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A témaválasztás indoklása

A primőráru-termelés az egyik legjövedelmezőbb ága a zöldségtermesztés-
nek.  Magyarországon  2000-ben  közel  40  ezer  gazdaságban  foglalkoztak
primőr zöldségtermeléssel. A Duna-Tisza közén járva fóliasátrak ezreit lát-
hatjuk. Kiskunfélegyházán és környékén a fóliák nemcsak a látképet hatá-
rozzák meg, hanem a bennük dolgozók gazdálkodását és életmódját is. A
fóliások meghatározó társadalmi  csoportot  alkotnak ezen a vidéken,  akik
egy sikeres életstratégiát közvetítenek a közösség felé. A kutatásom térbeli
központját Kiskunfélegyháza és a környező települések adják, időben pedig
az 1960 és 2004 közötti időszakra fókuszálok. Egy jelen-kutatásról van szó,
melynek fő módszerei a részvevő megfigyelés és az interjúkészítés voltak.

A kutatás célkitűzései

A Kiskunfélegyháza környéki fóliás gazdálkodás kutatása során az elsődle-
ges feladat a fóliasátor alatt  végzett  korai zöldségtermesztés történetének
felderítse volt.  Fontos volt  utána járni,  hogy minek köszönhetően vált itt
egyre intenzívebbé a gazdálkodás, milyen forrásokból származott a fóliások
kertészeti  tudása.  Ismerték-e az intenzívebb gazdálkodási  ágazatok, a ba-
romfitartás, a dohány-, a dinnye-, a fűszerpaprika-, a szőlő- és a gyümölcs-
termesztés tudományát, találkoztak-e a német- és bolgárkertészek ismeretei-
vel? Jártak-e gazdasági iskolákba, tanfolyamokra? 

A fólia, mint termelőeszköz a szövetkezeti gazdálkodás időszaká-
ban, az 1960-as években jelent meg a kertészetben. Így elkerülhetetlen volt
a téeszeknek a gazdálkodásra, ezen belül is a kertészkedésre gyakorolt hatá-
sát vizsgálni. Fontos volt nyomon követni, hogy milyen tapasztalatok hatá-
sára került a téeszgazdaságokból a háztáji gazdaságok keretei közé a fóliá-
zás és vált meghatározóan kisüzemi ággá. A fóliát alkalmazó termesztési
mód  technológiájának,  növénykultúráinak,  elterjedtségének  vizsgálata  is
fontos feladatnak ígérkezett. Kérdésként merült fel, hogy elkülöníthetők-e a
fóliázás történetén belül korszakok?

A gazdaságnéprajzi kérdések mellett legalább annyira izgalmasnak
mutatkoztak a társadalomnéprajziak is. Az egyes korszakokban milyen tár-
sadalmi csoportok, vagyoni helyzetű emberek keresték a megélhetésüket a
korai zöldségtermesztésben? Hogyan rétegződik a fóliások társadalma? Kik
lettek a fóliások közül sikeresek és miért éppen ők? Mennyire dominálnak a
sikeres gazdaságokban a kertészeti  tudás,  az anyagi tőke és a társadalmi
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kapcsoltak?  A fóliás gazdaságokban kardinális kérdés a munkaszervezés is.
A fóliázás, akárcsak a mezőgazdaság legtöbb ága, sajátos életmódot alakít
ki, ennek kapcsán fel kellett tenni azt az alapkérdés, hogy létezik-e egyálta-
lán „fóliás” elnevezésű társadalmi csoport? Ha igen, milyen időbeosztás, ér-
tékrend szerint élik az életüket? Milyen az életstratégiájuk, életmódjuk?

Mindezek a kérdésfeltevések pedig elvezetnek ahhoz a gondolat-
hoz, hogy a fóliások mennyire tekinthetők utóparasztoknak illetve mező-
gazdasági vállalkozóknak? Ha pedig még őriznek valamit a paraszti tudás-
ból és értékrendből, az hozzájárul-e a sikerességükhöz vagy éppen hátráltat-
ja őket? 

