
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI 

 

 

Ispán Ágota Lídia 

 

A város vidéke 

A falusi lakosság életmódváltása 1945 után az urbanizáció hatására 

 

 

Történelemtudományok Doktori Iskola, 

Dr. Erdődy Gábor DSc, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Program, 

Dr. Kövér György DSc, egyetemi tanár, a program vezetője 

 

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 

A bizottság elnöke:  Dr. Kövér György DSc, egyetemi tanár 

 

Hivatalos bírálók:  Dr. Varga Zsuzsanna CSc, habilitált egyetemi docens 

   Dr. Horváth Sándor PhD, tudományos főmunkatárs 

 

Titkár:   Dr. Bali János PhD, egyetemi adjunktus 

 

Tagok:   Dr. Ö. Kovács József, DSc, egyetemi tanár 

   Dr. Valuch Tibor, DSc, egyetemi tanár (póttag) 

   Dr. Germuska Pál PhD, kutató (póttag) 

 

Témavezető:   Dr. Tóth Eszter Zsófia PhD, tudományos főmunkatárs 

 

 

 

Budapest, 2014 



1 
 

A téma körülhatárolása, az értekezés célkitűzése 

 

A disszertációban a falusi társadalom 1945 utáni életformaváltását elemzem a 

szocialista iparosítás egyik központjában és vonzáskörzetében, egy történeti-néprajzi 

szempontból kevéssé kutatott területen. Az 1950-es évek erőltetett iparosításához 

kapcsolódóan már a szocializmus kezdeti szakaszában hozzákezdtek a szocialista városok 

építéséhez. A Sztálinvárost, Kazincbarcikát stb. magában foglaló első városépítési hullámhoz 

1953-ban csatlakozott a majdani Leninváros. A város és az azt életrehívó gyárak 

Tiszapalkonya és Tiszaszederkény határában épültek fel. Az új város az egykori mezőcsáti 

járás települési hierarchiáját alapvetően átstrukturálta, s a szocialista iparosítás egyik kiemelt 

központjaként nemcsak a járás, hanem megyeszéli fekvéséből adódóan Borsod mellett Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára is fontos migrációs célponttá vált.  

E térségben jól nyomon követhető az urbanizáció kétirányú folyamata, a városodás és 

a városiasodás is. Enyedi György meghatározását alapul véve ugyanis az urbanizáció fogalma 

a városi népesség növekedése (városodás) mellett magában foglalja a falu és a város 

egységesülését, a korábban a városokra jellemző technikai civilizáció és életforma egész 

településhálózatra érvényes elterjedését (városiasodás).1 Az utóbbi, modernizációként is 

értelmezhető folyamat – a falu és a város közötti különbségek felszámolása, kulturális 

kiegyenlítődése – hangsúlyos részét képezte a kommunista propagandának is. A falvak 

kultúrájában és műveltségében, infrastruktúrájában a múlt és jelen, valamint a város-falu 

viszonylatában beálló változások ismertetése a politikai beszédek, újságcikkek, irodalmi 

riportázsok visszatérő toposzává vált a korszakban. 

A szocialista korszak urbanizációs folyamatainak vizsgálata több különböző 

tudományterület érdeklődési körébe tartozik, amelyek eltérő módon közelítenek a témához. A 

városszociológia a nagyvárosi életmódot, a városok társadalmi problémáit kutatta. A hazai 

városszociológiában leginkább a lakótelepek problematikájában összpontosult a gyorsütemű 

urbanizáció, a tömeges bevándorlás kiváltotta társadalmi jelenségek vizsgálata. 

A kutatások hangsúlyos vonulatát képezik azok a makroszemléletű kutatások, amelyek 

a város- és általában a településhálózat hierarchiáját vizsgálják különféle tipológiák 

megalkotásán keresztül, feltárva ezáltal a városodás mértékét, a területi, funkcionális 

különbségeket. Elemzési szempontjaik, amivel például az urbanizáció falvakra gyakorolt 

                                                 
1
Enyedi György: A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 8. 
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hatását mérik (foglalkozási szerkezet, lakásviszonyok változása, infrastrukturális ellátottság 

stb.) számomra is fontos vizsgálandó jelenségnek bizonyultak. 

