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Ha vis  sza te kin tünk a 19–20. szá zad je len tős ré szé re, gon do la ta ink ban az
elekt ro mos ság, il let ve a vil la mos ság mint a ha la dás és az új don ság meg -
tes te sí tő je je le nik meg Beate Binder szerint: ki fe je zi a ter mé szet hez va ló
új faj ta vi szo nyu lást, le he tő vé te szi a gyár tá si el já rá sok to vább fej lesz té sét,
sok te kin tet ben a társadalomátalakító fo lya ma tok mo tor ja. Az új tech ni ka
meg íté lé se azon ban a kor tár sak szá má ra nem volt ilyen egy ér tel mű. Fo -
gad ta tá sát te kint ve Binder két fé le ma ga tar tást kü lö ní tett el: amíg a vil la -
mos be ren de zé se ket és ké szü lé ke ket a vil la mo sí tás szó szó lói a tár sa dal mi
elő re lé pés ga ran ci á ja ként ál lí tot ták be, amely jobb élet kö rül mé nye ket te -
remt, ad dig má sok sze mé ben azok egy nem kí vá na tos tár sa dal mi vál to zás
el do lo gi a so dott je lei vol tak, ame lyek a ré gi ér ték ren det és élet mó dot alap -
ja i ban kér dő je lez ték meg. Az ér ték íté let től füg get le nül azon ban az elekt ro -
mos ság mind két ér tel me zés ben a mo der ni zá lás jel ké pe.1

Azok, akik a villamosberendezések irán ti fo ga dó kész sé get vizs gál ták,
so káig úgy vé le ked tek, hogy ezek re a ter mé kek re nincs „tár sa dal mi igény”,
azt mes ter sé ge sen ger jesz tet te az ipar. Te gyük hoz zá: kez det ben ez min -
den bi zonnyal így is volt. En nek a szem lé let nek a meg gyö ke re se dé sét erő -
sí tet te, hogy a fo gyasz tói ol dalt so ká ig nem igen vizs gál ták, a tech no ló gia-,
tech ni ka tör té ne ti ku ta tá sok el ső sor ban in kább a mér nö kök, a ter ve zők
és a gyár tók kö zös sé gé re össz pon to sul tak.2 Ruth Shwartz Cowan a tech -
no ló gi ai újí tá sok el ter je dé sé nek, egy-egy ter mék si ke ré nek vagy bu ká sá -
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1 Beate BINDER: Elektrifizierung als Vision: zur Symbolgeschichte einer Technik im Alltag.
Tübingen, 1999. 11–12.

2 Er ről bő veb ben uo. 14–17., 25.; GERMUSKA Pál: Tech ni ka tör té net versus tech no ló gia tör té -
net. Avagy tár sa da lom tör té net-e a pa ní ro zott halrudak gyár tás tör té ne te? In: BÓDY Zsom -
bor–HOR VÁTH Sándor–VALUCH Ti bor (szerk.): Meg ta lál ha tó-e a múlt? Ta nul má nyok Gyáni Gá -
bor 60. szü le tés nap já ra. Ar gu men tum Ki adó, Bu da pest, 2010. 88–96.



nak vizs gá la ta kap csán fel hív ta a fi gyel met a fo gyasz tói né ző pont vizs gá -
la tá nak szük sé ges sé gé re is. Úgy lát ja, hogy a fo gyasz tó a tár sa dal mi kap -
cso la tok há ló za tá ba ágya zó dott, s e hely ze te irá nyít ja és kor lá toz za a ver -
sen gő tech no ló gi ák kal kap cso la tos dön té se meg ho za ta lá ban. Schwartz
Cowan nem csu pán en nek a há ló zat nak a kö zép pont já ba he lye zi vizs gá -
la tá ban a fo gyasz tót, ha nem ezt a szé le sebb kon tex tust – amely ben a dön -
tés szü le tik – a fo gyasz tó né ző pont já ból elem zi is, ki ke rül ve ez zel az olyan
egy sí kú ma gya rá za tok le he tő sé gét, ame lyek egy-egy ter mék el uta sí tá sát a
há zi as  szony ok ir ra ci o ná lis fo gyasz tói ma ga tar tá sá val in do kol ták.3 E
szem lé let foly tán szá mos ku ta tó for dí tot ta fi gyel mét a fo gyasz tók fe lé,
meg mu tat va, hogy az ál lan dó sult és tár sa dal mi lag rög zült tech no ló gi ai
meg ol dá sok ho gyan vál toz tak meg a bar ká cso ló, az elé ge det len, ön fe jű
vagy el len ál ló fo gyasz tók ha tá sá ra.

A hálózatos mo dell to váb bi sze rep lők és in téz mé nyek (pél dá ul kor mány -
zat, nagy ke res ke de lem, üz let lán cok, szak szer ve ze tek, női egye sü le tek, fo -
gyasz tói li gák) meg lét ét fel té te le zi, ame lyek köz ve tí tő sze re pet töl töt tek be
a gyár tó és a fo gyasz tó kö zött. A közvetítői funk ci ó ra fó ku szá ló ku ta tá sok
egy-egy új ter mék, tech no ló gia be ve ze té se kap csán ál ta lá ban há rom te rü -
let – ál lam, pi ac, ci vil tár sa da lom – di na mi ká ját, köl csön ha tá sát, köz ve tí -
tői gya kor la tát (pél dá ul tör vé nyi sza bá lyo zá sok, lobbitevékenység, teszt la -
bo ra tó ri u mok mű köd te té se, pi ac ku ta tás) vizs gál ják. En nek a több szó la -
mú ság nak a sa já tos szű kü lé sét fi gyel het jük meg a kom mu nis ta és a szo -
ci a lis ta rend szer ke re tei kö zött, ahol a tech no ló gi ai fej lesz té sek ál la mi be -
ru há zás ként va ló sul tak meg, a gyár tás és a fo gyasz tás kö zöt ti köz ve tí tést
az ál lam ap pa rá tus ke re te in be lül ol dot ták meg, s eköz ben az egyé ni fo -
gyasz tás al ter na tí vá ja ként a kol lek tív fo gyasz tást eről tet ték. A tervutasí-
tás és a hi ány gaz da ság rend sze ré ben egy új tech no ló gia el sa já tí tá sa kor a
fo gyasz tók sze re pe el ső sor ban az adap tá ci ó ra és az al ter na tív meg ol dá sok
al kal ma zá sá ra szű kült.4
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3 Ruth SCHWARTZ COWAN: The Consumption Junction: A Proposal for Research Strategies
in the Sociology of Technology. In: Wiebe E. BIJKER–Thomas P. HUGHES–Trevor J. PINCH

(szerk.): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology
and History of Technology. MIT Press, Camb rid ge Mass., 1987. 261–280.

4 Ruth OLDENZIEL–Adri Al bert DE LA BRUHČZE–Onno DE WIT: Europe’s Mediation Junction:
Technology and Consumer Society in the Twentieth Century. http://www.ten sionsof -
europe.eu/www/en/files/get/file5.pdf. 21–25. (Letöltve: 2012. 05. 13.) Ruth Oldenziel és
tár sai Ruth Schwartz Cowan kulcs fo gal má nak (consumption junction) to vább fej lesz té sé re
épí tet ték meg kö ze lí té sü ket (mediation junction).
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A magyar fa lu 1945 utá ni vil la mo sí tá sát ta nul má nyoz va a két pó lus (ál -
lam és fo gyasz tók) együt tes vizs gá la tá ra te szek kí sér le tet. Egy fe lől azt vizs -
gá lom, hogy mi ként je lent meg a fa lu a szo ci a lis ta ter ve zés ben, mi lyen lé -
pé se ket tett a kor mány zat az inf rast ruk tu rá lis le ma ra dás fel szá mo lá sá ra,
és ho gyan áb rá zol ták a mo dern, fej lett fa lut és la kó it a szo ci a lis ta nyil vá -
nos ság ban (saj tó ban, pro pa gan da- és szak mai ki ad vány ok ban). Más fe lől
– in ter júk alap ján – ar ra fó ku szá lok, hogy a fa lu si la kos ság, mint a be ve -
ze tett tech no ló gi ai újí tás ked vez mé nye zett je, mi lyen mér ték ben vál toz ta -
tott ko ráb bi élet mód ján, élet fel fo gá sán, men  nyi ben fe lelt meg a hi va ta los
köz be széd ben ve le szem ben tá masz tott el vá rá sok nak, il let ve ho gyan for -
mál ta azo kat a ma ga igé nyei sze rint. A vizsgálat hely szí ne a dél-borsodi
Tiszapalkonya és Tiszakeszi, ahol el ső sor ban olyan idős (1917 és 1940 kö -
zött szü le tett) sze mé lyek kel ké szí tet tem in ter jút, akik fi a tal fel nőtt ként él -
ték át az 1950-es évek ben le zaj lott vil la mo sí tást.

„A kommunizmus egyen lő szov jet ha ta lom + az egész or szág
vil la mo sí tá sa”
A magyarországi vil la mo sí tás fi gye lem re mél tó kez de tei: 1884-ben Te mes -
vár volt az el ső eu ró pai vá ros, ahol tel je sen ki épí tet ték a köz vi lá gí tást,
1888-ban pe dig Má té szal kán is meg kezd ték a vil la mo sí tást. A Horthy-kor-
szakban a me ző vá ros ok mel lett már a na gyobb fal vak ba is el ju tott a vil -
lany. 1949-ben a la ká sok 46%-ában vi lá gí tot tak vil lan  nyal, s ez az arány
1960-ra 73,8%-ra emel ke dett.5 A  falvak vil la mo sí tá sa 1963-ban be fe je ző -
dött; már csak a kül te rü le ti né pes ség ma radt ki az áram el lá tás ból, ugyan -
ak kor az elekt ro mos há ló zat ra kö tött fal vak la ká sai kö zül sok nem volt rá -
csat la koz tat va a vil la mos há ló zat ra.

A szocialista ipa ro sí tás éve i ben igen nagy erő fe szí tés be ke rült a nö vek -
vő vil la mos ener gia-igé nyek ki elé gí té se. Az ipa ro sí tás eről te té se mi att a ke -
res let gyor sab ban nö ve ke dett, mint az erő mű-ka pa ci tás, en nek kö vet kez -
té ben fo gyasz tói kor lá to zás ra is sor ke rült. A  teljesítménymérleg tar tós
egyen sú lyát 1954-re si ke rült meg te rem te ni: en nek fenn tar tá sát új erő mű -
vek (Mátravidéki Erő mű, Du nai Vas mű Erő mű ve, Inotai No vem ber 7. Hő -
erő mű, Bor so di Hő erő mű, Tiszapalkonyai Hő erő mű, Tiszalöki Víz erő mű,
Pé csi Hő erő mű, Aj kai Hő erő mű, Orosz lá nyi Hő erő mű, majd az 1970-es

5 A statisztikai ada tok for rá sa: VALUCH Ti bor: Ma gyar or szág tár sa da lom tör té ne te a XX. szá -
zad má so dik fe lé ben. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2002. 296.
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évek vé gén üzem be he lye zett Pak si Atom erő mű) lé te sí té sé vel tud ták biz to -
sí ta ni. 1963-ig – az Or szá gos Terv hi va tal köz le mé nye szerint6 – éven te
120 fa lut kap csol tak be a vil la mos há ló zat ba.

A politikai ve ze tés a te le pü lés po li ti kát és a te rü let fej lesz tést a ra di ká lis
tár sa da lom-át ala kí tás esz kö zé nek tar tot ta. A  tervezett élet mód vál tás hoz
és élet szín vo nal-emel ke dés hez, a fa lu és a vá ros kö zöt ti kü lönb sé gek
csök ken té sé hez el en ged he tet len volt a köz mű ve sí tés, ezen be lül ki emel -
ten a vil la mo sí tás. Bár a vi dék vil la mo sí tá sát a két há bo rú kö zött is fon tos
fel adat nak tar tot ták (a fa lut be kap csol ja az ipa ri élet vér ke rin gé sé be, a la -
kos ság nak több be vé telt és jobb élet mó dot biz to sít hat, ki vi szi a ma gyar
mér nö köt a fal vak ba), a meg va ló sí tást és az üte me zést a há bo rú után éles
kont raszt ba ál lí tot ták a szo ci a lis ta mo der ni zá ci ó val: „A kapitalisták azo -
kat a fal va kat vil la mo sí tot ták, ahol a sű rű la kos ság szám és a gaz dag fo -
gyasz tói ré te gek biz to sí tot ták a hasz not, és az ener gia bá zis tól va ló kis tá -
vol ság pe dig a szük sé ges be ru há zá si ös  sze get tar tot ta ala cso nyan… Mi a
vil la mo sí tást nem az áram el osz tók nál mu tat ko zó ha szon alap ján ter vez -
zük,… ha nem a dol go zó ér de ke, a nép gaz da ság ér de ke ve zet ben nün ket.”7

Le nin el gon do lá sa i nak meg fe le lő en az ös  szes fa lu vil la mo sí tá sát terv be
vet ték.

