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Be ve ze tés

A ki lencve nes években végbe ment gazda sá gi válto zá sok a fa lu si csalá do kat alapve tő di lem
ma elé ál lí tot ták. A ter me lő szö vet ke ze tek meg szün te té sé re/át ala ku lá sá ra, a kár pót lás ok, a 
föld tu laj don rende zé sé re stb. vo natko zó új tör vé nyek és rende letek jelöl ték ki azo kat a hatá
ro kat, ame lye ken be lül a kö zös sé gek, a csa lá dok és az egyé nek vi szony lag tág moz gás tér rel 
ren del kez nek. A gaz dasá gi szer kezet válto zás „mély réte ge” a he lyi tár sadal mak szint jén, a 
csa lá di gaz da sá gok, gaz da sá gi tár sa sá gok és az újon nan szer ve ző dő tu laj do no si szö vet ke ze
tek al kal maz ko dá si stra té gi á i ban ke re sen dő. Ta nul má nyunk ban egy mál na ter mesz tő he lyi 
tár sa da lom ban kör vo na la zó dó stra té gi ák be mu ta tá sá ra te szünk kí sér le tet.

1. A „pa rasz ti tí pu sú áru ter me lés”. He lyi gaz da sá gi
és tár sa dal mi ha gyo má nyok

Az eset ta nul mány hely szí né ül vá lasz tott más fél ez res lé lek szá mú kis te le pü lés, Nóg rád, 
Vác tól húsz ki lo mé ter re észak ra fek szik. A fa lu an nak az északma gyar or szá gi te le pü lés há
ló zat nak a ré sze, amely re a rossz mi nő sé gű föl de ken, át la go san 5–15 ka taszt rá lis hol das 
csa lá di üzem ben foly ta tott ha gyo má nyos kis pa rasz ti gaz dál ko dás volt jel lem ző. A bir tok
struk tú ra kö vet kez mé nye ként a föld nem volt ké pes el tar ta ni a la kos sá got. Al kal man ként 
mind a fér fi ak nak, mind a nők nek mun kát kel lett vál lal nia a csa lá di gaz da sá gon kí vül; ez 
le he tett a lá nyok vá rosi cse léd ke dé se, a fér fi ak kör nyék be li te le pü lé se ken vál lalt nap szá mos 
mun ká ja. A fő vá ros és a kul tu rá lis nyi tott sá gá ról is mert Du na ka nyar kö zel sé ge a nóg rá di 
tár sa dal mat is át ala kí tot ta. A Vác ról in du ló mel lék vas út vo nal 1910es meg nyi tá sát kö ve tő en 
meg nö ve ke dett a te le pü lé sen kí vül re mu ta tó tár sa dal mi és gaz da sá gi kap cso lat há ló sze re pe, 
amely ma gá ban fog lal ta a mun ka erő, a gaz da sá gi is me re tek, az esz kö zök és a ter mé nyek 
mig rá ci ó ját. A nóg rá di ak gaz da sá gi stra té gi á ja et től kezd ve ar ra irá nyult, hogy az ön el lá tást 
biz to sí tó csa lá di kis üze mek ben fo lyó ter me lést egy kor lá to zott mér té kű pi ac ra ter me lés sel 
egé szít se ki. Vác, Nagy ma ros, Du na ke szi, Szob és Bu da pest pi a ca in értékesült a pa raszt gaz
da ság ok fe les le ge (pl. tej), és eze ken a pi a co kon ér té ke sí tet ték egy sa já tos ki egé szí tő te vé
keny ség, a gyűj tö ge tés „ter mé ke it”: er dei gyü möl csö ket és gom bát.

A hú szas évek ben be kö vet ke zett gaz da sá gi vál ság vál toz ta tást kény sze rí tett ki az áru ter
me lés ben. A pa rasz ti pol gá ro su lás ban élen já ró, gaz da sá gi újí tá sok ra fo gé kony nagy ma ro si 
„svá bok” az év ti zed ele jén, kí sér let kép pen, az er dő ből ki ter melt mál na tö ve ket ül tet tek föld
je ik be. Ez zel kez de tét vet te az or szág leg na gyobb mál na ter me lő kör ze té nek ki ala ku lá sa a 
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1 Laky Te réz a Va ló ság ban, 1987ben, „El osz lott mí to szok – té to va szán dé kok” cím mel írt ta nul má nyá ban – 
el ső sor ban a Max Weberi gon do lat sort kö vet ve – meg kí sér li be mu tat ni e két gaz da sá gi irá nyult ság köz ti kü lönb
sé ge ket. A kistermelőktípusjegyeit – ná lunk ez a pa rasz ti jel le gű áru ter me lő vel azo no sít ha tó – táb lá zat ba fog lal va 
ha son lít ja össze a vállalkozástípusjegyeivel (39–43.)

bör zsöny vi dé ki te le pü lé se ken; a mál na ter me lő táj be csült ke re tét a Szob–Ber ne ce ba rá ti–
Ér sek vad kert–Kosd–Nagy ma ros vo nal lal húz hat juk meg. A kis üze mi ke ret ben in du ló mál na
ter me lés alap ját a gyü mölcs kon junk tú ra és az er re épü lő élel mi szeripa ri fel dol go zó üze mek 
lét re jöt te je len tet te. A szobi léüzem és a du na ke szi kon zerv gyár ar ra tö re ke dett, hogy föl vá sá
rol ja a tér ség gyü mölcs kész le tét. A kör zet te le pü lé sei – köz tük Nóg rád – az öt ve nes évek 
vé gé ig nagy részt be kap cso lód tak az áru mál na ter me lé sé be. Nóg rá don az öt ve nes évek kö ze
pén kez dő dött a nagy ará nyú mál na te le pí tés, amely ben a he lyi kö zép pa raszt oké volt az út tö rő 
sze rep, ők szán tó föld jük egy ré szét ül tet ték be mál na tö vek kel. A kol lek ti vi zá lás má so dik 
hul lá ma azon ban meg akasz tot ta a kis üze mi (szán tó föl di) mál na ter me lés ki bon ta ko zó ban lé vő 
fo lya ma tát, a mál na föl dek ugya nis ter me lő szö vet ke ze ti tu laj don ba ke rül tek.

Bár a mál na, nóg rá di meg je le né se óta ki zá ró lag áru nö vény ként sze re pel, az imént vá zolt 
áru ter me lés még sem ha son lít ha tó az al föl di ag rár vál lal ko zók (do hány ker té szek, hagy má
sok, ta nyai gyü mölcs ter me lők) áru ter me lés éhez. Nóg rá don egy sa já tos, a szű kebb ré gi ó ra 
jel lem ző gaz da ság fej lő dés ből adó dó an az ön el lá tás esz mé nyén ala pu ló kö zép pa rasz ti min ta 
erő tel je sen be fo lyá sol ta az áru ter me lés jel le gét. Úgy is mond hat juk, hogy a vállalkozóitípu
sú árutermeléssel szem ben itt egy paraszti típusú (korlátozott) árutermelési ha gyo mány 
fi gyel he tő meg. Míg az előb bi nél lé nye ges szem pont a nye re sé ges ség, ad dig az utób bi eset
ben az áru ter me lés csu pán a (csa lá di) meg él he tést igyek szik biz to sí ta ni az irány adó tár sa
dal mi ré teg fo gyasz tá si szint jén.1 Ez a min ta olyan mé lyen gyö ke re zik a nóg rá di mál na ter
me lők gaz da sá gi gon dol ko dá sá ban, hogy a csa lá dok a rend szer vál tást kö ve tő évek ben sem 
tud nak el sza kad ni tő le.

A mál na ter me lést a szo ci a liz mus év ti ze de i ben több ok ból is ér de mes volt foly tat ni. A 
kon zerv ipar ki épü lé sé vel, az ex port le he tő sé gek bő vü lé sé vel meg nö ve ke dett a bo gyós gyü
möl csök, így a mál na irán ti ke res let. A mál na ugya nis, ki vá ló faj ta tu laj don sá gai mi att egya
ránt al kal mas mély hű tés re, dzsem és szörp ké szí té sé re. A pi ac, az ér té ke sí té sifel vá sár lá si 
le he tő sé gek ja vu lá sa és biz ton sá ga ser ken tő en ha tott a mál na ter me lés re. A nóg rá di ak a 
mál ná ban meg ta lál ták azt a nö vény kul tú rát, mely a he lyi öko ló gi ai és gaz da sá gi kör nye zet
hez, a tér ség gaz da sá gi ha gyo má nya i hoz iga zod va a má so dik gaz da ság alap já vá vált. A 
mál na ter mesz tés nek ked ve zett a gyü mölcs egyik leg fon to sabb tu laj don sá ga is, ne ve ze te sen 
az, hogy in ten zív mun ka erő igé nye a sze dés ide jé re, jú li us tá jé ká ra kor lá to zó dik. Eb ben az 
idő szak ban az el ső gaz da ság ban dol go zó csa lád tag ok nak mód juk van fi ze tett sza bad ság ra 
men ni, az is ko lás ko rú gye re kek pe dig amúgy is a nyá ri szü ne tü ket töl tik. A mál ná val kap
cso la tos egyéb mun kák hét vé gen ként is el vé gez he tők. Nóg rá don egy négy vagy öt fős csa
lád, kül ső mun ka erő fel hasz ná lá sa nél kül át la go san 400 négy szög öl nyi mál nást tud meg mű
vel ni. Ek ko ra te rü le ten a te le pí té si mun ká kat kö ve tő har ma dikha to dik év ben (a leg job ban 
ter mő évek ben) a ter més mennyi ség meg ha lad hat ja a húsz má zsát; 1995ös fel vá sár lá si 
ára kon ez kö zel fél mil lió fo rint tisz ta be vé telt je len tett.

