
Kettős fejezet a jászágói új házak történetéből

Aligha akad a hazánkban megforduló külföldiek közül olyan, akinek tel ne
tűnnék, hogy az elmúlt másfél évtizedben mennyi új, szép, modern lakóház épült.
S ennek láttára a kapitalista nyugat újságírói is, néha ugyan cseppet sem szívesen, de
mégis kénytelenek elismerni, hogy a magyar nép legszélesebb rétegei „vígan úszkálnak
a szocializmus sodrában" - mint pl. egy francia újságíró szellemeskedve megjegyezte.
Holland mezőgazdasági szakemberek viszont odáig mentek, hogy már népköztársa-
ságunk címerét is kifogásolták: szerintük feltétlenül bele kellene rajzolni még eay
építőállványt is, hiszen a magyaroknál manapság mindenki építkezik, kicsiny faluban,
nagy városban egyaránt - hangoztatják a kiváló holland kertészek. S a Győrön és
Veszprémen át a Balatonra utazó bécsi mérnöknek nem került különösebb fáradságába
annak a megállapítása sem, hogy a villaszerű nagy és szép házakat „kisemberek",
vagyis egyszerű dolgozók építik. Noshát, véli ez az osztrák szomszédunk, gazdasági
csodának ez sem éppen utolsó.

Külföldi vendégeink különösen a kicsiny faluban épített új házakat bámulják
meg. S ennek alapján azt sem nehéz megállapítaniuk, hogy már a szocializmus építé-
sének kezdeti szakaszában kezd eltűnni a város és a falu közötti különbség.

Mindezeket figyelembe vével, nyugodtan mondhatjuk, hogy a szocializmus épí-
tésének éveiben a néprajzi kutatóknak is foglalkoznia kell az újonnan épülő falusi
lakóházak kérdéseivel. A mintát és példát ebben a vonatkozásban a szocializmus
építését elsőnek megkezdő Szovjetunió nyújtja számunkra. A Szovjetszkaja Ethnog-
raphia 1953. I. számában jelent meg P. I. Kusnyer „A Szovjetunió népei szocialista
kultúrájának és életmódjának néprajzi tanulmányozásáról" című iránymutató tanul-
mánya, amelyet a mi Ethnographia című folyóiratunk néhány hónappal később teljes
egészében közölt magyar fordításban. Kusnyer több vonatkozásban is foglalkozik a/.
új lakóházak kérdésével, és hangsúlyozza, hogy a „Szovjetunióban minden néprajzi
kutatóintézetben folyik a népi lakóház kutatása is."

A szovjet példa nyomán indult meg nálunk is a szocializmus faluépítése törté-
netének megfigyelése, kutatása. Elég talán itt Bakó Ferencnek a Sárospatak szom-
szédságában levő györgytarlói tanyaközpontnak kialakulásáról és Szolnoky Lajosnak
„Néprajzi megfigyelések egy új szocialista község kialakulásával kapcsolatban" című,
Ebes nevű, Debrecen szomszédságában levő községről szóló tanulmányára hivatkoz-
nunk. Mindkét fontos tanulmány az Ethnographia című folyóirat 1953-i évfolyamában
jelent meg.

A Jászságban három új falu keletkezett a felszabadulás óta eltelt időben: még-
pedig Jászboldogháza, Jászágó és Jászivány. Ebben a cikkben Jászágó fejlődésével,
illetőleg az ottani lakóházak történetével szeretnénk foglalkozni.

Kezdjük talán ott, hogy Jászágó, ez az alföldi mértékkel számítva kicsiny, nem
is egészen 1900 lelket számláló község, egészen a mi építő és alkotó korunknak a
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gyermeke: 1952. január i-én alakult meg, addig Jászárokszállás egyik tanyaközpontja
volt. Valamikor Ágópusztának, majd Ágószőlőnek hivták, a „Jász" előnevet csak akkor
vette fel, amikor önálló községgé alakult.