Ez zel pár hu za mo san fel vi lá go sí tó mun ká ba kezd tek, hi szen meg kel lett
ér tet ni a fa lu si la kos ság gal a vil la mos ener gia mi ben lét ét, és is mer tet ni
szé les kö rű fel hasz ná lá si le he tő sé ge it az ott ho nok ban és a me ző gaz da ság -
ban egy aránt. Az ered mé nyes agi tá ci ós és pro pa gan da mun ká hoz elő adá -
so kat tar tot tak, s Vil la mo sí tás a kol ho zok ban cím mel út mu ta tó fü ze tet és
hoz zá kap cso ló dó dia fil met ké szí tet tek.8 Az elő adá so kon a vil la mos ság
me ző gaz da sá gi al kal ma zá si kö rét ecse tel ték a fa lu si hall ga tó kö zön ség -
nek, a min den na pi élet ből vett pél dák kal il luszt rál va. A mezőgazdaság vil -
la mo sí tá sá nak elő nye it há rom te rü le ten de monst rál ták: a vi lá gí tás, a haj -
tó erő és a me leg fej lesz tés te rén. Be mu tat ták, men  nyi vel kön  nyebb lesz a
mun ka, ho gyan vált ja fel az élő (em be ri, ál la ti) erőt a gép. A falusi la kos ság
elé min ta ként ál lí tott szov jet kol hoz tag jai a me ző gaz da sá gi mun ka gé pe -

6 OSZTROVSZKY György: Ki gyul ladt a fény. A  faluvillamosítás befejeztekor. Nép sza bad ság,
1963. au gusz tus 19. 6.

7 GESZ TI Pál Ot tó: A  villamosítás sze re pe a szo ci a liz mus épí té sé ben. Elekt ro tech ni ka,
1951/1–2. 30.

8 GREGOR Ala dár: Vil la mo sí tás a kol ho zok ban. Út mu ta tó vá ro si és fa lu si (SZFTE) elő adók
szá má ra. 78. Mű velt Nép Könyv ki adó, Bu da pest, 1952.
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sí té sé vel nem csak sa ját ter he i ket kön  nyí tik meg, ha nem hoz zá já rul nak a
kol hoz ter me lé keny sé gé nek a nö ve ke dé sé hez, s ez ál tal sa ját jö ve del mük
emel ke dé sé hez is. A villamosítás ott ho nu kat is kom for to sab bá te szi, bő -
vül nek a szó ra ko zá si, ta nu lá si, mű ve lő dé si le he tő sé gek. A  sajtó en nek
meg fe le lő en úgy írt a vil lany ról, hogy az „a kul tú rát ho zó fény”.9

A villamosítás elő nye i ről na gyon ha son ló an szól tak tíz év vel ké sőbb is.
Az utol só fa lu (Aporliget) villamosítása10 a Nép sza bad ság ha sáb ja in szám -
ve tés re kész tet te az Or szá gos Terv hi va tal el nök he lyet tes ét, Osztrovszky
Györ gyöt: „Mert mit is je lent a vil la mos ener gia a fal vak ban? – te szi fel a
kér dést a szer ző. – Ta nu lá si le he tő sé get, ered mé nye sebb mun kát, egész -
ség ügyi be ren de zé se ket, szó ra ko zá si le he tő sé ge ket, va gyis kul tu rál tabb,
szebb éle tet, a fa lu kö ze le dé sét a vá ros hoz, ipa ro sí tást, fej let tebb me ző gaz -
da sá got, és min dent, ami re a nép nek oly na gyon szük sé ge volt és van.” Ké -
sőbb az egészség–kul túra–kor szerűbb gaz dál ko dás hár ma sá ban sű rí ti
ös  sze a vil la mo sí tás leg fon to sabb ha tá sát, mely hez azon ban Osztrovszky
sze rint a fa lu la kos sá gá nak igé nye i ben is fel kell nő nie.11

Az in ter jú ala nyok nak a vil la mos ság gal kap cso la tos el ső ta pasz ta la tai a
vi lá gí tás ra kor lá to zód tak.12 A falvakból rit kán ki moz du ló as  szo nyok a te -
le pü lés vil la mo sí tá sa kor ta lál koz tak elő ször a vil lan  nyal, míg má sok, akik
a me gye szék he lyen szol gál tak vagy ta nul tak, már ko ráb ban meg is mer -
ked tek ve le. Bár Tiszapalkonyát csak 1954-ben kap csol ták be a há ló zat ba,
O. Mi hály vis  sza em lé ke zé se sze rint er re már ko ráb ban szá mí tot tak, s a
há bo rú előtt töb ben – el ső sor ban ipa ro sok és jobb mó dú ak – ki ala kí tot -
ták há zuk ban a bel ső ve ze té ket.13 „Volt itt a fa lu ba egy olyan em ber, aki vil-

9 Az 1948-as film hír adó ter mé sé ből em lít he tő pél dá ul a szá za dik fa lu ként vil la mo sí tott
Látrányról vagy a Gyálról kö zölt tu dó sí tás. A gyáli be szá mo ló ban el hang zott szö veg – „Fény
és kul tú ra ter jed fal va ink ban a vil la mo sí tás nyo má ban. A lakások ócs ka pet ró le um lám pá ját
fel vált ja az egész sé ges fe hér fé nyű vil lany lám pa.” – il luszt rá lá sát egy rá dió mel lett, vil lany -
fény ben új sá got ol va só pa raszt bá csi ké pé vel zár ják. http://filmhiradok.nava.
hu/watch.php?id=6951 (Letöltve: 2012. 05. 13.)

10 Bár Aporliget vált a vil la mo sí tás be fe je zé sé nek emblematikus köz sé gé vé, ugyan ek kor
ve zet ték be még négy sza bol csi köz ség ben (Kálmánháza, Nagy cser kesz, Nyírderzs,
Tiszatelek) is a vil lanyt.

11 OSZTROVSZKY György: i. m. 6.
12 A  személyiségi jo gok vé del me ér de ké ben az in ter jú ala nyok ne vét meg vál toz tat tam.

A szövegben sze rep lő in ter jú kat én ké szí tet tem. Itt sze ret ném meg kö szön ni Be ne dek Krisz ti -
na nép rajz ku ta tó nak, hogy fel hasz nál hat tam a fal vak vil la mo sí tá sá val kap cso lat ban ös  sze -
ál lí tott kér dő ív ét.

13 Az ipa ro sok, kü lö nö sen a he lyi sza bó, va la mint a ta ní tó élen já ró sze re pét az úgy ne ve -
zett Auer-égő hasz ná la tá ban is ki emel te. Tu laj do no sa ik bá lok, elő adá sok, val lá sos es ték al -
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lamosszerelő volt, Pest ről vagy Pest kör nyé ki ről ke rült ide, úgy nő sült be a
C. bá csi, és ő több he lyen el mond ta az egé szet, hogy, ő elő ször is sa ját ma -
gá nak, meg több he lyen, te hát ez a bel ső sze re lés az an  nyi ból állt, hogy a
te tő tar tót, meg ak kor a bel ső ve ze té ke ket, el osz tó kat, kon nek to ro kat, lám -
pa he lye ket, kap cso ló kat elő ké szí tet ték, te hát a bel ső sze re lést el vé gez ték
an  nyi ra, hogy már csak a há ló zat ról rá le hes sen majd köt ni a vil la mos be -
táp lá lást.”14 Eb ben az idő szak ban még alig-alig akadt vil lany sze re lő a fal -
vak ban; Tiszakesziben az 1958-as vil la mo sí tás után jó ide ig más te le pü -
lés ről kel lett sze re lőt hív ni a ja ví tás hoz. Tiszapalkonyán a he lyi Erő mű
mun ka erő igé nyé hez al kal maz kod va vál to zott meg je len tő sen a hely zet,
mi u tán a be te le pült szak em be rek mel lett több fi a tal is vil lany sze re lő nek
ta nult.15

A villanyáram be ve ze té se előtt az in ter jú ala nyok ál ta lá ban pet ró le um -
lám pá val vi lá gí tot tak. Mi e lőtt meg gyúj tot ták vol na, a há zi as  szony min den
es te gon do san ki tisz tí tot ta a bú rá ját. Bár a he lyi sza tócs bolt ok ban rend -
sze rint kap ha tó volt pet ró le um, egyes es etek ben elő for dult, hogy más te le -
pü lés ről kel lett be sze rez ni.16 Az is tál lók ban az olaj mé cses adott gyen ge
fényt, az ola jat a sa ját ter me lé sű nap ra for gó mel lék ter mé ke ként nyer ték.
A  megvilágítatlan ut cá kon es te hor doz ha tó vi har lám pá val, mé cses sel,
majd elem lám pá val köz le ked tek, de so kak nak ez sem állt ren del ke zé sük -
re.17 „És sö tét be vót bi zony sok szor olyan sze mé lyes él mé nyem is, hogy el -

kal má val a fa lu ren del ke zé sé re bo csá tot ták azo kat. (Az Auer-égőben szín te len Bunsen-láng
he ví tett fel egy iz zó anyag gal át ita tott úgy ne ve zett  ha ris nyát. A fénye erős sé ge és tisz ta sá ga
ve te ke dett az elekt ro mos iz zó lám pá val.)

14 In ter jú O. Mi hál  lyal. Tiszapalkonya, 2008. 11. 15.
15 A városi szak kép ző in té ze tek fő leg az üze mek szak em ber szük ség le tét elé gí tet ték ki. Az

üze mek le he tő vé tet ték a gya kor la ti ta pasz ta la tot, s vál la la ti ösz tön dí jak kal is hoz zá já rul tak
a kép zés hez. A Tiszai Erő mű Vál la lat 1958-ban mű sze rész, az 1959/1960-as tan év től la ka -
tos, esz ter gá lyos, mo tor te ker cse lő, vil lany sze re lő, az 1964/65-ös tan év től he gesz tő és cső sze -
re lő szak mák kép zé sét in dí tot ta be. A házassági anya köny vek vizs gá la ta alap ján 1961–1978
kö zött már hét pal ko nyai szü le té sű há za su ló fog lal ko zá sa volt vil lany sze re lő.

16 „A petrót is úgy vet tük a bolt ból, fél li te res üveg be. Há bo rú után nem le he tett kap ni, csak
gyer tyá val [vi lá gí tot tunk], oszt Csegére men tünk el, ös  sze szer vez ked tünk vagy ha tan as  szo -
nyok, mert ott le he tett petrót kap ni… oszt töl té sen men tünk vagy ha tan, vit tünk üve ge ket,
úgy hogy 5-6 li ter petrót, volt ame lyik tí zet is tu dott hoz ni.” (In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi,
2008. 11. 17.)

17 A hagyományos né pi vi lá gí tá si esz kö zök ről bő veb ben lásd MÁR KUS Mi hály: A magyar né -
pi vi lá gí tás. Nép raj zi Ér te sí tő, 1940/1–2. 87–126.; IVÁNCSICS Nán dor: Né pi vi lá gí tás a Zemp lé -
ni hegy vi dé ken. Ethnographia, 1958/3. 409–423.; IKVAI Nán dor: Né pi vi lá gí tás Deb re cen kör -
nyé kén. In: BALASSA Iván–ÚJVÁRY Zol tán (szerk.): Nép raj zi ta nul má nyok Dankó Im re tisz te le té -
re. Deb re cen, 1982. 242–252.
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kó bo rolt szar vas mar ha gyött az ut cán szem be ve lem, vagy va la hol, és csak
hal lot tam, ahogy me gyek, az is gyön, én is men tem, az is gyön. An  nyi ra sö -
tét volt, hogy nem lát tam két mé ter nél messzebb re, s ak kor rá szól tam,
hogy ki vagy, mi vagy, s mi kor egész kö zel ér tem, ak kor vet tem ész re, hogy
egy szar vas mar ha. Ez ne vet sé ges, de volt ilyen is…”18 A  villamosítással
kap cso lat ban szin te mind an  nyi an el ső ként azt hang sú lyoz ták, mi lyen
nagy vál to zást je len tett az ut cai köz vi lá gí tás a sö tét ut cák hoz ké pest.
A kukoricakapálásról ha za té rő F. Józsefné szin te eu fó ri á val em lé ke zett az
ut cai lám pák ki gyul la dá sá nak pil la na tá ra: „…ősz volt, (…) hát ko rán sö té -
te dett, oszt gyöttem túl a Tiszárúl, tol tam a bi cik lit, oszt a szö vet ke zet elé -
be írtem, ak kor gyúlt fel az el ső fény az ut cán. Én an  nyi ra örül tem ne ki,
hogy nem tud tam, hogy ho va le gyek, ki nek mond jam hogy, hát vótak ott
nípek más is jaj ga tott, zsi bon gott.”19 I. Jánosné kü lö nö sen azért örült a
köz vi lá gí tás nak, mert a jár da nél kü li ut cá kon igen csak meg kön  nyí tet te a
köz le ke dést: „De jó volt, mert az úton is ugye men tünk, oszt vi lá gos volt,
nem bak tat tunk a sár ba a sö tét ség be, mer olyan sár volt itt.”20 A kiépített
köz vi lá gí tást és an nak fo lya ma tos mű kö dé sét te le pü lés tí pus tól füg get le -
nül fon tos nak tar tot ták. A  központi me gyei lap, az Észak-Ma gyar or szág
pél dá ul Sö tét van, nem lá tunk cí mű ro va tá ban rend sze re sen köz zé tet te a
köz vi lá gí tás hi á nyá val kap cso la tos la kos sá gi be je len té se ket.21

Az in ter jú ala nyok kö zül min den ki be ve zet te sa ját há zá ba a vil lanyt, vi -
szont a szü lői há zak né me lyi ke ki ma radt a szol gál ta tás ból.22 A lakás és az
udvari vilá gítás kiépítése egy szer re zajlott, az ólé és a nyá ri kony háé ké -
sőbb, s e he lye ken to vább ra is a mé csest vagy a pet ró le um lám pát hasz nál -
ták vi lá gí tás ra. Az egyes ház tar tá sok idő ben el té rő csat la ko zá sa mi att a
bol tok to vább ra is tar tot tak pet ró le u mot; a Földművesszövetkezeti Hír adó
még 1963-ban is ar ról cik ke zett, hogy a pal ko nyai bolt ban nem meg fe le lő -
en tá rol ják a pet ró le um kész le tet.23 A  bekötés ál ta lá ban anya gi okok ból

18 In ter jú O. Mi hál  lyal. Tiszapalkonya, 2008. 11. 15.
19 In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. 11. 17.
20 In ter jú I. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. 11. 23.
21 „A vasgyári la kó te le pen va ló ság gal me se be li nek le het ne vez ni a köz vi lá gí tást, mert hol

van vil lany, hol nincs vil lany. Leg gyak rab ban az Új te le pen for dul elő, hogy egy szer re min den
köz vi lá gí tá si lám pa ki al szik. Vak sö tét ben bo tor ká lunk a vá ros ut cá in. Sze ret nénk tud ni,
hogy mi ez, a ta ka ré kos ság, vagy pe dig nagy fo kú ha nyag ság.” (Észak-Ma gyar or szág, 1956. ja -
nu ár 22. 8.)