A mál na gyors el ter je dé sé nek (a hat va nas évek kö ze pé re a nóg rá di csa lá dok ja va ré sze 
be kap cso ló dott a mál na ter mesz tés be) ked ve zett az is, hogy a te le pí tés után mi ni má lis az ül 
 tet vény be ru há zá si igé nye, sőt ma gá nak a te le pí tés nek is ala cso nyak vol tak a költ sé gei: mál
na tö vek hez is me rő sök től in gyen is hoz zá le he tett jut ni, a ko ráb ban ki ter melt osz lo pok új ra 
fel hasz nál ha tók vol tak stb. Vé gül pe dig hoz zá já rult a mál na gyors el ter je dé sé hez az is, hogy 
ter mesz té se nem igé nyel spe ci á lis esz köz kész le tet, szak mai tu dást. A mál nás mun ka me ne 
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2 Er dei Fe renc már az öt ve nes évek kö ze pén fel hív ta a fi gyel met a té eszta gok mű ve lés re vissza ka pott ház tá ji 
föld je it és a ma gán tu laj do nuk ban ma ra dó föld je it érin tő – ek kor még el ső sor ban po li ti kai kér dés ként ke zelt – prob
lé má ra (Er dei 1954). Ám e meg kö ze lí tés még egy ne gyed szá za dig nem ha tott ter mé ke nyen a tu do má nyos köz gon
dol ko dás ra.

te, esz köz kész le te leg in kább a sző lő é hez ha son lít ha tó. A mű ve lés ben al kal maz ha tók a ve te
mé nyes nél, krump li nál, gyü möl csös ben és a ku ko ri cá nál hasz nált ka pák, ásók, gé pi roták és 
ké zi per me te zők is.

2. Vál to zó mak ro gaz da ság – foly to nos lo ká lis gaz da ság

A nóg rá di mál na ter me lés a kol lek tív nagy üze mi gaz dál ko dás idő sza ká ban há rom pil lé ren 
nyu go dott. Ezek töb béke vés bé tö ret le nül meg ma rad tak a ki lenc ve nes évek ben is, s ez biz
to sít ja a mál na ter mesz tés foly to nos sá gát.

2.1Akisüzemi„zártkerti”málnatermelés

A kol lek tív gaz dál ko dás idő sza ká ban nem tor nyo sul tak kü lö nö sebb aka dá lyok azok előtt, 
akik részt kí ván tak ven ni a kis ter me lés ben. A ter me lő szö vet ke ze tek biz to sí tot ták az in du lás
hoz szük sé ges föld te rü le tet és gaz da sá gi fel sze re lé se ket, az alap anya got (ve tő mag, jó szág), 
a nagy üzem el vé gez te az alap ve tő gé pi ta laj mun ká kat, a ház tá ji így mű kö dő ké pes volt ta laj
mű ve lő szer szá mok, vo nó erő és na gyobb föld te rü let nél kül is. A kis ter me lők ter mé nye it a 
szö vet ke zet föl vá sá rol ta, az ál lam ál tal ga ran tált fel vá sár lá si árak ki szá mít ha tó ak vol tak, a 
kis ter me lés gya kor la ti lag nem járt gaz da sá gi koc ká zat tal. Me ző gaz da sá gi kis ter me lés be 
na gyobb in du ló tő ke nél kül is be le vág hat tak a csa lá dok, az éven te ki osz tott ház tá ji föl de ken 
sem le he tő ség, sem szük ség nem volt a hosszabb tá vú gaz dál ko dá si ter vek re, stra té gi ák ra. 
A ki szá mít ha tó ság, a kor lá to zott dön té si hely ze tek kö vet kez té ben le egy sze rű sö dött a ter me
lés. Minden nek kö vet kez té ben olyan csa lá dok is be kap cso lód hat tak a kis ter me lés be, ame
lyek hí já val vol tak a me ző gaz da sá gi szak is me re tek nek.

A ki lenc ve nes évek re a hely zet gyö ke re sen meg vál to zott. A ter me lő szö vet ke ze tek meg
szű né sé vel, ill. át ala ku lá sá val el tűn tek a ház tá ji gaz dál ko dás ter me lé si fel tét elei is. A 
ma guk ra ma radt kis ter me lők nek ma guk nak kell dön te ni ük kü lön bö ző stra té gi ai kér dé sek
ben, s csak sa ját gaz da sá gi, kap cso la ti, szim bo li kus és szak is me re ti tő ké jük mo bi li zá lá sá val 
ké pe sek me ző gaz da sá gi ter me lést foly tat ni. Azok, akik nem vagy csak kor lá to zott mér ték
ben ren del kez nek e tő ke faj ták kal, gaz da sá gu kat leg fel jebb az ön el lá tás ra kor lá toz hat ják. 
Meg szűnt a me ző gaz da sá gi kis ter me lés tár sa dal mi egyen lőt len sé ge ket ni vel lá ló funk ci ó ja 
(Csite és Kovách 1997: 53–54).

A kis ter me lés ala ku lá sa Nóg rá don el tér az imént föl vá zolt fo lya mat tól. En nek leg főbb 
oka a kis üze mi gaz dál ko dás ter me lé si ke re te i ben, kö ze lebb ről a föld tu laj don és föld hasz ná
lat sa já tos sá gá ban ke re sen dő. Nóg rá don a kol lek ti vi zá lás so rán a ha tár há rom na gyobb, 
össze füg gő te rü le tét – me lye ket föld raj zi fek vé sük, ta laj mi nő sé gük és te rep vi szo nya ik okán 
a kol lek tív mű ve lés re al kal mat lan nak nyil vá ní tot tak – meg hagy ták ún. „zárt ker tek nek”.2 E 
te rü le tek a szo ci a lis ta me ző gaz da ság ide jén mind vé gig ma gán tu laj don ban ma rad tak, s szin
te a fa lu min den csa lád já nak volt itt pár száz négy szög öles kert je a té esz szer ve zést kö ve tő
en is. A „zárt ker ti” ha tár ré sze ket a kol lek ti vi zá lást meg elő ző en sem von ták be a szán tó föl di 
mű ve lés be; sző lőt, gyü möl csöt, rit káb ban kony ha ker ti nö vé nye ket ter mesz tet tek raj tuk. A mál 
 na fo ko za tos tér nye ré se el le né re mind má ig je len tős itt a sző lő, a ve te mény nö vé nyek és más 
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3 A Szö vet ke ze ti Ku ta tó In té zet 1976 vé gén vi ta ülést szer ve zett a me ző gaz da sá gi kis ter me lés, a ház tá ji és a 
ki se gí tő gaz da sá gok hely ze té ről, ki lá tá sa i ról és vál to zá sá nak irá nya i ról. A vi ta alap ját a kö vet ke ző négy ta nul mány 
ké pez te: dr. Ju hász Já nos: Né hány gon do lat a ház tá ji gaz da sá gok ról, Ju hász Pál: Meg jegy zé sek a csa lá di gaz dál
ko dás el mé le té hez; Agonács Gá bor: A tár sa dal migaz da sá gi élet fej lő dé sé nek, át ala ku lá sá nak ha tá sa az áfészek 
me ző gaz da sá gi ter me lés szer ve ző és fel vá sár ló te vé keny sé gé re; Dr. Ke néz Győzőné: Az áru ter me lés és az ön el lá
tás, va la mint a ter me lé si mun ka rá for dí tá sok né hány kér dé se a kis gaz da ság ok ter me lé sé ben. Az elő adá so kat és 
hoz zá szó lá so kat ma gá ban fog la ló vi tá ról Pap Jó zsef írt cik ket (Pap 1977)

bo gyó sok (fe ke te és pi ros ri biz li, sze der) ter me lé se. Nóg rá don a zárt ker tek je len tet ték a 
má so dik gaz da ság fő bá zi sát, mi vel a bel te rü let, be épí tett sé ge foly tán (a több ge ne rá ci ós 
csa lá dok ko ráb ban a ház kö rü li ud va rok és kis ker tek ro vá sá ra ter jesz ked tek) a kony hai ve te
mé nyek ter mesz té sé nek, va la mint a hí zó ser téste nyész tés nek vagy a ba rom fi tar tás nak szín
te re. A ház tá ji föl dek ből csak azok a té esz ta gok ré sze sed het tek, akik nek zárt ker ti te rü le te 
nem ha lad ta meg az egy hol dat. Az, aki fél hol das zárt kert tel ren del ke zett, csak fél hold 
ház tá jit kap ha tott, az egyé ni hasz ná lat ban lé vő föl dek te rü le te nem ha lad hat ta meg az egy 
hol dat gaz da sá gon ként.

2.2Fogalmikitérő

Té mánk, az áru gyü mölcster me lés szem pont já ból cél sze rű ki tér ni a má so dik gaz da ság és a 
ház tá ji fo gal mi el kü lö ní té sé re. A het ve nes évek vé gé től a tu do má nyos pub li ká ci ók ban meg
je le nő kategóriapár (Gá bor 1979) igye ke zett meg ol dást ta lál ni a ko ráb bi ter mi no ló gi ai 
vi ták ra. A terminustechnicusmeg gyö ke re zé se azt mu tat ja, hogy a fo ga lom al kal mas volt a 
kol lek tív nagy üze mi gaz dál ko dás – az el ső gaz da ság – mel lett mű kö dő kis üze mi, csa lá di 
me ző gaz da sá gi te vé keny sé gek le írá sá ra. A köz gaz da sá gi és a szo ci o ló gi ai szak iro da lom 
ko ráb ban csak a ház tá ji gaz dál ko dást vet te fi gye lem be. Ha meg tör tént is a ház tá ji gaz da ság 
és az ún. ki se gí tő gaz da ság fo gal má nak szét vá lasz tá sa, az utób bi nak több nyi re nem tu laj do
ní tot tak nagy je len tő sé get; csu pán a ház kö rü li ud va ron vég zett, a kony hai szük ség le te ket 
ki elé gí tő, ön el lá tó me ző gaz da sá gi ter me lés le he tő sé gét lát ták ben ne.

