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1 A ta nul mány ban sze rep lő ne vek ál ne vek.
2 Ezek az in ter júk az ESRC ál tal tá mo ga tott, Transition to Family Farming in Post-Socialist Central Europe 

(L 309253037) cí mű ku ta tá si pro jekt ke re té ben ké szül tek. 
3 A té esz tör té ne tét egy má sik ta nul má nyom ban már meg ír tam (Swain 1995a).

Nemesfalu1 a Ba la ton he gyek kel öve zett észa ki part já tól kö rül be lül ti zenöt ki lo mé ter re, a 
me gye szék hely kö ze lé ben fek szik, la ko sa i nak szá ma ké te zer kö rül van. Az aláb bi ak ban 
kö zölt in ter jú rész le tek2 olyan sze mé lyek kel ké szí tett be szél ge té sek ből szár maz nak, akik a 
nemesfalui ter melő szö vet ke zetben dol goz tak, és Nemesfalun vagy a kör nye ző te le pü lé sek 
va la me lyi kén él tek s él nek ma is. Az in ter júk ki vá lasz tá sa kor az volt a fő szem pont, hogy 
azok rep re zen tál ják a rend szer vál to zás so rán meg élt ta pasz ta la tok, sor sok, egyé ni ér tel me
zé sek sok fé le ség ét.

Az ‘Arany sző lő’ té esz és át ala ku lá sa

Az ‘Arany sző lő’, amely igen si ke re sen mű kö dött a szo ci a liz mus éve i ben, mind ig is ko moly 
ha tal mi té nye ző volt Nemesfalun, jól le het a fa lu si ak több sé ge már nem a té esz ben dol go
zott.3 A kor szak vé gén ti zen két fa lu kö rül be lül 1500 dol go zó ját fog lal koz tat ta, s össze sen 
13 ezer hek tá ron gaz dál ko dott. E te rü let egy ré sze a sok év szá za dos sző lő ter mesz té si 
ha gyo mánnyal ren del ke ző Ba la ton par ti dom bo kon hú zó dott. Mind azo nál tal a té esz be vé
te le i nek na gyobb ré sze nem a me ző gaz da sá gi te vé keny ség ből eredt. A fel len dü lés kü lö nö
sen az 1980as évek ben volt jól ér zé kel he tő, ami kor a té esz irá nyí tá sa fi a tal me ne dzse rek 
és szak em be rek ke zé be ke rült. Ami kor a nyolc va naski lenc ve nes évek for du ló ján dön te ni
ük kel lett, ho gyan s mer re to vább, a cso port tag jai, Rimóczy Má té (lásd lej jebb) ve ze té sé
vel úgy ha tá roz tak, hogy egy ben tart ják a szö vet ke ze tet, hogy az to váb bi vál lal ko zói si ke
re ik elő moz dí tó ja le hes sen. Má sutt rit kán ta pasz tal ha tó bra vúr ként nem csak rész vény tár sa
ság gá, kor lá tolt fe le lős sé gű (kö zös sé gi és nem ma gán) tár sa ság gá tud ták ala kí ta ni a szö vet
ke ze tet, ha nem még a tőzs dé re is si ke rült be ve zet ni ük azt. En nek kevés köz vet len elő nye 
volt, azt azon ban hang súllyal je lez te, hogy a szö vet ke zet ma gán be fek te tők nagy sza bá sú 
üz le ti vál lal ko zá sá vá ala kult át. Ez zel az át ala kí tás sal a me nedzs ment nek si ke rült el ér nie a 
leg főbb cél ját, azt, hogy meg aka dá lyoz za a szö vet ke ze ti va gyon ap ró csa lá di far mok szá
za i ba va ló szét for gá cso ló dá sát.

Küzdelmes életutak egy változó világban: 
‘Nemesfalu’ és az ‘Aranyszőlő’ Rt. 

Nigel Swain
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A rész vény tár sa ság gá ala ku lás ab ban az idő szak ban ment vég be, ami kor a po li ti ka 
ag resszív mó don for dult szem be a té esz el nö kök kel s fő ként az zal, hogy a té e szek vál has sa
nak a leg na gyobb föld tu laj do no sok ká. A nemesfalui és még né hány ter me lő szö vet ke zet 
vé de ke zé sül azt a trük köt al kal maz ta, hogy ahe lyett, hogy a té eszt min de nes től – te hát föld
tu laj do ná val együtt – ma gán vál lal ko zás sá ala kí tot ta vol na, az esz köz va gyon nagy ré szé vel 
egy olyan pár hu za mos cé get ala pí tott, amely nek tu laj do no sai kö zött a té esz is sze re pelt. A 
ter mő föld azon ban a szö vet ke zet ben ma radt, majd a kár pót lá si és az át ala ku lá si tör vé nyek 
ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sa után ma gán kéz be ke rült. A szö vet ke zet nem tűnt el, ha nem 
„vissza ma radt tes tü let ként” to vább ra is fen náll, jól le het min den ter me lés át he lye ző dött 
ma gán tu laj don ban lé vő kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok ba. Az át ala ku lást kö ve tő en ti zen öt 
kft. mű kö dött a tőzs dén jegy zett ‘Arany sző lő’ Rt. hol ding er nyő je alatt.

A csúcs ve ze tők

Lát nunk kell a struk tú ra bo nyo lult sá gát, ha meg akar juk ér te ni Bőháti Fe renc ál lás pont ját. 
Bőháti Fe renc a ré gi gár da fe je, 1977 óta a szö vet ke zet el nö ke, szó ki mon dó, köz vet len 
em ber, aki ből nem hi ány zik a szo ci á lis ér zé keny ség sem. El nök sé ge ide jén a szö vet ke zet 
igen si ke re sen mű kö dött, két fő té nye ző nek kö szön he tő en: egy részt azért, mert az el nök 
ké pes volt el is mer ni az olyan, ná la fi a ta labb szak em be rek te het sé gét, mint Rimóczy Má té, 
más részt pe dig azért, mert „Bőháti elv társ” ko moly po li ti kai kar ri ert csi nált: be vá lasz tot ták 
az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá gá ba. Ami kor in ter jút ké szí tet tünk ve le 1995ben, az ese mé
nyek már nem kö rü löt te fo rog tak. A „ki ürí tett” szö vet ke zet ügye it irá nyít gat ta ké nyel mes 
ál lá sá ban, s ma gán szor ga lom ból a szö vet ke zet hez tar to zó fal vak tör té ne tét íro gat ta.

