pedig a

1990-es években vásárolt franciaágy nyúlik a szobába.

A különböző korú bútorok jelenléte a lakásban leginkább a szobák bútorzatában

figyelhető meg, a konyhában csak kivételes esetben fordul elő. A jelenség okát abban

látom, hogy a konyhabútor egyes darabjai annyira összetartoznak, hogy azok csak

együtt cserélhetők, ez a kiadás pedig egyszerre nehezen tolerálható egy átlagos család

számára.

A szobabútorok vándorlási sora a következőképpen alakul: régi bútorokkal ren-

dezik be a szobát → újabb bútorokat vásárolnak, így a régiek némely darabjai szétszó-

ródnak a lakásban (egy-egy szobába kerülnek kiegészítő bútordarabként, vagy a lakás

előterébe kapnak helyet) → a folyamat harmadik állomásában kikerülnek a külső kam-

rákba, fészerekbe.

A régi bútorok közül is csak azokat tartja meg a család a fészerekben és kamrák-

ban, amelyek ebben az új környezetben is használhatók valamire, vagyis általában a

különböző formájú szekrényeket, vagy a szekrények, komódok, tároló bútorok egyes

részeit.
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36. Gyűjtő: Módos Máté, dátum: 2010.08.23.,
helyszín: Nemesnép, adatközlő: CsIné.

37. Gyűjtő: Gál Boglárka, dátum: 2010.08.25.,
helyszín: Resznek.

Az ágyak és az ülőalkalmatosságok állapotuktól függően szemétbe kerülnek,

vagy a hegyi hajlékok berendezéseivé válnak. A fészerbe kerülő bútorok közül elsők a

20. század elejéről származó hálószobaszekrények, majd az 1950-es évek darabjai kö-

vetik ezeket. A 1960-as évek bútorainak egy része még a lakásban van, azoknál a csalá-

doknál viszont, akik megtehették, a kamrákba kerültek ezek a darabok. A 1970-es évek

bútorai jelenleg is a lakásban vannak.

A különböző korszakok együttélése nemcsak abban figyelhető meg, hogy a régi

bútor egyes darabjai az új bútor megjelenésével szétdarabolódtak és a lakás különböző

részeibe kerültek, hanem az egyes szobák berendezésében is.392 Szinte minden esetben

az egyik szoba bútorzata egy korszakot, a másik pedig egy következőt képviselt, vagy

még szobán belül is több korszak figyelhető meg. Ahol a fészerben megtaláltuk a lakás

legrégebbi bútorait, ott felrajzolható volt a fejlődési sor, miszerint a család a hozomány-

ként, vagy más módon megszerzett hálószoba-garnitúrát használta, vagy a Béke-bútor-

családot, amely típus az 1950-es években volt beszerezhető, majd amint megtakarításaik

engedték, Csobánc vagy Bizánc szekrénysort vásároltak a 1960-as években. A követ-

kező lépés, ha a családi költségvetés engedte, egy újabb bútorvásárlás volt az 1970-es

években, amely garnitúrát bizonyos esetekben, ha a család bővülése szükségessé tette, a

1990-es években egy-egy fotellel, vagy franciaággyal egészítettek ki.

392 A diagram a 27 db alapinterjú adatait tartalmazza.
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3. Az y tengely számai darabban értendők.

A fenti diagram világosan mutatja, hogy a legnagyobb számban a 1960-as évek

bútorai vannak jelen a lakásokban. A jelenség leginkább azzal magyarázható, hogy a

1960-as évek sikerbútorait, a Csobáncot és a Bizáncot még az 1970-es évek első felében

is gyártották, így amint felépült a ház, bútorzatot kapott a konyha, a családok számára

még az 1970-es években is egy jó darabig ez bútorcsalád volt elérhető. A 1960-es éve-

ket gyakoriságukban az 1970-es évek, majd az 1980-as évek bútorai követik. Az imént

felsorolt korszakok jelenléte természetesen a vizsgálatba vont házak építési idejétől

függ. Azokban a lakásokban, amelyek a 1960-as években épültek, az 1960-as és 1970-

es évek bútorai találhatók meg, amelyek pedig a 1970-es években, ott az 1970-es és

1980-as évek garnitúrái. Míg a konyhabútorokat, amelyek a legtöbbször a lakás legré-

gebbi bútorai, az 1980-as években újra lecserélik, a szobabútorok esetében ritkábban

fordult elő, hogy egy család aktív időszakában kétszer lecserélje a szobák bútorzatát.

Legkisebb számban az 1990-es évek bútorai találhatók a lakásokban, ezek általában

fotelek, ágyak, ritkán komplett berendezések, szekrénysorok. Az 1990-es években vásá-

rolt fotelek és az ülőgarnitúrák pedig már a nappalivá avanzsált előterekbe kerültek.

Elterjedt jelenség volt egy-egy, az élethelyzethez szükséges bútordarab beszerzése, mint

a már említett franciaágy,393 az íróasztal,394 kiegészítő bútordarabként a virágtartó395, és

a TV-állvány396 beszerzése, amely az esetek legnagyobb részében teljesen új, a korábbi

bútoroktól eltérő stílusú és korú darab volt.

393 Lásd 609, 642, 669, 680, 703. sz. képek.
394 Lásd 702, 720,  sz. képek.
395 Lásd 647 sz. képek.
396 Lásd 665, 673, 693, 768 sz. képek.
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Nagyjából tiszta korokkal, egymáshoz tartozó bútor együttesekkel, amelyeket

nem egészítettek ki korábbi darabok, azokban az esetekben találkoztunk, amikor telje-

sen új, vagy felújított szobákat használt a család.397

38. Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum: 2008.07.02.,
helyszín: Gellénháza, adatközlő: KA.

39. Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum: 2008.07.01., hely-
szín: Gellénháza, adatközlő: HO.

A vizsgálatban vont lakóházak szobáiban a paraszti lakásberendezéshez képest

fellelhető legnagyobb változás a korábbi korszakok bútorelrendezési tradícióinak fel-

bomlása. A szekrénysorok, a hozzájuk passzoló ágyak, fotelek, dohányzó-asztalok for-

májukban teljesen új elrendezést kívántak. Ennek csírái a Béke-bútorcsalád megjelené-

sével kezdődtek, hiszen a garnitúra hasonló elemekből állt, mint más bútorgyárak új

bútorcsaládjainak termékei. A Béke-garnitúra is rendelkezett egy több elemből álló

szekrénnyel, ággyá alakítható heverővel, két fotellel és egy hozzájuk passzoló körasz-

tallal, vagy egy asztallal és négy székkel.

A szobák használatát tekintve kétféle típussal találkozhatunk. Az egyik azoknak

az idős pároknak vagy egyedül élő nőknek, férfiaknak a lakása, akik lakásukat csak sa-

ját maguk használják. Ebben az esetben az egyik szoba lakószobaként funkcionál,

amely magán viseli a napi használattal járó kisebb fajta rendetlenséget. A lakóház másik

szobája a hétköznapok során érintetlen „tisztaszobaként” vagy vendégszobaként funkci-

onál. A bútorok elhelyezése szinte katalógusba illő, a vitrinekben valódi rend van, nincs

nagyobb tárgyfelhalmozás és zsúfoltság. A szobák, mint egy reliktum, annak a korszak-

nak az őrzői, amelyben elkészültek. Felújításukra, átalakításukra nincs igazán szükség,

hiszen nincsenek valódi használatban, másfelől az idős tulajdonosainak erre igényük és

anyagi erőforrásaik sem lennének.398

397 Lásd még 618, 630, 641, 648-651, 658-660sz. képek.
398 Lásd még 630-631, 680-681  sz. képek.
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40. Gyűjtő: Bali János, dátum: 2010.08.25.,
helyszín: Resznek, adatközlő: KFné.

41. Gyűjtő: Szőke Judit, dátum: 20080.07.02,
helyszín: Gellénháza, adatközlő: BPné.

Azokban a házakban, ahol több generáció él együtt, nincs lehetőség tisztaszobák

fenntartására. Itt az enteriőrök viszonylag zsúfoltak, a hely maximális kihasználására

törekszik a család, ami a lakás méretének korlátai miatt nem felétlenül szolgálja a prak-

tikumot. A házakban együtt látjuk elhelyezve a régi szekrénysorokat az új kiegészítő

bútorokkal, amelyek a család igényeinek megfelelően lehetnek a szülők vagy a gyere-

kek fekhelyeként szolgáló, egyszemélyes vagy franciaágyak, a gyerekek tanulásához

szükséges polcok és íróasztalok. A szekrénysor polcain a dísztárgyak vitrinszerű elren-

dezésének nyomai ugyan látszanak, de a rend helyét átvette a tároló funkció, így a pol-

cok rendkívül zsúfoltak, tele vannak használati tárgyakkal, a gyerekek játékaival. A

viszonylag kis helyre szorult családok a rendelkezésükre álló teret maximálisan kihasz-

nálják, így ruhák lógnak a szerkények fogóira akasztva, vasalóállvány és más gyakran

használt tárgyak állnak a szobákban.399

42. Gyűjtő: Gál Boglárka, dátum: 2010.08.25.,
helyszín: Resznek, adatközlő: KL.

43. Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum:
2008.07.07., helyszín: Kávás, adatközlő: ZR.

399 Lásd 703, 765 sz. képek.
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Vizsgálati terepünkön az új típusú bútorok, a szekrénysorok minden esetben a

család ízlésének és lehetőségeinek megfelelően gazdag díszítést kaptak, általában ün-

nepi poharak és csészék tároló helyeként szolgáltak. Elmondható, hogy az egymásra

rendeződő korok nemcsak a bútoroknál, hanem a dísztárgyaknál is megfigyelhetők, sőt

ebben a tárgykategóriában nemcsak az 1980-1990-es évek a korszakhatár, hanem a leg-

újabb korból, napjainkból is nagyon sok apróbb tárggyal rendelkeznek. A lakások dísz-

tárgyai és kisebb használati tárgyai közé bekerültek a piacokon kapható olcsó műanyag

és a kínai boltok árui. Ezek között találhatók terítők, apró kerámia dísztárgyak, jelleg-

zetes nagyméretű, aranyszínű műanyagból készült falióra.

A vitrinekben, polcokon, falakon kaptak helyet a keretbe helyezett családi fotók

az unokákról, a gyerekekről, általában valamilyen jeles eseményen fényképezve, mint a

ballagás, vagy éppen az esküvő.400

44. 2007.07.20. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: BFné

45. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka;
Adatközlő: DL

A polcok, vitrinek díszítésében nagy szerepet kapott a család ízlése, és a szán-

dék, hogy életük fontos eseményeit, a számukra fontos dolgokat megmutassák a külvi-

lágnak. A dísz-, és egyéb tárgyak között ezért megtaláljuk a könyveket, a paraszti ház-

tartásoktól eltérően sokkal nagyobb mennyiségben. Ezek között vannak az azonos bo-

rítóval rendelkező, a világirodalom és magyar irodalom klasszikusainak sorozatai.

Emellett új könyveket, olcsóbb sorozatokat és más, a család érdeklődési körének meg-

felelő könyveket, kiadványokat tettek ki. A könyvek mellett fontos szereplői a polcok-

nak és a vitrineknek a szinte soha, vagy csak nagyon ritkán használt ünnepi üvegpoha-

rak, kávés, teás készletek, ünnepi tányérok, amelyeket a család becsben tart. Itt kapnak

helyet a különböző vásárolt vagy ajándékba kapott emlékek, gyertyatartók, nippek, oly-

400 Lásd 699-700, 704, 705, 724 sz. képek.
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kor feszületek, ékszeres dobozok, családi fotók. Ezek a vitrinek úgy tűnnek, mintha va-

lóban a paraszti szobák reprezentatív tereinek egyfajta továbbélései lennének, ahol a

szent szobrok és a feszület mellett helyezte el a ház asszonya a különböző búcsúi tár-

gyait, emléklapokat és más dísztárgyakat. 401

46. 2008.07.10. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: HM.

47. 2008.07.09. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsu-
zsa; Adatközlő: KLné.

A polcok mellett a szekrények teteje is alkalmas arra, hogy éppen további táro-

lóként használják. A kutatásba vont lakásokban itt kaptak helyet azok a vázák, egyéb

dísztárgyak, amelyek máshol már nem fértek el, több esetben egy-két üveg ital is.402

48. 2008.06.30. Gellénháza; Gyűjtő: Szőke Judit;
Adatközlő: NyIné.

49. 2007.07.20. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: BFné.

Fontos részei a kockaházak díszítő elemeinek az egészen kicsi és nagyobb dísz-

terítők, amelyek mintája a legtöbb esetben népművészeti forma. A terítők szerepe legin-

kább a díszítés, a kézimunkatermékek láthatóvá tétele, és kevésbé érvényesülnek prak-

401 Lásd még 611, 657, 667, 671, 672,732, 756 sz. képek.
402 Lásd még 630, 668, 705, 756 sz. képek.
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tikus szempontok. Így kerültek tömegével nemcsak az asztalokra, hanem a televízióra, a

gázórára, a háztartási gépekre, a fagyasztóra, a polcokra – ide akár több is, szinte min-

den dísztárgy alá egy, a székekre, heverők háttámlájára. A falak állandó tartozékai a

fényképek és a festmények. A szentképek először a polgárosult paraszti enteriőrökben

jelentek meg, de a kor előrehaladtával jelentőségük háttérbe szorult, és megjelentek a

különböző zsánerképek, híres festmények reprodukált másolatai.403 A vizsgált házak

szobáiban a szentképek jelenléte leginkább az idősebbeknél figyelhető meg. Gyakori

volt a feszületek, esetleg rózsafüzér kiakasztása a falakra. A képek annyira fontos sze-

replői a lakás díszítésének, hogy minden lakásban jelen voltak. Nem jártunk olyan la-

kásban, szobában, ahol valamilyen zsánerkép,404 vagy különböző korú családi fotók ne

lett volna a falakon. Sok esetben nemcsak a szobában, hanem a konyhában vagy az elő-

terek falain is megtalálhatók voltak. A fotók lehetnek régi családi képek a család felme-

nőiről, különböző korú esküvői fotók, fényképek az unokákról, az unokák jeles esemé-

nyeiről, mint például a ballagás vagy az egyetemi diplomaosztó.

50. 2010.08.26. Csesztreg; Gyűjtő: Imreh Réka,
Nagy Viktória; Adatközlő: KLné. 51. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka;

Adatközlő: DL.

403 S. Nagy Katalin, 1987, 252.
404 Lásd még 609, 613, 615, 622, 636, 663, 666, 675, 678, 680, 692, 722, 725, 730, 731, 735, 740, 745,

770, 772 sz. képek.
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14.3. Konyhák

A beköltözés után előbb a konyhát rendezik be. Ennek az az oka, hogy a konyha

volt mindig is a paraszti lakhelyek fő élettere. Ide általában a zöld vagy fehér festékkel

lefestett kredenc, és a hozzá tartozó, korábban már részletesen felsorolt bútorok kerül-

nek.

A lakás berendezése, karbantartása, felújítása folyamatos munkát kíván, az első

bútorzatot a teljes berendezés után néhány évvel fokozatosan lecserélik. Előbb a legré-

gebbi, a házba legkorábban beérkezett bútortól válnak meg, és úgy mennek végig a la-

káson. Természetesen előbb a konyhát újítják föl, mert annak a bútorai a legrégibbek.

Ráadásul azokat használják a legintenzívebben, azok szorulnak a leghamarább cserére.