A het ve nes évek kö ze pé től nyil ván va ló vá vált, hogy a kis üze mi me ző gaz da sá gi ter me lés 
nem kor lá to zó dik a ter me lő szö vet ke ze ti ta gok szá má ra éven te ki osz tott, leg fel jebb egy 
ka taszt rá lis hold nyi ház tá ji föl dek re, s hogy a kol lek tív mű ve lés alá nem ke rü lő „zárt ker tek” 
a má so dik gaz da sá gi te vé keny ség fon tos szín te rei. Mind eköz ben a ter mi no ló gi ai vi tá ban3 
kí sér let tör tént több fo ga lom be ve ze té sé re is – kis ter me lés, kis gaz da ság, csa lá di gaz da ság 
(Pap 1977) –, ezek a fo gal mak azon ban túl sá go san szé les ér tel me zé si le he tő sé get hor doz nak 
ma guk ban. Je len té sük túl mu tat a szo ci a lis ta má so dik gaz da ság tár sa da lom tör té ne ti ka te gó
ri á ján, és kö ze lít ah hoz az an gol szász gaz da ság ant ro po ló gi ai iro da lom ban hasz ná la tos ka te
gó ri á hoz, amely a csa lá di ke ret ben vég zett pa rasz ti ter me lés ben ta lál ta meg azt a kö zös 
je gyet, amely össze kö ti a fe u da liz mus ko ri fran cia job bá gyot a szo ci a lis ta (kol lek tív) ke re
tek kö zött te vé keny ke dő ke leteu ró pai ag rár ter me lő vel, a me xi kói pa rasz tot a mo dern 
északame ri kai far mer ral (Redfield 1956; Foster 1967; Wolf 1973; Shanin 1973).

A má so dik gaz da ság ter me lői egy spe ci á lis tár sa da lom tör té ne ti kor szak hoz kö tőd nek, 
te vé keny sé gük nek, gaz da sá gi gon dol ko dá suk nak, min tá ik nak és ér té ke ik nek azon ban meg
van nak a ma guk elő és utó ké pei. A pa rasz ti élet for ma mély struk tú rá i nak egyes ele mei a 
mak ro szin tű gaz da sá gi kor szak vál to zá sok és az eze ket kí sé rő élet mód vál to zá sok el le né re is 
to vább lé tez nek.

A pa rasz ti nor ma rend szer ele mei kö zül a több lá bon ál lás és a biz ton ság ra tö rek vés mo tí
vu ma i nak to vább élé sét tart juk a leg fon to sabb nak. A fal vak ban, kis te le pü lé se ken élők –  
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kul tu rá lis min ta kész le tük re tá masz kod va – jö ve del mü ket igye kez tek a le he tő leg több for rás
ból meg sze rez ni és ki egé szí te ni. Ezek a for rá sok ál ta lá ban há rom irány ból csor do gál tak a 
ház tar tá sok ba. A jö ve de lem szer zés el ső szín te re a me ző gaz da sá gi nagy üzem, a má so dik a 
csa lá di kis üzem (ház tá ji, ki se gí tő gaz da ság), a har ma dik bár mi lyen más, me ző gaz da sá gon 
kí vü li ipa ri, szol gál ta tó se géd, be ta ní tott vagy szak mun ka, le gyen bár szín te re bá nya, gyár, 
vas út vagy köz út (Már kus 1996: 97).

A vizs gált te le pü lés pél dá ja azt mu tat ja, hogy a kol lek ti vi zá lást meg elő ző en a ké sőbb 
zárt ker tek ké ala kí tott ha tár ré szek az ön el lá tást biz to sí tot ták. Itt ter met tek a kony ha ker ti 
nö vé nyek, itt áll tak a pá lin ka alap anya gát szol gál ta tó szil va fák, és ez a ha tár rész volt a rep
re zen tá ci ós cé lú sző lé szet és bo rá szat szín te re. A zárt ker tek és a ház tá ji föl dek egy szer re, de 
nem egyen lő súllyal vet ték át a meg szű nő pa raszt gaz da ság ok sze re pét a kol lek ti vi zá lás utá
ni Nóg rá don, és pe dig a „több lá bon ál lás” je gyé ben. A ház tá ji lett az ön el lá tást biz to sí tó 
egy nyá ri nö vény kul tú rák (ve te mény nö vé nyek, bur go nya, ku ko ri ca) jel leg ze tes ter me lé si 
ke re te, de a mál na ter mesz tés ben szin te sem mi lyen sze re pet nem ját szott. A mál na, faj ta jel
le gé ből adó dó an, egymás fél év ti ze des ter ve zést igé nyel; a ma gán tu laj don ban ma radt zárt
ker tek le he tő sé get ad tak a vál lal ko zói koc ká zat vál la lá son ala pu ló hosszú tá vú gaz dál ko dá si 
stra té gi ák meg va ló sí tá sá ra, szem ben a ház tá ji val, ame lyet koc ká za tos lett vol na több éves 
kul tú rák kal be ül tet ni. A zárt ker ti áru ter me lés egy részt na gyobb fe le lős ség ér zet és koc ká zat
vál la lás mel lett folyt, más részt meg őriz te a ter me lők azon ké pes sé gét, hogy önál ló gaz da sá
gi dön té se ket hoz za nak.

A kis ter me lés e sa já tos szer ke ze té nek volt kö szön he tő, hogy a ki lenc ve nes évek ele jén a 
ter me lő szö vet ke zet és a ház tá ji gaz da sá gok meg szű né se, el len tét ben az or szág más ré sze i
vel, nem ren dí tet te meg mé lyen a nóg rá di csa lá di gaz da sá go kat, ezen be lül is a mál na ter me
lő ket. A „zárt ker ti gaz da ság” kor sza ko kat át fo gó híd ként biz to sí tot ta a he lyi gaz da ság zök
ke nő men tes ido mu lá sát a vál to zó kö rül mé nyek hez.

2.3Atermelőszövetkezetszerepeahelyimálnatermelésben

Bár mennyi re is meg ma radt a mál na ter me lés je len tő sé ge a kol lek ti vi zá lás utá ni csa lá di gaz
da sá gok ban, a nagy üze mi gaz dál ko dás köz vet ve – a mál na fel vá sár lá sa, a faj ta ne me sí tett 
mál na tö vek és szak ta nács adás biz to sí tá sa stb. ré vén – vagy köz vet le nül – a ko ráb bi szán tó
föl di mál na föl dek kol lek tív mű ve lés alá fo gá sa és a té esz mál na te le pí té sei ál tal stb. – erő sen 
be fo lyá sol ta a kis üze mi ter me lést.

Nóg rá don 1950ben 360 ka taszt rá lis hol don ala kult meg az ún. „kis té esz”, mely nek 
mind össze 26, több sé gé ben sze gény pa raszt ala pí tó tag ja volt. A szö vet ke zet el ső év ti ze dé
ben a köz pon to sí tott, terv uta sí tá sos rend szer nek meg fe le lő en olyan ta laj és ha gyo mány ide
gen kul tú rák ke rül tek a szán tó ba, mint a mus tár mag, a rep ce vagy a gya pot. A „nagy té esz” 
az 1960as évek ele jén ala kult, és már 580 ta got szám lált. A hat va nas évek so rán a zárt ker
te ket le szá mít va a szö vet ke zet tu laj do ná ba ke rült a nóg rá di ha tár je len tős ré sze. Az év ti zed 
vé gén Bé ke Mgtsz né ven egye sült a nóg rá di és a ber ke nyei szö vet ke zet, amely a he lyi adott
sá gok nak meg fe le lő nö vé nye ket – így mál nát – te le pí tett, mel lék üzem ága kat ho zott lét re, 
je len tő sen eny hít ve ez zel a te le pü lés fog lal koz ta tá si gond ja in. Mi vel a köz ség leg el ső mál
na ter mő te rü le tei a szán tó föl di dű lők ben vol tak, ezek a kol lek ti vi zá lás ide jén (hat va nas évek 
ele je) a té esz tu laj do ná ba ke rül tek, ahol egy ide ig meg hagy ták az ül tet vé nye ket, majd 
he lyük re a szom szé dos táb lák nö vény faj tá it ül tet ték.

