Miklós Zoltán

Félúton: a tradicionális gazdálkodás
és kapitalista piacorientáltság között
1. Bevezetés
Romániában a rendszerváltást követõ idõszakban az egyre erõteljesebb
kapitalista törekvések – kiaknázva a szabad piac kínálta lehetõségeket –
folyamatosan magánvállalkozások létrejöttéhez vezettek. Az általam vizsgált két Kis-Küküllõ menti településen (Vámosgálfalván és Héderfáján),1 a
jelentkezõ önálló kezdeményezések ellenére, az agrárium még mindig kihangsúlyozott jelentõséggel bír. A 19. század közepét megelõzõen a szóban
forgó lokális társadalmak feudális falvak jellegzetességeit viselték, és a jogi
felszabadulás sem eredményezte nyomban a földmûves paraszttársadalom
munkaadóival szembeni teljes függetlenségét. Az osztozkodás és a földreformok nyomán megszerzett birtokon már egyéni belátás és képesség függvényében gazdálkodtak. A családok életstratégiáját az önellátás jellemezte,
törekedve a fogyasztáshoz szükséges minden termény és használati cikk elõállítására. A viszonylag jó terméshozamot biztosító faluhatárok egyben a
növénytermesztéshez való szilárd ragaszkodást eredményezték. Sokak számára e családi hagyomány a késõbbiekben is prioritást jelentett.
A jelenkori gazdasági állapotok elemzése mellett fontosnak tartom azon
jelenségek feltérképezését, amelyek a falvak életének eddigi irányát magyarázzák, illetve a jövõbeli fejlõdési ütemét fémjelezhetik. Voltaképpen vizsgálatom
alanyát azok a héderfájai és vámosgálfalvi lakosok képezik, akik kezdeményezõképességrõl téve bizonyságot önállósultak, és magánvállalkozásba kezdtek.

2. Körkép
A rendelkezésemre álló adatok segítségével vázlatosan nyomon követem
a poszt-decembrista idõszakot megelõzõ társadalmi-gazdasági viszonyok
idõbeni alakulását. Hangsúlyt fektetek a két településen végbement közösségi és partikuláris eseményekre, a jövedelmet biztosító stratégiákra, a háztáji
gazdálkodás során megtermelt javak értékesítésére és más áruforgalomra.
Kiváltképpen pedig a rendszerváltást követõ kapitalista törekvések képezik
elemzésem célját.
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A társas gazdaságok létesítése elõtt a lakosok legnagyobb része a mezõgazdasági termelésbõl biztosította a megélhetését. Mint bármelyik más erdélyi faluban, az emberek itt is a természetföldrajzi adottságokat kihasználva
igyekeztek saját háztartásukat kielégítõ terménymennyiséget elõállítani. A kukorica, burgonya és szálasgabona-fajták termesztése mellett természetszerûen
minden család ültetett a ruházati célokat szolgáló lent és kendert.
A Kis-Küküllõ vidékén élõ földmûvesek, akárcsak a kis- és köznemesek,
a környékbeli piacokon értékesített állatokból, gabonából és borból juthattak pénzhez, amellyel különféle vásári és bolti árucikkeket szerezhettek
meg. Héderfáján a szõlõtermesztésnek volt hagyománya. A kisajtolt mustot
a székely fuvarosoknak adták el, de az is gyakori volt, hogy a leszüretelt gerezdeket a dicsõszentmártoni és a marosvásárhelyi piacokon bocsátották
eladásra. A falu lakosai a második világháború elõtt már igyekeztek piacot
keresni a terményfeleslegnek. A megtermelt gabona legnagyobb részét még
mindig az állatok, illetve a család élelmezésére használták.
Héderfájától eltérõen Vámosgálfalván a szõlõtermesztés nem jelentett
számottevõ bevételi forrást. A falut körülvevõ dombokon többnyire noah
szõlõt termesztettek, amely kevésbé volt alkalmas borként vagy csemegeként való eladásra. A város közelsége azonban nagyban megkönnyítette a
heti piacokon a gabonafelesleg értékesítését.
A szovjet mintára létrehozott kollektív gazdaságok itt is a hagyományos
életstratégiák átértékeléséhez és a naturális önellátás megváltozásához vezettek. A földek eltulajdonítása és a falusi munkaerõ társasgazdaságokba
kényszerítése mind gazdasági, mind mentális téren még ma is észlelhetõ
hatásokat váltott ki. Az ellenállások miatt viszonylag késõn zárult le az államosítás, de végül be kellett szolgáltatni a magántulajdonban levõ telkeket,
az állatokat és a mezõgazdasági gépeket. Addig földmûvelésbõl élõ falusiak
arra kényszerültek, hogy saját földjeik terményeinek kis hányadáért robotoljanak. Mindezek tudatában a szülõk – távlatokban gondolkodva – támogatták gyerekeik továbbtanulási szándékait. Egyre inkább általánossá vált a
gyerekek középiskolai, szakiskolai taníttatása, s a közeli városok által kínált
munkalehetõségek kihasználása.
Vámosgálfalván a város közelsége több lehetõséget is kínált. Az iparosítási folyamat következtében Dicsõszentmártonban nagyüzemek (vegyipari
kombinát, üveggyár, bútorgyár, téglagyár stb.) létesültek, melyek vonzották
a föld nélkül maradt falusi lakosságot. Az életformaváltásra kényszerült lakosok hamar alkalmazkodtak az új körülményekhez, hiszen az új munkahely egyben nagyobb pénzbeli juttatásokat és szabadidõt is jelentett számukra. Az üzemi munka presztízsét az a tény is növelte, hogy addig
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többnyire a maguk által elõállított termények fogyasztói új munkahelyükön
munkaerejükért cserében pénzbeli fizetségben részesedtek. Ezáltal közvetlenül hozzájuthattak a kereskedelemben forgalmazott árucikkekhez, a
szakszervezetek által biztosított idõszakos utazásokhoz (a keleti szovjet államokba szervezett kirándulásokhoz), s nem utolsósorban a részletre történõ vásárlás lehetõségéhez.