Nos, az új községben valóban új és modern minden: az elsőnek felépült tanács-
háza, a pártház, egészségház, művelődési ház, postahivatal, sőt az egykori tanyai iskola
mellé is emeltek egy pompás, új, modern épületet. Ezekben az években épült meg,
két irányban is, az új község bekötőútja. Bekapcsolták a községet az autóbusz-hálózatba.
A víznek a község egész területén való szétvezetése, a járdásítáa, parkosítás is erőteljes
ütemben halad, természetesen sok-sok társadalmi munka felhasználásával.

Ha pedig a lakóházak első fejezetét akarjuk megvizsgálni, legelőször is arra kell
rámutatnunk, hogy 1951-ben, a község megalakulásakor, a tanácsháza építésével körül-
belül egyidőben, két utcára való új ház épült. Természetesen állami támogatással, OTP
hitel nyújtásával. Tágas, világos, célszerű, modern típusházak ezetó, mégpedig az egy-
szobás és a kétszobás változatban.

A kormányzat itt elsősorban azért nyújtott az építkezéshez segítséget, hogy pa-
rasztságunk szegényebb rétegének, leginkább az új földhözjuttatottaknak, egészséges és
korszerű lakóházat biztosítson. Ügy mondhatnánk, hogy a szegényes viskóból, bogár-
hátú „kisded hajlékokból", négyeskonyhájú cselédházakból ezekben az esztendőkben
lépett át parasztságunk szegényebb rétege a jól megépített, világos, egészséges, modern
házakba.

Arról is gondoskodott a kormányzat, hogy az építkezés költségei ne terheljék meg
túlságosan az új házak gazdáit. Az egyszobás, konyhás, kamrás ház mindössze- 15 000
forintba került, de ennek a törlesztését is 15 esztendőre osztották el. Az évenkénti
törlesztés 1000 forintját is két részletben, májusban és novemberben lehetett 500-500
forinttal törleszteni. Tehát valóban a falusi lakosság szegényebb rétegének megsegíté-
séről volt szó.

Ez lenne tulajdonképpen a jászágói új házak története kettős fejezetének e.'ső
része, amelynek során a kialakulóban levő új falu szegényebb rétege a kormányzat
hathatós segítségével méltányos összegű, hosszúlejáratú OTP-hitellel egyszerű, de

/. rajz: A~ 1951-es alaptípus 11. rajz: Tornáccal bővített ház
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minden vonatkozásban jól használható és korszerű házhoz jutott. Teljesült hát a régi
szegényparasztok örök álma: tisztességes fedél alatt hajthatták álomra fejüket. (Első
számú fényképünk, illetőleg első számú alaprajzunk igen világosan mutatja be ezt az
egyszerű háztípust.)

Amikor pedig e házak története kettős fejezetének második részét kezdjük fel-
lapozni, legelőször is a már említett kiváló szovjet néprajzi kutatótól, Kusnyertól ke'l
a következőket idéznünk:

„A kommunizmusba való átmenet szakaszán a szovjet emberek kulturális szük-
ségletei az anyagi életszínvonal emelkedésével és a műveltség általános emelkedésével
együtt szélesednek. Ezzel kapcsolatban a jelenleg nálunk létező lakóház-típusok közül
sok elavulttá válik, mert nem felel már meg népünk növekvő igényeinek. A népi
találékonyság szakadatlanul dolgozik a lakóház típusainak tökéletesítésén."

III. rajz: A mai kétszobás formájára átépített ház tervrajza

Noshát, pontosan ez következett be Jászágón is. Ami jó volt 1951-ben és 1952-ben,
az már nem lett jó 7-8 vagy 10-12 esztendő múlva. „A népi találékonyság" Jászágón
is dolgozni kezdett, s a típusházakat sorra-rendre átalakították, kibővítették, korsze-
rűbbel, jobban használhatóbbá tették. Tulajdonképpen ez a kibővítés, átalakítás, kor-
szerűsítés alkotja a jászágói új házak története kettős fejezetének második részét.
A községben kialakult szóhasználat itt „megújítás"-ról beszél. „Megújítottam a háza-
mat" - „továbbújította a házát" - hallhatjuk lépten-nyomon a községben, tanácsülésen
éppen úgy, mint a boltban vagy a kútnál.

