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Családi gazdaságok és háztartások
a polgári korszakban

A magyarországi polgárosodás bármilyen korai kezdeményeire is bukkanunk egy-egy
speciális fejlődésű, sajátos társadalmi összetételű, privilégiumokkal rendelkező városunk-
ban, az úgy vélem vitathatatlan, hogy Magyarországon a polgárosodás csak 1867, vagyis a
kiegyezés után indul meg. A polgárosodás jelei ugyan megjelentek már néhány városunk-
ban 1848 táján is, az általános érvényű rendelkezések és a széles körű politikai-
közigazgatási átalakulás eredménye azonban csak 1867 utáni hosszabb háborúmentes
időszakban érvényesülhetett. Az országosan ható intézkedéseknek köszönhetően az addig
csak vidékinek, falusinak, főként gazdálkodásból élőnek minősíthető népesség elmozdulha-
tott egy ettől eltérő, Nyugaton már kialakult másság irányába: a polgárosodás felé. Ez a
változás csak a kiegyezés után következhetett be egyetemlegesen. Megindulhatott az új
rendelkezések által kialakított és az Osztrák—Magyar Monarhián belül magukra szabott
közigazgatás keretei között a városiasodás, a városok életének saját anyagi lehetőségei sze-
rinti tértágítás, egy egységesen felvázolt állami koncepció szerint.

A városiasodás elterjedésével nem tekinthetjük fejlődésbeli ugrásnak, csupán egy
lépésnek a felülről, rendelkezésekkel kialakított és biztosított egységes keret új változatos
formákkal való kitöltésének irányába. Hanák Péter ezt a változást úgy mutatja be, hogy „...a
dualizmus első negyedszázadában előrehaladt a társadalom polgári átrétegződése.... a
polgárosodás folyamata az ország túlnyomó részére kiterjedt, valamennyi osztályt, réteget
érintett, számarányukat és a struktúrában elfoglalt helyüket megváltoztatta. Hatása vidé-
kenként és rétegenként erősen ellentmondásos volt. Minél tradicionálisabban élt, gazdálko-
dott, gondolkodott egy régió vagy réteg, annál inkább megsínylette a tőkés viszonyok
előretörését, annál inkább megrekedt vagy lesüllyedt a polgárosodás sodró áramában. Az
átrétegződés tehát nagy szociális és regionális eltolódásokat eredményezett, és ezek nyomán
új ellentéteket érlelt. Ezek azonban a dualizmus első negyedszázadában jobbadán lappangva
gyülemlettek. A polgárosodás kezdetén a tőkeviszonyból sarjadt ellentétek, akárcsak
hordozó rétegeik, fejletlenek voltak, a feudális struktúra elhaló, hanyatló elemeinek
elégedetlenségét pedig egy időre elfedték a gazdasági konjunktúra és a polgári állam-
berendezkedés ígéretes lehetőségei."'
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Vörös Károly, Hanák Péter, Gyáni Gábor, Kövér György és még sokan mások
számtalan könyvet, tanulmányt szenteltek ennek a problémakörnek.2 Az említett szerzők
egyike sem tekinti a polgárosodás megjelenését ugrásszerű változásnak. Bizonyos esetek-
ben mégis kiemelkedőnek tűnt, főleg olyan helyeken, ahol a feltételek megfelelőbbek,
ideálisabbak és már korábban is fejlettebbek voltak, mint az az országos szint, ahonnan 1867
után az ország egyetemlegesen elindult. Olyan településekre gondolunk, ahol például volt
egy erős német lakossági mag (szepességi városok, bányavárosok), vagy egy jelentősebb
kereskedő réteg (Abonyban, Tiszafüreden a zsidóság), a maga számára már korábban meg-
szervezett és működtetett bizonyos alapintézményeket (iskolákat, kulturális intézményeket,
egyleteket), olyanokat, amelyek felállítása egyúttal a polgárosodás megjelenését is jelezte.3

Országos méretekben csak a század utolsó negyedében hoznak létre olyan hivatalokat,
intézményeket, amelyek működése nagyobb mertekben igényelte képzett, iskolázott embe-
rek alkalmazását. Új hivatalnokréteg tagjai már eltávolodtak korábbi, kizárólag a földhöz
kötött életmódjuktól, a föld által meghatározott életvitelüktől. Életformájuk függetlenné
vált lakóhelyüktől. A hivatalok esetében a hat, gyárakban, kereskedelemben a nyolc-tízórás
rendszeres nappali munkavégzés is erősítette ezt többek között.