Héderfája lakosai számára a dicsõszentmártoni, valamint marosvásárhelyi ipari létesítmények képeztek munkalehetõséget, de a távolság már
megakadályozta a tömeges munkamigrációt. Így csak a fiatalabbak vállalták
a mindennapos ingázást vagy a városra költözést, a lakosság nagy része a
téesz napszámosává vált.
A rendszerváltást követõen a gazdák ragaszkodtak az egykori telkek teljes mértékû visszaszolgáltatásához. A viszonylagos szegénység és a mezõgazdaság szilárd hagyománya mindkét faluban sok családot az önellátó gazdálkodásra kötelez, azonban olyan egyének is élnek a településeken, akik
egy adott idõpontban megvalósított nagyobb tõkekoncentráció nyomán kihasználták az önállósodás lehetõségét.

3. Önállósodás
A vizsgált két település társadalmi jelenségeinek nyomon követése által
az önállósult személyekre és az általuk választott életstratégiákra összpontosítom az elemzésem. A szakirodalomban egymástól eltérõ vélemények
vannak az önállósodást kiváltó tényezõkrõl s magáról a vállalkozó alakjáról.
Ezért szükségesnek tartom taglalni, melyek azok a szempontok, amelyek
alapján valakit vállalkozónak tekintek, s milyen típusú vállalkozások léteznek ezekben a falvakban. A beruházás milyensége, a vállalkozásorientáltság,
a kalkulatív magatartás, valamint a jövedelem-maximalizálás elemzése által
igyekszem minden kezdeményezést külön tárgyalni. Jelen esetben a modern
üzletemberi magatartás és a paraszti gazdálkodás közötti viselkedésmódok
változatairól, nem pedig a kellõképpen körülírható típusról lehet beszélni.
A modern vállalkozó alakjával egyre több tanulmány foglalkozik,
amelyek kiemelik, hogy az egyén az erkölcsi, vallási szempontokat mellõzve
tisztán gazdasági kalkuláció alapján igazodik a piac esélyeihez.2 Üzleti érdekeik nem igazodnak szükségszerûen a hagyományokhoz, hanem a célt a
racionálisan megtervezett gazdasági stratégiák követésével igyekeznek elérni. Max Weber a szerzési ösztönt függetleníti a kapitalizmustól, ezt szerinte
akár elemi emberi ösztönnek is nevezhetnénk.3 A Weber által megnevezett
kapitalista „szellemiséggel” valamelyest ellentétes tradicionalista életformá-
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val jellemezhetném a két település legtöbb lakóját. Valójában e két faluban
nem lelhetõ fel az a vállalkozó, aki kizárólag a könyvelésen és a gazdasági
kalkuláció alapján igazodna a piac követelményeihez. Bármelyik önálló tevékenységet folytató személyt is veszem példaként, nem mondható el róluk,
hogy lényegesen befolyásolnák tevékenységüket a makrogazdasági változások, hiszen a kis gazdasági egységek a falusi lakosság vásárlóerejének vannak kiszolgáltatva.
A vizsgálat tárgyát képezõ személyek vállalkozókká minõsítése kérdéses
lehet, azonban a lokális társadalmi struktúra szempontjából kiemelkedõ
gazdasági potenciállal rendelkeznek. Vagyis a falusi társadalomszerkezet
vagyonosabb részét alkotják. A sikeressé váláshoz a személyes adottságok
és anyagi erõforrások mellett kedvezõ gazdasági helyzetre is szükség volt.
A falusi nagygazdák körében megvolt a jövedelemszerzésre való törekvés, gazdálkodásmódjukban azonban többnyire a hagyományos praktikákat
érvényesítették. A tradicionalista gazdálkodáshoz való ragaszkodás és a túlzott konzervativizmus nem tette lehetõvé a piacorientáltság meghonosodását. A kereskedõk és iparosok esetében már önállósodó magatartásról kell
beszélni, azonban a múlt század közepén az államnak a falvakra gyakorolt
növekvõ hatása ellehetetlenítette a kezdeményezéseket és egy erõs kisvállalkozó réteg kialakulását Az osztályegyenlõség jelszavával minden haladó
eszmét igyekeztek ideológiai töltettel felruházni. A falusi nagygazdák (kulákok) többlettermelõ magatartását osztályellenesnek tekintették, és a folytonos termény-beszolgáltatásokkal akadályozták meg a piacra termelést.
A falvak középgazda családjai fõleg a hatvanas évektõl kezdtek mûködtetni egy második, háztáji gazdálkodást. A ‘70-es évek végén bekövetkezõ
élelemhiány további kényszerstratégiák alkalmazására sarkallta a lakosokat.
A kollektív gazdaságtól kapott 25 ár földterületen és a ház körüli kertekben,
belterületeken intenzív zöldségtermesztésbe és állattenyésztésbe kezdtek.4
A nyolcvanas években ezek a tevékenységek felértékelõdtek, a terményeiket
városi piacokon értékesítõ termelõk számára ez a foglalkozás komoly bevételt jelentett. Azok a Kis-Küküllõ melléki falvak, amelyek földrajzi fekvésük
miatt távolabb estek a rajoni központoktól, állattenyésztésre álltak rá. A
szarvasmarhákat éjszakánként a csûrben vagy éppen az erdõben vágták le,
a húst pedig a kialakított hálózaton keresztül sikerült a lehetõ legrövidebb
idõ alatt értékesíteni.
