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Egy század a paraszti kultúrában

A XX. század a gyors technikai fejlődés évszázada volt. A futurizmus, utóbb a század-
végen a jövőkutatás magasztalta, jövendölte egy új technikai korszak beköszöntét, beszélt
lelkesedéssel vagy komolyan, művészi hév nélkül a technika áldásairól, utóbb veszélyeiről.
Magam egy kandidátusi munkahelyi vitán a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban jó két
évtizede kioktatásban részesültem, midőn bizonyos néprajzi kérdések erőteljesebb
bevonását, a paraszti kultúra természetének figyelembevételét kértem számon a jelölttől.
„Romantikus, letűnt dolgok ezek — mondta az egyik résztvevő —, hiszen a modem
mezőgazdaság nem más, mint kémia: a föld voltaképpen egy kémcső, amelybe bele-
helyezzük a különböző növényeknek megfelelő tápanyagot, s a megfelelően kikísérletezett
mag meghozza a termést." Az illető ugyanígy vélekedett az állattartásról, hústermelést
emlegetve. Azóta már környezetvédők serege tiltakozik e szemlélet ellen világszerte.
Szmog nehezíti a lélegzést, mérgezett terület a szántóföld, az árokpart, amelynek füvét
nemrég még legeltették, állati táplálásra alkalmasnak találták. Ihatatlanok vizeink, titkos
betegségek jelennek meg, amelyek részben a tartósító anyagokból származnak a modem
élelmiszeripar mellékhatásaként. S mindenütt az említett „modern" felfogással szemben a
biogazdálkodást szorgalmazzák.

A tudomány mintegy háromszáz esztendeje kezdett komolyan beavatkozni a társa-
dalom, a gazdálkodás életébe, s a XX. századra látványos eredményeket értünk el. Ki-
maradt azonban ebből az átalakulásból a parasztság, sőt a vidék lakosságának jutó része,
vagy csak nagyon kevéssé és inkább kívülről érintette. Európának ebben a részében a
parasztok még mindig a maguk életét élik, élték a legutóbbi időkig, szervesen fejlődve,
régi, elsősorban az empíriára építő, újításokat ugyan befogadó, de ezt kultúrájához igazító
szemlélettel gazdálkodva, élve. Igaz, a volt szocialista országokban drasztikusan avat-
kozott be a hatalom (kollektivizálás, a hit és a valláserkölcsök, olykor szokások kiszorítása,
egyes rétegeinek lakóhelyéről való elűzése vagy erre társadalmi, gazdasági nyomással való
rákényszerítése, a közösség szétzilálása, az iskolai oktatás erkölcsmentesítése).

Természetesen ez a réteg is átalakult eszközeiben, élt bizonyos újításokkal, de felemás
módon, úgy, hogy a régi társadalmi beidegzettség, a hagyományos kultúra részelemeinek
hatása, illetve az anyagi elégtelenség továbbra is lassú előrelépést, olykor torz képleteket
alkotott.

A technika századában mi erről a folyamatról próbálunk meg vázlatos képet adni.
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1.1. Az emberi közösségek élete egy határozott szűkebb vagy tágabb térben játszódik
le, s a közösség ezen rajta hagyja nyomát. Településeket hoz létre, jellegének, tudásának
megfelelően alakítja a természeti környezetet (erdőket irt, szántókat müvei, ipari üzemeket,
utakat épít, bányákat nyit). Az emberek életmódja, tevékenysége meghatározza egy-egy
település képét, szerkezetét. De a közvetlen lakótér (telek, ház, a ház egyes helyiségei,
bútorzata) is jellemzi a benne lakó kisebb közösségeket, egyéneket. Századunkban gyors
változások tanúi lehetünk ekintetben, holott épp a település, építkezés, de még a lakásbelső
is viszonylag statikusabb, nehezebben változó része a kultúrának, hiszen nemcsak az
ingatlan, de az ingóságnak számító bútorzat is nagy értéket jelent, s olykor generációkat
szolgál ki. A parasztságot ért külső társadalmi, gazdasági és politikai hatások azonban
századunkban e téren is többszörös váltást eredményeztek.

Magyarország településhálózata a század elejére szinte végleg kialakult. 1895-ben a
történeti Magyarországon 12667 önálló települést írtak össze, s ezek száma később sem
változott lényegesen. Az 1990-es népszámláláskor a mai Magyarországon 3070 települést,
illetve 2830 önálló tanácsot tartottak számon.

Vannak történetileg kialakult tipikusan aprófalvas vidékek (pl. Somogy, Zala, Abaúj,
Szatmár, Gömör megyék). Az Alföldet nagyhatárú mezővárosok, óriásfalvak jellemzik
(Cegléd, Nagyőrös, Hódmezővásárhely, a hajdúvárosok, Orosháza, Izsák), a tipikus kis-
városok főként a Dunántúlon, Felvidéken és Erdélyben lelhetők fel (Szigetvár, Dombóvár,
Tapolca, Sümeg, Rimaszombat, Losonc, Pelsőc, Bánffyhunyad, Beszterce). Az előbbiek
nagy határaik miatt kevés falut kötnek magukhoz, az utóbbiak néhány apró falu vásári
központjai. Már a századelőn kialakulnak olyan nagyvárosok — Budapestet nem is
említjük —, amelynek szélesebb a hatóköre, s amelyek mögött többszázados tradíciók
állnak, s kötnek mind nagyobb térséget közvetlenül is magukhoz (Debrecen, Szeged,
Miskolc, Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, Nagyszombat). Ebben a települési struktúrában
részben Trianon, részben a szocialista korszak politikája hoz lényeges változásokat, s ezzel
falvak, a paraszti közösségek legfőbb lakóhelyei más orientációjúvá válnak.

A trianoni határok megvonása a határ menti magyar településeket sokhelyütt — olykor
mindkét oldalon — periferikus helyzetbe hozta. Főként a Magyarországon maradt apró-
falvas vidékek maradtak szervező városközpont nélkül, vesztették el piacaikat, szellemi
és szakrális központjukat, záródtak el korábban bővizű csatornaként működő kereskedelmi
utak (Abaúj, Bereg, Szatmár, Bihar megyék, de az egész Dél-Dunántúl is). Olyan, a
térségben meghatározó szerepet játszó vidéki városok, mint Komárom, Léva, Losonc,
Balassagyarmat, Putnok, Sátoraljaújhely, Beregszász, Nagykároly jelentősége is vissza-
szorult, a korábbi vonzásába tartozó falvak egy részének elvesztése, természetes keres-
kedelmi kapcsolataik megszakadása miatt. Az utódállamok ellenséges magatartása több,
főként Duna menti település (víziút, kereskedelem) jelentőségét és vonzáskörét csökkenti
(Komárom, Esztergom, Dunaföldvár, Baja, Mohács, Zombor, Újvidék), s a tiszai—marosi
tutajozás, faúsztatás megszűnte is hatással van Tokaj, Szolnok, Csongrád, Szeged
gazdasági ereiére, térségi kisugárzására. A szocialista korszakban több, korábban jelentős
vallási központ veszíti el környékre való hatását, csökkenti a város és térsége kohéziós
erejét (Vác, Esztergom, Kalocsa, Sárospatak, Pápa, Gyula), illetve a korábbi szellemi-
szakrális hatást mással igyekeznek helyettesíteni (ipartelepítés, adminisztratív központtá
alakítás).
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Másfelől — főként Magyarországon — e hiány pótlására megerősödnek és felfutnak a
politika következtében korábban nem jelentős települések [Salgótarján, Ózd, Mátészalka,
Nyíregyháza, Békéscsaba, Mohács, Sopron, (Dél-)Komárom]. A szocializmus korsza-
kában pedig újabb, ipari központtá emelt települések hatnak a környékre, adnak munkát a
kétlakivá váló parasztságnak (Kazincbarcika, Leninváros, Sztálinváros, Barcs, Ajka,
Tatabánya).