Ez a szigorú szabályok szerint történő, időhatárok közé szorított és egyre szélesebb em-
bercsoportokat érintő munkavégzés átalakította egy sereg ember életmódját. Újfajta iparűző
specialisták és szolgáltató iparosok jelentek meg: gépészek, géplakatosok, órások, ék-
szerészek, fényképészek, cukrászok, műszerészek, fodrászok. Először a nagyobb, valame-
lyest már polgárosodott városokban, a század végére azonban már a közepes nagyságrendű,
majd a kis lélekszámú településeken is.4 Szabó László az egyik ilyen kategóriába sorolható
település, az 1900-ban 22.352 lakosú Mezőtúr országos hírét alapozó speciális terméke, a
kerámia sorsát követve szemléletesen mutatja be ezt a változást.

„A XIX. század második felében — írja — a kivirágzó, jobbágyfelszabadítás utáni
erősödő parasztkultúra ízlésvilágába a túri edények harmonikusan illeszkedtek bele. A faze-
kasok száma emelkedőben van. A századvég millenniumi hangulata még ideig-óráig fenn-
tartja az érdeklődést, de az erősödő gyáripar termékeivel, a nagyobb üzemek által szállított
olcsó termékekkel (üvegedények, öntöttvas főzőedények keménycserép és porcelán, később
fajansz áruk) már nem tudja felvenni a versenyt az agyagipar. A nagyszámú fekete edényt
készítő kisiparos csakúgy tönkremegy, mint a virágos edényeket készítő tehetséges meste-
rek egész sora."5

Az iparosokból, a kereskedőkből, a tisztviselőkből, a jobb módú virilista gazdálko-
dókból áll össze az új képlet, a polgári Magyarországot képviselő egyik meghatározó
társadalmi alakulat.

Szolnok megyében ennek is egy speciális változatával szembesülünk. Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye ugyanis tipikusan mezőgazdasági terület több évszázadra visszame-
nően. Ahol a gazdálkodás jelentette mindig is a megélhetés alapját. Mégpedig abban a
formában, hogy a megyét meghatározó két alapterület, a Nagykunság és a Jászság lakosai
privilégiumaik birtokában az ország jobbágyi-földesúri részeihez képest jelentősebb önkez-
deményezési lehetőségek birtokában szabadabban fejleszthettek, vállalkozhattak, s bizo-
nyos határokig szinte önállóan, egyénekre méretezetten is intézkedhettek. Vagyis jó száz
esztendővel a hasonló jogok törvénybe iktatása előtt már szinte kapitalista módon

65



TÁRSADALOM

gazdálkodhattak, kereskedhettek. Ez más országrészekhez képest jelentékeny anyagi felfu-
tást eredményezett elsősorban területeiket tekintve, de egyénekre vetítve is.Ennek a paraszti
társadalomnak a felsőbb rétege ezeknek a kedvezményeknek a következtében megle-
hetősen jó társadalmi szintre tudott emelkedni. Ez a Jászságban közel 40 holdnyi földet és a
hozzá tartozó jószágállományt, a Nagykunságban, ahol a nem annyira földben mértek, mint
inkább állatlétszámban, 60—100 birkát, teheneket, lovakat jelentett inkább. Ez alól talán két
település mutatott eltérést, a Hármas Kerület központja, Jászberény, mert hiszen itt a szer-
vezeti apparátus működése miatt hivatali intézmények működtek képzett iskolázott alkal-
mazottakkal, és Szolnok, a kamaraváros. A sókereskedelem, a szálfaúsztatás, illetve az
1785-ig itt állomásozó osztrák katonaság adott más jelleget a településnek.6 Ezek viszont
egészen más kategóriába tartoztak mindig idegen ajkúságuk, idegen származásuk miatt,
külön testként léteztek a városban egészen a kiegyezésig, vagyis elmagyarosodásukig.
Egyébként sem volt jellemzője Szolnoknak, hogy nagy és jelentős mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatott a lakossága, hiszen területe a vízjárások miatt nagyon szűk, bezárt volt,
lényegesen nem lehetett tágítani.