Mi, a ve ze tők, szin te sem mi vel nem kap tunk több üz let részt, mint a fi zi kai dol go zók. Most emi
att so kan mond ják, hogy hü lyék vol tunk… Pél dá ul ki lenc ven ele jén vá lasz tást csi nál tunk, pe dig 
nem kel lett vol na. Tit kos vá lasz tás sal négy el len sza va za tot kap tam. Ki lenc ven ket tő ben, az 
át ala ku lá si köz gyű lé sen, amit a tör vény írt elő, ti zen négy el len sza va za tom volt a hat százhét
száz sza va zat ból. […] El ap ró zó dott a tu laj don… Az üz let rész nél van ké te zer tu laj do no sunk, a 
föld, az meg több ezer, nyolctíz ezer em be ré lett. […] A va gyon nak a két har ma dát vit tük be a 
rész vény tár sa ság ba, és […] hát azt meg kell mon da nom, hogy egy bi zo nyos mér té kig ta lán a 
ke vés bé jö ve del me ző ága za tok ma rad tak a szö vet ke zet ben. […] Mert ad dig, míg a szö vet ke zet
ben heten dol go zunk, ma gá ban a szö vet ke zet ben van nyolc száz té esz ta gunk. Eb ből a hét em ber
ből, tu laj don kép pen négy em ber föld ügyek kel fog lal ko zik. […] Ha az le ren de ző dik, ak kor ez a 
négy fő is le fog csök ken ni, és ugye ma rad a há rom fő, az el nök, a gaz da sá gi ve ze tő meg a tit
kár nő. Te hát túl sok sze re pe a szö vet ke zet nek így nin csen, azt meg kell mon da ni, de min den
kép pen az a sze re pe meg van, hogy össze fog ja ezt a [föld tu laj do nos] tár sa sá got. […] Meg hát 
olyat csi ná lunk most is, hogy bé csi ki rán du lást szer ve zünk a té esz ta gok nak. Ez az egyik, hogy 
ilyen szol gál ta tást vég zünk. A má sik meg az, hogy osz ta lé kot biz to sí tunk [az rt.ben lé vő szö
vet ke ze ti tu laj don után]. [A ta gok a] tő ke ré vén kap cso lód nak most már mind a két szer ve zet
hez. […] Tu laj don kép pen én azt mond tam, hogy a szö vet ke zet nem csak egy gaz da sá gi, ha nem 
egy tár sa dal mi egy ség is. És ugye en nek kap csán szük sé ges nek tar tot tam, hogy az em be rek 
job ban is mer jék meg a sa ját köz sé gük nek a tör té ne tét, és hát az a cé lunk most is, hogy ki fog juk 
ad ni az összes köz ség nek a tör té ne tét, és min den té esz tag nak adunk egyet, a szer ző ál tal de di
kál va. De na gyon hang sú lyo zom, hogy ez nem szö vet ke ze ti tör té net, ha nem ez a köz ség nek a 
tör té ne te.

Ezek ben a meg jegy zé sek ben na gyon vi lá go san meg nyil vá nul a ko ráb bi szö vet ke ze ti 
ve ze tők gon dol ko dá sá nak két jel lem ző je. Elő ször is az, hogy a ve ze tők va la mi fe le lős sé get 
érez tek a té esz tag ság iránt. Ez per sze amo lyan paternalisztikus fe le lős ség ér zet volt – a pász
tor nak a rá bí zott nyá jért ér zett fe le lős sé ge –, de szív ből fa kadt, ugya nak kor árul ko dott ar ról, 
hogy Bőháti Fe renc és a hoz zá ha son lók nem ér tet ték meg, hogy a pi ac gaz da ság ban már 
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nincs szük ség ef fé le sze re pek re. Más részt Bőháti Fe renc sza va i ban tük rö ző dik a volt szö
vet ke ze ti ve ze tők gon dol ko dá sá nak má sik fon tos ele me is: a szö vet ke ze ti föld és va gyon 
tu laj don jo gá nak ér tel met len szét da ra bo lá sa mi att ér zett fruszt rá ció, ke se rű ség.

Rimóczy Má té szem lé le te épp az el len ke ző je en nek a szo ci a lis ta be ál lí tott ság nak. 
Rimóczy Má té vér be li üz let em ber. Szü lei vi szony lag jó mó dú gaz dál ko dók vol tak a két 
há bo rú kö zöt ti idő szak ban, ő ma ga vi szont már a szo ci a liz mus évei alatt sa já tí tot ta el a vál
lal ko zá si is me re te ket. Az 1980as évek ben ő volt a szel le mi irá nyí tó ja azok nak a szer ve ze ti 
és irá nyí tá si vál toz ta tá sok nak, ame lyek a re for mok kal pró bál ko zók él vo na lá ba emel ték a 
szö vet ke ze tet. Ő irá nyí tot ta az át ala kí tá si fo lya ma to kat és a tőzs dei be ve ze tés lé pé se it is. 
Ami az ‘Arany sző lő’ gaz dál ko dá sát il le ti, a tu laj don kép pe ni me ző gaz dál ko dás már igen 
cse kély sze re pet ját szott 1997ben: a cég be vé te le it fő ként élel mi sze rek és koz me ti kai ter
mé kek gyár tá sa és for gal ma zá sa, va la mint kis ke res ke del mi és in gat lan ügy le tek ad ták. 
Rimóczy vá laszt hat ta vol na azt az utat, hogy sa ját cé get ala pít, de nem ezt tet te. Be osz tott 
me ne dzse rek ből és szak em be rek ből ál ló csa pa tá val egyet ér tés ben úgy dön tött, hogy a meg
lé vő szö vet ke ze tet hasz nál ja ug ró desz ka ként ah hoz, hogy egy iga zi, si ke res nagy vál lal ko
zást hoz zon lét re. A fa lu ban csak úgy tart ják, hogy az ő „fi lo zó fi á ja” az, hogy „Egy ki csi 
ne ked, egy ki csi ne ki, a nagy ja meg ne kem!”

[…] mert ugye a kis em ber nem na gyon ér ti en nek az elő nyét, de a rá be szé lé sek so rán egyet 
meg ér tett, hogy ne ki nem az az ér de ke, hogy har minc ér tel mes em ber ki lop kod ja a ja vát a szö
vet ke zet nek, és min den le zül lik, ha nem ne ki az az ér de ke [hogy osz ta lé kot kap jon]. […] Te hát 
ő lát ta azt, hogy ed dig is mind ig ka pott pénzt, és a me ne dzser ré teg ab ban volt ér de kelt, ke mé
nyen, hogy az év vé gén osz ta lé kot tud jon föl mu tat ni. Ez az óta is mű kö dik, az óta is volt min den 
év ben osz ta lék, te hát et től min den ki meg van eb ben nyu god va, hogy ne ki ez a pénz ter mé sze
te sen jár… Van egy olyan me ne dzser ré teg, aki har minc éve sen ke rült ide, és még alig volt negy
ven, mi kor el in dul tak a vál to zá sok. Elég fi a tal volt ah hoz, hogy nem hagy ta ma gát. Szó val ő 
úgy érez te, hogy már [túl] so kat dol go zott eb ben ah hoz, hogy szét foly jon. Te hát jobb nak lát ta 
min den ki, hogy az egé szet meg őriz ni meg meg ha lad ni akar juk, mint hogy hagy juk szét foly ni. 
[…] Mi tu da to san épít kez tünk, hogy a má ra ki ala kult ver ti ká lis termékpályaszakaszokhoz 
mind ig úja kat csa tol junk. Te hát ma már a rész vény tár sa ság úgy mű kö dik, hogy van a ga bo na
ter me lő sza kasz, rá épül egy ma lom ipar, mert hogy si ke rült mal mot sze rez ni köz ben, lét re hoz
tunk egy sü tő ipa ri ter mék pá lyát, és most már ke res ke del met pá lyá zunk. A har ma dik a sző lő–
bor–ven dég lá tó há ló zat, ahol mi az összes bort pa lac koz va, kan nás for ga lom ban, sa ját ét te rem
há ló zat ba tud juk töl te ni. […] Mi ó ta az erté lé te zik, én min dent sze ret nék el ad ni, ami fa lu si 
in gat lan […], he lyet te vá ros ban ve szünk, a fő ut cán, ven dég lő nek, ét te rem nek, mi sze ret nénk 
frek ven tált he lye ken [ér té kes in gat la no kat ven ni], ad dig amíg a pi ac ezt föl nem ér té ke li. Egy 
vá ros nak van egy fő ut cá ja. Ha én ott meg tu dok sze rez ni tíz épü le tet, ak kor az a jö vő pi a ca.