A felmért lakások 40%-ában a konyha bútorzata az 1980-as évekből származott, ami azt

bizonyítja, hogy a ház berendezésének elkészültével a család nekilátott a lakás felújítá-

sának, és a 15 évnél idősebb konyhabútort már egyszer lecserélték. Természetesen itt is

megvannak a kivételek: a lakások 12%-ában a lakók még mindig az 1960-as évek

konyhabútorai között éltek, ők azok az idős, a legtöbb esetben egyedül élő nők, akik

családi helyzetükből adódóan a gyerekeik elköltözését, a férjük halálát követően a leg-

rosszabb anyagi körülmények közé kerültek, és céljuk az addigi életszínvonaluk fenn-

tartása, ám a javításokra, felújításokra – a legszükségesebbeken kívül – nincs lehetősé-

gük. Ezekben az épületekben a lakás többi részének a berendezése is öreg. Az esetek

24%-ában a konyha bútorzata az elmúlt 20 évből, vagyis az 1990-es évekből való. Itt

azokról a családokról van szó, amelyek az 1970-es években építették a lakóházukat,

tehát később értek a berendezési folyamat végére. Ugyanez a frissítés jellemzi azokat a

családokat, ahol két-három generáció él együtt – a legfiatalabb és a középső generáció

aktív korú tagjai –, és a jobb anyagi helyzet okán törekszenek lakásuk minél korszerűbb

fenntartására, a lakókörnyezet kényelmes és újszerű berendezésére. Bármelyik eset áll is

fenn, a család egyrészt rendelkezett a szükséges anyagiakkal, másrészt megvolt benne a

változtatás, modernizálás igénye. Az új bútorokkal felszerelt konyhák esetében a bútor-

csere periódusa rövidebb, mint a szobabútorok esetében, hiszen a konyha bútorzatának

korlátozottabb az elhelyezhetősége, így amint a konyhában már nincs szükség a bútorra,

a kamrába vagy fészerbe kerül tároló bútorként.405

A vizsgált családoknál, a konyhák esetében is elmondható az életkortól függő tárgymo-

dernizáció, ami a szobák esetében is tapasztalható volt. Az idősebb (65–80 évesek vagy

405 Lásd 146, 150 sz. képek.
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egyedül élők) személyek esetében a konyha korszerűsítése körülbelül akkor fejeződik

be, amikor a tulajdonosok nyugdíjba mennek. Ha a nyugdíjazás kezdetéig nem állt mód-

jukban felújítani a konyhát, akkor a viszonylag régi bútorokkal berendezett konyhabelső

maradt. Ezekben a konyhákban még megtalálhatók a kredencek,406 mellettük pedig csak

a legszükségesebb újításokra volt lehetőségük a tulajdonosoknak, így a bútorok nem

alkotnak koherens egységet. Ők az 1930-as, 1940-es években született adatközlők, mint

például BFné, KLné, KGy, SzIT, CsIné, NDné, BD. BFné és a férje szegény családból

származott, a két kisebb szobával rendelkező kockaházukat kölcsön segítségével épít-

hették fel. A szüleik nem tudták segíteni őket, így a kölcsön törlesztése mellett viszony-

lag lassan – az építést követően – egy-egy kisebb megtakarított összeggel tudták beren-

dezni a házukat. A folyamat így is hosszú évekig tartott. Időskori éveikből keveset tölt-

hettek együtt, hiszen BFné férje, hosszas betegség után – nyugdíjas évei elején – el-

hunyt, így az özvegy csak nagy anyagi fegyelemmel tudta saját magát és a házat fenn-

tartani. Fizetett munkája sosem volt, özvegyi nyugdíjból élt, az pedig csak a legszüksé-

gesebbekre volt elég, pl. új bútorra sosem jutott belőle.

52. 2010.08.23. Nemesnép; Gyűjtő: Módos Máté;
Adatközlő: NDné.

53. 2007.07.20. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa; Adat-
közlő: BFné.

Egy másik házaspár – HO és neje, akik szintén a múlt század harmincas éveiben

születtek – élete szerencsésebben alakult. Házasságkötésüket követően Gellénházára

költöztek, ahol HO az olajipari vállalatnál kezdett dolgozni, viszonylag jó fizetésért,

406 Lásd 467, 472, 491 sz. képek.
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felesége pedig, ahogy a gyerekek felcseperedtek, ugyanannál a vállalatnál helyezkedett

el. A szüleik őket sem tudták segíteni, azonban az állandó munkahely biztonsági hátte-

rével – kölcsönnel ugyan –, de hamar felépült a házuk és aktív éveikben egy viszonyla-

gos anyagi biztonságban éltek. A fizetésüket jól beosztva sikerült utazni, nyaralni és

tartalékot képezni. Nyugdíjas éveikben sem voltak különösebb egészségügyi gondjaik,

ezért aztán az 1990-es években lehetőségük volt lecserélni a régi konyhabútort. A szo-

bák berendezéséhez nem nyúltak, ez már meghaladta volna az anyagi lehetőségeiket, de

a gyakran használt konyha modernizálására – BFné-vel ellentétben – igényük és lehető-

ségük is volt.

Azoknál a családoknál, ahol nem volt lehetőség nagyobb bővítésre, ott csak a

szükséges modernizációs munkákat végezték el. A bútorzaton meglátszik a berendezés

funkcionális bővítésének kényszere, az esztétikai szempontok ilyenkor kevésbé érvé-

nyesülhettek. A bútorok ezért gyakran nem összetartozó és egymáshoz illő elemekből

állnak. Gyakori eset, hogy (költségkímélés céljából) a földgázzal működő főzőkályha

mellett – főleg a téli hónapokban – fenntartják a fafűtéses sparheltet is, amelyet tavasz-

tól őszig terítővel takarnak le és lerakó helynek használnak.407

54. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka;
Adatközlő: DL

55. 2008.07.10. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő:SI.

Ezekben a konyhákban gyakori a paraszti lakberendezési tradícióból eredő ha-

gyományokra utaló egyszerű fekhely jelenléte, ami a tulajdonos nappali pihenésére

szolgál, de nem ritka, hogy a téli időszakban ez a bútordarab éjjeli fekhelyként is szol-

gál, ha takarékoskodni szükséges a fűtéssel.408.

407 Lásd 465, 470, 482, 491, 518, 537 sz. képek.
408 Lásd 466, 469, 478, 538 sz. képek.
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Ezekben a konyhákban megtalálhatók az egy- vagy kétmedencés, keverőcsapos

mosogatókagylók is, amelyek az 1980-as évekből származnak, abból a korszakból, ami-

kor vezetékes vizet vezettek a környék házaiba, így lehetősége nyílt a családnak a

konyhai mosogatás korszerűsítésére.409

56. 2010.08.24. Szentgyörgyvölgy, Gyűjtő: Kiss
Nóra, Adatközlő: VGy.

57. 2070.07.20. Kávás, Gyűjtő: Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: BFné.

Az idős szülőkkel együtt élő fiatalabb családok, vagy a külön élő fiatalabb, és

még aktív korú családok konyhái egy-két kivételtől eltekintve az évek során mind lecse-

rélődtek, és a nyolcvanas évek végén készültek el. Ezekhez a bútorokhoz pedig már

hozzátartozott a konyhai mosogató, így ezek a szekrénysorokkal együtt kerültek a

konyhába. A konyhabútor – a korábbi típusokkal összehasonlítva – sokkal nagyobb fe-

lületen helyezkedik el, tárolókapacitását tekintve hasonlít a szobák szekrénysoraihoz. A

bútorzat egységesebb, sokkal rendezettebb, mint a fent tárgyalt változatok.410

ZR idős édesapjával él együtt. A válását követően költözött vissza a szüleihez,

az 1980-as években és szinte minden megtakarított pénzét arra költötte, hogy az 1960-as

években épült házat felújítsa és a bútorzat egy részét kicserélje. Elsődleges feladatának

tekintette a konyha modernizációját, hiszen a mindennapos tevékenységek szempontjá-

ból ez a helyiség a legfontosabb. Később következett a fürdőszoba burkolatának és tel-

jes berendezésének, legvégül a szobák bútorzatának a cseréje.

409 Lásd 485, 487, 510 sz. képek.
410 Lásd 498-499,524, 527, 546 sz. képek.
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58. 2008.06.30. Gellénháza; Gyűjtő: Szőke Judit;
Adatközlő: NyIné.

59. 2008.07.07. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: ZR.

A konyhák mindenhol díszítést is kapnak, így a főzésnek alárendelt szigorú

praktikum mellett egyfajta esztétikai funkcióval is rendelkeznek. Itt is megtaláltuk a

polcok vitrinszerű díszítését, ahol a ritkán használt, szebb, esetenként divatosabb kávés-

, vagy mutatósabb pohárkészlet kap helyet. A paraszti tradíció továbbéléseként értékel-

hető az szokás, hogy a konyhai falon még helyet kapnak azok a dísztányérok, amelyek

az idősebb generáció szokásvilágát őrzik.411

60. 2010.08.23. Nemesnép; Gyűjtő:
Kovács Kata; Adatközlő: KGy.

61. 2010.08.24. Nemesnép; Gyűjtő: Gábor Tamara; Adat-
közlő: SzIT.

A kiállításszerű elhelyezésre nemcsak a poharak és csészék alkalmasak, hanem

az 1970-es évek végén megjelenő, egységes stílusú, merő- és szedőkanál-készletek meg

a mintás (kerámia) fűszertartók.412 A későbbi, az 1970-es évektől megjelenő konyhabú-

torok szekrényei gyakran nem is rendelkeztek – a vitrinszerű elrendezés megmutatására

alkalmas – üveges ajtókkal, így a díszítés inkább a falakon valósulhatott meg, dísztá-

411 Lásd 504, 535, 539 sz. képek.
412 Lásd 535, 576-577 sz. képek.
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nyérok elhelyezésével, díszes fűszertartók felszerelésével, vagy a konyhaszekrény tete-

jének díszítésével.

Nemcsak a fiatalabb családoknál, hanem az idős korosztály magányos képvise-

lőinél is megtaláltuk azokat a konyhai elektromos készülékeket, amelyek a jelenkor

hasznos eszközeiként vonultak be a konyhába, nevezetesen a mikrohullámú sütőt, kávé-

főzőt, vízforralót.

14.4. Kamrák
A kockaházakban, a konyha szomszédságában kialakított kamrák kifejezetten

élelmiszer és ritkán használt konyhai eszközök raktározására szolgáló helyiségek.413

62. 2010.08.30. Szentgyörgyvölgy, Gyűjtő: Kovács
Zsuzsa, Imreh Réka; Adatközlő: BD.

63. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Gál Boglárka;
Adatközlő: DL.

Berendezésüket a jól ismert stelázsik – vagy konzolokra szerelt polcok – alkot-

ják, amelyeket ’stelázsipapírral’ díszítenek. Nagy ritkán még kézzel hímzett textilcsík-

kal vagy kivágott mintás papírcsíkkal is találkozunk; ez utóbbi a legtakarékosabb díszí-

tőeszköz: a háziasszony ollóval vágja a tenyérnyi széles sávokra a mintázatot. A boltban

vásárolható nyomott mintás papírcsíkokat a kamra meszelésekor újakra cserélik, a régit

eldobják (vagy tüzeléskor elégetik).

A stelázsik mellett régi konyhai bútorok vagy más polcok is szolgálhatnak táro-

lóként. A polcok mellett régi, a lakásban már nem használt szekrények is helyet kapnak,

hogy minél több hely legyen a raktározásra.414 A nagyobb alapterületű kamrákban he-

lyezik el a nagyméretű hűtőszekrényeket és/vagy hűtőládákat415 – a húsfélék, készéte-

lek, fagyasztott zöldségek és gyümölcsök huzamosabb ideig való tárolását lehetővé te-

vő, ma már nélkülözhetetlen gépeket.

413 Lásd 388. 390, 396, 398. sz. képek.
414 Lásd 403, 409, 411, 414, 415 sz. képek.
415 Lásd 387, 413 sz. képek.
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A kockaházak kamrái általában keskeny és hosszúkás helyiségek, amelyek –

amúgy is szűkös – alapterületét nem egy esetben a padlásfeljáró (lépcső, létra) tovább

csökkenti.416 Zsúfolt kamrákban – ott, ahol csak ritkán járnak a padlásra – a padláslép-

cső fokait tárolásra is használják, ilyenformán szerezve vissza valamennyit a helyiség

alapterületéből.

A kamrák polcain a ház asszonya által készített kompótokat és a befőzéssel tar-

tósított lekvárokat, savanyúságokat, fűszeres darálmányokat stb. tárolják.417 A kamra

gazdájának emellett arra is gondja volt, hogy egyfajta esztétikai célnak is eleget tegyen

– a színes üvegek váltakozó elhelyezésével, ezzel is megcsillogtatva a kamrát megte-

kintő vendégnek a gazdasszony szakértelmét és tudását.418

A fenti képen látható rendezett polcsor egyáltalán nem volt általános a kutatás-

ban felkeresett családok esetében. A tulajdonosok életkorától, egészségi állapotától,

egyéni ízlésétől függően változott a kamrák rendezettsége, de a legtöbb esetben a kam-

rának inkább raktár szerepe volt és gyakran volt zsúfolt, rendezetlen. A kamra élelmi-

szerei között nemcsak a befőttek esetében figyelhető meg felhalmozás, a kereskedelem-

ből beszerzett tartós élelmiszerekből is nagyobb mennyiséget tárolnak. A halmozás mö-

gött két okot sejtünk: egyrészt a falusi gazdasszony hagyományosan takarékos, gyűjtö-

gető természetét, másrészt a kisebb települések gyengébben ellátott boltjainak szűkebb

választékát, amelyet a közeli városok, nagyobb települések áruházainak akciós kampá-

nyai segítségével tudnak kompenzálni.

416 Lásd 405, 406 sz. képek.
417 Lásd 399, 402 sz. képek.
418 Lásd 385 sz. kép.

64. 2010.08.26. Csesztreg; GyűjtőK. Imreh Réka, Nagy Viktória;
Adatközlő: KLné
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14.5. Előterek
A kockaházak tipikus közlekedő helyiségeiből (méretüktől függően: keskeny

folyosók vagy tágasabb előterek) a lakás többi helyisége is közvetlenül elérhető. A koc-

kaházak megjelenésével felbukkanó új tér az áthaladás segítésén túl, amolyan vendég-

fogadó szereppel is bír, ezért itt mindig helyet kap egy asztal, körülötte székekkel.419

65. 2008.06.30. Gellénháza; Gyűjtő: Szőke Judit; Adat-
közlő: NyIné.

66. 2007.07.20. Kávás; Gyűjtő. Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: BFné.

A fürdőszoba mellett ez a másik olyan új tér, amely a parasztházakban korábban

nem volt jelen, ezért ennek a helyiségnek berendezési tradíciója sincsen.

Sajátos helyzetükből adódóan, berendezésüket tekintve, hasonló folya-

maton mennek keresztül, mint a fürdőszoba. A lakóház megépítését követően a fő cél a

helyiség tereinek értelmes kihasználása, ahol fontos szempont a tér központi elhe-

lyezkedése. A házba lépők ide érkeznek meg először, ezért magától adódik az ötlet,

hogy a cipők, kabátok, táskák tárolására alkalmas fogasokat, fiókos vagy polcos kisbú-

torokat helyezzenek ide. Itt a helye egy nagyobb tükörnek, a cipős szekrénynek, később

pedig ide került a telefon is.420

419 Lásd 375, 376, 378, 380, 381, 386, 389, 346, 348, 352, 356, 359, 364, 375, 378 sz. képek.
420 Lásd, 374, 383 sz. képek.
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67. 2008.07.10. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa,
Szőke Judit; Adatközlő: HM.

68. 2008.07.09. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: KLné.

Az előterek falát sok esetben tapétával, kárpittal, lambériával vagy mintás fa-

rostlemezzel takarják. A falakon gyakran találunk fényképeket, festményeket, dísztá-

nyérokat vagy falinaptárt.

Mint a lakásba lépőt elsőként fogadó helyiség, nem lehet rendetlen, és csak a ke-

retek közé szorított tárolás funkcióját töltheti be. Szintén központi elhelyezkedéséből

adódóan következik az asztal és a székek elhelyezése, amely alkalmassá teszi a teret a

mindennapos vendégek fogadására. A család bővülésével, az új berendezési tárgyak,

háztartási gépek megjelenésével ez a tér is alakul, módosul és helyet kap benne egy-egy

szekrény vagy fagyasztógép, amelyek a konyhában nem férnek el, az udvari kamrákban

pedig tönkremennének.421 Sok esetben ide került a régi heverő is, amely helyett újat

vásárolt a család, azonban a régit nem szándékoztak kidobni.422

421 Lásd 373, 379, 377, 381, 385, 355 sz. képek.
422 Lásd 371 sz. képek.

69. 2007.07.20. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa; Adatközlő: BFné.
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Az előtér fejlődésének utolsó állomása, amikor nappali szobává alakítják és az

étkezőasztal helyett ülőgarnitúrát vagy foteleket és dohányzóasztalt helyeznek itt el. Az

eredeti cementpadló helyett járólapokkal padolják le a helyiséget vagy szőnyegeket te-

rítenek le. Ezzel a berendezés-módosulással már teljes értékű helyiségként szervesülnek

a lakóház tereibe.423

70. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Bali János; Adatközlő: KFné.

