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Balogh Pál Géza 

Disznótoros töprengések 

Hajnali fél 7 körül szálltam le a buszról, és kezdtem el a dombnak felfele ballagni Budapest 

egyik agglomerációs településének határában. Az egykori állami gazdaság területét a ’90-

es évek eleje óta elkezdte visszahódítani a természet. A murvával felszórt földút mentén 

pionír növények burjánoztak, és ez sokadjára is igazi senkiföldje-hangulatot keltett 

bennem, amibe csak a háttérben felsejlő hipermarket és az előttem zúgó autópálya zavart 

bele. Habár a „terepem” csak egyórás buszozásra volt az otthonomtól, és társadalmilag és 

kulturálisan se volt tőlem túl nagy távolságra, mégis minden alkalommal elfogott a semmi 

mással össze nem hasonlítható „terepmunka-érzés”, amikor a dzsindzsáson keresztül a 

kecsketartó gazdasághoz baktattam. Ezen a reggelen is úgy éreztem, hogy az ismeretlenbe 

teszek kirándulást, hiszen hiába a „saját kultúrámban” kutattam etnográfusként, első 

beszélgetéseim alkalmával még semmit nem tudtam arról, milyen az élet egy jelenkori 

gazdaságban. Emiatt aztán kezdetben jó pár kérdés feltevésekor éreztem magam teljesen 

hülyének. Ebben a mi posztmodern világunkban úgy látom, sokszor az, ami a kutató saját 

kultúrájának tűnik, az se igazán saját kultúra: generációnként, életvilágonként annyira 

fragmentálódott a társadalmi valóság, akkora a kulturális távolság köztünk, hogy néha alig 

értjük meg egymást a földrajzi közelség ellenére is. 

Ahogy közeledtem a helyszínhez, a disznóvágás helyéül szolgáló elhagyott, majd 

újra használatba vett állami gazdasági istállóhoz, és feltűnt mellettem a szomszédos 

gazdaság az őrzőkutyákkal és pár legelésző tehénnel, engem is mindig önkéntelenül 

elfogott a „pasztorális romantika”.1 Ilyenkor mindig eszembe jutott, miért is kezdtem neki 

témám kutatásának, és utólag azt kell gondoljam, talán elsőre ez is szerepet játszott ebben. 

Éveken át kutattam vidéki településeken más-más témákban, de ezekből szinte sosem 

írtam meg semmit, vártam a „Nagy Témát” és a számomra ideális terepet. Annyit tudtam, 

hogy számomra ez a magyar vidék lesz, de még sokáig nem éreztem magamat kellően 

felkészültnek se elméletben, se gyakorlatban arra, hogy terepmunkáimból írásba is 

öntsek valamit. Néprajzosként pedig a figyelmünk sokszor az elmúlóban lévő dolgok felé 

                                                           
1 A kifejezést Heather Paxson amerikai antropológus „The Life of Cheese” című könyvéből kölcsönzöm. 

Paxson 2013: 15–20. 
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irányult: egykor háztájizó öregekkel beszéltünk a tsz-időszakról, vagy a rendszerváltás 

időszakának agráriumban bekövetkezett káoszáról, és emiatt mindig az volt az érzésem, 

hogy egykori életvilágok halálának krónikásai vagyunk. Én pedig egyre inkább valami 

élővel, a vidék szempontjából előre mutatóval akartam foglalkozni. Ezt a „valamit” 

találtam meg végül először egy somogyi állatorvos gazdaságának képében, aki falura 

költözött, vásárolt néhány tehenet, és feleségével kézműves sajtokat kezdett gyártani. A 

vele való beszélgetés után kezdett el felnyílni a szemem az általam „alternatív 

gazdaságok”-ként definiált mezőgazdasági kisüzemekre, melyekben az üzleti szempontok 

mellett előtérbe kerül a természetkímélő, egészséges élelmiszerelőállítás és az állatok 

jóléte is, és amelyeket sokszor városról vidékre költözött, nem mezőgazdasági háttérből 

érkezett gazdák vezetnek. Lassan rájöttem, hogy nincsenek is olyan kevesen, és sok 

helyen valóban egy új színt visznek a környező társadalmi valóságba. 