Haj da ni kö zép ve ze tők, ér tel mi sé gi ek, szak mun kás ok, be ta ní tott mun ká sok

A szövetkezet csúcsvezetőségétől most lépjünk egy szinttel lejjebb, és nézzük meg a 
valamikori ‘Aranyszőlő’ téesz immár korlátolt felelősségű társaságokként működő fő 
ágazatainak vezetőit. A szántóföldi művelést (ezek többnyire búza és kukoricatáblák) 
Balogh József irányítja. Az ‘Aranyszőlő’ Rt. jelentős résztulajdonnal rendelkezik ebben a 
társaságban, hogy ezzel biztosítsa malomipari és sütödei érdekeltségeit. Balogh József 
jelentős mértékben lefaragta a bérköltségeket, különösen a vezetők és az adminisztrátorok 
körében; nyilvánvalóan igazodik a piaci fegyelemhez, s jövedelmező termelést folytat. 
Nehezen elérhető ember, mert nagyobb valószínűséggel tartózkodik a földeken, mint a 
dolgozószobájában, amely kényelmetlen és igénytelen, s egyáltalán nem hasonlít az egykori 
téeszelnökök által oly kedvelt, műbőrrel párnázott ajtajú irodákhoz. Mindazonáltal Balogh 
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József még nem azonosult teljes mértékben a piaci rendszer szellemével. Fő feladatának azt 
tartja, hogy munkát találjon az embereinek, mindegy, hogy milyen messze; s akkor is némi 
erkölcsi fölháborodás csendült ki szavaiból, amikor arról beszélt, hogy a (‘Aranyszőlő’ Rt. 
tulajdonában lévő) malom nem vásárolta meg az ő búzáját, holott az ő cége ugyanahhoz a 
holdinghoz tartozik.

Ti zen nyolc év vel ez előtt vol tunk […] százhetvenketten, úgy em lék szem, akik a szán tó föl di 
nö vény ter mesz tés sel fog lal koz tak. […] És most va gyunk olyan negy venöt ven kö zött. Na gyon 
nagy te rü le ten dol go zunk. Öt ven ki lo mé te res. Gya kor la ti lag Vár pa lo tá tól Aj ká ig. Ne kem az 
volt a fő dol gom, hogy ne kell jen el kül de ni em bert, legyenek ki hasz nál va a gé pek, sze rez zek 
bér mun kát, bé rel jek föl det. Meg hát most is ez a fő dol gom. […] Van ad mi niszt rá tor össze sen 
négy. […] Te hát itt egy ag rár mér nök is csi nál olyan mun kát, ami nem az ag rár mér nö ki mun ká
hoz tar to zik. Te hát so főr, vagy ebé det visz. […] Egy ag rár mér nök pél dá ul rak tá ros. Ne kem az 
a lé nyeg, hogy az én em be rem nek mun ka le gyen. Az a lé nyeg. […] A trak to ros nak van gye re ke, 
fe le sé ge, csa lád ja, fű te ni kell. Hát az én dol gom, ak kor is, ha nem tu dok mun kát ad ni, ér tel mes 
mun kát, el kell tar ta ni a csa lád ját. […] Most már úgy ala kul a hely zet, hogy kell ne künk a pénz. 
Én teg nap meg ke res tem az ertét, hogy itt van még két száz va gon bú za, hét fő ig mond já tok meg, 
hogy kell, vagy nem kell. Az tán teg nap dél után a ma lom igaz ga tó já val össze fu tot tam, mon dom, 
hogy azt se bán nám, ha má ma meg mon da nád, hogy kell, vagy nem kell, az tán meg ál la pod tunk, 
hogy nem kell ne ki.

De a föld kár pót lás meg le he tő sen ne héz zé tet te ezt a fo lya ma tot:
[…] nem tud juk még, hogy kié a föld, nem tud juk, hogy hol a föld, nincs ki mér ve. Ha ki van 
mér ve, ak kor most lett ki mér ve. Ha ki van mér ve, ak kor ilyen pi ci ka ró val, ek ko ra gaz van. Nem 
ta lál juk meg. Ná lunk ez mil li ós, majd nem tízmil li ós kárt oko zott, hogy így össze vissza szab dal
ták a föl det. [Vane va la ki, aki ezek kel a szer ző dé sek kel fog lal ko zik csak?] Per sze, ez egy kü lön 
em ber. Sőt! Nem is elég sok szor egy.

Amikor a kft. indult:
Ami kor a tizenkétmillió hi telt föl vet tem, én össze hív tam az összes em be re met ide az ebéd lő be, 
mond tam, vé gig van a hi tel, meg van kár tyáz va. Az tegye fel a ke zét. A tizenkétmillió fo rint ból 
annyit adok át, amennyit itt kö zö sen el…(???) Sen ki nem je lent ke zett. Ez saj nos az volt, hogy 
nem na gyon bíz tak még há romnégy év vel ez előtt az em be rek.

Balogh József kritizálta az első posztszocialista kormányt, amiért bátorította a 
kisgazdaságokat:

Azért va gyok mér ges a kor mány ra, mert be le vit te eze ket az em be re ket egy olyan ut cá ba, ami őt 
nem se gí ti to vább. Ezt meg kell ta ní ta ni úsz ni, az nem úgy megy, hogy gye re el, azt majd be le
dob lak a víz be, mi lyen ké nyel mes lesz! Az tán ahogy be le dob ta, ott hagy ta őket. […] Azt hi szik, 
hogy húsz hek tár föld ből meg tud nak él ni. Nem tud nak meg él ni.

Breitner Gé za a té esz egy ko ri te he né sze té nek a ve ze tő je. Ma ez a rész leg is kft.ként 
mű kö dik, de im már tel je sen füg get len az ‘Arany sző lő’ Rt.től. Breitner Gé za, kis sé őszin
tét le nül, ar ról be szélt, mi lyen jó, hogy a cég a ve ze tő ség tu laj do ná ba ke rült, mert így a sa ját 
lá bu kon áll hat nak. Va ló já ban azon ban az mo ti vál ta a hol din got, ami kor hagy ta a te he né szet 
tel jes tu laj do ni és szer ve ze ti önál ló su lá sát, hogy nem lá tott esélyt a te lep nye re sé ges mű köd
te té sé re. Hogy könnyeb ben le nyel jék a bé kát, az ‘Arany sző lő’ re or ga ni zá ci ós hi telt szer zett 
a te he né szet szá má ra; en nek volt kö szön he tő, hogy a te lep nek volt két nye re sé ges éve. 
1997ben már lát szott, hogy ez alig ha fog meg is mét lőd ni. Breitner Gé zá nak azon ban nem 
sok el kép ze lé se volt ar ról, mi kép pen le het ne meg men te ni a vál lal ko zást, amely a me gye
szék hely tej üze mé be szál lí tot ta a te jet. Nem volt ké pes új fo gyasz tók ban és új ter mé kek ben 
gon dol kod ni, s azt vár ja (hi á ba), hogy a szo ci a lis ta kor mány zat majd ki ta lál va la mit az ő 
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meg se gí té sé re. Egyet len po zi tív meg moz du lá sa az volt, hogy igye ke zett föl det bé rel ni a 
hely bé li föld tu laj do no sok tól, hogy a kft. ma ga meg tud ja ter mel ni a ta kar mányt, s így csök
kent se a ter me lé si költ sé ge ket.

