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Helytöfténeti munkát lbrgatva,. ismételten lölmeriil a kéfdés, vajon eíednrényei nelrnyir€ mu-

tatDak tú| a hely szo.osabb értel€mben vett hatáÍain. hiszeil igazi értéke akkor van, ha a régió és az

ország töItén9ténck ismoÍetét gyarapítja' Mácza Mihá|y kötete nrind a hclység, Komárom orságos
tóÍténelcmbcn játszott szcrepc' mind a szerzó igénycs kutató munkája okán nrcsszc túlmulat a hely-

történet határain'

lsmenetésti[k befcjc7-éséül hadd mutassunk rá arr4 hogy az ábíázolt esemélryekben viss7'atéróen

fölbukkantak helyi áldozatkészségen alapuló kczdcnlényczósek' Mint fcnt utaltunk rá. a kötct tcmati-

kájajolgntós arányban a kisebbségi nlagyar művelódéshez és ka'zélethcz kapcsolódik. igy kü|önösen

fontos ez a tényező. Ennek tényóben emlitjük meg. hogy a 
'negjelenést 

a szlovák Köáársaság Kor-
mányhivatala mellett a Komáromi Közs/üjteményi Közalapítvány. KomáÍom Város Önkormányza-

ta és cgy nragálszemély, Tóth Zoltáu támogatta' valamint ahogyan a címleirásban olvasható. a Pro

Muscum - l'ársulás a Komáromi Múzcumi ]'cvékenység 'l'ámogatásáért adta ki.

Kovách lmÍe: Földek és emb€rek' Földhasználók ós ftildhasználati módok MagyaroÍszágon.
MTA TKI _ Debreceni Egyetcmi Kiadó' Budapest. 20l6. l77 oldal

Ho||álh Geryely Krisztili
Ritka csillagállas egy több évtizede aktiv ktttató pályáján. amikor egy épp lozáÍt kutatás eÍcdményei

belcsinrulnak a hosszabb távÍl. ciklikusnak' illctvc stÍuktulális meghatározotlságÍnak tekinthotő lb-
lyamatokba. Úgy is lbgalmazhatunk' hogy Kovách könyvc cgy olyan piIlanatban született. amikor
több' Braudel-i értelemben vett idősik moz,gása összeér Mjnt ismeretes' [Jraud€l ruegkiilönböáoti
az cseményr:k majd a ciklusok-konjunktúÍák idejét _ utóbbit a táÍsadalomtörténet sámára kiemelt
jelentőségúi idósík_. végiila strukturális idii látszÚlag mozdulatlan. alig észÍ9vehetó. lassú változáso-

kat credményező századokon áthullámzó mo7"gását. A hazai fti|dviszonyok jelenbeli kutatója _ s szá-

momra ez Kovách Imrc kötetének lcgfóbb tanulsága _. amikor rccens jelensógek ,.hangkavalkádjáí'
vizsgáljq akkoÍ- maradva a zcnei has<lnlatnál_ €közbcn egy lezfuulÓ L:iklus átszíiÍíidő z-áróakkord-
jaira is fe|figyel' észrevéve, hogy i takh$ok eBy századok óta pcrgö panitúrába is illeszkednek.

A hazai 1öldbiíokszcÍkczct tönéncto éíe|mczhotö az újÍa és újía mcglóduló biítokccntÍa|iációs
hullámok történeteként i5.

Érdemcs rövidcn t'clvillantnni az olmÍllt két évszázad ji'ldtulajdonlásíinak domináns tcndenciáit.

meí ígyjobban clőtűnik a rendszerváltoás utáLni időszak Íétjc. A l8. század végétól. dc lcgkésőbb

a napóleoni háborúk időszakától _ nagy [€gionális cltéIésckkcl ugyan - kinlutatható a polgárosodó'

lehctóségeil a piaci rések ligyel€mbe véve alakító.iobbágy típusa. A rendijogi jobbágy l848-ban egy

csapásÍa tulajdonossí szabad paÍ&szttá lott' Akésőbbi' 1'öld kÖrÍ':lli f'cszültségckct mindazonáltaljclzi,
hogy az akkori kilcncmilIiós népességen be|iil a telkesjobbá$/ok száma csak kb. félmillió fót tctt ki.