Számos településen az egyéni vállalkozások elmaradását nem kizárólag
a gazdasági konjunktúrának, hanem az egyéni kezdeményezések hiányának
tulajdonítom. A pozíció-átmentés is hasonló módon egyén- és helyzetfüggõ
volt. Ha valaki tagja volt az adminisztratív-gazdasági elitcsoportnak, nem
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azt jelentette, hogy automatikusan sikeressé vált a posztszocialista idõszakban. Annak ellenére, hogy a sikeres szocialista vállalkozások nem jártak
minden esetben pozíció-átmentéssel, konkrét esetekben folytonosságot feltételezek a totalitárius rendszerben már létezõ „második gazdaság” és a késõbbi posztszocialista vállalkozás között. Ezalatt nem feltétlenül az elõzetesen felhalmozott anyagi tõke kapitalista piacon való kamatoztatását értem,
hanem az egyénnek azt a kapcsolatrendszerét és tudását tartom fontosnak,
amely segítségével egy self-made-menhez képest elõnyös pozícióban van.
Annak ellenére, hogy esetenként a vállalkozók és önállósodási hajlamot
tanúsítók csoportjáról beszélek, hangsúlyozni szeretném, hogy ezalatt nem
egy társadalmi osztályt, hanem mentalitásuk és viselkedésmódjuk által hasonló gazdasági magatartást tanúsító egyéneket nevezek meg.5 A romániai
elitrétegzõdést és közvetlen módon az önállósodással kapcsolatos magatartásokat vizsgáló szakirodalom legtöbb esetben kategóriák felállítására törekszik.6 Nincsen szándékomban ezen kategóriák egyikébe sem besorolni a
két faluban található önállósult személyeket, pontosan a rendiség elkerülése
érdekében minden esetet partikulárisnak tekintek, jelezve azt a területet,
amelyiket beruházásuk által megcéloztak. Azt viszont nem tagadom, hogy
több településen egymáshoz hasonló stratégiák érvényesítésével válhat valaki sikeres vagy kevésbé sikeres vállalkozóvá.
*
Ahhoz, hogy vállalkozókról beszéljek, kissé árnyalnom kell a definíciót,
ugyanis, miként már említettem, nem beszélhetünk modern üzletemberekrõl. A két falu lakosainak magatartásában az a legáltalánosabb, hogy nemscsak a hagyományos gazdálkodási módot igyekeztek érvényesíteni, hanem a
területi terjeszkedést összhangba hozták a mezõgazdasági gépek korszerûsítésével. Egy következõ lépésben néhány termelõ hatékony gazdálkodás által
többletre tett szert: földeket béreltek a falu azon lakosaitól, akik vagy nem
tudták megdolgozni, vagy pedig lemondtak a területeikrõl. Az önfenntartó
gazdálkodástól több lépésben értek el egyesek a piacra termelés bizonyos
fokozataira. A legszembetûnõbb különbség az említett falvakban a megélhetésre berendezkedett falusiak és a profitorientált magánvállalkozók között
az anyagi tõke különbözõ módon való kezelése.
A vámosgálfalvi és a héderfájai magánvállalkozókat azon önállósodási
hajlammal rendelkezõ személyek közé sorolom, akik képességeik, mentalitásuk s nem utolsósorban anyagi potenciáljuk megfelelõ módon való gerjesztése által eleget tettek a mikrogazdasági piac követelményeinek.7 A
rurális vállalkozókról tereptapasztalataim alapján kialakított képet a követ-
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kezõ definíció segítségével írom le: magánvállalkozáson azt a fõfoglalkozásként piacra termelõ gazdálkodói magatartást kell érteni, amelyre munkaszervezésben, idõbeosztásban, pénzhasználatban a piaci igények és nem
a tradicionális vagy más közösségi érdekek hatnak.8
A következõkben a két faluban fellelhetõ magánvállalkozások sajátosságait ismertetem, nyomon követve ezek idõbeni fejlõdését. Arra is választ keresek, hogy mi váltotta ki az önállósodást, voltak-e elõzmények a családon
belül, vagy rendelkeznek-e vállalkozói tradícióval az illetõ közösségben.
Hangsúlyozom, hogy elemzésem nem összehasonlító célzattal készült. Mindkét faluban vannak hasonló és egymástól eltérõ vállalkozások, de pontosan
ezek egyediségére fektetve a hangsúlyt nem törekszem párhuzamba állítani
õket. Ugyanazon településen fellelhetõ beruházásokat jellegük szerint csoportosítom, ugyanakkor hangsúlyozom a családonkénti eltéréseket is.

4. Magánvállalkozások
Az önállósult gazdasági egységek nem minden esetben hivatalosan bejegyzett objektumokként mûködnek, így sokak számára maga a könyvelés is
idegennek bizonyulna. A helyi önkormányzatnál és a Kereskedelmi Kamaránál a leggyakoribb két vállalkozás-típust jegyeztették be az önállósodást
választó falusiak: családi vállalkozásokat és korlátolt felelõsségû társaságokat. Sokkal többen folytatnak ügyleteket az informális gazdaság keretén belül. Terményeik értékesítését feketézéssel oldják meg, jövedelmeikért az állami szerveknek nem fizetnek adót. Hasonló módon a mezõgazdaságban
megtermelt javakat szokták eladásra bocsátani. A legnagyobb számban a
mezõgazdasággal kapcsolatos egyéni kezdeményezések vannak. Természetesen ebben a foglalkozási körben sokak tevékenysége nem haladja meg a
termelési hagyomány kereteit.