A korabeli falu életének programszerű vizsgálatára több néprajzi kezdeményezés is 

született. Az 1950-es évek „szocialista életmódot és kultúrát” vizsgáló néprajzkutatói a 

mezőgazdaság szocialista átszervezése és az erőltetett iparosítás hatására átalakuló falu életét 

vizsgálták. Az 1970-es évek elején megkezdett varsányi társadalomnéprajzi kutatás keretében 

a falu társadalmi-kulturális életében 1945 óta bekövetkezett változásokat követték nyomon 

olyan témákon keresztül, mint a gazdasági viszonyok, család, háztartásszervezés, viselet, 

szabadidő-felhasználás, magatartási normák, vallás és hitvilág, munkaszervezeti formák.2 

Voigt Vilmos pedig az akkulturáció fogalmi keretei között javasolta vizsgálatra a parasztság 

társadalmi tudatának az átalakulását olyan folyamatokon keresztül, mint az urbanizáció, a 

foglalkozási struktúra módosulása, az iskoláztatás elterjedése, a tömmegkommunikációs 

eszközök falusi megjelenése vagy a szórakozás struktúrájának átrendeződése; utóbbiaknak 

figyelmet szentelek munkámban.3 

A társadalomtörténeti irányzaton belül a 2000-es évektől kezdve születtek meg olyan 

munkák, amelyek a mindennapok történetét kutatva változó mértékben érintik az urbanizáció 

kérdését is. Horváth Sándor Sztálinváros első évtizedének társadalmát vizsgálja 

„alulnézetből”.4 Tóth Eszter Zsófia pedig egy budapesti harisnyagyári munkásnőkből álló 

szocialista brigád mindennapjait tárja fel mikrotörténeti megközelítésben, elsősorban oral 

history interjúk alapján.5 Valuch Tibor 2013-as munkájában a makro- és mikroszintű 

nézőpontokat váltogatva mutatja be a jövedelmi viszonyok, a fogyasztási kiadások és 

fogyasztói magatartás változását falun és városon, külön kitérve a lakásviszonyok, 

lakáshasználat, az öltözködés, valamint a táplálkozás témakörére.6 

Mint a fentebbiek is mutatják, az urbanizáció életmódra gyakorolt hatása számtalan 

megközelítést és témafelvetést tesz lehetővé. Figyelmem elsőként a szocialista város tervezési 

elveiből, az épített környezet sajátosságaiból fakadó városi életvitel jellemzőinek, 

adaptálásának vizsgálatára irányult. A környező falvak életét az új város és az üzemek több 

                                                 
2
 Bodrogi Tibor (szerk.): Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 

3
 Voigt Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturációvizsgálatához. Ethnographia, LXXXIX. évf. (1978) 

4. sz. 604–631. 
4
 Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 

2004. 
5
 Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak”. Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti 

megközelítésben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007. 
6
 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az 

ezredfordulóig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 
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szempontból is befolyásolták. A város hatását, térségben betöltött szerepét a mezőcsáti járás 

két, a várostól eltérő távolságra fekvő, különböző közlekedésföldrajzi helyzetű településén, 

Tiszapalkonyán és Tiszakeszin szemléltetem. A kutatás megtervezésekor elsősorban azt 

szándékoztam vizsgálni, hogy a környező falvak paraszti lakossága hogyan került kapcsolatba 

a várossal, milyen hatások érték onnan. E jelenségek azt a képzetet erősítik, hogy a város az 

urbánus életforma és „értékek” terjesztőjévé vált, s hozzájárult a falu zártságának, 

tradicionális életvitelének megbomlásához. A várostól távolodva azonban egyre kevésbé 

érződött ez a féle „kisugárzás”. 

Miközben elmondható, hogy az egyéntől egyénig, közösségtől közösségig terjedő 

mintaátadás természetes folyamat, a spontaneitás mellett fontos kiemelni a felülről 

szervezettséget is. Míg a gyors és mélyreható változások, mint az iparosítás, beszolgáltatás, 

kollektivizálás az egész életstratégiát megváltoztató helyzetet teremtettek, addig az életmódra 

ható finomabb eszköztár – infrastrukturális fejlesztések végrehajtása, a szórakozásra és a 

kultúra művelésére alkalmas helyszínek átalakítása/létrehozása, új fogyasztói szokások 

propagálása – is megjelent. Ugyanakkor utóbbi intézkedések is tükrözték a rendszer 

ideológiáját. Így például a villamosítást „kultúrát hozó fényként” jelenítették meg vagy a 

kereskedelmi hálózat átalakítását a kulturáltság fogalmával kapcsolták össze. 