A századvégre Magyarországon a várossá válás, várossá nyilvánításért való törekvés
válik jellemzővé, s korábban volt mezővárosokat, kis térségi központokat emelnek városi
rangra, azonban ezek hatása a térségre, a város vidékére ma még nem mérhető (pl.
Fehérgyarmat, Szikszó, Jászfény szaru, Marcali).

1.2. A települések száma nem, de struktúrája, egymáshoz való viszonyuk, a város és a
vonzáskörzetébe tartozó falvak többszöri átrendeződése jellemzi századunkat.

Az utolsó száz esztendő az egyes települések szerkezetében is többszörös változást
hozott. Mindenekelőtt gyakorlatilag eltűnt a kétbeltelkes, osztott település, mint élő
formáció, s ennek különböző változatai mára összemosódtak és csak a szakember szeme
veszi észre bizonyos jelekből (telkek nagysága, halmazszerűség), hogy egykor milyen is
lehetett (Jászság, Hajdúság, a matyó falvak ólaskertes rendszere, némelyik kiskun,
Duna—Tisza közi falu vagy mezőváros mezeikertes, a Tisza menti, dél-borsodi, dél-hevesi
osztott települések vagy a hegyvidéki Szarvaskő, a Duna menti négyes lakótér és munkatér
megoszlása más más okok miatt). Ugyanakkor — foként az Alföldön — a volt jobbágyi
vagy kishatárú falvakban is jellemzővé válik a földművelő-állattartó tanya, mint tarto-
zéktelepülés, s a tanyarendszer az 1950-es évek közepéig növekedik, sőt megjelennek a
tanyák, ha rendszert nem is alkotnak néhol a hegyvidéken is (Zemplén, Borsod, Bakony).
Ezt a tanyarendszert (külterület) éri a hetvenes években programatikus pusztítás,
olyannyira, hogy a Duna—Tisza közét leszámítva még a nyomai is alig lelhetők fel. Volt
olyan város (Karcag), ahol több, mint háromezer tanyát tüntettek el a dózerek, s szüntettek
meg ezzel egy élet- és gazdálkodási formát, s lett semmivé a hozzátartozó tárgyi kultúra
egyetlen évtized alatt.

Századunkra jellemző tendencia a szőlők, kertek telepítése is, s ezt a mozgalmat a két
világháború között a„kert Magyarország" eszméje és programja is segítette. A múlt század
végén sok úri birtokos, sok történeti család kerül válságba, s ők — néhol az egyház is —
szociális megfontolásból kisparcelIákat létesítve adja el birtokát, birtoka egy egyik részét.
A Nagyatádi-féle földosztás (gyakorlatilag az 1940-ig végbement házhely- és földosztások
ezt a tendenciát felerősítették, s gyakorlati tapasztalat, illetve a népi írók propogandája és
a szabadművelődés — iskolánkívüli népművelés — szervezte tanfolyamok e kisparcellák
intenzív művelését, intenzív növénykultúrával való hasznosítását szorgalmazták: szőlő,
hagyma, paprika, uborka, melegházak: hasura-gazdálkodás. Közülük a kisemberek
szőlőtelepítése, majd az ott épített lakóházak ezt az újonnan telepített részt lakóterületté
tették, növelték a település lakott részének nagyságát, noha ezek távol estek a település
magjától. A tanyáktól az különböztette meg, hogy speciális kultúrákkal, ennek megfelelő
szerszámanyaggal rendelkeztek, ugyanakkor a lakott szőlőbeli (kertbeli) tanyák egy-
máshoz közel voltak, egy hegyközségi közösségbe tartoztak. A kollektivizálással a szőlők
lassú pusztulásnak indultak, majd a hetvenes években korszerűsítés címén (kordonos szőlő
telepítése, a háromszintes művelési rendszer — szőlő-gyümülcs-köztes — felszámolása,



TÁRSADALOM

új bőtermő fajták meghonosítása) ezt a szőlőt gyakorlatilag megszünteti (ma csak relik-
tumok vannak: Hajdúság, Duna—Tisza köze, Almás-patak völgye, Gyöngyös, Tarcal
környéke), kiszántják a tőkés szőlőtöveket, s egyúttal a kordonozással megszűnik a kül-
területi lakott hely is.

Szerves részei voltak a településnek a századelőn, sőt a két világháború között is a
legelők (pusztai, erdei) pásztorszállásai, a hegyvidéken az erdőmunkások, szén- és mész-
égetők, kőbányászok állandó helyű, de meg-megújuló lakóhelyei, mint tartozék-
települések. A kollektivizálás gyakorlatilag felszámolta az állandónak vehető pásztor-
szállásokat, állattartási építményeket (vasaló, pásztorkunyhó, szárnyék, karám, birka-
hodály), s ma mint idegenforgalmi nevezetességet mutogatnak csak ilyet (Hortobágy,
Bugac, Ecseg-puszta, Szilvásvárad), csakúgy, mint az erdei munkások, mészégetők,
szénégetők korábbi telephelyeit (Szalajka-völgy).

A Dunántúlon, Felvidéken, Északkelet-Magyarországon jellemző volt a települést
kiegészítő uradalmi épületrendszer, ahol a cselédek laktak, külön erre a célra épített
közöskonyhás, hosszú, tervezett házakban. Az Alföld bizonyos részeire (Jászkunság,
Hajdúság) ez nem volt jellemző. Az itt élő népesség tárgyi kultúrája meglehetősen
szegényes volt, társadalmilag is elkülönült a cselédség a falu népétől, ritka volt a
paraszt-cseléd házasság. A nagybirtokok parcellázásával, a földosztás után ezek a tele-
pülések — gyakran a gazdasági épületekkel, olykor kastélyaikkal együtt — szinte
megsemmisültek, s falvakhoz, városokhoz kötődő tartozéktelepülési részként eltűntek,
hacsak a termelőszövetkezet nem tartotta meg munkásszállásnak, s vette igénybe a mag-
tárakat, istállókat, gépszíneket. Mára ezeknek emlékei jóformán múzeumi gondozásban
vannak.

A települések külterületén létesültek a XIX. század elejétől a cigánytelepek. Ezek a
többnyire kezdetleges, egyosztatú épületek nyomortanyák voltak, de azt a néhány — bár
népes — cigánycsaládot elkülönítették a falu egész lakosságától. A cigánytelepek
felszámolása országos politikai nyomásra hatvanas-hetvenes évek fordulóján kezdődött el.
A cigányság beköltözik a falu kistelkű, s ezért olcsó házaiba, s falulakó lesz. Néhol (pl. a
Jászság kétbeltelkes, kertes településein) épp ezért a halmazos belső rész lakójává válik, s
a központi helyet foglalja el (Jászapáti, Jászkisér).