4.1. Héderfája
Héderfáján a családi vállalkozásokként mûködtetett gazdasági egységek
száma tizennégyre tehetõ. Többségük fõként kereskedelmi jellegû tevékenységet folytat, a szolgáltatások alacsony szintûek, és csak a helyi szükségletek
kielégítését célozzák meg. Annál nagyobb a növénytermesztési és állattenyésztési munkakörben dolgozók száma.9 A Kis-Küküllõ vidékén mondhatni egyedinek számít a falu, hiszen átlagban minden háztartásra jut két
szarvasmarha. A tej értékesítése jelenleg még megélhetést biztosít, azonban
hangsúlyozottan kellene figyelni arra, hogy 2007-tõl a pénzszerzésnek ez a
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módja szigorú feltételekhez kötött. Világosan körvonalazódik, hogy a
vályoggal tapasztott istállókban megvalósíthatatlanok az EU-s higiéniai elõírások. A piacról való kiszorulással együtt a még mûködõ kisgazdaságok az
önellátás területére húzódhatnak vissza.
E faluban a vegyesboltok és kocsmák tulajdonosai bonyolítanak rendszeres árukereskedelmet. Közös vonásuk, hogy külsõ munkaerõ alkalmazása
nélkül, családi vállalkozásként mûködnek, tulajdonosaik pedig önmagukat
nem tekintik vállalkozóknak.10 Több elõzménye is van a faluban annak, hogy
néhány éves tevékenykedés után csõdbe jutottak hasonló kezdeményezések,
mégis mindig volt példa újabb próbálkozásokra. Az üzlethelyiség vagy kocsma fenntartásával kísérletezõk legtöbb esetben a fiatal házasok körébõl rekrutálódnak, akik vagy együtt élnek a szülõkkel, vagy pedig esetenként városra
költöztek, és ugyancsak szülõi segítséggel kezdeményezték a beruházást.
Az üzlethelyiségek és kocsmák tulajdonosainak nagy hányada a kereskedést párhuzamosan végzi a mezõgazdasági termeléssel. Kezdõtõkének az
agráriumból szerzett jövedelmet, a megtakarított üzemi fizetést vagy munkanélkülivé válásukkor végkielégítésként kapott összeget egyaránt felhasználták. Fõleg élelmiszerre, de ruházati cikkekre („turkálós ruhákra”) van
kereslet, így megfelelõ áruforgalom biztosításával fenntarthatók ezek a beruházások. Azáltal, hogy a mezõgazdaság még mindig prioritást jelent ezen
önállósult személyek és családjuk életszervezésében, ugyanazon princípiumok alapján zajlanak mindennapjaik, a falu többi tagjával szembeni kapcsolataik semmit sem változtak. Többletjövedelemre csak a nagyon jól mûködõ
üzletek tettek szert. A falu viszonylag nagy és jó minõségû borhozama miatt
a kocsmák/bárok nem bizonyultak a legprofitábilisabb beruházásoknak.
Azokban a háztartásokban, ahol az árusítás és gazdálkodás párhuzamosan folyik, az idõbeosztás és a munkaerõ-ráfordítás szempontjából még mindig a mezõgazdaság az elsõdleges. Ennek egyik oka, hogy a kereskedés nem
biztosít a nagycsalád számára megélhetést, másfelõl pedig újra csak a haygyományos életmódhoz való ragaszkodást hangsúlyozom ki. Ezek a kisvállalkozások úgy gazdálkodnak, hogy háztartásuk és piaci tevékenységük nem
különíthetõ el. A piaci jövedelmüket a háztartásban felélik, vagy pedig a
háztartás vagyonát, pénzét használják fel (többé-kevésbé sikeresen) üzleti
tevékenységük erõforrásaként.
Szolgáltatásokat nyújtó önállósult foglalkozások közül három egymástól eltérõ szakterületen tevékenykedõ falusi személyt kell megemlíteni. Egyik
közülük egy autószerelõ mûhelyt mûködtetõ héderfájai lakos, aki saját udvarán épített melléképületben folytatja tevékenységét. A kétgyerekes házaspár
a szülõktõl külön háztartásban él. Ebben az esetben a vállalkozó fõleg az
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alkatrészek beszerzésérõl és az újabb megrendelésekrõl (a piacról) gondoskodik. Három, szaktudással rendelkezõ munkást foglalkoztat, õk végzik el a
szerelõkre háruló munkát. A beruházás sikeresnek mutatkozik, hiszen
nemcsak személygépkocsik, hanem – amire nagy szükség van egy agrárorientáltságú faluban – mezõgazdasági gépek javítását is felvállalja. Az egyén
érdeme mindenekelõtt abban áll, hogy felismerte a munkakör iránti fokozott szükségletet, így az általa birtokolt szakértelemhez már csak minimális
anyagi beruházás volt szükséges.
A mezõgazdasági munkáról õ sem mondott le teljes mértékben. A család
jövedelmének egy hányadát két hektáron megtermelt gabonamennyiség jelenti, amit fõleg a háziállatokkal etet fel. Falutársaihoz képest szerteágazó
kapcsolathálóval rendelkezik.11 A gépjármûvek alkatrészeit többnyire Marosvásárhelyrõl szerzi be, az ottani lerakatokban és szaküzletekben igyekszik minél kedvezõbb feltételeket biztosító kapcsolatokat kialakítani. Õ az, akinek
több esetben is kontaktusa van a modern üzletemberi szférával. A továbbfejlesztése azonban kérdéses lehet, hiszen az elkövetkezõ idõszakban a térségben
nem növekszik meg annyira a gépjármûvek száma, hogy a jelenlegi viszonyokhoz képest mennyiségi változást idézzen elõ autószerelõ vállalkozásában.