22 Az MTI 1948-as tu dó sí tá sa sze rint egy-egy fa lu há ló zat ra kap cso lá sa kor át lag ban a la kos -
ság 50-60%-a kér te az áram be ve ze té sét. (MTI Bel föl di Hí rek, 1948. de cem ber 10. pén tek, 3.)

23 Ki a hi bás? Földművesszövetkezeti Hír adó, 1963. de cem ber 5. 2.
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ha lasz tó dott, eset leg az idő sebb ge ne rá ció ma ra di sá ga mi att. Fél Edit és
Hofer Ta más et nog rá fu sok meg fi gye lé se sze rint bár Átányba már az 1930-
as évek ele jén be ve zet ték a vil lanyt, fő leg az as  szo nyok el len ke zé se mi att
nem kö töt ték be több ház ba, mert at tól tar tot tak, hogy fel gyújt ja a há zat
vagy oda ve ze ti a vil lá mot.24 P. And rás sze rint el ső sor ban az idő sek vi szo -
nyul tak ál ta lá nos szkep ti ciz mus sal a tech ni kai újí tá sok hoz: „Ez ép pen
olyan, mint mi kor Pol gár ra ve zet ték a vas utat. Hát hogy fog jön ni az a vas -
da rab be, mi kor oszt el in dult, hát igen el in dult, de majd hogy fog meg áll -
ni. És én em lék szem rá, hogy idős bá csi, hogy bi zony, nem fog az, hogy fog
az vi lá gí ta ni azon a dró ton, hát hogy fog vi lá gí ta ni, gyön el az áram, hogy
fo gunk mi amel lett lát ni. Úgy hogy a bu ta em ber ilyen volt.”25 S. Péterné a
vil la mos esz kö zök hasz ná la tá val kap cso lat ban ne vet ve em lí tet te meg:
„Hát az öre gek fél tek tűle […] té vét is meg lát ta, oszt aszonta, hogy ott a bo -
szor ká nyok van nak ben ne…”26 Gunda Bé la is az idős, 70 év fe let ti ge ne rá -
ció „ér tet len” ma ga tar tá sát emel te ki 1975-ben pub li kált ta nul má nyá ban,
amely ben a te le ví zió sze re pét vizs gál ta a folk lór ban.27 Ko ráb ban kü lön bö -
ző hi e del mek kap cso lód tak a rá di ó hoz, majd eze ket meg örö köl te a té vé:
szá raz sá got hoz, el vi szi az esőt, ki szá rít ja a ku ta kat, há lyo got, vak sá got,
rá kot okoz, a fel hő, il let ve a szél hoz za a ké pet a té vé be stb. A tudatlanság
mel lett itt ki emel ke dő je len tő sé ge volt an nak a tár sa dal mi kör nye zet nek,
amely nek tu dás anya gá ban még je len tős he lyet fog lalt el a má gi kus cse le -
ke de tek ere jé be ve tett hit.28 Gunda a te le ví zi ó hoz tár sí tott hi e del me ket a
ter mé szet ma gya rá zó hi e del mek, tör té ne tek kö zé so rol ja, ahol a te le hold
folt jai he lyett most egy bo nyo lult gép mű kö dé se kö ve tel ma gya rá za tot.29

Hermann Bausinger ér tel me zé se sze rint a tech ni kai esz kö zök 17–18. szá -

24 FÉL Edit–HOFER Ta más: Ará nyok és mér té kek a pa rasz ti gaz dál ko dás ban. Ba las si Ki adó,
Bu da pest, 1997. 372.

25 In ter jú P. And rás sal. Tiszapalkonya, 2008. 11. 16.
26 In ter jú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. 02. 09.
27 GUNDA Bé la: A televízió a ma gyar folk lór ban. Rá dió és Te le ví zió Szem le, 1975/4. 54–55.
28 Kerényi Gá bor az 1970-es évek ben a rá dió hú szas évek vé gi vezsenyi meg je le né sét, majd

el ter je dé sét vizs gál va gyűj tött szám ta lan, el ső sor ban az idő já rás sal kap cso la tos ba bo nás hi -
e del met, me lyek – az adat köz lők vis  sza em lé ke zé se sze rint is – ha mar el vesz tet ték je len tő sé -
gü ket: „»Azt mond ták, hogy a tudákosok föl akar ták rob ban ta ni az eget. Ab ban az idő ben
egyik esz ten dő ben a szá raz ság, má sik esz ten dő ben jég vitt el min dent. 32 kö rül meg a rozs -
da ti ze del te meg a ter mést. Azt mond ták, hogy ez mind a rá di ó tól van.« Egy má sik így szól er -
ről: »Mondták, hogy nem jó vi lág lesz, mert a rá dió el szív ja az esőt. Az tán ké sőbb nem hit te
el az em ber – csak okos kod tunk.«” KERÉNYI Gá bor: Rá dió és tv-tör té net: Vezseny, 1926–78.
Rá dió és Te le ví zió Szem le, 1978/3. 62.

29 GUNDA Bé la: i. m.
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za di meg sza po ro dá sa nyo mán a ko ráb bi ku ri o zi tás ból fa ka dó ál ta lá nos
ked velt sé get (pél dá ul a ba rokk szín pad ok me cha ni kus szer ke ze tei ese té -
ben) a gé pek től és fel ta lá ló ik tól va ló fé le lem vál tot ta fel, „amely a gé pe ket
tech ni kán tú li, má gi kus vagy ör dö gi ös  sze füg gé sek be hoz za”. Bausinger
ma ga is szám ta lan tör té ne tet em lít pél dá ul a vas út meg je le né sé vel kap -
cso lat ban. So kan azt hit ték, hogy a gőz moz dony ban az ör dög vagy va la mi -
lyen go nosz ha ta lom rej tőz kö dik. Idő vel a tech ni ka „va rá zsát” a tech ni ka
„ter mé sze tes sé ge” vál tot ta fel. A  technika el sa já tí tá sá nak fo lya ma tá val
pár hu za mo san a tech ni kai vív má nyo kat öve ző fé le lem vic cek, anek do ták,
el be szé lé sek tár gya lett. Ezek ben az el be szé lé sek ben – mi ként azt a fen ti
in ter jú rész le tek is mu tat ják – meg fi gyel he tő egy faj ta tá vol ság tar tó ma ga -
tar tás a tech ni kai újí tá sok be fo ga dá sá ra kép te len sze mé lyek kel kap cso -
lat ban. Bausinger sze rint már ezt a sza kaszt is ma gunk mö gött hagy tuk;
olyan ma gá tól ér te tő dő en bir to kol juk a tech ni ka vi lá gát, hogy már de rült -
sé get is alig kel te nek ben nünk ezek a tör té ne tek, csak ér de kes ség ként em -
lít jük meg őket.30

A  lakásvilágítás kez det ben csu pán gyen ge, 20–40 Watt tel je sít mé nyű
égők re kor lá to zó dott. Ez mai szem mel még a kis alap te rü le tű szo bák be vi -
lá gí tá sá hoz is ke vés, de a fel hasz ná lók, I. Jánosnéhoz ha son ló an, a pet ró -
le um után, egé szen más hogy ér té kel ték: „…mond ta az em ber, aki csi nál ta,
egy öreg bá csi, (…) hogy hát no, ka rá csony szom bat ján dél be, dél előtt min -
den fe le gyújt suk fel a vil lanyt, aho va be volt ve zet ve, mert majd dé li ti zen -
két óra kor fog az egész fa lu ba ki gyul lad ni a vil lany. És ki is gyúlt, dél előtt
min de nütt fel kap csol tuk, vár tuk a jó sze ren csét, hogy mi kor lesz vi lá gos -
ság, no, nagy öröm lett oszt ak kor, hogy pont dé li ti zen két óra kor ha ran -
goz tak a rá di ó ba mi kor ki gyúlt a vil lany. (…) Mint ha új já szü let tünk vol na.
An  nyi ra fé nyes volt, pe dig csak negy ve nes kör tét rak tunk be le.”31

A  Népszabadság Aporliget vil la mo sí tá sa kap csán kö zölt tu dó sí tá sá ban
nem min den na pi igé nyek kel jel le mez te az as  szo nyo kat: „Egy sze rű lám pa -
er nyő nem is kell, csak bu ra meg csil lár. Nyír bá tor ból hoz zák, öl ben ba -
bus gat ják az au tó bu szon, hogy el ne tör jön.”32 Az in ter jú ala nyok sok kal
sze ré nyebb kez de tek ről szá mol tak be: so ká ig „csak úgy ló gott” az égő, elő -

30 Hermann BAUSINGER: Né pi kul tú ra a tech ni ka kor sza ká ban. Osiris Kiadó–Századvég Ki -
adó, Bu da pest, 1995. 26., 32–36.

31 In ter jú I. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. 11. 23.
32 SZE NES Sán dor: Aporliget vár ja a vil lanyt. Nép sza bad ság, 1963. au gusz tus 18. 3.
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for dult, hogy a pet ró le um lám pát hasz nál ták bu rá nak,33 fá ból esz ter gál tak
fog la la tot vagy egy ol csó pléh bu rát füg gesz tet tek fel. A csillár már na gyobb
anya gi rá for dí tást igé nyelt, így ah hoz csak jó val ké sőbb ju tot tak hoz zá;
nem egy eset ben Ro má ni á ból sze rez ték be.

A parasztgazdaságok egyik lé nye ges is mér ve volt – tár sa dal mi stá tus tól
füg get le nül – a vis  sza fo gott fo gyasz tás. A háború előtt szo ci a li zá ló dott in -
ter jú ala nyok szin te au to ma ti kus ta ka ré kos ko dá sa a vil lany hasz ná la tá -
ban is meg mu tat ko zott – füg get le nül at tól, hogy pél dá ul Palkonyán az erő -
mű dol go zói igen je len tős ked vez ményt kap tak az áram dí já ból. F.
Józsefné el mond ta: „ha csak le he tett, ol tot tuk le, rög tön mind egyi ket, hogy
spó rol junk”. Men ta li tá sát a mai na pig ez a hoz zá ál lás jel lem zi: „Hát most
is, de hogy gyútom fel a vil lanyt.”34 Töb ben a szo ba vi lá gí tást sem hasz nál -
ták es tén ként: „Ha mond juk, ment a té vé, ak kor vil lanyt nem éget tünk.”35

Ház tar tá si gé pek az ott ho nok ban
A  háztartási tech no ló gia hang sú lyos sze re pet ka pott a vil la mo sí tás fo -
gyasz tás tör té ne ti meg kö ze lí té sé ben.36 A modern ház tar tá si kis gé pek el ső -
ként az Egye sült Ál la mok ban je len tek meg a 19–20. szá zad for du ló ján,37

ám szé les kö rű el ter je dé sük höz az áram szol gál ta tók szem lé le té nek meg -

33 A  falusi la kó há zak ter ve zé sé ről és épí té sé ről 1948-ban ös  sze ál lí tott terv gyűj te mény –
csu pán a mo dern iz mus szem pont ja it mér le gel ve – el ítél te ezt az al kal ma zá si mó dot: „Pet ró -
le um lám pá ból vil la mos csil lárt ala kí ta ni – jól le het vi lá gí tott ed dig is és vi lá gí ta ni fog ez után
is – nem sza bad. Mi nő vak ság vol na ész re nem ven ni a kő olaj és a vil la mos áram kö zöt ti kü -
lönb sé get és be le nyu god ni ab ba, hogy ezt azo nos szer ke zet és for ma szol gál ja.” (KISS Ti bor:
Fa lu si la kó há zak: Terv gyűj te mény az Épí tés ügyi és Köz mun ka ügyi Mi nisz té ri um 1946. évi
terv pá lyá za tá nak anya gá ból. Ma gyar Mű vé sze ti Ta nács köny vei 2. Bu da pest, 1948. 93.)

34 In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. 11. 17.
35 In ter jú H. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. 11. 22.
36 David E. NYE: Electrifying America: Social Meanings of a New Technology, 1880–1940.

Massachusetts Institute of Technology, Camb rid ge, 1990; Beate BINDER: i. m.; Mart ina
HESSLER: „Do Companies Know What Women Want?”: The Introduction of Electrical
Domestic Appliances During the Weimar Republic. Michigan Feminist Studies, 13.
1998–1999. 19–39.; Ronald R. KLINE: Consumers in the Country: Technology and Social
Change in Rural America. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2000; Xiujie WU:
Men Purchase, Women Use: Coping with Domestic Electrical Appliances in Rural China.
East Asian Science, Technology and Society: an International Jo ur nal. 2008/2. 211–234.

