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Források és módszerek

Egy ország gazdasági és társadalmi viszonyairól leginkább úgy alkothatunk va-
lós képet, ha azokat a kutatástörténeti hagyományokat folytatjuk, melyek „alulról”
építkezve az egyes régiók, települések és helyi közösségek vizsgálatára alapoznak. A
helytörténeti irodalom figyelembe vétele mellett a helyszínen végzett terepmunka is
elengedhetetlen feltétele a minél pontosabb ismeretek megszerzésének. Ezek segí t-
ségével nyílik lehetõség olyan szisztematikus összehasonlítások elvégzésére, melyek
lehetõvé teszik elõttünk a társadalmi fejlõdés más szempontú bemutatását. Nem
véletlen tehát e tények tükrében, hogy az ún. makroszintû történettudományi mun-
kákon kívül egyre nagyobb jelentõségre tesznek szert a – más tudományágakkal
(például néprajz, szociológia) is érintkezõ – mikroszintet vizsgáló, egy-egy települést
vagy „kistérséget” elemzõ mûvek.

A falusi települések kutatása az elmúlt 12 év alatt szorosan egybefonódott az
agrárvilág tényezõinek és szereplõinek kutatásával, melyek nem egy alkalommal a
határon túli, magyarok által lakott térségekre is kiterjedtek. Jó példa erre Oláh
Sándornak, a Szociológiai Szemle 1997/1. számában közölt írása („Láthatatlan el-
szegényedés”), mely valójában egy esettanulmány a székelyföldi falusi háztartásgaz-
daságok alkalmazkodási stratégiáiról az 1990-es évek közepének romániai gazdasá-
gi recessziója idején. A témaválasztást ebben az esetben is a szocialista rendszer
felbomlásának következményeit feltárni kívánó igény indokolta. Az összehasonlító
regionális társadalomtörténetírás, de a szociológia szempontjából sem mellékes,
hogy a kimutatásokat más – hazai – térségek állapotrajzával összevessük. Az ún.
átmeneti (vagy átállási) idõszak számos tényezõje ugyanis Magyarországon hasonló-
képpen játszódott le: a gazdasági visszaesés következtében a korábban vidékre tele-
pített ipar válságba került, a mezõgazdasági termelés hanyatlásba kezdett, csök-
kentek a reálbérek és fokozatosan nõtt az infláció és a munkanélküliség. A romániai
példa kísértetiesen hasonló a magyarhoz: ugyanúgy ahogyan keleti szomszédunknál
nem sikerült átfogó agrárstratégiát kidolgozni a válság kezelésére.

A korábbi – egyben elõzményként szolgáló - kutatások fontos elõzményei a So-
ros Alapítvány támogatásával és a budapesti Jelenkutató Alapítvány és Intézet (JKI)
szervezésével 1999-ben kezdõdött falu- és mezõvároskutató programnak, melynek
elsõ szakasza 2002 elején ért véget. A munkálatok ennek keretein belül összesen
négy szinten zajlottak: országos szinten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzett
általános népesség és mezõgazdasági összeírásokat, regionális szinten, továbbá az
ún. „mintafalvakban” (pl.: Kálmánháza, Tiszadob: Szabolcs – Szatmár – Bereg me-
gye; Környe: Komárom – Esztergom megye; Sárpilis: Tolna megye) és az egyéni élet-
pályák szintjén pedig egyetemisták részvételével falukutató táborok végezték a loká-
lis szintû vizsgálatokat. A gazdasági tevékenység szervezeti formái mellett (és azon
keresztül) a célok között szerepelt a lakosság család- és háztartásvizsgálata, a kü-
lönbözõ jövedelemforrások felmérése, a társadalmi tagoltság, rétegzõdés és mobilitás
kutatása, egy-egy falu jellegzetességének, meghatározó vonásainak a bemutatása.1

A JKI által, 2001-2002-ben szervezett falukutatások közül a Miskolci Egyetem
szociológia szakos hallgatói a Tolna megyei Sárköz legkisebb településén, Sárpilisen
végeztek kérdõíves felmérést és egy-egy témakört érintõ csoportmunkát. E dolgozat
a gazdálkodás és társadalom összefüggéseihez próbál adalékot nyújtani
mikroszinten 1945-tõl egészen napjainkig, nagy szerepet tulajdonítva az egyéni és



Alabán Péter

6

kollektív életpályák ábrázolásának. A téma feldolgozásával az ezredforduló Magya-
rországának gazdaságát és falusi társadalmát vizsgáló kutatásokhoz járulhat hozzá
újabb adatokkal, melyek egyben elõsegíthetik a régiótörténeti feltárások körébe
tartozó makro-, illetve mikroregionális gazdasági sajátosságok minél pontosabb
megismerését is. Az utóbbi kapcsán különösen fontos a táji tradíciókat, továbbá a
területi munkamegosztás elemeit megõrzõ kistérségek, rajtuk keresztül pedig az
egyes településeknek az alaposabb tanulmányozása.

A Király Lászlóval együtt végzett munka során, a rövid idõnek (8+5 nap) kö-
szönhetõen, természetesen nem tudtuk teljes részleteiben feltárni a dolgozat címé-
ben megjelölt témakört, így csupán vázlatos képet tudok nyújtani, amely további –
fõként helyszíni – vizsgálatok eredményeivel társítva válhat teljessé. A JKI által ösz-
szeállított kérdõívek kitöltetése mellett, figyelembe véve a falu úgymond „fontosabb”
személyeit, mi a helyi lakosokkal a gazdálkodásra és a vállalkozás formáira vonat-
kozó interjúkra és a – részben történeti – statisztikai forrásokra helyeztük a hang-
súlyt.

Bár fõ feladatunknak a jelenlegi viszonyok megismerését tekintettük, ehhez
szükséges volt olyan korábbi események feltérképezése is, mint a termelõszövetke-
zet megalapítása vagy az ezen periódust voltaképpen lezáró rendszerváltozás. A me-
zõgazdaság szocialista átszervezése kétség kívül a legnagyobb számban falun élõ
agrárnépesség életében az egyik legnagyobb változást hozta a 20. században. 1990
után ennek felszámolása ismét új – számos helyen igen rossz – körülményeket te-
remtett a falvakban. Az általunk készített interjúk fõként azokat a szakvéleménye-
ket igazolták, melyek e újabb váltás súlyos következményeit helyezték elõtérbe.
Céljaink közé tartozott, hogy feltárjuk, milyen irányba haladtak tovább ezt követõen
az egyes életutak (milyenek a túlélési és kitörési stratégiák), valamint hogyan válto-
zott meg a régió és a település helyzete foglalkoztatási szempontból és mi jellemzõ a
munkaerõpiaci folyamatokra (lokális és regionális szintû összehasonlító elemzés).

A gazdálkodás mostani tényezõi mellett a települést igyekeztünk megvizsgálni a
régió munkaerõ viszonyainak tükrében is fõként a Tolna Megyei Munkaügyi Köz-
pont kimutatásai alapján. Mindenekelõtt a megyét, valamint a szekszárdi körzetbe
tartozó Sárpilis és környékét jellemzõ foglalkoztatási problémákra vonatkozólag
gyûjtöttünk adatokat. Az információk alapján ezen a téren sem kaptunk pozitív ké-
pet a térség, valamint a falu lakosságát tekintve. Ha pedig az ilyen módon feltárt
viszonyokat összevetjük más – szintén dunántúli megyékbõl nyert – adatokkal, lát-
hatjuk, hogy bár a Dunán inneni részek jelentõs részét fejletlenebbnek tartja min-
den téren a közvélemény a másik oldallal szemben, mégis jól látható jelei vannak a
Dunántúlon is a több szakember szerint igen rossz módszerrel végrehajtott rend-
szerváltásnak. A helyi társadalmakkal részleteiben foglalkozó munkák ily módon az
összehasonlító regionális társadalomtörténet igényét figyelembe véve nyújthatnak
adalékot országos szintû vizsgálatokhoz.