Hát, élünk…! […] Sem mi nem vál to zott, sem mi. Mű kö dünk, csi nál juk. Csak hát vár tuk, hogy 
majd az új kor mány… [De] sem mit nem lé pett eb ben a do log ban. […] Most kez dünk [föl det] 
bé rel ni, de még mind ig nincs annyi, amennyi kel le ne. Hát, most va gyunk egy nagy ak ci ó ban, 
pró bá lunk sze rez ni föl det bér let ként. [Azért, hogy ne függ je nek Balogh Jó zsef ga bo na ter mesz
tő kft.jétől, aki nek a te he né szet a leg jobb vá sár ló ja volt.] […] Meg va gyunk mi most, te hát 
nincs gon dunk ad dig, amíg ez a hi telvissza tör lesz tés nem jön be. Én mind ig azt mond tam, hogy 
ha nem lesz annyi fo rint egy li ter tej, mint Auszt ri á ban, ahol egy li ter ben zin ára egy li ter tej, 
ak kor nem le het itt lé tez ni. De eh hez az kell, hogy az ál lam tá mo gas son ben nün ket, kü lön ben 
nem lesz olyan eb ben az or szág ban, aki tej jel fog lal ko zik. Ha nem ka punk se gít sé get két éven 
be lül, ak kor baj ban le szünk, baj ban…

Mind az át ala ku lá si, mind pe dig a kár pót lá si el já rá sok nak kulcs fi gu rá ja volt Bur kus 
Fe renc ügy véd, a té esz egy ko ri jo gá sza, aki az zal szer zett va gyont ma gá nak, hogy a rend
szer vál tás kö ze gé ben vá rat la nul egy olyan szak tu dás ki zá ró la gos bir to ko sá nak po zí ci ó já ba 
ke rült, ame lyet az em be rek haj lan dó ak vol tak meg fi zet ni, még hoz zá nagy vo na lú an. Bur kus 
Fe renc Bra zí li á ba és Iz ra el be jár nya ral ni, de bal ol dal inak tart ja ma gát, és szid ja azo kat, 
akik el árul ták Ma gya ror szá gon a „bal ol da li szel le mi sé get”. Az egy ko ri nemesfalui té esz hez 
tar to zó fal vak ban ál ta lá ban nem sze re tik Bur kust. Majd nem min den ki nek van egy tör té ne te 
ar ról, mi ként „ver te át” őket. Ő ma ga azon ban úgy vé le ke dik, hogy csu pán vég re haj tot ta a 
meg le he tő sen os to ba tör vé nye ket, s ezért meg fe le lő el len szol gál ta tást kért és ka pott.

A pri va ti zá ció olyan jo gi fel ada to kat ho zott, amely ren ge teg egyé ni pol gár nak az igé nyét is fel
szín re hoz ta, meg ol dás ra várt, és ki de rült, hogy ez annyi ra spe ci á lis jog te rü let, hogy eh hez 
na gyon ke ve sen ér te nek. A ré gi, klasszi kus ügy vé dek ez zel a te rü let tel nem fog lal koz tak, a 
szö vet ke zet ben lé vő jo gász kör pe dig vagy nyug díj ba ment, egy ré sze meg saj nos nem volt szak
ma i lag föl ké szült, a ki hí vás nak nem tu dott meg fe lel ni. Pá ran vol tunk olya nok, akik eh hez a 
te rü let hez is ér tet tünk, a pri va ti zá ció kér dés kö ré hez, és mi eb ben rend kí vül sok fel ada tot kap
tunk. […] A kár pót lás kap csán olyan ku sza tu laj don vi szony ok ke let kez tek, hogy a pri mer kör
ben tu laj don hoz ju tot tak tu laj don szer zé sé vel a kár pót lás nem fe je ző dött be. Ez olyan in gat lan
mennyi sé get je lent, amely ből ren ge teg mun ka kö vet ke zik még.

Bur kus Fe renc nem rej tet te vé ka alá a kár pót lá si tör vény ke zés hi bá it, azo kat a hi bá kat, 
ame lye ket si e tett a ma ga ja vá ra ki ak náz ni.

A kár pót lá si föl de ket két fé le ka te gó ri á ba kell bon ta ni – amit nem tett meg a jog al ko tó, saj nos; 
vagy mond jam azt, hogy há la is ten nek – az én szem pont ból. Kü lön kell vá lasz ta ni a ter mő föl
de ket, amik föl dek vol tak, je len leg is föl dek, és föl dek ma rad nak még hosszúhosszú éve ken 
ke resz tül. A má sik, ame lyi ket [ter mő]föl dek ként elár ve rez tek, de va ló já ban nem [ter mő]föl dek
ről van szó, ha nem po ten ci á lis tel kek ről. És ez egy nagy ano má lia, hogy eze ket a föl de ket is, 
eze ket a te rü le te ket is, kvá zi, föld ként ár ve rez ték. […] Az em be rek nem vol tak föl ké szül ve ar ra, 
hogy a kár pót lá si ár ve ré se ken meg fog je len ni az üz let, meg fog je len ni a spe ku lá ció.

Az okoz ta a prob lé mát, hogy túl so kan sza vaz hat tak, kü lö nö sen, ami kor olyan te rü let ről volt 
szó, ami vel le he tett spe ku lál ni. Te hát, meg ad tak egy te rü le tet, és ha az a te rü let negy ven hét szer 
ak ko ra, ak kor ju tott vol na min den ki nek ak ko ra te rü let, amennyit akart vol na vá sá rol ni. Te hát 
ott, ar ra a te rü let re, meg je lent egy negy ven hét sze res igény. […] Nyil ván va ló, hogy ha egy 
ke res let negy ven hét sze re sen ha lad meg egy kí ná la tot, az fe szült ség gel jár együtt. […] Volt 
[olyan is], hogy több volt a te rü let, mint amennyi igény meg je lent. Ott eb ből nem volt fe szült
ség. […] Én min den ki nek azt mond tam, aki eb be pénzt fek te tett be le, hogy ez öttízti zen öt év 
múl va meg té rü lő be ru há zás. Csak az tegyen eb be be le pénzt, aki ezt a pénzt tízti zen öt évig 
tud ja nél kü löz ni. […] [A föld] nagy ré sze nem az ere de ti kár pót lá si jo go sul tak hoz ke rült, ha nem 
[az em be rek] nagy ré sze vá sá rolt jeggyel li ci tált.
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Mind ez nem iga zán volt össze egyez tet he tő a sze mé lyes hit val lá sá val.
Hi szem azt, hogy a bal ol da li ér ték rend a po zi tív ér ték rend, és hi szem azt, hogy na gyon rossz 
volt, hogy a rend szer vál tás kap csán a bal ol da li ér ték rend ered mé nye it is sem mi vé kí ván ták zúz
ni. […] Ugya nis ez a faj ta el sze gé nye dés, ami Ma gya ror szá gon el in dult, és az a faj ta ir ri tá ló 
gaz dag ság, ál lí tom, hogy erő sza kos fo lya mat irá nyá ba hat és ve zet. […] Ez [a fej lő dés] mind
ed dig a tör té ne lem ben vagy kom mu niz mus ban, vagy fa siz mus ban vég ző dött.

A pi ac gaz da ság be ve ze té sé vel az ‘Arany sző lő’ Rt. ar ra tö re ke dett, hogy ma xi ma li zál ja a 
va gyo ná ból szár ma zó jö ve del met, s ezért haj lan dó volt bér be ad ni üre sen ál ló is tál ló it bár
ki nek, aki azo kat hasz nál ni tud ta. Az egyik ilyen bér lő volt Si mon Pé ter, aki egész ad di gi 
éle té ben tu do má nyos ku ta tó ként dol go zott, de a kö rül mé nyek kény sze re foly tán az üz let fe lé 
for dult, s kü lön le ges gom bát kez dett ex port ra ter mesz te ni. Szak ér tel mé vel ki tud ta vá lasz ta
ni a po ten ci á li san nye re sé ges és pi ac ké pes ter mé ket, amit ol csón meg vá sá rolt egy ko ri mun
ka he lyé től; ez volt az egyet len je len tős tő ke be fek te tés. Azt re mél te, hogy az egy ko ri té esz 
épü le te, az ala csony bér le ti díj és az ol csó mun ka erő biz to sít ja a vál lal ko zás nye re sé gét. 
Ezek a re mé nyei azon ban nem vál tak be. A bér le ti díj nem is volt olyan ala csony, a fa lu si ak 
pe dig nem vol tak haj lan dók el sze gőd ni hoz zá annyi ért, amennyit ő fi zet ni tu dott ne kik. 