Így jutottam el mostani úticélomhoz, Géza és Anett2 gazdaságába. Géza az 

építőiparból váltott, és könyvelő feleségével nyolc év alatt építették fel főleg kecske- és 

disznótartásra alapozott gazdaságukat. Most, 2019-re úgy tűnik, már képesek lesznek 

kizárólag ebből a tevékenységből megélni. A pasztorális idill morzsái, amik még ott 

motoszkáltak a fejemben, hamar elillantak az első beszélgetések során, és átadták a 

helyüket annak, amit Heather Paxson „poszt-pasztorálisnak” nevez.3 Hisz Géza és párja 

nem csak nekem, de kifele is azt a képet sugározza, hogy életük egy jó élet, de nem 

nehézségektől mentes. Minden nyilvános eseményen időről időre szóba kerül a jelenkori 

mezőgazdaság válsága, és állandó küszködéseik a bürokrácia útvesztőiben. 

Ilyesfélékkel a fejemben ballagtam a nyilvános disznótorra, annak izgalmával, hogy 

elbeszéléseiket végre élőben is összevethetem valós gyakorlatukkal. Amikor 

megérkeztem, Géza még nem volt az istállónál, de munkásai már a szúrásra készülődtek 

elő. Szerencsére nem voltam számukra ismeretlen, és azt is tudták, hogy mi járatban 

vagyok. Különben, bár az esemény teljesen nyitott volt, és – az átláthatóság jegyében – a 

szúrás is meg volt hirdetve, a napnak ezen a részén szinte sose jelent meg a gazdaság vevői 

közül senki, így meglepetésnek hatott a felbukkanásom, pláne hogy a nyakamban ott 

lógott a fényképezőgép is. Mikor Géza is befutott, váltottam vele néhány szót, de aztán 

azonnal ki is szökött az istállóból. Hopp, rögtön egy „adat”, amin már pörgött is az agyam, 

és máig rendszeresen idézem is állatokhoz való viszonya illusztrálására: Géza ugyanis 

                                                           
2 A szövegben – adatközlőim védelme érdekében – mindvégig álneveket használok. 
3 Paxson 2013: 15–20. 
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szinte sose vesz részt magán a szúráson, hisz ő maga neveli fel az állatokat, minden nap 

velük van, és emiatt nem akarja végignézni a halálukat. EU-konform módon sokkolás után 

került sor az ölésre, majd mikor munkásai kiráncigálták az állatot, és felhúzták a platóra, 

Géza is teljes erőbedobással szállt be a munkába. Én is beugrottam az egyik kocsi 

hátuljába, és elindultunk felfele, a feldolgozás helyszínére: az állami gazdaság egykori 

irodaépületének fedett terasszá alakított részéhez. 

A jelenlétemet a fotózás azonnal legitimálta minden vendég számára. Legtöbbször 

máig ez a szerep az, amiben azonosítanak, és amelyben meglehetősen kényelmesen tudok 

mozogni az eseményeken, minimális magyarázkodással, miközben egyébként a főleg 

családoknak célzott rendezvényeken furcsának hatna egy magányos huszonéves „különc” 

figura jelenléte. Ugyanakkor egyrészt saját magamnak is értékes vizuális 

dokumentumokat, jegyzeteket szereztem így az eseményről, másrészt Gézáék számára is 

segítség volt az alapos fotódokumentáció, hisz nekik erre nincs idejük. A következő tor 

facebook eseményét így már az én képeimből készült borítókép hirdette. Becsülettel végig 

is fotóztam a napot, ami jó „alibi”-nek bizonyult az esemény résztvevő megfigyelésére, 

amit a korábbi interjúim már erősen megtámogattak – vagyis tudtam, mire figyeljek. Így 

könnyebben fejthettem meg a gazdaság működésének bonyolult rejtvényét, láthattam 

már meg az események mögöttes értelmét, és készíthettem „sűrű leírást” egy-egy jellemző 

eseményről, melyben feltárult a gazdaság stratégiájának veleje. 

Minden gazdaság maga is egy rejtvényre keresi a megfejtést: arra, hogy adott helyi 

gazdasági környezetében hogyan teheti sikeressé magát. Ennek a komponenseiből: hogy 

miképp lehet földhöz, illetve induló eszköz- és állatállományhoz és a szükséges tőkéhez 

jutni; hogyan lehet megszerezni a gazdaság működtetéshez szükséges tudást; illetve 

hogyan alakítsák ki az adott közegben eladható termékpalettát, hogy azt valahogyan 

értékesíteni is lehessen. És közben persze az időbeosztást is úgy kell megszervezni, hogy 

a család egy tagja se szakadjon meg a munkában és égjen ki benne, valamint – családi 

gazdaságokról lévén szó – jusson elég idő a gyerekekre, a velük való közös időtöltésre is. 