A múlt öröksége: 1945-1989

A két világháború közti Magyarország társadalomtörténetének egyik legnagyobb
dilemmája az, hogy nehéz pontosan megállapítani a parasztság fogalmát, mivel nem
igazán tudni, hogy hol húzódik az önálló parasztbirtokosi lét és a részben önálló,
részben bérmunkás paraszti egzisztencia közötti választóvonal. Problémás továbbá
a parasztság egyes rétegeinek elkülönítése is. Általánosan a 100 kataszteri holdnál
kevesebb földtulajdonnal rendelkezõket szokták parasztnak tekinteni, mely rétegen
belül a gazdagparasztság az 50 hold fölötti gazdaságok birtokosait jelentette. A
földminimum azonban tájanként változott, így például a már belterjes gazdálkodást
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folytató területeken (pl.: Dunántúl), ahol a földek termelékenysége jobb volt, mint
máshol, akár 35-40 holdtól számíthatjuk a gazdagparaszti gazdaságokat.

Az általunk vizsgált térség mindenképpen ezen területek közé helyezhetõ, ahol a
mocsárlecsapolásokat követõen az õsi ártéri gazdálkodás a szántóföldi növényter-
mesztés (szemtermelés) és a kertészkedés (pl.: fûszerpaprika2) elõtérbe kerülését és
fölfutását eredményezte a 19. század végére. Az igen jó minõségû földeknek, illetve a
termelés szerkezetének köszönhetõen Kunszabó Ferenc már 25 holdtól számítja az
egész Sárközben a jómódú réteg képviselõit.3  Természetesen õk álltak a piramis
alakú társadalom legfelsõ szintjén, akiknek a közéletben is jelentõs szerep jutott.
Bár a 20. század elsõ felében a népszámlálások adatai Sárpilisen nem kis vallási
megosztottságot, s ezáltal a református õslakosság visszaszorulását mutatják,
1945-ben a módos nagygazdák közül mégis mindegyik református vallású volt.

Bár országos viszonylatban a következõ, középparaszti réteget a 20 és 50, illetve
10 és 20 kat. hold közötti birtokosok alkották, a fent említettek folytán Sárpilisen a
11-25 hold közötti földdel rendelkezõket sorolták ebbe a kategóriába. Ide 57 család
tartozott, melyek a fölöttük állókkal ellentétben igenis minél több föld vásárlására
törekedtek, magatartásukra pedig – részben ezáltal – a paraszti célszerûség volt jel-
lemzõ. Szintén különbségként értelmezhetõ, hogy számuk jóval kevesebb volt az
elöljáróság sorain belül, viszont mind az egyházi, mind a világi tisztségviselõknek õk
jelentettek fõ társadalmi bázist. Országos szinten Gunst Péter a 10-20 holddal ren-
delkezõ családi parasztgazdaságokat nevezi a nyugat – európaiak megfelelõjének.
Magyarázatában rámutat ugyanis arra, hogy ez az a családi üzem, amely elég nagy
ahhoz, hogy a családot eltartsa, de nem nagyobb annál, mint amelyet a család a
maga munkaerejével meg tud mûvelni.4 Ez a típus mindössze 10%-a volt a két vi-
lágháború között az egész hazai paraszti népességnek.

A parasztságon belüli harmadik réteget a 3-11 kat. hold nagyságú földet bir-
tokló sárköziek alkották, melyet Pilisen közel 100 család képviselt. Jellemzõjük közé
tartozik, hogy bár csak a családi munkaerõt használták, piacra (Baja, Bátaszék,
Szekszárd) is termeltek. Értékrendjükben kétség kívül a föld állt az elsõ helyen, hi-
szen „a földnél nincs jobb befektetés, ráadásul nem csupán kenyeret és az utódok-
nak biztonságot ad, hanem rangot, elismerést, nevet is!”5 Látva a jelenállapotot, ez a
szemlélet gyökeresen átalakult Magyarországon a közelmúltban.

A negyedik rétegbe a 3 kat. hold alattiak tartoztak, akiket a történészek agrárp-
roletároknak neveznek.6 Arányuk 1945 elõtt országosan megközelítette a 70%-ot,
amely olyan magas aránynak tekinthetõ, hogy a nemzetközi összehasonlításban
talán döntõ tényezõt jelent a közép – és gazdagparasztság keskeny rétegével együtt
Magyarország és Kelet – Európa, valamint Nyugat – Európa fejlõdési modellje kö-
zött. Sárpilisen 41 család tartozott soraikba, akiknél szintén érvényesült az orszá-
gos tendencia: a jó termõföld ellenére rendszeres bérmunka (napszám, részes aratás
stb.) nélkül gyakran megélni képtelen birtokosokról és bérlõkrõl van szó, akik kö-
zött mezõgazdasági bérmunkásokat (napszámosokat), szegõdményeseket egyaránt
találunk.

Összefoglalva: a falu társadalmát tekintve elmondható, hogy az utóbbi csoportot
(valamint a falu környéki pusztákon élõ, késõbb tsz-t is alapító cselédeket) leszá-
mítva a többiben, valójában már 3 hold fölött, a jó minõségû föld, az önálló gazdai
lét volt leginkább meghatározó és irányadó elem, nem véletlen tehát, hogy az 1945-
ös földosztás a legszegényebbek számára a felemelkedést jelentette. A földnélküliek
száma minimálisra csökkent, a nagybirtok pedig eltûnt. Látványos emelkedést a 0-5
kat. holdas kategóriába tartozó gazdaságok mutatnak: számuk közel négyszeresére
emelkedett ugyan, viszont összterületük alig több mint 30%-kal nõtt. A közép- és
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gazdagparaszti rétegnél ekkor még nem történt változás: az ide tartozó 33, illetve 3
gazdaság a földek közel 52, illetve 15%-ával rendelkezett.

A legnagyobb birtokos, Könczöl Pál 71 holdat tudhatott magáénak, melyen
mindössze két gazdasági cselédet tartott. Kovács Imre kortárs író és politikus a
cselédeket szegõdményeseknek is nevezte, akik földtulajdonnal többnyire nem ren-
delkeztek, így létfenntartásukat munkaerejük bérbeadásával kellett biztosítaniuk. A
közép- és gazdagparaszti gazdaságokban alkalmazott gazdacselédeket ugyanakkor
több tényezõ is megkülönböztette az uradalmi cselédektõl; fõképp az életkor és a
munkakör tekintetében.7 H. Simon István több mint 56 kat. hold földjén ellenben
nem dolgoztak gazdasági cselédek, Zs. Mózes István 53 holdján viszont ugyancsak
két cselédet találunk. Mezõgazdasági munkások közül egyébként 3 summást, 3
aratót és 6 részesmûvelõt jegyeztek fel 1945-ben a faluban.

A község mezõgazdaságának szerkezetét a XIX. század végén történt változások
jellemezték 1945-ben is: a búza vetésterülete csökkent, a takarmánynövényeké
nõtt. A levéltári források8 alapján az összes szántóterület 2666 kat. holdat tett ki,
mely megfelel az 1913-as évnek, viszont jelentõs csökkenést mutat az 1935-ös évvel
összevetve9. Ennek 84%-a elvetendõ, 16%-a õszi vetésterület volt. A szõlõ nagysága
alig haladta meg a 72 kat. holdat. Habár a gazdasági eszközök, gazdasági gépek
birtoklása elvileg az igaerõ számához kellett, hogy igazodjon, 1945-ben csupán két
traktort és egy ekét írtak össze a Sárpilisen, míg a lófogatok száma 40, az ökör- és
tehénfogatoké 3 db volt. Az állatállomány esetében a második világháború után
szintén nagy visszaesést tapasztalhatunk: a Szekszárdon lévõ orosz gazdasági fel-
ügyelõ rendeletére a helyi gazdákról készített kimutatás szerint 163 szarvasmarha,
59 ló, 285 juh és 439 db sertés maradt a faluban. Ezen adatok ferdítése és pontos-
sága vitatható, mivel a legtöbb esetben több mint 60%-os csökkenést mutatnak az
1935-ös statisztikához képest.