Nézzük hát, mi is ennek a megújításnak a lényege? Hogyan kezdődött a kettős
fejezet második része?

A típusházakban, mint az első számú fényképen is jól láthatjuk, hátul volt a
lépcsőfeljárat, faoszlopokon nyugvó tető alatt. Amikor a ház gazdája kezdett gyara-
podni, megtollasodni, rendszerint itt kezdte az átalakítást. Az egyik ember pl. kőosz-
lopokra cserélte ki a faoszlopokat, a másik már falakat is húzott a tető alá, ablakokat
vágott rajtuk és ilyen módon zárt verandához jutott, amelyet még a téli hónapokban
is sok vonatkozásban hasznosítani tudott. Akadt olyan tulajdonos, aki a bejárat felett
levő tetőt hosszabbította meg a ház elejéig, s ilyen módon nyitott tornáchoz jutott.
Ismét másik ezt a tornácot egészen olyan formában építette meg, mint ahogyan ezen
a vidéken a nagyobb, szebb házak tornácát szokták. A kiegészítés még újabb változata
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/. foto: Az rgji-es alaptípus
(Urbán József, Hunyadi ti. 26.)

2. foto: Oszlopos tornáccal bővített
ház (Barta Ferenc, Hunyadi u. 6.)

az, hogy a tornácot teljesen zárt formában, ablakokkal ellátva építették meg. így ismét
olyan helyiséghez jutott a tulajdonos, amelyek az időjárás szeszélyeitől függetlenül
igen jól lehet használni.

Feltétlenül meg kell említenünk, miért éppen a bejárati tetőn kezdték a legtöbb
helyen az átalakítást?

Igen érdekes és figyelemre méltó, hogy ezt a bejárati tetőt már a kezdet kezdetén
is nagyon is egyszerűnek, minden dísz nélkül valónak tartották, röviden szólván: sen-
kinek sem tetszett. Olyan mint a „patkoló tető" - mondogatták többen is', a kovács-
műhelyek jellegzetes előterére célozva, ahová az eső elöl szoktak behúzódni, s amit
Gárdonyi Géza több munkájában is „kovácseresz"-nek nevez. Mikszáth szerint viszont
a régi faluban ilyen patkoló tetők alatt valóságos kaszinó fejlődött ki, mert a lovaikat
patkoltató utasok hordták a híreket az ország egyik végéből a másikba. A mai faluban
ilyenre persze már szükség nincs, és a ház bejáratául is díszesebb építményt kívánnak
Jászágón ií, mint a patkoló tető.

A háznak oszlopos tornáccal való bővítéséről is érdemes szólnunk.
Rá kell itt mutatnunk arra, hogy népi építészetünk kiváló, régi kutatója, Tóth

János „Népi építészetünk hagyományai" című munkájának 113. lapján nagyméretű
fényképben bemutatja a jászárokszállási ház jól megépített, jellegzetes tornácát. De a
Jászágóval másik oldalon szomszédos Csány Heves megyei község érdekes tornácairól

3. foto: Tornáccal, zárt kiskonyhával
bővített ház (Bordás Sándor,

Hunyadi u. 2.)

4. foto: Teljesen zárt verandásnak
átépített ház (Nagy M. László,

Hunyadi u. 12.)



is közöl képet Tóth János e fontos művében. A szép, jól megépített tornác tehát él
e vidék népének építkezési hagyományaiban. Természetes tehát, hogy a típusházak meg-
újításakor igen sokan elsősorban takaros tornácot igyekeztek építeni.