A het ve nes évek től a té esz is te le pí tett mál ná so kat, elő ször hét, ké sőbb ti zen hathúsz hek
tá ron, vé gül 1981–1982ben öt hek tá ron. A té esz mál ná sok mű ve lé se kis és nagy üze mi 
mód sze rek együt tes és vál to za tos al kal ma zá sá val tör tént. A ré gi te le pí té sű, kol lek ti vi zált 
mál ná so kat a volt tu laj do no sok fe les ben mű vel het ték. A té esz tag sá gért ha vi fix össze get 
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kap tak, és a le sze dett ter més ből be folyt összeg fe le is őket il let te. En nek fe jé ben a mál nát 
nem csak szed ni ük, ha nem gon doz ni uk is kel lett. A té esz ál tal te le pí tett mál ná so kat a hely
be li ek a le sze dett ter més harmadáértművelték.A fe les rend szer hez ha son ló an itt is mű ve
lés re és sze dés re le he tett vál lal koz ni, de csak har mad részt kap tak a ter més ér té ké ből. A 
har ma dik for mát csak bi zo nyos föl de ken al kal maz ták, ahol ki zá ró la go san aszedésrelehe
tett vál lal koz ni. A vál lalt so rok ban le sze dett mennyi ség után ki lón ként meg ha tá ro zott össze
get, kez det ben öt fo rin tot fi ze tett a té esz. Bi zo nyos évesbérletidíjfe jé ben bé rel ni is le he tett 
föl det. Eze ken a föld da rab okon a bér lő sza ba don dönt he tett ar ról, mit akar ter mesz te ni. A 
mál na eze ken a bé relt föl de ken épp úgy meg je lent, mint az ál lan dó ház tá ji te rü le te ken.

A szö vet ke zet egy lé pés sel mind ig az egyé ni mál na ter me lők előtt járt. A kor do nos mű ve
lé sű Malling mál na el ter jesz té se épp úgy ne ki volt kö szön he tő, mint bi zo nyos mun ká la tok 
gé pe sí té se. A té esz ben fő fog lal ko zá sú ag ro nó must al kal maz tak, aki szak ta nács ok kal lát ta el 
a ter me lő ket.

Nóg rád ban az egyé ni gaz da sá gok nem a kol lek tív gaz da ság ká rá ra iz mo sod tak. Ép pen 
el len ke ző leg; a kol lek tív gaz da ság meg erő sö dé se volt az egyé ni gaz da sá gok meg erő sö dé sé
nek fel té tele. Ahogy a szö vet ke zet utol só el nö ke fo gal ma zott: „Nemlehetélesenszétválaszta
ni a téesztagotanemtéesztagtól,azegyénigazdaságotakollektívgazdaságtól.” Ezek meg
annyi szál lal kap cso lód tak egy más hoz, de a leg erő sebb kap csot két ség kí vül a mál na je len tet te.

A ter me lő szö vet ke zet 1992. évi át ala ku lá sa után a tag lét szám ro ha mos csök ke nés nek 
in dult, s 1998ra meg fe le ző dött; a szö vet ke zet ál tal mű velt te rü let 1600 hek tár ról 600 hek
tár ra csök kent – s eb ből 150 hek tárt a szö vet ke zet bér be ad. 25 tag ki mé ret te a föld tu laj do
nát, és önál ló an gaz dál ko dik raj ta, és van 15–20 olyan termelő (család), aki (amely) nem 
tag ja ugyan a szö vet ke zet nek, de tő le bé rel föl det. A szö vet ke zet ma ve ge tál. El ke se re dett 
kon ku ren cia har cot vív egy nem he lyi il le tő sé gű kft.vel, amely a nóg rá di ha tár ban 150 hek
tár föld tu laj don ra tett szert. A ha tá lyos tör vé nyek sze rint a szö vet ke zet nem vá sá rol hat föl
det, a ter me lés ex ten zív nö ve lé sé re – a ter mő te rü let ki ter jesz té sé re – így nincs le he tő sé ge. 
A szö vet ke ze ti ve ze tés ezért a ter me lés in ten zí veb bé té te lé re tö rek szik; 1992ben ki lenc 
hek tá ron szil vást, 1994–1995ben hu szon két hek tá ron mál nást, míg 1997–1998ban tíz hek
tá ron al mást te le pí tett. No ha a szö vet ke zet ál tal mű velt te rü let kö zel két har ma dán to vább ra 
is bú za (120 hek tár), ár pa (100 hek tár) és nap ra for gó (100 hek tár) te rem, a ve ze tők a gyü
mölcs ter me lés ben lát ják a tal pon ma ra dás esé lyét.

2.4Ahűtőház:agazdaságikiszolgáltatottságésadöntésiszabadságegyüttes
szimbóluma.Amálnaértékesítésiésfelvásárlásirendszereatelepülésen

Mi u tán a ma gyar mál na iránt el ső sor ban nyu gateu ró pai ke res let mu tat ko zott, a szö vet ke zet 
egy re ak tí vab ban vett részt a fel vá sár lás ban. Nem csu pán a ma ga te le pí tet te mál ná sok ter
mé sét ér té ke sí tet te; négy he lyen, a mál na föl dek köz vet len kö ze lé ben fel vá sár ló te le pe ket is 
nyi tott az egyé ni ter me lők szá má ra. Ez a lé pés köl csö nös elő nyök kel járt. A ter me lők nek 
nem kel lett a mál na szál lí tá sá val baj lód ni uk, a szö vet ke zet pe dig je len tő sen nö vel te a fel vá
sá rolt mál na mennyi sé gét, és a mi nő ség te kin te té ben is jól járt. A mál na sze mek ugya nis 
könnyen sé rül nek, és sú lyos ká ro kat ered mé nyez het, ha eső éri a le sze dett ter mést. A ter me
lők a fel vá sár ló te le pek meg épí té sé ig csak a sze dés vé gez té vel ér tek rá be szál lí ta ni a mál nát, 
s ad dig meg annyi kár ér het te a sze me ket.

A nóg rá di hű tő ház gon do la ta 1980 kö rül szü le tett, ami kor a Ráckevén mű kö dő négy ezer 
ton na ka pa ci tá sú hű tő ház he lyi és kör nyék be li be szál lí tó hi á nyá ban mál na ter mő vi dé ket ke 
 re sett, hogy biz to sít sa a meg fe le lő mennyi sé gű és mi nő sé gű alap anya got. A ráckevei mál na
te le pí té si kí sér let ku dar cot val lott, ezért ke res ték a kap cso la tot az or szág leg na gyobb, nagy
ma ro si mál na ter me lő kör ze té vel. Ele in te ka mi on nal szál lí tot ták a mál nát Ráckevére (a nó 
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g rá di té esz 1979–1981 kö zött vá sá rolt föl szá muk ra mál nát), majd hely ben is épí tet tek hű tő
há za kat (Bernecebaráti, Homokternye). 1981ben ké szült el a nóg rá di hű tő ház, mely ben 
80–20 szá za lék volt a ráckevei hű tő ház, ill. a nóg rá di té esz ér de kelt sé ge. Az utób bi biz to sí
tot ta az épí té si te rü le tet, el vé gez te az ala po zá si mun ká la to kat, majd 1985ben föl vá sá rol ta a 
hű tő há zat, így ki zá ró la gos tu laj do nos sá vált. Anya gi ne héz sé gek mi att a szö vet ke zet 1993
ban kény te len volt a hű tő há zat ér té ke sí te ni. A je len leg né met és ma gyar tu laj do nú üzem 
ve ze tő je ko ráb ban a ráckevei hű tő ház nál dol go zott.

A hű tő ház nem csak mál nát vá sá rolt fel, és nem csak a nóg rá di ak tar toz tak a be szál lí tói 
kö zé. Rend sze re sen vá sá rolt fel a kör nyé ken szil vát, cse resz nyét és egyéb bo gyós gyü möl
csöt, sőt az Al föld ön pap ri kát is. Újab ban va la me lyest csök ken tet ték a kör nyék be li fal vak
ból ér ke ző ter mé nyek mennyi sé gét a kö zelmúlt ban Nézsán, Szen de he lyen, va la mint Ber ke
nyén lé te sí tett hű tő há zak. A töb bi ter mék fé le ség mel lett a nóg rá di hű tő ház fő pro fil ja még is 
a mál na ma radt, a mál na ter me lő csa lá dok 80 szá za lé ka szer ző dik le és vi szi mál ná ját a 
hű tő ház szö vet ke zet től örö költ fel vá sár ló he lye i re.

A ter me lők dönt het nek ar ról, hogy a nóg rá di hű tő ház nak ad jáke le a be ta ka rí tott ter mést 
vagy va la me lyik ma gán át ve vő nek. A hű tő ház elő re le szer ző dik a ter me lők kel. A ter me lők a 
szer ző dés ben vál lal ják, hogy bi zo nyos mennyi sé gű mál nát na pi áron ad nak el a hű tő ház nak, 
a hű tő ház pe dig – a pi a ci vi szo nyok tól füg get le nül – a tel jes le szer ző dött mennyi ség át vé te lé
re kö te le zett sé get vál lal. Emel lett kü lön fé le ked vez mé nye ket is nyújt az ér té ke sí tők nek: aki 
dé le lőtt 11 órá ig, il let ve aki a sze dé si idő szak alatt fo lya ma to san (leg alább há rom na pon ként) 
le ad ja a ter mést, at tól ma ga sabb áron ve szi át a mál nát. Az elő szer ző dés per sze nem csak elő
nyök kel jár. A ter me lő szá má ra hát rány, hogy a hű tő ház nem köz vet le nül a le adás kor, ha nem 
a sze dé si idő szak le zá rul tá val fi zet, s a ter me lő nek ked ve zőt len át vé te li árak mel lett is le kell 
ad nia a vál lalt mennyi sé get. Al ter na tív ér té ke sí té si le he tő sé get a vá ci, szobi, du na ke szi és 
bu da pes ti hű tő há zak, ill. lékészítő üze mek je lent het nek, ame lyek vál lal ko zás ban mű köd te tett 
ál lan dó vagy idő sza kos át ve vő he lye ket tar ta nak fent a köz ség ben. Ennek a meg ol dás nak az 
elő nye, hogy azon nal, eset leg a na pi át lag nál egykét fo rint tal töb bet is fi zet nek az áru ért. Hát
rá nya vi szont, hogy a ter me lő ma ga kény te len a mál nát a fa lu ba szál lí ta ni, és ar ra sincs ga ran
cia, hogy az az na pi ter més tel jes mennyi sé gét át ve szik tő le.