A szocialista rendszer céljai közé tartozott a mindennapi élet ellenőrzése, a 

kommunista erkölcsiség és eszmeiség kiterjesztése a magánszférára is. A vívmányok „helyes” 

használatához egyfajta magatartáskódexet is kínáltak, amely megvalósulása részét képezte 

volna a szocialista embereszménynek. Munkámban arra törekedtem, hogy a párt nagyszabású 

társadalmi látomásait, a hozzá társuló hatalmi-ideológiai szándékot és az arra reakcióként 

megszülető társadalmi gyakorlatot párhuzamosan jelenítsem meg.7 

 

A feldolgozás módszerei, forrásai és a szerkezete 

 

A két nézőpont vizsgálata különböző források használatát vonta maga után. A hatalmi 

perspektívát elsősorban a sajtó, az egyéni dimenziókat pedig az interjúk és a kortársi narratív 

források révén sikerült megragadni. 

A korabeli közbeszéd, sajtódiskurzus elemzéséhez több eltérő profilú lapot 

használtam. Az 1964-től megjelenő Borsodi Vegyész a megye vegyipari dolgozóinak üzemi 

                                                 
7
 Apor Péter: A mindennapi élet öröme. In: Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. 

Új utak a szocialista korszak kutatásában. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 27–31. 
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lapja volt, s párhuzamosan közölte a Kazincbarcikával és Leninvárossal, illetve gyáraikkal 

kapcsolatos híreket. A lapot 1983-tól a Leninvárosi Krónika váltotta fel, amely a helyi 

nagyvállalatok élete mellett teret adott a város mindennapi életével, gondjaival kapcsolatos 

cikkeknek is. Haszonnal forgattam a megye központi napilapját, az Északmagyarországot is. 

A megyei sajtó tudósításaiban csak nagyon esetlegesen, leginkább a falvaknak fenntartott, pl. 

mezőgazdasági rovatokban lehetett az általam vizsgált településekkel találkozni. Nyilvánvaló, 

hogy a megyei sajtó nem alkalmas arra, hogy egy-egy falusi település életét mikroszinten 

feltárjuk általa. „A falu” életének viszont megannyi aspektusát érintették, lehetővé téve ezáltal 

a fentebb jelzett hatalmi dimenzió megragadását, annak bemutatását, hogy milyen képet 

reprezentáltak a modern, fejlett faluval és lakóival kapcsolatban a szocialista 

nyilvánosságban. Így viszont kényszerűen kitágult a kutatás fókusza, s az elemezni kívánt 

jelenségeknek a vizsgálat tárgyát képező falvak mikrokörnyezete helyett gyakran a regionális, 

megyei kontextus szolgált kereteként. 

Több fejezethez is hasznosítottam a kereskedelemmel kapcsolatos szaksajtót 

(Kereskedelmi Értesítő, Kirakat, Földművesszövetkezeti Értesítő, Földművesszövetkezeti 

Híradó, Szövetkezeti Élet). 

A felhasznált községi tanácsi iratok elsősorban a községi élet közigazgatási-

adminisztratív feladatairól tudósítanak. A gyakran szűkszavú falusi tanácsülési, vb ülési 

jegyzőkönyvek esetében sokszor a napirendi pontok tárgyalása után következő, a falu aktuális 

problémáit részletező hozzászólások, s a különböző beszámolók (pl. földművesszövetkezet 

működésével, a község kulturális helyzetével kapcsolatban) bizonyultak a 

leginformatívabbnak. 

Munkám jelentős részben narratív forrásokon alapul. A visszaemlékező perspektívájú 

oral history interjúkat elsősorban Tiszapalkonyán, továbbá Tiszakeszin, Tiszaújvárosban, s 

Polgáron készítettem. Az interjúalanyok többségének kiválasztásánál arra törekedtem, hogy 

egy olyan generáció tagjait szólítsam meg, akik az 1920–30-as években születtek, a 

hagyományos paraszti világ keretei között szocializálódtak, s fiatal felnőttként, nagyobb 

gyerekként élték át a szocialista rendszer kialakulását, amely feltehetőleg újfajta 

alkalmazkodási módokat, stratégiákat követelt meg tőlük. A kortársi narratív források között a 

panaszlevelek, közérdekű bejelentések és egy a naplók és a visszaemlékezések, vagyis az 

egyidejűleg és az utólag keletkezett szövegek jegyeit egyaránt hordozó visszaemlékezés 

található. Fontos jellemzőjük, hogy a korabeli nyilvánosság vélt elvárásai szerint íródtak, bár 

a visszaemlékezés személyes jellegéből adódóan többet elárul szerzője korabeli 

gondolkodásmódjáról. A többféle narratív forrás elemzésbe vonásával arra törekedtem, hogy 
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több oldalról megragadva lehessen bemutatni azokat a mentalitásbeli, gondolkodásbeli 

változásokat, fordulópontokat, amelyek az urbanizációs/modernizációs folyamat különböző 

elemei hatására lezajlottak a paraszti gyökerű népességben. 