Si mon Pé ter be sem tud ta vol na in dí ta ni a vál lal ko zá sát, ha a szo ci a liz mus éve i ben nem 
épí tett vol na egy ví kend há zat, ame lyet az tán a bank el fo ga dott hi tel fe de ze tül.

Hát, azt mond ják, hogy kény szer vál lal ko zó [az ilyen em ber re], mert negy ven öt éves kor ban az 
em ber már nem szí ve sen vált szak mát. […] Húsz éven ke resz tül ku ta tó ként dol goz tam, és meg
szűnt a ku ta tó in té zet. […] Lett vol na le he tő sé gem a fel ső ok ta tás ban, de a pers pek tí va ott sem 
va la mi fé nyes, ami az anya gi a kat il le ti. […] Szó val in kább el men tem vál lal koz ni… Elég sok 
ta pasz ta lat már össze gyűlt, és gon dol tam, hogy eze ket a ta pasz ta la to kat – ho gyan kell az em be
rek kel bán ni, üz le ti ter ve ket csi nál ni, pers pek tí vá ban gon dol kod ni, üz le ti kap cso la to kat te rem
te ni – itt hasz no sí tom. […] Ha ez be jön ne, ak kor anya gi szem pont ból lé nye ge sen jobb len ne, 
mint a tu do má nyos ku ta tás… A prob lé ma csak ott van, hogy a kez dés az iszo nyú an ne héz… A 
ku ta tó in té zet ben ke ve set fi zet tek, de volt sza bad idő. […] Ne ki lát tam épít kez ni, és épí tet tem egy 
nya ra lót ti zen két év alatt. Ez most azért jött ide, mert ha ne kem nem lett vol na nya ra lóm, ak kor 
én most nem len nék vál lal ko zó. Mert ah hoz, hogy én hi telt kap jak, ah hoz fe de zet kel lett, és 
hi á ba va gyok negy ven öt éves, dip lo más, egye te mi fo ko zat tal, kan di dá tu si val… Ez sem mi[t 
nem szá mít], ez nul la. De hogy van egy nya ra lóm, ami re rá le het ten ni a zá log jo got, ez igen. 
Te hát így in dult az egész.

Ami kor már egy ér tel mű volt, hogy az in té zet meg szű nik, sem mi le he tő ség nincs, […] nyil
ván az én te rü le te men pró bál koz tam. […] Pi a ci ol dal ról in dul tam el. A las ka gom bá nak van jó 
nyu ga ti pi a ca. Min den hol a né met nyelv te rü le ten ked ve lik, és im por tál ják. Elő ször az it te ni 
la ko sok ra gon dol tam én [hogy majd el jön nek nap szá mos mun ká ra], és ezek kö zött hir de tést 
ad tam föl, és ke res tem em be re ket, de ezek a he lyi la ko sok, ezek nek mind nek van egy kis föld
je, kert je. A ve ge tá lás hoz, a fi zi kai fenn tar tás hoz szük sé ge set va la hogy mind ig össze sze dik. És 
nin cse nek igé nye ik ah hoz, hogy töb bet. […] Nincs annyi ra rá szo rul va a pénz re, mint a vá ros i. 
Mert ugye vá ros on bé relt la kás ban la kik az em ber, a lak bért fi zet ni kell, min de nért fi zet ni kell. 
Te hát ott job ban rá van kény sze rít ve az egyén ar ra, hogy dol goz zon, eset leg úgy is, hogy mun
ka mel lett, mint a fa lu si la kos ság. Mert ugye ott meg van a sa ját há za, meg ter me li a föld jén a 
leg szük sé ge sebb dol go kat.

Ér té ke sí té si prob lé mák mi att Si mon Pé ter vé gül is kény te len volt fel ad ni vál lal ko zá sát. 
Hosszan tar tó mun ka nél kü li ség után a he lyi tej üzem la bo ra tó ri u má nak lett a ve ze tő je. 
Ak kor a fe le sé gé vel együtt úgy ha tá roz tak, hogy el ad ják a la ká su kat, s vesz nek egy la kást 
egye te mis ta lá nyuk nak, amely elég nagy ah hoz, hogy ott a lány egy szo bát ki ad jon al bér let
be, s ez zel ki tud ja gaz dál kod ni a meg él he té si költ sé ge it és a sa ját re zsi jét. Si mon Pé ter és 
fe le sé ge pe dig ki köl tö zött ab ba a ví kend ház ba, amely ko ráb ban a vál lal ko zói köl csön fe de
ze té ül szol gált.
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A té esz ko ráb bi ve ze tő sé ge büsz ke volt ar ra, hogy si ke rült rész vény tár sa ság gá ala kí ta ni 
a szö vet ke ze tet, bár leg alább egy el len ző je akadt tö rek vé se ik nek. Tóth Já nos, a Kis gaz da
párt tag ja, egye dül a szö vet ke ze ti ta gok kö zül, szem be szállt a té esz ve ze tő i vel, ki vet te a ne ki 
já ró va gyon részt, s kö rül be lül húsz hek tá ron (szán tó föld, er dő és sző lő) önál ló an kez dett 
gaz dál kod ni. Erő fe szí té se it (szük ség kép pen) nem ko ro náz ta túl sok si ker. 1995ben fe le sé ge 
fi ze té sé ből él tek, anél kül már fel kel lett vol na hagy nia a gaz dál ko dás sal. A szo ci a liz mus 
éve i ben Tóth Já nos nem a me ző gaz da ság ban dol go zott: vil lany sze re lő volt a té esz ben. 
Csak hogy ku lák csa lád ból szár ma zott, így jo go sult volt kár pót lás ra, s egy részt ér zel mi 
okok ból, más részt pe dig ag rár egye te men ta nu ló fia ked vé ért – ami kor al ka lom adó dott rá 
– úgy dön tött, hogy vissza szer zi a csa lá di va gyont. Ere de ti cél ja az volt, hogy sa ját fa lu já ban 
(nem Nemesfalun) is mét meg szer ve zi a fa lu szö vet ke ze tet, de vé gül nem ta lált tár sa kat, mert 
ő volt az egyet len, aki nek volt bá tor sá ga ki lép ni a szö vet ke zet ből, és le gyin te ni a té esz ve
ze tők fe nye ge tő zé se i re. 

Saj nos meg fé lem lí tet te a té esz ve ze tés, a dok tor Rimóczy meg a Bőháti a té esz tag sá got. A mun
ka he lyi ve ze tő ket összehítták, és meg mond ták ne kik, hogy fé lem lít sék meg a dol go zó kat, hogy 
ne hogy alá ír ják ne künk a ki vá lá si szán dé kot, mert ak kor azon nal a je len le gi mun ka hely ük ről 
ki rúg ják, és nem lesz mun ká juk. […] És így […] a negy ven két té esz tag ból [azok kö zül, akik az 
elő ző ek ben mér le gel ték, hogy ki vál nak] csak ti zen ket ten ír tuk alá. Ez volt ki lenc ven egy már ci
us hó nap ban; ki lenc ven egy no vem ber ben azo kat az em be re ket mind ki rúg ták a té esz ből, mert 
ők a Ba la ton par ti sző lé szet ben dol goz tak, és a sző lé szet nek már ak kor vé ge lett. Tönk re ment, 
és az em be re ket mind ki rug dos ták. És ak kor jöt tek én hoz zám, hogy se gít sek, de én mond tam 
ne kik, hogy „Fi úk! Nem tu dok! Már ci us ban tud tam vol na, de ak kor ti hit te tek a Rimóczynak 
meg a Bőhátinak – mon dom –, hát ak kor men je tek oda, majd azok se gí te nek nek tek”.