Az agrárnépességen kívül a sárpilisi lakosság megoszlása a következõképpen
alakult a világháborút követõen: 1941-hez (913 fõ) képest a lélekszám csökkent és
1945-ben 842 fõre esett vissza. A nõk száma ekkor magasabb értéket mutatott,
mint a férfiaké (463 fõ: 55%, illetve 379 fõ: 45%). Anyakönyvek hiányában a lakos-
ság származási hely és foglalkozás szerinti megoszlásának vizsgálatához jelentõs
forrás a járási fõszolgabírói hivatal által – a községi elöljáróságok számára - elren-
delt katonaköteles férfiak összeírása10, melynek kérdõpontjai többek között rákér-
deztek az illetõ születési helyére és idejére, valamint a polgári foglalkozására is. A
kimutatás értelmében az összeírt 98 fõnek csak (ebbõl kettõ tiszt) 30%-a sárpilisi
születésû, míg meglepõ módon a második helyen egy Temesvártól délre fekvõ falu,
Végvár (Tormac) áll, ahonnan 5 fõ származik. A bevándorlások elemzése szempont-
jából az is lényeges, hogy a környezõ településekrõl (pl.: Decs, Szekszárd, Fadd) ér-
kezettek mellett többen érkeztek az ország más részeirõl is, így Pest vagy Szolnok
megyékbõl.

Foglalkozási tekintetben természetesen még mindig a földmûves népesség vezet
(57 fõ); ezen belül magas a napszámosok (24 fõ) és a gazdasági cselédek (13 fõ)
száma. A más mesterséget ûzõk között MÁV pályamunkásokat, gyári munkásokat,
asztalosokat találunk, illetve öt cigányzenészt is, akik a roma népesség számbeli
gyarapodását is jelezhetik. Mûködõ ipari üzemként csupán a Bacsó István által irá-
nyított Sárpilisi Gazdák Tejszövetkezete említhetõ meg, mely – igen alacsony telje-
sítmény mellett – tejtermékeket (vaj, sajt, tejszín, túró) állított elõ két munkás fog-
lalkoztatása mellett.

A népmozgalmi adatok11 tekintetében lassú javulás figyelhetõ meg 1945 után:
1946-ban az élveszületések száma még megegyezett a halálozások számával (17-17
fõ), késõbb azonban – néhány évet (pl.: 1949,1952, 1959) leszámítva – az elõbbi
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mindig meghaladta a másikat. 1949-ben a lakosság száma újabb gyarapodás után
918 fõre emelkedett, melynek nagy többsége (85,4%) továbbra is mezõgazdasággal
foglalkozott, az iparban dolgozók aránya elenyészõ volt (5,4%). Ezt követõen a né-
pességszám folyamatosan csökkent: 1960-ban 791, 1970-ben 778, 1980-ban 676,
1990-ben 610 fõ lakott Sárpilisen. A rohamos fogyással ellentétben a cigányság
részaránya növekedést mutatott. A demográfiai okok között még mindig jelentõsnek
mondható az etyke, melynek köszönhetõen a némileg emelkedõ évenkénti születési
szám a halálozások alatt maradt. Erõsítette a visszaesést a kivándorlás mértékének
növekedése – különösen a tsz-egyesítést követõ években.

Az agrárviszonyokon belül igazi fordulat az 1940-es évek végén és az 1950-es
évek elején következett be. A kommunisták a meghirdetett szövetkezetpolitikai
irányelveik megvalósítását a gazdagparasztság tönkretételével kezdték. A földosztás
után az árutermelõ jellegû üzemeknek tekintett 25 kat. hold fölötti birtokok aránya
mindössze 2,7%-ot tett ki hazánkban a magánbirtokokon belül. Ezek tulajdonosait
kulákokká nyilvánították, s igyekeztek rájuk olyan adó – és beszolgáltatási terheket
róni, hogy azokat semmiképpen ne tudják teljesíteni. Sárpilisen a határt 20 holdig
vitték le, ily módon pedig 18 család került kuláklistára, akiket itt „fapados kulá-
kok”-nak neveztek. A sajtóban egyébként tömegesen fordult elõ a „basaparaszt”, a
„zsírosparaszt” és a „kupec – kulák” terminus is.

Bár a sárközi gazdagparasztság a változások következtében elveszítette gazda-
sági erejét és többen el is menekültek a faluból, a kis- és középparaszti réteg meg-
maradt a föld mellett. Tették ezt annak ellenére, hogy az 1949. május 29-én kelte-
zett „állami terménybegyûjtési” rendelet õket is súlyosan érintette; viszont „önma-
gukban nem tudtak leszámolni az önálló gazdai lét illúziójával”.12 Kunszabó szerint
azáltal, hogy 5 kat. hold alatt beszolgáltatni nem kellett, az ennél kisebb gazdasá-
gokat kevésbé nyomasztották a különbözõ terhek. Ezek eddig jelentéktelen hangadó
tulajdonosai pedig nemcsak hogy nem adták fel paraszti életformájukat, hanem az
eltûntetett kulákok és az elhallgattatott középrétegek mellett egyre inkább velük
egyenrangúvá váltak – különösen az 50-es évek végére.

Országos viszonylatban a kollektivizálási kísérletek rendkívül súlyos következ-
ményekkel jártak: 1948 és 1953 között a parasztság 32%-át kényszerítették szöve t-
kezetekbe, miközben ezen termelõszövetkezeti csoportok száma 5200 fölé emelke-
dett. Megemelték a házadókat, a földadókat, a progresszív beszolgáltatás tetõpont-
jaként pedig 1952-ben még a vetõmagot is elvették a parasztoktól (padláslesöprések
idõszaka). Természetesen a beszolgáltatási árak messze eltértek a szabadpiaci
áraktól, így például egy 1953-as adat szerint egy mázsa gabona beszolgáltatásáért
60 Ft-ot fizetett az állam, miközben a szabadpiaci ára 360 Ft/q fölött volt. Az újon-
nan létrehozott gazdaságok túlnyomó részénél korántsem beszélhetünk valódi fejlõ-
désrõl köszönhetõen annak, hogy hiányoztak az eredményes termelõmunka feltét-
elei. Az állattenyésztés hozamain kívül visszaesett a termelés, amit csak súlyosbí-
tott, hogy kötelezõvé tették egyes délszaki növények vetését, melyek nem hozták
meg a várt termést.

Ezt alátámasztandó, hogy Sárpilisen többen is emlékeznek arra, hogy annak
idején értetlenül fogadták azt az utasítást, melynek értelmében gyapotot kell ter-
meszteniük. A mezõgazdaság szocialista átszervezése során a Sárközben Pilis lett az
elsõ termelõszövetkezeti község 1949-ben. Ennek elõzményei közé tartozik, hogy
1945 után elõször az orbópusztai cselédek alapítottak termelõszövetkezetet, amit –
immár - az 1950-es években gépállomás alapítása követett (Várdombi Mezõgazdasá-
gi Gépjavító). 1956-ban a község 3462 kat. hold mezõgazdasági területének már
csaknem 65%-a (2229 kat. hold) volt szocialista tulajdonban.13 Bár a volt nagygaz-
dák és középparasztok természetesen ellene voltak a szövetkezésnek, végül számuk-
ra sem maradt más választási lehetõség. A kisparasztságnak ellenben csekély há-
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nyada maradt meg a szövetkezetekben: inkább választottak munkahelyeket az ipar-
ban vagy a kereskedelemben. K. I. gazdálkodó, tsz–nyugdíjas a vele készített interjú
során megerõsíti ezeket a tényeket. Mivel az 1956-ot követõen kidolgozott új agrár-
program a rövid cezúrát (Nagy Imre két miniszterelnöksége) követõen ismét a mezõ-
gazdaság kollektivizálását tûzte ki célul, a faluban 1958-ban megalakult az „Új
Március Termelõszövetkezet”, melynek elnökévé az édesapját választották meg. Ké-
sõbb õt is kötelezték arra, hogy lépjen be, s adjon be mindent (kocsit, lovat stb.). A
korábban az erdõgazdaságban dolgozó fiatalember 22 éves volt, amikor egyszerûen
„átirányították” a tsz-be, ahol 1963-tól kocsisként, majd traktorosként tevékenyke-
dett egészen 1992-ig.14