Ugyancsak a szolgáltatások közé sorolható egy 1995-ben indított tévészerelõ mûhely. A vállalkozást aktivizáló személy iskolai tanulmányait igyekezett kamatoztatni, s családja otthonában mûhelyt rendezett be. A családtagok közül csak õ rendelkezett kellõ ismeretekkel, így a javításokat egyedül
végezte. A szóban forgó család esetében egy udvaron három generáció él, s
a vállalkozón kívül mindenki kivette részét a földmûvelésbõl. Traktorral és
a szükséges mezõgazdasági gépekkel rendelkeznek, így különösebb nehézség nélkül önfenntartó gazdálkodást végeznek. A termelésbõl és a kisvállalkozásból közösen sikerül olyan tõkére szert tennie a családnak, hogy látványosan újjáépítették a lakást és az udvar melléképületeit.
A kezdeti állapotoktól eltérõen, jelenleg a tömérdek (és viszonylag
olcsó) kínálat, a kedvezõ részletvásárlási lehetõségek, vagy azon egyszerû
technikai tény, hogy az új készülékek „hagyományos” beavatkozással már
nem javíthatók, effektíven munkanélkülivé formálják a tévészerelõt. A
rendszerváltás utáni átmeneti idõszak kedvezõnek bizonyult hasonló vállalkozásra, de szaktudása továbbfejlesztése nélkül, és a technika fejlõdésével
való lépéstartás hiánya egy ilyen kezdeményezést ellehetetlenít. Az eset kiváló példája annak, hogy a piaci követelmények idõnként annyira megváltoznak, hogy csõdbe juttatják az elõzõleg jól mûködõ beruházásokat is.
A szolgáltatásokat nyújtó beruházások egy harmadik típusaként egy malomtulajdonos munkásságát emelem ki. Az õ esetében sem beszélhetünk ki-
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zárólag egyetlen szakterületre leszûkített tevékenységrõl. Ebben a foglalkozáskörben az önállósodás idõszakában úttörõnek számított, de a folyamatos
kényszermegoldásokra kötelezett falutársai között számos követõje akadt,
ezért a szolgáltatását igénylõk tábora is megcsappant. Válságosnak tekinthetõ helyzetének sikeres áthidalása továbbra is kérdéses.
Termelést azok a héderfájai önállósult személyek (és családjaik) folytatnak, akik a mezõgazdaságban próbálnak minél nagyobb profitra szert tenni.
Hangsúlyoztam, hogy ezeknek a személyeknek a többsége nem nevezhetõ
tényleges vállalkozónak, de mivel némelyiküknél a piacra termelés elsõdleges szempont, s nem csak az önfenntartást célozzák meg, szükséges róluk is
beszélni. Ha az árutermelés módját és értékesítési stratégiáikat vizsgáljuk,
elmondható, hogy hasonlóságot mutatnak a szocialista években mûködõ
második gazdaságokkal. Ezek a praktikák a családon belüli többletmunkaerõt értékesítik, céljuk a pótlékjövedelemhez való jutás, de bizonyos
fogyasztói színvonal követésére való törekvésükben a jövedelmet el is
fogyasztják. Ezért nincs esélyük a továbbfejlesztésre, és tõke-visszafordításról sem beszélhetünk.
A mezõgazdasági vállalkozók aránylag kis létszámban vannak jelen a faluban, esetükben sem teljesen általános a jogi személyiséggel való rendelkezés.
Saját mezõgazdasági gépeik által elsõsorban a család tulajdonában levõ földeket, valamint a részben bérelt más területeket mûvelik meg. A gabonatermesztést a legtöbb esetben az állattenyésztéssel társítják. A termékfölösleget a városi piacokon próbálják értékesíteni. Mind a mezei munkában, mind az állatok gondozására idegen munkaerõt alkalmaznak, napszámos munkásokat
fogadnak fel. Megfelelõ élelmezési elõírásokat követve aránylag jó tejhozamot
érnek el, a tejet (még) felvásárolja a Hochland cég szovátai kirendeltsége. A
szarvasmarha-állományt a húsukért értékesített bikaborjúk is növelik.
A mezõgazdasági vállalkozók külön csoportját alkotják a szõlõtermesztõk. A faluban hagyománya volt a szõlõtermesztésnek, s ezt tetõzte az is,
hogy a kollektív ideje alatt annyi területet ültettek be, hogy a falu lakossága
már nem tudta megmûvelni.12 A földjeiket visszaigényelt gazdák egy része
gondosan mûveli a szõlõjét, mely tényre vallanak az utóbbi évek borversenyein elnyert kitüntetések is. A térség több gazdája az EU-s csatlakozásra
való idõbeni felkészülést szorgalmazva együttesen megalakította a KisKüküllõ menti borszövetséget. A szervezet elsõdleges céljai: a régió borainak levédése és a piacra való termelés megvalósítása. A szövetségbe tömörülõ gazdák közös tõkebefektetéssel valószínûleg meg tudnák vásárolni a
piacra termeléshez elengedhetetlen szûrõ és palackozó felszereléseket, de
ez ügyben látványos elõrelépés még nem történt. Ennek fõbb oka a konszen-
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zus hiánya. A csatlakozásig valószínû a gazdák továbbra is számottevõ jövedelmet a feketén eladott borból és szõlõbõl fognak beszerezni.