14.6. Fürdőszoba
A lakóház egyes helyiségei közül a fürdőszobával részletesebben is kell foglal-

koznunk, hiszen a lakóház új helyisége egy sajátos fejlődési folyamat eredményeként

jelent meg a falusi otthonokban. A test tisztántartásának és a higiéniának gazdag iro-

dalma van. Ezek részletes elemzése elsodorna a témámtól, így a fejezet összeállításához

Juhász Katalinnak a falvak tisztálkodási szokásait bemutató dolgozatait használtam.424

Az elkülönített tisztálkodási helyiség általánossá tétele a múlt társadalmi rend-

szer irányelvei között szerepelt, úgymond a falu népét akarta felzárkóztatni a városi la-

kosság civilizációs szintjére. Az átállási folyamat több tényezőtől függött: a felhaszná-

lóban ki kellett alakítani az igényt, a településen pedig előzőleg ki kellett alakítani az

infrastruktúrát (víz- és csatornahálózat, szennyvízkezelő telep), nem utolsósorban a ház-

tulajdonos anyagi helyzete is meg kellett engedje az ezzel járó beruházást.

A meggyőzés eszközeként a propagandát is fölhasználták, a „tisztaság – fél

egészség” jelszó is nagyban segítette az akció sikerét, a falu társadalmának úgymond

„felzárkóztatását”. A rendszeres fürdőszoba-használat megváltoztatja ugyan a korábbi

423 Lásd 389 sz. kép.
424 Juhász Katalin, 2006, 2008.



Lakberendezési szokások a kockaházakban

181

tisztálkodási szokásokat, de a tisztálkodáshoz fűződő évszázados tradíció csak lassan

alakul át, ahogy a fürdőszoba is csak lassan kerül eredeti funkciójába.425

A tisztálkodás egészségmegőrző fontosságát hangsúlyozó kampány később ért el

a falvakba, mint a városokba, a 20. század első felében még a város népére is ráfért az

ilyen célú néptanítás. Egy 1905-ös felmérés szerint például Budapesten 1000 lakásból

mindössze 46-ban volt fürdőszoba. Vidéken ez az arány jóval alacsonyabb volt, a fal-

vakban pedig gyakorlatilag nulla. 1929-ben a budapesti munkáslakások 1,3%-ában,

1935-ben is csupán 6,9%-ában volt fürdőszoba, azok is a kétszobás lakásokhoz tartoz-

tak. A folyóvízzel (konyhai falikút formájában) rendelkező budapesti munkáslakások

aránya jóval magasabb volt: 1930-ban a lakások mintegy fele, 1941-ben már több mint

70%-a rendelkezett folyóvízzel.426 Az adatok javulása ellenére a fürdőszoba iránti igény

csak lassan hódított teret – elsősorban a pénzügyi vonatkozások miatt.

Az 1960-as évek végéig vidéken csak nagyon korlátozottan volt lehetőség a tisz-

tálkodáshoz és mosáshoz szükséges víz lakáson belüli biztosítására. A falvakban és a

nagyobb községekben még az 1950-es években is az 1945 előtt épült közkutakból, vagy

a saját porták ásott kútjairól hordták a vizet vödörrel, kannával. Már az 1960-as évek

első felétől kezdődően megépült, úgynevezett törpe vízművek is nagy könnyebbséget

jelentettek, hiszen a községi vízműtársulások által emelt víztornyok (hidroglóbuszok)

állandó víznyomásának és a fővezetékek megépítésének köszönhetően szinte minden

utcasarokra kerülhetett öntöttvas nyomókút. A fővezetékekből előbb a települések köz-

intézményeibe és a meghatározó helyi közéleti személyiségek lakásaiba jutott el a veze-

tékes víz. A vízvezeték ugyan közpénzen épült meg, de azért, hogy a magánházakba is

bekössék, már elég jelentősnek számító összeget kértek. A vidéki településeken élők

zöme még az 1970-es évek második felében is komfort nélküli lakásban élt. A fürdő-

szobák vízellátását a kútba helyezett búvárszivattyúval és tartályrendszerrel, a vízmele-

gítést fatüzeléses fürdőkályhával, villanybojlerrel vagy egyéb módon oldották meg.427

A falusi lét korábbi tisztasági tradíciójának részleges fennmaradásával magya-

rázható, hogy a fürdőszoba nem jelentkezett létszükségletként a vidéki lakosság köré-

ben. Az új lakóházak tervein szerepel a fürdőhelyiség, mint kötelező elem, amelyet az

építők meg is építenek ugyan, de a legtöbb esetben csak később használnak tervezett

425 Victor Buchli, 1999, 41-42.
426 Juhász Katalin, 2006, 47.
427 Juhász Katalin, 2008, 112-117.
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funkciója szerint. A víz bevezetéséig inkább lomtár vagy kamra funkcióval bírt ez a

helyiség.

A felméréseink szerint a kockaházakban már a kezdetekkor megépült a fürdő-

szoba, de összkomfortos csak később lett maga a ház és vele együtt a fürdőszoba is. A

WC szintén nem volt kötelező eleme a fürdőszobának, így az gyakran csak később ké-

szült el.428

„És külön fürdőszoba mindig is volt itt a házban?

Hát ez miután megkészült, alant van az alsó konyhában egy kádas fürdő, az volt az első,

akkor ugye ez itt szembe velünk, itt ez, most talán 10 éve készült el, egy zuhanyzóval

meg WC. Addig nem volt WC, hát nem így ment… Hát ki kellett menni a WC-re, hát

falun így ment ugye.”429

„Nem csináltak wc-t?

Nem, mert a szomszédba jártunk át, nem volt akkor még kerítés, meg ez meg az.

És csak a fürdőszobát csinálták meg, a wc-t nem?

Akkor még nem volt, ááh. Nem, nem. Be volt vezetve, a víz, gáz, villany, mindenféle,

csak a fürdőt nem tudtuk megcsináltatni, mert arra már nem volt pénz.”430

A fürdőszobát – miután a napi tisztálkodás a mosdás és nem a zuhanyozás vagy

a fürdés volt –, gyakran használták ruháknak, a mosás kellékeinek és tisztítóeszközök-

nek a tárolására, amely funkciót az idősebb tulajdonosok esetében mind a mai napig

megőrizték.431 A ruhákat szegre, kampóra akasztották vagy kosárba tették, s a polcok,

dobozok, flakonok tömkelege miatt ezek a helyiségek eléggé zsúfoltak voltak. A fürdő-

szobának még nincs lakberendezési tradíciója, nincsenek tipikus bútorai, hanem akasz-

tók, fogasok, régi, kisebb szekrények (pl. a hálószoba garnitúrából átminősített éjjeli-

szekrény) szolgáltak tárolóként.432

428 Lásd még 100 sz. interjú.
429 Gyűjtő: Nádasdy Fanni, Fazekas Anna, dátum: 2010.08.23., helyszín: Csesztreg, adatközlő: HI.
430 Gyűjtő: Szőke Judit, dátum: 2008.07.03., helyszín: Gellénháza, adatközlő: GR.
431 Lásd 102, 109 sz. interjúk.
432 Lásd 417, 439 sz. képek.
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A felmérés során gyakran találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a fürdőszoba +

WC egységet utóbb megbontották és a későbbi átalakítás során különálló WC-t hoztak

létre.

A fürdőszobához való viszony később, az 1980-as évekre már a vizsgált telepü-

léseken is erőteljesen megváltozott, amit a fürdőszoba-felújítási hajlandóság mutat. A

lakások bútorzatának korából arra lehet következtetni, hogy a felépült lakások, építésük

idejétől függően, az 1970-es évek végére, legkésőbb az 1980-as évek elejére teljes bú-

torzatot kaptak. Egymástól jó pár éves eltéréssel, de minden szobába került bútor, így

elkezdődhetett a lakás legelsőként elkészült részeinek felújítása. A konyha bútorzata

után, az általunk vizsgált esetekben jellemzően először a fürdőszoba felújításába fogott

a család. A vizsgált lakások 30%-ában az elmúlt 20 évből származik a fürdőszoba

csempéje és berendezése.433

72. 2010.08.25. Resznek; Gyűjtő: Bali János; Adat-
közlő: KFné.

73. 2008.07.02. Gellénháza; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa;
Adatközlő: KA.

433 Lásd 419, 420, 424, 425, 438, 434, 435, 440, 443, 444, 445 sz. képek.

71. 2008.07.08. Kávás; Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit;
Adatközlő: TL.
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Ez az az időszak, amikor a vezetékes víz a falusi lakásokba is bekerült, átalakult

a napi tisztálkodáshoz, szépségápoláshoz fűződő tradíció, ami magával vonta a tevé-

kenységek elvégzését szolgáló tér valódi funkcióba kerülését. A felújított fürdőknek

ugyanúgy megvan az esztétikai funkciójuk, akár a szobáknak. A csempe és a járólap

színe harmonizál egymással, beépített bútorokat használnak az egységes és tetszetős

összhatás érdekében. Ezekben a fürdőszobákban már nem kapnak helyet a régi bútorok,

oda nem illő kiegészítők. A felújítás során, anyagi lehetőségeik határain belül és ez el-

érhető termékek választékából gazdálkodva ugyan, de fokozottan figyelnek az össz-

hangra. Számolnak a tükör, polcok, lámpák harmóniájával. A fürdőszoba bútorai pedig

valóban ide illő, kifejezetten ide vásárolt elemei lesznek a berendezésnek. A felújítás

vagy a felújítási terv része a kád zuhanyzóra cserélése, ami az idősek esetében kön-

nyebb használhatóságot is jelent.434

„Azon belül mást nem alakítottak?

A fürdőszobát. Benne volt egy kis spájz, aztán itt, amikor a konyhát ide tettük, akkor itt

lett egy kicsi spájz. Egy falat ott kinyomtak, a tusoló meg a WC egy kis szögletben volt.

Mit tudtuk mi akkor. Férjen el a kád, meg a mosdókagyló. Aztán most egy kicsit kitoltuk

a falat.”435

A felújításba az egyedül – vagy kettesben – élő idősebbek nem vágnak bele, ők

csak a lakás fenntartására törekednek, azonban az 50-es éveikben járó családok tervezik

vagy már el is végezték a felújítást.

434 Lásd még100, 113 sz. interjúk.
435 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, dátum: 2008.07.02, helyszín: Gellénháza, adatközlő: HO.
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15.Gazdaság

A lakóház építésének, szerkezetének elemzését követően fontos téma a gazdál-

kodás viszonyainak tárgyalása, hiszen a háztáji gazdaság létfontosságú eleme a család

fennmaradásának.

A falusi társadalom nagyobb részét alkotó közép- és kisparasztság – akik, utó-

daikkal együtt Zala megye falusi társadalmának jelentős rétegét adták – heterogén cso-

port volt. A 15-20 kat. holdas középparasztok, valamint az 5-10 kat. holdas régi és új

kisbirtokosok is részei voltak ennek a társadalmi rétegnek. Azért tekinthetünk rájuk

egységes csoportként, mert közös jellemzőjük volt, hogy a maguk földjén, a maguk ere-

jével gazdálkodva elkülönültek az önállótlan törpebirtokosoktól és a föld nélküli sze-

gényparasztoktól. Másrészt ez a paraszti réteg is igen nagy ellenállást tanúsított a kol-

lektivizálással szemben.436

Zala megyében, természeti adottságai miatt – kevés szántó, erdőben gazdag vi-

dék – a terület amúgy sem volt alkalmas a nagytáblás művelésre. Többek között emiatt

is történt meg az, hogy sok zalai településen az első körben nem is szerveztek szövetke-

zeteket. Kezdetben a gazdák – akár napokra is – elbújtak az agitátorok elől a szőlőhe-

gyek présházaiban vagy az erdős területeken.437 A hatalom első hatékonyabb lépése a

Hangya-, Tej-, Hitel- és egyéb fogyasztási szövetkezetek egybeolvasztása 1948–1949-

ben. Ezzel a lépéssel ugyanis új vezetőséget neveztek ki a szövetkezetek élére, kire-

kesztve a döntéshozói munkából a kulákokat és a módosabb rétegeket.438 Ezt követően a

táblás rendszer létrehozásához szükséges tagosítás jelentette a falusi gazdák tömegei

számára a következő elfogadhatatlan lépést, hiszen a tagosítás eredményeképpen a tée-

szek kapták meg a legjobb földeket. Ez ellen rengeteg panaszlevelet írtak a gazdák,

amelyek semmi haszonnal nem jártak, ezért második lépésként ellenálltak a kollektivi-

zálási folyamat kiépítésének. Nem mentek el a cseretárgyalásokra és nem a tagosítás

nyomán nekik juttatott földet művelték, hanem a korábbi földjeiket, de ezzel csak időle-

gesen tudtak a kialakulóban lévő rendszer ellen fellépni.439 Az 1955-ben, nagyobb nyo-

másgyakorlással szervezett téeszekbe ugyan sokkal több gazdát sikerült beléptetni, de

436 Varga Zsuzsanna, 2006, 229.
437 Káli Csaba, 2015, 183.
438 Káli Csaba, 2015, 184.
439 Káli Csaba, 2015, 185.
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az 1956-os forradalom elsodorta ezeket a szövetkezeteket.440 1958-tól azonban már szá-

zas nagyságrendben lepték el a településeket az agitátorok és ettől kezdve már sikerrel

szervezték meg a szövetkezeteket, amely folyamatot 1961-re sikerült befejezni.441

A kollektivizálás befejezését követően a téesztagok 1 kat. hold háztáji földet bir-

tokolhattak,442 amely földrész a családi házak mögött, a szalagtelkek végén kapott he-

lyet. A parasztság a téesz-szervezések időszakában még kevéssé értékelte, viszont a

későbbiekben fontos juttatásnak bizonyult, hogy a téesz tagságra is kiterjesztették a

nyugdíjjogosultságot és a társadalombiztosítási ellátást.443 Ez manapság amiatt is fontos,

mert a nő interjúalanyainknak egy része korábban nem dolgozott, vagy csak időszako-

san vállalt munkát a téesznél, amely munkaviszonyt ma beleszámítják a nyugdíjukba,

így valamivel többet kapnak, mint azok az asszonyok, akik csak a férjük után járó özve-

gyi nyugdíjból élnek.

A téesz-szervezések idején az agitációs előadások forgatókönyvének kötelező

eleme volt, hogy a kollektivizálás melletti érvek között szerepeljen a fenti juttatások

elérhetővé válása.444 Az egyik agitációs előadás jegyzőkönyvéből az derült ki, hogy az

egyik, erre felkért személy minden előre megszervezett kérdést feltett az agitátoroknak,

csupán a társadalombiztosításról és nyugdíjról nem esett szó, mivel az ezt illető kérdé-

sekre beszervezett ’kérdező ember’ nem ment el az előadásra.445

A kollektivizálást követően, a kezdeti időszakban a falusiak számára az 1 kat.

holdas, saját tulajdonban maradó földek megléte nagyon fontos volt, hiszen a földterü-

leten ki tudták alakítani a háztáji gazdaságaikat és ki tudták egészíteni a megélhetéshez

szükséges bevételeiket. A háztáji gazdaság legfontosabb jellemzői a következők voltak:

gazdasági szervezeti alapegységük a háztartás, tevékenységük célja a jövedelemszerzés,

de a háztartás jövedelmében csak kisegítő szerepet játszottak (a tétel csak a téesz-rend-

szer megszilárdulásával lesz igaz, hiszen a kollektivizálás első éveiben, a fizetések el-

maradása idején a lakosság inkább a háztáji gazdaságára és nem téesz-munka jövedel-

mére számított). A jövedelemszerzésen túl a háztáji elengedhetetlen volt a családok

440 Káli Csaba, 2015, 189.
441 Káli Csaba, 2015, 202.
442 Romsics Ignác, 2005, 287.
443 Varga Zsuzsanna, 2008, 307.
444 Zala Megyei Levéltár. XXIII. 9. Mezőgazdasági osztály – Agitáció. Agitációs munka értékelésének

szempontjai, MDP előadásvázlat az agitációs munkához.
445 Zala Megyei Levéltár. XXIII. 9. Mezőgazdasági osztály – Agitáció. 11-55 TSzCs-k népszerűsítésével

foglalkozó agitációs munka iratai 1949. július – 1956. augusztus 22.
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élelmiszer-ellátásában, hiszen a városoktól távolabbi településeken az élelmiszer-for-

galmazás alacsony színvonalú volt. 446 A Zala megyében vizsgált települések esetében –

Gellénházától eltekintve – valóban alacsony színvonalú boltok működtek, amelyek nem

tudták kielégíteni a lakosság igényeit. Ennek ellenére még Gellénházán is mindenkinek

volt és ma is van háztáji gazdasága, ami jól mutatja a falu lakosságának a gazdálkodás

iránti igényét. A kockaházak természetes tartozékai a kertek, és a telek végi parcellák. A

minél nagyobb fokú önellátásra való törekvés miatt a háztáji gazdaságokban diverzifi-

kált termelést folytattak, amely termelési stratégia nem volt idegen a kutatás során vizs-

gált települések esetében, hiszen a megye adottságai korábban is csak ezt az, alapvetően

önellátásra alapuló termelést tették lehetővé.