Az „Új Március” kedvezõ körülmények között kezdhette meg mûködését. Kiváló
minõségû, 20-25 aranykorona értékû földjein egyre olcsóbban egyre többet ter-
mesztettek. Kunszabó Ferenc adatai szerint a 60-as évek elején a fõ termesztési nö-
vények közül búzából akár 9-12, kukoricából 13-16 q termett holdanként, ám ez
késõbb jelentõsen emelkedett.15 A teljesítendõ normák és a dolgozó tagok fizetése
terén már korántsem ilyen kedvezõ a kép. K. I. jól emlékszik, hogy 12 óra alatt 10-
12 hektárt kellett szántaniuk - 30 cm mélyen hektáronként - igen alacsony fizetsé-
gért. A munkásoknak két mûszakban kellett dolgozniuk, a munkanap pedig 10 órás
volt. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a késõbbiekben a kereset emelkedett és
nem is kis mértékben: több mint 100%-kal. Bár az irányítás - a „gazdaszellem”
megtestesítõjeként számon tartott - Topor Istvánnál jó kezekben volt, a szövetkezet
pedig eközben a fokozatos gépesítés folytán még a „jó tsz” minõsítést is elnyerte, egy
alapvetõ tényezõ nem változott: szántóterületének nagysága összesen 2200 kat.
holdat tett ki, melyen nem lehetett gazdaságos a termelés.

Nem egy ember volt azonban a faluban, aki más megoldást választott. A jelenleg
szintén gazdálkodóként megélni próbáló N. Gy. családja a második világháború
idején az oroszoknál tartózkodott, ahol édesapja megismerhette, milyen is a kolhoz-
rendszer. Ahogyan a Sárközben egyesek tették, hozzájuk hasonlóan a szovjet mintát
követni akaró magyar politika hatására maga után hagyva mindent – még a csa-
ládját is – segédmunkásnak állt be Baján. Választása jól reprezentálja az egyéni és
kollektív életpályákon belül meghatározó szerepet játszó választási alternatívákat a
korszakban. A számok nyelvén: 1949 és 1954 között Magyarországon közel 400 ez-
ren hagyták el a mezõgazdaságot, melyben a megélhetési gondokon kívül az érzelmi
okok is erõs befolyásoló tényezõvel bírtak. Az önállóan gazdálkodni kívánó gazdák
egy része inkább döntött egy új életstratégiát kialakító foglalkozásváltás mellett,
mintsem, hogy feladva ezen elveit belépjen a szövetkezetbe. N. Gy. feleségének ter-
mészetesen a többségre rákényszerített alternatívát kellett követnie, vagyis belépni a
termelõszövetkezetbe, s beadni oda mindent – az állatoktól a szerszámokig. Fia
szintén az elsõ megoldás, vagyis az ipari munkavállalás mellett döntött. Tatabányá-
ra ment dolgozni a bányába, majd a Bajai Erdõgazdasághoz, késõbb a vízügyhöz,
onnan pedig a Közúti Építõipari Vállalathoz került.16 Esetében jól látható azonban
az is, hogy bár szakított az „õsi” életformával, a foglalkozásváltás nem feltétlenül
jelentette a gazdálkodás teljes feladását.

Itt kell szólni a második hullámban zajló tsz-szervezést jellemzõ háztáji gazdál-
kodás szerepérõl. 1968 után az elsõ gazdaságon belül kialakult az „alku mezeje”, az
addigi redisztributív újratermelési rendszer pedig kibõvült a tranzaktívval. Ezt bizo-
nyítja a második gazdaság megjelenése, mely folyamatnak a háztáji gazdálkodás
megindulása jelentette az elejét. Hatása az ipar területén is érzõdött, sõt egyes kör-
zeteket az iparosodás irányába tolt el megszakítva addigi fejlõdési irányvonalukat. A
termelõszövetkezetbe beléptetett parasztoknak az 50-es és a 60-as évek fordulójától
az állam egy – egy kat. hold nagyságú háztáji földet biztosított, melyeken minden
tsz-tag zöldséget és gyümölcsöt termelhetett, illetve állatokat tenyészthetett. A ház-
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táji gazdálkodás az 1970-es évek végére tömeges jelenséggé vált a falvakban, amit a
statisztika is igazol: 1978-ban már mintegy 1,5 millió háztáji és ún. kisegítõ gazda-
ság volt Magyarországon. Utóbbiak illetményföldön, esetleg magántulajdonban lévõ
vagy bérelt földön alapultak. Sokszor a termelõszövetkezetek az egyes családok
számára biztosítandó ezen földeket minél rosszabb termõterületen jelölték ki.

N. Gy. családja az alsónyéki határban jutott területhez; igaz nem egy holddal,
hanem közel 2 hektárral (kb. 3,4 holddal) rendelkezett oly módon, hogy a földek egy
része senki nevén nem volt bejelentve. Szemben a környék igen jó minõségû (jelen-
leg átlagosan 30 aranykorona értékû) földjeivel, az övéi elég gyenge, 15-17 aranyko-
rona értéket képviseltek. Ezeken búzát, kukoricát és árpát termesztett, az állami
gazdaságoknak pedig bérben sertést hizlalt. Ehhez a tápot adták neki. A gazdálko-
dás nem volt könnyû számára, hiszen a termelõszövetkezet a teljes gépállományt
elvette. Az elõrehaladás ennek megfelelõen apránként, fokozatosan történt: elõször
traktort és pótkocsit, utána ekét vásárolt. Mindeközben nem szabad elfelejteni, hogy
az ipari munkát tovább folytatta: utolsó munkahelyén 1984-tõl 1991-ig fakitermelõ
kisiparosként tevékenykedett. Életpályája a korszakra jellemzõ kétlaki életformát
példázza: az ipari munkás és falusi földmûvelõ gazdáét, akinek értékrendjében
érezhetõen az utóbbi szerep állt az elsõ helyen.

A változások következtében kialakult foglalkozási típusokat Kunszabó hat cso-
portba sorolta 1970-ben a mintegy 212 sárpilisi család és 350 munkavállaló eseté-
ben: 1. értelmiség: egyetemet vagy fõiskolát végzettek csoportja, melybe beletartozik
tartozik a pap, a tanító(k), a tsz-elnök, a Szekszárdi Állami Gazdaság helyi sertéste-
lepének vezetõje és a postamester; 2. tsz-családok: fõként a volt középparaszti réteg,
melynek tagjai dupla munkát végeznek (elõször a „közösben”, majd a háztájin); 3.
ún. „divatos szakmájúak”, mint pl.: autószerelõ, fodrász, mûszerész; 4. alkalmazot-
tak, tisztviselõk (könyvelõk, adminisztrátorok, bérelszámolók stb.) rétege, akik vi-
szonylag csekély jövedelemmel rendelkeznek; 5. ipari munkások rétege: szakmun-
kások, betanított munkások, segéd-, illetve szakképzetlen munkások, akik nem
helyben dolgoznak (a mintegy 30 fõ távolabbi munkahelyen dolgozó mellett a több-
ség a közelben – Szekszárdi Állami Gazdaság, Várdombi Gépjavító Vállalat,
Bátaszéki Vegyesipari Ktsz, Decsi Háziipari Szövetkezet stb. - helyezkedett el és na-
ponta ingázik lakó- és munkahelye között); 6. a tsz-en kívül mezõgazdaságban tevé-
kenykedõk csoportja: vízügynél, halászatnál, útfenntartónál dolgozók.17 A közigaz-
gatásban és az agráriumban történt késõbbi események a lokális társadalom ezen
rétegeinek életében jelentõs változást eredményeztek.