A le adott mál na mennyi ség ugyan a hű tő ház do mi nan ci á ját mu tat ja, a leg gya ko ribb ér té
ke sí té si ma ga tar tás még is az, hogy a ter me lő egy bi zo nyos mennyi ség re le szer ző dik a 
hű tő ház zal, azt meg bíz ha tó part ner ként le is szál lít ja, de a vál lalt mennyi sé gen fölül sze dett 
ter mést az azon na li nye re ség ben bíz va, az em lí tett, vál lal ko zás ként üze mel te tett át ve vő he
lyek re vi szi. A hű tő ház föl is mer te, hogy a ha lasz tott kész pénz fi ze tés ver seny hát rányt je lent 
a szá má ra, ezért föl aján lot ta a ter me lők nek, hogy elő le get biz to sít az éré si idő kez de tén. 
A le szer ző dött hat száz csa lád ból azon ban mind össze húsz kí vánt él ni ez zel a le he tő ség gel; 
a fel vá sár lá si rend szer „ket tős csa tor ná ja”, il let ve a hű tő ház és a ma gán át ve vők kö zöt ti 
ver seny ugya nis ked ve ző hely ze tet biz to sí tott a he lyi mál na ter me lők nek, me lyet vo na kod
tak föl ál doz ni.

1995 és 1998 kö zött meg bil lent a mál na ér té ke sí té si és fel vá sár lá si rend sze ré nek egyen
sú lyi ál la po ta. A szö vet ke zet és a hű tő ház kö zöt ti kap cso lat meg rom lott, a hű tő há zi tar to zá
sok pe res ke dés sel vég ződ tek. A konf lik tus olyannyi ra el mér ge se dett, hogy a szö vet ke zet 
mál na át ve vői in kább a ber ke nyei hű tő ház szá má ra vá sá rol ják fel a nóg rá di mál nát, mint sem 
hogy a he lyi hű tő ház nak ad ják. A hű tő ház és a mál na ter me lők kö zöt ti konf lik tu so kat leg fő
kép pen az okoz ta, hogy a hű tő ház egy év ké sés ben volt a ki fi ze té sek kel.

A fel vá sár lá si árak, a pi a ci vi szo nyok és a ter melt mál na mennyi sé ge kö zött ér zé keny 
egyen súly áll fenn. Ha rossz a ter més (mint 1994ben volt), fel men nek az árak, ha sok mál
na te rem, ke ve seb bet fi zet nek ér te. A fel vá sár lás egy egy ség ár ról in dul (1994ben ez 110 fo 
rint volt), ké sőbb „el sza ba dul nak” az árak, a fel vá sár ló he lyek egy mást li ci tál ják felül. A fel
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vá sár lá si ár ter me lők re gya ko rolt ha tá sa már bo nyo lul tabb okoko za ti össze füg gé se ket 
ta kar. Nyil ván va ló, hogy a mál na ter me lé si ked vet alap ve tő en a pro fit ha tá roz za meg. Ha 
ma gas az ár, meg nő a vál lal ko zói kedv, s ez a kö vet ke ző évek ben újabb te le pí té se ket, a meg
lé vő mál ná sok ban pe dig be ru há zá so kat (per me te ző sze rek, mű trá gya, nap szá mo sok) ered
mé nyez. A ne ga tív ha tá sok las sab ban ér vé nye sül nek. Hi á ba es nek le egy év ben az árak, ha 
va la ki nek egy jól ter mő mál ná sa van, nem vág ja ki az ül tet vényt, s „mo rá lis” kö te les sé ge 
ma rad a mál nás gon do zá sa. Ha azon ban a fel vá sár lá si árak több éven át fo lya ma to san ala
csony szin ten mo zog nak, an nak már lát ha tó ne ga tív kö vet kez mé nyei le het nek. Sen ki se 
te le pí te ne új mál nást, a ta laj erőja ví tás épp úgy hát tér be szo rul na, mint a ter me lé si kedv. Az 
el múlt évek ben az ér té ke sí tés és a fel vá sár lás, a ter me lők és át ve vők konf lik tu sa egy szer 
for dult csak ko mo lyabb ra, ami kor ala cso nyak vol tak a fel vá sár lá si árak, és a mál na je len tős 
ré szét át sem vet ték a ter me lők től.

Föl me rül a kér dés, hogy mi re for dít ják a mál na ter me lő csa lá dok a mál ná ból szár ma zó 
be vé telt. A nóg rá di csa lá dok egy ré sze a mál ná ból szár ma zó jö ve del met min den na pi élet
szük ség le tei ki elé gí té sé re hasz nál ja. Jel lem ző azon ban, hogy a nye re sé get a töb bi csa lád 
sem for gat ja vissza a gaz da ság ba (ki vé tel az évi kemikália be szer zé se, bár nem kö vet he tő 
pon to san nyo mon, hogy az er re for dí tott össze gek a mál na pénz ből szár maz nake vagy sem). 
Ők is föl élik, vagy na gyobb, ál ta lá ban a csa lá di ház zal össze füg gő be ru há zás ba fek te tik a 
mál na jö ve del mét. (Az egyik hely bé li csa lád pél dá ul az 1995ös mál na ter més ből be folyt 
be vé telt a la kó ház gázfűtésrendszerének ki ala kí tá sá ra for dí tot ta.) Ez a je len ség tech ni kai, 
gaz da sá gi és kul tu rá lis okok kal egya ránt ma gya ráz ha tó. Mi vel a mál nás nem igé nyel 
na gyobb be ru há zást a te le pí tést kö ve tő en, a ter més ből szár ma zó be vé telt nem kell fel tét le
nül az ül tet vény re for dí ta ni. Ezért a más for rá sok ból szár ma zó be vé te lek te kin te té ben szű
köl kö dő csa lá dok a mál na pénzt anél kül for dít hat ják a csa lá di gaz da ság ban, ill. a ház tar tás
ban ke let ke zett lyu kak be tö mé sé re, hogy a kö vet ke ző évi ter mést koc káz tat nák. A pénz szű
ke mel lett az is hát rál tat ja a jö ve del mek vissza for ga tá sát pre fe rá ló min ta ér vé nye sü lé sét, 
hogy Nóg rád ban sem a múlt ban, sem a je len ben nem te le ped tek meg ka pi ta lis ta, vál lal ko zói 
at ti tűd del jel le mez he tő ré te gek. Hang sú lyoz nunk kell azt is, hogy a nóg rá di ak ér ték rend jé
ben mind má ig olyan pre fe ren ci ák él nek, ame lyek a gaz da sá gi be fek te té sek elé he lye zik a 
rep re zen tá ci ós cé lú fo gyasz tást (ház, ko csi, egyéb in gó sá gok vá sár lá sa). A ter me lés és 
fo gyasz tás, a nóg rá di gaz dál ko dói és ma ga tar tá si min ták prob lé ma kö re azon ban már át ve zet 
min ket ah hoz a kér dés hez, hogy mi lyen okok kal ma gya ráz ha tó a he lyi mál na ter mesz tés 
meg tor pa ná sa.

3. Az áru ter me lés to vább fej lő dé sé nek kor lá tai

Az okok szám ba vé te lé nél ar ra tö rek szünk, hogy az olyan „ob jek tív” té nye zők mel lett, mint 
az ég haj la tiöko ló gi ai vi szo nyok, a tő ke hi ány vagy ép pen a mál na sze dés mun ka erő igé nye, 
a „szub jek tív” ele me ket, a he lyi köz vé le mény kor lá to zó ere jét, „kö zép utas” ér ték rend jét is 
fi gye lem be vegyük.

A mál na ter me lés nek az er dei mor zsa lé kos és agya gos ta laj ked vez, szem ben pél dá ul a 
ho mo kos ta laj jal. A nóg rá di ha tár ban is van nak, el ső sor ban a dé li fek vé sű ha tár ré sze ken, 
homokos te rü le tek. Eze ket a ter me lők gyak ran üre sen hagy ják, vagy ve te ménnyel ül te tik be. 
Sze ren csés kö rül mény, hogy a te le pü lés föld je in ma gas a ta laj men ti át la gos pá ra tar ta lom. 
Ugya nak kor a mál na nem igé nyel annyi csa pa dé kot, mint a bur go nya, amely nek je len tő sebb 
ter mő tá jai észa kabb ra he lyez ked nek el. A mál na a túl sok csa pa dék ra épp olyan ér zé keny, 
mint a nagy szá raz ság ra.