Mindezek miatt a polgárosodás folyamata ezeken a területeken még lassúbb volt, mint
az ország egyéb vidékein. Ráadásul a megye nagyobbik felében privilégiumaik miatt a
települések legtöbbje mezővárosi formációban élt, ami azt jelentette, hogy a gazdálkodás
dominált. A Szolnok megyei településeknek ez a jellegzetessége megmaradt még a polgá-
rinak nevezett korszakban is. Lassú változások bekövetkeztek ugyan. Egyfelől a paraszti
életformához kötődő gazdálkodók folyamatosan, észlelhetően idomultak, igazodtak a
mintaadó rétegekhez (megyei életet irányító dzsentroid tisztviselők, megyei funkcioná-
riusok, idegenből jött iskolázott honoráciorok, az emancipáció után a bankügyleteket, ipari
kereskedelmi életet irányító-meghatározó zsidóság). Másrészt megfigyelhető a felülről
lefelé irányuló igazodás is, hiszen a megyei-városi vezetők maguk is a földhöz kötődtek még
alig néhány évvel korábban, és ebben az időszakban is megvoltak a vidéki birtokaik,
érdekeltségeik, s bár egyre jobban elvágták a gazdálkodáshoz kötő szálaikat, egy negyven-
holdas szolnoki gazda közelségétől már nem idegenkedtek.

Mindez a kettősség azt jelenti, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye viszonylatában
még az 1930-as években sem beszélhetünk igazi polgárokról, hanem csak parasztpol-
gárokróL A paraszti jellegű, iparosodás irányába elinduló mezővárosoknak a kor követel-
ményeinek megfelelően polgári fejlődés irányába kellett elmozdulniuk, ráadásul úgy, hogy
a városképet érintő külsődlegességek ellenére a lakosság tősgyökeres része, vagyis a magot
képező őslakosok mindvégig megmaradtak a gazdálkodás valamilyen fokú müvelésénél.
Még akkor sem hagytak fel a gazdálkodás bizonyos formációival az egykori földművesek
gyerekei, ha az ipar vagy hivatal mellett voksoltak. Ez egy meglehetősen furcsa keveredést
okozott a századforduló tájékán általában megugró létszámú települések társadalmában. Azt
jelentette, hogy a lakosság zöme tanulmányai (lehetett az mesterség elsajátítása vagy
diplomaszerzés) ellenére is megmaradt mezővárosinak, nagy vagy kisparasztnak minősülő,
s csak lépésről lépésre polgárosodó eredeti környezetében. Szülei házában élt, vagy
házasság esetén ahhoz hasonlóban. Az udvaron baromfit tartott, a padláson terményt, a
pincében zöldséget, krumplit, bort. Még a város belterületén lévő házaikban is konyhakertet,
szárnyasoknak ketreceket alakított ki. Emiatt hagyományosak maradtak még az új, ekkor
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már polgári igények szerint épített belterületi lakásaik is, ahová behordtak, elhelyeztek min-
den, egykori paraszt őseiktől öröklött használati tárgyat, bútort is. Természetesen az új,
polgári kor igényeinek megfelelően, és műveltségük, világlátottságuk birtokában ezeket
már nem kizárólagos jelleggel használták (sajnálták kidobni, érzelmi okok, emlékek miatt
ragaszkodtak egyes tárgyakhoz), hanem egyéni ízlés szerint az ekkor már szép számmal és
gazdag árukínálattal rendelkező helyi üzletekben kapható gyári termékekkel, a polgáro-
sodás folyamatát is jelző országos terítésü árúkkal keverték7

Ez a kettősség azonban mindvégig megmaradt. Természetesen az eltérő fejlődés, a
különböző körülmények miatt a települések a városiasodás más-más tüneteit mutatták. A
mezővárosi települések is. Olyanok például, mint Kunszentmárton. Ennek természetesen
más okai is voltak, hiszen közigazgatásilag is mindig újabb és újabb besorolást kaptak.
Például a múlt század végén több jász település, de az említett Kunszentmárton is. A megye
megalakulása után megkapták a városi rangot, viszont a városi működés feltételeinek nem
tudtak megfelelni. Nem tudták a megfelelő csatorna-, vízhálózat-, közvilágítás-, szilárd
útburkolatot a helyi lakosok adóiból a kívánt idő alatt elővarázsolni, ezért lemondtak a
városi rangjukról és visszaminősültek nagyközséggé.8

Ez a kettősség a tárgyi kultúrában tökéletesen követhető. Jómagam világ életemben
múzeumban dolgozván elsősorban tárgyakhoz kötődve gondolkodom. Ezt ismerem és a
példáimat is ebből a körből citálom. Vagyis arról szeretnék néhány gondolatot megfogal-
mazni, hogy a muzeológia területén ez a forrástípus hogyan jelentkezik, mi elemezhető ki
belőle.