A kutatás módszerei és a felhasznált forráscsoportok

A Kiskunfélegyháza környéki fóliás zöldségtermesztés  kialakulását,  vala-
mint gazdaság és társadalomnéprajzi vonatkozásait 1998-ban kezdtem ku-
tatni. A fóliázással kapcsolatos első közvetlen tapasztalataimat középisko-
lásként és egyetemistaként szereztem 1992 és 2002 között, amikor fóliások-
nál dolgoztam. Később tanárom, Dr. Bellon Tibor felhívta a figyelmemet a
téma néprajzi kutatásának fontosságára és munkám résztvevő megfigyelés-
be ment át. Ezeket a megfigyeléseket aztán folyamatosan interjúk készítésé-
vel egészítettem ki. Munkám alapját a kutatás területét jelentő 11 települé-
sen a fóliás gazdálkodókkal készített interjúk jelentették. Az interjúk mellett
az együttműködő készséget mutató gazdaságokban másolatokat készítettem
a gazdaság belső  keletkezésű  iratairól: tervrajzokról, gazdasági feljegyzé-
sekről, könyvelésekről. A terepmunka során fotódokumentációt készítettem
a telephelyekről, a munkaeszközökről, munkafolyamatokról.

A terepen szerzett tapasztalataimat a témára vonatkozó szakiroda-
lom összegyűjtésével  és  felkutatásával  egészítettem ki.  Ehhez más  tudo-
mányterületek eredményeit is segítségül hívtam, például az agrártechnoló-
giát és agrártörténetet, a szociológiát, a gazdaságföldrajzot és a statisztikát.
A kertészeti,  vidékfejlesztési  szakfolyóiratokból is  többet  áttanulmányoz-
tam. A statisztikai forráscsoport kapcsán a korai, fólia vagy üvegház alatt
végzett zöldségtermesztés kutatása során nincs könnyű helyzetben a kutató.
Ez a gazdasági módszer annyira „modern” és újszerű,  hogy a statisztikai
mérés szempontjai közé csak az 1990-es évek második felére került be. A
fóliázás kialakulását, különösen a történeti gyökereket jelentő monokultúrá-
kat és bolgárkertészetet, illetve a szövetkezeti gazdálkodást levéltári forrá-
sok segítségével vizsgáltam.
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A helyi lapok, valamint a gazdálkodók körében népszerű napi- és
hetilapok mezőgazdasági és hirdetési rovataiból is sok hasznos információt
szereztem. Az interneten található forrásanyag is nagy segítségemre volt a
kutatásban. 

A kutatásnál  már a kezdetektől  fogva felmerült  egy fontos etikai
kérdés: az adatközlők védelme. Ennek érdekében dolgozatomban az adat-
közlőket nem említem név szerint, csak a település megadásával és a gaz-
dálkodás körülményeinek a körülírásával tettem személyesebbé nyilatkoza-
taikat. 

Az értekezés főbb eredményei, megállapításai

Egy ilyen elterjedt és sikeres gazdálkodási módnál magától értetődő, hogy
nem lehet előzmények nélküli. A kutatás igyekezett összefoglalni és Kis-
kunfélegyháza példáján keresztül bemutatni a Duna-Tisza közi Homokhát-
ság gazdálkodásának intenzívebbé válását és ennek gyökereit. A kutatás so-
rán a következő gyökerekre sikerült rávilágítani: a redempció,  futóhomok
termővé tétele, és a kertes tanyarendszer kialakulása, az Alföld több hul-
lámban  történő  újra  benépesítése,  az  1867-es kiegyezést  követő  kedvező
társadalmi és gazdasági légkör, amely a kereskedelmi forgalom bővülését
hozta ezen a vidéken.