Az 1970-es években a termelõszövetkezetek összevonása és a melléküzemágak
létesítése már a kibontakozó mezõgazdasági integráció jeleként mutatkozott. 1968-
ban18 a falu a szomszédos Decs társközsége lett, három évvel késõbb pedig körzete-
sítették.19 Ennek következtében 1973-ban a sárpilisi termelõszövetkezetet a vár-
dombi „Új Tavasz MGTSZ”-hez csatolták (annak I. kerülete lett), amely a 80-as évek
végén fuzionált a bátaszéki „Búzakalász Termelõszövetkezet”-tel. Ezt követõen az
utóbbi Tolna megye egyik legnagyobb szövetkezetévé nõtte ki magát, melynek terü-
letei Pörbölytõl Sárpilisen és Várdombon keresztül egészen a mórágyi határig hú-
zódtak. Ezek a tsz-ek több intézkedéssel is igyekeztek gátat szabni annak, hogy ko-
molyabb mértékben családi, illetve magángazdálkodás alakuljon ki. Példaként em-
líthetõ a majorbeli lakások megszûntetése, s a lakosság falvakba telepítése.

A termelõszövetkezetek kialakulását és fejlõdését vizsgálva a rendszer társada-
lomra kivetített hatásairól is képet alkothatunk. Kétségtelenül igaz, hogy az egyéni-
leg gazdálkodó parasztságot súlyosan érintette a szocialista átszervezés, mégis nem
véletlen, hogy mind a mai napig sokan elégedetten tekintenek vissza a Kádár – éra
évtizedeire. Ezen idõszak alatt ugyanis megkezdõdött a parasztság, a falusi lakosság
alsó rétegeinek a felzárkózása, jövedelemszintjének emelkedése és pénzbeli juttatá-
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sokban (nyugdíj, táppénz, családi pótlék stb.) való részesítése. Kunszabó Ferenc a
gyarapodásra számos példát hoz föl: így új házak építését, a háztartási cikkek gyors
terjedését vagy a jobb iskoláztatási körülményeket. Hozzáteszi azonban, hogy ezek
ellenére a 70-es évek elején a családok 2/3-a az elköltözést választotta volna. Úgy
tûnt, a végleges megoldást a korszerû közlekedés mielõbbi kiépítése jelentette, mely
összekötheti az „alvófalu”-t a munkahely, szórakozóhely és bevásárlóhely szerepét
egyaránt betöltõ várossal, Szekszárddal. Természetesen gyûjthetünk még további
példákat a rendszer akár negatív, akár pozitív következményeire vonatkozólag,
azonban a falusi lakosság életszínvonala a Sárközben és máshol, az ezt követõ,
1990 után kibontakozó új idõszakban szinte a legtöbb helyen a teljes bizonytalan-
ság állapotába jutott, ami nem várt fordulatot hozott.

Rendszerváltás után: 1989-2002

A politikai rendszerváltás eltérõ módon érintette az agrárvilág szereplõit ha-
zánkban. A politikában érvényesülõ szempont azonban egységes volt: a nagyüzemi
termelés megszûntetése és a magántulajdon azonnali visszaállítása szerepelt az el-
sõdleges célok között. Ennek megfelelõen sokan tervezgetni kezdtek a jövõre nézve,
hiszen természetesnek tûnt számukra, hogy a késõbbiekben önállóan kívánnak
gazdálkodni. A nagy várakozást ellenben – mint majd példáinkból is látható - a leg-
több helyen a teljes bizonytalanság követte.

A mezõgazdasági ágazat fõbb problémáira több szakértõ is rávilágított az elmúlt
évek során. Többen leginkább azt sérelmezték, hogy az a parasztság, mely élet–halál
harcot vívott a földért, földet kapott ugyan, de hozzá eszközt, szakértelmet, marke-
tinget és pénzt már nem. Tõkehiány, hitelszûke és az értékesítési nehézségek követ-
keztében a vártnál jóval kevesebben váltak egyéni gazdálkodóvá.20 A magyar gazdák
magukra utaltsága mára hihetetlen mértékûvé vált, ebbõl fakadó kilátástalanságuk
pedig rendkívül súlyos. Mindez 1990 után a számokban is megmutatkozott: 1993
elején az egyéni és társas vállalkozások a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai
szerint a teljes népesség alig 3%-át, a mezõgazdaság aktív keresõinek pedig min-
dössze 29%-át foglalkoztatták.21

Sárpilis és környékén a földkérdés voltaképpen szerencsésnek mondható for-
mában rendezõdött. 1990-hez képest csökkent az állami és szövetkezeti földek ará-
nya, az állami szektornak mindössze 13%-a maradt meg (jelentõs részét kivonták a
mûvelés alól), míg a korábbi termelõszövetkezeti területekbõl meghagyott mintegy
30 ha-t természetvédelmi területnek nyilvánítva, a pécsi székhelyû Duna – Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságához sorolták. A tanácsi kategória eltûnt, helyén 2002-ben
az önkormányzati szektort találjuk összesen (a mûvelés alól kivett részeket is bele-
értve) 35 ha feletti (1,62%-os) földterülettel. Az egyházi tulajdon minimális; nem éri
el az 1 ha-t sem. Igazán látványos növekedést természetesen az egyéni használatú
földek esetében tapasztalhatunk: a termõterületek több mint 80%-a ma ebbe a cso-
portba tartozik, miközben a különbözõ gazdaságok, gazdasági társaságok részese-
dése megközelíti a 20%-ot.

A településen három árverést tartottak, melyek során bárki vehetett földet, rá-
adásul elég olcsón. K. B., aki jelenleg kb. 65 ha nagyságú (vagyis itt elég jelentõs)
területtel rendelkezik, minden kétséget kizárva leszögezi, hogy a kárpótlás az embe-
rek közötti kölcsönös egyezség jegyében zajlott le. A földeket elõször aranykoronán-
ként 500 Ft-ért, az utolsó liciten 1000 Ft-ért (tehát valóban kedvezõ áron) lehetett
megvásárolni. Más vélemények szerint az egykori tsz-vezetõk, párttitkárok akár volt
területeik két-háromszorosát is vissza tudták szerezni licitben, olykor pedig akár
egymás elõl is ellopták a földeket. Ezek nagy részét ezután másnak adták ki mûvel-
ni. Miközben aránylag sok volt a kárpótlásra kijelölt föld, mégsem mindenki döntött
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a vétel mellett. N. Gy. a saját állítása szerint akár 100 ha-t is vehetett volna a tör-
vények betartásával, de mégsem tette, így pillanatnyilag mindössze 9 ha-on gazdál-
kodik.22

Minthogy a rendszerváltozás utáni agrárvezetés miatt a régi típusú szövetkeze-
tek támogatása messze elmaradt az új típusúakétól, a fúziót követõen Bátaszék
központtal mûködõ MGTSZ is válságos helyzetbe került. Az anyagi nehézségek okán
elõször a szarvasmarha telepeket (Csikómajor, Nyékipuszta, Bátaszék, Várdomb,
Alsónána) értékesítették, 1995 januárjában pedig kezdetét vette a sertéságazat fel-
számolása is. Korábban sertéstelep üzemelt Alsónyék mellett, Bátaszéken (itt kettõ)
és Sárpilisen, melyek közül az utóbbi került elsõként eladásra. Nem sokkal ezután a
többi szintén erre a sorsra jutott; a bátaszékin 2001. május 15-én adtak túl. Bár a
termelõszövetkezet még mindig mûködik, csupán bérelt földön dolgozik, továbbá
van egy növénytermesztési és egy szolgáltató ágazata. Úgy tûnik azonban, hogy a
térségben korábban betöltött jelentõségét végleg elveszítette.