A század eleje óta kezdenek beékelődni úrilakok, nyaralóhelyek a Balaton, Velencei-tó,
Dunakanyar vagy a tátrai falvak képébe, épülnek hozzá megfelelő szolgáltató házak, a
„monarchia" stílusában. A Balaton, a Velencei-tó, Dunakanyar már polgári lakótelepekkel
egészül ki tömbszeríien is a két világháború között, s ez a század második felében a falvak
népét (idényben) szinte agyonnyomja. Átalakul a falu paraszti lakosságának egész
életmódja, s ezek kiszolgálására alapozza létét. A paraszti életformát csak bizonyos
mértékig — sokszor üzleti érdekből — élteti. Inkább kertész, szőlész, borász lesz, de nem
paraszti, hanem vállalkozói mentalitással, alig őrizve meg néhány korábbi vonást. E
vidékek mellé felzárkózik több településével az egri, tokaji, szekszárdi, villányi, somlói
borvidék a század második felében, bár itt konzervatívabb a falusi (paraszti) lakosság.
Kívülük Budapest agglomerációs körzetében növekedett meg több kedvező adottságú
település üdülőövezete, oly mértékig, hogy a hétvégeken, illetve nyáron lakott terület
többszörese is a falunak (Veresegyház, Göd, Fót, Szada). Voltak, sőt vannak még az
idegenforgalom számára későbben felfedezett vagy új lehetőségeket teremtő térségei,



Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

települései (Tisza-tó, Szelidi-tó, Rakacai-tó, Bánk, Velem, a Káli-medence falvai). Itt is
megjelennek az idegenek, a városiak, házakat vásárolnak, átalakítják vagy legalábbis
befolyásolják a vidék életét, de pusztuló, elöregedő települések sora is erre a sorsra jut
(Hont, Bernecebaráti, Vezseny, Tiszainoka, Orfű, Abaliget, Edelény környéke, Dél-
Borsod Tisza menti települései). Itt a megjelenő idegenek, a századvég két utolsó
évtizedében egyre több nyugati (foként német ajkú), ott az alsó középosztályhoz tartozó
családjai elindították azt a folyamatot, amit a Balaton, Dunakanyar környéke már megért.
A falvak még itt őrzik hagyományos, bár jelentősen átalakult képüket, az életformát, ám
megindultak azon az úton, hogy az idegenforgalomból éljenek meg perspektivikusan.

A század utolsó, a települések határait, a külterületi lakott helyet kiterjesztő tartozék-
települések az úgynevezett hobbi telkek, amelyek először a nagyobb városok, később a
falvak határaiban is létrejöttek, mintegy 120—250 négyszögölön, s tömbszerű osztások,
ahol az építkezés rendjét, szabályait a helyi hatóságok szabályozták. Van ahol zártkerteket
tágítottak utólag lakóhellyé, s ezért felemás rendszerűek, állandóan bővülő, a hatósági
szabályokat kikerülő építmények állnak rajtuk pl. szerszámos kamrából kifejlesztett
(idényszerű) lakóházak, vannak, ahol eleve számoltak a zártkert jelleg ellenére a nagyobb
beépítéssel, s itt idősebb családtagok lakóhelye is kialakulhatott. A nyolcvanas évekre
ezeket villamosították jórszészét száraz utakkal, vízvezetékkel is ellátták. Mondhatni
visszaállították az alig másfél évtizede megszüntetett tanyák, szőlők funkcióját. Ám itt,
még a falvakban is, nem mindig helybeliek, parasztok laknak, hanem idegenek vagy a
falusi értelmiség, iparosság. Fontos területévé vált ez az ön- és közellátásnak, az
életszínvonal emelkedésének, helyi piacra termelésnek (zöldség, gyümölcs). A századvég
falvainak belterületét, kertművelését, lakóépületeit, mint nyaranta használt ideiglenes
lakóhelyeket, országszerte ez egészíti ki jellemzően a századvégen.

1.3. A szorosan vett belterület az ármentesítések, belvízlevezetések miatt századunkban
megnövekedett. E részeken a korábbi halmaztelepülések kis udvaraival szemben nagy
gazdasági udvarokat is kimérhettek. A korábbi, faluszéli terméketlen területek épülnek be,
vagy — mint a Nyírségben is — a faluközepi vizesebb, feltöltött foltok. Az új részeket
mérnöki tervek szerint alakították ki, s ha csak egy pillantást vetünk ilyen települések
térképére, megállapítható, hogy a régi rendezetlen magot olykor nálánál nagyobb rendezett
(sakktáblás, utcás) részek egészítik ki, vagy fogják körül. Ez majd a századközepétől
megkönnyíti és olcsóbbá teszi a víz-gáz bevezetést, az árkokat sok helyütt felváltó
csatornázást.

A hagyományos magyarországi falu, mezőváros közepén a templom (esetleg több), a
paplak, az iskola, a községháza s a nagyvendéglő (fogadó) állt. Ezek fogták közre a piacot.
Később itt nyíltak műhelyek, üzletek is. Ez a rendszer jellemezte a spontán fejlődésü és a
telepített falvakat egyaránt (pl. a bánáti német falvak). A piactér funkcionális része a
településnek, ahol hetenként egyszer vagy többször összesereglik a lakosság, a környék
népe. Itt rendezik többnyire a nemzeti ünnepeket, egyéb gyűléseket. Ez a tér kopár vagy
gyéren fásított, hiszen a növényzet korlátozná az alapfunkciókat. Ezért a mezővárosok,
falvak központi része igen sivár képet mutatott századunk elején. Az első világháború után
az elesett hősöknek minden településen emlékművet állítottak közadakozásból, s ezt
kicsinyded parkkal, néhány fával vették körül. A „Hősök ligete" nem változtatta meg a tér
funkcióját (rendszerint a templom közelében emelték), ám ez adta az ötletet a szocializmus
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korában a felsőbb hatóságoknak, hogy a piacot mindenütt parkosítsák, hisz részben a
beszolgáltatás, részben az elképzelt kollektivizálás miatt úgysem kell már piac. Ezért a
piacterek parkokká váltak, amelyek a falusi (olykor kisvárosi) viszonyok között teljes-
séggel értelmetlenek, hiszen a parkba a kertes házak lakói elvétve sem ülnek ki. A század
hatvanas éveitől azonban szép, de nem funkcionális színfoltjai a települések központi
részének.

A századelő óta kisebb falvak központi magjában épültek fel lehetőleg a körök, ka-
szinók (48-as Kör, Gazdakör, Kubikos Kör, Iparos Kör, majd KALOT-székház, s mások).
Ezeket a szocializmus korszakában átveszik, kultúrházzá alakítják, majd a hetvenes évek
elejétől jellemzővé válik a kisebb településeken is az új kultúrház, könyvtár, pártbizottság,
házasságkötő terem, olykor tanácsház, téeszközpont építése, s ezért — mert a parkosított
részt már nem vehették igénybe —, kissé távolabb a korábbi központtól új községközpont
alakult ki, ahová idővel presszó, lakodalmak rendezésére alkalmas vendéglő, ABC-áruház
is épült. Ugyanebben a korszakban — de még a koalíciós időkben — megszűntek a
településbe beékelődő vagy az attól elkülönülő, de a településképet is meghatározó kas-
télyok, mint parkosított reprezentatív helyek és településképet is meghatározó tényezők.

Főként mezővárosainkat érintette, de mozaikszerüen nagyobb falvaink sem mente-
sültek attól, hogy a hetvenes—nyolcvanas években ne létesítsenek lakótelepet vagy a
központban ne emeljenek néhány építkezésidegen lapos tetejű társas- vagy bérházat, s ne
bontsák meg ezzel a falu- vagy városképet. Itt az úgynevezett kijárás, a vezetők (tanács-
elnök, tanácstitkár, párttitkár) vagy notabilitások súlya és összeköttetései meghatározóak
voltak.