Országosan, de a helyi viszonyok között is jellemző volt, hogy a kollektivizálás-

sal megszűnő családi gazdaságok, majd a létrejövő nagyüzemi termelés között egy

kényszerű, közvetlen kapcsolat jött létre.447 Ebben a kényszerű szimbiózisban a nagy-

üzemek termelték meg az ország gabonáját, ipari növényeit, takarmányának nagy részét,

tartották a szarvasmarhát, a juhállomány nagyobb részét, így ezek az állatok fo-

kozatosan eltűntek a háztáji gazdaságokból. A háztáji és kisegítő gazdaság adta a zöld-

ség, gyümölcs, sertés- és baromfihús felét, egyes zöldség- és gyümölcsfélék, a vágó-

nyúl, galamb és méztermelés szinte teljes egészét. 448

A korai téesz időkben a háztáji gazdaságoknál az esetek jelentős részében meg-

voltak azok a termeléshez szükséges gazdasági épületek, amelyek a kisteremelésben jól

hasznosíthatók voltak, a nagyüzemeknek viszont jelentős fejlesztési többletköltséget

jelentett volna a létrehozásuk, így egyszerűbb volt például az állattartást bizonyos mér-

tékig kihelyezni. A módszer már csak azért is sikeres volt, hiszen a nagyüzemi termelés

kereteinek kialakulása előtt számos esetben a gazdáknál hagyott állatállomány nagyobb

eséllyel maradt meg egészségesen, mint a téesz - istállókban, ahol sem szakértelem, sem

megfelelő körülmények, sem a törődés hajlandósága nem volt meg. A falusiak ellenben

rendelkeztek a gazdaság vezetéséhez szükséges szakismeretekkel, amelyek korábban

generációról generációra hagyományozódtak. A szakértelem mellett pedig megvolt

bennük a hajlandóság, hogy a rájuk bízott és a saját állataikra is időt szánjanak, és a

kistermelést töredék-idejükben lássák el. Így az önszántukból végzett ingyen munkájuk,

mint megtakarítás és nem mint költség jelentkezett. A levéltárban számos irat számol be

446 Molnár József, 1996, 637.
447 Molnár József, 1996, 631
448 Schindele Miklós, 1981, 102.
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arról, hogy a téeszek óljaiban a rossz körülmények miatt betegség tizedeli a disznókat.

Az állatok otthoni gondozásáért cserébe a nagyüzemi infrastruktúra használatának le-

hetősége állt a gazdák rendelkezésére, így a nagyüzem bizonyos alapanyagainak és erő-

forrásainak használata, amelyre a kisgazdaságok tagjainak nem kellett külön költenie

(vetőmag, gépek). A nagyüzem magára vállalta az értékesítést is, így a szerzett haszon-

ból mindkét fél valamelyest részesült.449

A háztáji gazdaság ilyen viszonyok között tehát nemcsak egy veteményes kert

volt, hanem komplett kisüzem, összetett gazdálkodási helyszín. Magában foglalta a ház-

táji földet, az állatállományt, a gazdasági épületeket és a gazdálkodáshoz használt esz-

közöket is.450 Ennek megfelelően alakult ki kockaház és udvara, ahol a termelés és a

gazdálkodás már nem alapvető tevékenységnek, hanem nélkülözhetetlen melléktevé-

kenységnek számít.

Az átmenetinek tekintett, jellegzetesen részmunkaidős kistermelés a Kádár-kor-

szakban, 1960 és 1990 között tartóssá vált, és a nagyüzemekkel karöltve szimbiózist

alkotott.451 Vizsgálati terepünkön különböző formában és méretű földeken, de szinte

minden család folytatott valamilyen formában gazdasági munkát.

A háztájiban végzett egy óra munkával 16 Ft bruttó termelési értéket állítottak

elő a termelők, amelyet ha értékesítettek volna, 9 Ft-ot kaptak volna érte. Mégis végez-

ték, legnagyobb számban a nyugdíjasok és az eltartottak, mert ebben a maradék időben

más pénzszerzési lehetőséghez nem juthattak.452 Interjúalanyainknál a tétel teljes mér-

tékben helytálló, hiszen a nők esetében az otthonmaradás egyik fontos szempontja volt,

hogy a dolgozó férfi helyett valaki fenntartsa a gazdaságot, amely különösen a szocia-

lizmus kiépülésének elején az egyetlen biztos megélhetése volt a családnak, ezért nem

hagyhattak fel vele. Könnyebb helyzetben voltak azok a családok, ahol az idős szülők

egészségi állapota, helyzete lehetővé tette, hogy ellássák a gazdaság napi teendőit, hi-

szen így a fiataloknak csak hétvégén és a nagyobb idénymunkák alatt voltak komoly

gazdasági feladatai, a nők könnyebben vállalhattak fizetésért munkát.

A falvak jövedelemviszonyainak kedvezőtlen jellege abból adódik, hogy itt hal-

mozottan jelentkeznek azok a tényezők, amelyek ehhez a helyzethez vezetnek. Vagyis

449 Bali János, OTKA-kutatás összefoglaló, kézirat.
450 Molnár József, 1996, 635.
451 Bali János, OTKA-kutatás összefoglaló, kézirat.
452 Andorka Rudolf, 1979, 123.
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itt több volt az eltartott nő, a gyermek és az idős, illetve arányait tekintve több az ala-

csonyabban képzett, az átlaghoz képest alacsonyabb bérekkel fizetett munkás.453

Ez a kényszerű gazdasági munka valamilyen formában egy ideig konzerválta a

korábbi paraszti megélhetési stratégiákat és időszemléletet, és továbbra sem számoltak

igazán szabad idővel, hiszen a fizetett munka után felszabaduló idő jó része a háztáji

gazdaságban hasznosult.454 A felmérések szerint 1963 és 1977 között a férfiak kereső-

tevékenységének átlagos napi időtartama 450 percről 378 percre csökkent, ez elsősor-

ban a törvényes munkaidő-csökkentések következménye. A nők esetében ugyanekkor a

munkaidő 204 percről 245 percre emelkedett, ami a növekvő arányú munkába állásuk

következménye volt. A nők háztartási munkára fordított ideje viszont 1963 és 1977 kö-

zött 336 percről 260 percre csökkent. Valószínűleg a főzésre, fűtésre, mosásra, vízhor-

dásra fordított időből takarítottak meg, amit a háztartások gépesítése és a közműhálózat

fejlődése tett lehetővé. Az időfelhasználás adatai arra utalnak, hogy a magyar társada-

lom élete a huszadik század második felében munkacentrikus volt. 455

Vizsgálati terepemen Nemesnép és Szentgyörgyvölgy mély zuhanásba kezdett a

kulákok, a falu gazdasági életét is meghatározó, véleményvezér gazdák kitelepítése

után. A helyben maradt középbirtokosoknak nem maradt más választásuk, mint belépni

a téeszbe. Ezeken a megyeszékhelytől távol lévő településeken a város elszívó hatása

nem érvényesült erősen, a mezőgazdaságban dolgozó családok pedig az alacsony bérvi-

szonyok között kénytelenek voltak fenntartani családi gazdaságaikat, és így előbb-utóbb

belevághattak a falusi lakosság tömegei által óhajtott saját családiház-építésekbe. Resz-

nek esetében a kitelepítések által okozott stressz elmaradásával ugyan, de a forgató-

könyv hasonlóan alakult. Kávást, mint a megyeszékhelytől 10 km-re elhelyezkedő kis-

és középbirtokosok által lakott települést, a kitelepítés egyáltalán nem érintette, a gaz-

dák előbb-utóbb a helyi téesz-tagjai lettek. Itt viszont erőteljes volt a város munkaerő-

elszívó hatása, amit jól mutat a KSH 1972-es adata, amely szerint a lakosságnak már

csak az 50%-a élt a mezőgazdaságból az 1970-es évek elején. Gellénházán a lakosság-

nak csak 13%-a nem ipari foglalkoztatott. Ennek ellenére háztáji gazdasággal mindenki

rendelkezett. A korábban már említett falusi gazdálkodási szükséglet mellett az okok

abban a kialakult helyzetben keresendők, hogy a parasztok által birtokolt földek 95%-a

került át a kollektivizált gazdaságba, így saját maga vagy a családja által Zala megyében

453 Andorka Rudolf, 1979, 127.
454 Bali János, 2000, 85.
455 Valuch Tibor, 2001-2002, 69-76.
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is mindenki téesz-tag lett, tagságához pedig megkapta az 1 kat. holdas földterületet. A

házak legtöbbjéhez tehát tartozott 1 kat. hold föld, ahol az állatok részére termelték meg

a takarmányt, saját maguk részére pedig zöldséget.

A fizetett munka mellett minden család vitt és nagyrészük ma is visz kisebb-na-

gyobb gazdaságot. Általánosságban a családok veteményes kerttel rendelkeznek, ahol a

konyhakerti zöldségeket termelik meg. A saját gazdaság azonban a családok szabad-

idejét nagymértékben felemésztette.456 A háztáji gazdaság vezetése mind a mai napig

hozzátartozik a legtöbb család életvezetési stratégiájához, és amíg van rá mód, nem is

adják fel. Az állatok tartásának szükségességével és a konyhakert, valamint az állatok

ellátásához szükséges föld fenntartásában nőttek fel a 20. század elején és közepén szü-

letett, ma már idősebb családok, ezért számukra az ilyen típusú gazdaságnak a fenntar-

tása nem is volt kérdés (lásd az alábbi interjúban).

„CsI: Hát minyálunk a hús, a tej, a minden megteröm. Sze nem kell azé emennyi a bolt-

ba, hogy most én tejfölös krumplilevest akarok főznyi aztán nincs tejfölem!

CsGy: Jó hogy van, 2-3 disznó.

Akkor azért érdemes megdolgozni.

CsI: Háááát, reméljük.

CsGy: Egyik gyerek is evisz egyet, másik is hordja, meg. jó van az. Elfogy az.

CsI: Minekünk kettőnknek mit jelent: egy kilo hús vagy még minden héten elég volna, na

de hát míg megtudjuk, megterem a gabona meg minden, hát akkor, hát ez csak normáli-

sabb, mint az a bolti.

CsGy: Van sűrű tejföl.

CsI: Ja. Túró, tejföl.

CsGy: Hát ja, nem kell az embernyek emenni a szomszédba, hogyha valami kell.

CsI: Hát nem kö, ja, nem köll ja, se kérnem, meg borért se meg, semmitse kell kérnem a

szomszédba.

Ha a fiatal családokban a férfi és a nő is fizetett munkát vállalt, akkor a munka-

idő előtt és után láthatták el a háztáji gazdaságot, ami a téli szezon kivételével hajnali

keléssel, az aratás és a termelés nyári csúcsidőszakában pedig késő esti tartó munkával

járt. A fizetett munkavégzéssel járó kötöttség eredményezte, hogy a gazdaságokban

visszaszorult a nagyállattartás. Az állattartás a kisebb, alacsonyabb infrastruktúrával

456 Lásd még 166, 234, 230 sz. interjúk.
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rendelkező településeken maradt fenn továbbra, ahol a gazdaságnak nagyobb szerep jut

a jövedelem kiegészítésben.457 A leglátványosabb változás a megyében egykor rendkí-

vül meghatározó marhatartásban látszik, amely a disznó és a szárnyasok tartása mellett

jellemzője volt a kisüzemi állattartásnak. 1976-ban a megye szarvasmarha- állományá-

nak a felét a kisüzemekben tartották, ez az arány 1986-ra egynegyedre csökkent.458

1996-ban további csökkenéssel számolhatunk, 1994-ben disznót még minden háznál

tartottak, szarvasmarhát 15 településen már nem.459 A legtöbbet a megyében Zalaeger-

szeg és környékén, Szentgyörgyvölgy és környékén, Zalalövő és környékén, Lenti és

környékén, Csesztreg és környékén tartottak.460 Ma már csak kivételes esetben tartanak

a családok marhát,461 annak ellenére, hogy a marhatartás a paraszti gazdaságok általános

jellemzője volt a tejhaszon miatt, és a vizsgálatba vont családok is tartottak korábban

teheneket.462

„Most megszűntek ezek a tejcsarnokok, nem lehet eladni, nincs is értelme, így van egy

kis tej, tejtermék a magunk részére. Szomszédoknak adunk 1-2 l-t, de egyébként nem

adjuk el.

Boltba veszik meg a tejet, meg őszintén szólva, nem is nagyon szeretnék foglalkozni ve-

le, másokkal sem. Most az egyik ekkor jön egy liter tejért, a másik, meg akkor, nekem

erre nincs energiám, bonyolult lenne. A maradékot az állatokkal föletetjük. Disznókkal,

meg magunknak. Túl nagy költséget nem adunk rá, ott legelnek, egy kis abrakot kap-

nak.”463

A vizsgálatba vont családok állattartási szokásainak alakulását az alábbi diagram

mutatja, amely a 27 alapinterjú adatait tartalmazza.

457 Kaprosi Zoltán, 1996, 39.
458 KSH, 1986, 4.
459 Kaprosi Zoltán, 1996, 42.
460 Kaprosi Zoltán, 1996, 40.
461 Lásd még 230 sz. interjúk.
462 Lásd 189, 191, 193, 199, 200, 201, 203, 205, 207, 208, 212, 217, 219, 222, 224, 229 sz. interjúk.
463 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Dávid Réka, dátum: 2010.08.25., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő:

DKné.
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A háztájiban nevelt állatok közül a legnépszerűbb mindvégig, és most is általá-

nos a szárnyas tartása,464 ami sokkal kevesebb időt és erőforrás-ráfordítást igényel, mint

a lábasjószágok tartása. A kialakult viszonyok között, az 1960-as évektől a családok

először a lótartással hagytak fel, az állomány nagyobb részét beszolgáltatták a közösbe,

és a birtok jelentős csökkenése miatt már nem vettek újat, hiszen nem volt rá szükség.465

„Teheneik voltak?

II: Két tehenünk volt, két növendék, aztán ’57-től ’60-ig öt állatot tartottunk. Utána már

nem érte meg állatot tartani? Hát, már nem volt min. Akkor még maszekok voltak, akkor

maszek világ volt ám, ’57-től ’60-ig. Mert ’60-ban lett besegítve a nép a téeszbe. Öt

tehén volt, legutóbb meg már csak egy volt.

És disznót tartottak, vagy tartanak? Disznót? Az mindig vót. Most is van.

Hány disznó van?

II: Hát, négy van. Én magam vagyok az ötödik.

Hány tyúkjuk van?

II: Most elég sok, hatvan darab is van. De tizennyolcat elvitt a róka

IIné: Kaptunk hatvan darab csirkét, ilyen napos csirkét, de hát olyanok voltak, hogy

már kidobták volna őket, úgyhogy ideadták. Negyven maradt, úgyhogy nem mászkálha-

tunk jobbra-balra, mert hát van elfoglaltság.

A tojást, azt maguk fogyasztják vagy a lányaik, vagy van, hogy adnak másnak is?

464 Lásd még 208, 214, 216, 217, 222, 225, 228, 235, 242 sz. interjúk.
465 Lásd 191, 193, 203, 207, 217, 219 sz. interjúk.
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IIné: Nem, csak gyerekeknek. Nem adok el

Egyszerre hány disznót vágnak?

II: Kettőt.

Mikor?

IIné: Karácsonykor – november, december.

Akkor nincs állandó időpontja.

IIné: Nincs-nincs.”466

A disznótartás szinte napjainkig jelentős mértékű volt;467 a vizsgált háztartások

közül csak azokban nem tartanak sertést, amelyekben a családtagok életkora és/vagy

egészségi állapota ezt nem engedi meg.468 A disznóhús jelenléte az étrendben még min-

dig domináns, több család, ha a disznó tartását már nem is tudja megengedni magának,

vágóállatot vásárol magának és így biztosítja az étrendjükben fontos szerepet jelentő

húst, kolbászt, szalonnát, zsírt.

Manapság kivételes helyzet, ha valakinek még veteményes kertje sincsen. A

közvélekedés a falusi lakosság körében továbbra is az, hogy a saját maguk szükségle-

tére, amit csak lehet, azt megtermeljék, hiszen így tudnak a legtöbbet spórolni, amire ma

ismét szüksége van a családoknak.