Amíg a régió egykor majdnem legnagyobb termelõszövetkezete mára nehéz hely-
zetbe került, addig a 80-as években állami gazdaságként mûködõ, ma Tolna megye
területének csaknem felét birtokló Szekszárdi Mezõgazdasági Részvénytársaság sze-
repe komoly mértékben megnövekedett. A mintegy 20 egykori puszta területét fel-
ölelõ Rt. története során elõbb mezõgazdasági kombinát lett, 1992-ben pedig rész-
vénytársasággá alakult. Utóbbi még szintén állami tulajdonú volt, tehát a fõ részvé-
nyese is az állam volt. Váltásra 1993-ban került sor, amikor egy német bankár
megvásárolta a részvények 90%-át. Ezzel a „Szekszárdi Állami Gazdaság és bor-
kombinát” elnevezés mára nosztalgikus névvé vált.

Talán meglepõ, hogy sem a vezetõk, sem a kb. 125 dolgozó között nincsen sár-
pilisi lakos. A munkások Bátaszékrõl, Várdombról, Decsrõl, Szekszárdról és Tolná-
ból verbuválódnak. Amikor a jogelõd állami gazdaság volt, az akkor még mûködõ
sertéstelepen dolgoztak ugyan néhányan Pilisrõl, pontos adatokkal azonban nem
rendelkezünk. A növénytermesztés terén is csak egy traktorosra emlékeznek. Bár
korábban a gazdaság három állattenyésztõ teleppel rendelkezett, késõbb a sertés-
ágazat megszûnt; az óbereki sertéstelep csak addig tudott nyereséget termelni, amíg
saját húsüzeme mûködõképes volt. Az Rt. növénytermesztésre 4500 ha szántóterü-
letet használ, míg az ehhez kötõdõ állattenyésztés ma tehát két szarvasmarhatelepet
jelent.

A 4500 ha szántóból 2100 ha APV Rt.-s tulajdon, a többit magángazdáktól bér-
lik – gyakran mûveltetési szerzõdés keretein belül. Ezáltal a bérbeadó is részesül a
bérlõnek járó kedvezményekben. A sárpilisi gazdáktól bérelt földek nagysága egyé-
nekre lebontva változó: 1 ha-tól egészen 80 ha-ig terjed. A cég mind a mai napig
mûködõképes annak ellenére, hogy hullámzó periódusok itt is váltották egymást,
komolyabb nyereségrõl pedig nem beszélhetünk.23 A fentiek alapján az egyik leg-
fontosabb kérdés az, hogy vajon mi lehet a fõ oka annak, hogy a gazdák számára
érdemesebb vagy kényelmesebb földjeiket más számára bérbe adni a saját mûvelés
helyett. A bérbeadók hektáronként kb. 25000-30000 Ft-hoz (más információk sze-
rint alig 20000 Ft-hoz: lásd alább) jutnak évente, mely összeg – bár évenként és
családonként változó – korántsem tudja a megélhetést önmagában biztosítani.

A földjüket bérbe adók közül F. J., akinek családja pillanatnyilag a legtöbb te-
rületet (80 hektárt) adja bérbe, meg van elégedve a tõkeerõs céggel, mely – állítása
szerint – minden mûvelési mozzanatot (aratás, szántás stb.) szakszerûen végez, to-
vábbá megfelelõ gépekkel, szárítóval, magtárral, ezeken kívül pedig növényvédelmi
szakemberekkel és piaci partnerekkel egyaránt rendelkezik. A család által bérbe
adott földek mellett F. J. 10 ha-on maga gazdálkodik, tehát összesen 90 ha van a
birtokukban. Ezek hektáronként 28 aranykorona értékûek, habár egy részük - több
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mint 7 ha - nádas, melynek szinte semmilyen jövedelme nincsen. Régi birtokaik
visszaszerzésének szándékát és a földhöz ragaszkodásukat bizonyítja, hogy ezt
pusztán azért kárpótolták, mert régi földjeik szomszédságában található. A
bátaszéki tsz használatában lévõ 10 ha területet is visszaszerezték és a mai napig
nem bánják, hogy kárpótlási jegyükön nem színes tv-t vagy hûtõgépet vásároltak.24

Többekhez hasonlóan a magyar föld pozíciójának megerõsödését az Európai Unió-
hoz való csatlakozástól és a közös piactól várják, hiszen ez a földalapú támogatás
növelését is maga után vonná.

A helyi mezõgazdasági vállalkozók helyzetének felmérésekor feltétlenül figye-
lembe kell venni azokat az országos tendenciákat, melyek jól mutatják elõttünk,
hogy egy bizonyos földterület – határ (5-10 ha) alatt nem lehet a mezõgazdaságból
megélni, hiszen a gépesítés eléggé problematikus. Ha valaki mégis önállóan belevág,
számolhat azzal, hogy ha jövedelmét vagy annak nagy részét nem forgatja vissza a
gazdaságba, máris deficit keletkezhet. Ismét jó példa ennek igazolására N. Gy. gaz-
dasága, akinek az eszközöket tekintve mindene megvan (vetõgépét Bátaszéken,
ekéjét Hõgyészen vásárolta), mégis csak jövedelemkiegészítõ (pontosabban nyugdíj-
kiegészítõ) mindez a számára. Jelentõsen csökkent továbbá az elõzõ évekhez képest
az állatállománya, s bár – talán egyedüliként a faluban – méhészkedéssel is meg-
próbálkozott (jelenleg 41 családdal rendelkezik), csalódnia kellett. Határozottan ál-
lítja, hogy ez az ágazat személyes – külföldre irányuló – kapcsolatok, összekötteté-
sek nélkül nem kifizetõdõ.

A fenti gazdálkodó esete talán az egyik legtanulságosabb: több tevékenységet is
végzett (illetve végez most is) egyszerre, de mindegyiket kis volumenben. Jelentõs
bevétele nincs, ráadásul a 2001-es év nem volt igazán szerencsés számára: gyümöl-
csöse lefagyott, a bátaszéki tsz pedig jelezte, hogy nem vesz tõle gabonát. Tervezni
nem tud a jövõt illetõen komolyabb tõkebefektetés nélkül. A megoldás, a nyereség
elérésére úgy tûnik tehát, hogy csak nagyobb volumenû termeléssel valósulhatna
meg. Eközben nem alakult kedvezõen a következõ esztendõ (2002) idõjárása sem
neki, sem a többi kistermelõ számára: a növénytermesztõket a súlyos aszály, az ál-
lattenyésztõket az alacsony felvásárlási árak sújtották. Az ország egyes részein
ugyanakkor minden idõk legnagyobb árvize és a belvíz okozott súlyos károkat a
gazdaságokban.

A kialakult helyzetet jól szemlélteti E. J. tsz-nyugdíjas (két cikluson keresztül –
1990 és 1998 között - Sárpilis polgármestere volt), aki „kényszergazdálkodók”-ról és
„kényszervállalkozók”-ról beszél a faluban. Az elõbbi kifejezés használatát támasztja
alá az, ami már az elõzõekben is kirajzolódott elõttünk K. B. példáján: tökéletes
családi gazdálkodást képtelenség folytatni olyan körülmények között, ahol a gazda
arra kényszerül, hogy (visszaszerzett) földjeinek nagy részét kiadja bérmûvelésbe
ahhoz, hogy legyen elég pénze a – saját kezelésû – maradék fenntartásához. A volt
polgármester közel 40 évig – saját megfogalmazásában – a „mezõgazdaság nagyipa-
rában”, a tehenészetben dolgozott, a rendszerváltozás után pedig 5 ha földet igé-
nyelt vissza; ebbõl hármat hamarosan kénytelen volt eladni anyagi okokból. A
megmaradt 2 ha felét is idõvel kiadta bérbe, s az ennek fejében kapott kukoricán
most két hízót nevel.