A századelőn országosan megindult, de a háború miatt félbemaradt a munkáslakások
építési akciója. Ennek során megbízható (vallásos, nem italozó, nem politizáló, család-
zerető, sokgyermekes) családok kaptak kölcsönt olcsó telekre, házépítésre, kis részletű,
hosszú lejáratú törlesztésre. A lakások a falun kivűl egy helyen, új részen épültek fel. A
világháború után ennek nyomába léptek az ONCSA-telepek, típusházakkal, nagyjából
hasonló feltételekkel. A világháború utáni Nagyatádi-féle földosztás legeredményesebb és
a település képét is erősen befolyásoló része a házhelyosztás volt, s szintén új
településrészek kialakulásához vezetett. Ezek belterületnek számítanak, és sokszor az
Újsor nevet viselik. Külső megjelenésükben eléggé egységesek (típustervek), ugyanakkor
függetlenek a korábbi településszerkezettől, ám összefogja őket a vagyoni, társadalmi
azonosság.

Néprajzi szempontból mindez azt jelenti, hogy a korábbi települési struktúra, a tele-
pülések régi típusokba való besorolása a századvégre érvényét veszíti, megszűnnek
százados formák, s új helyzet alakul ki. Ez azonban nem egységes, hiszen továbbra is hat
a múlt, a földrajzi adottságok, s a társadalom. Ez utóbbinál lényeges, hogy — főként az
utolsó fél évszázadban — milyen mértékben voltak a település teljhatalmú irányítói
fejbólintók vagy a település érdekét képviselő személyek.

1.4. A XIX. században még eléggé változatos volt, tájanként különbözött a telkek
elrendezése, funkcionális részeinek térbeli megoszlása. Századunkban—épp a települések
térbeli kiterjedése, új részek keletkezése miatt — egyre inkább egyszerűsödik ez a kép, s
kialakult — ha ezt a településszerkezet vagy terepviszonyok engedték — egy olyan átlagos
rendszer, amelyben a lakóház vagy a vele szemben épített nyári konyha, kamra kerítéssel
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el van választva a gazdasági épületek (ólak, rakodók vagy csűr, ezermesterműhely, fészer)
és a kintlévő állatok tartózkodási helyétől. Ezt szintén kerítés (vagy csűr) zárja el a mögötte
lévő kerttől (gyümölcsös, veteményes).

A kollektivizálásig a parasztudvaroknak még az első része, a lakóház környéke is gyér
növényzetű volt, legfeljebb egy kis előkertben ültettek bokrot, virágot, gyógynövényeket,
hiszen akapun átjárt be a szekér, a nyájból hazatért állat, vontatták be később a cséplőgépet
is. A második rész fátlan (legfeljebb egy eper- vagy diófa) és kopár volt, hiszen a baromfi
a legkisebb kiütköző fűszálat is lecsípte. Ez a kép teljesen átalakult a hetvenes években, s
főként az első részre gazdag virágoskertet, gyümölcsöst varázsoltak, keskeny gép-
kocsibejárót hagyva. A második részben az épületek funkciója változik meg: az istállóból
vagy csűrből garázs lesz. A csűrben tűzifát tárolnak vagy lebontják, pusztulni hagyják. A
fészer, szín egy ideig még befogadja a szekeret, lovasszán szétszedett darabjait, kézi-
eszközöket. Csak a disznóól marad meg, s olyan helyen az istálló, ahol bikát, szerződött
állatokat nevelnek, ám ez egy közösségre sem általánosanjellemző. A disznóól mindenütt
megmarad. A kert képe is átalakul, mert a korábbi fajták helyett nagytermésű, faiskolában
beszerzett gyümölcsfákat telepítenek és megnövekedik a család ellátását szolgáló
vetemény. Mondhatni, hogy az addig fás-füves rész kétszintes művelésűvé (vetemény
köztes gyümölcsfákkal) válik. Ekkor kezdenek általánosabban szőlőt felfuttatni atornácos
lakóházakra is. A hatvanas évek közepétől felépített, többnyire sátortetős (a szlovákiai,
vajdasági magyaroknál kétszintes), majd változatos típusú házak telkeire már gazdasági
épületek is alig kerülnek (tyúkól, disznóól legfeljebb). Megtervezik a kertet, fákat ültetnek
a ház elé-köré, s a lakótérhez sok helyütt közvetlenül csatlakozik a kert. Mára átalakult a
kertek, előkertek miatt a falukép. Sokkal dúsabb a növényzet, sőt a ház előtt (árokparton,
járda mellett) is virágoskerteket, gyümölcstermő vidékeken (Duna—Tisza köze, Szatmár)
alacsony törzsű gyümölcsfákat is ültetnek. Nincs a rendeletek és a közlekedés miatt a
legtöbb helyen kóborló vagy őrzött kacsa- és libacsapat, kipányvázott malac, amely a füvet
lelegelje. Ilyen kép jóformán csak a romániai magyarságnál fogad bennünket.

A századvég magyar falujához hozzátartozik a portalanított főutca, sőt mellékutcák,
olykor már befedett árkok," az esti közvilágítás, s jó másfél évtizede a szaporodó, nyitva
tartó pressszó, diszkó, s ezek világító reklámjai, a hidroglóbusz (a közkutakat szinte
felszámolták), s a víz-, újabban gázvezeték.

1.5. A kiegyezés korától jellemzővé válik, hogy a falu építészete átalakul. Egyelőre a
hagyományok jegyében, hagyományos, vidékenként jellemző alaprajzzal. Két dologban
azonban változás van: egyik, hogy a kisebb falvakban is építőmesterek irányításával
épülnek a házak, ha a közösségi összefogás (kaláka) meg is marad. Másfelől az építőanyag
már nem csupán a földrajzi térhez kötött (hegyvidéken kő, fa, az alföldi részeken vályog
vagy tégla, illetve favázas vagy tömött fal, nád vagy rozsszalma, pala- illetve zsindely-
héjazat). A téglagyárak messzire szállítható, viszonylag olcsó építőanyagot termelnek
(tégla, cserép). A hatósági előírások, a szolgabírói hivatalok engedélye bizonyos mértékig
közelíti a tájak építkezését egymáshoz, bár vidékenként megmarad vagy kialakul egy-egy
sajátos stílus (pl. Kalocsa környékén a századelőn a barokkos vonalú homlokzat, a
Felső-Tisza vidéken a körültornácos ház, Hevesben a klasszicista oszlopos-tornácos, a
Fertő-tó vidékén a díszített, felfalazott homlokzat, tornác, ugyanez más változatban a
Balaton északi részén, zárt utca beépítésű, száraz bejáratú kapualjak a Fekete-Körös
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völgyén). A jellegzetes helyi stílusok mindenütt korábbi hagyományokkal, olykor anemesi
kúriák vagy kastélyok építkezésével, s a tanult kőművesek működésével kapcsolódnak
össze.

A két világháború között megjelenik, de csak a hetvenes években válik szélesebb körben
általánossá a beton alkalmazása, majd a tégla és a különböző anyagú blokktéglák is
megjelennek, a fa úgyszólván kiszorul, csak a tetőszerkezetben marad meg. Minden
propoganda ellenére sem terjedtek el ugyanakkor a lapos tetejű házak, s a kétszintes
építmények is csak egyes vidékeken kezdenek jellemzővé válni mintegy másfél évtizede.
Az ötvenes évek négyzet alaprajzú, sátortetős házai azonban — mert a hatóság ezt azonnal
elfogadta, lévén rá ingyen típusterv — az ország minden részében megtalálható, s ez
megváltoztatta a korábbi faluképet. A század utolsó két évtizedében pedig megjelennek az
egyedi tervezésű házak. A korábbi másolt és meszelt falat az új építményeknél felváltja a
színes festés, kőporos fal, s régi házakat is így alakítanak át, hacsak az utcafronton is.