Az államszocializmusban az 1960-as, 1970-es évekbeli gazdasági növekedésnek,

az első gazdaság keretei közti teljes foglalkoztatásnak, jövedelemkiegyenlítésnek, a

nyugdíjazás és az egészségbiztosítás kiterjesztésének, a középfokú oktatás tömegessé

válásának, a kétkeresős családok kialakulásával a szegénység formái megváltoztak.469

Az 1960-as évektől ezt a formát a „relatív szociális szegénység” váltotta fel: ekkor a

népesség 30%-ára terjedt ki, majd az 1980-as évek elejére a népesség 10–30%-ára

csökkent. Ez a társadalmi réteg elsősorban csak nyugdíjból, segélyekből élő, vagy

mindkét pénzforrást nélkülöző idősek, a zömmel szakképzetlen alacsony keresetűek, a

három- vagy többgyermekesek jelentős része, akik a kor átlagos életszínvonala alatt

éltek, komoly megélhetési nehézségeik voltak.470 Ma is ők képezik a falu lakosságának

azt a rétegét, akik a megélhetésükhöz kénytelenek fenntartani egyre csökkenő méretű

466 Gyűjtő: Imreh Réka, Nagy Viktória, dátum: 2010.08.25., helyszín: Csesztreg, adatközlő: IIné, II.
467 Lásd 188, 190, 191, 193, 193, 194, 195, 201, 208, 212, 216, 217, 219, 221, 225, 226, 228 sz. interjúk.
468 Lásd 198, 222, 240, 246 sz. interjúk.
469 Laki László, 1997, 79.
470 Ferge Zsuzsa, 1986, 61.
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háztáji gazdaságukat. Kovách Imre tanulmányában az „agrárérintett” fogalmat használja

erre a speciális, alapvetően falusi társadalmi csoportra, akik különböző indíttatásból

tartanak fent a család eltartását kisegítő családi gazdaságokat. Az ún. agrárérintett gaz-

daságok a vizsgált falvak társadalmában olyan nagy arányt képviselnek, hogy minden-

képpen foglalkozni kell a jelenséggel, hiszen ez nagymértékben árnyalja azt a képet,

amelyben a statisztikai adatok a falusi lakosság agrártevékenységének erőteljes csökke-

nését mutatják.

A kistermelésnek és a naturális önellátásnak a megélhetésben betöltött szerepét

jól mutatja, hogy a rendszerváltás után is (1991-ben) mintegy 1,4 millió kistermelő gaz-

daságot írtak össze. A becslések szerint összesen az ország lakosságának kétharmada élt

olyan háztartásban, amelyben folyt valamilyen mezőgazdasági termelés, és a gazdasá-

gok háromnegyedének a földterülete nem érte el a fél hektárt.

Az agrárérintettség kategóriái Kovách Imre szerint:

Erősen agrárérintett

o főfoglalkozásban a mezőgazdasági szektorban dolgoznak

o legalább részben piaci értékesítésre állítanak elő mezőgazdasági terméket

o mezőgazdaságból mentek nyugdíjba

o egyik kategóriába sem tartoznak, de 1 hektárnál nagyobb terület birtokosai

Gyengén agrárérintett

o csak saját fogyasztásra termel

o 1 hektár alatti földdel rendelkezik, más módon nem kapcsolódik a mezőgazda-

sághoz

Rejtett agrárérintett – nem foglalkozik mezőgazdasági munkával, de

o mezőgazdasági termékek előállítására vonatkozó kérdésre valamilyen termék

előállításáról ad számot

Nem agrárérintett

o semmilyen kapcsolódást nem lehetett kimutatni a mezőgazdasággal471

Kovách Imre és munkatársai által vezetett – a „Vidék 2005” címet viselő – ku-

tatás szerint a vidék lakosságának 80%-a besorolható az agrárérintettek egyik kategóri-

ájába, 20%-a viszont nem. Zala és Fejér megyében a gyengén agrárérintettek aránya

jelentős, vagyis viszonylag kevés azon családok száma, akik a mezőgazdaság valami-

lyen formájú vállalkozásából élnek meg.

471 Kovách Imre, 2007, 16.
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Interjúalanyaink nagy része nyugdíjas, csupán 3 család keresőképes. A családok

az alacsony nyugdíjak miatt továbbra is fenntartják ház körüli gazdaságaikat és besorol-

hatóak a gyengén agrárérintettek kategóriájába. Bár a legtöbb család tagjai egészségi

állapotuktól függően ugyan, de egyre redukálják a gazdasági tevékenységüket. Különö-

sen az egyedül maradt idős nőknél létszükséglet a veteményes kert, mert a családi ház

fenntartása sokat emészt fel a havi költségvetésből. Sokan közülük egyáltalán nem ren-

delkeztek munkaviszonnyal, mások pedig nem rendelkeznek elegendő munkaévvel ah-

hoz, hogy magasabb nyugdíjat kapjanak, így csak nagyon szűkösen, a havi, esetenként

az özvegyi nyugdíjukat szigorúan beosztva és családtagjaik segítségével tudnak meg-

élni. A saját kert fenntartásával tudták csökkenteni a saját kiadásaikat, illetve a tágabb

család kiadásait, hiszen a kert terményeivel felnőtt korú gyerekeiket is segítik. A saját

gazdaságból a zöldségeket tudják megtermelni, a család tojás- és hússzükségletét tudják

kielégíteni.

„Megvan a földünk, az egyik bérben van, egyiket meg használjuk.

És mit termesztettek a földeken?

Hát az állatoknak, egyik ki van adva, a másikon gabonát, a disznóknak ilyen gabonafé-

lét, takarmányt, igen. Zöldséget. Tojást meg húst ne kelljen vennünk.

Ezt maguk művelték?

Igen, igen. Nem, hát a kicsiket, a nagyot nem. Hát úgy, a szántást nem. Azt bérbe csi-

náltuk. De hát valójában, aminek kézimunkája van, azt mi. De hát azért gazdálkodunk

ilyen krumplival is, mert aztán el tudjuk egy kicsit adni. Megpróbáljuk eladni. Hát az a

helyzet, hogy családon belül van ilyen éttermünk, aztán ugye oda el tudjuk adni. Hát

ugye pár forint az is. Kicsibe, nem olyan nagyba.

Most is vannak disznók?

Igen, igen. Most is, mert nagyon pici a nyugdíjunk és muszáj mellette dolgoznunk, hogy

hát ugye kicsit több legyen.

De saját használatra tartják a disznókat?

Igen, igen. Hát családnak, gyerekeknek. Van öt unoka. Itt a lányoméknál három, ott meg

kettő.”472

A kert terményeinek vagy az állatokból származó haszonnak az értékesítése már

nem jellemező, csupán néhány család foglalkozik kis mértékben vagy alkalomszerűen

472 Gyűjtő: Nádasdy Fanni, Fazekas Anna, dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg , adatközlő: NF, IE.
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tojás, disznóhús, gabona vagy más termék, illetőleg tökmagolaj eladásával.473 Azok a

családok, ahol állatokat is tartanak a veteményes kerten kívül, a gazdasághoz továbbra

is fenntartanak egy akkora méretű szántó területet, ahol az állatok részére megtermelik a

gabonát, termelnek mellette krumplit és kukoricát,474 néhányan pedig a vidéken jel-

lemző tökmagolajhoz termelnek tököt.475

„A krumplit itt termelik, vagy van valahol kívül földjük?

Van, van. Egy, kettő három négy telek. 300 négyszögöl körülbelül.

A krumplin kívül mást is termelnek?

Van kukorica, tök.

Az olajtök?

Biztos. Meg jó is.

És az olajt el kell vinni valahova, hogy kisajtolják, vagy pedig házilag?

Itt Szlovéniában, ide szoktuk kivinni. Aztán ott egyből meg is csinálják, már nem hogy

meg is csinálják, hanem kicserélik.

És mire használják fel a tökmagolajat?

Nem tudom. Hát a krumpli meg van főzve, meg van metélve, hegyibe hagyma, akkor

meg van öntözve a teteje. Salátára jó, hát azért meg lehet enni.

Azok a telek itt vannak közel a falu határában?

Itt a faluba van. Hát kettő itt mingyá, itt nem messze, a játszótér végébe van egy darab,

meg itt átellenbe, kettő meg ott kint a kertportánál, vagy a régi téeszportánál.

És ki műveli ezeket? Önök még kijárnak, ugye? A feleségével vagy a lányával.

Ki, mindhárman.

És akár minden nap?

Hát, ha az el van ültetve, akkor utána nem kell menni. Meg búza volt benne, azt meg

kombájn learatta, aztán meg be lett hordva.

És a búza a tyúkok miatt van?

Persze.

Szóval nem keletkezik felesleg, amit esetleg el tudnának adni.

Nem.”476

473 Lásd még 192, 194, 213, 214 sz. interjúk.
474 Lásd 188, 191, 193, 194, 195, 200, 208, 213, 223, 224, 226, 235, 248 sz. interjúk.
475 Lásd még 201, 208, 213, 214, 220 sz. interjúk.
476 Gyűjtő: Imreh Réka, Nagy Viktória, dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg, adatközlő: BK.
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Az állattartás fennmaradásához szükséges szántó fenntartása elengedhetetlen, de

több családban arról számoltak be, hogy a föld megmunkálásához kapcsolódó bérmunka

(pl. a terület géppel történő előkészítése) olyan drága, hogy ha mindent összeszámolnak,

akkor nem éri meg sem az emberi munka, sem a járulékos költségek tekintetében.477 A

családok közül így többen a földet teljes egészében, vagy csak részben bérbe adják me-

zőgazdasági vállalkozóknak vagy termelőknek.478

A vizsgálatba vont családok közül a rendszerváltoztatás utáni kárpótlással sokan

kaptak földet, de azt többen mezőgazdasági nagyvállalkozóknak adták el. Különösen a

határvidéken volt jellemző, hogy külföldiek, szlovén és osztrák vállalkozók vették meg

a földeket. A kárpótlás idején a családok viszonylag olcsón juthattak volna nagyobb

területekhez, amelyeket gépesítve gazdaságosan művelhették volna, és beindíthatták

volna a saját mezőgazdasági vállalkozásukat, akkor azonban – beszélgetőtársaink sze-

rint – még nem volt meg a bátorság, a szakértelem ahhoz, hogy egy nagyobb volumenű,

a családi gazdaság méretein nagyságrendekkel túlmutató vállalkozásba kezdjenek.

„Itt mondjuk nem jól csinálták, mikor volt ez a rendszerváltás, mert itt a magyaroknak

kellett volna kevés kamatú hiteleket adni, ahhoz, hogy mit tudom én, az állami gazdasá-

got, a téeszeket megvehessék hitelből, mert készpénze nem volt a magyarnak úgy tarta-

lékpénze, hanem úgy kellett volna, hogy megsegíteni őket, úgy, hogy kiskamatra hitele-

ket adni és vehette volna meg a magyar. Ugye most a magyar nem, az osztrák van itt is

ott is, amott is, hát őneki volt pénze, és akkor azt a majort megvette kispénzért. Aztán

most fényesen gazdálkodnak benne az osztrákok, a magyar nem tudta megvenni, nem.

Mondjuk agyilag se tartottuk ott, gondolkodásba se, hogy meg tudta volna lépni, de

pénzbe se. Mert hogyha, azért az Antall Jóska idejébe nem a kárpótlásra tette volna

oda, mert jól van, az a kárpótlás járt azoknak az embereknek, csak nem akkor kellett

volna adni, mikor nagy a szegénység.

És Önök kaptak kárpótlást?

Hát mi nem kaptunk, de hát ugye sok ember ugye nem tudott lépni.”479

477 Lásd 205, 215, 224 sz. interjúk.
478 Lásd 190, 191, 203, 215, 219 sz. interjúk.
479 Gyűjtő: Imreh Réka, Nagy Viktória, dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg, adatközlő: NF, IE.
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„Itt vannak a gazdasági épületek. Mekkora birtokuk van? Foglalkoznak most gazdálko-

dással?

Igen, most a kárpótlás után alakult ki ekkora birtok.

Mennyit kaptak vissza?

Amennyit lehetett vásárolni, lehetett venni akármennyit. 50 hektár körül van kb., de le-

het volna több is, kevesebb is.

És ennyit bírt el a család? Akkor ezért ekkora?

Akkor úgy gondolták, hogy így lesz jó. Mert akkoriban még voltak állatok, de azóta sok

minden megváltozott.

Mi változott meg azóta? Nem jöttek be a hozzá fűzött remények?

Az állatoktól úgy nagyjából meg kellett válni, mert a tejet nem lehetett értékesíteni és

akkor azt csökkenteni kellett, a földek megmaradtak azon termelünk.

Micsodát?

Gabonát, kukoricát, búzát.

Azt eladják?

Jobbára igen, nagy részét. Annyi állat nincsen, ami ezt megenné.

És a család akkor most ebből tartja fenn magát. Tehát a gazdálkodásból? Vagy van

más? Dolgozik még valamit?

Őstermelő vagyok.

Piacon értékesít? Vagy hol értékesíti a terményeit?

Piacon nem, hanem vannak felvásárlók.

Mi indította önöket arra, hogy a kárpótlás során vásároljanak birtokokat?

Jegy megvolt, kárpótlási jegy, a kitelepítés és egyéb jogcímeken.

Mikor vették meg a kárpótlással ezt a nagy birtokot?

1993-1994 körül.

Amikor vissza lehetett vásárolni a ’90-es években, akkor nem is volt olyan gazda, aki

rendelkezett volna elég szaktudással és gépekkel? HA jól értem arra lett volna szükség,

hogy valaki egy nagy területet műveljen, gépei legyenek és szaktudása?

Nem látták előre a piacot, meg egyéb. Szóval bizonytalan volt a jövő, ha volt is lehető-

ség ilyenre, az is meggondolta. Mi azért vásároltuk vissza a földeket, mert voltak válla-

latok. Ha nem lettek volna, akkor nem veszünk. Siker, szerencse is volt, hogy akkor pont

kellett és így megmaradt.”480

480 Gyűjtő: Dávid Réka, Kovács Zsuzsa, dátum: 2010.08.26., helyszín: Szentgyörgyvölgy, adatközlő: KD.
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A vizsgálatba vont családok közül két család foglalkozik mezőgazdasági vállal-

kozással, annak ellenére, hogy a megyében magas a vállalkozók, különösen a külföldi

vállalkozók aránya. Gellénházi beszélgetőtársaink közül a nyugdíjazását követően egy

család mezőgazdasági vállalkozásba próbált kezdeni, ehhez gépeket vettek, de területek

vásárlásáig már nem jutottak el, hiszen saját bevallásuk szerint az üzemszerűen végzett

gazdasági tevékenység az ő korukban már megterhelő volt és már nem hozott annyi

bevételt, amely alkalmazottak munkába állítását tette volna lehetővé.

Szintén Gellénházán találkoztunk egy családdal, ahol a nyugdíjazást követően

vették át az idős szülőktől a tehéntartást. A meglévők mellé további állatokat vásároltak

és így folytatják a tejtermelést. Motivációjuk az állatok szeretete és nem a gazdasági

haszonszerzés, hiszen hat tehén tartásával sem tudnak egy olyan modern kis gazdaságot

működtetni, ahol alkalmazottakat tudnának fizetni. Jelenleg mindketten a hét minden

napján az állatok szükségleteinek ellátását végzik, a tejet pedig a falun belül értékesítik.

Általánosnak mondható tehát az a tendencia, hogy a családok továbbra is fenn-

tartják egyre szűkülő, de soha meg nem szűnő gazdaságaikat.

A kockaházak egyes helyiségeinek berendezését és kialakítását, az udvar elren-

dezését ezért előbb-utóbb, még az új telkeken felépülő házak körül is a gazdaság igé-

nyeihez alakították. Így annak ellenére, hogy a kockaház szobáinak berendezése nagyon

hasonlít a városi, zöld övezeti családi házak berendezéséhez, az udvar és a kert elrende-

zése egyértelműen láttatja a gazdaság működését. A földművelés fennmaradása pedig

nemcsak gazdasági kényszer miatt, hanem a több évszázados földművelő tradíció iránti

ragaszkodás miatt is fennmarad.