leBnagyobbIészt féltelek alatti törcdóktclkcn' Az ismcít elszcgényedésj t9ndcnciák ellenére meg kcll
jegyczni. hogy az l848_al kövcrő sáz év a parasáság tu|ajdonképpeni korszaka a hazai társadalom-

töÍtén€tbe\ amctyet ha mai sz-cmmcl irrcálisnak tűnó iinkizsakmányolással is, de tömeges gyaltlpo-

dási, majd - nem sikcí nélküli - polgárosodási töÍekvések jcl|cm€znek. Blötte és utána is politikai

akadályok toÍnyosultak a boldogulás clőtt' Az l948-ban moghirdetet1 kollektivizálás s rákövctkező

hullámai nemcsak az állami beavatkozás kiterjedtségében és intenzitásában, hanem _ elóbbiekból

kövotkezően _ kÓvetkeznrényeikbcn is kÍllönböztck a korábbi időszakoktól. Az l967-ben fornálisan
is államositott szövetkczcti ft'ldekkelaz á|lami li'|dtulajdon afanya 9570 köÍül mozgott' A nagyiizemi
gazdálkodás eközben ugyan lernrelékenyebbé lette a mezógazd.tsági teÍmclést (éIdemes lenne ezt a
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teljssítÍnényt egyszeí a hoÍribilis méÍtékú nríitrágya-feIhasználás negatív exterrráliáinak ligyelembe
vételéve| is mér|ogfe tenni). De ek'özben szétzilá-iltir a vidéki ÍáÍsadalon lokális Domrarendszere-
it, t'elboritolta a nemi szerepek addig ÍneghatáIo7-ó munkamegosáasi lbrmáit, kényszermobilitásra
s eálta| a Í'aluhoz kötődő létformák tbladásáfa ösáönzött. va|amint ami a lcgtbntosabb: azonnali
visszacsatolásként, már l962-tó| egy olyan tlemográfiai válságot vetített elóre, ami húsz évÍe rá a
folszíneo is láthatóvá lett' s azóta is al(ut pÍobléma.

A rgldszerváltozás tétje a vidéki társadalom számára az volt' vajon sikeriil_e valamiképpen he|y-
rehozni a társadalomszövct felfoszlott Íésze it. optimizmusra adtak okot az l980-as évck szociológiai
kutatásai, egylészt a Juhasz PáI és Szelényi lván nevéhez köthetó megszaLitott polgárosodásjelensé-
ge. Máyészt a Kovách lmfe által cmpirikusalr kimutatott adat: az l980-as évckbcrr még z00 .zaf, a
fam1eÍ életfoÍmáÍa potenciáIisatr alkalmas gazdaságról. A kötet lénycgébcn inncn indul' s voltakép-
pen mint kudarctörténct veszi végig az €|múlt negledszázad azon epizódjait' amelyek ajelen|egi, a
hazai viszonyok között soha nem tapasztalt lö|dkoncantriícióhoz vezettck.

Kovách lmre I980_as évek eleién indult pályáján mindenkor kiemelt helycn szerepelt az agrár_

társadalom Íétogzódésének vizsgálata_ ami 1990 után kiegésztilt az €|it€k vizsgálatával' li könyvben
ez a két sál is összeér A kötet a bevezetőt köv€tőcn négy nagyobb tqezetból áll. majd az összcgzés
zárja' A négy fejezet négy kutatási irányt isjclent. Először a földtu]ajdÓn-szeÍkezetet és a íiildhasz_
nálatotjárja körbc' ahol már a címbeÍl megje|enő fogalomhasználat is tizcnetértékú, ftldni illik már
a használó is erófoÍrás-monopóliummal bír' igy a tulajdonjog kéIdése ncm elsődleges kutatási pIob-
|éma' MásodsoÍban a ftildhasználatban végbemont koncentrációs Íblyamatok k€Íülnek sorra. majd
a tErületi mintázatokban kititköző regionális eltérések. Az elemzést a földhaszlálók szocio|ógiai ka-
rakterének rnegrajzolása zárja. A kótet két kutatas (a Kovács Katali n nevérel féÍnie]z:otL Földből élők
és ]nlegráció és dezintegrócíó a nag/al lársadalonban) alapjál' továbbá a tcÍüietalapú kiÍzetések
(az úgynevezett SAPS támogatási adatok) 2014. évi nyilvántartása segítségével térképozi fol ajolcn_
kori magyar lbldbirtokszerkezetet. A kutatásban csurgó Belnadett, Megyesi Boldizsál és Hegcdús
Réka voltak a szerzti kiizvellcn munkatársai.