És persze ott van az alkalmazottak ezzel szorosan összefüggő kérdése is, akik ugyan 

tehermentesíthetik a családot, de cserébe újabb kiadást jelentenek a háztartás 

pénzgazdálkodásában. Az alkalmazottak ráadásul a gazdaságok működtetésének egyik 

legnagyobb rizikófaktorát jelentik, hisz sok gazda szerint embertelenül nehéz megbízható 

fizikai mezőgazdasági munkáshoz jutni. Hát még olyanhoz, akire a tej kezelését is rá 

lehetne bízni, ami törvényileg különben nem is lenne lehetséges, és különben is a 
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legnagyobb felelősséggel és precizitással járó munka a gazdaság életében. A gazdaság 

vezetésnek talán legkomolyabb csapdája tud lenni a kérdés: amennyit nyerhetnek az 

alkalmazottakon, annyit, vagy még talán többet veszíthetnek is velük, ha nem 

körültekintően választanak. A legnagyobb probléma általában mégis az eladás: a termelői 

piacok  nagyon jó lehetőséget jelentenek a feltörekvő termelők számára, de cserébe 

rengeteg időt vesznek el az életükből, ráadásul úgy, hogy mindeközben teljesen 

bizonytalan, mennyi bevételhez jutnak egy adott napon. Ezekre a tényezőkre adott egyedi 

válaszai kombinációjából alakítja ki minden gazdaság a maga gazdasági és környezetében 

megfelelő, sikerességre törekvő megoldásait. 

Az értékesítés problémájára Géza válasza az volt, hogy 2015-ben úgy döntött, 

teljesen felhagy a piacozással, és minden energiáját a háztól való értékesítésre helyezi át 

– ám ez önmagában kevés lett volna. Gazdasági stratégiájának kulcsa innentől az élmény 

szolgáltatása lett. A gazdaság kapuja állandóan nyitva áll, minden nap lehet fejést, 

legeltetést, feldolgozást nézni, és az értékesítés helye a feldolgozó helyiségül szolgáló zárt 

terasz, ahol bárki szemügyre veheti termékeik készülését. Ezen kívül havonta akár 

többször is vannak fesztivál jellegű események, ilyen volt az a december eleji disznóvágás 

is, ahol éppen járunk. A recept pedig bevált: a gazdaság most már egyáltalán nem szorul a 

piacozásra, több százas nagyságrendű rendszeres vevőjük van, akik a háztól vásárolva is 

eltartják már a gazdaságot – olyannyira, hogy idén végre úgy tűnik, nem szorul már rá a 

gazdaság külső tőke behozatalára. 

Miközben két munkása segítségével Géza egyre inkább hússá alakította a pár 

órával ezelőtt még visítozó, most már a rozsdamentes acél rénfára függesztett állatot, 

Anett alkalmazottjaival és barátnőivel a konyhában készítette a disznótoros menüt (az 

alapanyag persze főképp még nem az aznapi vágásból származott), én pedig nyakamban 

a fényképezőgéppel cikáztam fel-alá. A sürgés-forgás közben így a gazdaság vevői 

oldalából is ízelítőt kaptam. Tátott szájú tizenévesekkel pálinkáztam, akiket nagyapjuk 

hozott el a disznótorra, hogy lássanak ilyet is. Vidéken felnőtt, könnyes szemű 

nagymamákkal és negyvenes családapákkal nosztalgiáztam szülőföldjük disznótoros 

receptjeiről. Közben ártatlanul csillogó tekintetű, az állat halálán, a belsőségeken még 

nem fintorgó, hanem azt inkább izgalmasnak látó gyerekek segítettek Gézának perzselni 

a szőrt, majd bontani a disznót, és darálni, fűszerezni, majd gyúrni a kolbászhúst és a 

hurkának valót. Anett délután az összegyűlt gyerekseregnek élő biológiaórát is tartott a 

disznó abalében főtt belső szerveinek segítségével. Úgy tűnt, Géza egyértelműen 
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megtalálta a piaci rést, ahová benyomulhat: remek üzleti érzékkel szolgálta ki a felnőttek 

és a gyerekek igényeit is. A látogatók pedig nem csak a toros menüért fizettek, de 

többségük kezükben termékeikkel teli zacskókkal távozott, amiért ugyancsak tetemes 

összegeket hagytak ott Gézáék pénztárában. 