A mál na föld fek vé se alap ve tő en ki hat a ter més mennyi ség re. A túl lej tős (me re dek) ol dalt 
ne héz meg mű vel ni, az eső le mos sa a ter mő ta lajt, eset leg a tö vek kö ré szórt trá gyát, pé ti sót 
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is. A nóg rá di ak a dé li fek vé sű mál ná so kat, no ha több nap fényt kap nak, gyen gébb nek tart ják 
az észa ki ak nál, mert azok ban „nemégúgyki”,nem szá rad ki a mál na. A mál na „át me ne ti” 
igé nye a ta laj nál is jel lem ző; in kább a táp anyag ok ban kö zép erős ta la jo kat ked ve li, mint sem 
a ki mon dot tan ma gas táp ér té kű fe ke tét. Rosszul vi se li a kö ves, gyen ge mi nő sé gű ta la jo kat 
is. A nóg rá di ha tárt ki sebbna gyobb emel ke dők és lan kák, dom bok ta gol ják, az al só fek vé sű 
te rü le te ket a mál na a fagy ve szély mi att bír ja ke vés bé. A fa gyos té li hi deg ben job ban sze re
ti a ha vat, a csa pa dé kot a szá raz ság nál, mely szin te „kihúzzaamálnagyökereitaföldből”.
A leg ve szé lye sebb idő szak a vi rág zás tól az érés vé gé ig tar tó kétkét és fél hó nap. Ek kor egy 
fagy az egész ter mést tönk re te he ti, de a túl szá raz és a túl csa pa dé kos idő sem ked vez a 
mál ná nak. Az idő já rá si vi szo nyok a ked ve ző nóg rá di öko ló gi ai kör nye zet ben is a ter me lés 
egyik dön tő bi zony ta lan sá gi té nye ző jét je len tik, s kor lá toz zák a vál lal ko zói áru ter me lő gaz
da sá gok ki ala ku lá sát.

1990 előtt az el ső gaz da ság a biz ton sá gos, a ki szá mít ha tó gaz da sá gi te vé keny ség szín te re 
volt, s ép pen ezért nyí lott mód a má so dik gaz da ság ke re té ben bi zo nyos mér té kű koc ká zat vál
la lás ra. A rend szer vál to zás után, az át fo gó gaz da sá gi vál ság és a mun ka nél kü li ség meg je le né
se, majd ma gas szin ten va ló sta bi li zá ló dá sa ál ta lá nos sá tet te a lét bi zony ta lan ság ér zé sét. Ez zel 
pár hu za mo san ke rült elő tér be a biz ton ság ra tö rek vés a mál na ter me lés ben. A nóg rá di mál na
ter me lő csa lá dok je len tős há nya da a mál ná ból szár ma zó jö ve del met „a biz ton ság ked vé ért” 
fél re rak ja, hogy ha va la me lyik csa lád tag nak ne tán meg szűn nék az el ső gaz da ság ból szár ma zó 
jö ve del me, ké pe sek legyenek pó tol ni azt. Eb ben a hely zet ben a mál na ter me lők a leg ke vés bé 
sem gon dol nak a gaz da ság fej lesz té sé re, nö ve lé sé re, in kább meg pró bál ják szin ten tar ta ni a 
gaz dál ko dás sal kap cso la tos ki adá sa i kat. Mind ez zel pár hu za mo san el tűnt az a szim bi ó zis, 
amely a nóg rá di mál na ter mesz tés ben a szö vet ke zet és a kis üze mek kö zött, mind két fél meg
elé ge dé sé re fönn állt. A rend szer vál tást kö ve tő en a má so dik gaz da ság ma gá ra ma radt a mál na
ter me lés in téz mé nyes ke re te i nek meg szer ve zé sé ben és mű köd te té sé ben. Kü lö nö sen ér zé ke
nyen érin ti a ter me lő csa lá do kat az ér té ke sí tés ne héz sé ge. Az ér té ke sí tés meg szer ve zé sét és 
fe le lős sé gét ko ráb ban a szö vet ke zet vál lal ta ma gá ra, most pe dig a ter me lők vá laszt hat nak a 
hű tő ház és más át ve vő he lyek kö zött, de a je len tő sebb föl vá sár ló nak szá mí tó hű tő ház fi ze tés
kép te len sé ge to vább mé lyí tet te a nóg rá di mál na ter me lők el bi zony ta la no dá sát.

A fej lő dést gát ló té nye zők kö zül azon ban leg el ső he lyen a mál na ter me lés ké zi mun ka
szük ség le tét emel het jük ki. A mál na ter mesz tő gaz da sá gok gép fel sze relt sé gé nek szint je a 
nyolc va nas évek ele jé re ki egyen lí tő dött, hi szen ek kor ra már min den, leg alább 300–400 
négy szög öl ön mál nát ter me lő csa lád be sze rez te a mo to ros ka pát. A sze dés olyan mun ka fo
lya mat, amely nek a gé pe sí té se ne héz. A szö vet ke zet el nö ke és a mál na ter me lők hal lot tak 
már ugyan ar ról, hogy lé te zik mál na sze dés re ki fej lesz tett gép, amely fö lös le ges sé te szi a 
ké zi mun ka erőt, de nem tud ják el kép zel ni a vál tást. Va ló szí nű nek tart ják, hogy a gép össze
tör né a mál na vessző ket és a sze me ket, s nyil ván túl drá ga vol na. Mind két in dok jól il luszt
rál ja a pa rasz ti tí pu sú áru ter me lői gon dol ko dást: egy részt a ter me lé keny ség nél fon to sabb
nak tart ják az elő ál lí tott ter mék esz té ti kai és mi nő sé gi szem pont ja it, más részt eszük be sem 
jut a nye re ség vissza for ga tá sa a gaz da ság ba (sze dő gép be).

A sze dés sze re pe túl nő bár me lyik mun ka fo lya ma ton, mun ka erő igé nye ugya nis az összes 
töb bi több szö rö se. Az éré si idő jú ni us 20. és jú li us 5. kö zött kez dő dik, és dur ván egy hó na
pig tart. Ez idő alatt a mál na ter me lő gaz da sá gok min den moz gó sít ha tó mun ka ere jé re szük
ség van. Úgy tart ják, hogy egy adott mál na tö vet csak két, de in kább há rom na pon ként kell 
szed ni, ez alatt ér nek be az újabb sze mek. Ha gu ru lós vagy ext ra gu ru lós mál nát kí ván nak 
szed ni, és ne tán az idő já rás sem meg fe le lő (pl. me leg, pá rás), ak kor min den má so dik nap 
ta ná csos vé gig szed ni a mál nát.

A sze dés mun ka me ne te a tö vek ka pá lá sá é hoz ha son lít. A sze dés nél vé gig kell men ni a 
mál na so rok mind két ol da lán. Ha lej tős a mál na föld, min den eset ben az ala cso nyab ban fek
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vő ré szek től ha lad nak a ma ga sab bak fe lé. A csa lád min den tag ja, leg ko ráb ban ti zen éves 
ko ra ele jé től, sze di a mál nát. Akár csak a ka pá lás nál, itt is lé nye ges, ki nek ho gyan „állkezé
re a mál na”. Van, aki bal ról, má sok jobb ról sze re tik szed ni a mál nát. Ami ó ta a mál na fel vá
sár lá sok hát te ré ben a hű tő ipar és a nyu ga ti pi a cok áll nak, éle seb ben je lent ke zik a kü lönb ség 
az egyes mál na osz tá lyok (lé, gu ru lós, ext ra gu ru lós) át vé te li árá ban. Ál ta lá ban ket tőnégy 
ka te gó ri á ban vá sá rol ják fel a mál nát, ami köz vet len ha tás sal van a sze dé si mun kák ra.

A mál na sze mek le sze dé sé nek, le csí pé sé nek meg van a ma ga tech ni ká ja. A szá rak (haj tá
sok) és a ter més igen ké nye sek, könnyen tö re dez nek. Az egyik kéz kö zép ső, mu ta tó és 
hü velyk uj já val óva to san meg kell fog ni és fel haj ta ni a szá rat ott, ahol a mál na szem van. A 
má sik kéz ugyan csak há rom uj já val pe dig „fi no man” le kell szed ni a mál nát, majd óva to san, 
hogy ne tör jön, ko sár ba kell he lyez ni. A nóg rá di ak sze mé ben a sze dé si is me ret (tech no ló gia) 
olyan spe ci á lis tu dás, amely nek el sa já tí tá sa nem egy sze rű, hi á nyát vagy meg lét ét ne ga tí van 
vagy po zi tí van ér té ke lik. (Egy idős nóg rá di öz vegy asszony pár éve még Vác kör nyé ké re járt 
szed ni a mál nát, de már nem tu dott gu ru lós mi nő sé gű mál nát szed ni, csak lémálnát. Fé lig 
bé na kéz fe jé vel gör csö sen szo rí tot ta össze a mál na sze me ket, sok szor a lé is ki folyt be lő lük, 
így azo kat csak ala cso nyabb áron le he tett ér té ke sí te ni. Ép pen ezért egy idő után már nem 
tar tot tak igényt a mun ká já ra.) Ar ra a kér dés re, hogy al kal maz nake nap szá mo so kat a sze
dés hez, a nóg rá di ak vá la sza gyak ran az volt, hogy nem, mert az „nemszednenekemrendes
málnát”,mert nem len ne ér de kelt a mi nő ség ben, mi vel vagy a vé gig dol go zott na pok után, 
vagy a le sze dett mál na ki ló ja sze rint kap ja il let mé nyét.