A rondsz€rváltoziis €lsó év9ihez az újmkezdés reménye tiirsu|t. Más kérdés, hogy a táfsadalom
nem olyan' mint a szárazdokkból ismét vizre bocsátott hajó, amely onnan folytatj4 ráadásul fel-
javított állapotban' mint ahol az útjál abbahagyta. A kárpóllás anomá|iái isnreíelq itt osak a nyit
.iegleznék meg minden fadikális táfsadalomjobbitó politika tanu|ságaként, hogy a korábbi, kedve-
zótl9nebb helyet, azó|ta|. hogy kercteit, a beono kínálkozó lehctőségeket az uÍaltali máÍ ismerik,
idővel nagyobb m<rzgásteret s nem utolsósorban biztonságot.ielent, mint az isme[etlen veszélyekkcl
teli szabadság' A tsz-világ nem volt halékony, de már megszokott' bejifuatott boldogu|ási stralégiák
épűltek Íá. Az 1990 után beköszöntött szabadság a gazt'laságban elsósorban az erős€k szabadságát
jelgntette' A tsz-ekbe összeterelt, s az ottanj munkaszervezetbe szocializálódoll agrfunépességnek
sem tudiása' sem kapcsolatai, scm anyagi tőkéje nem volt az ú.|rakezdéshez. Ko'át tekintve raadásul
közelebb állt a nyugdijhoz, ha máf éppcn nem a hatvanas éveit taposta' Töfténelmi táv|atban' az l85o
utáni kihívások és az l990 utánipiacnyitás tlifsadalmi következményei nagy hasonlóságot mu1atnak.

Az l990-9s évek kudarca utólag máÍ nenl megl9pó (a politika rossz dintésein _ és nem egyszer:
cinizmusán _ túl): Iaivitís volt aá gondo]ni, hogy a koll9ktivizálás által elinditott, majd felgyorsu|t
tiírsadalnri és demográfiai válságot a falvakbarr maradtak és a városokbó| visszatérök, nint régi-új
gazdák megfoÍdiÜá'k. lsmelt, onnek épp az ellenkezóje töÍtént' A fégi nunkúelyek megszúntotése,
és az induló családi gazdaságok küszködése mellett az Antall-kormány által felszáLÍnolni kívánt légi
tsz-e|il gazdasági befolyása nemhogy töÍetlen maÍadt, de a kfupótlás következtébcn megeÍősödött.

t'| I
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A kitet az olvasó vára(ozásainak meglblelóen, egy soÍ íbntos megállapítást tesz- 1945 és 2014
között folyamatosan csökkent Magyafországon a múvelt földteíillet, hoz7ivetóleg 2,|5 millió hek-

tánal. A küszöbi'n á|ló globális ökológiai és élclmczési válság miatt clsórcndú fcladat lennc ennek

mcgállítása.

A szooialista nagyüzemck kárpftlti6os és vagyonjegyes privatizációja a.égi, tsz-eklrez kötö-
dö agrárclit tulajdo osi helyzetbe keriilését hozta. Az l990-es évck közepéll a kisüzemek a t'öIdek

40_50o/o-át hasmálták' viszont a kisbirtok átlagos tcrülete ckkoÍiban csak l hcktaI köri'il a|akult,

messzc az élctképességi határ alatt' A kárpótlást kövctően háronl szakaszbanjött létre a fiildkonccnt_
ráció nai szintje' Az l995-2004 közötti idószak a talpon maÍadt családi vállalkoások és a nagyüzc-
mek erósödéséveI jellemezhetó. jobbáJa területigólryes szemesterrnény és ipari növén}4ermelésscl'
Ugyanekkor mcgjclerltck a lóldrc aspiÍáló. a szcrzö által a,,politikai klicnsnck'' nevezctt csoportok'
A 2004 és 20|0 közötti évek a kisgazdaságok t<tvábbi visszaszorulását hoztÍk. miközben me&ic|cn-

tek a más sz9ktoIból érkczó nagybefektetők is. 