A század folyamán nagy változások mennek végbe, s összemosnak tájakat bizonyos
szerkezeti tekintetben a füstelvezetés és a tüzelő alkalmatosságok változásai. A korábbi
Dél-Dunántúlt jellemző füstöskonyhák, az ország keleti és északi részét jellemző szabad
kémények, s ennek kandallóhoz kapcsolódó erdélyi változatai mintegy egybemosódnak,
s a kéményes (kürtös) füstelvezetés válik általánossá. Megszűnik a pitvarban a szabadtűzön
való főzés, ami a beépített katlanokat, oldal- vagy sárpadkákat lassan kiiktatja a gya-
korlatból, de a kemence még a harmincas-ötvenes évekig általános sütő-főző hely.
A konyha eszközei közül kikerülnek a vaslábasok, vasháromlábak, kétágú pecsenyesütő
villák, bográcsok, s ezzel természetesen megszűnnek korábban készített ételek is, vagy
csupán alkalmivá válnak (kűrtőskalács, fordított kása, öregtésztafélék).

A szabadkémény alá tett, kürtőbe, kamínba csatlakozó öntöttvas vagy bádog sparhertek
(csikóspór) toként az első világháború után terjednek el, majd ezeket felváltják a negyvenes
évektől a zománcozott takaréktűzhelyek. Ezzel a pitvar egésze mintegy konyhává alakul
át, ahová konyhaasztal (helyi asztalosok munkái, majd az ötvenes évektől bútorgyári
készítmények), egyenes hátú székek vagy hokedlik kerülnek viaszos vászonnal letakarva,
ülőpárnával ellátva. A korábban pitvarban kiakasztott tányérok eltűnnek a falról, s a
negyvenes-ötvenes évektől kezdődően szinte általánosan a konyhaszekrénybe kerülnek,
ahol díszítő funkciójuk már nem lévén, meg is változnak (díszített cserepek vagy színesre
festett gyári keménycserepek helyett fajansz vagy ritkábban porcelán étkészletek, ezt
kiegészítő festett gyári pálinkás-, boros- és vizeskészletek).

A kemence az ötvenes-hatvanas években kerül a legtöbb helyen lebontásra, hiszen
legfőbb funkciója, a kenyérsütés, a beadások, majd a kollektivizálás miatt megszűnik. Ez
a cserép főzőedények, nagy tűzálló fazekak, cseréptepsik, nagyméretű bádog, úgynevezett
hurkasütő tepsik, a századelőn népszerűvé vált öntöttvas edények eltűnését is jelentette. A
két világháború között a zománcos fémedények, az ötvenes évektől az alumíniumedények
törnek be a paraszti konyhába is főzőeszközként, de nem tesz szert népszerűségre a kukta,
a jénai üvegedény, a kétfalú tejforraló.

A mai falusi, paraszti konyhában a gáztűzhely (palackos) általánossá lett hímzett vagy
tarka szövésű „nadrágba" búj tatva, de a hozzá való teflonedények a teflonedényekhez való,
cigányok készítette fakanalak, villák, lapockák nem.
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A szegedi tanyavilágban már a hatvan-hetvenes években út mellé kirakott gázpalackok
vártak cserére a rákötött pénzes zacskóval. A gázpalack nagy szerepet kapott disznó/
vágáskor, s a lángszórószerű perzselő átmenetivé tett minden korábbi szalmás perzselés
mellett kialakult találmányt (pl. dróthálóba rakott parázs, fával fűtött tekerős disznó/
perzselő). A disznóölések megtartották eszközanyagukat, de a katlant már szintén gázzal
fűtik alá, kör alakú tűzifejjel.Ugyanez szolgál napjainkban a bogrács alá való tüzelére is
pörköltek, lakodalmi húslevesek, főtt tészta köretek főzéséhez is.

A húsfeldolgozás, az ételek készítési módja viszont változatlan, még akkor is ha
hűtőláda számára dolgoznak (a disznó egyik felét többnyire hagyományosan készítik el,
persze vidékenként más-más eljárással), vagy a szlovákiai magyar falvakban házi kon/
zervnek a bejáró, kétlaki munkások számára. A kamra szerepe átalakult, hiszen nincsen
nagyobb mennyiségű liszt a kenyérsütés elmaradása után, nem tárolnak itt egy-két hétre
való kenyeret.

A Dunántúlon már a századelő óta, az Alföldön, Felvidéken az ötvenes évek óta válik
szokássá a befőtt, üveges lekvár készítése, ami a kamrák stelázsijait ma már mindenütt
megtölti. A zsírosbödön, a szalonna, kolbász, sonka, a szemes bab, borsó, fél évszázada a
rizs, száraztészták, szárított kapor, petrezselyemlevél, néhol gyógyfüvek, szárított gomba
képviseli még ámultat a kamrákban, s feltűnően hiányoznak az aszalványok (szilva, alma).

Ugyanakkor a gyógynövényboltok tele vannak különböző betegségek gyógyítására
alkalmas füvekkel, főzetekkel, nem beszélve a természetgyógyászok ajánlotta terápiákról.
A tartósító anyagokban (konzervek, ivólevek) most kezdik kimutatni a káros anyagokat,
úgymond tudományosan is, s beszélnek olyan fogyaszthatatlan zsiradékokról, húsokról
stb., amelyek károsak (pl. még az arabok, keleti népek fogyasztotta birkahúsról, a zsidók
kóser libájáról és ezek zsiradékairól). S teszik mindezeket a törvényesség jelmezében,
miközben látni, hogy a tápok miből készülnek, s nincs tisztázva az, hogy ezek miként
hatnak az emberi szervezetre, mennyire halmozódnak fel vagy bomlanak le adalék-
anyagaik. S itt van a hűtőszekrény, amely korunk egy szakaszának szimbólumává is vált
(fridzsider szocializmus), melynek használata néhány soros utasításon alapszik, s nem
tudjuk, miként viszonyul a kútba eresztett, hasonló hőfokon tartott, de levegőző hűtött
húsokhoz, gyümölcsökhöz.

2.1. Századunk eleje óta a falusi társadalom szerkezete többször is módosult. Az egyre
súlyosabbá váló földkérdés, a földkérdésről és a szociális problémák megoldásáról szóló
hatalmas irodalom, a különböző földosztások, majd a marxista történelmi szemlélet, amely
elsősorban a tuljdonviszonyokra összpontosított, azt a hitet kelthetik, hogy a földbirtok-
viszonyoktól, a tulajdonviszonyoktól meghatározott társadalmi rétegek csupán a paraszti
társadalom kulcskérdései. Kétségtelen, hogy az 1945 utáni földosztás, majd a termelő-
szövetkezetek létrejötte a hatvanas évek fordulóján valóban radikális változást eredmé-
nyezett, ám más társadalmi intézmények változásai legalább ennyire meghatározták a
vidéki városok, falvak, egyszóval a parasztság életét. Ám a többé-kevésbé zárt falu-
közösség mindennapi életében nem feltétlenül a vagyoni viszonyok jelentették a realitást.
A társadalom olyan intézményei, mint a család, a rokonság, a nem- és korcsoportok, a
szomszédság, a felekezeti vagy nemzetiségi kisközösségek eleven hatóerők. A múlt
századhoz képest ezek is igen erős változáson mentek át.
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2.2. A falvak társadalma — mennél kisebb a lélekszám — századunk végén is jelentős
intézményként tartotta meg a vérségi kapcsolatokra épülő, organikus természetű társadalmi
intézményeket (család, had, nemzetség, rokonság). Ezek formái ugyan átalakultak, az
intézmények határvonalai képlékennyé váltak (had, nemzetség), mégis azt mondhatjuk,
hogy a vérségi kisközösségek napjainkban is a legfontosabb intézményei a falvak
társadalmának. A századelőn még megvoltak a nagycsaládok különböző változatai (egy
fedél alatt élők, külön élő nagycsaládok), de már ekkor sem voltak számottevőek. A
többgenerációs kiscsalád volt a jellemző, s századunk végére ez is átalakult, s a nukleáris
kiscsalád vált jellemzővé. A települések térbeli kiterjedése (ármentesítés, erdőirtások)
lehetővé tette a nagy létszámú családok széttelepülését, a fiatalok külön költözését
(leginkább az Alföldre jellemző). A kiscsaládok területi (lokális) együttműködése meg-
növelte a munkaszervezeten belül a társasmunkák súlyát, amely az egyéni gazdálkodás
idején jelentős gazdasági tényező volt (közösen vásárolt gépek használata, bizonyos
munkák menetének meggyorsítása: hordás, aratás, fakitermelés, tőkehiány miatt a
munkacsere, a ledolgozás, Erdélyben a közösségi együttlét miatt a kalákák). A szocia-
lizmus korszakában ez elsősorban a házépítésre korlátozódott. A család körött elhe-
lyezkedő had, rokonság vagy nemesi eredetű közösségekben a nemzetség aktív erő volt, s
a vérségi csoportok együttműködését is jelentette. Nem mindenütt, mert volt, ahol a területi
elv, a lokalitás érvényesült, s az egymás közelében élők alkottak egy akcióközösséget,
munkacsapatot. Utóbb, a szocializmus korszakában ez egy-egy vidéket, térséget vagy falut
is jelenthetett (pl. szabolcsiak, zalaiak vagy besenyszögiek, bagiak segítették egymást
álláshoz, áruhoz, stb.).

