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SCHWARCZ GYÖNGYI

A falu, a vidék, az agrárium, a mezõgazdaságból élõk helyzete mindig is a hazai társa-
dalomtudományos érdeklõdés egyik kiemelt témája volt a 20. század folyamán Magyar-
ország gazdaság- és társadalomtörténeti, valamint településszerkezeti sajátosságai mi-
att. A hetvenes�nyolcvanas években a mezõgazdasági nagyüzem és kistermelés (bár az
utóbbi természetesen csak korlátozott mértékben létezhetett) megõrzött kettõsségé-
nek eredményeként zajló gazdasági és társadalmi folyamatokat elsõsorban a szociológia
próbálta leírni és értelmezni.1  A korszak legjelentõsebb elméletei Márkus István, Juhász
Pál és Szelényi Iván nevéhez köthetõk, akik a polgárosodás gondolatához kapcsolódva
fogalmazták meg teóriájukat.2

Az Európát s ezen belül Magyarországot a hetvenes évektõl �fölfedezõ� antropoló-
gusok is a mezõgazdaság szocialista átszervezésének gazdasági és/vagy társadalmi követ-
kezményeit vizsgálták;3  munkájuk � konkrét terepválasztásuk és szociálantropológiai
iskolázottságuk folytán � a kiválasztott településekrõl szóló klasszikus közösségtanul-
mányokat eredményezett.

A társadalomnéprajz néhány szórványos kísérlettõl eltekintve azonban adós maradt
a korszakban zajló mezõgazdasági folyamatok társadalmi hatásainak értelmezõ bemuta-
tásával. A hetvenes években újrainduló társadalomnéprajzi jelenkutatások � változás-
vizsgálatok keretében � elsõsorban az értékrend és a társadalmi kontroll szerepének át-
alakulását vizsgálták lokális közösségekhez kötõdõen. E korszakban készültek el olyan,
máig irányadó néprajzi munkák, mint a Varsány-kötet (Bodrogi 1978), amelynek gaz-
dálkodást bemutató fejezete a hazai gazdaságantropológia mértékadó írásának számít.

A rendszerváltás után is megmaradt a társadalomtudományok élénk érdeklõdése a
mezõgazdaság átalakulása és a vidék átformálódása iránt. A már-már önálló kutatási
témává váló �vidék� erõs empirikus bázisú, ugyanakkor elméleti igényességet sem nél-
külözõ kutatásában több szempontból is közelítettek a rurális társadalmakhoz. Kezdetben
a mezõgazdasági átalakulás, a tulajdonszerkezet-váltás, az üzemszerkezeti változások
és a kistermelés beindulása, terjedése váltotta ki a kutatók érdeklõdését. Ez egyfelõl a
szövetkezetek átalakulásának gazdaságszociológiai, -antropológiai közelképeit eredmé-
nyezte, valamint a gazdálkodói magatartások, stratégiák és üzemtípusok különbözõ
diszciplínák felõli bemutatását jelentette. Az elméletek részben egy új ruralitásról, a falu-
város kapcsolatok és a falu fogalmának átértelmezõdésérõl, a társadalom paraszttala-
nításáról szólnak, másrészt a gazdasági-társadalmi átalakulás lényegét a korábbi pa-
radigmához, a polgárosodás elméletéhez viszonyítva próbálják megragadni. Ez utóbbi
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szemlélethez tartozók az átalakulási folyamatot a megszakított polgárosodás elméleté-
nek igazolásaként vagy éppen cáfolataként tekintik, illetve a polgárosodásból kimaradó
csoportokról, a vidéki underclass megjelenésérõl beszélnek. A társadalomnéprajz is igyek-
szik bekapcsolódni ebbe a tudományos diskurzusba: elsõsorban a hagyomány, hagyo-
mányozódás és modernizáció tágabb fogalomkörébe ágyazottan olyan kérdéseket feszeget,
mint például a paraszti minták visszatérése és a vállalkozói minták terjedése, valamint a
helyi adottságok, hagyományok, minták szerepe, befolyásoló ereje az alkalmazkodás
folyamatában.

Lovass Kiss Antal4  könyve mindenképpen klasszikus néprajzi munkának tekinthetõ
abban az értelemben, hogy az agrárnépesség helyzetét, stratégiáit, körülményeit igyek-
szik feltárni egyes lokális közösségekben. Ahhoz, hogy szemlélete és megközelítése alap-
ján a könyv helyét kijelölhessük a tudományos diskurzusban, elõbb tartalmáról, célki-
tûzéseirõl és eredményeirõl kell szólni.