1995-tõl a falu gazdasági életében változást jelentett egy olasz nemzetiségû nagyvállalkozó mezõgazdasági részlegbe való beruházása.13 Mivel nem
a falu lakosa, valójában nem képezi az elemzés tárgyát. Azon földtulajdonosok nagy része, akik nem rendelkeztek saját mezõgazdasági gépekkel,
haszonbérbe adták ki telkeiket a nagyvállalkozónak. Azonban az alacsony
produktivitású földek után kapott haszon nem biztosítja egyetlen családnak
sem a teljes megélhetést.
Továbbá jelen van a falu gazdasági életében még egy (elõzõhöz hasonló
idegen) nagyvállalkozó. Egy magyarországi beruházó megvásárolta a volt
termelõszövetkezet épségben maradt istállóit, amelyeket alapos felújítás
után raktárhelyiséggé alakított át. Ezekben az ingatlanokban fagyasztott
gyümölcsöket és zöldségeket tárol, ahonnan majd teherautókkal importra
kerül az áru. A falu lakosai számára sem számottevõ munkalehetõséget, sem
vásárlási lehetõséget nem jelent ez az objektum. Így csupán puszta ottléte
tette szükségessé a megemlítését.
4.2. Vámosgálfalva
Vámosgálfalván a kereskedelemben próbálkozó családok száma nagyobb,
mint az elõzõ faluban, sokkal változatosabb a kínált áruk típusa is. A legtöbb vállalkozás kocsmák mûködtetésében merült ki. Mivel Vámosgálfalván
is szinte minden család termel szõlõt, a kocsmák látogatottsága nem volt
olyan arányú, hogy felvirágoztassa a kezdeményezéseket. Egyesek profilváltással tudták kiküszöbölni a csõdöt, mások viszont bezárásra kényszerültek.
Egy ilyen helységben a pálinka és a sör jelenti a legkeresettebb fogyasztási
cikkeket, de a nagyobb bevétel érdekében volt olyan család is, aki – ugyanabban a helyiségben – szeszes italok mellett – élelmiszer árusításával bõvítette a kereskedelmi egység profilját. A falusiak ambivalens megítélésének
vannak kitéve ezek a próbálkozások. Fõleg a szülõk látják „gyanúsnak” ezt
a foglalkozási kört.
A sikeresség nem mondható általánosnak. A kezdeti merészebb célok
már csak a családi megélhetés biztosítására redukálódtak, s igyekeznek az
elõzõ állapotukhoz képest valamivel magasabb fogyasztói színvonalat fenntartani. A kezdeti idõszakhoz képest szinte egyikük sem változtatott tevékenységi kört, s jelenleg legfõbb céljuk (amit elérhetnek), hogy minimális
tõkeráfordítással stabilitást biztosítsanak a család fiatal generációja számára. A kommerszet választó önállósodott személyek közül senki nem hagyott
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fel a földmûveléssel. Mindannyian traktorral rendelkeznek, és kisléptékû
állattenyésztésre megtermelik a szükséges gabonamennyiséget.
A vegyesboltok többnyire a falu központjához közel helyezkednek el
(bérlik a régi kereskedelmi helyiségeket), de vannak személyek, akik saját
lakóházukat alakították át üzlethelyiséggé. A város közelsége megkönnyíti
számukra az árubeszerzést, de ez egyben azt is elõidézi, hogy az ingázók
szívesebben vásárolnak a nagyobb kínálattal rendelkezõ (városi) üzletekben. Az idõsebb falusiak számára még mindig a lakóházhoz legközelebb esõ
bolt jelenti az egyedüli beszerzési forrást. Az is általános, hogy többnyire
ezekbõl az üzlethelyiségekbõl vásárolják a kenyeret. Egy fiatalabb lakos
helyesen mérte fel az ipari áruk és az építkezési anyagok iránti keresletet, s
ezek árusítására szakosodott. Mivel a faluban csak õ értékesít hasonló termékeket, a többi vegyesboltoséhoz képest bevételei is nagyobbak. A településen csak õ forgalmazza a mezõgazdaságban használatos mûtrágyát. A falusi vállalkozók körében egyedi esetnek mondható, s azáltal, hogy nagyobb
tõkét fektetett be – és ami még lényegesebb, a konkurencia kizárását célozta
meg –, már a modern üzletember jegyeit hordozza.
A kereskedõk esetében általános, hogy nem vállalnak nagyobb kockázatot, beruházásaik kisléptékûek, és mindezen tényezõk miatt jövedelmük
sem számottevõ. Ugyanakkor törékenyek azért, mert nem áll mögöttük komolyabb szervezési, ügyintézési tapasztalat, s nem utolsósorban ki vannak
szolgáltatva az ellenõrzõ szervek önkényének.14
A község állatorvosa szakképzettségével kapcsolatos vállalkozásba kezdett. 1996-ban bejegyeztetett egy kft-t, Dicsõszentmártonban állategészségügyi gyógyszertárat nyitott. Ebben az idõben nem létezett a térségben (a városban sem) hasonló profilú létesítmény, s a monopolhelyzetet kihasználva
megalapozta vállalkozását. Jelenleg Dicsõszentmártonban még három hasonló gyógyszertárat mûködtetnek más vállalkozók, a család számára mégis
kielégítõ bevételi forrást jelentenek az eladások. A faluban az állatok kezelését az orvos végzi, így a szükséges gyógyszereket is többnyire tõle vásárolják
meg a gazdák. Bár elsõdlegesnek tekintették azt, hogy gyermekeik egyetemet végezzenek, a tanulmányaik befejezése után mindketten a faluban telepedtek le, és a családi vállalkozás keretén belül dolgoznak. A szülõkben jelentkezõ vállalkozó hajlam, valamint a biztosított anyagi tõke a fiatalabb
generációt is az önállósodás útjára terelte. Pillanatnyilag ez az egyedüli – a
rendszerváltás után beindított – családi vállalkozás a faluban, amelyik legalább két generáción belüli folytonosságot mutat.