A gazdaság zsugorodása mellett a másik jellemző folyamat a szőlőhegyek el-

néptelenedése. A kollektivizálást követően lassan, a mai napig is tartó folyamat ered-

ményeképpen a szőlőművelés jelentősége egyre csökken. A szőlőhegyre járás egyre

nagyobb terheket rótt a napi 8 órában dolgozó férfiakra, és a családok megváltozott

életmódja miatt a szőlő mind hátrább sorolódott a fontossági rendben. Ma a fiatalabb

generáció életmódjába már nem tartozik bele a szabadidő jelentős részét felemésztő

szőlőművelés. A megye területén lévő szőlőhegyek jelentős része parlagon hever, ol-

csón eladó, holott, egészen a kollektivizálásig a szőlőhegyek (ahol nemcsak szőlőt, ha-

nem konyhakerti növényeket is termeltek) elválaszthatatlan részei voltak a gazdaság-

nak, sokszor a fiatal családok itt, a hegyi hajlékban kezdték el közös életüket, majd

anyagi helyzetük javulásával építhettek egy házat a faluban. A bortermelés, a hegyen

termő gyümölcsök felhasználása, ugyanúgy a gazdálkodási és megélhetési stratégia ré-



Gazdaság

200

sze volt, mint a ház körüli földek művelése. Még az 1960-as években is, a veteményes

mellett sokan jártak ki a szőlőbe gazdálkodni, a szőlősorok közé paprikát és paradicso-

mot is ültettek, hogy majd minél többet tehessenek el befőzve a télre. Később a vete-

mény-növényeket felszámolták, és ma már egyre nagyobb erőfeszítések árán tartják

fenn a szőlőt.

A szőlőket egy-két kivételtől eltekintve az idősebbek művelik, akik ragaszkod-

nak hozzá, mert a szőlőművelés családi örökség.481

„Miért tartják meg a szőlőjüket?

CsI: Hát mer az öregek ránk hagyták, aztán most addig míg tudunk, addig emenünk, ha

meg nem akko meg.

CsGy: Mind meg nem ihatom meg, mert akkor abba döglök meg.

CsI: Hát pedig mind te iszod meg.

És nem adják el? Vagy…

CsI: Hát, szokunk eladnyi belőle.

CsGy: Annyit nem, de ha véletlenyül valakinek kell, akkor igen.

CsI: Pár litert.

B: Hegyen is minden harmadik pince, második osztrákos vagy németes forma, a

szemetöt odahordják, nemhogy maga összegyűjtené, osztán meggyújtoná ott, a másik

mellé oda, odahordja.”482

Mivel azonban a létfenntartáshoz nem szükséges, az idősebbek közül is sokan

felhagynak ezzel a tevékenységgel.483

„Most is megvan a szőlő?

A helye megvan, be van vetve fűvel. Nem érnek rá a gyerekek.

Sajnálja, hogy nincs meg a szőlő?

Sajnálom, mert ha egészségem lenne, akkor megmaradhatott volna. Négy sor lugas volt,

és négy sor szőlő.

Noha volt?

481 Lásd még 359, 361 sz. interjúk
482 Gyűjtő: Hajdu Ágnes, Imreh Réka, Nagy Viktória; dátum: 2010.08.24., helyszín: Csesztreg, adatköz-

lő:CsI, CsGy.
483 Lásd még 363, 364, 366, 371, 372, 375 sz. interjúk.
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Minden volt, elvira, noha, otello. És a lugas az meg nagyon finom volt, volt csemege,

meg borszőlő, ezek az újfajták. Először a hagyományos lett kivágva.

A munka miatt szeretné ha meglenne, vagy a bor kedvéért?

Nem a bor kedvéért, hanem a hegy kedvéért. Olyan jó volt tavasszal kint lenni.

Jóban voltak a szomszédokkal?

A közvetlen szomszédok a férjem testvérei voltak, de a többiekkel is jóban voltunk. Sok-

kal jobb volt ott a levegő. Volt a pince előtt egy hatalmas öreg alma, nagyon finom volt

rétesnek. Az mikor virágzott tavasszal, az olyan csodálatos volt. Most a pince is széjjel

van szedve (borona volt).”484

A fiataloknak a „hegyet” a legnehezebb továbbvinni, mivel jórészt távol vannak,

még nehezebb kijárni és gondozni, mint egy veteményes kertet, és a bortermelés még

további fáradságos és számukra időrabló, egyáltalán nem fontos tevékenység. Ha idős

szüleiket a fiatalok valamivel segíteni tudják, akkor pénzzel látják el őket, vagy a vete-

ményes kert művelésében vesznek részt, és a szabadidejükből adnak rendszeresen a

munkaerejükre rászoruló szülőknek. A szőlőművelés és a bor előállítása egészen hátra

sorolódik a fontossági sorrendben. A vizsgált családok közül csupán az egynegyed ré-

szük rendelkezik ma is szőlős területtel, közülük is csak egy család aktív korú, akik ra-

gaszkodnak a szőlőhöz, közülük kevesen néhány liter bort is eladnak a helyieknek.485

„Említette, hogy volt szőlőjük, az még most is van?

Igen, szőlő.

Bor is készül belőle?

Igen, bor, hogyne. A vőm az szereti, az elszopogatja, megissza, úgyhogy, hát az terem.

Hát adnak is el, eladásra is. Van csemege szőlő, van bor szőlő. Hát ha jó termés van

akkor van olyan 30 akó körül, hát azt olyan egész éven át nem isszom meg.

Szőlő hol található?

Lenti hegyen van.

A lánya és a vője gondozza?

Igen.

És akkor maguk készítik a bort?

484 Gyűjtő: Kovács Zsuzsa, Szőke Judit, dátum: 2008.07.08.; helyszín: Kávás, adatközlő: JIné.
485 Lásd még 235, 358, 359, 361, 365, 366, 367, 374, 375, 376 sz. interjúk.
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Igen, persze. Szüretelnek, fésülnek, ők maguk. Aztán meg ott van a szőlő között gordo-

nos, a szőlő, négy sor, aztán az között meg minden féle vetemény van akkor ott nekik is,

paprika, paradicsom, zöldség, minden.

És tudják akkor a sorközöket kapálni azért géppel, ha ott van közte a vetemény?

Azt nem kapálják, azt nem kapálják, vagy hát azt kézi kapával, igen. Ahol nincs ott meg,

ott meg a sorközét megkapálja kapáló géppel, a sor alját meg szintén kapával, kiskapá-

val, kézi kapával. Igen.”486

A szőlőtermelés fenntartása és a szőlőhegy ma amolyan hobbikertként megma-

radó birtokrész, ami létfenntartáshoz nem feltétlenül szükséges, ezért azok a családok,

ahol idő szűkében zsugorodik a gazdaságra fordítható idő, nem tartják meg a szőlőhegyi

birtokukat. Másfelől pedig a család szükségletének ma nem része a saját bor, amelynek

előállítása sok energiát emészt fel, emiatt aztán ma már egyszerűbb és olcsóbb megvá-

sárolni, mint megtermelni és elkészíteni.

Annak ellenére tehát, hogy a kockaházakkal a benne lakóknak egy új életforma

kezdődött, hiszen munkát vállaltak, kevesebb állatuk volt, nem a gazdaság tartotta el a

családot, a kényszerűség és a több száz éves tradíció miatt, megváltozott keretek között,

de ma is fenntartják önellátó gazdálkodási tevékenységüket a falusiak nagyobb részben.

486 Gyűjtő: Bali János, Horváth Boglárka, Németh Mónika; dátum: 2010.08.23., helyszín: Resznek, adat-

közlő: SOné.
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16.Összefoglalás

A dolgozatom elején feltett kérdésre – milyen életmódmintákat teste-

sítenek meg a kockaházak lakói és miként jönnek létre nagy számban ezek a lakó-

házak? – elmondható, hogy egy speciális társadalmi és politikai környezet ha-

tásainak eredményei, és mintegy szimbólumként testesítik meg a paraszti társada-

lom után létrejövő falusi társadalom kialakulását és megszilárdulását.

A kockaház nemcsak egy újfajta építmény, típusház, hanem egy újfajta falusi

társadalom és életmód megjelenésének helyszíne is egyben. Annak a falusi lakosságnak

az otthona, amely a szocializmus első éveiben jelent meg, és életmódját tekintve már

számtalan ponton különbözik a korábbi évszázadok parasztságától. A szocializmus am-

bivalens viszonyai között, ahol egyértelmű cél volt a falusi lakosság minél hatékonyabb

felzárkóztatása a városi társadalomhoz, életkörülményeik közelítése a városi viszo-

nyokhoz, a falusiak életének több vetületét is a paraszti tradíció bizonyos elemei hatá-

rozták meg.

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

ahol az építmény maga, minden újításával – villanyáram, gáz, víz bevezetésének lehető-

sége, fürdőszoba megépítése, átjárhatóság az egyes helyiségek között, zöld udvar, virá-

goskert, nagy alapterület – egy kényelmes zöldövezeti családi élet lehetőségét biztosí-

totta volna a családoknak. A körülmények, amelyekben ez a kezdetben nagyon is falu-

idegen családi házak megszületettek, a zöldövezeti életmód létrejöttét már korántsem

tették lehetővé. Az ideális állapot, ahol a falusiak a téesz-be vagy a gyárakba járnak

dolgozni és csak hobbikertként működtetik a veteményeskertet – alapvetően a vidéki lét

természetes velejárójaként –, nem jött létre, hiszen attól teljesen idegen volt. Az utópia

nem számolt a falusi emberek több évszázados kötődéséhez a földhöz, amelytől a kol-

lektivizálás nagyrészt megfosztotta őket ugyan, de azt teljesen megszüntetni a megma-

radt zsebkendőtelkeken – még erőszakos eszközökkel – sem lehetett, és nem is volt cél,

hiszen ennek megléte nélkül még nehezebben tudták volna a megélhetésüket biztosítani.

Hobbikertészetről, csak mint rossz viccről lehetett szó, hiszen a termelés kezdetben

elementáris szükséglete volt a családoknak, később pedig az egész országnak, hiszen a

zöldség- és gyümölcsteremés nagy része származott a falusiak háztáji gazdaságaiból.
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A dolgozat egyes részeinek tárgyalása során felderítettük, hogy mi-

lyen motivációk hatnak a kockaházak építésének irányába, milyen sajátosságokkal

bírnak a kockaházak Zala megye kiválasztott településein.

A kockaházak országos elterjedése egy korszakhoz köthető, méghozzá a magán-

erős családi házépítések 1950-as évektől 1970-es évek közepéig tartó periódusának csú-

csához, amelyet az 1990-es évekig tartó korszak követ, amely az emeletes családi házak

építésével jellemezhető. A falvakban építhető új lakóházakhoz megteremtett kedvező

feltételek – OTP-hitel, a telekvásárlás lehetősége – az 1950 és 1989 közötti időszakban

természetes módon eredményeztek lakásépítési hullámot Magyarország falvaiban, és

ennek az 1970-es évek közepéig tartó korszaka a kockaházak ideje. Ez a házforma pe-

dig, annak ellenére, hogy egyformaságával a kötelező építendő forma előfeltételezését

hordja magában, nem volt az, hanem a körülmények hatására (praktikus, egyszerű, op-

timálisnak gondolt méretű házforma, amelyet a lakásépítési támogatásokhoz megsze-

rezhető tervek alapján építhettek), és a közízlésben való széles körű elterjedés eredmé-

nyeképpen hódította meg nemcsak térségünket, hanem az ország falvait is.

A házforma létrejötte és gyors elterjedése térségünkben a speciális környezeti

feltételek eredménye. Az úgynevezett depressziós zóna részeként – amint Tamáska Má-

té fogalmazott –, a térség változás előtt állt. A korábbi évszázadok építési tradíciójaként

élő hosszúházak, a tömés-, vályog- és boronaházak formájuk miatt teljesen modernizál-

hatatlanok, és ilyen irányú hiányosságuk miatt egyre nehezebben fenntarthatóak voltak.

Az 1950–1960-as években, a Göcseji Falumúzeum építésének ideje alatt készült fotó-

kon boronaházak tömegei láthatók, amelyek faanyaga rendkívül rossz állapota miatt

ekkor már a legkevésbé sem voltak fenntartható épületek. A tetejüket fedő zsúp tűzve-

szélyes volt, különösen akkor, ha a tulajdonosok még az áramot is bevezették a házba,

amire akadt is példa szép számmal. A pitvarral rendelkező hosszúház-forma egyik leg-

nagyobb hátránya az egyes lakóhelyiségek csakis kívülről történő megközelíthetősége

volt. Ezen a szerkezeti adottságon pedig szinte lehetetlen volt változtatni. A térség épí-

tési hagyományai miatt kialakult, de a 20. századi modernizáció időszakában már egyre

fenntarthatatlanabb helyzetben az új lakóháztípus könnyen terjedt el a magyar vidéken.

A beszerezhető építőanyagok köre, eleinte még az építőmesterek által papírra

vetett vázlatok, tervek helyi közösségben való elterjedése, majd az OTP-hitelek mellé

beszerezhető egyentervek eredményeképpen térségünkben is elterjedtek az úgynevezett

kockaházak. Az általános épülettípus két, az utca frontjára néző ablakkal rendelkezik,

ezek mögött vannak a szobák, lépcsővel ellátott terasz vezet a bejárati ajtóhoz, amely
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egy előtérbe vezet, ahonnan a többi helyiség ajtaja nyílik. A konyha minden esetben az

épület hátsó traktusában helyezkedik el, mellette a kamra és a fürdőszoba elhelyezése

altípusonként változik. Az épület előtt virágoskertnek szánt, néhány méteres terület he-

lyezkedik el, így egy-két rendkívüli kivételtől eltekintve a házak nem közvetlenül az

utcafrontra épülnek. Ezt az elhelyezést az építési rendeletek ki is kötik, ahogy az udvar

egyes részeinek tagolását is. A ház mellett minden esetben zöld udvar van, e mögött

kapott helyet a gazdasági udvar, az állatudvarral, a veteményes kerttel és a gazdasági

munkát kiszolgáló építményekkel. Ebből az alapból később számtalan variáció nőtt ki,

amit a későbbi, a család változó igényeihez alkalmazkodó hozzáépítések, javítások

újabb részletekkel gazdagítottak. A házzal szemben az udvar elrendezésében nagyobb

változtatásokat nem végeznek a családok. A családok életkorához igazodva a fiatalab-

baknál a zöld udvar kaphat nagyobb hangsúlyt, több pihenésre alkalmas helyszínnel, a

gazdasági udvar azonban kevéssé változik.

A kockaház felépítésekor kialakuló házalapok, ezek egyformasága természetes

módon hordozza magában a változtatás szükségességét, hiszen a házalap eleinte nem

rendelkezik mindazokkal a helyiségekkel, építményekkel, amelyek a kényelmes gazdál-

kodás feltételeihez szükségesek lettek volna. A városi családi házas övezeti épületekhez

hasonló funkciókra tervezett ’egyen-lakóház’ addig változott, amíg tulajdonosai igé-

nyekhez igazítva ideális kialakítást nem kapott. Az alaprajzi változatok tárgyalásánál

bemutattam, hogy a belső beosztás miatt a bejárat elhelyezése, az alapterület különböző

mérete hányféle házformát eredményez. A későbbi toldások és változtatások pedig to-

vább alakították a lakóházakat. A korábbi, földművelő életmódhoz szükséges tartozékok

a háztáji működésével ismét szükségessé váltak. Kamrák jelentek meg a lakóházak tol-

dalékaként, és egyéb, a gazdaság működéséhez szükséges tárolók, ahol a szerszámokat,

a tartósításhoz szükséges üvegeket, az állatok eledelét stb. tartják. A lakóház külső fe-

lületeinek díszítésében, a ház vakolásában minden településen a helyi divat és az egyéni

ízlésvilág dominál, mind a színek használatában, mind a díszítőelemek elhelyezésében

és az anyaghasználatban. A vakolás és díszítés változásában két korszak különíthető el.

Az egyik a lakóház megépítésének időszaka, amikor szokás volt az épület ablakaihoz

kötött, azokat hangsúlyozó díszítésmód alkalmazása, amely történhet az ablak körüli

díszítéssel vagy a ház vakolatának tagolásával, és a két ablak közötti rész eltérő színezé-

sével. Azok a házak, amelyeket az 1990-es évek környékén felújítanak, és a felújítás

keretében új vakolatot kaptak, már nem tartották meg ezt a díszítési stílust, a ház egy-
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forma színt kapott. A dolgozat terepe csupán a Zala megyei terület, így a változtatásokra

vonatkozó megállapításaim helyi érvényűek.

A szocialista ipar keretei között beszerezhető, nagyjából egyforma termékek mi-

att a lakóházak nemcsak külsejükben, hanem belső berendezésükben is nagyon hason-

latosak voltak egymáshoz. Attól függően, hogy az épületek mikor kaptak berendezést,

illetve a család mikor újította fel a bútorokat, jól megfigyelhető volt az egymástól évti-

zedenként elkülöníthető bútorstílusok. A lakóházak berendezésében általános jelenség

az egymás mellett élő stílusú bútorok jelenléte.