A dolgozat a dohány-,  a szőlő-, a gyümölcs-, a dinnye-, a fűszer-
paprika-, a zöldségtermesztés illetve, a baromfitartás kapcsán igyekezett rá-
világítani arra, hogyan járultak hozzá ezek a belterjesebb gazdálkodási ágak
a fóliázás későbbi sikeréhez. Sok esetben szinte tételesen sikerült bizonyíta-
ni, hogy a fóliázáshoz szükséges „mesterfogások” egy része már a 19. szá-
zad végén, illetve a 20. század elején megjelent a paraszti gyakorlatban. Az
eddigi kutatások azt mutatják, hogy a térség korai zöldségtermesztésének
fejlődésére nagy hatást gyakorolt a német kertészcéhek segítségével kibon-
takozott kecskeméti homoki zöldségtermesztés, a bolgárkertészek tevékeny-
sége, valamint a 20. század elején megélénkülő mezőgazdasági oktatás. Je-
len kutatás elsőként foglalkozott a Kiskunfélegyháza környékén élő bolgár-
kertészek tevékenységével.

A  dolgozat  a  kertészet  néprajzi  szempontú  elemzései  közül  egy
olyan vizsgálati szempontot választott: a korai termesztést, amit eddig még
nem kutattak részletesebben. Ennek keretében igyekezett rávilágítani, hogy
az uradalmi  kertészetektől,  a dohány-termesztőktől,  a bolgár-  és  a német
kertészektől átvett tudás hatására hogyan jelent meg a parasztgazdaságok-
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ban  a  korai  zöldségtermesztés.  A  dolgozat  saját  kutatási  eredményének
könyvelheti el a műanyag fólia a magyar kertekben való megjelenésének ki-
derítését. Magyarország vonatkozásában a kertészeti műanyag fólia haszná-
latában igazán nagy áttörést a XV. Nemzetközi Kertészeti Kongresszus je-
lentette, amit 1958 áprilisában Nizzában rendeztek meg. Ezt egy 5-6 éves
kísérleti fázis követte, aminek során a budapesti Kertészeti Egyetem sorok-
sári kísérleti telepén Magyarország legfelkészültebb kertészmérnökei, kül-
földi tapasztalatokat is alapul véve dolgozták ki a fóliasátorban való terme-
lés  technológiáját.  A  fóliás  termeléshez  szükséges  alapanyagok  sorozat-
gyártása az 1970-es évek elején indult meg. A kutatók a fóliás termesztési
technológiát először a termelőszövetkezetek rendelkezésére bocsátották. A
szövetkezetekből pedig az ekkor már engedélyezetté vált háztáji rendszer-
nek és az állami kereskedelmi vállalatok termeltetési és felvásárlási szerző-
déseinek köszönhetően jutott el az egyéni gazdaságokba, és fejlődött tovább
háztáji kistermelés keretei között.

A dolgozat Kiskunfélegyháza és környéke vonatkozásában az első
fóliasátrak  megjelenésétől Magyarország 2004-ben bekövetkezett Európai
Uniós csatlakozásig követi nyomon a kisüzemi keretek között zajló fóliás
zöldségtermesztés történetét. A vizsgálat fő szempontja, hogy a kor politi-
kai, gazdasági és társadalmi változásai hogyan hatottak a fóliás zöldségter-
mesztésre és ezek hatására hogyan alakult annak eszközkészlete, technoló-
giája, munkaszervezete és termékszerkezete. A vizsgálat során 4 fő korsza-
kot sikerült elkülöníteni. Az első korszakban, az 1960-as és 1970-es évek-
ben, előbb a téeszekben, majd a háztáji gazdaságokban megjelennek az első
fóliasátrak. E korszak kapcsán a dolgozat igyekezett rámutatni arra, hogy a
fóliázás nem jelenhetett volna meg a kisüzemi gazdaságokban és nem ter-
jedhetett volna el, ha Magyarországon a szocialista agrárgazdaság nem egy
speciális formája honosodik meg, az úgynevezett „magyar modell.” Ennek
fő jellemzői a következők voltak: ideája nem a kolhoz-típusú szövetkezett
volt, hanem támogatta szakszövetkezetek létrejöttét is. A háztáji formájában
engedélyezte a téesz tulajdonában lévő, de saját kezelésű birtok megmara-
dását. Felkarolta a háztáji termelést: termelőeszközt biztosított és megszer-
vezte az értékesítést, a piacot. Az első korszak kapcsán azt is megállapíthat-
tam, hogy bár a fóliázás nem a paraszti, egyéni gazdaságok vívmánya volt,
azok kis megtorpanás után gyorsan a magukévá tették, és saját arculatukra
formálták, fejlesztették tovább. A korszakra vonatkozóan fontos megállapí-
tanunk azt is, hogy a zöldségtermesztés központjai továbbra is a Duna-Tisza
közi tanyák maradhattak. A tanyák életének hosszabb fennmaradásában egy
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nem elhanyagolható „szubjektív tényezőt” is meg kell említeni. Ez a „szub-
jektív tényező” pedig maga Erdei Ferenc, a tudós agrárpolitikus volt. Erdei
Ferencnek a Duna-Tisza közi „emberarcú” agrárátalakulás érdekében való
törekvéseit is méltatja a dolgozat.