Részben kereskedelmi, részben pedig termelõ tevékenységet folytatnak
a faluban mûködtetett pékségek tulajdonosai. Mindketten román nemzetisé-
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gûek, s nem rendelkeznek számottevõ földterülettel. Egyikük sem próbálkozott azzal, hogy – esetleg bérelt földterületen – saját maguk termeljék meg
a nyersanyagként felhasznált búzát, így csupán a megvásárolt lisztbõl elõállított kenyér kihordására és eladására szakosodtak. Az egyik vállalkozásban
kizárólag családtagok dolgoznak. A kenyér üzletekbe való elszállítását is a
beruházó fiai végzik. A másik nagyobb léptékû vállalkozás (ugyancsak pékség), három-négy állandó munkást foglalkoztat, de mivel egyiküknek sem
ajánlott munkakönyves állást és alacsony bért biztosít, gyakran cserélõdnek, felmondanak a munkásai. Termékeiket a falubeli üzletekben és a
környezõ falvakban értékesítik. Beruházásuk által kiemelkednek a hagyományos foglalkozási körbõl, de nem tettek szert nagyobb presztízsre,
kapcsolathálójuk sem bõvült számottevõen.
Egyik román etnikumú család mindkét felnõtt tagja a dicsõszentmártoni
üveggyár porcelántárgyakat gyártó részlegén dolgozott. Szakképzettségük
által alkalmasnak bizonyultak egy hasonló vállalkozás beindítására, s a megspórolt pénzükkel kisüzemet létesítettek. Kezdetben számos megrendelésnek kellett eleget tenniük, így nyereségesnek bizonyult a beruházás. Az
alacsony bérek és a munkakönyves alkalmazás megtagadása a foglalkoztatottak körében bizalmatlanságot gerjesztett. Nem egy esetben kellett szembesülnie a tulajdonosnak azzal, hogy munkásai ellenreakcióként meglopják.
A sikeres vállalkozás hanyatlását az is elõidézte, hogy bizonyos illetékeket
(gáz, villany) nem fizetett ki, így adott pillanatban kénytelen volt leállítani a
termelést. Jelenleg kisebb létszámú munkaközösséggel újra gyártanak dísztárgyakat és porcelánedényeket. A vállalkozó–alkalmazottak közötti nézeteltérések miatt az önállósult személy egyértelmûen negatív megítélésben
részesül, a korrupt vállalkozó sztereotíp alakjával azonosítják.
Vámosgálfalván hagyománya van a földmûvelésnek, ezért minden földet
birtokló család ezt igyekszik kellõképpen megmûvelni. Száznál több gazda
birtokában van traktor, így viszonylag könnyen és idõben el tudják végezni
a munkálatokat. Akik csak a mezõgazdaságra szakosodtak, igyekeztek megvásárolni a téesz istállói közül néhányat, s az itt tartott állatállománnyal
(tehenekkel és bikaborjúkkal) etetik fel az általuk termelt gabonát. Ezek a
gazdák az istállók korszerûsítésére törekszenek, de jelenleg a fejõgépek
beszerzésén kívül nagyobb beruházásra (még) nem voltak képesek. A felhizlalt bikaborjúkat egy fogarasi kirendeltségû olasz cégnek adják el, a megmaradt gabonát a dicsõszentmártoni piacon vagy többnyire az Olténiából érkezõ nagybani felvásárlóknál értékesítik.15
A faluban fellelhetõ egy tényleges mezõgazdasági vállalkozó alakja, aki
a vázolt önállósult személyek közül egyben a legsikeresebbnek is mondható.
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Szülei a kommunizmus éveiben húsz ár földterületen zöldségtermesztéssel
foglalkoztak, terményeiket a városi piacokon értékesítették. A család minden tagja részt vett a termelésben, akárcsak a profit elosztásában, így nem
volt idegen a családon belül a piacorientáltság. A rendszerváltást követõen
a fiú valóságos kistermelõvé vált. Gazdálkodásában az irányvonalat a folyamatos korszerûsítés és az erõforrások szakszerû kiaknázása képezte. Õ az a
típusú modern mezõgazdasági vállalkozó, aki távlatokban gondolkodik, számításokat végez, s az esetleges természeti csapásokkal is kalkulál. A termelésben mindenki részt vállal, ugyanakkor a stabilitás is megvan a háztartásban, s nem kérdéses – az elõzményekhez viszonyított – magasabb fogyasztási színvonal. Vállalkozó hajlama a közösségi képviseletek felvállalásában
is megmutatkozott. Tagja volt a helyi gazdakör vezetõségének (melybõl politikai vita miatt kilépett), a helyi tanácsban már második mandátumát tölti,
megbízták a vámosgálfalvi borszövetség megalakításával, melynek egyik vezetõségi tisztségét is birtokolja, de ugyanakkor a polgármester-jelöltséget is
elvállalta.