37 Az egyes villamoskészülékek kö zül a va sa ló, a ke nyér pi rí tó, a ká vé fő ző 1893-ban, a mo -
só gép 1907-ben, a va sa ló gép 1908-ban, a por szí vó, a vil lany tűz hely 1909-ben, a hű tő szek -
rény 1912-ben, a mo so ga tó gép 1914-ben je lent meg. BURUCS Kor né lia: Vil la mo sí tás a ház tar -
tás ban, 1945–1990. His tó ria, 2008/1. 32.
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vál to zá sá ra is szük ség volt. A villamos ára mot biz to sí tó kö zös sé gi szol gál -
ta tók el ső ge ne rá ci ó ja a ház tar tá si fel hasz ná lást ele in te csu pán az üz let
mel lék ágá nak te kin tet te, ezért nem is tar tot ta fon tos nak a há ló zat ki épí -
té sét. Eb ben az idő szak ban a ház tar tá si gé pek gyár tá sa el ső sor ban még
presz tízs cé lo kat szol gált, lu xus- és ké nyel mi igé nye ket elé gí tett ki, mi vel a
drá ga gé pe ket csu pán egy szűk ré teg tud ta meg ven ni. A hálózati el lá tás
fej lő dé sé vel azon ban a na gyobb gyá rak, mint a General Electric és a Wes -
ting ho u se is egy re von zóbb nak lát ták a pi ac eme sze le tét, s igye kez tek ki -
hasz nál ni a csa lá di ott ho nok esz köz igé nyé ben rej lő le he tő sé ge ket. Az el ső
vi lág há bo rú után a nö vek vő ke res let új hir de té si stra té gi át kí vánt, az
egyes ter mé kek rek lám ja he lyett egy új, mo dern élet szem lé let ki ala kí tá sá -
ra he lyez ték a hang súlyt. Az ak ko ri szlo ge nek – mint a „Make Your House
a Home”, „The Home of a Hundred Comforts”, „Bu il ding an Electrical
Consciousness”, „Any Women” – se gít sé gé vel új ra de fi ni ál ták ma gát a há -
zi asszonyt és an nak mun ká ját is. A házimunka már nem meg pró bál ta tás
töb bé, ha nem szin te ki kap cso ló dás. A modern nő nem rab szol gá ja az ott -
ho ná nak, nincs szük ség cse lé dek re, hisz a mun ka „né hány öröm te li pil la -
nat” alatt el vé gez he tő, s több idő jut a gyer mek ne ve lés re is.38 A két há bo -
rú kö zött ki ala kult tö meg ter me lés Ame ri ká ban a szé les kö zép osz tá lyi ré -
teg re épült, s kü lö nö sen jó fo gyasz tók vol tak a fe hér, ér tel mi sé gi, több
gyer me ket ne ve lő csa lá dok.39

A nőknek a ház tar tás ban be töl tött sze re pét Le nin is a há zi rab szol ga -
ság hoz ha son lí tot ta, amely alól mind ad dig nem vár ha tó sza ba du lás, amíg
a ház tar tá si mun ka izo lál tan, az ott hon ke re tei kö zött zaj lik. A megoldást
a kö zös sé gi szol gál ta tá sok kal (böl cső de, óvo da, pa tyo lat, köz ét kez te tés
stb.) és a min den na pi élet új, kol lek tív for má i nak ki ala kí tá sá val kí ván ták
el ér ni. A második vi lág há bo rú után a sztá li ni ál lam ki hát rált a női sze re -
pek új ra ér tel me zé sé nek prog ram ja mö gül, s a nő he lyét új fent a csa lád -
ban és az ott hon ban ha tá roz ta meg. Hrus csov vi szont az „új szov jet em -
ber” ak tív rész vé te lé re szá mí tott mind a ter me lés ben, mind a köz élet ben.
A nők ket tős ter he (a mun ka mel lett a gye rek ne ve lés és a ház tar tás el lá tá -
sa) aka dá lyoz ta en nek meg va ló sí tá sát, ezért a kom mu ná lis szol gál ta tá -
sok ki ter jesz té sé vel, va la mint át fo gó ne ve lé si kam pánnyal (ház tar tá si ta -
nács adás, ház tar tás tan ok ta tá sa, ház tar tás ve ze tés professzionalizálása,

38 David E. NYE: i. m. 259–277.
39 Shel ley NICKLES: „Preserving Woman”. Refrigerator De sign as Social Process in the

1930s. Technology and Culture, 2002/4. 699.
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há zi mun ka gé pe sí té se) igye kez tek or vo sol ni a prob lé mát. A női há zi mun -
ka ra ci o na li zá lá sá val egy idő ben vi szont meg erő sí tet ték a há zi mun ka női
jel le gét, és a nem ze dék ről nem ze dék re örö kí tett ha gyo má nyos tu dás sze -
re pé nek csök ken té sé vel alá mos ták a há zi as  szony ok szu ve re ni tá sát.40

A kommunális szol gál ta tá sok ki ter jesz té se mel lett ha zai vi szony lat ban
az zal ér vel tek, hogy kön  nyí te ni kell a má so dik mű szak, a há zi mun ka ter -
he in, s egyéb ként is, a ha zai gép ipar szű kös ka pa ci tá sa mi att nem le het
elég ház tar tá si gé pet gyár ta ni. A  kölcsönzőboltok, a mun ka he lye ken
üzem be ál lí tott, kol lek tí ven hasz nál ha tó mo só gé pek rend sze rét emel lett a
gé pe sí tett ház tar tás költ ség kí mé lő, be fek te tés nél kü li al ter na tí vá ja ként
jel le mez ték.41 Fel té te lez het jük, hogy a rurális né pes ség sem a kö zép osz -
tály ra épí tő ame ri kai, sem a dol go zó mun ká sok ra ala po zó szov jet mo dellt
nem tud ta ere de ti for má já ban át ven ni. Bars Sá ri 1959-ben köny vet írt a
má so dik mű szak ról. Ezek ben az egyik be szél ge tő tár sa a prob le ma ti kát in -
kább vá ro si, mint fa lu si je len ség nek te kin tet te, mi vel – vé le mé nye sze rint
– a fa lu si nők hoz zá szok tak a ne he zebb mun ká hoz, na gyobb a mun ka bí -
rá suk, így nem ér zik olyan nagy te her nek a „má so dik mű sza kot”. A könyv
szer ző je ez zel szem ben sok kal sú lyo sabb nak ítél te a prob lé mát fa lun, mi -
vel a fa lu si as  szo nyok „a tech ni kai ci vi li zá ci ó tól, a vil lany vi lá gí tás tól, a
gáz tűz hely től, a nagy üze mi ét ke zés től” job ban el van nak zár va, s más faj -
ta élet for má juk is ne he zí ti az ott ho ni mun kát.42 A vidéki me ző gaz da sá gi
köz pon tok ban, így pél dá ul Sá ros pa ta kon, az el adott mo só gé pek szá má ból
ar ra kö vet kez tet, hogy „a fa lu né pe a tech ni ka, a gép, a mo dern, fej lő dő élet
fe lé for dul. A falusi nő jól lát ja, hogy má so dik mű szak ja ne héz sé ge i ből a
ki ve ze tő út a fa lu vil la mo sí tá sá hoz, te hát az ál ta lá nos szo ci a lis ta fej lő dés -
hez kap cso ló dik, ami kor majd csök ken a fa lu si és vá ro si as  szony éle té nek
kü lönb sé ge. Ám ad dig – hosszú az út, s ha ön ámí tás nél kül vizs gál juk a
kér dést, be kell is mer nünk: még a mo só gép sem tö ké le tes se gít ség ott,
ahol nagy tá vol ság ról, ve der ben kell vin ni hoz zá a vi zet.”43 A villamosság
hasz ná la tá hoz tár sí tott vá ro si élet vi tel fa lu si meg ho no so dá sát – az inf -
rast ruk tu rá lis hi á nyos sá go kon túl me nő en – ko ránt sem te kint het jük
egye nes ívű nek, prob lé mák tól men tes nek. Ronald R. Kline az ame ri kai

40 Susan E. REID: The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific–Technological
Revolution. Jo ur nal of Contemporary History, 2005/2. Kü lö nö sen 291–300.

41 BARS Sá ri: A második mű szak. Kos suth Könyv ki adó, 1959. 37–38. és 86–98.
42 Uo. 116.
43 Uo. 120.
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far me rek 1890 és 1960 kö zöt ti fo gyasz tá si szo ká sa it vizsgálva44 egye ne -
sen ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy hi á ba eről tet ték a vál la la tok, a kor -
mány za ti hi va ta lok, a saj tó a vá ro si élet stí lus vi dé ki meg ho no so dá sát, a
far me rek el len áll tak, meg al kot ták a sa ját, rurális kul tú rá ju kat, s igé nye i -
ket fi gye lem be kel lett ven ni ük a szol gál ta tók nak is. Pél dá ul az au tó gyá rak
tú ra au tók he lyett a vi dé ki vi szo nyok kö zött is prak ti ku san hasz nál ha tó
au tó kat ké szí tet tek a szá muk ra, a rá dió ér dek te len ok ta tó mű so ra it szó ra -
koz ta tó show-mű so rok kal vál tot ták fel, a vi dé ki erő for rás ok ra ala poz va
kom bi nált kály há kat ké szí tet tek, ame lyek egy szer re hasz nál tak ára mot
és fát a tü ze lés hez. Sok far mer nek igen kor lá to zott el kép ze lé se volt ar ról,
mi re hasz nál ha tó az elekt ro mos ság: meg fe le lő a vi lá gí tás ra is, rá dió hall -
ga tás ra, ta lán va sa lás ra, de tel je sen gé pe sí tett ház tar tás és me ző gaz da ság
(pél dá ul au to ma ta fe jő gép) ki ala kí tá sá ra már nem – vél ték.45 Sa já tos at ti -
tűd jük – bár hos  szú tá von még is csak meg fi gyel he tő a vá ro si és a vi dé ki
ház tar tá si tech no ló gia ho mo ge ni zá ló dá sa – sok min den ben ro ko nít ha tó
a ma gyar fa lu si la kos ság szem lé le té vel.46

A háztartási gé pek el ter je dé se Ma gyar or szá gon a két vi lág há bo rú kö zöt -
ti sze rény kez de tek után az öt ve nes évek től fel gyor sult.47 A városi és a fa -
lu si la kos ság is me re te it kü lön bö ző ház tar tá si ki ál lí tá sok, áru be mu ta tók
szer ve zé sé vel kí ván ták bő ví te ni. A nagyobb vá ro sok ban meg tar tott be mu -
ta tó kat idő vel fa lun is meg ren dez ték, s rend sze res tá jé koz ta tás je lent meg
ró luk a saj tó ban. A  vásárlással egy be kö tött áru be mu ta tók szer ve zé se a

44 Ronald R. KLINE: i. m.
45 Claude S. FISCHER: Consumers in the Country: Technology and Social Change in Rural

America. (Review). Jo ur nal of Social History, 2002/4. Summer. 997–998.
46 A hűtőgépek el ső szé ri á ja pél dá ul ki sebb űr tar tal ma mi att nem tel je sen fe lelt meg a fa -

lu si igé nyek nek, hi szen a mun ka hely től füg get le nül több nyi re gaz dál ko dó csa lá dok több
élel mi szert tá rol tak a hű tő ben, mint a vá ro si fo gyasz tók. A Földművesszövetkezeti Hír adó (a
Bor sod me gyei föld mű ves-szö vet ke ze tek lap ja) már 1965-ben ar ról tá jé koz ta tott, hogy a fa lu -
si fo gyasz tók na gyobb, 200 li te res hű tő szek ré nyek gyár tá sát ké rik a Bel ke res ke del mi Mi -
nisz té ri um il le té kes fő igaz ga tó sá gá tól. (Na gyobb lesz a vá lasz ték ház tar tá si gé pek ből.
Földművesszövetkezeti Hír adó, 1965. de cem ber 17. 2.) O. Mi hály is fo gyasz tá si le he tő sé ge i vel
in do kol ta 400 li te res fa gyasz tó lá dá ja meg vé tel ét: „Mer ab ba az idő be még hiz lal tunk. Ab ba
az idő be igen ne he zen le he tett az üz let be [húst kap ni], nem is volt fo lya ma to san hús el lá tás,
csak hét vé ge ken, s ak kor is ne he zen le he tett hoz zá jut ni… És ak kor azt csi nál tuk, hogy vagy
ké szen vet tünk disz nót vagy hiz lal tunk, s ak kor ez a nagy fa gyasz tó szek rény be ugye ott be
le he tett tá rol ni elég sok min dent, a 400 li te res be.” (In ter jú O. Mi hál  lyal. Tiszapalkonya, 2008.
11. 15.)