Mi u tán kol lé gá it nem si ke rült rá ven nie a cso por tos ki lé pés re, Tóth Já nos úgy dön tött, 
hogy egye dül is ki lép, de vé gül csak 62 szá za lé kát kap ta meg an nak a va gyon nak, amely re 
ere de ti leg szá mí tott. 

Mond ja a Rimóczy, hogy ez a va gyon nem lé te zik, mond ja ő én ne kem. Hát, mon dom, hogy 
le het ak kor, hogy a pa pí ron lé te zik? […] Ha egy szer ne kem van száz fo rin tom, ak kor az száz 
fo rint min den kor. De ha azt mon dom, hogy száz fo rin tom van, ami kor csak öt ven, ak kor ha zu
dok. […] És ak kor el kez dett ne kem so rol ni uta kat, amik a té esz te rü le tén van nak, gyü möl csöst, 
ami be van ke rít ve drót há ló val, ilye ne ket. Olyan va gyo no kat is be vet tek, ami ket nem le het 
el vin ni. […] És hát ez zel ma gya ráz ta meg, hogy har minc szá za lé kot, az tán negy ve net, így men
tünk föl fe lé, hat van két szá za lék nál az tán stop lett, mert mond ván, hogy a töb bi, az a har minc
nyolc szá za lék nem meg fog ha tó, nem el vi he tő va gyon. […] Ez több hó na pon ke resz tül ment, 
ez a vi ta, ez a ha zu do zás, és ak kor én be le un tam. […] A nyug dí ja so kat per sze nem ér dek li. 
Ne kik van egy kis pén zük, min den hó nap ban hoz za ne kik a pos tás a nyug dí ju kat, per sze, hogy 
meg elég sze nek az zal a kis osz ta lék kal, amit kap nak. A ta gok több sé ge nyug dí jas, […] a 
Rimóczy azt sza vaz tat meg ve lük, amit akar, mert min den re fel tart ják a ke zü ket.

Bár si ke rült a ki vá lás, Tóth Já nos mind azo nál tal csa ló dott, elé ge det len em ber.
Gya kor la ti lag, azt kell hogy mond jam, hogy pil la nat nyi lag […] a fel vá sár lá si árak olyan ala cso
nyak, hogy nem le het ak ko ra föld ből meg él ni. Va la mi kor le he tett. Ál la to kat sem le het tar ta ni, 
mert ho va tegyem őket?! Nem úgy van, mint ré gen, hogy ott volt az is tál ló! Most olyan ala cso
nyak az árak, hogy egy sze rű en nem le het ki hoz ni be lő lük azt, ami a gaz da ság nak kell. Nem 
le het be lő le meg él ni, na! De azért nem bán tam meg, mert leg alább nincs fö löt tem sen ki, aki 
di ri gál na. […] Majd csak lesz va la mi…

Akad még egy csa lád, ame lyik szin tén úgy ha tá ro zott, hogy meg pró bál ko zik a ma gán
gaz dál ko dás sal, ugyan csak kö rül be lül húsz hek tá ron. Egy nyug dí jas há zas pár ról, a Ven cel 
csa lád ról van szó, amely ko ráb ban nem volt tag ja a szö vet ke zet nek. Vencelék vi szony lag 
jó mó dú ku lák csa lád ból szár maz tak, a fér fi a me gye szék hely egyik hí res ku ta tó in té zet ében 

 replika 157



 
replika158

dol goz ta vé gig ak tív éve it, te hát a me ző gaz da ság hoz sok kö zük nem volt. Tu laj don kép pen 
ér zel mi okok ból vág tak be le a gaz dál ko dás ba, de egy ben az zal a re ménnyel, hogy egyik 
fi uk ta lán ked vet kap hoz zá, s foly tat ja, amit ők el kezd tek. Jól le het nem vol tak té esz ta gok, 
min dig volt sző lő jük, és (bár ezt nem em lí tet ték) volt egy ma gán tu laj do nú bo ro zó juk is a 
szo cia liz mus idő sza ká ban. 1995ben ar ra pa nasz kod nak, hogy ki van nak szol gál tat va a 
mo no pol hely zet ben lé vő fel vá sár lók nak, és a nyug dí juk ra kény te le nek tá masz kod ni, to váb
bá, hogy nincs he lyük ál la to kat tar ta ni, mert az 1970es évek ben épí tett új ház s a hoz zá 
tar to zó por ta er re nem al kal mas. Gé pek kel ugya nak kor jól fel vol tak sze rel ve, és az el ső 
évek ben ked ve zett ne kik a bő ke zű kor mány po li ti ka is.

Hát igen, ne héz az in du lás. Ál lat ál lo mány ban csak disz nók ban tu dunk gon dol kod ni, mar há ban 
nem. Mert ugye a kö zép ső fi am nál, aki nek a lo vai van nak, ott van is tál ló, mert egy ré gi pa raszt
há zat vett meg, mond juk, ott tud nánk ki ala kí ta ni egy is tál lót… de most, hogy tör lesz te ni kell a 
gé pek re fel vett ál la mi tá mo ga tást, most nem fut ja. Mert itt nem is fér ne. Az az igaz ság, hogy 
ki lenc száz het ven hét ben épít kez tünk, és ab ban az idő ben már nem fog lal koz tunk ilyen nel. […] 
Az a baj, hogy a fi a ta lok nem me rik vál lal ni a me ző gaz da sá got, mert nem lát nak ben ne meg él
he tő sé get. Mink sem mer jük a fi ún kat biz tat ni, mert annyi ra bi zony ta lan min den. Fő leg a pi ac. 
Meg az, hogy a ke res ke del mi szek tor nincs még ki ala kul va. Mert a ve tő mag na gyon drá ga, 
meg ven ni vi szont csak na gyon ala csony áron akar ják. […] A nagy ke res ke dők még mind ig 
mo no pol hely zet ben van nak, de nem tu dunk mit ten ni, mert tel je sen füg günk tő lük. Ugye nincs 
mag tá runk, nincs szá rí tá si le he tő ség, az a cso da, hogy va la hogy még meg va gyunk…  […] 
Mind ig volt olyan haj lan dó sá gunk a me ző gaz da ság ra, an nak el le né re, hogy nem a me ző gaz da
ság ban dol goz tunk… Csak az a kis sző lő volt, ha le he tett vol na, ha nem ve szik el a föl det, mi 
biz to san gaz dál ko dók let tünk vol na, csak nem le he tett. Az tán meg az em ber nek olyan nosz tal gia 
is, hogy a szü le ink is ezt csi nál ták, és ne kik mi lyen szép éle tük volt. Jó, oda már biz tos nem 
fo gunk jut ni, mint ők ju tot tak, de még is va la med dig. Meg az, hogy az em ber meg be csü li azt, 
ahogy a szü lei él tek, amit sze rez tek. […] Csak ab ban bí zunk, hogy a lé pés előny, hogy mink 
előbb lép tünk, az meg té rül. Meg ál la mi szin ten sem hagy hat ják a me ző gaz da sá got, mert ak kor 
mi lesz, ha nem lesz az or szág nak ke nye re!? […] Ne künk az az elő nyünk, hogy nyug dí ja sok 
va gyunk, és akár mi lyen ki csi is a nyug dí junk, még is va la mi. [Há nyan gaz dál kod nak ilyen nagy 
te rü le ten a fa lu ban?] Ta lán tí zen van nak, de sen ki nem gaz dál ko dik úgy, hogy mel let te ne dol
goz na va la hol. Mi is csak így mer jük, hogy nyug dí ja sok va gyunk. Csak a gaz dál ko dás ból nem 
tud nánk meg él ni.