Tevékenységét tekintve – a többi lakoshoz képest – sajátos helyzetben
van a falu egyik családja. A férj és a feleség a dicsõszentmártoni üveggyár
alkalmazottjaiként dolgoztak mindaddig, amíg a magánosítás és a részvényekkel való tranzakciók kínálta lehetõségeket kihasználva nagyobb részvénycsomagra tettek szert. A gyár több részvényes tulajdonosa mellett õk is tetemes
százalékkal rendelkeznek. Lakóházuk mérete és komfortja, a háztartási gépekkel való ellátottság, a melléképületek, valamint a tulajdonukban levõ személygépkocsik alapján ítélve õk bizonyulnak a legvagyonosabbaknak a faluban. Életszervezésük nem azonos a falu többi lakójáéval, s bár rurális környezetben élnek, több szempontból urbánus életvitelt követnek. A falusi környezetben megszokott, a szomszédok és rokonok felé „nyitott” életvitel megtagadása által a részvényesek már nem tesznek eleget a rurális életforma követelményeinek. Ebbõl következik az is, hogy vállalkozásukkal kapcsolatban, bár
nem feltétlenül elítélõ, de gyanakvó a közösség magatartása.
A helységben munkapontot mûködtet egy szász nemzetiségû nagyvállalkozó, akit származása nem köt Vámosgálfalvához. A szomszédos Bogácson
elõállított bort értékesíti a faluban felállított Borházban („Casa Vinului”).
Esete példázza, hogy ebben a közösségben is feltûnt a máshonnan betelepülõ, helyi erõforrásokra építõ vállalkozó. Ha a statisztikákat vizsgáljuk, az
ismertetett gazdasági objektumokon kívül még számos vállalkozást, kft-t,
részvénytársaságot találunk. Ezek közül soknak csak munkapontja létezik a
község területén, a beruházók nem helybeliek, s a legtöbb esetben is csak
egy vagy két személynek biztosítanak munkalehetõséget.
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5. Összegzés – következtetések
A vizsgált két Kis-Küküllõ menti falu gazdasági állapota mondhatni kedvezõbb a környezõ falvakéhoz képest. Ezen rurális környezetben nem volt
hagyománya a magánvállalkozásoknak, de nyomatékosan állítható, hogy a
térségben létezett a második gazdaság. Jelenleg egészen változatos beruházások léteznek a falvakban, amelyek többnyire a falutársak igényeinek kielégítését célozzák meg. Ugyanakkor nem mondható általánosnak ez az életzszervezési modell. Mindkét faluban a mezõgazdaság a fõfoglalkozás, de az
országnak még nincs kidolgozva egy tudatos stratégiája, amely ezeket a kisgazdákat segítené. Az EU-s csatlakozás tükrében pedig sorsuk még kérdésesebbnek látszik. Erre vonatkozólag a közvélemény egy negatív képet formált
meg. A divergenciák abból adódnak, hogy a felzárkózási elõírások életszervezési modelljükkel ellentétes stratégiákra kötelezik õket.
Az önállósultak mindig a megtakarított pénzösszegüket használták a beruházásokra, mindannyian self-made-menek. A vállalkozók nagyobb része
inkább a családi forrásokra, mint hitelekre támaszkodik. Kevés közülük az,
akinél a háztartás és a vállalkozás elvált egymástól, akik inkább beruháznak,
mint felélnek nyersanyagokat. Két vámosgálfalvi személy (az állatorvos és a
mezõgazdasági nagyvállalkozó) kivételével, egyiküknél sem lelhetõ fel a modern üzletemberre jellemzõ magatartás azon formája, mely által magas fokú
kockázatvállalással banki kölcsönöket vennének fel. Azzal is magyarázható
vállalkozásaik kis léptéke, hogy (még) nem fogtak olyan kezdeményezésbe,
amely külsõ tõkeinfúziót igényelt volna. Legtöbbjük esetében foglalkozási
körük olyan jellegû, amely nem eredményezhet hosszú távon sem nagyobb
profitot, így szinte semmi esélyük arra, hogy tovább – nagyvállalkozássá –
fejlõdjenek. Azoknak a személyeknek, akik egyre nagyobb tõkét fordítanak
vissza, s távlati megoldásokat keresnek, nem pedig a pillanatnyi megélhetésre kell összpontosítaniuk, esélyük van a fejlõdésre. Továbbá, a lokális társadalmakban önállósult személyek gazdasági viszonyait „felülírják” a (falusi)
tradicionális, személyközi kapcsolataik, és ugyanazon társadalmi struktúrán belüli falusi vállalkozók (még) nem termelték ki a mikro-szociológiai
közös értékrendet: a vállalkozók részérõl nem létezik osztály-identifikáció.
A terepen tapasztaltak alapján elmondható, hogy egy-két eset kivételével a vállalkozások nem hoztak a családok életében számottevõ minõségi
változást. Leggyakrabban a személygépkocsi lecserélésével érzékeltetik gazdasági helyzetük javulását. Továbbá elsõdlegesnek tûnik, hogy a lakást, s
ennek berendezését lecseréljék, többre azonban már nincs módjuk. Szabadidõ szervezésük alig létezik, nagyon ritkán kerül sor családi vagy szûkebb
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körû kirándulásokra, nyaralásokra is csak a sikeresebbek esetében volt példa. Fõleg Vámosgálfalván észlelhetõ az, hogy többnyire az önállósodott személyek vállalják fel a közösségi képviseletet. Szinte minden felsorolt önállósult személy tagja a községi tanácsnak, a legutóbbi helyhatósági választáson
kettõ közülük polgármester-jelöltként indult. Ez is azt tükrözi, hogy a kezdeményezések nagyon függnek az egyén képességeitõl, s nemcsak a családi
vagyon gyarapításában érzik magukat alkalmasaknak, hanem a közképviseletre is hajlamosak.
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