2.3. A század elején a vallási elkülönülés még igen jelentős. A vegyes vallású
településeken a vallási endogámia megakadályozta a keveredést. A hatvanas-hetvenes
évektől kezdve a vallási közömbösség, olykor a hit megvallásának társadalmilag hátrányos
volta lehetővé tette különböző felekezetűek összeházasodását, s ez egy vegyes vallású
faluban addig egymástól elzárt kultúrák összemosódásához is vezetett (pl. a katolikusoknál
szigorúbban megtartott pénteki böjt, a nagyböjt idején visszafogott zsírtalanabb táp-
lálkozás már nem számított). A vallási közömbösség — ha az idősebb generáció
rosszallását ki is váltotta —, közelítette egymáshoz az ünnepeket, s a karácsonyt, húsvétot
pl. a zsidó családok is megülték a köznaptárban feltüntetett időpontokban, s mellette a
sajátjukat, mint ősi szakrális ünnepüket külön megtartották.

Hasonlóan közeledtek egymáshoz az egy közösségen belül élő nemzetiségek is. A
század ötvenes-hatvanas éveire a kitelepítés, kitelepülés és a szocializmus közömbösnek
vagy érzéketlennek tekinthető nemzetiségi politikája miatt is bekövetkezett nyelvváltás-
nyelvvesztés (svábok, szlovákok, románok, különböző délszláv csoportok) elmosta a
magyarországi nemzetiségek addig meglehetősen szigorú endogámiáját. Ugyanakkor a
határon túl a magyarok majd a kilencvenes évekig kerülték a románokkal, szlovákokkal,
szerbekkel való házasodást az anyanyelv megtartásának érdekében, a magyar nyelvű
oktatás korlátozása, majd megszüntetése ellenére is.

2.4. A nem- és korcsoportok a paraszti közösségeket továbbra is tagolják, sokkal inkább,
mint a városi társadalmat, ám szerepük, hagyományos funkciójuk a századvégre erősen
módosult. A nemek szerinti munkamegosztást, a nemek családon belüli funkcióját az első
világháború kényszerhelyzete kikezdte. A férfikéz nélkül maradt gazdaságokban a nők
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kényszerültek tipikus férfimunkák elvégzésére (kaszálás, igás munkák), s bár még a
hatvanas években is voltak pl. zempléni falvak, ahol a városban dolgozó férfi munkáját
segítséggel végezte el a rokonság, más közösségekben a kialakult kétlakiság miatt egye-
nesen női munkaként szentesítődött a korábban csak férfimunkának számító igás munka
(Abod, Abaúj m., Balaton, Heves m.).

Századunk negyvenes éveire válik általánossá a polgári törvénykönyvben biztosított
egyenlő örökösödés. Az ingatlan vagyon (ház, föld) így megoszlik egyenlő arányban a
mindké tnemű gyermekek között, s a korábbi szokásjog nem érvényesül (a leányt ki kell
stafirozni és pénzzel kielégíteni). Ez átalakítja a nő helyzetét, megbecsülését a családban,
ugyanakkor befolyásolja az öregek helyzetét is, akiktől a család elvárja, hogy mielőbb
kiadja az önállósulni akaró családtag részét. Eléggé általánossá válik a hatóság előtt
megkötött szerződés, amely rögzíti az öregeknek járó kommenciót. Ez a többrétű folyamat
azonban a szövetkezetek megalakulása után jelentőségét veszti, s a nő szerepét a családban
már más tényezők határozzák meg. Annyi bizonyos, hogy a mai faluban még mindig
meghatározóbb a férfi szerepe, őt tekintik kenyérkeresőnek, ügyintézőnek, s a nő a család
összetartója, az egyre kevesebb gyermek nevelője. A gyermekek számának elapadása (ma
1-2 gyermek családonként) ezt az összetartó funkciót lassan kikezdi.

A hagyományos társadalmakban — mert a tudás átadásának módja a hagyományokba,
munkába való belenevelődés —, az öregek, a legtöbbet megtapasztalt személyek tekintélye
volt nagy. A XX. században az öregeknek ez a tudástól meghatározott pozíciója is kezd
átalakulni, hiszen a gazdasági tanfolyamok, középfokú gazdasági és egyéb iskolák más
tudást adtak. Mégsem következett be radikális fordulat etekintetben, mert a tanult fiatalok
elhagyták a falut, nem tértek vissza a paraszti közösségbe, s leszámítva a szövetkezetek
irányítóit (agrárszakemberek), a gyakorlatban mégis szükség volt a hagyományos tudásra.
A nyugdíj megjelenése a mezőgazdaságban a legidősebb generációt kiiktatta ugyan a
szövetkezetből, ám éppen ők voltak a háztáji gazdaságok fenntartói, azé, ahol értékké
válhatott egykorú tudásuk. Ez megőrizte — főként ha munkaképesek voltak — családon
belüli tekintélyüket. A fiatalok városba áramlása, a hagyományos család átalakulása, el-
öregedése azonban az öregek helyzetét, ha már magatehetetlenné váltak, szinte kilátás-
talanná tette. Egész vidékek vannak, ahol teljesen reménytelen lett a helyzetük (Abaúj,
Zemplén, Ormányság, Hont).

3.1. A paraszti életet az évi és napi munkarenden kívül a nagyjából hasonló szerkezetű,
az egész emberi életet átfogó szokásrend jellemzi. Ez tartja össze a közösséget, ez tagolja
az állandó munkát, s jelent közösségi és egyéni lelki élményt, felszabadulást, biztosítja
önmaguk, vagy csoportjuk létének újólagos átélését. A szokások alapvető természete a
konzervativizmus, ám ez nem azt jelenti, hogy a szokások ne változnának. Éppen ez a
század bizonyítja, hogy mekkora változások mehetnek végbe a szokásrendben, hogy
egy-egy szokás miként alakulhat át, módosulhat. Nem a szokás formája, hanem megléte a
fontos. Ha bármilyen formában egy közösségben a szokásrend működik, akkor az a paraszti
közösség él.