47 Er ről bő veb ben lásd BURUCS Kor né lia: i. m.; Uő: Mo sás, va sa lás a min den nap ok ban,
1945–1990. His tó ria, 2008/3. 31–35.; UŐ: A  jegestől a hű tő szek ré nyig. His tó ria, 2008/8.
26–28.
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he lyi vas-mű sza ki szak üz le tek re és a föld mű ves-szö vet ke ze tek re há rult.
A bemutatók szín he lyé ül a na gyobb lé lek szá mú te le pü lé se ket – mint Ózd,
Szik szó, Abaújszántó, Me ző ke resz tes – vá lasz tot ták. Saj tó be szá mo lók sze -
rint az új ház tar tá si esz kö zök – rá dió, te le ví zió, mo só gép, pad ló ke fé lő, por -
szí vó, vil lany va sa ló – be mu ta tá sát Bor sod me gye egyes hely szí ne in „át la -
go san 2-3000 dol go zó pa raszt as  szony” is meg te kin tet te egy-egy ren dez -
vény so ro zat ide jén. A Földművesszövetkezeti Hír adó Ház tar tá si új don sá -
gok ro va ta kép pel il luszt rált ter mék is mer te tők kel, míg a Nép sza bad ság a
szom ba ton ként meg je len te tett Ott hon cí mű mel lék le té vel pró bál ta fel kel -
te ni a po ten ci á lis vá sár lók ér dek lő dé sét a ház tar tá si gé pek iránt.48

A csekély vá sár ló erő és az ál lan dó kész let hi ány mi att a fa lu si la kos ság
zö mé nek az 1960-as éve kig nem vol tak ház tar tá si gé pei; ezek pót lá sá ra ál -
lí tot ták fel a kölcsönzőszolgálatot. A megyében el ső ként 1958. ja nu ár 6-án
Mis kol con nyi tot ták meg a Bel ke res ke del mi Köl csön ző 7. szá mú bolt ját, „a
há zi as  szony ok, a dol go zó nők mun ká já nak meg kön  nyí té sé re”. A  boltból
ház tar tá si gé pe ket – mo só gé pet, por szí vót, pad ló ke fé lőt, var ró gé pet, gyer -
mek ko csit, cse cse mő mér le get, szemfelszedőgépet, ród lit – le he tett bér be
ven ni.49  A  falvakban a köl csön zői há ló za tot a föld mű ves-szö vet ke ze tek
szer vez ték meg. A Földművesszövetkezeti Hír adó rend sze re sen tu dó sí tott
a fej le mé nyek ről. Me gyei vi szony lat ban az el ső vi dé ki kölcsönzőboltot
Mezőcsáton nyi tot ták meg 1962 szep tem be ré ben, s a köl csön zés mel lett
ja ví tás sal is fog lal koz tak.50 1962 de cem be ré ben a la pok már ar ról szá mol -
tak be, hogy 107 bolt egy ség ben fo lyik a köl csön zés. „Ös  sze sen 113 da rab
mo só gép, 24 da rab por szí vó, 14 da rab pad ló ke fé lő gép, 35 da rab üst ház,
40 da rab fal fes tő hen ger, 93 sző lő per me te ző és po ro zó áll a dol go zók ren -
del ke zé sé re.”51 Az el kö vet ke ző idő szak ban egy mást érik a tu dó sí tá sok a
kölcsönzőboltok meg nyí lá sá ról, a kez de ti ne héz sé gek utá ni esz köz bő vü -
lés ről, a nagy ér dek lő dés ről. „So kan az ál tal ked ve lik meg a por szí vót, par -
ket ta ke fé lő gé pet, a mo só gé pet, hogy ki köl csön zik, s ta pasz tal ni tud ják,
men  nyi re meg kön  nyí ti a ház tar tás gond ját.”52 Az 1964. ja nu á ri szám ve tés

48 Pél dá ul Földművesszövetkezeti Hír adó, 1962. de cem ber 3.; uo., 1963. ja nu ár 1. 4.; uo.,
1965. no vem ber 19. 6.; uo., 1965. de cem ber 17. 6.; Szö vet ke ze ti Élet (a Bor sod me gyei földmű-
vesszövetkezetek, majd a Bor sod me gyei ÁFÉSZ-ek, ta ka rék- és la kás szö vet ke ze tek lap ja),
1966. jú ni us 17. 1.; uo., 1970. de cem ber. 2.

49 Észak-Magyarország, 1958. január 7. 4.
50 Me gye szer te szer ve zik a szol gál ta tást. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1962. ok tó ber 4. 4.
51 Köl csön zé sek – a la kos ság szol gá la tá ra. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1962. de cem ber. 1.
52 Kö szön jük, hogy gon dol tak ránk. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1963. au gusz tus 2. 1.
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so rán meg ál la pí tot ták, hogy a 15 föld mű ves-szö vet ke ze ti köl csön zőbolt
mel lett 387 egy ség ben ve zet ték be a köl csön zé si szol gál ta tást. A kölcsön-
zési té te le ket azon ban né mi leg iga zí ta ni kellett a fa lu si igé nyek hez, példá-
ul a köl csö nöz he tő perzselőgépek szá mának növelésével.53

In ter jú ala nya im kö zül P. Andrásné és F. Józsefné itt is mer ke dett meg a
mo só gép hasz ná la tá val. „És ak kor itt a szom széd as  szon  nyal mon dom,
hát bor zasz tó kéz zel mos ni, men jünk mán el, nem so kat kel lett, va la mit
huszonvalamennyi vagy tizenvalamennyi fo rin tot fi zet ni ér te, de hát mi re
el men tünk oda a fa lu kö ze pé ig, meg el hoz tuk a mo só gé pet ide, meg ki mo -
sott, hát ak ko rá ra mink úgy el fá rad tunk, hogy hát azt mond tuk, töb bet
nem, egy szer hoz tuk ki.”54 F. Józsefné is csu pán né hány al ka lom mal vet -
te igény be: „De ahány szor men tünk, min dig hoz ni, meg vin ni, ne héz vót,
meg min dig mond ta, hogy ne hogy sok ru hát te gye tek be le, mon dom, hát
ide hall gas son M. né ni, hát azért egy dun na ha jat nem tép he tünk széj jel,
jól van no, de so kat ne te gye tek. El ne ront sá tok, mer el ront sá tok meg kell
csi nál tat ni, min dig ev vel en ge dett el…”55 Bár a saj tó a köl csön zői szol gá la -
tot jól mű kö dő gya kor lat ként is mer tet te,56 az in ter jú ala nyok ese te azt mu -
tat ja, hogy a mo só gép sú lya, a ci pe lés sel el töl tött idő, a köl csön zők hoz zá -
ál lá sa el ri asz tot ta az as  szo nyo kat, hi szen an  nyi idő alatt kéz zel is ki mos -
tak. En nél fog va az in ter jú ala nyok a rend sze res hasz ná lat he lyett in kább
ki pró bá lás ról be szél tek.

Más jel le gű kö zös sé gi szol gál ta tás meg ho no sí tá sát is ter vez ték, amely -
hez a szö vet ke ze ti új ság is mer te té se sze rint a be vált pél dát Ba ra nya me -

53 A kölcsönzésről és a szol gál ta tá sok ról. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1964. ja nu ár 14.
2. – A kölcsönzés fa lu si specializációját jel zik az aláb bi esz kö zök is: hur ka töl tő, hús da rá ló,
la ko dal mas edé nyek, há ti per me te ző, porozógép, fal fes tő hen ger. Bőcsi ta nács ko zás a szol -
gál ta tá sok ról. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1963. no vem ber 14. 1. Ra gály ban – mi vel a he -
lyi adott sá gok foly tán a kör zet köz sé ge i ben nem lé te sül tek tsz-ek – a ma gán gaz dál ko dók nak
köl csön zött a föld mű ves-szö vet ke zet ve tő gé pet, ló von ta tá sú ka pát, ma gas nyo má sú per me te -
ző gé pet, sző lő prést, ku ko ri ca mor zso lót. (Ered mé nyek a ra gá lyi fmsz-nél. Földműves -
szövetkezeti Hír adó, 1964. má jus 15. 3.)

54 In ter jú P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2008. 11. 16.
55 In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. 11. 17.
56 A ragályi föld mű ves-szö vet ke zet köl csön ző te vé keny sé gé ről kö zölt tu dó sí tás: „Rend sze -

res pro pa gan da mun ká hoz kezd tek. Előbb be kel lett mutatniok a mo só gép ke ze lé sé nek sza -
bá lya it. Ez sem tar tott so ká ig. A mosógép ugyan csak ka pós lett. Mél tó ság tel je sen ván do rolt
min den ház ba. Egy fél év sem telt el, s az fmsz e se gít sé gét igé nyel ték a kör zet más köz sé ge i -
ben is. 1963-ban már a hoz zá juk tar to zó mind a 8 köz ség ben mos ták a ru hát az fmsz-i gé -
pek.” (Ered mé nyek a ra gá lyi fmsz-nél. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1964. má jus 15. 3.;
Szol gál ta tás fa lun. Földműves szövet kezeti Hír adó, 1963. már ci us 7. 1.)
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gye nyúj tot ta. Ba ra nyá ban 150 köz ség ben a föld mű ves-szö vet ke ze tek he -
ten ként ös  sze gyűj töt ték a szen  nyes ru hát, el jut tat ták a Pa tyo lat Vál la lat -
hoz, majd tisz tán szál lí tot ták ha za.57 A Bükkábrányban 1964-ben be ve ze -
tett szol gál ta tás a hosz  szú vál la lá si ha tár idő mi att nem tűnt túl ha té kony -
nak, 1967-ben a Szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé gé nek kép vi se lő je a Pa -
tyo lat-ru ha tisz tí tást még is úgy ér té kel te, mint a fal vak nak nyúj tott be vált
se gít sé get.58 Az in ter jú ala nyok kö zül mind ös  sze O. Mi hály em lí tet te a vá -
ros ba ki he lye zett pa tyo lat igény be vé te l ét – pél dá ul az ágy ne műk mo sá sá -
nál –, amit az zal ma gya rá zott, hogy fe le sé ge is dol go zott. „Ezt a pa tyo lat -
cse rét még azu tán is hasz nál tuk vagy igény be vet tük, mi kor a mo só gép
meg volt, mert hát ugye ez nagy mun ka igény volt még a mo só gép pel is, a
dun nák, pár nák, pap la nok, le pe dők nek mo sá sa, va sa lá sa, s vi szony lag el -
fo gad ha tó áron meg ol dot ták, s ak kor ez olyan, hogy cse re gar ni tú rát vit -
tük-hoz tuk.”59 Ba rá ta it – fa lu si ér tel mi sé gi e ket – szin tén a szol gál ta tás
igény be ve vői kö zött em lí tet te.

A legtöbb ház tar tás ban az el ső ként vá sá rolt ház tar tá si esz köz a rá dió
és a vil lany va sa ló volt. A drágább mo só gé pet, hű tő gé pet és té vét a több ség
csak az 1960-as évek vé gén, vagy az 1970-es évek ben tud ta meg vá sá rol ni.
A beszerzési le he tő sé gek kor lá to zot tak vol tak. A szomszédos Le nin vá ros -
ban, a já rás egyet len vá ro sá ban so ká ig nem volt meg fe le lő bolt há ló zat; he -
lyet te Mezőcsáton, Pol gá ron, Sajószögeden, ké sőbb pe dig már a he lyi bolt -
ban vá sá rol ták meg azo kat. Az in ter jú ala nyok gaz da sá gi esz kö ze i ket vi -
szony lag ké sőn, az 1980–1990-es évek ben sze rez ték be.60 Ál ta lá no san

57 Nem le het ne Bor sod ban is? Földművesszövetkezeti Hír adó, 1963. szep tem ber 5. 2.
58 „Az át vett ru há kat a Pa tyo lat Vál la lat tal tör tént meg egye zés alap ján gép ko csi val szál lít -

ják Mis kolc ra, majd 2 hét múl va tisz tán ke rül vis  sza a kör zet la ko sa i hoz.” (16 ezer fo rint tal
több köl csön zé si esz köz. Földművesszövetkezeti Hír adó, 1964. már ci us 5. 6.; Szö vet ke ze ti
Élet, 1967. jú ni us 9. 3.)

59 In ter jú O. Mi hál  lyal. Tiszapalkonya, 2008. 11. 15.
60 Más a hely zet az ipa ros em be rek nél. Cseh Fru zsi na a kerékgyártó mesterség

eszközkész letének vizsgálata során meg ál la pí tot ta, hogy a vil lany áram be ve ze té se után rö vi -
de sen – el ső ként több nyi re egy sza lag fű rész be szer zé sé vel – meg kez dő dött a mű he lyek gé pe -
sí té se. A modernizációban itt is a fi a ta labb ge ne rá ció járt élen; a vis  sza em lé ke zé sek ben töb -
ben hang sú lyoz ták az idő sebb nem ze dék ide gen ke dé sét az új gé pek hasz ná la tá tól. Az új esz -
kö zök se gít sé gé vel át struk tu rá ló dott a mun ka rend és a mun ka idő is. A szerző ar ra is ki tér,
ho gyan él ték meg a mes te rek a gé pek meg je le né sét: egy fe lől öröm mel hasz nál ták azo kat, és
időt spó rol tak, más fe lől a mo der ni zá ció mi att (ke ve sebb se géd re lett szük ség a mű he lyek -
ben) sor va dás nak in dult a szak ma. (CSEH Fru zsi na: A kerékgyártó mes ter ség esz köz kész le -
té nek vál to zá sa a 19–20. szá zad ban. Ethno-Lore, A Magyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi
Ku ta tó in té zet ének Év köny ve, XXVIII, 2011. 166–169.)
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hasz nál ták a vil lany da rá lót és a bú vár szi vaty  tyút: utób bi a víz ve ze ték ki -
épí té sé ig a há zi víz el lá tást, ké sőbb az ön tö zést szol gál ta. Palkonyán a ked -
vez mé nyes áram ta ri fát ki hasz nál va töb ben fó lia sát ra kat, esz ter ga pa dot,
csir ke kel te tőt is mű köd tet tek.