S ha mármost kissé részletesebben vizsgáljuk a megújított házakat, Barta Ferenc
Hunyadi utca 6. számú házának tornácát kell legelőször is megfigyelnünk, persze úgy,
hogy ezt a 2. számú képen mutatott házat összevetjük az 1. számú fényképen bemuta-
tott eredeti, 1951-es formával. Itt világosan láthatjuk, hogyan történt az oszlopos tor-
náccal való bővítés. Ilyen több is van a faluban a megújított házak között. Az 1. és
2. ábra alaprajzon mutatja a bővítést, megújítást. A 3. számú fényképen bemutatott
ház már ezt a tornáccal való megújítást- is továbbfejleszti: a tornác egy részét fallal,
ablakkal látja el, zárt előteret, illetőleg ebben ún. kiskonyhát létesít. A tornác egyik
igen érdekes változatának látszik, az, amelyet elől is, hátul is ablakkal látnak el, a
hosszanti oldalon viszont a mellette levő ház védi a széltől, ígyhát a tornác valóban
védett, a háziak sokat dolgozhatnak, tevékenykedhetnekl, tartózkodhatnak rajta.

A 4. sz. fényképen a zárt, üveges ajtóval, ablakokkal ellátott verandás házat
látjuk, amelyben már asztal, karosszék, sezlon, szőnyegek vannak, tehát teljesen belső
helyiség módjára használják.

Az 5. számú fénykép azt mutatja, hogy az egykori patkoló tető helyén teljesen zárt
előteret létesítettek, és mögéje nyári konyhát is építettek.

S végül a 6. számú fénykép a régi egyszobás típusházat1 átépítés közben ábrázolja,
amelynek során kétszobás, előteres, mosdófülkés ház lesz belőle, egészen olyan, mint
a ma, tehát 1966-1967-ben épített kétszobás, jól felszerelt házak.

Valóban igaza van tehát Kusnyer szovjet néprajzi kutatónak: „A népi találékony-
ság szakadatlanul dolgozik a lakóház típusainak tökéletesítésén".

A régi néprajzi kutatóknak megvolt az a nagy hibájuk, hogy részletesen leírták,
bemutatták pl. a lakóházat és környékét, vagy mondjuk, a munkához szükséges szer-
számokat, eszközöket, de magáról az emberről keveset beszéltek. A felszabadulás után
kialakuló marxista szemlélet segített ezen az alapvető hibán, elsősorban az embert,
az ember munkáját, anyagi helyzetének pontos bemutatását állítván előtérbe.

A jászágói új házak történetének megvizsgálásakor is azt kell legelőször is elmon-
danunk, hogy a szép és egyre bővülő, továbbalakuló, gyarapodó házak gazdái egyszerű
kétkezi dolgozók, akiknek az anyagi helyzete az elmúlt másfél évtizedben szinte nap-
ról-napra javult, életszínvonala folyton-folyvást emelkedett.

j . foto: A bejárati tető helyére 6. foto: A mai kétszobás formájára
Zárt veranda, kiskonyha épült átépített ház (Boros Géza, Petőfi 35.)
(Gulyás Sándor, Petőfi u. 39.J
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„Az embereknek van tehetségük, hát építkeznek" - szokta mondogatni Csányi
János hatvanegynéhány esztendő nyugalmazott kubikos, a Hazafias Népfront helyi
elnöke, aki nemrégiben maga is szép házat épített. A tehetség szó itt természetesen
elsősorban anyagiakat jelent.