A szerzõ a bihari táj egy kis szegletének rendszerváltás utáni mezõgazdasági terme-
lési formáit vizsgálja, arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon kimutatható-e bármi-
lyen kapcsolat a földprivatizációt követõen kialakuló gazdálkodási formák és a korábbi
gazdálkodási magatartások között. Mivel a vizsgálat több településre is kiterjedt, termé-
szetszerûleg adódott a kérdés, milyen meghatározói lehetnek a területileg közel fekvõ
települések gazdasági stratégiáiban mutatkozó különbségeknek.

A könyv a hátrányos helyzetûnek számító, periferikus elhelyezkedésû vidék öt telepü-
lésének (Kóróssziget, Csökmõ, Újiráz, Komádi, Magyarhomorog) vizsgálatán alapul, ám
a szerzõ néhány környezõ településen végzett, kevésbé rendszeres és módszeres kuta-
tásainak eredményeit is felhasználja a folyamatok térbeli változatainak érzékeltetésére.
A szóban forgó öt falu táji-történeti, társadalom- és településtörténeti szempontból is
eltérõ változatot, típust testesít meg, s alapvetõen két, jól elkülönülõ vonzáskörzeti
hálóhoz tartozik. Mindazonáltal a szerzõnek nem célja a települések összehasonlítása,
sokkal inkább az egymás mellett létezõ lokális közösségek eltérõ stratégiáinak, gazdálko-
dási gyakorlatának bemutatásával a térség egészérõl próbál képet festeni. Ahogy fogal-
maz: �Célom továbbá a gazdálkodási gyakorlat elemzésén keresztül feltárni a régióra
jellemzõ gazdaság mûködését és a társadalmi élet egészében betöltött szerepét� (7. p.).

Ahhoz, hogy e célkitûzést értelmezhessük, valamint a megvalósítás sikerességét
értékelhessük, a könyv felépítésének rövid bemutatásával kell kezdenünk. Bár az írás alap-
vetõen és deklaráltan a néprajzi jelenkutatáshoz kíván kapcsolódni, és elsõsorban a rend-
szerváltás utáni változásokra koncentrál, az elsõ fejezetben mégis igen részletesen be-
mutatja a települések és (agrár)gazdaságuk történetét a 19. század végétõl. Az adatok-
ban és táblázatokban gazdag történeti részben elsõsorban agrártörténeti, valamint
település- és térségfejlesztési megközelítésben kapunk képet a vidékrõl. Ez a kép legin-
kább felülnézetinek nevezhetõ, az ismert történelmi, gazdaságtörténeti folyamatok, a
gazdaság- és térségfejlesztési szándékok taglalása, valamint a települések agrárgazdasá-
gának intézményi szemléletû, üzemszerkezeti és termeléstechnikai jellegû bemutatása
miatt. A nézõpont igazából csak a rendszerváltás elõtti évtized és a háztáji gazdálkodás
bemutatásakor közeledik az egyes helyi társadalmakhoz annyira, hogy felvillantsa a he-
lyi gazdaság és társadalom összefonódásait.

A rendszerváltást követõ gazdasági és társadalmi változásokat taglaló második és
egyben legterjedelmesebb részben elsõként a privatizáció és kárpótlás helyben zajló ese-
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ményeirõl tájékozódhatunk, majd a termelés feltételeinek és a gazdálkodás irányának
bemutatása következik. Ez utóbbi részben a mezõgazdálkodás feltételrendszerének tech-
nikai szintû tárgyalása (a termõtalaj jellemzõi, a támogatások és hitelek rendszere, a
földbérleti és földeladási árak részletes ismertetése) keveredik a gazdálkodók felõl közelí-
tõ, stratégiákat bemutató szemlélettel (a fajtaszerkezet-váltás okai, körülményei, az ér-
tékesítési nehézségekre adott válaszlépések, a földeladási és -bérbeadási stratégiák).