^z 
clmúlt hat évben tovább csökkent a kisgazdaságok

részcscdésc, ugyanakkor a tulajdonra vá|lott állami lt'ldbérletek a löldek további konccntÍációját
idézték elő. sziimszeÍiisítv9 az eddigieket: 2007-re már 

^z 
50 hektár fbletti birtokok adták a ga7-da-

ságok területéngk 80olo-ál.5 míg l992-ben l.4 millió 9gyéni gazdá|kodót tartottak nyi|ván.20l3_Ía
számuk kb. 450 czelÍe csökkent' 

^ 
földkonccntáció léptékél mégjoLiban lnegragadhatóvá tcszi. ha

az terilletaÍányosan keÍiil kimutatásfa. 20lo-bcn a magyarországi mez-őgazdasági teÍület ,.háÍomnÉ-
gyedc [' ' ' l 13.830 szcrvczct é5 cgyéni gazdaság. azaz az ijsszes teÍmolöegység alig több nrint 2.5

sázalékának használatában volt.'' (39.) 20l3_l4_ben az 1229 gaz)asági szervezet rnúvelésébcn álló
500 hektaÍ feletti birtokok csoponja a fi'|dteÍtllet 34olo''a f€lett rendelkezott.

Komoly módszertani kihivás a gazdasági társaságok csoportjának bÜcsoÍkészés€. A statisztika
á|tal kiilönállónak vett biftokok sokszoÍ tlgyanarra a oilrll9 vannak bcjcgyczve. Az integráll termelés

es9tében hasonló a probléma: az iizemszeÍÍien és t'unkcionálisan összekapcsolódó gazdaságokat ncm

cgl cgységként kezoli a statisztika' a konccntráció val&li mértékc rcjtvc marad. (A kötctbon nógy

család érdekeltségeirő| közz-étctl ábla jól éÍzékcltcti czt.)
Kovalch s7"emb€süIvc a statisztikai adatok toÍzitásával' a ítildkoncentráció méÍtékét teljeson más

forrásbázison térképeáe Í'cl. A legutóbbi idókig online hozziiféÍhető voll az ELj ggységes tcÍiilctala-
pú támogatásainak |iíája, s tckintvc. hogy a hektiiÍonkénti tiíÍnogatás Összcgc adotl, a ft'ldhasználó
neve mellett szerepló összcgból a birtok területo már könnyen visszaosáható. 20l4-b€n l80 gzer

üs/f-él közol 5 miIlió hcktár után igényelt tlímogatást. Az cgy cimrc bejclontott 1-öldeket összevonva'
valamennyi birtokkategóriában sokat tisztul a kép' s még inkább láthatÓvá lett a koncentráoió lbka'
Legkésóbb ezen a ponton a szociológus szcmbcstil a fogslomhasználat píoblémájával' Kik is ezek
az cmbeÍck, milyen kategoriálás mentén lehct a biíokoÍIi{sadalom bclső fétcgzódését feltáÍni? A
nagybiÍtokosok. mint hagyomány<rs elnevezés nem ponlosJ mert van, ahol már 300 hektár nagynak
számít, máshol bevett az l000 hektáros kategória, s akkor még ott a másik véglct, az akáI tóbb li7'e7'eÍ

hektáfos, kcÍcszttulaidonlásos és integrált gazdaságok. Az agÍfuelitnck a Kádáf-koffal való kontinu-
ititsát j€lzi' hogy a legnagyobb l283 gazdasiig használói között a volt sz0votkezeii/állami gazdasági

hátterück aránya 60-70 szá7álék.

A konkluziók ezek után bár nem meglcpőck, mégis crósen e|goDdolkodtatók. A magyaÍ biÍok-
szefkezel nemzetközi kitekintésben példátlan koncentrácioj.iról ismerkszik nr9& báÍ másutt is akad
példa arra, hogy ajelenlcgi binokszeÍkezeten átiil u löÍléneti öÍökség 1Cseh-. Ésaonág, Szlovákia,
Portugália)' A töldkoncenlráció 20l4-ben cröteljcscbb, mint l935-ben: ,.ílz 500 hektaI fe|en gazdasá-

gok tulajdoltosai és i(inyitói cgyüttcscn több föld használata fclctt rcndclkcznck, mint annak idcjén a
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feudális eredetÍi nagybirtokok umi'' (l l6.) Bár a nagyiizem vs. kisüzem dichotómiája s ennek lévén
a mégTóth Tibor bevezette vegyestizemi gazdaság fogalnta továbbra is releváns felosáási alapot ké_
pez, még soha ncm volt ennyire dominans a nagyiiem, mint ma- AregionáIis sajátosságokat a sz9rzö
és kutatócsoportjának kilenc miklokörzetben végzctt rnélyfúrásai szépen megvilágítják. A mcgyék
szeÍiúi teúleti koncentráció tekintve visszaiíllt a Dullantúl rég! nagybirtoksze[kezete (vö. 98. o. tér_

kép)' Az elrnúlt két évtized tbntos fgjleménye, hogy bármely fiildhasználó kategóriát is vessdik, az
iskolai végzettség növekvő jclerrtósége mcgkérdőjelszhctetlen. véglcg lc kcll szrírnolni a tanulatlan
paraszt ránk hagyományozódott szteleotip víziójával. Áki viszont kipöBött az agÍártársadalmi mun-
kamegosztasbóI, az véglgg e|szegényedert.