S hogy honnét teremtik elő az anyagiakat?
Nagy M. László traktoros, a 4. számú fényképen bemutatott, ajtóval, ablakkal

ellátott verandával bővített, kontyolt nyeregtetővel átépített ház tulajdonosa is csak
ennyi-- mond erről: „Aki dolgozik, az keres, aki nem iszik, nem fecsérelj, annak van
miből építeni." Harmincháromezer forintot összegyűjtött, hitelt is kapott, de azt is
törleszti vigan, minden zökkenő nélkül. A szép, zárt verandát elsősorban azért építet-
ték, meg hogy a konyhát védjék: nem jó ui. szerintük az i,égrs nyíló" ajtó, azaz a
közvetlenül a szabadba nyíló ajtó, mert akkor sokat fagvoskodik az asszony.

Az 5. számú fényképen bemutatott ház gazdája, Gulyás Sándor, brigádvezető a
helyi Kókai László Tsz-ben. Nála falakkal, ajtóval, ablakkal ellátott előtér és egy
főzőkonyha került az egykori patkoló tető helyére. Ö is úgy véli, hogy aki ma nem
sajnálja a derekát a meghibbanástól, hanem megfogja a dolog boldogabbik végét,
egy-kettőre építkezésre adja a fejét. J,Jó gazda a tsz, nem hagyja üresen a zsebet, eV
nem lesi, vári, kapi embernek való" - mondja a szorgalmasan, sokat fáradozó brigád
vezető.

Bordás Sándor, a Kókai Tsz éjjeli őre, a 3. számú fényképen bemutatott ház
gazdája, büszkén hivatkozik arra, hogy ő volt az első, aki a típusház megújítását,
megnövelését elkezdte, aztán évről évre többen követték.

Barta Ferend, a 2. számú fényképen ábrázolt ház gazdája tehenész a Kókai László
Tsz-ben. Nemcsak szilárd tornácot épített a típusházhoz, hanem kamrát, fészert és
istállói is, hiszen kitűnően ért a jószághoz és a háztájiból is jelentős jövedelemre lehet
szert tenni.

Mint említettük, a 6. számú képen bemutatott házról már azt kell mondanunk,
hogy nem is bővítették, újították, növelték, hanem teljesen újraépítették. Mégpedig
olyan formában, ahogyan ma, 1965-66-67-ben a legtöbb falusi házat. Ez már tehát nem
is az I9;i-es tipusház javított változata, hanem mail, kétszobás, előteres, mosdófülkés
(tussolóval) ellátott modern ház, amely minden tekintetben megfelel a mai falu
igényeinek.

Gazdája, Boros Géza, a Kókai László Tsz rakodómunkása, tréfás szerénységgel
panaszkodik, ha házáról esik szó: „Nem csúnya az, azt éppenséggel nem lehet mon-
dani, de sokban van, súlyos összeg a 45 000 Ft."

Perszel, a háztáji jószág itt is sokat segített. Boros Géza ugyan itt is hagyományos
módon panaszkodik: „Volt ugyan disznó is, borjú is a portán, de a jószágnak leesett
az ára, a vásáron sokkal olcsóbban kelt el, mint számítottuk. Már-már attól ijjedez-
tünk, hogy a háztáji tehenet is el kell adnunk, de aztán mégiscsak helyreigazodtunk.
A ház is megvan, a tehén is megvan, de adósság nincs, egyetlen fillérnyi se."

Bár ebbei' az írásban csupán a házak építésével foglalkozunk, az emberek tolla-
sodásával, gyarapodásával kapcsolatban meg kell emlékeznünk a házak belsejéről, a
bútorzatról.

Azzal kel! kezdenünk, hogy a régi típusházat nemcsak zárt, üvegezett verandával
látták el, hanem ezeket az új helyiségeket teljesen modern módon be is bútorozták.
Szőnyeg, függöny, fotelok, sezlon, virágállványok: ime az ún. veranda berendezése.
S a legtöbb há'ban van már eléggé tágas mosdófülke, tussolóval, sőt akad már teljesen
modernül felszerelt fürdőszoba is. Sőt a parkettos szobák sem tartoznak a ritkaságok
közé. A nagykészülékes rádió már évek óta megszokott látvány a falusi házakban, a
mosógéppel, villamos tűzhellyel együtt, újabban azonban egyre több lesz a nagykép-
ernyős televízió is. Szőnyeget, függönyt már a lakodalomba is visznek ajándékként
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a menyasszonynak, sőt csillár tekintetében sokszor valóságos versengés alakul ki.
Igyhát a megújított házaknak a berendezésük is modern, méltó az átalakított házhoz.