Ezt követi a �lavírozási stratégiák�, a térségben mûködõ informális és rejtett gazda-
ság, valamint a feketegazdaság bemutatása.5  A könyvnek talán ez az egyik legfontosabb
része, mivel alaptétele szerint, legyen szó mezõgazdasági nagyüzemrõl vagy kisterme-
lésrõl, az eltérõ helyzetek, adottságok és hagyományok eltérõ válaszlépésekre késztetik
a mezõgazdálkodásból (akár csak kiegészítõ) jövedelmet szerzõk körét. A kisüzemek,
egyéni szereplõk térségre jellemzõ stratégiájának pedig a különféle �lavírozási techni-
kák� alkalmazását tartja a szerzõ. Lavírozási technikán az aktív társadalom által gyako-
rolt azon eljárásokat, tevékenységeket érti, amelyekkel � Wolf kifejezését használva � a
�külsõ, felsõ elemként� ható gazdaság és társadalom befolyását, negatív hatásait igye-
keznek ellensúlyozni, kivédeni. A technikákat az �informális�, a �rejtett gazdaság� és
�feketegazdaság� csoportjaiba sorolja, fogalmi meghatározásukhoz a közgazdaságtan
definícióit veszi alapul. Az informális gazdaság fogalmába a kísérõ pénzmozgástól füg-
getlenül minden olyan munkával kapcsolatos tevékenységet beleért, amely növeli az egyén
jólétét. Így idesorolja a munkacserét, a �barterüzleteket�, a �fusit� és az állami redisztri-
búcióból szerzett jogosulatlan jövedelmeket (leszázalékolás, idõszakos munkakeresés,
õstermelés szociális segélyen, állami támogatásszerzés földtulajdon-elaprózással és a
családi gazdálkodás informális vonatkozásai). Rejtett gazdaságon a feketemunkát, a gaz-
daságszerkezetben rejlõ jövedelemeltitkoló tevékenységeket és a zugfelvásárlást érti, míg
a feketegazdaság fogalmába minden bûnözés révén szerzett jövedelmet beleért, a vizs-
gált térségben azonban csak üzemanyag-csempészet fordul elõ a szerzõ tapasztalatai
szerint.

Ez utóbbi alfejezet részletesebb tartalmi ismertetése három ok miatt fontos. Egyrészt
a kategorizálás meglehetõsen szûkszavú értelmezéssel segíti csak az olvasót egy igen
összetett, szerteágazó problematika tisztázásában, ahol ráadásul olyan tevékenységek-
rõl, jelenségekrõl (jobb híján nevezhetjük õket élet- vagy megélhetési stratégiáknak is)
esik szó, amelyek sok esetben kevert formát testesítenek meg. Nehéz precízen elkülöní-
teni például a rejtett gazdasághoz sorolt feketemunkát és jövedelemeltitkoló tevékeny-
ségeket a feketegazdaságtól, ha onnan közelítünk a kérdéshez, hogy az utóbbi megha-
tározása a bûnözés által szerzett jövedelmekre vonatkozik, mivel az elõbbi esetekben
tudatos, szándékos törvényszegésrõl, törvénymegkerülésrõl van szó. Ki tudja ponto-
san definiálni � egyáltalán lehet-e �, hogy a könyvelésben, adóbevallásban elkövetett
trükkök mikor, milyen szinttõl tartoznak a gazdasági bûncselekmény kategóriájába, és
meddig lehet, kell adómorál, szabálykövetõ magatartás kérdéseként értelmezni? Az ol-
vasó kétségeinek tisztázását talán elõsegítené a közgazdasági szakirodalom, illetve ha-
sonló témájú társadalomtudományi munka egyszerû hivatkozása helyett az ezekkel
folytatott diskurzus végigkövetése. Az egyébként a könyv egészét végigkísérõ jelenség,
hogy a bibliográfia inkább csak hivatkozott irodalom; ritkán alakul ki párbeszéd a szerzõ
és a felhasznált mûvek között.

A tárgyalt �lavírozási stratégiákkal� kapcsolatosan maga a szerzõ ismeri el, hogy ezek
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valójában a �külsõ, felsõ elemként� ható tényezõkre adott válaszok, amelyeket tapaszta-
latai szerint �különösen� a kelet- és észak-magyarországi válságterületeken alkalmaznak
a termelõk. Jól látja azt is, hogy a térség hátrányos helyzete és a lavírozási stratégiák
gyakorisága, népszerûsége összefüggésben van, de talán mégsem tanácsos megpróbál-
kozni � még a �különösen� kitétel alkalmazásával sem � a jelenség lokalizálásával. Éppen
a külsõ tényezõk általánossága és kényszerítõereje okán s feltehetõleg mentalitásbeli,
normákban, értékrendben mélyen gyökerezõ okok miatt is (a történelmi gyökereket a
szerzõ is említi) ezek a technikák földrajzi és társadalmi értelemben is széles körben is-
mertek, és nem csak valós vagy belsõ perifériának tekinthetõ vidékekhez köthetõk.