A lakás új helyisége, a fürdőszoba kezdetben szinte ’idegen testnek’ számított a

lakóházban, amelynek valós funkciója még nem alakult ki, eredeti rendeltetése még

nem teljesedett ki, így ez a helyiség sokáig tárolóként szolgált. Kezdetben a fürdőből

hiányzik még a sajátos bútorzat, csupán fogasok és polcok jelzik az ’ideiglenes állapo-

tokat’. Egymás hegyén-hátán tárolt ruhanemű, egymásba rakott lavórok, dobozok, lo-

mok – így festett akkoriban a kockaházak átlagos fürdőszobája. A rendezetlen raktár

kinézetű helyiséggel szemben semmilyen esztétikai elvárást nem lehetett támasztani.

Kezdetben a fürdők voltak a leginkább egyforma helyiségek, tekintve, hogy míg

a szobabútorok esetében az 1960-as évek elején már megindult valamilyen diverzifiká-

lás (2-3 garnitúra típus, fényezés és/vagy furnér-változatban), a fürdőszoba-berendezé-

sek választéka még fantáziátlanabb volt – egy kaptafára készült mindahány. A csempék

minden esetben dísztelenek, színük fehér, világoskék, esetleg halványsárga. A kényel-

mes tisztálkodás helyszíne csak több esztendő elteltével kezdett megfelelni az elvárá-

soknak; a mai szaniteráru-kínálat álomnak tűnt még a hetvenes évek derekán is.

Az idősebb generáció, a ma 70–80 éves korosztály lakóházaiban azonban a für-

dő végig megmarad raktár funkciójú helynek, amelyet – mintha csak mellesleg – fürdő-

ként is használnak. A fiatalabb korosztály ezzel szemben a lakás felújítása során eljutott

a fürdő átalakításához is, amelyet a csempék kicserélésével, különféle, egyéni ízlésnek

és esztétikai szempontokban megfelelő fürdőszoba-berendezést vásárolva helyeznek

látványában és bútorzatában is valódi funkciójába. A lakóházak berendezéséhez elérhe-

tő, gyáripar által termelt tömegbútorok megjelenése uniformizált, avagy egyen-

lakásbelsőket eredményezett, nemcsak a kockaházakban, hanem a városi lakások eseté-

ben is. A korszak lakberendezési jelenségeinek egyik nagy változása a korábbi időszak-

hoz képest, hogy a parasztság tehetősebb rétege ugyan megpróbálta követni a polgári

lakások bútorainak és berendezési tradíciónak mintáit, azonban nem tudták teljesen a

saját lakásaikhoz alakítani ezeket a hagyományokat. A szocializmusban azonban, ami-
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kor a városi lakosság és a falusiak is ugyanannak a gyáriparnak a termékeit vásárolhat-

ták meg, akarva-akaratlanul nagy hasonlóság mutatkozott a városi panellakások és fa-

lusi kockaházak között. Az elmúlt évszázadokhoz képest szintén új jelenség, hogy bár

panelekből állt össze a lakberendezés, mégis nagyobb tere volt az egyéni ízlésnek. Hi-

szen míg a parasztház bútortípusai, a paraszt-polgári bútorok – ágyak, asztalok, szekré-

nyek, komódok –, majd később az ún. hálószoba-garnitúra, és a széles körben elterjedt

Béke bútorcsalád elég hasonlóak voltak, addig az új, 1960-as évektől megjelenő gyári-

pari bútorkollekcióknak több változata is elérhető volt. A variációk száma pedig évről

évre egyre gazdagodott, mind több mintával díszítették a szekrénysorok ajtajait, ame-

lyek így egymástól egészen eltérőek lettek az 1970-es évek végére. A szekrények mel-

lett gazdagodtak a fotelek, ágyak, később ülőgarnitúrák formái és kárpitmintái is.

A dolgozat másik kérdése, hogy kik lakják ezeket a kockaházakat, hogyan

élnek az infrastrukturális fejlesztések és a gazdasági átalakítások nyomán megvál-

tozott településeken.

A megélhetési stratégiákat összegezve négyféle családtípust vázolhatunk fel. A

családfőnek mindegyik családtípusban munkahelye és fizetése van. A férfiak előtt nagy-

jából két út állt: vagy a helyi téeszben helyezkedett el, vagy betanított munkás lett a

közeli városban (ipari üzemekben vagy az építőiparban). A vizsgált családok között

nem volt rá példa, hogy a férfiak ne naponta ingáztak volna, hanem hosszabb időre

kényszerültek volna elhagyni a családjukat. A nők előtt is két lehetőség állt: otthon ma-

radhattak és elláthatták a háztáji gazdaság munkáinak nagyobb részét, vagy elmehettek

dolgozni. Az utóbbi eset akkor állhatott elő, ha a fiatal pár az idős szülőkkel lakott, akik

magukra tudták vállalni a háztáji gazdaság ellátásának feladatait.

A megélhetésmódok változatai tehát az alábbiak voltak:

A) a férj dolgozik (téeszben vagy gyárban) – feleség otthon marad;

B) a férj dolgozik (téeszben vagy gyárban) – feleség otthon marad – a pár az

idős szülőkkel él együtt;

C) a férj dolgozik (téeszben vagy gyárban) – a feleség is dolgozik – a pár az idős

szülőkkel él együtt;

D) a férj dolgozik (téeszben vagy gyárban) – a feleség is dolgozik – a pár a szü-

lők nélkül él.

A falusiak évszázados egzisztenciájukat adó földtől való megfosztása, a téeszek

létrejötte, és az itt végezhető munka, illetve a városokban végezhető ipari munka a ko-
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rábbi évszázadok életmódjától különböző, kisebb vagyoni különbségekkel ugyan, de

hasonló életfeltételeket teremtett.

A kockaházak lakói aktív életszakaszuk első felében nemcsak a családjuknak

évszázadokon keresztül megélhetést adó, tulajdonukban maradt kisméretű föld által

nyújtott gazdaságból, hanem fizetett munkából is éltek. Jövedelmük nagy részét eleinte

a házépítésbe, majd annak felszerelésébe, berendezésébe forgatták. A 8 órás munkával

kialakuló szabadidejüknek nagy részét is a házuk felépítésére használták, majd a kiegé-

szítő gazdaságban szükséges munkára fordítják. Később, a házépítés terhei alól felsza-

badulva a családok megtehették, hogy egy korábban nem ismert szabadidős tevékeny-

séggel, a vállalati üdülőkben való pihenéssel töltsék a szabadságukat.

A dolgozat keretei között bemutattam, hogy milyen változásokon ment keresztül az a

térség, amelyben a falusi családok kialakíthaták megélhetési stratégiájukat, a sajátos

aprófalvas településszerkezet problémája azonban ma ismét régi–új problémaként jele-

nik meg.

Az aprófalvak jellemzői:

1.) a népesség gyorsan fogy, mert a munkahelyek és egyéb kiszolgáló infra-

struktúra hiányában a fiatalok elvándorolnak;

2.) gazdaságilag elmaradott területek, mert kevés és gyenge munkaalkalmat kí-

nálnak a bennük élőknek;

3.) elmaradottak, mint lakóhelyek, mert gyenge az infrastruktúrájuk, hiányosak a

kommunális szolgáltatásaik.

A legsúlyosabb problémájuk ezeknek a településeknek, hogy lakhelyként eléggé

elmaradottak.487

A 20. század elejének iparosodása egy ilyen földrajzi környezetben létrejött tele-

pülésszerkezetet örökölt. Az ipar azonban teljesen más igényekkel lépett fel, mint amit a

falu infrastruktúrája kínálni tudott, mert szükség lett volna jó közlekedésű körzetekre és

az ezt kiszolgáló egyéb infrastruktúra helyben létére. A lakosság már akkor megpróbált

a jobban fizető, kiszámíthatóbb munkát ígérő, vagyis ipari munkahelyeket kínáló város-

okba költözni, ami jól látszott a települések lakosságának folyamatos csökkenéséből

is.488

A 21. század elején, vidékünkön a lakosság a nagyobb településekben, illetve a

szomszédos Ausztriában és Szlovéniában vállalt munkát. A szocializmus időszakában

487 Vági Gábor, 1990, 342.
488 Vági Gábor, 1990, 344-345.
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felerősödött és máig folytatódó tendencia a közeli Lentibe vagy Zalaegerszegre költö-

zés, jelenleg pedig az akár napi ingázással járó ausztriai munkavégzés. Az 1960-as évek

során létrehozott iskolák, óvodák, boltok, rendszeres buszközlekedés, munkalehetőség a

téesznél egy időre biztosították ugyan azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek a

lakosság helyben maradását biztosítani tudták, de ez a rendszer a gazdaságos működte-

téshez szükséges túl alacsony lakosságszám elégtelen volta miatt lassan leépül(t), és a

vidék ismét szembetalálkozik a régi problémájával. Az Élő örökségünk tábor keretében

két építészhallgató az egyik választott település, Resznek esetében vizsgálta meg a falu

fennmaradásának lehetőségét. Kutatásuk keretében megnézték, hogy melyek azok a

települések, ahol infrastrukturális csomópontok vannak és ezek milyen távolságra he-

lyezkednek el a vizsgált településtől. A kutatás eredménye alátámasztotta az elképzelé-

seket miszerint, minden, a településen maradást lehetővé tévő infrastruktúra túlzottan

távol van ahhoz, hogy a fiatalok a faluban maradást válasszák, annak ellenére, hogy

rokoni, baráti kapcsolataik miatt emellett döntenének. Az ideális helyzet volt az az

1970-es évekre létrejött állapot volt, amikor nemcsak reggel és a munkaidő végén vol-

tak könnyen elérhetőek a települések, hanem napközben is több buszjárat érkezett és

indult a településekről. Egy másik előny is jellemezte az akkori időket: az alapfokú ok-

tatás intézményei – óvodák, elemi iskolák – helyben voltak. Ez viszont igen költséges

jog, előny és lehetőség volt, amely fenntarthatatlannak bizonyult és a rendszerváltozta-

tás után lassan leépült. (A népességcsökkenés, a gyermekvállalási kedv alacsony szintje

is hatással volt a folyamatra.)

Ma ismét a problematikus közlekedés és a munkahelyek hiánya jellemez sok te-

lepülést. Amíg a Kádár-korszakban a falusiak vállalták, hogy a településekről a közeli

központok munkahelyeire járnak dolgozni, de naponta vagy a hétvégén hazautaznak, és

a gazdaságban dolgoznak, addig a mai fiatal családok inkább felhagynak a gazdasággal

és a falusi élettel, hogy kényelmesebben, a munkahelyükhöz közelebbi lakóhelyen, több

szabadidővel éljenek, jobb infrastrukturális ellátottsággal. Míg az idősebb és középkorú

lakosság életmód stratégiájában, döntéseiben szerepelt a ház körüli gazdaság jövede-

lem-kiegészítésként való fenntartása, a fiatalok már ezzel az opcióval sem számolnak,

számukra nem kívánt a ház körüli gazdálkodás fenntartása.

Az 1960-as és 1970-es években fiatal generáció mára kiöregedett, akik a telepü-

lések munkaerő-megtartó erejének hiányában, családjaik nélkül, sokszor egyedül ma-

radtak. Nyugdíjazásukat követően jövedelmük csökken, bevételük csupán a megél-
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hetésre elég, lakóházaik modernizálására már nem maradnak anyagi erőforrásaik, így

lakóházaik az 1960–1970-es évek – jobb esetben felújított – reliktumai.

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

hiszen az 1950-es években egy Káváshoz hasonló, a megyeszékhelyhez közel álló tele-

pülés volt, amely az olajtermelés hatására jelentős nagyközséggé nőtte ki magát, a tele-

pülés 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 tömeg-

közlekedéssel is elérhető.

A vizsgált településeken ma a legnagyobb probléma a megélhetés és a munkale-

hetőségek szűkössége. Azok a települések – leginkább Kávás, kisebb mértékben Gel-

lénháza –, amelyek közelebb vannak a nagyobb városokhoz, alvó falvakká minősülnek

át, ahol a nyugdíjasokon kívül a lakosság aktív fele mindennapjainak tetemes részét

nem a faluban tölti. Azok a települések (Szentgyörgyvölgy, Nemesnép, Resznek), ame-

lyek a nagyobb településektől távolabb vannak, nem bírnak lakosságmegtartó erővel, a

családok a munkalehetőségeket követve költöznek más településekre, városokba.

Összefoglalva

A kockaházak vonatkozásában elmondható, hogy nem volt kötelező és egységes

terv, amely alapján épültek, méreteiket az elérhető építőanyagok határozták meg, belső

beosztásuk az építtetők igényeihez alakult, külső formájuk és díszítésük a kortárs diva-

tot és a tulajdonosok ízlését tükrözik.

A kockaházak Zala megyei térnyerését segítette elő a területre jellemző, korsze-

rűsíthetetlen boronaházak nagy száma, amely épületek helyébe nagy százalékban épül-

hettek 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 beren-

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

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

vethetjük.

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

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

az ehhez szükséges bútorokkal és parkosítással.
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A gazdálkodás szükségessége miatt a zöld udvar mellett a mai napig fennmarad-

nak, az új házhelyeken kialakulnak a gazdasági udvarok. A vizsgált családok szinte ki-

vétel nélkül folytatják háztáji gazdasági tevékenységüket, amely saját maguk és család-

juk fenntartásának alapfeltétele.

A kockaház és ezzel együtt a vizsgált településeken megjelenő infrastruktúra-

fejlesztés, utak, buszhálózat, szolgáltató, kulturális, szociális intézményi hálózat az ap-

rófalvas 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 települések közül kiemelkedő Gellénháza és

Kávás összehasonlításának példáján láthatjuk, hogy egy nagyobb infrastruktúrafejlesz-

tés, 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, ame-

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

határon mozognak, ahol adott a külvárosi zöldövezeti élet lehetősége, kisebb konyha-

kerttel, és adott ugyanakkor a falusi, már nem életformaszerűen űzött, de mégis erőteljes

háztáji gazdaság kialakításának lehetősége. A meginterjúvolt családok esetében az épü-

letek egy generáció és egy életforma kiszolgálói, ahol kiegészítő háztáji gazdaság, a

fizetett munka adja a család megélhetését, a ház pedig biztosítja a családnak a települé-

sen 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 mind-

ezek a feltételek teljesülnek.

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

bólumokra tekintek, amelyek egy korszak lenyomataiként őrzik létrejöttük, majd szük-

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

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

típusnak a létrejöttét eredményezték. A környezet bemutatását követte azoknak a csalá-

doknak a példája, akik felépítik, berendezik, lakják, majd az igényeik változása miatt
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átalakítják otthonaikat és megöregednek ezekben az épületekben. A dolgozat utolsó

fejezetében a jelen pillanat elemzésével foglalkoztam, hiszen a kutatás a jelenünkhöz

tartozó korszakban történt.
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Források

Olajipari Múzeum adattára

Az olajbányászat építkezései az 1940-es években. 555-89.

Göcseji Múzeum adattára

Szentmihályi Imre gyűjtőnaplói

1000.17-21; 1000.23;1000.25; 1000.31; 1000.63; 1000.76; 1000.81; 1000.84; 1000.86;

1000.92-94; 1000.96-98; 1000.119; 1000.139-145; 1000.147; 1000.257; 1000.259-278;

1000.397, 1000.542; 1979.544-547; 1979.618; 1980.660. 1980.692; 1980.739;

1980.740; 1980.748; 1989.1351-1352

Az elemzéshez használt interjúk

Építészeti felmérések: 3806-2011.-től 3819-2011.-ig; 3820-2011.-től 3835-2011.ig

Riportok: 3724-2011.-től 3805-2011.-ig

Göcseji Múzeum nyomdai köteles példány gyűjtemény – Zala Bútorgyár katalógusai:

1971, 1972, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981; Kanizsa Bútorgyár katalógusai: 1984, 1990.

Göcseji Múzeum fotótára – archív és új fotók

Thúry György Múzeum gyűjteménye – Kanizsa Bútorgyár katalógusai 1960-as,

1970-es évek

Szabadtéri Néprajzi Múzeum adattára – az elemzéshez használt interjúk

Zala Megyei Levéltár

Zala megye helytörténeti lexikonja – kéziratos regesztagyűjtemény vonatkozó anyaga -

http://archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a130322.htm?v=pdf&a=start_mltk – letöltve

2015. április 26.