A néprajzi kutatónak arra is fel kell figyelnie, hogy az új házak építésekor, vagy
a típusházak megújításakor az ún. „kaláka munka" sokféle formáját alkalmazzák.
A kaláka munka lényege mindenkor a jól szervezett rokoni, baráti, szomszédi1, jó-
ismerősi segítség volt. Régebben is alkalmaztak kalákát házépítéskor, ennek a mun-
kának a sajátos formái azonban csak napjainkban, a tömeges házépítések korszakában
kezdenek kialakulni.

Mivel a házépítés hosszadalmas munka, a segítő, baráti, rokoni és ismerősi kört
nemcsak a munka végén, az áldomás adásakor vendégelik meg ízletes enni- és inni-
valóval, hanem segítőmunka közben, esetről esetre, mintegy azzal az indokolással,
hogy a nehéz munkát jól bírják erővel is. A végén, a házavató ünnepségen, természe-
tesen külön rangjuk, becsületük van a segítőknek, sőt már előzőleg a bokréta-ünnep-
wégen is, amit a tetőszerkezet elkészültekor, illetőleg felszerelésekor rendeznek. Igen
érdekes, hogy disznótorban is külön megtisztelő meghívás jár a ház építésében segéd-
kezőknek, sőt kétszeres adag kóstoló is dukál nekiki s legelőször nekik küldik el.

De ezenkívül az építkező család valamennyi ünnepére hivatalosak az építkezés-
ben segédkező rokoni, baráti, ismerősi kör tagjai. Az ehhez kapcsolódó szokások ter-
mészetesen még nem alakultak ki véglegesen, szinte napról napra bővülhetnek, a fő
vonalak azonban legtöbb helyen már ebben az irányban haladnak.

A jászágói házak megszépítésében döntő tényező az itt lakó emberek velük szü-
letett szépérzéke, fa- és virágszeretete.

Ebben a fiatal községben rendkívül büszkék az emberek arra, ha házuk csinos,
mutatós, takaros.

Ördög Émán tsz-nyugdíjas pl. elsősorban azért szereti tornáccal, nyári konyhával
megújított házát, mert saját kezét látja benne mindenhol.

Felesége szerint: „Jobb a jóból kinézni, mint a rosszból." Ezen azt érti, hogy
a jól megépített, szépen megújított, jól rendben tartott, takaros házból szívesen néze-
get ki a gazdája, hadd lássák, ki a szép ház gazdája. Az viszont igen kellemetlen sze-
rintük, ha a ház gazdája nem mer kiállani a háza elé, mert a csúnya házzal nincs
büszkélkedni valója, sőt meg is szólnák érte. Azt is nagy dicsérettel szokták Jászágón
emlegetni, ha valaki „patkányszállásból" is szép lakást tud készíteni.

A i.iszágói házak szépségét nagy mértékben emeli a gondosan ápolt sok-sok fa
és virág. Ez a község valóban a virágok és fák paradicsoma, mindenki szeretettel
gondozza az akácot, nyírt, szilfát éppen úgy, mint a májusi orgonát. A házak udvarát,
kertjét, egész környékét virágok és fák keretezik.

Mikszáth Kálmán parasztjai valamikor még úgy vélekedtek, hogy elpusztul az
a falusi porta, ahol virág nyílik és jegenveta női. Mégpedik szerintük azért, mert se
a virágnak, se a jegenyének nincs haszna, a paraszti léttel pedig csakis úgy lehetett
abban az időben megbirkózni, ha az emberek minden erejüket, idejüket az anyagilag
hasznos javak előteremtésére fordították.