Gazdálkodás, munka és társadalom Sárpilisen: 1945-2002

15

A probléma még ezek után még mindig nyitott: milyen mértékben érdemes me-
zõgazdasággal foglalkozni, illetve fejlesztési lehetõségek hiányában van-e más meg-
oldás a kistermelõk számára? A két kérdésre meglehetõsen nehéz választ találni.
Sárpilisen két évtized (1980-2000) alatt jelentõsen - mintegy 66%-kal – csökkent a
gazdaságok száma. Ezt igazolandó, hogy 2000-ben mindössze 71 egyéni gazdaságot
találunk a településen, szemben a 20 évvel korábbi 211 háztájival. Ez akkor is nagy
visszaesést jelent, ha figyelembe vesszük, hogy a háztájik területét korlátozták.

Ezzel párhuzamosan megcsappant az állatállomány is: a szarvasmarha állo-
mány kevesebb, mint a felére, a sertésé a negyedére, a lóé közel a harmadára, míg a
juhé a kétharmadára esett vissza.25 Modernizálás nélkül a kistermelõk helyzete egy-
re inkább bizonytalanabbá válik, s számukra a teljes foglalkozásváltáson kívül nem
látni más lehetõséget annak ellenére, hogy joggal kijelenthetõ: Magyarországnak
elementáris érdeke egy olyan agrár- és vidékpolitika meghirdetése, mely a fogyasz-
tóvédelem és az élelmiszerbiztonság mellett a parasztságnak az eddigieknél több
pénzt áramoltatna. Ennek hiányában még olyan jó minõségû termõtalajon is, mint
amilyen a Sárközben van, legalább 100 ha nagyságú az a földterület, melyen fõfog-
lalkozásként monokultúrális búza- vagy kukoricatermesztésbe érdemes fogni.

A sárpilisi helyi társadalmon belül az elõzõekben a gazdákról, termelõkrõl volt
szó. Rajtuk kívül azonban a gazdasági szervezeteknek további csoportjai léteznek. A
bátaszéki Búzakalász MGTSZ-nek – mint már korábban említettem – mára csak egy
pilisi tagja maradt. A következõ csoportot az állami szektorban (önkormányzat,
postahivatal) dolgozók jelentik, majd a kisiparosok és kiskereskedõk következnek. A
polgármesteri hivatal vállalkozókról készített kommunális adólajstroma 2002. július
elején 14 adózót tartott nyilván a településen.

Iparszerû vállalkozások közül a sárpilisieket foglalkoztató H-SPRINT Kft., illetve
a decsi S. A. által mûködtetett faárukészítõ üzem emelhetõ ki. Információkat az
utóbbi helyen sikerült gyûjtenünk. Ha figyelembe vesszük az E. J. volt polgármester
által használt „kényszervállalkozó” fogalom jelentését és tartalmát, valószínûleg en-
nek tipikus példáját találjuk itt. A fatelep tulajdonosa decsi származású, aki közel
700 ember közül egyedüliként vált ki az ottani termelõszövetkezetbõl, majd 2 ha
földjét is eladta hogy családi vállalkozásba kezdjen. Az üzlet sikerességében nem
sokan hittek, pedig kezdetben 6 fõt tudott alkalmazni és Horvátországba is szállított
árut. Besegítõi decsiek és nem sárpilisiek voltak. Az üzem ma elsõsorban Szek-
szárdról kap megrendeléseket; „igazi” forgalma 2-2,5 millió Ft-os bruttó évi jövede-
lemmel rendelkezik. Keményfával dolgozik, így forgalmát elsõsorban bútorozó cégek
beszállítójaként tudná növelni (akár 3-4-szeresére is), csakhogy ehhez komoly – kb.
8-10 millió Ft-os – fejlesztésre lenne szükség. Erre a tulajdonos nem lát lehetõséget
a közeljövõben, sõt az EU-hoz való csatlakozás felé is félve tekint, hiszen jelen álla-
potban sem az uniós szabványoknak nem tudna megfelelni, sem bizonyos szabályo-
kat (pl.: tûzvédelmi elõírások) nem tudna teljesíteni.26

Kényszervállalkozókat a kiskereskedõk között is találunk. Sárpilisen 2002 nya-
rán két élelmiszer – kereskedés (ebbõl az egyik a gazdálkodással is foglalkozó M. J.
családja kezén van), egy „100 Ft-os bolt” és két italbolt található. Közülük a „sörpa-
tikus” B. I.-né kezdetben Szekszárdon üzemeltetett lángossütõt, majd családi okok
miatt kislányával együtt 1995-ben költözött Sárpilisre. Három évvel késõbb indította
be – akkor még meglehetõsen kis árukészlettel – a jelenlegi vállalkozást, mely közel
két éven át édesanyja nevén mûködött, 2000 januárjától viszont már õ vette át a
vezetést. Az induláshoz nem volt szükség nagy tõkebefektetésre, azonban a telepü-
lés alacsony lélekszáma, s ezzel összefüggésben a kis mértékû forgalom nem tette és
nem tesz lehetõvé most sem bármilyen irányú fejlesztést, bõvítést és a kínálat nö-
velését. Nem véletlen tehát, hogy a három fõs család összbevételét tekintve az
amúgy napi 11-12 órás nyitvatartással üzemelõ vállalkozás által hozott jövedelem
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mellett további pénzforrások (családi pótlék, tartásdíj) szintén fontos, kiegészítõ sze-
reppel rendelkeznek.

A túlélési stratégiák elemei közül (kitörési stratégiákról nem igazán beszélhe-
tünk) a többnyire csupán önellátásra és ezáltal a háztartás pénzbeli kiadásainak
csökkentésére való törekvés a fenti családnál is megfigyelhetõ, vagyis kizárólag a
kiadások mérséklése végett mezõgazdasági tevékenységgel náluk ugyancsak talál-
kozhatunk. A faluban ez egyébként a legtöbb család – háztartásra jellemzõ, azonban
a rendelkezésükre álló földterület mérete rendkívül kicsi, zömében pedig híján van-
nak a megmûvelésükhöz szükséges munka – és pénzeszközöknek. A tanulság min-
debbõl az, hogy korántsem mondható el itt (sem) általánosságban, hogy a termelési
tevékenységet végzõ háztartás képes a saját élelmiszerszükséglet kielégítésére. E
megállapítások természetesen a legalsó szinten élõ ún. peremre szorultak körére is
vonatkoznak, akik fõként nyugdíjból, szociális segélyekbõl és egyéb juttatásokból
fedezik a költségeket. Mellékesen érdemes megjegyezni, hogy Sárpilis az egyike azon
elöregedõ kelet – európai kistelepüléseknek, ahol igen magas a nyugdíjasok száma.
A környezõ nagyobb települések közül ugyanez például Pörbölyre is elmondható.

A foglalkoztatottsági problémák közösek a térségben: a munkaerõpiaci helyzet
tekintetében Tolna megye az egyik legrosszabb régiók közé tartozik az országban. A
folyamatos regisztráltság idõtartama alatt 2001 végén a tartós munkanélküliek ará-
nya Paks körzetében mutatta a legmagasabb értéket (22,9%), míg Szekszárdon több
mint 10%-kal csökkent (19,9%) az elõzõ évhez képest.27

A kialakult helyzet mögött az 1989 után bekövetkezõ változásokat kell keres-
nünk. Számos helyen az államszocializmus idején szorgalmazott iparosítást a ki-
lencvenes évek elején a gyárak és üzemek bezárása követte, ami szinte egyik napról
a másikra okozott tömeges és tartós munkanélküliséget egyes térségeken belül. A
minden ágazatot érintõ racionalizálás következtében a Tolna megyében lévõ nagy-
vállalati telephelyeket is bezárták, ami nagymértékben hozzájárult a munkanélkül i-
ség arányának növekedéséhez. Következményeit tekintve igen súlyosnak bizonyult a
közel 3000 fõt alkalmazó Szekszárdi Húsipari Vállalat megszûnése, aminek köve t-
keztében 1997 végén mintegy 1500 embert, 2001-ben pedig még 180 fõt bocsátot-
tak el. A kevés munkalehetõség miatt – érthetõ okokból kifolyólag – egyre többen
mennek el lakni a megyeszékhelyrõl. Fõképp ez az oka annak, hogy az elmúlt évek-
ben több betelepülés is történt például Sárpilisre. A rendszerváltozás óta a vándor-
lási különbözet pozitív és jelentõs többletet mutat: 1990-2001 között a bevándorlá-
soknak köszönhetõen 231 fõvel gyarapodott a falu lélekszáma. A háttérben nem
kifejezetten a vidéki élet iránti vonzalomról, sokkal inkább kényszerhelyzet terem-
tette lépésekrõl van tehát szó a magas költségeket fizetni képtelen városi családok
esetében.