A mál nát ko sa rak ba és vöd rök be sze dik. A nóg rá di ak ál ta lá ban két mi nő sé get szed nek, a 
mál nát köz vet le nül a sze dő osz tá lyoz za. A de rék szíj ra két edényt köt nek, ügyel ve ar ra, hogy 
mind két ke zük sza ba don ma rad jon. A ki sebb vöd rök be a lémálnát, a ko sa rak ba pe dig a szebb, 
gu ru ló so kat te szik. Ha a ko sár vagy a vö dör meg telt, ma guk vi szik és ürí tik ki a so rok mö gött 
el he lye zett na gyobb edé nyek be, lá dák ba, vagy – ha mód és le he tő ség van rá – szól nak a ki se
gí tő mun ka erő nek, hogy jö het a ko sár. Ál ta lá ban a ki sebb gye re ke ket bíz zák meg az zal a fel
adat tal, hogy üres vöd rö ket és ko sa ra kat vigyenek a sze dők nek, és a te li edé nye ket hoz zák el 
tő lük. A sze dők így nem ve szí te nek időt az edé nyek ürí té sé vel. A mál na át vé te lé nél a mál na 
mi nő sé gét és a re ke sze lés mód ját egya ránt szi go rú szab vány ha tá roz za meg. Az ext ra gu ru lós 
mál nát pél dá ul csak egy sor ba rak va fo gad ják el, a gu ru lóst eset leg két sor ban. Mind két eset
ben szab vá nyos lá dá ba kell rak ni a gyü möl csöt. Ré geb ben er re a cél ra el ső sor ban fa lá dát 
hasz nál tak. (A fa lá dá kat sok he lyen elő ze te sen víz be áz tat ták, hogy át vé tel kor – hi szen a mál
ná val együtt mér ték le a lá dát, majd le von ták a sú lyát – több pénzt kap ja nak.) Ma nap ság 
in kább a 95 de ka gram mos lá dák van nak for ga lom ban, ame lye ket a fel vá sár ló he lyek biz to sí
ta nak a ter me lők szá má ra. A sze dés kap csán vál to za tos mun ka tár su lá sok és mun ka szer ve ze ti 
for mák ala kul nak ki. Mi vel majd nem min den csa lád nak van mál ná ja, a csa lá di mun ka cse re 
csak úgy mű kö dik, hogy az egyes föl de ket há rom na pon ta sze dik. Így össze fog va, egy négy
hat fős mun ka tár su lás egyik nap az egyik, má sik nap a má sik föl det sze di le. Kü lö nö sen a 
ge ne rá ci ók kö zöt ti ki se gí té sek (szü lők és gye re kek csa lád ja) jel lem zők a köz ség ben.

Egy 400–500 négy szög öles mál na sze dé sé hez négyöt em ber ál lan dó, há romnégy hé tig 
és haj nal tól es tig tar tó mun ká já ra van szük ség. Ek kor a csa lád min den tag ja részt vesz a mun
ká ban, és azok a ro ko nok is, akik tud nak se gí te ni. Bár a mál na Nóg rá don min de nütt ugya
nak kor te rem, a fél vagy rit káb ban egész hold mál nás sal ren del ke ző gaz da sá gok a há rom na
pos sze dé si rit mus ból ki in dul va ké pe sek le szed ni a ter mést. Ha a mál nás több rész ben 
he lyez ke dik el, ak kor egyik nap az egyik, má sik nap a má sik dű lő ben vagy zárt kert ben lé vő 
mál nást sze dik. Ha a fél és egy hold kö zöt ti mál nás nem kéthá rom tag ban, ha nem egy da rab
ban van, a föl det „fej ben” há rom rész re oszt ják, és a há rom na pon kü lön bö ző so ro kat szed
nek.

A mál na ter mő te rü le tek csa lá di gaz da sá gon be lü li nö ve lé sé nek gát ját leg alább ki lenc ven 
szá za lék ban a mun ka erő hi ány je len ti. Míg van nak olyan mun kák – pél dá ul a sor kö zök be ka
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pá lá sa, a per me te zés –, ame lyek gé pe sít he tő ek, ill. ame lye ket – met szés, kö tö zés – szét le het 
húz ni több hét re is, ad dig a sze dés meg ha tá ro zott idő pont ok ban kon cent rált mun ka erő meg
lét ét igény li. Ami kor egy má so dik ge ne rá ci ós csa lád nem bír ta ön erő vel meg mű vel ni a mál
ná sát, és nap szá mo so kat fo ga dott, szom széd juk ál lí tó lag a kö vet ke ző ket mond ta: „Mindenki
annyimálnátvállaljon,amennyitmegistudművelni!”Ez a ki zá ró lag sa ját mun ka erőn ala
pu ló gaz da ság esz mény a leg dön tőbb oka an nak, hogy a gaz da sá gok nem nö ve lik a mál na ter
mő te rü le te i ket. Bér mun ká so kat emel lett azért sem fog lal koz tat nak szí ve sen, mert – a már 
idé zett in do kok sze rint – a nap szá mo sok nem ér de kel tek a mi nő sé gi mál na sze dés ben, nem 
ren del kez nek szak ér te lem mel. Mind ezek mel lett al kal ma zá suk je len tős ki adást je lent, a nap
szám drá ga, mert ke vés a sza bad mun ka erő, hi szen majd nem min den ki nek van mál ná sa. „És 
akineknincsmálnája,aznemisszeretdolgozni!Azokatazértnemkéremmeg!”Mind azo nál
tal a vál to zás, egy faj ta pro fit ori en tált gaz da sá gi gon dol ko dás fel buk ka ná sá nak je le ként ér té
kel he tő, hogy da col va a kö zös ség ér ték íté le té vel, több csa lád is el kez dett sze dő ket al kal maz
ni, igaz ugyan, hogy ez nem járt és jár a mál na ter mő te rü let nö ve lé sé nek szán dé ká val. In kább 
ar ról van szó, hogy nem tud ják csa lá don be lül biz to sí ta ni a sze dés ál tal meg kí vánt mun ka
erőt.

A nóg rá di mál na ter mesz tés te hát in kább a pa rasz ti ha gyo má nyo kat kö ve ti, s csak kor lá
to zot tan mu tat koz nak meg ben ne a vál lal ko zói áru ter me lés nyo mai. A rend szer vál tást kö ve
tő en né hány csa lád meg pró bál ko zott a tel jes mun ka idős, farm tí pu sú gaz dál ko dás sal, ők 
azon ban mind annyi szor kény szer hely zet ben cse le ked tek, mond hat ni, be le sod ród tak a vál
lal ko zói áru ter me lés be. A mé hész ke dést és a te je lő mar ha tar tást foly ta tó csa lá dok va la me
lyik csa lád tag mun ka nél kü li vé vá lá sa után, kény szer ből nö vel ték üze mük mé re tét. Az érin
tet tek az el ke rül he tet len és a bi zony ta lan gaz da sá gi kör nye zet ben rá adá sul ide gen ked nek a 
fo ko zott koc ká zat vál la lás tól és a dön té si fe le lős ség től. An nak vi szont a gon do la ta sem 
me rült föl Nóg rá don, hogy bár ki is tel jes mun ka idő ben foglalkozzék a mál ná val. A nóg rá di 
köz vé le mény a vál lal ko zói haj la mú újí tók nak csu pán bi zo nyos kor lá to zott moz gás te ret 
„en ge dé lyez”. A mál na kö tö zé sé re vagy a trá gyá zás mun ka fo lya ma ta i ra vo nat ko zó újí tá sok 
po zi tív vissz han got kap tak a te le pü lé sen, ugya nak kor a mál na ter mő te rü let nö ve lé sé nek, a 
ter me lés in ten zí veb bé té te lé nek szán dé ka (pél dá ul bér mun ka al kal ma zá sa a sze dés nél) rend
sze rint vissza tet szést kelt. Ha a nóg rá di mál na ter me lés mö gött rej lő és azt moz ga tó ér ték
ren det és men ta li tást jel le mez zük, azt mond hat juk, hogy „kö zép utas” vagy „át me ne ti”, 
amely bi zo nyos te kin tet ben ma xi ma li zál, más vo nat ko zás ban mi ni ma li zál.

A he lyi men ta li tás egy szer re ma xi ma li zál ja és mi ni ma li zál ja a vál lal ha tó mál na te rü let
mennyi sé gét. Ne ga tí van íté lik meg azt, aki a sze dé si idő alatt pi hen, és nem sze di a mál nát. 
A nóg rá di ér ték rend azt az üzem mé re tet pre fe rál ja, ame lyet egy csa lád még a csa lá di ke re
te ken be lül szé pen tud gon doz ni, és le is tud szed ni. És pe dig azért, mert el ső sor ban nem a 
mű velt mál nás te rü le te, ha nem a mál nás szép sé ge, gon do zott sá ga bír stá tus ér ték kel. A nóg
rá di ak osz tá lyo zá sá ban a má sik mál na ter me lő ér té ke lé se azon mú lik, hogy el vé gez téke 
idő ben az ak tu á lis mun ká la to kat, nincse gaz a mál ná ban, szé pen meg ka pál táke a sor kö zö
ket, mi nő sé gie a ter més. Nincs is kü lönb ség az egyes gaz da sá gok ban mű velt mál na te rü le
té ben, hisz Nóg rá don a csa lád és ház tar tás szer ke zet egy sé ges nek mond ha tó.