A disszertáció hét nagyobb fejezetre oszlik. Az első, bevezető fejezetet követően az 

urbanizáció életmódra gyakorolt hatását, annak komplexitását változatos témákon – mint a 

városi épített környezet és térhasználat, a foglalkozási átrétegződés, az infrastruktúra, 

fogyasztói szokások, valamint a tudati viszonyok átalakulása – keresztül hat fejezetben 

vizsgálom. 

 

Az értekezés eredményeinek felsorolása 

 

A térség urbanizációs folyamatainak középpontjában Leninváros állt. Leninváros a 

gyárakkal együtt a környező falvaktól kisajátított területen épült fel, a gyárkomplexum 

nagyobbrészt Tiszapalkonya, míg a város Tiszaszederkény egykori határában terült el. A 

bevezetőt követő második fejezetben elsőként sajtófotók és újságcikkek felhasználásával az 

elképzelt és a megvalósult szocialista város és a vele szerves egységet képező ipari 

komplexumok környezetformáló, tájalkotó szerepét vizsgáltam. A szocializmus erőltetett – 

mai szemmel tájromboló és környezetkárosító – iparosítását a korabeli sajtócikkek és -fotók a 

természet megzabolázásaként, a természeti elemek feletti győzelemként, az alapvetően 

mezőgazdasági táj indusztriális tájjá formálását a Tisza-menti táj megújhodásaként értékelték. 

Ezt követően a szocialista városépítési alapelveknek megfelelően megtervezett város 

építési üteméből, szigorú funkcionális felosztásából és a lakosság városhasználatából eredő 

problémákat vettem górcső alá. A tervasztalon egységes kompozíciót alkotó város még 

hosszú évekig nem létezhetett ebben a formában, s a hozzá álmodott szocialista életforma sem 

valósulhatott meg a tervezett módon. Az első évtized meghatározó problémája – az 

újságcikkek ábrázolásmódjában – az építkezéssel járó ideiglenességből és zűrzavarból fakadt. 

Az iparfejlesztéshez igazított népességnövekedés miatt ugyanis a lakóházak építése 

elsőbbséget élvezett a középületekkel (bölcsődék, óvodák, iskolák; üzletek; kultúrház) 

szemben, ami számos probléma forrásává vált. A szocialista városokkal kapcsolatban 

leggyakrabban felemlegetett negatívum az egyéni karakter, a sajátos vonások hiánya. A 

lakótelep-jellegből, a panelházak egyformaságából eredő monoton városképpel valamennyi 

szocialista városnak meg kellett küzdenie, miközben a sivár városkép élénkítését célzó 

lépéseik igen hasonlóak voltak. Így Leninváros is virágos parkjaival, a városban elhelyezett 

számtalan szobrával próbált kitűnni. A zöldterületek rendszerétől azt várták a tervezők, hogy 
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elősegítsék a népesség egészségügyi regenerálódását, fokozzák a város nyújtotta esztétikai 

élményt, s hozzájáruljanak a társadalmi kommunikációhoz is. 

Az ideálisnak szánt város lakói azonban nem elégedtek meg a számukra rekreációs 

helyszínként kijelölt, nyilvános, közös terek használatával. Szívesebben töltötték 

szabadidejüket a városi „háztájiként” megnevezett kiskertekben és a garázsokban, 

kapcsolódva ezzel ahhoz a közismert tényhez, hogy a faluról bevándorlók első generációja a 

városinak tartott kultúra átvétele helyett őrzi, illetve újrateremti a vidéki mentalitást és 

életstílust. E területek, létesítmények sok panellakásnak szerves kiegészítőivé váltak, sajátos 

módon megnövelve ezáltal az életteret. A kiskertek és garázsok mindeközben egyfajta 

közösségformáló/teremtő erővel is bírtak/bírnak. E „magánterületek” többnyire azokat a 

funkciókat látják el, amelyek tömeges igénylésével nem számoltak a tervezők.  