Kovách lmÍ€ köt9te lbntos munka. elsőként ad részletes képot az elnúlt legyedszázad töld1br_
galm i vá|tozásainak táÍsadalni vetületéről' különös tekintettel a birtokkoncentracióra. Adatai' követ-
koztotései. t&képei n9mcsak a szúkebb agrárérdeklödésú szakközönség. de a táÍsadalomtudományos
oktatás számáfa lnegk€riilhctetlenek.

csoma Zsigmond: Én kis kertet kertelt€m..' Paraszti virágku|túr' Magyarországon.
Agroinfomr Kiadó és Nyomda' Budapest. 2015. 258 p.

s. Lacko.rits bt őke
A Szerző célja az volt' hogy a magyaÍ nyelvtcúleten a kertmílv€lésnck azokat a jellcmzőit mutassa
be tö.tén9ti-levéltári. reoens adatok alapján. amelyek a paraszti viÍEoskeít kultúra kialakulásáról.
jollemzőiÍól átlbgó képet adnak' rámutatva afra a 1blyamatra. amelynek során a kolostori és az ud-
vaÍházú kertkultuÍájának hatására mcgsztiletett az önálló sajátosságokka| rendelkezó paraszti virá-
goskert kultúra. Mindez€ken túl nivilágit a néptanítók és lelkészek végez{e felbecsiilhetetlen éÍtékú
ismerottsrjesztésÍc a paraszti virágkultusz kibontakozásába!, elteÍjodésében, mggszilárdulásában.

A kötetet olvasva ogyértelművé válik, hogy a virágku|túlra elválaszthatatlan a teljes kertkultúrá_
tól, afüszercs' a v€teménycs keítöl, ami a korai kolostori és udvarházak kertjein túl később a paraszti
ksrtekct isjellemeÍe. Kimondhadrrk, hogy a kötot a magyar keÍtkultírra monográfiáj4 ame|yben fő
szercpgt a viÍágoskertck kaptak, tokintettel k€vésbó feltIíft volluka. Áttokjntv9 a koÍgaz dálkodassal
kapcso|atos irodabm döntő részét a szerzó joggal állapítotla meg, hogy a kutatók kcvés ligy€lmet
forditottak a viílígoskerteke és ez€kngk a népi míivclódésben játszott szorepéIe. Azonban megje-
gyezziik, hogy a teljcs szakiÍodalom áttekintése szinte l€hetetlen. Hiszen a különbÓző falumortográ-
fiák. a kevésbé ismert periodikákban megjelent tanulmányok is taÍalmaznak adatokal a viúgosk€r-
tekre, amelyek kisséjobban árnyaljiík a gazdagnak jgy sem mondható képet.

ol;'an óriási adatmennyiséget kczclt a szerző, amely fgltétlenÜiljobban áttekinthctó lonne a nagy
témaköókön bcliil tájcgységeke lebontott résztematikával, megszüntetve ezz€| azl az aÁÍryta],an-

ságot, amcly az ordélyi adatok sokaságát ós a nagyar nyelvtelüIet más tájainak ehhez képest sz€ró-
nyebb képviscletét jclenti.

Á könyv tize[nyolc nagy fej9zetbtjl á|l, amelyeket rövidobb alfeiezetck tagolnak' A kötet végén
bó irodalomjegyzék található. A munkát hét egységben tekintem át'

I. Á Kárryitnedence teleptilésszerkezete és a virógoskertek elhefuezkedése cimmel íészben a
szerzó, a településszeÍkezet, a telekehendezés és a virágoskertek elhelyezkedésének összeniggéseit
vizsgálta, ami a keItekben ültetendő viÍágok Íájtáit, a virágoskeÍtek alakját egyaÍánt nlegh atáro7la. A
lelgpülésszerkezethez alkalmazkodó telekghgndezés és gzzel összeliiggésben a virágoskcltekjelle€!-
zetes utcaképet .ielentettek, ami a tanyriknál is n€gÍgyelhetii. Bár külön l'ejezetként szergpel, ámde