A múzeumok mindig is szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkeztek és rendelkeznek.
Ezek költségvetéséből a polgári, nagypolgári értékeket képviselő tárgyakat, bútorokat,
ruházati és használati cikkeket szinte lehetetlen egy múzeum számára megvásárolni (lásd a
napjainkban gombamód szaporodó aukciós házakat, galériákat csillagászait áraikkal), és
különösképpen ritkaság egy tételben megvásárolni, vagyis egyetlen komplex anyagként
begyűjteni, egyetlen háztartásból, lakásból, hagyatékból. Ezért a magunk gyakorlatában a
gyűjtést úgy alakítottuk, hogy nem felülről, a mintaadó rétegek oldaláról közelítettünk, ha-
nem a paraszti oldal felől, vagyis azt a viszonylag kevesebb anyagiakat igénylő, tehát
elérhető tárgyi anyagot preferáltuk, ami pénzkereteinkkel elérhető volt, és ezt egészítettük ki
a nagypolgárság által használt tárgyakkal, egyedi darabokkal. Erre nemcsak az említett
korlátolt lehetőségek kényszerítettek, hanem amint már fentebb is említettük; kutatott
területünkön a parasztpolgári életforma volt a domináns. Még a harmincas években is ez
jellemezte megyénk, de kissé tágítva a kört, az alföldi térség lakóinak életmódját. Mindunta-
lan azt tapasztaltuk, hogy ebből a parasztpolgári mentalitásból térségünkben a paraszti a na-
gyobb horderejű még a közelmúltban is, tekintsük akár épületeiket, berendezési tárgyaikat,
konyhai használati eszközeiket, textíliáikat, a lakásdíszeket, viseleti darabokat, illetve az
ezekhez társítható írásos anyagot (lett légyen az családi iratanyag, vagy levéltári dokumen-
tum), amelyet lényegében úgy használhattunk, mintha egy-egy parasztpolgári család
tulajdonát képező tárgyaknak valamiféle leltáríve lett volna. Kitűnik belőlük, hogy mikor
vásároltak rádiót, porszívót, kisebb háztartási gépet, mert ezeknek a bizonylatait, garancia-
leveleit, egy-egy szerkezetjavítását igazoló bizonylatokat minden rendszeres családi életet
élő közösségben ilyen vagy olyan okok miatt hosszú ideig megőrizték. Generációkra
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visszamenőleg is. Ezek olyan apróságok például egy levéltár számára, amiből legjobb
esetben egy-egy példány szükséges mutatóként, korjelzőként. De egy paraszti, paraszt-
polgári háztartásban, gazdaságban, ahol néhány négyszögöl föld megvásárlása, vízvezeték
létesítése a családi házban, egy kerékpár beszerzése a család életében olyan komoly
előrelépést, gyarapodást jelentett, hogy ezeknek az akcióknak a dokumentumait már csak
emlékként is megőrizték a családtagok. Az ingatlanvásárlásokról nem is szólva, hiszen még
napjainkban is számtalan nyomtatványon olvashatjuk, hogy a bizonylat évekig meg-
őrzendő. A polgárosodással együtt járó ügyintéző-hivatalnok világban pedig mindenki saját
tapasztalatából is megismerhette a hivatalos okmányok foként peres ügyekben, örökösödési
eljárásoknál igazoló értékét.

A múzeumok ilyen forrásokra tudnak munkájuk során támaszkodni. Ezeket tudják
begyűjteni, ezek azok a hitelesítő eszközök, amelyek az úgynevezett „szótlan" tárgyakat
igazolják, erősítik. Mellettük azok az apró tárgyak (például említhetünk néhányat; Franck
kávés doboz, Huszár zsilettpenge, helyi gyógyszertár feliratával ellátott orvosságos doboz,
parfümös üvegek, reklámozás céljából készült hamutálcák), amelyek némelyike legfeljebb
egy egy speciális gyűjtőkörű múzeumban fedezhető fel esetenként. Ám azok országos
terítésben mutatják be ezeket is, míg ha az ilyen jellegű anyag egy kisebb területről, egy
városból, községből származik és nagyobb számban kerül bemutatásra, annak a helynek az
áruellátottságát is mutatja bizonyos mértékig, illetve jelzi a használók támasztotta igényeket
is némely áruféleségek iránt.9