3.2. Az emberi élet fordulóinak szokásrendje alapvetően nem változott, ám igen nagy
hangsúlyeltolódások figyelhetők meg. A születés, a nász és a halál, amelyet egész
szokásrend övez, sokat változott jelentőségében és formájában. A századelőn még nem
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ritka a nyolc-kilenc gyermek, s ezért a keresztelő legfeljebb az első gyermeknél, az első
fiúnál volt népes összejövetel. Inkább az anya és csecsemő óvása j ó i táplálása, kikímélése
volt a cél (a komaasszonyok, rokonok láttak el, táplálták a gyermekágyas asszonyt, hogy
bőven legyen teje, s különböző tilalmak tartották távol a nehéz munkától). A gyermekek
számának csökkenése már módot adott arra, hogy nagyobb ünnepséget tartsanak,
nagyszámú vendéget hívjanak, s ez, amint a századvéghez közeledünk, egyre gazdagabb
ételekben, italokban, ok a család és a baráti kör együttlétére. A szülőotthonokban, kór-
házakban fekvő anya mellől elmaradnak a segítő komák, s inkább férfiak összejövetelévé,
sőt ivási alkalmává válik a keresztelő.

A lakodalom legelőbb népszokásaink közé tartozik. A századelőn nagyobb gazda
engedhetett meg magának olyan lakodalmat, ami napjainkban szinte bármelyik családnál
megvan. Megőrizte formáját, sőt a vőfély olyan távoli vidékeken is nagy szerephez jut,
ahol korábban ez nem volt jellemző (Zoboralja, Ung-vidék). A 150—200 fős lakodalmak
átlagosnak tekinthetők. De némely helyen 500—600 vendég is van. A két világháború
között a lovas menet számított előkelőnek, ma a gépkocsikat márka és szín szerint állítják
össze. Bácskában, a romániai Biharban a magyarok piros-fehér-zöld autókat állítanak
sorba, s a többi őket követi. Az étrend gazdagodott, a vőfély versek elmaradhatatlanok, sőt
megjelentek a lakodalmi sátrakat kölcsönző, magukat újságban hirdető vőfélyek, egyes
helyeken iparengedélyt is kiváltanak. A nászajándékok egyre nagyobb értékűek, elősegítik
az ifjú pár önálló életkezdését. A századelőn a fiatalok még többnyire a családban maradtak
(menynek, vőnek mentek), így az önálló háztartás megalapozásának nem volt nagy
jelentősége. Általánossá vált — nem kis mértékben a „Körhinta" című film hatására — a
pénzbedobó menyasszonytánc, ami szinte fedezte a lakodalom költségeit. Korábban a
menyasszonytáncnak rituális és közösségi szerepe volt. A lakodalom menetéből kiestek a
kultikus, rituális mozzanatok (a menyasszony új családba való befogadása kenyér-
szegessel, tűzgyújtással, termékenységének biztosítása magvakkal való meghintéssel,
vizes rocska felrúgásával, a leányrablás a menyasszonytánc végén, a padramuzsikálás stb.).
Ma a folklorizmus megnyilvánulásaként egyre több lakodalmi dramatikus játékot és tréfát
elevenítenek fel, de eredeti jelentésüket elveszítve, többnyire már kizárólag a szóra-
koztatást szolgálják.

Az 1970-es évekig a hagyományőrzőbb vidékeken a ravatalozás, a halott búcsúztatása
a háznál történt. Ez fenntartotta a virrasztókat, fontos funkciót adott az olvasós társu-
latoknak, lehetővé tette a siratót is. A halottasházak megépítésével felborult a hagyo-
mányos temetkezési rend, de némely vidéken kialakult egy újszerű virrasztás, a sírnál való
halottbúcsúztatás. A temetők az egyház kezéből (ma sok helyen újra visszakapták) községi
tulajdonba kerültek, s a község sírásókat fogadott, így a barátok/távoli rokonok/tisztelők
tényleges vagy szimbolikus sírásásának szokása elhalt. Paraszti közösségekben elvétve
fordult elő, hogy nem volt egyházi temetés. Számos helyen ezért fennmaradt a halott-
búcsúztató versek felolvasásának, elkántálásának szokása. De a sírnál egyre általánosabb
a munkatársak, a barátok nyilvános megemlékezése is. A temető képe teljesen átalakult.
Betonépítmények, kripták készültek, s már az idősebbek életükben felvésetik nevüket, sőt
mint státusszimbólumot mutogatják. A régen általános fejfa vagy fakereszt ma alig fordul
elő, vagy haismét megjelenik falusi temetőkben, azt „kopjafa" néven értelmiségiek állítják.
A temető lebetonozása faluhelyen megváltoztatta a temetői növényzetet, a korábban
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kialakult virágkultúrát, azt, amely az idősebb falusi asszonyok büszkesége volt. A messzi-
ről ritkán hazajáró gyermekek pedig, az addig nem sokba vett tartós művirágot, koszorút
honosították meg.

A születés, nász és halál szokásai mellől lekoptak az ezeket szokásrenddé alakító és
kiterebélyesítő szokások: így a keresztelő és esküvő utáni első templomba menetel, az
avatás, a fiatal házasok kimuzsikálása vagy a lakodalmat megelőző ágyvitel, a leány- és
legénybúcsú korábbi formái, ahalotti tor. Ez a három jelentős esemény úgymond önmagára
egyszerűsödött, s társadalmilag vált reprezentatívvá, közben egyéb elemeiben (szakrális,
kultikus) szegényedett. Arra azonban, hogy összetartsa a családot, a tágabb közösséget,
alkalmat adjon az élet fordulóinak kollektív megélésére mai formájában, új szokásrendként
is alkalmas.

Nincs terünk szólni arról, hogy e három életforduló között miként alakult a sorsa egyéb,
de kisebb jelentőségűnek mondható szokásnak (első áldozás, bérmálás, konfirmálás,
iskolahagyás, kis és nagy leány és fiú közösségekbe való befogadás, első bálozás, első
munkacsapatba való bekerülés stb.). Mindenesetre ezek eléggé jelentőségüket veszítették
a századvégre, a legtöbb helyen elmaradtak, s még az emlékezetből is nehéz felidézni. Ha
mégis előfordulnak, nagyrészt szokásfelújításnak tekinthetők.

3.3. A jelesnapok vagy kalendáris szokások is jelentős változáson mentek át. Megülésük
jellege és intenzitása függött attól is, hogy mennyire közeledett a nép Istenhez, mennyire
élte át vallását. Ez ugyanis eléggé hullámzott századunk folyamán. Az első világháború
előtt egy kialakult ünnepi rend volt, s ki-ki a maga hite, mértéke szerint vett részt az ünnepi
istentiszteleteken, szentmisén, vasárnapi ájtatosságokon. Már akkor is az volt a jellemző,
hogy a hétközi templomba menetel az idősebbekre, főként az asszonyokra volt csak
jellemző. A nagy ünnepkörök adventjén (karácsony, húsvét, pünkösd vagy halottak napja,
mindenszentek) sűrítették a templomba járást, olyanok is elmentek, akik egyébként
hétközben nem látogatták a templomot. Az első és második világháború, a fronton levőkért,
fogságba kerültekért érzett aggodalom, a háborús megpróbáltatások megnövelték a
vallásos érzületet. Megindító elolvasni Duba Gyula könyvének azt a részletét, amikor a
háborút túlélt emberek, a sorsát még nem sejtő falu népe mennyire összeforrt a hitben az
első istentiszteleteken. Ez együtt járt a szokások megújulásával is (betlehemezés, kántálás,
farsangi nagy mulatságok, kiszehordás, Jézus-keresés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés,
búzaszentelés, aratás előtti mise, a szerszámok megáldása, a templombúcsúk és a búcsújáró
helyek látogatása). Nemcsak a szorosan vett egyházi ünnepek, hanem bizonyos hiedelmek,
paraliturgikus cselekmények is tápot kaptak a háború utáni nehéz helyzetben. A fronton
levő vagy a hősi halált halt férfiak sorsa az otthon maradottakat érthetően foglalkoztatta.
A halottlátókhoz járás megélénkül, a halottlátó által javasolt eljárások szinte közkinccsé
lesznek (tárgyak halott után való küldése otthon elhunytak segítségével, koldusok,
szenvedők megajándékozása az elhunyt vagy bizonytalan sorsú rokonok megsegítésére).
Divattá válik a jóslás, a távoli kedves képének felidézése (pohárba tett gyűrűbe nézés,
rostaforgatás, a hozzátartozó megidézése). A szabadságos katonák örök emlékezetül
családi fotókat készíttetnek, az elhunytakért misét mondatnak, új halott fejfájára,
keresztjére a hősi halált haltak nevét, elhunytának napját, helyét is sok helyütt felvésik.