A mai faluban már minden vonatkozásban előtérbe került a szépítés, a parkosítás,
s a lakóházaknak virággal, fákkal, bokrokkal való keretezése. Jászágón különösen
büszkék az iskola köré telepített kis akácos erdőre, valamint a Pusztamonostor felé
vezető országút két oldalára ültetett nyílegyenes jegenyesorra.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a házak és berendezésük fejlődésé-
vel, tökéletesítésével együtt pompás középületek is épültek, a község mindegyre szé-
pült és szinte napról napra kulturáltabbá vált. Ebben a másfél évtizedben látták el a
községet járdákkal, jó ivóvízzel. 1962 májusában kapott a község villanyt, s a következő
napokban elkeltek a környék boltjaiban a villanyvasalóld, világvevő rádiók, televíziók,
villamos tűzhelyek - s rövid idő alatt eltűntek a régi búboskemencék, s az új házak
tervezésekor már szóba se kerül ez a régi fűtőszerkezet.
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Igen jellemző, hogy a családi házak építése egyidőben zajlott le a község épít-
kezéseivel, s az emberek mindkét vonalon tevékenykedtek. Egészen egyszerűen úgy
fogalmazhatnánk ezt meg. hogy ugyanazokban a hónapokban, amikor a ház gazdája
egyik szombaton délután és vasárnap délelőtt odahaza épített új verandát, a másik
héten a járda lerakásában, a vízvezeték létrehozásában segített - társadalmi munká-
ban. S amikor ismerőseit, jóbarátait, elsősorban az építkezésben segítőket az új veran-
dával bővített ház felavatására meghívtál, nemcsak a ház, hanem a község gyarapodá-
sának örömére is koccintottak.

A jászágói új házak történetének kettős fejezete tehát szorosan összefügg magá-
nak a községnek a fejlődésével, s a két vonal egymás hatását erősíti. Az elsőként fel-
épülő modern és szép tanácsháza, pártház, egészségház arra ösztönözte az elsőnek
települt két sor típusház gazdáit, hogy fejlesszék, tökéletesítsék, megújítsák egyszerű
házukat. S amikor ez megtörténti, teljes joggal harcoltak azért, hogy a szép házba ivó-
víz kerüljön, eléje járdát rakjanak és kigyuljon benne a villany is.

A felszabadulás óta eltelt évtizedeket joggal nevezzük az alkotás, építés korsza-
kának, s ez a jellemzés pontosan ráillik a másfél évtizede alakult Jászágóra is. S
amikor az i. számú fényképen ábrázolt első típusház mellé odahelyezzük a hatodik
számú képet, amely a kétszobás, zárt előteres, nyári konyhás, mosdófülkés házzá való
átépítés ábrázolja, arra is rá kell mutatnunk, hogy ez voltaképpen a mostani évek,
tehát 1965., 1966. és 1967. „típusháza". Amint építkezési szakembereink megállapítják,
ma már a falusi házak 80 százaléka ilyen, azaz: kétszobás, zárt előteres, nyári konyhás,
mosdófülkés ház. Sőt az építkező ember igen sok esetben számít már arra, hogy az ó
portáján hamarosan autógarázsra is szükség lesz, s a telket már eszerint osztja be.

S mivel Jászágó ún. tanyás község, arra is kell számítani, hogy határában a közeli
jövőben jóegynéhány régi tanyát lebontanak, s helyettük a község belső területén épí-
tenek modern házat. Erre is megvan már a mai kifejezés: behozta a tanyáját. Ez a
kifeje'és jelenti a?t, hogy a régi tanyai házat lebontja a gazdája és a használható
anyagból a községben épít szép", új házat.