A tör té net utol só sze rep lő je a Kretschmer csa lád, amely va ló szí nű leg min den ki nél 
rosszab bul járt. A fiú az át ala ku lás előtt a té esz tag ja volt, 1995ben mun ka nél kü li, és csak 
azért gaz dál ko dott, mert nem volt más vá lasz tá sa, de nem lá tott ben ne jö vőt. A szü le i vel 
együtt mű vel te a csa lád harminckét  hek tá ros föld jét. A szü lők aze lőtt szin tén a té esz ben 
dol goz tak. Elő ször csak té len bo csá tot ták el Kretschmer Gá bort, de ta vasszal mind ig vissza
vet ték őt ha son ló hely zet ben lé vő tár sa i val együtt. Az tán az egyik ta va szon – úgy mond – 
„el fe led kez tek” ró la: az utód vál lal ko zá sok most in kább „fe ke tén” fog lal koz tat ják az em be
re ket. A csa lád el ad ta az ‘Arany sző lő’ Rt.ben lé vő üz let rész ét, hogy egy trak tort vá sá rol
has son. Nem tud tak ar ról, hogy az át ala ku lás nál ki vál hat tak vol na a té esz ből, s gé pe ket is 
ki hoz hat tak vol na üz let rész ük el le né ben vagy an nak egy meg ha tá ro zott ré szé ért, és csak 
ho má lyos el kép ze lé se ik vol tak ar ról, hogy Tóth Já nos nak ho gyan si ke rült ki ven nie a föl det 
és más esz kö zö ket. A trak to ron kí vül csak egykét mun ka gép pel ren del kez tek 1995ben, így 
kény te le nek vol tak má sok nak fi zet ni az el vég zett szol gál ta tá so kért.

[Meg kér dez ték az em be rek vé le mé nyét, ami kor a rész vény tár sa sá got fel ál lí tot ták?] Per sze, 
meg kér dez ték. Jól, egész jól ment a do log, csak az tán […] jött ez a mun ka nél kü li izé, ak kor 
elel küld ték a csa pa tot egy kis mun ka nél kü li re, de vissza is vet ték. De az tán nem […] úgy hogy 
hu szon nyolc év után mun ka nél kül vol tam.

[Önök most rész vé nye sei a rész vény tár sa ság nak?] Én már nem, de vol tam. [És mit csi nált a 
rész vé nyek kel?] El ad tam. [El ad ta!? Mi ért?] Hát mi ért! Mi be bíz hat itt még va la ki?! [Szó val, 
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4 A kár pót lás (1) rész le ges volt, amennyi ben csak 5 mil lió fo rint ér ték ha tá rig szólt, s 200 ezer fo rint fö lött egy
re ki sebb szá za lé kát kap hat ta vissza az a sze mély vagy an nak örö kö se, aki nek tu laj do nát sé re lem ér te; (2) ugyan
ak kor köz ve tett volt, mert nem az ere de ti va gyon tár gyat kap ták vissza az ér de kel tek, ha nem a kár pót lá si jegy 
szol gált va la mi fé le „egyen ér ték ként”, s (3) egy sé ges volt, amennyi ben a tu laj don tí pu sai kö zött nem tett kü lönb sé
get. Rész le te sen lásd Swain 1994.

nem bí zott ben ne?] Nem. Volt egy mil liókét száz ezer fo rint rész vé nyem, el ad tam, és ab ból vet
tem a trak tort.

[Mi kor lett mun ka nél kü li?] Két szer. [Két szer?] Per sze. Egy szer pró ba mun ka nél kü li re is 
el küld tek más fél hó nap ra, ugye a té li idő szak ra. Hát ez megint egy csúcs volt, ez a mun ka nél
kü li! Ez egy szép mun ka volt! Mert alá írat tak ve lünk egy pa pírt, hogy ja nu ár egy től áp ri lis egyig 
le szünk munkanélkülin. Ez ment az el ső év ben. A má so dik év ben is alá írat ták a pa pírt, csak 
ak kor már el fe lej tet tek ben nün ket vissza hív ni. […] Ezek mind, hogy a fe ke te pi a cot így szün
tes sük meg, meg úgy szün tes sük meg, hogy er re has sunk [ez mind blöff]. Hát ma ga az ál la mi 
cég csi nál ja a leg job ban! Mert mi az, hogy a nyug dí jas után nem fi zet?! Min den ki csak nyug
dí jas sal dol goz tat! Mint ta valy nyá ron ara tás ban. Ott áll tak a la kó ko csik [amik kel ré gen 
Fiumébe men tek nya ral ni], a ro mán gye re kek meg ül tek a fa alatt. Azok kal dol goz tat tak.

Összegzés

Eb ben a ta nul mány ban egyet len fa lu si kö zös ség pél dá ján ar ra tet tem kí sér le tet, hogy a sze
rep lő ket meg szó lal tat va be mu tas sam a rend szer vál tás utá ni ta pasz ta la tok, vá lasz tá sok és a 
mö göt tük ál ló élet utak sok fé le ség ét. Nem ál lí tom, hogy Nemesfalu „ti pi kus” te le pü lés nek 
vol na te kint he tő, de azt igen, hogy az ott élők sze mé lyes be szá mo lói jól ér zé kel te tik a vi dék 
át ala ku lá sá nak leg fon to sabb sa já tos sá ga it.

Bur kus Fe renc be szá mo ló ja a ma gyar or szá gi kár pót lá si el já rá sok ról és a ben nük rej lő 
el lent mon dás ok ról épp oly pon tos, mint a szak iro da lom ban föl lel he tő töb bi, ha son ló be szá
mo ló. Bur kus Fe renc el is me ri, hogy a ma gyar or szá gi kár pót lá si tör vény cso mag, amely 
„rész le ges, köz ve tett és egy sé ges”,4 azo nos mó don ke zel te a me ző gaz da sá gi hasz no sí tá sú 
ter mő föl det és a be fek te té si po ten ci ál lal ren del ke ző föld te rü le te ket, s hogy a föld ár ve ré si 
el já rá sok ban a kül ső ér de kek, a má sutt élők ér de kei erő seb bek vol tak a fal vak ban élők 
ér de ke i nél. Ő a ma ga szak má já ban jól ki tud ta ak náz ni az el lent mon dás ok ból fa ka dó le he
tő sé ge ket, és rend kí vül jö ve del me ző ügy vé di gya kor la tot épí tett ki. Má sutt már ki fej tet
tem, hogy a töb bi volt szo ci a lis ta or szág ban al kal ma zott gya kor lat hoz ké pest a ma gyar or
szá gi kár pót lás egé szé ben po zi tív, jö vő ori en tált volt, és na gyobb nyil vá nos ság előtt zaj lott 
(Swain 1995b: 20–21), de ez egyál ta lán nem je len ti azt, hogy a kár pót lás vég re haj tá sa 
nél kü löz te vol na az el lent mon dá so kat, konf lik tu so kat. Bur kus Fe renc föl is mer te eze ket, és 
hasz not hú zott be lő lük.