A Kiskunfélegyháza környéki fóliás gazdálkodás második korszaka
az 1980-as években bontakozott ki. Ebben óriási szerepe volt a már említett
állami felvásárló vállalatok kistermelésbe való még erőteljesebb bekapcso-
lódásának, amitől a fóliázásban mind erőteljesebbé vált az árutermelő jel-
leg. Kiskunfélegyházán és környékén az Áfész és a Zöldért voltak a kister-
melés meghatározó integrátorai, amelyek felvásárlási és termeltetési szerző-
déseikkel vetőmagot, műtrágyát és fóliát biztosítottak a háztájival rendelke-
ző téesztagoknak és garantálták a felvásárlást. A korszak jellemzői a családi
munkaszervezet megerősödése, az önkizsákmányoló munkatempó meggyö-
keresedése, a paraszti innovációs készség és a saját találmányok alkalmazá-
sának kivirágzása voltak. A fóliázás vonzó életstratégia és megélhetési for-
ma lett, amely látványos anyagi gyarapodást produkált. 

A harmadik korszak - az 1990-es évek - útkereséseit a következő
megállapítással  jellemezhetjük  a  legtalálóbban:  egyre  kevesebben,  egyre
nagyobb területen.  Kiskunfélegyházán és környékén 1995-96-ban szűntek
meg az utolsó téeszek. A rendszerváltozás, a téeszek felbomlása és a priva-
tizáció is jelentősen formálta a fóliás gazdálkodást. Egyfelől a háztáji terü-
letükön gazdálkodó fóliások elvesztették a biztos felvásárlási rendszert és a
téesz oltalmazó, termelőeszközt biztosító szerepe is megszűnt. Másfelől ha-
talmas métereket öltött a munkanélküliség. A kárpótlás révén viszont sokan
jutottak földhöz, mezőgazdasági gépekhez. Elméletileg nyitott lett volna az
út „vissza a mezőgazdaságba.” Az 1970-es évek eleje óta fóliázó, úttörőnek
számító gazdálkodók anyagi gyarapodása: új, helyi viszonylatban luxuski-
vitelűnek mondható házaik, nyugati autóik sokakat arra indítottak, hogy a
fóliázásban keressék a kiutat nehéz helyzetükből. A legkülönbözőbb társa-
dalmi helyzetű  és foglalkozású emberekből  lett  ezekben az esztendőkben
„botcsinálta”  fóliás.  A fóliás  termékek  piacán mind  fokozódóbb verseny
miatt a fóliások társadalmán belül a kooperációt a konkurencia-harc váltotta
fel, és egyre specializáltabbá vált termelés. Munkaszervezést illetően pedig
egyre több bérmunkára volt szükség. Ebben az időszakban virágzott a ro-
mániai magyarok, csángók és románok „fekete vendégmunkája.” Az 1980-
as években a fóliás családok hosszú távú stratégiája az volt, hogy olyan bir-
toknagyságot és gépesítési szintet kell elérniük, valamint olyan piaci kap-
csolatokra kell szert tenniük, amelyek segítségével utódaiknak már köny-
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nyebb lesz ez a mesterség. Az 1990-es években viszont már a „kifelé a fóli-
ázásból” gondolkodásmód vált általánossá: gyermekeiket más foglalkozási
ágak felé igyekeztek terelni. 