Az 1970-es népszámlálás lakásösszeírásában rákérdeztek a tartós
használati cikkek (televízió, mosógép, porszívó, hűtőszekrény) meglétére
is. A Tisza palkonyáról fennmaradt népszámlálási ívek61 a falu belső, köz-
ponti és telepü lésszéli utcáit egyaránt, míg Tiszakeszi esetében inkább a
faluszéli utcákat foglalják magukban. Tiszakeszin külön számlálókörzetet
alkotott a cigánysor, valamint a villamosításból kimaradt tanyavilág, eze-
ket sajátos viszonyaik miatt érdemes különválasztanunk. A 178 palko-
nyai és a 84 keszi háztartás több mint fele rendelkezett egy vagy két elekt-
romos eszközzel (döntően mosógéppel, televízióval, vagy mindkettővel),
kb. 40%-uk viszont semmilyennel sem. Tiszapalkonyán jelentősen több
olyan háztartásnak maradt nyoma, melyek több eszközzel is rendelkez-
tek, ezt részben magyarázza a felvételi ívek fentebb jelzett falubeli megosz-
lása, hiszen a központban voltak azok – az esetek többségében szolgálati
– lakások, melyek a falusi értelmiség, elit (pél dául tanárok, rendőr, gyógy-
szerész, főagronómus, vb. titkár, szabómester, bolt vezető házaspár stb.)
lakhelyéül szolgáltak. A kettőnél több eszközt birtoklók közt találunk
olyan családokat is, amelyek egy vagy több tagja is vala melyik helyi gyár-
ban dolgozott szakmunkásként vagy adminisztratív munkakörben. Az
adatok alapján kijelenthető, hogy a helyi értelmiség, elit tagjai minden
bizonnyal élen jártak az új háztartási eszközök beszerzésében.
Ugyanakkor az is látható, hogy az iparban foglalkoztatottak számára is
elér hetővé váltak. Különösen Tiszapalkonyán találunk sok ilyen családot,
úgy tűnik az egyéni hozzáálláson, igényességen múlt, hogy ki élt a lehe -
tőséggel. Azok a háztartások, ahol a családfenntartók döntően téeszben
dolgoztak, az adatok alapján ez elsősorban Tiszakeszire érvényes, jellem-
zően nem birtokoltak kettőnél több eszközt. A másik végletet azok a csalá-
dok képviselik, amelyek egy eszközzel sem rendelkeztek, vagy még a vil-
lanyt sem vezették be. Ezeknek több mint fele mindkét településen idős
nyugdíjasokból álló egy-kétfős háztartásokból került ki. Tiszakeszi eseté-

61 Az 1970. évi népszámlálás személyi kérdőíveiből és lakáskérdőíveiből 25%-os minta
maradt fenn. Azokat 2007. december 31-éig a Központi Statisztikai Hivatal Levéltára őrizte,
annak megszűnte után, 2008-tól a Magyar Országos Levéltárban találhatók ezek az anya-
gok.
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ben fennmaradtak a cigánysor felvételi ívei is. A lakásadatok összesítése
alapján nem meglepő, hogy a 39 háztartásból mindössze két lakásba
vezették be a villanyt (itt egyébként egy-egy televíziót is találunk), hiszen
lakáskörülményeik általánosan rossznak mondhatóak, az átlagban 4,5
fős háztartások lakásainak átlagos alapterülete mindössze 20 m2.

Az in no va tív el já rá sok, tech no ló gi ák el ter jesz té sé ben, mint lát juk, ki -
emelt sze re pet vál lalt a szo ci a lis ta pro pa gan da. Bár ez meg ha tá roz ta a
köz ve tí tő csa tor ná kat (saj tó, áru be mu ta tó, kölcsönzőhálózat stb.), a rek lá -
mo zás ban nem le be csü len dő sze re pük volt az áru el osz tást fel vál tó szo ci -
a lis ta ál la mi ke res ke de lem ke re tei kö zött mű kö dő ke res ke dők nek, akik az
ál ta luk ve ze tett bolt ered mé nyes sé ge alap ján kap tak ju tal mat. M. Jó zsef
pol gá ri vas ke res ke dő, majd a kör nyé ket el lá tó mű sza ki bolt ve ze tő je az ér -
tel mi ség sze re pét is hang sú lyoz ta: „Min dig az ér tel mi ség kezd te. A legelső,
a Ti szai Erő mű től jöt tek a mér nö kök.”62 A helyi ér tel mi ség sze re pe az ál -
ta lam ké szí tett in ter júk alap ján is je len tős nek mond ha tó. O. Mi hály vég -
zett sé gét te kint ve villamosipari tech ni kus. Mű ve ze tő ként he lyez ke dett el a
Ti szai Hő erő mű ben; ké sőbb a Ti szai Ve gyi Kom bi nát ban dol go zott. Fe le sé -
ge ad mi niszt rá tor, utóbb bol tos volt. Anya gi le he tő sé ge ik függ vé nyé ben
nyi tot tak vol tak a tech ni kai új don sá gok iránt, azo kat több nyi re az el ső vá -
sár lá si hul lám mal sze rez ték be. O. Mi hály 1963-as szov jet uni ó be li ki kül -
de té se so rán egye bek mel lett por szí vót, vil lany bo rot vát, vil lany vas utat és
fú ró gé pet vá sá rolt. A falun be lül meg fi gyel he tő egy faj ta min ta adó sze re pe:
igye ke zett má so kat is meg győz ni az új ház tar tá si esz kö zök elő nye i ről.

A háztartások gé pe sí té sé vel kap cso la tos hoz zá ál lást vizs gál va a má sik
vég letet mu tat ja F. Józsefné és I. Jánosné ese te. Mind ket tő jük fér je a he lyi
tsz-ben dol go zott, míg ők be se gí tő csa lád tag ként ka pál tak, el lát ták a jó -
szá got. Bár vissza em lé ke zé sük sze rint lett vol na igé nyük ház tar tá si esz -
kö zök re, a fér jek me re ven el zár kóz tak a vá sár lás tól. Jól le het a vizs gált te -
re pen kí vül esik, ez utób bi ma ga tar tá si min tát ár nyal ja az aláb bi be reg -
szá szi pél da is: „A (…) csa lád ba nem volt hű tő, de nem azért, mert nem lett
vol na rá pénz, ha nem azért, [mert] apám azt mond ta, hogy ő a friss ka ját
sze re ti, és ne ki min den nap főz ni kel lett. És azt mond ta, mi re ne ki a hű tő,
őne ki más na pos ka ja nem kell. Ilyen volt az apám.”63 Ezek a fér jek, pat ri -
ar chá lis csa lád mo dell ben gon dol kod va, nem lát ták szük sé ges nek a ha -

62 In ter jú M. Jó zsef fel. Bu da pest, 2011. 04. 13.
63 In ter jú V. Lászlónéval. Be reg szász, 2010. 09. 17.
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gyo má nyos női sze re pek meg vál toz ta tá sát: „...de bor zasz tó ne he zen állt az
uram min den re rá […] hi á ba én küsz köd tem a jó szá gok kal, de nem akart
így sem mit, ami az én ké nyel me met szol gál ja.”64 I. Jánosné mun ka hely -
vál tá sá val és így önál ló jö ve de lem hez ju tá sá val hoz za ösz  sze füg gés be vá -
sár lá si le he tő sé gei bő vü lé sét: „mi kor oszt én a Cipőgyárba65 men tem, ne -
kem job ban lett fix, hát jó val töb bet ke res tem, nem so kat, de jó val töb bet,
mint a té esz be, így más képp tud tam a pénzt for gat ni, az az én ke zem be ke -
rült”.66 A női in ter jú ala nyok el be szé lé se alap ján úgy tű nik, hogy időn ként
meg fo gal ma zott fenn tar tá sa ik el le né re is egy ön te tű en igé nyel ték az új
ház tar tá si esz kö zök bi zo nyos kö rét (el ső sor ban a mo só gé pet és a hű tő gé -
pet).67 Mar káns vá lasz tó vo na lat – a jö ve del mi vi szo nyok mel lett – ta lán a
fér jek ké pez het tek kö zöt tük.

A falusi ház tar tá sok leg nép sze rűbb esz kö zei: 
a mo só gép és a te le ví zió
A kezdeti idő szak ban a ke ve rő tár csás mo só gép még so kak nak drá ga volt.
Ezen túl me nő en az új tech ni kai vív má nyok tól va ló ide gen ke dés is vis  sza -
tar tott a vá sár lás tól: töb ben em lí tet ték pél dá ul at tól va ló fé lel mü ket, hogy
a mo só gép szét té pi a ru hát. A mosógép he lye a ve ze té kes víz, s ez zel ös  sze -
füg gés ben a für dő szo ba ki épü lé sé ig a kony há ban volt, ahol több nyi re he -
ten te egy szer mos tak. A  vizet ugyan úgy, mint a ké zi mo sás nál, a kút ról
hord ták, és a spar hel ten me le gí tet ték. A nyári idő szak ban rend sze rint az
ud va ron vagy a nyá ri kony há ban mos tak, ahol kön  nyeb ben meg ol dot ták
a víz hor dás, az öb lí tés és a te re ge tés prob lé má ját.

O. Mi hály fe le sé gé vel vi szony lag ko rán, az 1950-es évek vé gén vá sá rolt
mo só gé pet. Be lát ták, hogy a dol go zó fe le ség így kön  nyeb ben el tud ja lát ni
ott ho ni te en dő it, ugyan is a kéz zel va ló mo sás a há zi as  szony ok egyik leg -
fá rasz tóbb és leg in kább idő igé nyes mun ká ja volt. Miként egy másik inter-
júalany megfo galmazta: „Hát ez előtt még egy tek nő ru há hoz hoz zá áll tunk

64 A legidősebb in ter jú alany, F. Józsefné vis  sza em lé ke zé sé ben több ször is utalt er re: „meg
az uram olyan vót, hogy azt an  nyi ra ki kel lett szol gál ni, mer ha nem, ak kor ő min dig kocs má -
ba ment, ez volt a dac”. Vagy: „hát az uram az nem izélt [fog lal ko zott] ilye nek kel, mos sál úgy
ahogy tudsz, ez előtt is ki mos tak”. (In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. 11. 17.)

65 A Cipőgyár Tiszakesziben lé te sült 1974-ben.
66 In ter jú I. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. 11. 23.
67 A porszívó, a haj szá rí tó, a vil lany bo rot va stb. több ház tar tás ban is so ká ig nél kü löz he tő -

nek bi zo nyult.
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nyolc óra kor hor da ni be a vi zet me le gí te ni a ma si nán, hogy me leg víz le -
gyen, tek nő mel lé áll tunk, örül tünk, ha ti zen két órá ra ki le he tett izél ni,
dör zsöl ni…” A mosás ne héz sé gét sú lyos bít hat ta a férj mun ka vég zé sé nek
tí pu sa is: „nem az iro dán ült, min dig hót ret kes hol mi volt, a lo vat pu col -
ta, a gye re kek is, hát nem ilyen tisz ta ság vót, mint most”.68 A női in ter jú -
ala nyok kö zül má sok is úgy áb rá zol ták a mo sás fo lya ma tá nak vál to zá sát,
hogy bár lé nye ge sen át ala kult, kön  nyeb bé és ké nyel me seb bé vált a mo -
sás, de ez zel ará nyo san az igé nyes ség is nőtt.

A  munkatakarékos ház tar tá si gé pek mí to szát Ruth Schwartz Cowan
kér dő je lez te meg nagy ha tá sú mun ká já ban. Meg lá tá sa sze rint az új ház -
tar tá si tech no ló gia nem szük ség sze rű en csök ken tet te a há zi as  szony ok
mun ká ját, ha bár biz to san új já szer vez te azt. Bi zo nyos mun ka fo lya ma to -
kat, ame lye ket a mo der ni zá ci ó val ki küsz öböl tek – szén hor dás, víz hor dás,
fa vá gás, ha mu el ta ka rí tá sa, ke men ce be tü ze lé se, lám pa tisz tí tás, sző nyeg -
po ro lás stb. – ko ráb ban fér fi ak és gye re kek is vé gez tek. A háztartási gé pek
meg je le né sé vel azon ban a fér fi és a gye rek se gít sé ge csök kent, egyes mun -
ka fo lya mat ok át ke rül tek a nők höz. Mi köz ben bi zo nyos el já rá sok va ló ban
kön  nyeb bé vál tak, ad dig az el vég zés gya ko ri sá ga az igé nyek vál to zá sá val
együtt emel ke dett, pél dá ul gyak rab ban cse rél ték a le pe dő ket és az al só ru -
há za tot, ezért töb bet mos tak. Vál to za to sab bá vált az ét ke zés, ös  sze tet tebb
lett a fő zés, nö ve ke dett a há zak alap te rü le te, s mind ez együtt nö vel te a ta -
ka rí tás ide jét is. A munkák egy ré szét – el ső sor ban a mo sást, a sző nyeg-
és füg göny tisz tí tást – ko ráb ban cse lé dek vagy ke res ke del mi el lá tó egy sé -
gek vé gez ték, most ezek gé pek se gít sé gé vel ugyan, de a há zi as  szony ra há -
rul tak.69

Já vor Ka ta nép rajz ku ta tó zsombói te rep ta pasz ta la tai ös  sze vág nak a
fen ti ek kel. Meg lá tá sa sze rint a mo sás sal töl tött idő a 20. szá zad má so dik
fe lé ben nem lett ke ve sebb. A háziasszonyok nem spó rol tak időt a gé pi mo -

68 In ter jú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. 11. 17. – A  tisztaság esz mé nyé nek vál to zá sa
több ször is elő ke rült az F. Józsefnével ké szí tett in ter jú so rán: „...hát ott nem vót olyan tisz ta -
ság, mint most, hogy min den nap min den ki tisz tát vett, de azér is ko lá ba csak igye ke zett min -
den ki hogy… va sal ni ha vót va sal va, vót, de ki mos va ki […] Nem vót ez a nagy tisz ta ság, még -
is meg ma rad tunk, még is itt va gyok én is 91 év[e]. Ép pen mon dom, most min den nap für de -
nek…”

69 Ruth SCHWARTZ COWAN: Mo re Work for Mother. The Ironies of Household Technology from
the Open Hearth to the Microwave. Ba sic Books, New York, 1983. 85–101. A gépesítés és a
ház tar tá si mun kák ra for dí tott idő kap cso la tá ról lásd még Michael BITTMAN–James Mahmud
RICE–Judy WAJCMAN: Appliances and Their Impact: The Ownership of Domestic Technology
and Ti me Spent on Household Work. The Bri tish Jo ur nal of Sociology, 2004/3. 401–423.
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sás el ter je dé sé vel, mi vel az emel ke dő hi gi é ni ai el vá rá sok és az egy re gaz -
da go dó ru ha tá rak meg nö vel ték a mo sás ra vá ró ru ha men  nyi sé gét. Já vor
– Grimstadt Ingun Kleppre hi vat koz va – a tex til faj ták vál to zá sá val is
össze  füg gés be hoz ta a gya ko ribb mo sást.70 A hetvenes-nyolcvanas évek -
ben egy re el ter jed teb bé vál tak a há zi lag is kön  nyen ke zel he tő, mos ha tó új
ru há za ti anya gok (mű szál, far mer). To vább ár nyal hat juk ezt az zal a meg -
fi gye lés sel, hogy a sza bad idő meg nö ve ke dé sé vel, az au tó zás fej lő dé sé vel és
a tu riz mus szé les kö rű el ter je dé sé vel fellendült a spor tos fa zo nú, kön  nyen
ke zel he tő, új alap anya gú ter mé kek irán ti ke res let.71