A város és a hozzá kapcsolódó ipar térségbeli szerepét a foglalkozási átrétegződésen 

keresztül mutattam be a harmadik fejezetben, amelyhez házassági anyakönyvek foglalkozási 

bejegyzéseit és interjúkat használtam fel. A várostól eltérő távolságra fekvő két falu 

hagyományos foglalkozási szerkezetének megbomlása 1954–1958 között a házasulók 

esetében már érezhetően megindult, s megjelentek az ipartelepítéshez kapcsolódó, 

szakképzettséget nem igénylő munkakörök is, Palkonyán jellemzően a segédmunkások, 

Kesziben pedig a kubikosok. Míg Palkonya esetében az egyes periódusok eltérő foglalkozási 

szerkezete tükrözte a falu fiatal férfi lakosságának a modern gyári munkához való 

adaptálódási folyamatát, addig Kesziben ez már nem volt érzékelhető ilyen egyértelműen. A 

nők mindkét településen jóval tovább őrizték a hagyományos foglalkozásszerkezeti 

jellemzőket, köztük a háztartásbeliek döntő fölénye egészen a hatvanas évek végéig 

megmaradt. Míg Palkonyán azonban hamarabb megjelentek a női segédmunkások, majd a 

gépkezelők, laboránsok, akiket feltehetőleg a szomszédos gyárak egyike foglalkoztatott, addig 

Tiszakesziben a női foglalkozásszerkezet egyoldalúbb képet mutat, a falu többségük számára 

tulajdonképpen mindössze kétféle munkahelyet (tsz, cipőgyár) tudott biztosítani. Az 

interjúkban elhangzottak alapján az idősebb korosztály tagjait gyermekként a paraszti 

munkára nevelték. Néhányukban femerült a továbbtanulás szándéka, ám a rendszerváltás 

érvénytelenítette a korábban bevált mobilizációs formákat. A magángazdálkodás nehezedő 

feltételei közepette, majd a téeszesítés idején az épülő gyárak új alternatívát kínáltak 

számukra, amellyel többnyire együtt járt egy új munkakultúra elsajátítása is. Az interjúk 

alapján úgy tűnik, hogy míg az ipari/kereskedelmi munka pozitívumait a munkakörülmények 

mellett a társadalmi emelkedést igazoló külsőségek, az életforma megváltozása jelenti, addig 

a paraszti gazdálkodás szépségeit az önállóság és természet-közeliség nyújtotta. 
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Az infrastruktúra fejlesztését és elsősorban annak a fogyasztói szokásokra gyakorolt 

hatását vizsgáltam a következő két fejezetben. A negyedik fejezetben a villamoshálózat 

kiépítését, s a háztartási technológia falusi elterjedését vizsgáltam. Az ország politikai 

vezetése a falu és a város közötti különbségek csökkentése kapcsán döntő fontosságot 

tulajdonított a faluvillamosításnak, ezért a fejezet első részében azt elemeztem, hogyan 

ábrázolta a propaganda a villamosítás jelentőségét. Legfontosabb hatásaként a komfortosabb 

életkörülmények kialakítását, a szórakozási, tanulási, művelődési lehetőségek kibővülését 

említették. A sajtó ennek megfelelően gyakran úgy írt a villanyról, hogy az „a kultúrát hozó 

fény”. Ezt követően helyi szinten vizsgáltam, hogy milyen anyagi és munkahozzájárulást 

követelt meg a villany bevezetése, s mik voltak az elektromossággal az interjúalanyok első 

tapasztalatai. Az interjúalanyok közül mindenki bevezette házába a villanyt, viszont a szülői 

házak némelyike kimaradt a szolgáltatásból. A kezdetekre visszaemlékezve elsősorban az 

időseket ábrázolták olyanokként, akik általános szkepticizmussal viszonyultak a technikai 

újításokhoz, s különféle hiedelmeket társítottak azokhoz. Miután a technikai vívmányok már 

szerves részét alkotják a mindennapoknak, elbeszélésükben megfigyelhető egyfajta 

távolságtartó magatartás a befogadásra képtelen személyekkel kapcsolatban.  