Közelsége révén a megyeszékhely problémái a Sárköz lakosságát is érintik, hi-
szen többen Szekszárdra bejáró dolgozók. Helyzetükön fõként közmunka – prog-
rammal és térségfejlesztõ beruházásokkal lehetne segíteni. Sárpilisen a rendszer-
változás idején, 1990-ben a 610 fõs lakosság valamivel több, mint 34%-a 210 fõ)28

tartozott a gazdaságilag aktívak közé, a 21,2%-os munkanélküliségi ráta alapján
pedig a regisztrált munkanélküliek számát 44 fõre tehetjük. 2001 májusában a falu
lakossága 679 fõ29, melynek 54,3%-át (369 fõ) alkotta a munkaképes korú lakosság.
Az aktív keresõk aránya 27,8%-ot (becslés szerint 189 fõ) tett ki, vagyis 10 év alatt,
bár a lakosság száma csekély mértékben nõtt, az aktív keresõké csökkent. A mun-
kanélküliségi mutató a térségben 10% feletti, Pilisen 25,4 %-os; utóbbi arány a má-
sodik legmagasabb a szekszárdi körzet települési között ekkor.

A következõ évet (2002. május) vizsgálva jelentõs problémát jelent, hogy a bu-
dapesti központ által készített településszintû munkanélküliségi adatok eltérnek a
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Tolna Megyei Munkaügyi Központ adataitól. Elõbbi ugyanis 36, utóbbi 28 fõben
határozza meg a munkanélküliek számát. A tanulmányban – az 1990. és a 2001.
évhez hasonlóan - a megbízhatóbb forrásnak tekintett, jóval részletesebb bontást
közlõ szekszárdi kirendeltség kimutatásait veszem figyelembe. Ennek értelmében
2002 májusában – némi növekedést követõen - a falu lakosságának alig több mint
56%-a (383 fõ) tartozott a munkavállalói korú népességhez, miközben egy év alatt
mintegy 20 fõvel csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. A regisztrált mun-
kanélküliek számát további részletezettségben a melléklet táblázatai mutatják.

Sárpilisen a kérdõívben megkérdezettek egy része nem szeretné elhagyni a fa-
lut. Valószínûleg õk azok, akik valamilyen javulást várnak a következõ évektõl, mely
talán orvosolni tudná a rendszerváltozást követõ hanyatlást és életszínvonal – csök-
kenést. A dolgozat fõként az ezek hátterében álló gazdasági – valamint ezzel össze-
függõ társadalmi – folyamatokat kívánta fölvázolni. A célok között szerepelt a leg-
fontosabb kérdésekre való utalás és a lehetséges megoldások keresése is, melyekbõl
kiderül, hogy hazánkban a vidékfejlesztés a legsúlyosabb problémák közé tartozik,
melynek kezelése hiányában a nagy múltra visszatekintõ parasztságunk egészének
veszélybe kerülhet a megélhetése. Helyzetképünk adalékul szolgálhat a falukuta-
tásban részt vett többi csoport kutatási eredményeivel (család, háztartás, iskola,
romakérdés), melyek együtt alkothatnak egységes képet Sárpilisrõl.

MELLÉKLETEK

Földterületi mutatók

A sárpilisi határ hasznosítás szerinti területi megoszlása a XX. században:

Mezõgazdasá-
gi terület

(össz.)

Erdõ Nádas Mûvelés alól
kivett terület

ÖSSZESEN
ÉV

k.
hold

% k.
hold

% k.
hold

% k.
hold

% k.
hold

%

1895 3420 94,24 93 2,56 44 1,21 72 1,98 3629 100

1913 3490 91,60 100 2,62 12 0,31 208 5,47 3810 100

1935 3575 93,86 - - - - 234 6,14 3809 100

1962 3375 91,02 52 1,40 - - 281 7,58 3708 100

1966 3380 91,15 53 1,43 1 0,03 274 7,39 3708 100
Forrás: Mezõgazdasági Statisztikai Adatgyûjtemény 1870-1970. Földterület III. Kö-
zségsoros adatok Budapest (KSH), é. n. 280.
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A használatban lévõ földterületek csoportosítása Sárpilisen (2002. júl.):

Szektorok
Termõterület

ha
m2

%
Mûvelés alól
kivett terület

ha
m2

%
ÖSSZESEN

ha
m2

%

Állami te-
rület

4
639

0,20 60
468

32,35 68
1107

3,13

Szövetkezeti
terület

1
1067

0,06 28
9822

15,62 30
889

1,38

Gazd. társ.
területe

383
7113

19,34 13
2963

7,16 397
76

18,27

Egyéb jogi
szem. terü-

lete

- - 10
6275

5,73 10
6275

0,49

Önkor-
mány-zati

terület

5
9846

0,30 29
2130

15,74 35
1976

1,62

Term. szem.
területe

1588
9055

80,10 42
5994

22,95 1631
5049

75,07

Egyházi te-
rület

- -
8268

0,45 8268 0,04

ÖSSZESEN 1983
7720

100 185
5920

100 2173
3640

100

Forrás: Tolna Megyei Földhivatal, Szekszárd

Munkanélküliségi mutatók

Regisztrált munkanélküliek száma és aránya Tolna megyében, illetve Sárpilisen
nemek és iskolai végzettség szerint:

TOLNA MEGYE (2001. dec.) SÁRPILIS (2002. máj.)

Férfiak Nõk Férfiak Nõk

VÉG-
ZETT-
SÉG

Fõ % fõ % fõ % fõ %

Legfel-
jebb 8
általá-

nos

2685 44,8 2269 46,9 11 64,71 6 54,55

Szak-
munk.,
szakisk.

2466 41,1 1251 25,8 6 35,29 4 36,36

Szakkö-
zépisk.,
techn.

511 8,5 756 15,6 - - 1 9,09
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Gimná-
zium

209 3,5 448 9,2 - - - -

Fõisk.,
egyetem

129 2,1 120 2,5 - - - -

ÖSSZ. 6000 100 4844 100 17 100 11 100

Regisztrált munkanélküliek száma és aránya Tolna megyében, illetve Sárpilisen
nem- és korösszetétel szerint:

TOLNA MEGYE (2001. dec.) SÁRPILIS (2002. máj.)

Férfiak Nõk Férfiak Nõk

KOR-
CSO-
PORT

fõ % fõ % fõ % fõ %

0-17 év 20 0,3 27 0,5 - - - -

17-20
év

265 4,4 264 5,5 3 17,65 - -

21-25
év

996 16,6 735 15,2 2 11,76 1 9,09

26-35
év

1562 26,0 1381 28,5 6 35,29 2 18,18

36-45
év

1446 24,1 1282 26,5 2 11,76 6 54,55

46-50
év

758 12,6 631 13,0 2 11,76 1 9,09

51-55
év

489 8,2 422 8,7 2 11,76 1 9,09

55-
év

464 7,8 102 2,1 - - - -

ÖSSZ. 6000 100 4844 100 17 100 11 100

Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ, Szekszárd; ill. Mátyás T. A., 2001,2002
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