Az, hogy egy ter me lő szö vet ke zet rész vény tár sa ság gá ala kul jon, nem volt jel lem ző Ma gya
ror szá gon: a kö zös gaz da sá gok több sé ge nem ezen az úton járt. A jó üz le ti ér zé kű, kí mé let len 
és rá me nős Rimóczy Má té is va ló szí nű leg tá vol áll at tól, hogy át la gos me ne dzser nek vol na 
te kint he tő, bár egyál ta lán nem ki vé te les fi gu ra. Mind azo nál tal az ‘Arany sző lő’ át ala ku lá sa 
rend kí vül jól szem lél te ti, hogy kö zépeu ró pai kol lé gá ik hoz vi szo nyít va mi lyen fi ne sze sek 
vol tak a ma gyar or szá gi ter me lő szö vet ke ze ti ve ze tők, s hogy pénz ügyi szem pont ból mennyi re 
bo nyo lult volt a ma gyar szö vet ke ze tek át ala kí tá sa. A nemesfalui ter me lő szö vet ke zet már az 
1980as évek ben olyan irá nyí tá si mód sze re ket és ér de kelt sé gi rend sze re ket ala kí tott ki, ami
lye nek kel Szlo vá ki á ban pél dá ul még csak most kí sér le tez nek a leg di na mi ku sabb tár sas gaz
da sá gok. A cseh szlo vák szö vet ke ze ti át ala ku lást (az ez zel kap cso la tos leg fon to sabb tör vé
nyek ugya nis még a „bár so nyos el vá lás” előtt szü let tek) a ma gyar or szá gi val össze
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5 A szö vet ke ze tek át ala kí tá sá nak re gi o ná lis össze ha son lí tá sá ról lásd Swain 1998.

vet ve pél dá ul bi zo nyos fi nan ci á lis na i vi tás jel le mez te, amely az tán egé szen az év ez red vé gé
ig nyo masz tó adós sá go kat akasz tott az utód szö vet ke ze tek nya ká ba (Námerová és Swain 
1998).

Ugya nak kor, bár az ‘Arany sző lő’ ké sőb bi rész vény tár sa ság gá ala ku lá sa és tőzs dei be ve
ze té se ki vé te les nek szá mí tott, a ki ala kí tott hol ding struk tú ra a kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá
gok kal lé nye gé ben szo ká sos nak te kint he tő (Ko vács 1996); akár csak azok a prob lé mák, 
ame lyek kel ezek az egy sé gek szem be ta lál ták ma gu kat. Breitner Gé za nem az egyet len, 
aki nek sú lyos ér té ke sí té si prob lé mák kal kell küsz köd nie, és azon bosszan kod nia, hogy cé ge 
nem vá sá rol hat föl det, ame lyen meg ter mel het né ma gá nak a ta kar mányt, mint aho gyan 
Balogh Jó zsef ver gő dé se, hogy meg tart sa sok száz kis par cel la bér le ti szer ző dé sét, is ál ta lá
nos nak mond ha tó, nem csak Ma gya ror szá gon, ha nem szin te az összes olyan or szág ban, ahol 
1990 előtt kol lek ti vi zált volt a me ző gaz da ság.

A Tóth Já nos és a szö vet ke ze ti ve ze tő ség kö zöt ti konf lik tus ál ta lá no sabb ér vé nyű nek 
mond ha tó. A rend szer vál to zást kö ve tő évek té esz el le nes köz han gu la ta el le né re he lyi szin ten 
a szö vet ke ze ti ve ze tők tar tot ták a ke zük ben az összes ütő kár tyát. Az egyes ta gok nak, ahogy 
azt Kretschmerék ese te is jól mu tat ja, nem volt könnyű szem be he lyez ked niük a ve ze tő ség 
ter ve i vel, ame lyek ben nagy me ző gaz da sá gi mun ka erőfe les leg gel szá moltak. A me nedzs
ment azon ban nem osz tot ta meg ezt a tu dá sát az érin tet tek kel; a nyug dí ja sok sza va za ta it is 
könnyen ma ni pu lál hat ta, s szin te mo no pol hely zet ben volt a szük sé ges (szak)is me re te ket 
il le tő en. Más fe lől vi szont, a tér ség töb bi or szá gá tól el té rő en, nem fel tét le nül akar ta egy ben 
tar ta ni a szö vet ke ze te ket.5

Az új don sült egyé ni gaz dák – a Tóth, a Ven cel és a Kretschmer csa lád – sor sa jól tük rö zi 
a most in du ló gaz dál ko dók prob lé má it. An nak el le né re, hogy időn ként egye sek, pél dá ul 
Vencelék is, ki hasz nál hat ták a posztszocialista idő szak ele jén adó dó, igen ked ve ző esz köz
be szer zé si le he tő sé ge ket, ezek a gaz dál ko dók tő ke és esz köz hi ány ban szen ved nek, s ál ta lá
ban nin cse nek ál lat tar tás ra al kal mas épü le te ik sem. Így nem tud nak ki ala kí ta ni ha gyo má
nyos, ve gyes csa lá di gaz dál ko dást. Prob lé má juk azon ban en nél mé lyeb ben gyö ke re zik. 
Gaz dál ko dá suk cse kély jö ve del me ző sé gé ért az ala csony fel vá sár lá si ára kat okol ják, pe dig az 
alap ve tő bajt nem az árak okoz zák, ha nem az, hogy az ilyen kismé re tű vál lal ko zá sok nem 
élet ké pe sek. Balogh Jó zsef he lye sen lát ja, hogy az 1990es évek ben húsz hek tár ból, pusz tán 
ga bo na ter mesz tés ből, je len tős rész ben „vá sá rolt” gé pi szol gál ta tá sok mel lett már nem le het 
jö ve del me ző en ter mel ni. Nem meg le pő hát, hogy ezek nek az em be rek nek a meg él he tés hez 
a gaz dál ko dás mel lett más jö ve de lem mel, eset leg nyug díj jal is ren del kez ni ük kell.

És vé gül, Si mon Pé ter tör té ne te azt mu tat ja, mi lyen ve sze del mes ka land volt me ző gaz
da sá gi vál lal ko zás ba fog ni az át me net utá ni évek vál sá gok kal ter helt gaz da sá gi kör nye ze té
ben. Si mon Pé ter vi szony lag ala pos fel de rí tést vég zett, mi e lőtt vál lal ko zás ba kez dett, gon
do san ter ve zett és sok ér tel mes dön tést ho zott, vé gül még is „pad ló ra küld te” őt az, hogy 
kép te len volt pi a cot ta lál ni ter mé ke i nek. Tör té ne te más részt azt iga zol ja, hogy a me ző gaz
da sá gi kis bir tok még is csak nyújt va la mi tá maszt a fa lu si ak több sé gé nek: az ál ta la aján lott 
nyo mo rú sá gos bé rért nem ka pott a fa lu ban nap szá most. 

Ez azt va ló szí nű sí ti, hogy a fa lu si ak túl élé sé ben to vább ra is je len tős sze re pet ját szik a 
sze rény mé re tű, ki egé szí tő gaz dál ko dás. Ez men ti meg a fa lu si em be rek több sé gét rosszab
bik eset ben az éhe zés től, job bik eset ben pe dig az éh bér ért vég zett mun ka nyo mo rú sá gá tól. 
A jövedelemkiegészítő csa lá di kis gaz da ság ok kulcs sze re pet ját sza nak te hát a fa lu si ak túl
élé sért foly ta tott küz del mé ben a rend szer vál to zás utá ni, vál to zó vi lág ban.
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