A fejlődés tehá.1 ezen a vonalon is forradalmi lendületű. A régi mondás keserű
svójátckkal állapította meg a paraszti munkáról, hogy azzal nem szerzel görbe házat,
csak görbe hatat". A górbe ház a nagy, tágas, rendszerint L alakú épületet jelenti.
Ma viszont a házát bővítgető emberről mindennaposán elmondják, hogy a házát
görbíti, h.7 a mondás is hosszú ideig élt népünk ajkán, hogy „fehér ház - fekete
kenyér", aminek városias változata a „Megkoplalta-lak" házfelírás. A mai paraszt-
ember viszont egyszerre építkeik, bútorozkodik, öltözködik, és mindezek mellett
letagadhatatlanul jól él, amit a disznótorok és gazdag lakodalmak töméntelen soka-
sága is bizonyít - sok minden egyéb mellett.

Végül azt is meg kell említenünk, hogy építő és alkotó korszakunk pompás házai
költői témává is lettek. Mai életünk sodrában élő Íróink, költőink közül alig-alig talá-
lunk olyanra, rtki a falusi házak szépségét versébe, prózájába bele ne szőtte volna.A

Régi költői ik vitték bele az irodalomba a „kisded hajlék", a nádtetős-, szalma-
tetős kunyhó", a „bogárhátú viskó" kifejezéseket. Az ő idejükben ilyenekben lakott
a parasztember.

És ma?
Csanádi Imre, aki megyénkben, Kunhegyesen is írt egy pompás költeményt /,Rizs-

földek címmel, „Üjtelep" című költeményében bemutatja, hogy a mohostetős vaksi
viskó hogyan dobálja le a zsuppot, nádat, és piros cseréppel takarózva, városiasra
kitarkázva tárja szélesre ablakait. A kétszeres Kossuth-díjas Illyés Gyula „Mozgó
világ" című méltán híres versében ír az egykori cselédek verandás, redőnyös, fürdő-
szobás házairól, s az újjá formálódó faluról. Békési Gyula, aki Jászfelsőszentgyörgyön
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töltötte költővé alakulásának egyik fontos korszakát, a „Falum, világom" című ver-
sében az átalakult, a pocsolyák helyén parkokkal ékeskedő, modern házakkal beépí-
tett falut tartja igazi világának. Óvári Mátyás, Timár Máté „Szőrtarisznya" című
regényének a hőse, termelőszövetkezeti brigádvezető, ilyen képet lát faluja határában
amikor a járás székhelyére motorkerékpározik: },Túlnan házat építettek. Kettőt. Az
egyiket alapozták, a másikra hórukkozva a mestergerendát emelték. Pár házzal túl
cserepeztek egy harmadikat. A kéményen pántlikás zöld ág hajladozott. Négyszögalapú
téglaházak, városon villának mondanák őket. Szinte szégyenkezve lapul közöttük a
zöldmohás, nádtetős, régi, oszlopokkal támogatva a hátfala a kiomlás ellen, de tele-
vízióantennával a tetején. A porcsinfüves dűlőútról Wartburg iramodik.. ." Botár
Béla „Ünnepre" c. költeményében jelképpé lett az új háztető: „Tetőinket a holnap
és mindennap gondtalanságával kicserepezték".

A parasztság körében ez a körülményi, a gondtalan jövő a döntő, hiszen a Horthy-
rendszerben a szegényparasztok világát jellemezte Darvas József „Máról holnapra"
című regénye.

A jászágói emberek szerint a község szép házainak az a legnagyobb értékük, hogy
komoly családi tervezés, többéves munka alapján készültek, akárcsak a középületek.
A kialakuló szocialista életnek ez a hosszútávra szóló biztonság a jellemzője. Ebben
a faluban a legszélesebb néprétegek is azt vallják: „Szépek a házaink és középületeink,
de öt év múlva még szebbek lesznek.

A néprajzi kutatónak tehát nem kell attól tartania, hogy az új faluban nem talál
elegendő kutatási területet.

BOGNAB GYULA
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