Bár örültem a sok remek fotónak, a nap során nem is a feldolgozás volt számomra 

az igazán érdekes, hisz nagyjából már tudtam, hogy végzi Géza a disznó feldolgozását, a 

receptjeit is már ismertem.  Ugyanakkor a megfigyelés alatti spontán beszélgetések olyan 

adatokhoz vezettek, amik valóban kulcsai lettek a gazdasági stratégia értelmezésének. A 

tor munkái közt pihenőül – a kora reggeli érkezések előtti és utáni pálinkázást kivéve – a 

rövid cigaretta-szünetek szolgáltak a fedett terasz melletti udvaron. Bár készültem előre 

egy dobozzal, még így sem voltam elég előrelátó, és nagyjából délután kettőtől már 

tarhálnom kellett, hogy csatlakozhassak a beszélgetésekhez, amiket viszont semmi 

pénzért nem hagytam volna ki. Ezeken a beszélgetéseken láttam leginkább élesben Géza 

gazdasági stratégiájának működését. 

Még délelőtt, az egyik első szünetben Géza irányításával elkezdett összeismerkedni 

az összegyűlt társaság. Egy harmincas férfi arról kezdett magyarázni, hogy ha tudja előre, 

hogy itt ilyen jó és nyitott a hangulat, hozza a gitárját és a bandáját is, és zenéltek is volna 

nekünk. Géza azonnal lecsapott a témára: rögtön kiderítette, hogy a bandával blues-zenét 

játszanak, és egy téli zártkörű eseményre azonnal le is szervezte őket zenélni. Más 

fesztivál-napok során is rendre kiderült, hogy Géza lépten-nyomon építi az informális 

kapcsolathálóját, melyet bármikor lehet aktivizálni. Barátok szállítják a fűszereket vagy a 

lekvárt a termékeihez, cserébe ők árulják mézeiket, szörpjeit és lekvárjukat, és szintén egy 

barátjuknál lovagolnak a gyerekeik a szomszédban, amiért ők sajttal fizetnek, de sajtért 

veszik a háztartásnak a tojást is egy ismerőstől. Rendezvényeiken a teljes 

programkínálatot ily módon szerzett ismerősök szállítják: barátaik árulják saját 

termékeiket, szerveznek quad-bérlést, hoznak ugrálóvárat, bírálják a főzőversenyeket és 

szolgáltatják a zenét. Sőt, ezek az események eleve baráti összejövetelekből nőttek ki, míg 

végül Géza rájött, hogy két legyet is üthet velük egy csapásra: a számára fontos közösségi 

események (melyek – ezt már én teszem hozzá – roppant hatékonyan óvják őket a 

kiégéstől, ami sok más gazdaság végzetét jelenti) egyúttal jelentős gazdasági hasznot is 

hajthatnak. 

Egy másik ilyen fontos esemény, melyben ott sűrűsödött a gazdaság működése, 

már délután történt. Géza egyik alkalmazottja, Imre kissé ingerülten szólt oda egy másik 
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munkásnak, Ferinek. Zavarta a lassú tempó, Géza viszont rögtön jelzett neki, hogy „nyugi, 

nyugi”. A következő szünetben aztán Géza kettesben elmagyarázta, hogy Imre ahhoz van 

hozzászokva, amikor az eladásra készülő termékeik gyártásánál a reggeli vágás után 

délután kettő-három óra körül már az állat teljes feldolgozásával végeznek. Ezek az 

események azonban mások, itt lassabban kell dolgozniuk, hogy a látogatók is kivehessék 

a részüket a munkában. Géza jó érzékkel konstruálta meg azt az élményt, amelyre a 

vevőközönsége vágyik, és amit ha kiszolgál, akkor visszajáró vevőket tud szerezni, akik 

aztán minden eseményről termékeikkel teli szatyrokkal távoznak. Emiatt azonban nem 

hamisított meg semmit, csak finom igazításokkal élt, hogy a vásárló a lehető legjobb 

élményhez jusson a gazdaságában. Így például a szúrást magát sem titkolta el soha, de 

nem is különösebben bíztatta a látogatókat a részvételre. 