XXIII. 15. Zalaegerszegi Járási Tanács Építés Közlekedés csoport iratai 1965-ös év

XXIII. 9. Mezőgazdasági osztály

12/6 – 129 Fölművesszövetkezet munkájában feltárt visszaélések, hiányosságok,

a vezetés megtisztítása az oda nem illő elemektől.
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105/10 Osztályhoz intézett bejelentések, kérelmek az állami gazdaságok és dol-

gozóik részéről

XXIII. 9. Mezőgazdasági osztály - Agitáció

11-55 TSzCs-k népszerűsítésével foglalkozó agitációs munka iratai 1949 július –

1956 augusztus 22

57 F-Mezőgazdasági osztály

18/9 Kulákság adatainak felülvizsgálása a megyében. Intézkedések

Magyar Közlöny

1955. március 26-i szám. Miniszteri rendelet. A város- és községgazdálkodási

miniszter és a pénzügyminiszter a 1/1955. (III. 26.) V.K.G.M. számú együttes

rendelete

1962. március 22-i szám. Miniszteri Rendelet. Az építésügyi miniszter 1/1962.

(III. 22.) É.M. számú rendelete a „Családiház tervgyűjtemény” közzétételéről és

alkalmazásáról.

KSH Zala megyei adatai

1941 évi népszámlálás. Foglalkozási adatok községek szerint. Budapest, 1975.

1949 évi népszámlálás adatai. 8. foglalkoztatás statisztika részletes eredményei. Buda-

pest, Állami Nyomda 1950.

1960 évi népszámlálási adatok. Zala megye születési és statisztikai adatai. Budapest,

1962.

1970 évi népszámlálás adatai. 15.a Zala megye. KSH. Budapest, 1972.

1970 évi népszámlálás adatai. Az aktív keresők munkahelye és lakóhelye. A napi ingá-

zók adatai. Budapest, 1976.

1980 évi népszámlálás adatai. KSH. Budapest, 1983. 29. Községek főbb adatai.

1980 évi népszámlálás adatai. Lakosság szám. KSH. Budapest, 1983.

1990 évi népszámlálás. 22. Zala megyei adatai. Budapest, 1992.

2001 évi népszámlálás adatai. 7. Foglalkozási és napi ingázási adatok. Budapest. 2003

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_20 - KSH 2011-es népszámlálás adati –

letöltve 2017. április 23.
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Mellékletek

1. Számú melléklet

Forrás: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1521&fullsize=1 – le-

töltve: 2017. április 16.
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2. Számú melléklet

Lakásépítkezések

Település Összesen
1945-
1959

1960-
1969

Resznek 182 30 27

Szentgyörgyvölgy 275 27 29

Nemesnép 120 11 14

Gellénháza 415 216 92

Kávás 147 24 34

1965

Település Népességszám Boltok Vendéglátóhelyek
Bölcsődei
férőhely

Óvodai
férőhely

Iskolai
tanterem

Nemesnép 402 1 1 0 0 1

Resznek 597 1 1 1 30 4

Szentgyörgyvölgy 918 3 2 0 0 6

Gellénháza 1995 7 4 0 60 8

Kávás 394 1 1 0 0 2

Foglalkozási szerkezet % 1972

Település Ipar
Építő-

ipar
Mg

Resznek 21,9 5,6 61,7

Szentgyörgyvölgy 4,2 4,2 76,1

Nemesnép 7,5 5,7 68,9

Gellénháza 72,8 2,6 13,6

Kávás 28,5 5,4 49

Forrás: KSH Zala megyei adatai.
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Interjúk jegyzéke
Alapinterjúk

Sorszám

Interjú készí-
tésének idő-
pontja Gyűjtő Interjúalany/ff Interjúalany/n Település Utcanév

1 2008.06.30

Kovács

Zsuzsa Lóránt Kristóf

Lóránt Kris-

tófné Gellénháza

Kossuth u.

49

2 2008.07.01

Kovács

Zsuzsa Horváth Ottó Gellénháza

Kossuth

u.131

3 2008.07.01

Kovács

Zsuzsa Farkas Antal Gellénháza

Kossuth u.

32

4 2008.07.02

Kovács

Zsuzsa Kámán Antal Gellénháza

5 2008.07.03

Kovács

Zsuzsa

Botos Kál-

mánné Gellénháza

Kossuth u.

97

6 2008.07.04

Kovács

Zsuzsa Fitos Jenő Fitos Jenőné Gellénháza

Kossuth u.

89

7 2008.07.07

Kovács

Zsuzsa Bősze Jenőné Kávás Kossuth u

8 2008.07.07

Kovács

Zsuzsa Zöld Imre Kávás

Kossuth u.

33

9 2008.07.07

Kovács

Zsuzsa Zöld Rózsa Kávás

Kossuth u.

42

10 2008.07.09

Kovács

Zsuzsa Járfás Imréné Kávás

Kossuth u.

4

11 2008.07.09

Kovács

Zsuzsa

Kovács La-

josné Kávás

Kossuth

u.16

12 2008.07.10

Kovács

Zsuzsa,

Szőke

Judit Simon Irma Kávás

Kossuth

u.28

13 2008.07.10

Kovács

Zsuzsa,

Szőke

Judit Horváth Imre Simon Edit Kávás

Kossuth u.

36

14 2008.07.03 Szőke J

Boronyák Pé-

terné. Gellénháza

Kossuth u.

7

15 2008.07.07 Szőke J Szabó Istváné Gellénháza Rózsa u.
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Alapinterjúk

Sorszám

Interjú készí-
tésének idő-
pontja Gyűjtő Interjúalany/ff Interjúalany/n Település Utcanév

7.

16 2008.06.30 Szőke J

Nyulas Ig-

nácné Gellénháza

Kossuth u.

111.

17 2008.07.08 Szőke J Takács László Kávás

Kossuth u.

41

18 2007.07.20

Kovács

Zsuzsa

Bokor Fe-

rencné Kávás

Dózsa

György u.

11

19 2007.07.19

Kovács

Zsuzsa Bokor Katalin Kávás

Dózsa
György u.
11

20 2010.08.25

Horváth

Judit, Gál

Boglárka Dénes Lajos Dénes Lajosné Resznek

Kossuth u.

23

21 2010.08.24

Németh

Mónika

Szunyogh La-

josné Resznek

Béke tér

10

22 2010.08.25

Németh

Mónika Kulcsár Ferenc

Kulcsár Fe-

rencné Resznek

Petőfi u.

20

24 2010.08.24

Kiss

Nóra Vass Gyula Vass Gyula é Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.

1

25 2010.08.23

Vincz

Kata

Zsófia,

Módos

Máté

Cseke Ist-

vánné Nemesnép

Petőfi u.

42

26 2010.08.25

Kovács

Kata,

Gábor

Tamara,

Módos

Máté

Szabó István

Tibor Kovács Margit Nemesnép

Arany J. u

8

27 2010.08.23

Kovács

Kata,

Gábor

Tamara,

Módos

Máté Kocsis Gyula Nemesnép

Petőfi u.

21
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Kiegészítő interjúk

Sorszám

Interjú készí-
tésének idő-
pontja Gyűjtő Interjúalany/ff Interjúalany/n Település Utcanév

28 2010.08.24

Fazekas
Anna, Ná-
dasdy Fanni Németi Jenő Csesztreg

Rákóczi u.
100.

29 2010.08.23

Nádasdy
Fanni, Faze-
kas Anna Hermán István Csesztreg

Petőfi u.
13.

30 2010.08.26
Imreh Réka,
Nagy Viktória Kulcsár Lajos

Kulcsár La-
josné Csesztreg Ady u. 5.

31 2010.08.25

Hajdu Ágnes,
Imreh Réka,
Nagy Viktória Csóbor Gyula

Csóbor Iza-
bella Csesztreg

Rákóczi u.
29.

32 2010.08.24

Hajdu Ág-
nes, Imreh
Réka Magyar Csaba Csesztreg Ady u. 29

33 2010.08.24
Imreh Réka,
Nagy Viktória Both Kalman Csesztreg

Teleki u.
15

34 2010.08.25
Imreh Réka,
Nagy Viktória Illés István Illás Istvánné Csesztreg

Rákóczi u.
102.

35 2010.08.24
Imreh Réka,
Nagy Viktória Pajos Sándor Csesztreg

Rákóczi u.
59

36 2010.08.23

Fazekas
Anna, Nagy
Viktória

Horváth Kál-
mánné
Vadnay Edti Csesztreg Ady u. 23

37 2010.08.26

Fazekas
Anna, Ná-
dasdy Fanni

Salamon Re-
gina, Sohár
Gizella Csesztreg

Kossuth u.
22
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Kiegészítő interjúk

38 2010.08.24

Fazekas
Anna, Ná-
dasdy Fanni Nagy Ferenc Illés Edit Csesztreg Petőfi u. 6

39 2010.08.23

Fazekas
Anna, Ná-
dasdy Fanni Csóbor Lajos Csesztreg Ady u. 12

40 2010.08.24

Hajdu Ág-
nes, Imreh
Réka

Nagy Ist-
vánné, Varga
Franciska Csesztreg

Kossuth u.
23

41 2008.07.03 Szőke Judit
Boronyák
Péterné Gellénháza

Kossuth u.
7

42 2007.01.17
Kovács Zsu-
zsa Nagy Vendel

Nagy Ven-
delné Kálócfa

Kossuth
u.10

43 2008.07.10

Kovács Zsu-
zsa, Szőke
Judit

Horváth Mi-
hály Kávás

Kossuth u.
36

44 2008.07.08

Kovács Zsu-
zsa, Szőke
Judit Takács László Kávás

Kossuth u.
41

45 2010.08.24

Gábor Ta-
mara, Ko-
vács Kata Szűcs István Kiss Magda Nemesnép

Arany J. u
6

46 2010.08.25
Gábor Ta-
mara

Hály Gyuláné
Zakál Malvin. Nemesnép

Kossuth. u.
53

47 2010.08.24 Módos Máté Nagy István Nemesnép Petőfi u. 33

48 2010.08.24 Módos Máté

Varga Jó-
zsefné Olasz
Zsuzsanna Nemesnép

Kossuth u.
40

49 2010.08.23 Módos Máté

Németh De-
zsőné Dénes
Gizella Nemesnép

Petőfi u.
242

50 2010.08.25
Kovács Kata,
Módos Máté Kiss Tibor Nemesnép

Arany Já-
nos u.11
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Kiegészítő interjúk

51 2010.08.28

Gábor Ta-
mara, Ko-
vács Kata

Magyar Sán-
dorné Nemesnép

Kossuth u.
3b

52 2010.08.25

Horváth Ju-
dit, Gál Bog-
lárka

Horváth Fe-
rencné Resznek

Kossuth u.
40

53 2010.08.28

Horváth Ju-
dit, Gál Bog-
lárka

Gálné Bakon
Ildikó Resznek Béke tér 11

54 2010.08.23

Bali János,
Gál Boglárka,
Németh Mó-
nika

Simon Otto-
kárné Resznek Petőfi u. 25

55 2010.08.25 Gál Boglárka

Gonda Mi-
hályné
Szúnyogh
Magdolna Resznek

Mártírok u.
18

56 2010.08.24

Kovács Zsu-
zsa,Dávid
Réka

Domján Kál-
mán

Domján Kál-
mánné Szentgyörgyvölgy

Bocskai u.
8.

57 2010.08.23

Kovács Zsu-
zsa,Dávid
Réka Kovács Lajos Szentgyörgyvölgy

Vörösmarty
u. 10.

58 2010.08.25

Kovács Zsu-
zsa,Dávid
Réka Bankó Dezső Gál Irén. Szentgyörgyvölgy

Bocskai u.
11.

59 2010.08.25

Kovács Zsu-
zsa,Dávid
Réka Bankó Dénes Szentgyörgyvölgy

Bocskai u.
1.

60 2010.08.26

Kovács Zsu-
zsa, Dávid
Réka

Kiss Kál-
mánné Szentgyörgyvölgy

Rákóczi u.
7.

61 2010.08.23
Kiss Nóra,
Tömő györgy Varga Tibor Varga Tiborné Szentgyörgyvölgy

Vörösmarty
u. 20.

62 2010.08.25
Kiss Nóra,
Nagy Ilona

Felső Vil-
mosné Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.
33

63 2010.08.30

Dávid Réka,
Kovács Zsu-
zsa

Kőművesné
Varga Gizella Szentgyörgyvölgy Petőfi u. 25
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Kiegészítő interjúk

64 2010.08.26
Nagy Ilona,
Kiss Nóra Domján Margit Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.
88

65 2010.08.25
Nagy Ilona,
Kiss Nóra

Csongár Ber-
talanné Pong-
rácz Ilona Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.
46/B

66 2010.08.30
Nagy Ilona,
Kiss Nóra

Szép Dezsőné
Csauk Gizella Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.
19

67 2010.08.26
Nagy Ilona,
Kiss Nóra

Segesdi Fe-
rencné Szentgyörgyvölgy

Kossuth u.
30

68 2010.08.26
Nagy Ilona,
Kiss Nóra Szabó Jenőné Szentgyörgyvölgy Petőfi u.46

69 2010.08.30 Dávid Réka
Magari La-
josné Szentgyörgyvölgy

Vörösmarty
u. 5

70 2010.08.28
Kiss Nóra,
Nagy Ilona Szabó Jenőné Szentgyörgyvölgy Petőfi u. 46
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Az interjúk során használt kérdéscsoportok:

Ház

Mikor építette a házát?

Miért ilyen házat épített?

Saját erőből épült a ház vagy vettek fel kölcsönt?

Mekkora a ház, milyen a beosztása?

Amióta felépült a ház, változtatott-e rajta? Miért?

Ön részt vett-e, vagy segédkezett-e a ház építésekor, később az estleges vál-

toztatásokkor?

Milyen bútorok vannak a lakóházban?

Mikor és hol szerezte be ezeket?

Mikor vezették be a villanyt a háztartásba?

Hogy emlékszik vissza, hogy alakította át a lakóházba bevezetett villanyvi-

lágítás az életüket?

A lakás minden részébe bevezették a villanyvilágítást?

Milyen elektromos készülékkel rendelkezik (tv, rádió, telefon)?

Mikor szerezte be ezeket?

Mikor vezették be a lakásba a vizet?

Volt-e fürdőszobájuk?

Mikor építették?

Háztartás

Milyen elektromos készüléke van? (Turmixgép? Mosógép? Mikor szerezte

be?)

Hol szerezte be a háztartásban használt eszközöket?

Hogy zajlott a család étkezése? Mit szokott főzni? Milyen alapanyagokat

használt fel? Ezeket hogy osztotta be (évre, hónapra, hétre)?

Milyen zöldségeket használt?

Tartósította azokat? Hogyan?

Milyen gyümölcsöket használt?

Tartósított azokat? Hogyan?

Sütött-e otthon kenyeret?

Melyik háztartási munkát szerette a legjobban?

Volt-e kamrája és pincéje? Mit tartott benne?
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Volt-e nyári konyhája? Meddig és mire használta?

Milyen virágai voltak? Hova ültette? Kitől szerezte be?

Hogy nézett ki a kertje? Mit termesztett benne?

Család

Mikor házasodtak össze?

Mit kapott stafírungként? Mit kapott nászajándékba?

Emellett még mit kellett beszerezni a háztartásba?

Hogy emlékszik vissza a közös életük kezdetére? Milyen volt akkor az élet?

Hány gyerekük született? Hogy emlékszik vissza a gyerekek gyerekkorára,

voltak megélhetési nehézségeik?

Gazdaság

Mekkora birtokuk volt a téesz előtt?

Ez nagy- vagy kisbirtoknak számított a faluba?

Hány állatuk volt?

Ennek megfelelően hány és milyen gazdasági épületeik voltak?

Milyen gazdasági eszközeik és szerszámaik voltak?

Mi termeltek?

A termés saját szükségletükre volt elég vagy fölöslegük is volt?

Hányan dolgoztak a földjeiken és ki, milyen munkát végzett?

Volt-e folyamatos segítségük vagy volt-e segítségük az idénymunkáknál?

Volt-e szőlőjük? Mekkora?

Megélhetés

Mi volt a foglalkozása?

Hol tanulta?

Szerette a munkáját?

Mellette foglalkozott még valamivel?

Speciális kérdéscsoportok

Azoknak akik az Olajipari Vállalatnál, Gellénházán dolgoztak:

Mikor kezdett a vállalatnál dolgozni? Meddig dolgozott ott?

Milyen munkát végzett?
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Milyen végzettség volt ehhez szükséges?

Hol szerezte meg a végzettséget?

Korábban milyen munkát végzett?

Szerette a munkáját?

Hogy emlékszik vissza, milyen volt az élet a vállalatnál?

Mekkora fizetést kaptak? Az akkori viszonylatokban ez mire volt elég?

Kaptak-e egyéb juttatást? Hogy tudtak megélni a fizetésből?

Hogy változott meg az életük a magasabb fizetéssel?

b. Közösség

Volt-e szabadidejük?

Mit csináltak a szabadidejükben?

Milyen kapcsolata volt a szomszédaival?

Jártak-e társasmunkákra?

A szabadságuk alatt elutaztak valahova? Hova?
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