A fóliázásnak a dolgozat által vizsgált negyedik korszakát az ezred-
forduló időszaka jelenti, amikor az Európai Unióba készült belépni Magyar-
ország, majd 2004-ben be is lépett. A korszak egyik legnagyobb kihívása az
volt, hogy az Unió eszménye már nem a családi farmgazdaság, nem a kis-
üzem volt, hanem a kisüzemeknek új típusú szövetkezetbe való szerveződé-
se volt. A fóliás zöldségtermesztés rendszerváltozás utáni válságából a ki-
utat az új típusú Termelési és Értékesítési Szövetkezetekben, a TÉSZ-ekben
látták. Erre azonban sem a termelők nem voltak készen lélektanilag, sem a
magyar agrárpolitika szervezéstanilag. A fóliásoktól idegen volt az alulról
szerveződő  szinte  civilkezdeményezésként  létrejött  társulás  gondolata.  A
TÉSZ-ek nagy része napjainkra működés- és fizetésképtelennek bizonyult,
így a termelők szinte teljesen magukra hagyva vívják a harcukat a világpi-
accal és a korlátlan behozatallal, az állam pedig teljesen kivonult a termelés
és az értékesítés szervezéséből. Ez a korszak mutatott rá legerőteljesebben,
és visszamenőleg igazolta, hogy a fóliázás nem alakulhatott és fejlődhetett
volna ki a téeszek oltalmazó szerepe nélkül. A fóliás termelők nagy részé-
hez még ma is a termelést, a földközeli munkát, a családi munkaszervezetet
előnyben részesítő utóparaszti mentalitás áll közelebb, amely szerint a fóliá-
zást életformának tekintik, mint az értékesítést mindig szem előtt tartó, ab-
szolút profitorientált agrárvállalkozó, aki számára a fóliázás pusztán bevéte-
li forma. A fóliás gazdák nagy részének nem sikerült a gazdaságukat olyan
nagyságúra, és fejlettségűre alakítania, hogy önmagukban is jól prosperáló,
piacképes agrárvállalkozók legyenek, ők napjainkban komoly válaszút előtt
állnak. 

A  dolgozat  új  vizsgálati  szempontként  vetette  fel  a  fóliázásnak,
mint termelési módnak a környezethez való viszonyát. Ez egyrészről azért
érdekes, mert amíg a hagyományos paraszti gazdálkodás a természet rendjét
követve, ahhoz alkalmazkodva zajlott, a fóliázásban mesterséges körülmé-
nyek közt termesztik a növényeket. Ennek következményeként a természet-
tel való kapcsolat felbomlik és ez számos környezetvédelmi problémát is
okoz.  Másrészről  a  paraszti  gazdálkodás  egyik  alapvető  jellemzője  volt,
hogy a hozzá szükséges tudást döntő részben a természet megfigyeléséből,
tapasztalati úton szerezték, „ki volt próbálva”. A modern gazdálkodásban,
de kiváltképpen a fóliázásban ez az egyensúly felbomlott. Sok olyan, a kor
csúcstechnológiáját képviselő  munkafolyamat,  munkaeszköz van, amelyet
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átvesznek,  használnak  ugyan  a  fóliások,  de  működési  mechanizmusával,
használatának hosszútávú következményeivel már nincsenek tisztában.  Ez
különösen a műanyag fóliára igaz, mivel a mű-anyagok közül a fólia volt
az, amellyel először és legnagyobb tömegben találkozott a paraszti gazdál-
kodás