Az „ará nyok és mér té kek” nóg rá di rend jé nek egye nes kö vet kez mé nye, hogy nin cse nek 
nagy kü lönb sé gek a mál ná sok esz köz kész le te, il let ve a be ru há zá sok mér té ke te kin te té ben 
sem. Ál ta lá ban négyöté ven te egy szer trá gyáz zák meg a föl det. Ezt a ma ga tar tást, me lyet az 
ér ték rend leg ali zál, rit kán mó do sít ják. E „kö zép utas” men ta li tás, a mé re tek és mér té kek al só 
és fel ső ha tá ra it meg sza bó at ti tűd kö zép pont já ban a biz ton ság ra tö rek vés áll, amely nek gyö
ke rei a pa rasz ti gaz da sá gok nor ma rend sze ré hez nyúl nak vissza, köz vet len foly to nos sá got 
azon ban a má so dik gaz da sá g ke re té ben foly ta tott csa lá di gaz dál ko dás sal mu tat nak.
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4. Patt hely zet, avagy a kény szer vál lal ko zás meg tar tá sá nak in do kai. 
A te le pí té s mint ki út ke re sés

A nóg rá di mál na ter me lés ki lenc ve nes évek vé gi gya kor la ta a nyolc va nas évek ele jé re ki ala
kult for mák hoz ké pest alig mó do sult. Hi á ba adó dott vol na le he tő ség ar ra, hogy a föld ren de
zés, föld kár pót lás so rán a csa lá dok nö vel jék gaz da sá guk te rü le tét, je len tős há nya duk in kább 
meg tar tot ta al kal ma zot ti stá tu szát az el ső gaz da ság ban – és ide so rol hat juk az inak tív ke re
ső ként szá mon tar tott nyug dí ja so kat is –, a mál na ter me lést, mint a leg fon to sabb áru ter me lő 
te vé keny sé get pe dig to vább ra is rész mun ka és sza bad idő ben, né hány száz négy szög öl ön, a 
má so dik gaz da ság ke re té be ta go zó dó mál na ül tet vé nyen vég zi. Bár a nóg rá di kis üze mek ben 
a mál na ter me lés eb ben a for má ban is jö ve del me ző (a be csült tisz ta éves be vé tel egy 400 
négy szög öles áru mál nás ese té ben el ér he ti két dol go zó tel jes évi al kal ma zot ti fi ze té sé nek 
össze gét), nem sza bad el fe lej te ni, hogy az áru mál nater me lés pros pe ri tá sá nak há rom alap
pil lé re kö zül má ra csak a zárt ker tek ma rad tak meg ko ráb bi sze re pük ben.

A ki út ke re sé si tö rek vé sek leg mar kán sabb pél dá ja az új tu laj do no si szö vet ke zet ke re té
ben mű kö dő vál lal ko zás. A ko ráb bi szö vet ke ze ti ve ze tés és a hű tő ház egya ránt azt kér te, 
hogy az egyé ni ter me lők kö zö sen te le pít se nek egy táb la mál nást, amit tu laj do no si szö vet
ke zet ke re té ben mű vel nek. Az ál la mi hi tel le he tő sé ge ket ugya nis csak a szö vet ke ze ti for
má val le he tett ki ak náz ni; a vál lal ko zó ked vű nóg rá di ak az el nyert ál la mi hi te lek ből vé gez
ték a te le pí tést. A konst ruk ció mind há rom fél szá má ra elő nyös nek tűnt: a szö vet ke zet nek 
azért, mert így ga ran ci át lá tott ar ra, hogy új for má ban mű köd het to vább; a hű tő ház nak 
azért, mert a hi tel fel vé tel hez nyúj tott ga ran ci á ért cse ré be meg fe le lő szá mú be szál lí tót 
re mélt; a ter me lők nek pe dig azért, mert a te le pí tés ere de ti költ sé ge i nek csu pán a fe lét kel
lett ki fi zet ni ük, rá adá sul ar ra is ka mat men tes köl csönt kap hat tak, és a té esz a te rü le tet 
elő ze te sen fel szán tat ta és be trá gyáz tat ta.

A mál na ter mesz tés re ki vá lasz tott te rü le ten min den ki kér he tett részt, de olyan nagy volt 
az ér dek lő dés, hogy egy újabb té esz föl det kel lett ki je löl ni er re a cél ra. A föl de ket szak em
be rek je löl ték ki a fek vés, a ta laj mi nő ség és a meg kö ze lít he tő ség szem pont jai alap ján. A 
ki je lölt föld da rab ok mé re te és for má ja meg egye zik, ám arany ko ro naér té ke, az az mi nő sé
ge el té rő. Mind a két da ra bon har minchar minc csa lád osz to zik, kö zü lük töb ben mind két 
te rü le ten ren del kez nek tu laj don nal. A tu laj do no sok egyegy há rom fős ügy in té ző bi zott sá
got vá lasz tot tak. A mál ná so kat 1993–1994ben te le pí tet ték két rész let ben. A hű tő ház kez
de mé nye zé sé re a te rü le tek egyegy fe lé be egy új faj tát te le pí tet tek kí sér let kép pen, az ún. 
„Fertődi Za ma tost”. Gyü möl cse göm bö lyűbb és za ma to sabb, mint a Mallingé, ter mé se 
egyen le te sen pi ro so dik, s ha vé let le nül le pottyan a vessző ről, nem ro had meg azon nal, 
ha nem akár két na pig ke mény ma rad. Faj ta tu laj don sá gai job bak, mint az ad dig Nóg rá don 
ter mesz tett mál na faj tá ké. A táb lák má sik fe lét a kö vet ke ző év ben még is Mallinggal te le pí
tet ték be. A hű tő ház ve ze tő je sze rint „azért,mertittisvoltegykisóvatosság.Ittazembe
rek is megszokták aMallingot.Még az újat nem ismerik. És azért úgy gondolkoztunk,
nehogyegyszerrecsalódjunk.”

Összegzés

A rend szer vál tás ta pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy a nóg rá di tár sa da lom és gaz da ság fej lő dé
sé nek irá nyát lé nye gé ben nem vál toz tat ta meg a ki lenc ve nes évek föld re form ja, tár sa dal mi 
és po li ti kai vál to zá sai. Mi vel a mál na ép pen a ko ráb bi gaz da sá gi és tár sa dal mi szer ke zet hez 
kö tő dött, s a pa rasz ti jel le gű áru ter me lés ke re te in be lül va ló sult meg, a mál na ter me lés Nóg
rád köz ség ben be töl tött tár sa dal mi és gaz da sá gi sze re pe sem vál to zott je len tős mér ték ben. 
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A kis üze mi mál na ter mesz tés je len tő sé gét bi zo nyít ja, hogy a csa lá di üze mek je len tős ré sze 
a rend szer vál tást kö ve tő en nem tért át egy más faj ta gaz da ság és ter mény szer ke zet re, gaz
dál ko dá suk to vább ra is az áru mál nater me lés kö ré szer ve ző dött.

A mál na, faj ta tu laj don sá ga i ból adó dó an nem al kal mas egy nyu ga ti tí pu sú, az el ső gaz da
ság ke re te in be lül, farm gaz da sá gi szer ke zet ben vég zett ter mesz tés re, mert az idő já rás nak és 
a pi a ci vi szo nyok nak egya ránt erő sen ki szol gál ta tott, és je len tős ké zi mun ka erő igé nye is 
egyet len hó nap ra kon cent rá ló dik. En nek el le né re a szö vet ke zet, a hű tő ház és a mál na ter me
lők együt tes ér de kelt sé gén ala pu ló, kö zö sen meg va ló sí tott ül tet vény te le pí tés irán ti nagy 
ér dek lő dés azt mu tat ja, hogy az új iránt Nóg rá don is fo gé ko nyak, hogy ha az nem mond 
el lent a ter me lők biz ton ság ra tö rek vő ter me lői ha bi tu sá nak, sőt, szer ve ző, in teg rá ló erő ként 
eset leg ki szol gál ja azt.

Hi vat ko zott iro da lom

Csite András és Kovách Imre (1997): A fa lu si sze gény ség. In AFalu.Tavasz: 49–54.
Er dei Fe renc (1954): A ház tá ji gaz da ság kér dé sei. In Magyar–SzovjetKözgazdaságiSzemle,8–9: 676–707.
Fél Edit és Hofer Ta más (1997): Arányokésmértékekaparasztigazdálkodásban.Budapest: Balassi Kiadó.
Foster, G. M. (1967): Introduction. What is a peasant? In PeasantSociety.J. Potter, M. Diaz és G. M. Foster szerk. 

Boston.
Gá bor R. Ist ván (1979): Má so dik gaz da ság és ház tá ji gaz dál ko dás. In Valóság,7: 101–103.
Gyenes An tal (1968): „Mun ká sok” és „pa rasz tok” a me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke zet ben. In Valóság,4: 26–35.
Laky Teréz (1987): El osz lott mí to szok – té to va szán dé kok. In Valóság,7: 34–49.
Márkus, István (1972): Postpeasants and Precitizens. In TheNewHungarianQuarterly,46: 79–90; 47: 185–195.
Már kus Ist ván (1996): Polgárosodóparasztság.Budapest: Dinasztia Kiadó.
Mé szá ros Sán dor (1973): Az ér de kelt ség nö ve lé sé nek szö vet ke ze ti for mái és meg ol dá sai a zöld séggyü mölcs for

ga lom ban. In SzövetkezetiKutatóIntézetÉvkönyv.Gyenes Antal szerk., 249–284. Bu da pest.
Pap Jó zsef (1977): A me ző gaz da sá gi kis ter me lés lé te, ki lá tá sai és vál to zá sá nak irá nya. In SzövetkezetiKutatóInté

zetÉvkönyv1977,407–450. Bu da pest.
Redfield, Robert (1956): PeasantSocietyandCulture.Chicago.
Sár kány Mi hály (1983): Pa raszt ság és ter me lé si vi szo nyok. In Népikultúra–népitársadalomXI II., 21–37. Bu da

pest.
Shanin, Theodor (1973): Peasantry: Delineation of a Sociological Concept and a Field of Study. In PeasantStudies

Newsletter,1–8.
Wolf, Eric R. (1973 [1966]): Pa rasz tok. In E. R. Service, M. D. Sahlins és E. R. Wolf: Vadászok,törzsek,parasztok,

317–454. Sár kány Mi hály, Nagy Gé za és Ta kács Fe renc ford. Bu da pest: Kossuth.

 replika 119