Az utolsó ilyen sűrű pillanat az esti kolbásztöltés alatt következett. Addigra már 

csak Géza és Anett dolgozott a feldolgozóasztaloknál, a gyerekseregnek segítették tölteni 

a hurkát és a kolbászt. Géza alkalmazottjai végre pihenhettek. Én is éppen egy kis szünetet 

tartottam a fotózásban, amikor Géza egyik alkalmazottja megszólított engem. Ahogy 

néztük az idilli jelenetet, arról kezdett beszélni, hogy bár nincsenek túlfizetve – persze 

nem is számítanak rá – de nem is ezen múlik az, hogy mennyire szeret itt dolgozni. Sokkal 

inkább azon, hogy Géza jó főnök, munka közben pedig jó a hangulat, mindig nagyokat 

röhögnek. Egyszerű, spontán pillanat volt, és számomra meggyőző bizonyítéka annak, 

amit a másik oldalról, Gézától – aki elmondása szerint még a zoknit, a cigit és a sört is 

megveszi az alkalmazottaknak – már hallottam. Ez, hogy miképp lehet megbízható 

alkalmazottat találni egy kisgazdaságba, szintén fontos része a nagy rejtvénynek, amibe 

oly sokan buktak már bele. Géza a maga részéről azt a megfejtést találta, hogy egyrészt jó 

érzékkel választott alkalmazottakat, akiknek aztán a munkáját határozottan kézben is 

tartja, ugyanakkor közben mindent meg is tesz, hogy szeressenek nála dolgozni. 

Estére vissza kellett érnem Pestre, úgyhogy a vacsorát már nem vártam meg. Géza 

egyik alkalmazottjánál gyorsan ki is fizettem a két étkezést, amin részt vettem, aztán 

elkezdtem keresni a szememmel őt is. Miután megtaláltam, és kiderült, hogy fizetni 

mertem, összehúzta a szemöldökét, hogy miért tettem ilyet, majd eltűnt a kamrában, és 

visszatért egy nagy zsák hurkával és kolbásszal, hogy akkor legalább ezt vigyem el. Ezután 

gyorsan futott egy kört, hogy fuvart szerezzen nekem a legközelebbi buszig. Hálálkodva 

elköszöntem az egész családtól és az újdonsült ismerősöktől, majd egy régi osztálytársa 
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kocsijában leszáguldottunk a legközelebbi buszig, és már azon kezdtem el leírni a 

legfontosabb élményeket. 

A leszállást követően kezdtem el töprengeni a számomra egyik legfontosabb 

problémán. Kár lenne tagadni, hogy az ember terepen nem csak adatokat gyűjt, de emberi 

kapcsolatok is épít, melyek rá magára is hatással vannak. Miközben az ember próbál 

tudományos objektivitásra törekedni, kivonva magát a terepmunka érzelmi hatása alól, 

ezeknek a találkozásoknak vitathatatlanul személyiségformáló ereje is van – gazdáim 

történetei, melyek egy életútban bekövetkezett radikális váltásokra, bátor újrakezdésekre 

adnak példát, azóta is meghatározóak számomra. Ezenkívül egyre jobban vágyni kezdtem 

arra is, hogy amellett, hogy szöveggé alakítom élettörténetüket és élet-stratégiáikat, jó 

gyakorlataikat meg is ismertessem másokkal, problémáikra pedig segítsek megoldást 

találni. Előbukkant bennem az akció-antropológia igénye, a terepmunka vidékfejlesztési 

hasznosításának vágya. Sok helyen ez még eretnek gondolatnak számít, de az 

antropológiai megközelítést éppen a bevonódás, a megértés vágya, a személyesség teszi 

azzá, ami. Számomra pedig ebből egyenesen fakad a segítés igénye is, hogy terepmunkánk 

ne váljon öncélúvá. Egyre inkább úgy gondolom, hogy mindamellett, hogy törekszünk a 

tudományos objektivitásra, ugyanakkor el kellene kerülnünk, hogy csak ez az öncélú 

megismerés vezesse kutatásainkat, és a polcra kerülő kötetek mellett cselekvéssé is kell 

alakítanunk megismerésünk eredményeit. Ráadásul azt hiszem, a megismerés 

rejtvényének megoldásánál még izgalmasabb talány lehet, ha segíteni is akarunk a 

kutatottak komplex problémáin, mégpedig úgy, hogy nem saját nézőpontunkat erőltetjük 

rájuk. 
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