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Fülöp Zoltán Ottó 

 

A Topolyai Szikvízüzem társadalmi beágyazottsága1  

 

Bevezetés 

Munkámban a téma többdimenzós megközelítése során a kiskunmajsai Topolyai 

szikvízüzem szervezetté válásának folyamatát, működési struktúráját, a helyi társadalomban 

betöltött szerepét és státuszát igyekszem bemutatni. A Topolyai család sorsa a több 

nemzedéket átfogó életútban illetve a történelmi-társadalmi kontextus függvényében ugyanis 

lehetőséget nyújt a viselkedésformák, a társadalmi formációk és a mentális reprezentációk 

együttes tanulmányozására, melyre már Burguiére is felhívta a figyelmet.2 A jelenben 

bemutatott élettörténetek - mint a múlt feltárásának eszközei – kettős célt szolgálnak: egyrészt 

tudatosítják az utódokban saját gyökereiket, másrészt segítenek a múlt birtokbavételének 

folyamatában. A családi örökség megőrzése lehetővé teszi az élmények és tapasztalatok 

időben történő továbbörökítését, valamint a felejtéstől való megóvását, ami az örökség 

időtállóságát bizonyítja.3 A személyes élettörténetben egy helyzet sohasem önmagáért való, 

hanem visszaható és előrevetítő kisugárzása van az események perspektívájában, amelyből 

megismerhetjük az egyéni életút legfontosabb mozzanatait és a történésékben résztvevők 

alapvető jellemvonásait.4  

Úgy vélem, hogy amíg a vizsgált kultúra közösségi és társadalmi interakcióit saját 

normáival, kategóriáival, kognitív struktúráival, eszköz- és fogalomkészletével célszerű 

bemutatni, addig az individuum lokális világképét Topolyai Ilona személyén és 

életszemléletén keresztül érdemes feltárni. Az elemzés során arra törekszem, hogy 

összeegyeztessem a mikroszkopikus látásmódot a makroszkopikus szemlélettel, vagyis a helyi 

valóságot a globális horizonttal.5 E megközelítésben először az intézményi apparátusra, 

(kisiparosok országos és helyi szervezete), majd az egyéni cselekvésekre és viselkedési 

formákra fókuszálok, hiszen ezek azok a keretek, melyek mentén a szódás kultúra jellemző 

                                                             
1A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
2 Vö. BURGUIÉRE 2000. 67.  
3 Vö. KESZEG 2008. 304. 
4 Vö. VERES – KAPÁS 1996. 25. 
5 Vö. BARTH 1967. 663-668. 
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jegyei, sajátos tulajdonságai leginkább értelmezhetők a folyamatosan változó történelmi-

társadalmi viszonyok között.  

 

A szikvízgyár szervezeti felépítése  

 

A kérdéskör kiindulópontjaként a szikvízgyárosok testületi felépítésének rövid 

felvázolása szolgál, mely tágabb kontextusában helyezi el a Topolyai szódagyárat. 

Magyarországon először 1892-ban a fővárosi és a Budapest környéki szikvízgyárosok hozták 

létre az első szövetkezetet. Hivatalos értesítőjük 1895-től volt, ami a Magyar Vegyiparosok és 

Kereskedők Közlönyének mellékleteként jelent meg. 1900. augusztus 1-jén indult meg a 

Szikvízgyárosok Lapja. A lap éves előfizetői díja 12 korona volt, mellyel együtt járt egy 2000 

korona összegű biztosítás halál, baleset vagy rokkantság esetén. A szerveződés egy másik 

formája a részvénytársaság volt. Az 1935-ben megalakult Magyar Vidéki Szikvíz Szövetség 

kezdeményezésére már képzéshez kötötték a működési engedélyt. A II. világháború után a 

szódások a KIOSZ-ba (Kisiparosok Országos Szövetsége) tömörültek. A kisiparosok 

társadalmi kohézióját segítő, integratív erővel bíró szervezetnek már Topolyai Ilona is tagja 

volt. Az ipartestület az Országos Szikvízkészítő Ipartestület révén 1990-ben újjáalakult, majd 

tagja lett az Ásványvíz Terméktanácsnak. A szervezet jelentőségének és továbbélésének egyik 

nyilvánvaló tanúbizonysága, hogy 2002-ben és 2005-ben is megrendezésre került a 

Szikvízkészítők Nemzetközi Kongresszusa.6  

 

                                               
1. kép Szikvíziparosok Országos Társulatának képeslapja 1948-ból 

 

A szikvízkészítők ipartestülete szociálantropológiai szempontból  mint a társadalom 