A fejezet második felében a háztartási gépek falusi elterjedését követtem nyomon. A 

legtöbb háztartásban az elsőként vásárolt háztartási eszköz a rádió és a villanyvasaló volt. A 

drágább mosógépet, hűtőgépet és tévét a többség csak az 1960-as évek végén, vagy az 1970-

es években tudta megvásárolni. Kezdetben a kommunális szolgáltatások (patyolat, kollektív 

mosógép), valamint a kölcsönzéssel foglalkozó boltok hálózatának felállításával igyekeztek 

áthidalni a hazai gépipar szűkös kapacitását, a lakosság ismereteinek bővítésére pedig 

különböző háztartási kiállításokat, árubemutatókat szerveztek. Bár a sajtó a kölcsönzői 

szolgálatot jól működőként ismertette, ahonnan szívesen kikölcsönzik pl. a mosógépet, a 

szolgáltatásra emlékező néhány interjúalany esete azt mutatja, hogy a mosógép súlya, a 

cipeléssel eltöltött idő, a kölcsönzői hozzáállás elriasztotta használóit, hiszen ennyi idő alatt 

kézzel is kimostak. Ennél fogva az interjúalanyoknál a kölcsönzők szerepe a rendszeres 

használat helyett a kipróbálásra korlátozódott. A női interjúalanyok elbeszélése alapján úgy 

tűnik, hogy időnként megfogalmazott fenntartásaik ellenére is egyöntetűen igényelték az új 

háztartási eszközök bizonyos körét (elsősorban a mosógépet és a hűtőgépet), markáns 

választóvonalat – a jövedelmi viszonyok mellett – a női szerepeket eltérő módon értelmező 

férjek képezhettek közöttük. 

A háztartási gépek jelentőségét hazai viszonylatban is „a második műszak”, a 

házimunka terheinek csökkentésében látták. Néhány női interjúalany úgy ábrázolta a mosás 
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folyamatának változását, hogy bár az lényegesen átalakult, könnyebbé és kényelmesebbé vált, 

de ezzel arányosan az igényesség is nőtt. Úgy tűnik, hogy a mai mérce alapján értelmezhető 

igényesség elsajátítása azok számára volt könnyebben teljesíthető, akik például munkájuk 

révén kiléptek a hagyományos paraszti, falusi közegből, s más mintákkal is szembesültek. A 

mosógép mellett a televíziót tekinthetjük a másik olyan eszköznek, mely szintén gyorsan utat 

tört magának a falusi otthonokba; eleinte közös tévénézés formájában. Ennek előzményeként 

többen is felidézték a közös rádióhallgatásokat. A szocialista rezsim kiemelt fontosságot 

tulajdonított a televízió tudatformáló, nevelő, kultúraközvetítő szerepének, s igyekezett a 

parasztok kedvelt műsorait is a maga ízlése szerint formálni. Az interjúalanyok kevésbé 

tudták felidézni műsorválasztásukat, a legemlékezetesebb műsorként viszont többen is a 

focimeccseket említették, melyek vonzereje akár vásárlásra is ösztönözhetett. 

Az ötödik fejezetben elsőként a vásárlás hagyományos falusi színtereinek átalakulását 

mutattam be. A korábbi kereskedelmi infrastruktúra és módszerek szocialista 

modernizációjához a „kulturált kereskedelem” koncepciója nyújtott hátteret. Ennek kapcsán 

áttekintettem a kulturált szó szovjet minta nyomán bővülő, s elsősorban a viselkedésmódra 

vonatkozó jelentéstartalmait (udvarias, ízléses, rendezett, tiszta, s belső tulajdonságként az 

önmérséklet). A kulturált kereskedelem magának tulajdonítva ezeket a jellemzőket igyekezett 

elhatárolódni a múltbéli kapitalista, valamint a piaci-vásári kereskedelmi módszerektől és 

gyakorlattól. Az alázatosság helyébe a „jellemből fakadó udvariasságot” állították, a szűk, 

sötét szatócsboltokat korszerű üzletekkel és új kiszolgálási formákkal (pl. önkiszolgálás), a 

kétes vevőkörrel jellemzett kocsmákat presszókkal, cukrászdákkal kívánták felváltani. Az 