Bár a tárgyalt alfejezet végén a szerzõ megpróbálja az értékek és normák, valamint a
hagyományos paraszti gazdaságszervezési elvek felõl értelmezni a kérdéskört, a fejezet
végeztével mégis megfogalmazódik, megfogalmazódhat egyfajta hiányérzet az olvasó-
ban. Az attitûdök és elvek, hagyományok feltárása, mivel a téma kényes jellegébõl faka-
dóan nem kötõdik, nem kötõdhet konkrét esetekhez, nem nyújthat elmélyült elemzést,
megáll az általánosságok szintjén. Az egyes technikák alkalmazóinak bemutatására tett
ígéretét is csak szûkre szabottan váltja be a szerzõ, pedig ezt megtehetné a következõ
alfejezetben, amelyben egy alapos, a témát jól összefoglaló és elhelyezõ bevezetõ után
a gazdálkodói magatartásformákat és üzemszervezeti típusokat veszi sorra a saját maga
által felállított rendszerben. Ebben a piachoz való kapcsolódás mértékét és célját rende-
zõelvként felhasználó kategorizációban a piac által nem érintett, a piacérintett és piac-
orientált, valamint a piacra szervezõdõ gazdasági magatartásokat mutatja be, a gazda-
sági magatartások értelmezési keretét pedig a polgárosodás paradigmája adja. Itt, az egyes
gazdasági magatartások típusainak termékszerkezeti, gazdaságszervezési, mentalitás-
beli jellemzõinek bemutatásakor a típusalkotás általánosító ereje egyenesen felkínálja az
egyes magatartásokhoz kapcsolódó jellemzõ lavírozási stratégiák, technikák �biztonsá-
gos� bemutatásának lehetõségét.

A könyv utolsó nagyobb egységében az öt település szövetkezeteinek gazdálkodási
stratégiáit ismerhetjük meg. A különbözõ mélységû és terjedelmû elemzésekben ismé-
telten sok az adat, a táblázat, de a szerzõ igyekszik megvilágítani a téeszekhez való vi-
szonyulás kérdését, valamint a gazdasági döntések mechanizmusait is az egyének és az
intézmények szemszögébõl. Világos és alapos képet kaphatunk az egyes szövetkezetek
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl, tagi viszonyairól, földbérleti nehézségeirõl. Vi-
szont hiányzik ebbõl a képbõl az emberi tényezõ: az átalakulások, felszámolások során,
a földbérleti harcokban oly sokat számító egyéni vagy csoportos érdekek, szándékok, a
személyes kvalitások bemutatása, ezek bevonása a folyamatok és döntések értelmezésé-
be, ahogy ezt megteszi néhány szövetkezettörténet mikroszociológiai közelképe.6  Ép-
pen ezért tanulságos dolog Chris Hann az angolszász szociálantropológia és a magyar-
országi társadalomnéprajz kapcsolatát a szocialista és posztszocialista érában vizsgáló
tanulmánya felõl közelíteni a könyvhöz. Hann így fogalmaz:

�A gazdaságantropológustól elvárjuk, hogy a termelés, elosztás és fogyasztás min-
den vonatkozásáról teljes és hiteles képet adjon. Ez tudtommal nem volt szokásos a
klasszikus néprajzban, ahol a nem formális stratégiák ritkán kerültek elemzésre, és kü-
lönösen nem a társadalom legalsó rétegeivel kapcsolatban.� (Hann 2004:58.)

Ezt olvasva, és kiegészítve Hann azon véleményével, hogy az utóbbi néhány évtized-
ben a diszciplináris tradíciók közeledésének lehetünk tanúi, elgondolkodtató kérdés, hogy
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hogyan is értékelhetõ e könyv helye a diszciplínák között, hiszen � a jelenre fókuszálva,
a társtudományok számos eredményét és megállapítását beépítve � gazdaság és társa-
dalom lehetséges összefonódásairól igyekszik képet adni, ezáltal a kifejlõdõben lévõ,
modern társadalmi változásokkal foglalkozó társadalomnéprajz képviselõje a könyv.
A terepmunka technikája és a témakezelés felõl nézve a kérdést a klasszikus, nem állo-
másozó néprajzi terepmunka során felgyûlt szinkronikus ismeretanyag kiegészül törté-
neti adatokkal is, ahogy a szociálantropológiai hagyomány ezt megkívánja. A rejtett
hatalmi és érdekviszonyok, ezek finom elmozdulásai � vagy, ahogy Hann fogalmaz �, a
�nem formális stratégiák� viszont ritkán jelennek meg az elemzésben. A gazdálkodás
feltételrendszerének, körülményeinek, megvalósulásának részletes taglalása pedig inkább
a klasszikus (nem is annyira társadalom-) néprajzi megközelítéshez rokonítja az írás-
mûvet. Amit a recenzens valójában hiányol, az az antropológiai megközelítés- és látás-
mód erõteljesebb érvényre juttatása, ám ez természetesen pusztán csak �személyes ol-
vasat�, �saját etnológia� kérdése. Ettõl eltekintve és emellett a könyv értékes kísérlete,
lépése a formálódó új társadalom-néprajzi látás- és beszédmódnak.
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