A  megváltozott tisz ta ság kép ter mé sze te sen nem lett nyom ban ál ta lá -
nos sá. Az egyé ni el té ré se ket szem lé le te sen ér zé kel tet te P. Andrásné, aki
sa ját szo ká sa it ös  sze ha son lí tot ta egy kor tár sá é val: „Kéz zel ki mos tuk,
amit kell, nem volt me se. Em lék szek a gát őr ház nál, hogy J. né néd […] ki -
mo sott vagy 5 da rab ru hát, egy hé ten egy szer, ná lunk hi á ba ket ten vol -
tunk, ná lunk nem, hát ne künk két olyan kö tél ru ha ki volt mos va, hát
ilyen az em be rek közt is a kü lönb ség, ki hogy tart ja a ru hát vagy ki, nem
tu dom hogy hogy is mond jam, pisz kol ja be, vagy ki hogy sze re ti, hogy tisz -
ta le gyen, mán nem tu dok mit mon da ni. Mer ná lunk min dig sok ru ha volt
ki mos va, hi á ba ket ten vol tunk. S rá néz tem J. né ni re, s ott egy bu gyo gó,
már el né zést, egy vá szon nad rág, egy tö rül kö ző, egy kom bi nét, hát. Mond -
juk ak kor nem is le he tett an  nyi ra bő vel ked ni ilyen dol gok kal, mint mos -
tan, hogy hát nem tud juk, hogy hány al só ne mű van?” P. Andrásné – a fris -
sen mo sott ru hák va sa lá sa kap csán – egy má sik, fi a ta labb asszony rá cso -
dál ko zá sát is fel em le get te: „Aszongya […]: »Ennyi ru hát, mi ó ta én meg va -
gyok – pe dig már as  szony vót – en  nyi ru hát, mi ó ta én meg va gyok, hogy en -
nyit va sal ni, én még nem lát tam! « Hát mon dom […] tik ha ki mos tok, hát
mink aszongya még nem va sal tunk so se. Na, ilye nek a kü lönb sé gek. Pe -

70 Valuch Ti bor ku ta tá sai is meg erő sí tik, hogy a fo gyasz tás je len tő sé gé nek fel ér té ke lő dé -
sé vel a sze mé lyes ru ha tá rak je len tő sen gaz da god tak. Lásd VALUCH Ti bor: A lódentől a mi ni -
szok nyá ig. A  XX. szá zad má so dik fe lé nek ma gyar or szá gi öl töz kö dés tör té ne te. Cor vi na
Kiadó–1956-os In té zet, Bu da pest, 2004. 104–105.; JÁ VOR Ka ta: A higiéniai gya kor lat vál to zá -
sa az ide ák, köz tük a sa ját test hez va ló vál to zó vi szony tük ré ben. Zsombó (1977–2007). In:
JU HÁSZ Ka ta lin (szerk.): Tisz ta so rok. Ta nul má nyok a tisz ta ság ról és a tisz tál ko dás ról. An -
gyal föl di Hely tör té ne ti Gyűjtemény–MTA Néprajzi Kutatóintézete–L’Har mat tan Ki adó, Bu -
da pest, 2009. 150.

71 MOL BÁV XXIX-G-163. 69. d. Elő ter jesz tés az 1979. no vem ber 20-i ügy ve ze tő sé gi ér te -
kez let re. Az alap te vé keny sé get ki egé szí tő szol gál ta tá sok ér té ke lé se az Ipar cikk Fő osz tály te -
rü le tén. 8. és 68. d.; Elő ter jesz tés az 1977. szep tem ber 6-i ügy ve ze tő sé gi ér te kez let re. A szol-
gáltatások hely ze te a vi dé ki há ló zat ban. 9.
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dig nem olyan sze gény csa lád ból szár maz tak, mint mink, ha nem még…”72

Az igé nyes ség nem függ szo ro san ös  sze a csa lád va gyo ni hely ze té vel. P.
Andrásné sa ját csa lád ját ne héz sor sú ként áb rá zol ta, ahol már a gye re kek -
nek is nap szám ba kel lett jár ni uk. Ti zen nyolc éve sen, az öt ve nes évek má -
so dik fe lé ben si ke rült el he lyez ked nie a kö zel ben épü lő erő mű mun ká sa it
el lá tó bolt ban. Fő nö két úgy jel le mez te, mint rend sze re tő, a tisz ta sá got al -
kal ma zot ta i tól is meg kö ve te lő sze mélyt. P. Andrásné sa ját ma gát di vat kö -
ve tő nek áb rá zol ta: szü lő fa lu já ban pél dá ul el ső ként vá gat ta le a ha ját, s át -
vál to zá sát úgy ér té kel te, hogy „a kis pa raszt lány ból lett egy úri lány”. Az ál -
ta la el len pél da ként em lí tett kor tár sa so ha nem lett fi ze tett al kal ma zott,
nem lett tag ja sem mi lyen mun ka kö zös ség nek (tsz, vál la lat), s bár fér je ke -
re se tét a sa ját kert jük ben meg ter melt ter mé nyek pi ac ra hor dá sá val egé -
szí tet te ki, tár sa dal mi kap cso la tai szü lő fa lu já ra kor lá to zód tak. A mai mér -
cé vel mér he tő igé nyes ség ki ala ku lá sát ér de mes ta nu ló fo lya mat ként fel -
fog ni, amely azok nak volt kön  nyebb, akik pél dá ul mun ká juk ré vén ki lép -
tek a ha gyo má nyos pa rasz ti, fa lu si kö zeg ből, s más min ták kal is szem be -
sül tek.73

A  mosógép mel lett a te le ví zi ót te kint het jük a má sik olyan esz köz nek,
amely szin tén gyor san utat tört ma gá nak a fa lu si ott ho nok ba.74 Sán dor
György, a te le ví zió egy ko ri mű sor igaz ga tó ja a te le ví zió sze re pét – amely
egy ko ra be li vizs gá lat alap ján a nyu ga ti és a ha zai élet vi tel ben ha son ló
sza bad idős szo ká so kat ered mé nye zett – ha tá ro zot tan el kü lö nít he tő nek
tart ja a ka pi ta lis ta vál to zat tól: „Meg kü lön böz te tő jel lem ző je kell, hogy le -
gyen a szo ci a lis ta te le ví zi ó nak, kö zös sé gi jel le ge. Ez min de nek előtt ab ban
a tö rek vés ben nyil vá nul meg, hogy kö zös sé ge ket ös  sze fo gó kom mu ni ká ci -
ós rend szer nek te kin ti ma gát. Nem az egy más tól va ló el zár kó zás, ha nem
az ös  sze kap cso lás a cé lunk. A különböző tár sa dal mi ré te gek kö ze lí té sé re,
és a csa lá dok szá zez re i nek egy áram kör be kap cso lá sá val is a nagy kö zös -
ség ös  sze for rasz tá sá ra tö rek szünk.”75 A  tévénézés kez de ti for má ja is il -

72 In ter jú P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2008. 11. 16.
73 Az ál la mi pro pa gan da egyik pél dá ja A tisztaság fél egész ség cí mű 1953-as ok ta tó dia -

film. Eb ben az ott hon, a mun ka hely, a köz te rek tisz tán tar tá sa mel lett kü lön fel hív ják a fi -
gyel met a hi gi é ni ai sza bá lyok be tar tá sá nak fon tos sá gá ra a bol tok ban, a ven dég lá tó-ipa ri
egy sé gek ben. http://dia.osaarchivum.org/public/in dex.php?fs=2293&search=2&page=.
(Letöltve: 2012. 05. 12.)

74 Itt sze ret ném meg kö szön ni Nyes te Sán dor le vél tá ros-tör té nész se gít sé gét, aki a té má val
kap cso la tos le vél tá ri és saj tó anya gok ra, va la mint ko ra be li nép raj zi vizs gá la tok ra fel hív ta a
figyel memet.
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lesz ke dett eb be az ide o ló gi ai el gon do lás ba. Kö zö sen té véz tek a kocs mák -
ban, a ká vé zók ban, kul túr há zak ban, is ko lák ban, ta nács há zán stb., il let ve
az em be rek ott ho ná ban (ro ko nok nál, ba rá tok nál, szom szé dok nál) is. Az a
tény, hogy egy té vé nek több fel hasz ná ló ja, va gyis al ka lo mad tán nagy szá -
mú né ző je volt, ös  sze füg gés ben állt a szűk gyár tá si ka pa ci tás sal is.76

A közös té vé né zés fa lu si elő kép ét a kö zös rá di ó zá sok, re gény- és új ság ol -
va sá sok ké pez ték. A legtöbb idős in ter jú alany név sze rint fel tud ta so rol -
ni azt a pár em bert a fa lu ban, akik el ső ként vet tek rá di ót. Egy-egy ki emelt
ese mény (pél dá ul Hor thy Ist ván te me té se, az 1938-as fel vi dé ki te rü let re ví -
zió) rá dió köz ve tí té se tö me ge ket von zott: „Te hát a fel vi dé ki be vo nu lást a rá -
dió mi kor köz ve tí tet te, a kán tor la ká sá nak az ud va rán egy olyan 80-100
em ber így kör be ült, és ott hall gat ta a rá di ót [ne vet]. Mi ne künk leg kö ze -
lebb a szom széd ba a B. bá csi, aki ilyen fes ték- és mész áru sí tás sal fog lal -
ko zott, na ne ki volt még leg ha ma rabb ott a, meg a K. Er nő bá csi nak. Te hát
3-4 em ber nek volt ilyen te le pes rá di ó ja.”77

Maruša Pušnik ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy ez a te vé keny ség sok -
szor csak kol lek tív gya kor lat nak tű nik. Több in ter jú alany ra is hi vat ko zott,
akik sze rint a kö zös té vé né zé se ken tel jes csend nek kel lett len nie a kon -
cent rá lás ér de ké ben. Az em be rek ös  sze gyűl tek a té vé kö rül, be le me rül tek
ugyan an nak a mű sor nak a né zé sé be, de ez nem nö vel te meg je len tő sen a
kö zöt tük lé vő sze mé lyes kom mu ni ká ci ót.78 P. Kár oly is ma gát a té vé né zést
és nem a szom szé dok kal va ló együtt lé tet eme li a kö zép pont ba: „Így an  nyi
volt csak, hogy a szom széd ba át men tünk es te, meg néz tük a nyolc órást,
min den nap nyolc óra kor volt vagy film vagy szín há zi elő adás, s ak kor utá -
na an nak vé ge lett, tar tott ki len cig, ak kor ha za jöt tünk, s fek vés, en  nyi.”79

Ahogy Pušnik rá mu ta tott, a té vé né zés gya kor la ta egy re job ban in di vi du a -

75 SÁN DOR György: Az élet mód és a te le ví zió. Rá dió és Te le ví zió Szem le, 1975/4. 12.
76 A Munkácsy te le ví zi ót elő ál lí tó Szé kes fe hér vá ri Va dász töl tény Gyár hoz pél dá ul is ko lák,

párt bi zott ság ok, sport egye sü le tek for dul tak le vél ben, egy-egy so ron kí vü li ké szü lé ket re mél ve.
77 In ter jú O. Mi hál  lyal. Tiszapalkonya, 2008. 11. 15.
78 Maruša PUŠNIK: Flirting with Television in Socialism: Proletarian Morality and the Lust

for Abundance. In: Breda LUTHAR–Maruša PUŠNIK (szerk.): Remembering Utopia: The Culture
of Everyday Life in Socialist Yugoslavia. New Academia Publishing, Wa shing ton. 250–251. –
Kerényi Gá bor Vezseny köz ség rá di ó zá si és té vé zé si szo ká sa i ról írt nép raj zi dol go za tá ban a
kö zös té vé né zés kap csán kö zöl te a kö vet ke ző in ter jú rész le tet: „A tévét ele in te ad dig néz tük,
amíg a mű sor tar tott. Nem volt ott il lem sza bály. Vót, hogy a gaz da az egyik sa rok ba vót, az as -
szony meg a má sik ba, oszt alud tak.” (KERÉNYI Gá bor: i. m. 65.)