állami kereskedelem a vállalatok és szövetkezetek ún. vásározó részlegei révén az állat- és 

kirakodó vásárokon is megjelent, ahol a kulturált kereskedelmet kellett képviselniük, s a 

szabott árak használatával az alku módszerét is kirekesztették eszköztárukból. Kísérleteztek a 

hagyományos vásárok szocialista alternatívájaként megszervezett ún. reprezentatív 

vásárokkal, ám a kollektivizálás előrehaladtával arra számítottak, hogy az egész vásári 

módszer elavulttá válik. Ezzel összhangban a fogyasztóktól is másfajta, szolidabb magatartást, 

rendezett, tiszta megjelenést várt el a rendszer e helyszíneken. Mivel e váltás rendkívül 

összetett folyamatnak bizonyult, amelyben számos tényezőnek volt szerepe, feltárásuk nem is 

lehetett teljeskörű. Az állami és szövetkezeti kereskedelem oldaláról megvalósulása 

legnagyobb gátjának a korszak áruellátási nehézségei, valamint a társadalmi tulajdonhoz való 

felemás viszony bizonyult, ezt jól példázzák a Népi Ellenőrzési Bizottsághoz írt bejelentések 

is. A kereskedelemben dolgozó interjúalanyok némelyikének visszaemlékezése ugyanakkor 

arra is rámutat, hogyan vált követelménnyé számukra munkájuk során a higiénia vagy az 
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udvariasság. A piacok, illetve vásárok világához szokott falusiak modern üzletekbe való 

átterelésében szerepe volt a vásárok számát korlátozó adminisztratív intézkedéseknek, a 

téeszesítéssel jelentőségét vesztő piacolásnak, a fogyasztás felértékelődésének is. Továbbá az 

interjúk tapasztalatai alapján hozzájárult ehhez a kötött munkaidő nyomán a vásárlás 

ritmusának megváltozása, a vásári termékkínálat minősége, a helyszínnek a 

megközelíthetősége és a vásárlói habitus átalakulása is.  

Míg a hagyományos paraszti társadalomban az utazás elsődleges céljának az árucsere 

számított, a korszakban egyénenként változó mértékben és ütemben teret nyert a szabadidős, 

élményalapú utazás, amely a fejezet következő nagyobb egységének a témája. Ennek kapcsán 

bemutattam milyen eltérő feltételekkel vehettek részt a szervezett üdültetésben a munkások, 

parasztok, termelőszövetkezeti tagok. A standard kéthetes üdülésben kevés falun élő 

interjúalanyomnak volt része, s ha – valamelyik vállalatnál dolgozó családtag jóvoltából – 

mégis lehetősége volt arra, az csupán kivételes alkalomként jelent meg életükben. A téeszben 

dolgozó falusiak körében nagyobb népszerűségnek örvendtek a rövidebb ideig tartó tsz-

kirándulások, amelyeket az interjúalanyok visszaemlékezése szerint gyakran időzítettek 

valamilyen vásárra, kiállításra. Az egynapos kirándulások mellett párnapos, ún. országjáró 

túrákat is szerveztek a téeszek. Az utazás iránti vágy kialakulásával pedig már önállóan is útra 

keltek a családok; a jelenség szorosan összefonódik az autó korábbinál szélesebb körű 

elterjedésével. A nagyvárosi utazásokat felelevenítő elbeszélések többször is felbukkanó 

eleme a falusi esetlenség, tájékozatlanság, amely a közlekedésben, az öltözködésben, az 

étkezésben is megnyilvánulhatott.  

A fejezet végén az interjúalanyok által legnagyobb beruházásként megjelenített 

házépítést, a megvalósítás eltérő stratégiáit és a ház életükben betöltött kiemelt szerepét 

mutattam be. Az építkezés során alkalmazott módszereket (önerő, kaláka, vállalati segítség, 

ügyeskedés) jól kiegészítik a NEB-hez érkezett bejelentések, amelyek elsősorban a helyi elit 

(tsz-elnök, párttitkár, tanácselnök) építkezésekkel kapcsolatos visszaéléseire, továbbá a 

szolgálati lakásokhoz kötődő machinációkra adnak példákat, rávilágítva a helyi 

funkcionáriusok eltérő érdekérvényesítő képességeire. 