Ugyanez nemcsak a háztartásra, a család életét tükröző tárgyi emlékanyagra vonatko-
zik, hanem az e helyeken domináns családi gazdálkodásra is. Miként már fentebb emlí-
tettük, elsősorban anyagi behatároltság miatt nagyon ritka eset, hogy egy múzeum még meg
nem bolygatott tárgyegyüttes, hagyaték birtokába jusson. Munkánk során — szerencsére —
volt néhány ilyen alkalom. (Csak példaként említem a túrkevei Dani Szabó gazdaságot, a
kunszentmártoni Tóth hagyatékot, a jászdózsai Kiss család iratanyagát a parasztpolgári
oldalról, de a polgári életmódot képviselő Méth féle anyagegyüttest, vagy a már e téma
kortárs gyűjtőjének, dokumentálójának is számító Kontsek hagyatékot is hozhatom a
nagypolgári oldalról.10 Ezek azonban — hogy úgy mondjuk — ritka és szerencsés fogások.
Arra viszont igen sok lehetőség adódik, hogy ha nem is kerülnek, kerülhetnek a tárgyak a
múzeumba, gyűjteménybe, a felleltározásuk, leírásuk, dokumentálásuk megtörténhet. S
bármikor elemezhető, bizonyítékként használható. Ez tulajdonképpen egy olyan előleltá-
rozás, amit nem feltétlenül követ az anyag begyűjtése. Magunk ezt a változatot több ízben
alkalmaztuk.

A Tóth hagyaték azonban teljességével lehetőséget adott egy olyan módszertan kidol-
gozására, amellyel nemcsak az eredeti állapot rögzíthető, de maga a mozgatható anyag be-
gyűjthető, a muzeológia keretein belül feldolgozható. Ezért röviden szeretném ismertetni
ezt az 1970-es évek második felétől elkezdett munkánkat, amelynek során a még élő két
családtaggal folytatott megismerkedésünktől kezdve az anyag megszerzésén keresztül a tel-
jes feldolgozásig a hagyatékot begyűjtöttük, regisztráltuk és mint történeti forrást alkal-
maztuk.

A Tóth hagyaték esetében különös szerencsénk volt. Egy viszonylag egyben tartott
anyagegyüttesben merülhettünk el, és mivel egykori használóik, a 89, illetve a 80 esztendős
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testvérek magatehetetlenné válva szociális otthonba vonultak, a megvásárolt anyagot sza-
bad elképzelésünk szerint dolgozhattuk fel. Mindenek előtt egy topográfiai felmérést
végeztünk, és rögzítettük a portán lévő eredeti állapotot. Fotózással, rajzolással, mérésekkel,
illetve minden talált tárggyal kapcsolatos észrevételünk, megjegyzésünk és tapasztalataink
magnószalagra vételével. Ez a legelső fázis azért volt fontos és később azért bizonyult talán
a leglényegesebbnek, mert az önmagukban értéktelen, begyüjthetetlen vagy megőrzést nem
igénylő dolgokról a múzeumba való beszállítás után csak ez a nyom maradt meg. Másrészt a
tárgyak eredeti környezetükben olyan részleteket is elmondtak a tulajdonosok életmódjáról,
amelyek nem csupán a tárgyak jellemző tulajdonságaiból eredtek. Gondolunk itt például az
előtérben lévő, elöl lévő dolgok gyakoribb használatára. Idős nőkről lévén szó, magától
értetődően több derékra, vállra, térdre borítható meleg kendő, székülésre tehető párna,
textília volt kézközeiben. Az imakönyvek között tulajdonosukat illetően a beléjük helyezett
iratok, személyes emlékek mellett megtalálási helyük is segített tájékozódni. A 89 éves
Erzsébet és a 80 éves Katalin másutt őrizték elhalt szüleik néhány relikviáját, másutt Anna
testvérük és annak férje után maradt holmijait. A paraszti jellegű gazdasági eszközökből
jószerével semmit sem dobtak el. Ha valami nem felelt már meg eredeti funkciójának,
csináltak belőle valami mást. Törött kaszadarabból például házilag barkácsolt, hengeres
nyelü kaszakést, amit mindenféle ház körüli munkánál használtak, többek között ezzel
vágták az aprójószág számára a „salátát". De ugyanígy változtatta használati célját a
mázapattogott főzőedény, vagy a kamra régi zsírosbödönjei, mosófazekai, amelyekben a
kemencefűtés végleges felszámolása után alkalmazott olajkályhák tüzelőolaját tárolták. E
teljes lajstromozás, állapotrögzítés során, közben és után nyilvánvalóvá vált, hogy nem
feltétlenül szükséges minden, a portán található tárgyat beszállítani.