A dolgozat ezt követő fejezetei a fóliázás munkafolyamatát, munka-
eszközeit és a munkaszervezés fő kérdéseit mutatják be, illetőleg azt vizs-
gálják,  hogy  a  különböző  kihívásokra  hogyan  felelt  a  Kiskunfélegyháza
környéki fóliás zöldségtermesztés egyes korszakaiban. Emellett társadalom-
néprajzi kitekintőt is tartalmaz a dolgozat, amely a fóliások helyét a társada-
lomban, belső rétegződését, a család és a munka, a közösség és az egyén vi-
szonyát, valamint az életmód és életstratégia kérdéskörét taglalja. Ezen feje-
zet eredménye annak kimutatása, hogy milyen külső és belső tényezőknek
köszönhette a fóliás gazdálkodás sikerességét. 

A külső tényezők között a téeszek oltalmazó, értékesítést szervező,
szakképzést és csúcstechnológiát biztosító szerepét kell kiemelnünk. A ko-
rai  zöldségtermesztés  ugyanis  minden  olyan korszakban  sikeresen  tudott
működni, amikor az állam belátta, hogy a zöldségesek válláról le kell venni
az értékesítés terhét, mert ahogy az egyik informátorom fogalmazott: „nem
lehet sokáig egyszerre parasztnak és kereskedőnek is lenni, a kettő más vért
kíván”. A második világháborúig ezt a terhet egy életképes kereskedő réteg
vette le a zöldségesek válláról, az 1960-as évektől a téesz keretei között pe-
dig az állami kereskedelmi vállalatok. Az 1990-es évek óta viszont az érté-
kesítés teljes mértékben a termelők gondja. 

 A sikeresség belső tényezői között a paraszti gazdálkodásból merí-
tett tapasztalatok, az új dolgok iránti nyitottság és a régit az újjal ötvöző in-
novációs készség,  a kényszer-találékonyság szülte  találmányok,  a  munka
erkölcsi értékként való kezelése, a hatékony családi munkaszervezés, a vál-
lalkozó szellem, a piacra való nyitottság, a mezőgazdasági termelés életfor-
maként  való  megélése  jelentek  meg.  Ezek  a  belső  tényezőként  említett
készségek,  tulajdonságok, mentalitás  mozaikok már benne gyökereztek a
homokot újra meghódító telepesek, a tanyákon a „talp alattnyi” földből bol-
doguló  zöldségesek  mentalitásában.  E  hozzáállást  segített  megőrizni,  át-
menteni a háztáji gazdálkodás és egy utóparaszti létben megőrizni. 

A kutatásnak ezen része olyan megállapításokat és következtetése-
ket is tartalmaz, amelyek segítenek árnyalni azt a képet, amely a téeszeknek
a  paraszti,  utóparaszti  gazdálkodásra  gyakorolt  hatásáról  alakult  ki.  Ma-
gyarországon nem kolhoztípusú szövetkezetek létesültek, hanem volt létjo-

8



gosultsága a szakszövetkezeteknek és a háztáji gazdálkodásnak, tehát job-
ban tiszteletben tartották az egyéni kezdeményezéseket, nem halt ki a ter-
melőkből a jó munkaszervező és kooperációs képesség, a piacra orientált-
ság és a vállalkozó szellem. A kistermelés, a kisüzemi gazdaság keretei kö-
zött ezeket az „erényeket” tudták gyakorolni. Ezen kutatásra konkretizálva
megállapításomat: a téeszszervezés csak egy rövid időre vetette vissza a ko-
rai zöldségtermesztést, aztán a fóliázás formájában már ösztönzőleg hatott
rá. A kutatás fontos hozadékai közé tartozik az is, hogy a magyar vidéken
nem szűnt még meg az utóparaszti életforma, nem lett még minden utópa-
rasztból vérbeli mezőgazdasági vállalkozó. Az, hogy mi lesz az utóparasz-
tokból, véleményem szerint még nyitott  kérdés.  Az utóparaszti  életforma
válaszút előtt áll. 
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