A vész elmúltával az emberek visszatértek a köznapi kerékvágásba, s bár az első
világháború után megalakult vallásos egyesületek ápolták a hagyományokat is, s vallásos
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életre neveltek, egyre inkább szegényedett az ünnepkör. A fő ünnepnapokat megelőző
ájtatosságok elszegényedtek, s egyre több ehhez kapcsolódó szokás, hiedelem maradt el.
Az 1940-es évek végétől pedig hivatalos politika lett az egyházi ünnepek visszaszorítása,
a hozzájuk kapcsolódó szokások tiltása, gyakorlásának engedélyhez kötése vagy
éppenséggel megakadályozása. A körmenetet búcsúk alkalmával csak a templomkertben
engedélyezték, ugyanott állították fel az úrnapi sátrakat, s így elmaradt a hozzájuk
kapcsolódó közösségi megnyilvánulás, egy-egy család közös együttmunkálkodása az
építésben, díszítésben. Ugyanígy maradnak árván a faluban, határban álló keresztek,
feszületek, kálváriák, szentek szobrai, amelyeket megfelelő ünnepeken felkerestek,
rendbetettek, s papi segédlettel vagy csak egyénileg ájtatosság is övezett.

Nagy ünnepeink egyre inkább családi vagy rokoni összejövetelekké váltak, s a század
második felében hivatalosan is ezt terjesztették (karácsony a szeretet ünnepe). Termé-
szetesen egyre inkább apadtak — nem lévén meg a közösség, csak a szűkebb család —
mindazok a szokások, amelyek hozzákapcsolódtak, hiedelmek, amelyek akciókat váltottak
ki (férjjóslás, a termés biztosítása, állatszaporulat biztosítása, az egészség védelme egész
évre karácsonykor, lucakor, nagypénteken). A falusi templombúcsúk is családi talál-
kozások, a bőséges vendéglátás pazarló alkalmaivá alakultak, ám mégis fennmaradtak, s
ma ismét a szakrális megújulás útjára léptek. Tagolják az évet, alkalmai a rokoni
találkozásoknak, s a vallásosság, a hit ismét fontos tényező a századfordulón.

A hétköznapokat egész évben a vasárnapok, azok szakrális eseményei is tagolják, lelki
megújulást adnak. Sok helyen azonban nincs pap, több hétig kell várni a vasárnapi
istentiszteletre, misére, a szentségek kiszolgáltatására.

3.4. Megállapíthatjuk, hogy a szokásrend ma is létezik, összefogja a megmaradt
parasztságot, működő közösséggé teszi a különben egyre elszigeteltebben élő embert. Ez
azonban nem egységes szövet már, sok helyütt szakadozott. Szükség lenne erkölcsi
tapaszokra, foltokra, amelyek a modern világba beillesztik ezt az egyre szélesedő réteget,
amely faluhoz, a földhöz van kötve, de már nem úgy, mint régen, hanem érdekkapcsolattal,
erős anyagi szemlélettel, mégis társtalanul vergődve a „piacgazdaság" viszonyai között.

Az eddig elmondottakat-leírtakat képekben is bemutatjuk. A fényképeket a Damjanich
János Múzeum fotótárából válogattuk az egész ország, sőt határon túli területek
bevonásával is. A képek követik a szöveget. A nem jelzett és nem archív fotók a szerző
felvételei.
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Zenpléni táj hagyásfákkal, 1960

Sziki növényzet a Hortobágyon, 1983

Homokospuszta növényzete, 1985
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Halmazfalu belső telke. Jásztelek, 1979

Soros telekelrendezés. Tiszaörs, 1938
(Vargha László felvétele)

Utcarészlet új házakkal. Jászjákóhalma,
1992

A szolnoki Tabán helyén épült
lakótelep részlete, 1976

A lebontott szolnoki Tabán helyén folyó építkezés,
1972
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Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

Régi előkertes ház. Várasfenes (Fekete-Körös
völgye), 1987

Új típusú, századelőn épült ház. Várasfenes
(Fekete-Körös völgye), 1987

Zempléni lakóház. Mogyoróska, 1960

Tornácos lakóház. Tiszaörs (Vargha László
felvétele, 1938)

J
Putriház. Kiskunmajsa, 1982

Betonalapra épült vertfalas, vályogos,
téglás ház, betonkoszorúval
Jászfényszaru, 1975
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TÁRSADALOM

Tanyasi szobarészlet. Kunmadaras
(Vargha László felvétele, 1940)

Szobarészlet. Szolnok, 1992

Szobarészlet. Zalkod, 1994

Konyharészlet. Jászladány, 1992

Konyharészlet. Zalkod, 1992
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Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

Nyári tanyai tűzhely. Karcag (Vargha László
felvétele, 1938)

Tanyai tüzelőpadka. Kunmadaras (Vargha
László felvétele, 1940)

'ilyogból rakott csikóspór,
szjákóhalma, 1995

Vályogból rakott csikóspór, gázrezsóval
kiegészítve. Tiszakürt, 1977
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TÁRSADALOM

Tüzesgép. Mozsgó,
A] századelő

Motoros
cséplőgép.

Szamosszeg,
1940-es évek

Szántás. Tiszavarkony,
1966
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Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

Szántás. Abod, 1966

Krumpli vetése barázdába. Szalonna, 1967

Út mentén legelő birkanyáj, a háttérben bontott
tanyák, Jászágó, 1965
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TÁRSADALOM

Nyári jászol. Kerekegyháza, 1967

Őzfogó hurok Mogyoroska, 1960

Lépes madarászás
csalifájának készítése.
Tiszapilspöki, 1969

Méhes tapasztott kasokkal. Gagyapáti, 1967 Kövek alatt megbúvó halak fogása.
Várasfenes, 1989
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Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

Kiszántott tökésszőlők.
Jakabszállás, 1985

Kordonos szőlő.
Jakabszállás, 1985

Piac részlete,
Kisújszállás, 1970
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TÁRSADALOM

Allatvásár. Belényes, 1992

A falu áruháza. Jakabszállás,
1985

Gyermekjáték, gyermekviselet.
Karcag (Vargha László felvétele,
1939)

Gyermekjáték. Jászszentlászló, 1970

_J Gyermekviselet. Borzává, 1979
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Szabó László: Egy század a paraszti kultúrában

Lovaskocsi.
Mozsgó, 1980

A közlekedést és teherhordást
forradalmasító kerékpár
biciklikosárral. Kunszentmárton,
1970

Modern kerékpáros
gyermekcsoport.
Borzova, 1979
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Lakodalom. Tiszakürt
1979

Násznagyok őrzik a
menyasszonytánc

pénzét. Tiszakürt,
1979

Menyasszonytánc.
Tisza kürt, 1979
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