A hatodik és hetedik fejezetben kortárs narratív forrásokat elemeztem. A hatodik 

fejezetben egy 1900-ban született, paraszti sorból származó – majd onnan hosszú időre városi 

környezetbe elkerült, s végül a második világháború után Leninvárossal szomszédos 

szülőfalujába visszaköltöző – idős asszony 1975–1978 között készült írását vizsgáltam. A 

paraszti önéletírás bizonyos műfaji, tartalmi sajátosságainak megtartása, erkölcsi 

konzervativizmusa a tradicionális paraszti kultúrához köti a szerzőt, ugyanakkor idős kora 
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újszerű élményei, azok értékelése részben elkülönítik falusi kortársai életfelfogásától. Sajátos 

szocializmusképében elsősorban a korszak azon vívmányai – kirándulások, étkezési szokások, 

szociális ellátás – domináltak, melyek leginkább fogyasztási lehetőségeinek kibővülését 

eredményezték. Mivel a szerző egyaránt megtapasztalta a falusi és a városi életet is, nem 

tekinthető egyértelműen sem a paraszti, sem a városi életforma képviselőjének. Munkáján 

keresztül lehetőség nyílik a falu-város, illetve a háború előtti és a szocialista rendszer keretei 

közötti életformaváltás bizonyos aspektusainak feltárására. 

A hetedik fejezetben a Mezőcsáti, majd a járás székhelyének megváltozását követően 

a Leninvárosi Népi Ellenőrzési Bizottsághoz a járási településekről az 1968–1989 közötti 

időintervallumban írt közérdekű bejelentések és panaszlevelek nagyobb csoportját vizsgáltam. 

A Népi Ellenőrzési Bizottságot (NEB) 1957 végén hozták létre elősorban a népvagyon 

védelme és a visszaélések (lopások, csalások, sikkasztások, a társadalmi tulajdon hanyag 

kezeléséből és különböző mulasztásokból származó anyagi károk) leleplezése érdekében. 

Eredeti szándékaim szerint – a NEB-bel kapcsolatban leginkább a vásárlói panaszokról, 

próbavásárlások eredményeiról hírt adó sajtócikkekből kiindulva – a kereskedelemmel 

összefüggésben terveztem a bejelentések felhasználását, de azok ennél jóval nagyobb 

hozadékú forráscsoportnak bizonyultak. Ugyanis betekintést adnak a konfliktusokkal terhelt 

mindennapokba, s elsősorban a falvak vonatkozásában a helyi társadalom hatalmi 

viszonyaiba, feszültséggócaiba alulnézetből. Továbbá feltárható általuk a tulajdonfosztás 

nyomán beálló értékrend-változás, a közös tulajdonhoz való ambivalens viszonyulás, valamint 

az 1970-es, 1980-as évek egyre inkább fogyasztás-centrikus hétköznapi életének változatos 

társadalmi gyakorlataiba (korrupció, taktikázás, kiskapuk használata, a vásárlás/ügyintézés 

mindennapi technikái) is betekintést nyújtanak. A bejelentések tartalmi vizsgálata során 

először elkülönítettem a legjellemzőbb ügytípusokat, így a téeszek működését kifogásoló, a 

termelőszövetkezeti vezetők és klientúrájuk vélt vagy valós visszaéléseit leleplező, az állami 

és pártszervek működésével kapcsolatban megfogalmazott bejelentéseket (azok meghatározó 

elemei a vezetők önkényeskedése, a tsz/tanács anyagi és személyi erőforrásaival való 

visszaélés, különösen a magánépítkezések kapcsán); a kereskedelmi témájú beadványokat (a 

járás falusi boltjaival, presszóival, a szénellátással, a szolgáltatóipar alkatrészhiányok miatt 

elhúzódó javításaival összefüggésben stb.); a lakáselosztás, -kiutalás, -csere rendszerét, a 

lakások minőségét bíráló leveleket. Ezt követően az írott bejelentések kapcsán a levélírás 

formai-nyelvi jegyei mellett a levélírók által ügyük pozitív elbírálása reményében alkalmazott 

stratégiákat, érveléstechnikákat, s azok NEB-ellenőrökre gyakorolt hatását elemzem, továbbá 

a szocialista embereszményhez igazodó attitűddel (önérzetes, a visszaélések felett át nem 
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sikló, a közösségért tenni igyekvő, jobbító szándékú) jellemezhető bejelentők lehetséges 

motivációit is igyekeztem feltárni. A levelek arról tanúskodnak, hogy íróik a rendszer 

észjárását, logikáját értő és megtanuló, azzal akár azonosuló egyének voltak, akik ezt a tudást 

saját maguk és a köz érdekében hasznosítani is tudták, ugyanakkor az is látható a NEB 

vizsgálatai alapján, hogy az ideológiai-morális alapú érvelés hatékonysága és jelentősége 

korlátozott volt. 
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