Mellőzhetjük az általánosan használt, a múzeum gyűjteményében már szereplő, ám
jobb állapotú ugyanolyan tucattermékeket. A különféle tisztítószerekből, ma is használatos
háztartási cikkekből elég csupán mutatóba egy-egy érintetlen csomag. Volt aztán az
anyagegyüttesnek egy olyan része, amely eleve veszendő, önmagában értéktelen dolgokból
áll, amelyek felmérése, helyük rögzítése azért fontos, mert bolygatás után örökre meg-
semmisülnek. A ház cseréptetős verandájának faragott végű gerendáira, tetőléceire például
számtalan tárgy volt felakasztva betüzködve. Bádogtölcsér, bevert rozsdás kampón zacs-
kóban szárított barackmag, pirospaprika, ültetőfák, kis madzagra csippentett ruhacsipeszek,
dugók, üvegmosó kefék, lámpabelek, különféle dobozokban szegek, gyűszük, konzer-
vnyitók. Hasonló módon kerültek leírásra a fali tékában elhelyezett gyógy- és piperecikkek,
az orvosságos szekrényke kenőcsös, pirulás dobozkái, a mellettük lévő imakönyvekkel,
énekeskönyvekkel, szentképekkel. De maguknak a szobáknak, a konyhának a berendezési
tárgyai a falon, asztalon, szekrényekben lévő holmikkal együtt kerültek felmérésre. Eddig a
fázisig, ilyen mértékű anyagfelmérésig, állapotrögzítésig akkor is eljuthatunk, ha a tulajdo-
nossal nem tudunk vételi megállapodást kötni. Esetünkben azonban ez is sikerült.

Ezt követte a beszállítandó anyag elsődleges szelekciója. Ez nem más, mint a mú-
zeumba kerülő tárgyak szétválasztása a legegyszerűbb szempont szerint, és a már valami-
lyen formában érintett anyag (fotózásra, rajzolásra került, a tulajdonos tett rá a helyszínen
valamiféle megjegyzést, valamilyen összefüggésben magunk jelöltük meg) azonosítási
számmal való ellátása. Esetünkben például több szentkép volt a falon, amelynek helye
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bekerült a szoba helyszínrajzába, s igen sokat találtunk a kamrában egymáshoz támasztva.
Az azonosítási számok alapján tudtuk csak megállapítani a beszállítás után, hogy melyiket
honnan vettük elő. A szétválasztásnál történt meg az anyagegyüttes szempontjából
lényegtelennek ítélt, megőrzést nem igénylő dolgok selejtezése. A begyűjtés menete az an-
yag természetéből adódott; külön szállítottuk be a bútorokat, külön az edényeket, a
szerszámokat, eszközöket, a ruhaneműt és textíliát, majd az apróbb tárgyakat. A szállításra
való előkészítésnél, egyelőre válogatás nélkül külön kosarakba szortíroztuk a papíranyagot,
mint a hagyatéki anyag feldolgozásának másik alapvető matériáját. így már az első
szelekció után együtt volt a papíranyag, a különféle funkciójú méretű és anyagú tárgyak, és
eleve nem hoztuk be a megőrzést nem igénylő dolgokat. Az ezután következő fázisok már a
múzeumi feldolgozás megszokott menetét követték.

1980-ban a begyűjtött hagyatékot összes vonatkozásával együtt kiállításon mutattuk be.
1981-ben pedig Egy földmunkás család hagyatéka címmel lényegében a családtörténetét
dokumentálva megjelentettük a kiállítás vezetőjét, amelynek II. köteteként közzétettük A
begyűjtés és feldolgozás módszeré-t. Egy múlt század 80-as éveiktől a hetvenes évekig
alakuló, polgárosodó családi gazdaság, háztartás történeti forrásértékének igazolásaként."
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