79 In ter jú P. Ká rol  lyal. Tiszapalkonya, 2011. 09. 06.
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li zá ló dott az ál tal, hogy egy re töb ben tud tak té vé ké szü lé ket be sze rez ni, s a
pár be szé dek he lyett egy re in kább a te le ví zi ós kom mu ni ká ció kezd te ural -
ni az ott ho ni te ret. A tévénézés egyen lő vé vált más ház tar tá si és ott ho ni
sza bad idős te vé keny sé gek kel, mint a fő zés, ol va sás stb., s az ott ho ni idő el -
töl té sét, il let ve a lá to ga tá sok ide jét is egy re in kább a té vé mű sor rend je
szab ta meg. Ha bár az em be rek a té vé ré vén sok kal job ban kö tőd tek a vi -
lág hoz, mint bár mi kor an nak előt te, a té vé né zés las san még is hoz zá já rult
az el ide ge ne dés hez és in di vi du a li zá ci ó hoz a kol lek ti vi tás fe lé igyek vő szo -
ci a lis ta tár sa da lom ban.80

A szlovén ku ta tó nő ar ra is ki tér, hogy a té vé ha té kony esz köze a szo ci a -
lis ta ide o ló gi a min den nap ok ba transz for málásának, ez zel se gít ve a szim -
bo li kus ha ta lom rep ro duk ci ó ját. A szocialista re zsim trükk je ként a te le ví -
zi ós prog ram a si ke res szo ci a lis ta fej lő dés és a mo dern szo ci a lis ta ipa ri
tár sa da lom mun ka er köl csé nek ide á ját vit te el a la ká sok ba. Olyan kör nye -
zet ben szó lí tot ta meg az em be re ket, ahol ké nyel me sen, ott ho no san érez -
ték ma gu kat. A hatás nem is ma radt el, a szlo vén in ter jú ala nyok vis  sza -
em lé ke zé se sze rint a ko rai évek ben sze ret ték néz ni az ipa ri lé te sít mé nyek -
ről, az új gyá rak ról, fel sze re lé sek ről, gé pek ről vagy a gé pe sí tett me ző gaz da -
ság ról stb. be szá mo ló ri por to kat.81 A Nők Lap ja egyik 1959. de cem be ri lap -
szá ma is a po li ti ka, a köz élet iránt ér dek lő dő em be rek ként áb rá zol ta a fa -
lu si a kat: „Gyen ge az áram, az a baj. Ha a szom széd fel kap csol ja a vil lanyt,
alig jön be a kép. A kongresszuskor is! Na, úgy ká rom ko dott az em be rem,
rossz volt hal la ni. Át jöt tek mind a szom szé dok, hogy majd hall gat ják
Hrus cso vot. An  nyi an vol tunk, még a hi deg spar her den is ül tek. És kép zel -
je, jó for mán sem mit se lát tunk.”82

A televízió tu dat for má ló, ne ve lő sze re pe a ké sőb bi ek ben is fon tos volt.
Sán dor György mű sor igaz ga tó a kul tú ra köz ve tí tést te kin tet te a té vé egyik
leg fon to sabb fel ada tá nak: „A tévé az zal, hogy vá ros és fa lu, fi zi kai és szel -
le mi mun kát vég ző em be rek szá má ra egyidőben köz ve tít tan fo lya mo kat
és be mu ta tó kat, szín há zat és fil met, ma ga is se gít ab ban, hogy a kul tú ra
min den ki hez el jus son. (…) Ez zel hoz zá já rul a vá ros és fa lu kö zöt ti kü lönb -

80 Maruša PUŠNIK: i. m. 248–251.
81 Uo. 249. – A televízió sze re pét a szov jet re zsim két te rü le ten lát ta alap ve tő fon tos sá gú -

nak: a po li ti kai kom mu ni ká ci ó ban és a kul tu rá lis fel eme lés elő moz dí tá sá ban. Er ről és a té -
vé né zés izo lá ci ót, pas  szi vi tást ho zó gya kor la tá ról lásd még Kristin ROTH-EY: Finding a Home
for Television in the USSR, 1950–1970. Slavic Review, 2007/2. 278–306.

82 Kókai es ték. Nők Lap ja, 1959. de cem ber 17.
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sé gek csök ken té sé hez, és csök ken ti a fi zi kai és szel le mi mun kát vég zők
kö zött ma még meg le vő kul tu rá lis kü lönb sé gek kö rét.”83

A Magyar Rá dió és Te le ví zió a fal vak la kó i nak szánt mű so ra i ról ké szült
1961-es jelentés84 is szin te min den mű fajt meg em lí tett a ked velt mű so rok
kö zött, ugyan ak kor az íz lés for má lás igé nyé vel fel lép ve meg is szab ta az
adott mű sor tí pus fej lesz ten dő, erő sí ten dő te rü le te it. Csak né hány eset ben
te kin tet te ki in du ló pont nak, to vább épít he tő nek a már ki ala kult ér dek lő -
dé si kör ele me it. Az is me ret ter jesz tő mű faj ok kö zül a leg si ke re sebb nek
tar tott Té li órák – hasz nos mu lat sá gok cím mel fu tó rá dió mű sort (mely nek
min tá já ra Őszi-té li es ték cí men té vé mű sort is ter vez tek) pél dá ul a pa rasz -
tok ál tal ked velt ka len dá ri u mi for ma mo der ni zált vál to za tá nak te kin tet -
ték. Más tár sa dal mi cso por tok kal ös  sze vet ve, ha a pa rasz tok hoz szól tak,
na gyobb fon tos sá got tu laj do ní tot tak a for mai meg va ló sí tás nak, az ügyes
mű fa ji meg ol dá sok nak: a sze mé lyes hang vé tel nek és a szen zá ci ó sze rű tá -
la lás nak, ami re igen al kal ma sak az élet raj zi hang já ték ok, a sze mé lyes be -
szá mo lók és az is me ret ter jesz tő mű so rok. A népszerű iro dal mi és ze nei
rá dió mű sor ok tól (me lye ken a te le ví zi ós mű so rok is ala pul tak) vi szont kor -
sze rűbb gon dol ko dás mó dot és igé nye sebb tar tal mat vár tak el. A műfaji
ská la bő ví té sé vel pél dá ul ar ra tö re ked tek, hogy vis  sza szo rít sák a Kin cses
Ka len dá ri um cí mű iro dal mi mű sor „bi zo nyos ret rog rád, az el ma ra dott pa -
rasz ti íz lés hez és gon dol ko dás mód hoz iga zo dó vo ná sa it” (első sorban a
kis pol gá ri men ta li tá sú, há zsár tos Róza–Mihály-házaspárra gondolva).
A  Ma gyar Nó ta Bi zott ság köz re mű kö dé sé vel csök ken tet ték a nó ták ará -
nyát a nép ze ne ja vá ra, főműsoridőben (ezt ki fo gá sol ta is elég sok pa raszt -
hall ga tó), a te le ví zió mű so ra i ból pe dig szin te tel je sen hi ány zott a nó ta. Kü -

83 SÁN DOR György: i. m. 11. – Hor váth Edi na a Ma gyar Te le ví zió 1968-as mű sor po li ti ká ját
elem ző cik ké ben ír ja, hogy a hat adás nap alatt az egyes na pok főműsoridőben ha tá ro zott jel -
le get kap tak: ked den szín há zi és ope ra köz ve tí té sek, ope ra fil mek, szer dán já ték film vagy té -
vé já ték, va la mint me ző gaz da sá gi és kül po li ti kai té má jú mű so rok sze re pel tek; csü tör tö kön
if jú sá gi mű sort, hely szí ni köz ve tí tést, té vé já té kot vagy rö vid já ték fil met, ze nei és kép ző mű vé -
sze ti mű so ro kat ve tí tet tek. Pén te ken ként je len tő sebb ze nei vagy iro dal mi fej tö rők, ve tél ke -
dők, po li ti kai ok ta tó és is me ret ter jesz tő mű so rok és szó ra koz ta tó ze nés mű so rok men tek,
míg szom ba ton és va sár nap szó ra koz ta tó mű so ro kat (szín há zi elő adá so kat, sport köz ve tí té -
se ket, té vé já té ko kat, já ték fil me ket) ad tak. (HOR VÁTH Edi na: A Magyar Te le ví zió mű sor po li ti ká -
ja – 1968. Múl tunk, 2008/3. 188.)

84 A Magyar Rá dió és Te le ví zió mű so ra i nak sze re pe a fa lu kul tu rá lis szín vo na lá nak eme -
lé sé ben. MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lyá nak (APO) ira tai.
1961. 7. ő. e. http://mol.arcanum.hu/mszmp/a110430.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=APO_
1961&pg=1187&l=hun.  (Letöltve: 2012. 05. 12.)
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lön hang súlyt he lyez tek a ko moly ze ne meg sze ret te té sé re (pél dá ul nép dal -
ok szim fo ni kus fel dol go zá sa i val), s a te le ví zi ós ope ra köz ve tí té sek ben is
nagy le he tő sé get lát tak, re mél ve, hogy a von zó ké pi vi lág fe lül ír ja a ko -
moly ze né től va ló ide gen ke dést. A híradásokkal kap cso lat ban ér ke zett le -
ve lek a köz ért he tő sé get, az egy sze rű fo gal ma zás mó dot, nyel ve ze tet hi á -
nyol ták, ame lyet kü lö nö sen az „el len sé ges” rá dió adás ok ha tá sá nak el len -
sú lyo zá sá ra tar tot tak meg fon to lan dó nak a je len tés te vők. Több he lyen is
ki fo gás ként me rült fel, mi ért nem hasz nál ja ki job ban a te le ví zió a ké pes
áb rá zo lás mód nyúj tot ta le he tő sé get: „ál ta lá nos kí vá na lom, hogy ne egy fej
tölt se be ne gyed órán át, vagy to vább is a kép er nyőt”.

1968-ban a mű sor hét ki bő ví té sé nek, a tematizációnak egyik cél ja volt,
hogy – a „té vé rab ság” ki ala ku lá sát meg aka dá lyoz va – „dif fe ren ci ált té vé -
né zés re” bá to rít sák a né ző ket, hi szen – mi ként a Rá dió Új ság is több ször
hang sú lyoz ta – a té vé né zést is ta nul ni kel lett.85 A jelenségre Kerényi Gá -
bor is rá mu ta tott vezsenyi vizs gá la ta so rán: „Mikó a te le ví zió begyütt, ele -
in te vé gig les tük. Ha kor cso lya vót, még ket tő ig is néz tük. De mán nem ér -
de kel ez sem. Úgy mond juk, hogy ez sem meg in ni va ló.”86

A  televízió szó ra koz ta tó mű so rai kap csán foly ta tott ko ra be li bor so di
vizs gá lat ha son ló ta pasz ta la to kat szűrt le: „So kan a tel jes mű sort szó ra -
koz ta tó nak te kin tik, il let ve ma gát a te le ví zi ót szó ra koz ta tó esz köz nek vé -
lik, és azt sze ret nék, ha (…) ki zá ró lag szó ra koz ta tó elő adá sok sze re pel né -
nek a prog ram ban, azok kö zül is csak a kön  nyebb, együtt-gon dol ko dást
nem kí vá nó mű fa jú já té kok és egyéb adá sok.” A  felmérés (mely nek mi -
ként jé ről sem mit sem kö zöl a szer ző) me ző gaz da sá gi és mun kás jel le gű já -
rá sok, te le pü lé sek meg kü lön böz te té sé vel is igyek szik ár nyal ni a la kos sá -
gi igé nye ket, ugyan ak kor nem fe dez he tő fel mar káns kü lönb ség a mű so -
rok meg íté lé sé ben. A  borsodi bá nyá szo kat pél dá ul úgy áb rá zol ja, mint
akik ked ve lik a so ro za to kat, a Kék fényt, a nem zet kö zi es te ket, vi szont a
sta ti kus ké pi vi lá gú ke rek asz tal-be szél ge té sek, a több ször fá rasz tó nak
ítélt szín há zi köz ve tí té sek nem kel tik fel ér dek lő dé sü ket. Ke ves lik a ma -
gyar tá jak, tör té nel mi em lé kek, né pi együt te sek be mu ta tá sá ra szánt
időt.87

85 HOR VÁTH Edi na: i. m. 188. A tévéfüggőségről és a vá lo ga tás fon tos sá gá ról, amely el ső sor -
ban a ta nu lat lan em be rek kö ré re volt jel lem ző, lásd még Kristin ROTH-EY: i. m. 301–302.

86 KERÉNYI Gá bor: i. m. 65.; GUNDA Bé la: i. m. 55–56.
87 BE NE DEK Mik lós: Bor so di me di tá ció. A televízió szó ra koz ta tó mű so ra i ról. Rá dió és Te le -

ví zió Szem le, 1970/1. 53., 57–58.



Az egyik leg nép sze rűbb te le ví zi ós prog ram nak a sport köz ve tí té sek bi zo -
nyul tak. Von ze re jük – mi ként ar ra M. Jó zsef ke res ke dő is fel fi gyelt – akár
vá sár lás ra is ösz tö nöz he tett: „…a te le ví zi ót a sport ked ve lők, a fo ci ked ve lők
[vet ték]. Hát ugye té vén mu tat ták a fut ballt, a mec  cse ket. Hát vasárnapon-
kint be men tem az üz let be, va sár nap, mec  cset néz ni jöt tek, te li volt az üz -
let és néz ték a mec  cset […] Ki nyi tot tam a bol tot, mán csak azért, hogy mec -
cset néz zünk. Hát úgy ment széj jel a hí re, hogy van olyan ké szü lék, ahol
le he tett mec  cset lát ni… Hát még Haj dú bö ször mény ből is jöt tek, hal lot ták,
hogy Pol gá ron va sár nap le het mec  cset néz ni. És így tud tam el ad ni te le ví -
zi ót. Jaj, ne ki is ké ne ilyen ké szü lék.”88

Gunda Bé la az idő sebb fa lu si nem ze dék leg ked vel tebb mű so rai közt
em lí ti az aláb bi prog ra mo kat: idő já rás-je len tés (nép sze rű sé ge a ka len dá -
ri u mok ra ve zet he tő vis  sza), ka lan dos fil mek és szín da rab ok, Re pülj pá va
és a hoz zá ha son ló mű so rok, cir ku szi elő adá sok. Ugyan ak kor ar ra is fel -
hív ja a fi gyel met, hogy a pa rasz ti né pes ség sok mű sort (pél dá ul a pol gá ri
élet ről szó ló szín da ra bo kat, a mo dern drá má kat) ne he zen ér t meg.89

A kultúrához va ló egyen lő hoz zá fé rés, mint lát hat juk, nem fel tét le nül mó -
do sí tott a ha gyo má nyos, pa rasz ti ér dek lő dé si kö rön, az az a bő vü lő mű sor -
kí ná lat nem hoz ta ma gá val azon nal a be fo ga dás ké pes sé gét.
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88 In ter jú M. Jó zsef fel. Bu da pest, 2011. 04. 13.
89 GUNDA Bé la: i. m. 55–56.