önálló szervezeti megnyilvánulása olyan csoportformának tekinthető, melyben „két vagy több 

személy habitualizált cselekvései különösen tipizálódnak és összekapcsolódnak.”7 A 

közösséget belső törvényszerűség és egyfajta hierarchikus viszony jellemzi a szociális háló 

keretei között kialakított kapcsolatrendszerében. A kisiparos üzemre jellemző a 
                                                             
6 Vö. KISS 2008. 42-58. 
7 Vö. BERGER-LUCKMANN 1998. 84. 
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csoportszerveződés minden lényeges ismérve, úgy mint sajátos cél, érdek, hierarchizált 

struktúra, erős összetartozástudat, szimbolikus nyelv és viselkedésegységek.8 A 

szikvízkészítők interszubjektív interakciói (forgalmazás, szállítás, értékesítés) újra és újra 

megerősítik az alapvető szociális elrendezéseket. Ezen alkalmak során a szódás kisiparosok 

olyan mikrokörnyezettani pozíciókat (hangjelzés, verbális nyelvi kifejezőeszközökkel történő 

reprezentálás, jellegzetes szállítóeszköz használata) 1 vesznek fel, melyek saját közösségükön 

belül az összetartozás jeleként működnek illetve más csoportoktól való elkülönülésüket 

jelenti.9 A társadalmi kapcsolatok hálózta, vagyis a különböző közösségek összekapcsolódása, 

valamint a csoportkohézió a kiskunmajsai szódagyár példáján jól látható, hiszen a család 

Topolyai Ilona személyén keresztül a kisiparosok helyi szervezetébe egyúttal az országos 

ipartestületbe, a szikvízszállítással pedig a széles társadalmi hálóba kapcsolódott be. A 

vállalkozás a forgalmazás révén nagy kapcsolati tőkét és széles szociális hálót alakított ki, ami 

által a család a társadalom integráns részévé vált és képes volt a szódás kisiparos kultúrát 

stabillá tenni illetve dinamizálni.10  

A részvétel valamely közösségben az individuum számára azonban többféle 

azonossági és tevékenységi alternatívát kínál, amit a társadalmi státusz és az egyén 

reprezentációja összefüggésében kívánok bemutatni. A goffmani elgondolás alapján fontos, 

hogy milyennek határoz meg az egyén egy szituációt és benne önmagát, hogyan alakítja ki 

saját helyzetét a társadalomban, illetve társadalmi státusza miként befolyásolja hétköznapi 

attitűdjeit és interakcióit. Ebben a megközelítésben Topolyai Ilona számára több lehetőség is 

fennállt a szerepmodelleket illetően, amelyeket a továbbiakban érdemes alaposabban 

szemügyre vennünk. Mint a szódagyár tulajdonosa kisiparos látásmódja és cselekedetei által 

egyrészt reprezentálta és közvetítette a külvilág felé a szikvízkészítők szellemiségét, másrészt 

igyekezett megerősíteni az identitástudatot a család tagjaiban, harmadrészt kijelölte és 

meghatározta a csoportaktivitások lehetőségeit és határait. E megközelítésben Topolyai Ilona 

státusza egy olyan irányadó, dinamikus szerep,11 mely meghatározott jogokat és 

kötelezettségeket vont maga után.12 Feladatköre és sajátos társadalmi helyzete a szikvízüzem 

irányításával függött össze: ő vette fel és bocsátotta el az alkalmazottakat, kezelte a kasszát, 

fizette a kisüzemben dolgozók egészségügyi és nyugdíjbiztosítását, számon tartotta a napi 

bevételt, intézte a szénsavtartályok, új üvegek, alkatrészek megrendelését, tárgyalt a 

                                                             
8 Vö. COHEN 1985. 39-69. 
9 Vö. GOFFMAN 1981. 547-549. 
10 Vö. SCRIBNER 2000. 172. 
11 Egy személy pillanatnyi viselkedése a státusz által meghatározott keretek között. Vö. ERIKSEN 2006. 70-71. 
12 Vö. ERIKSEN 2006. 70-71. 
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revizorokkal, elkészítette az adóbevallást. Bár a hozzátartozók fizetést nem kaptak, minden 

nagyobb kiadást és beruházást ő finanszírozott. Így például a rendes évi két hetes nyaralást 

Hévízen, Keszthelyen vagy Budapesten, fedezte a ház javítási költségeit illetve a ló 

fenntartásával kapcsolatos összes kiadást, valamint személygépkocsit vásárolt a családnak. Az 

alkalmazottak házvásárláshoz is ő nyújtott segítséget kölcsön formájában.  

Topolyai Ilona magatartása, sajátos megnyilvánulása a kisiparos közösség jellemző 

jegyeit mutatják, melyhez, mint individuum tartozott. Modellértékű én-reprezentációja 

megerősíti azt a goffmani feltevést, hogy a legbensőbb keret az egyedi jelenségekre való 

vonatkoztatás. Egy személy társadalmi státusza azonban sosem határozza meg a teljes 

cselekvési mezőt, így a szódagyár vezetője is egyszerre több szociokulturális térben vett részt. 

Topolyai Ilona elsődleges (családi, rokoni) és a kollektív azonosságtudatra épülő 

interperszonális kapcsolatai (tulajdonos, vezető, ipartestületi tagság) jól kiegészítették 

egymást, sőt egymásból táplálkoztak, melyek alapul szolgáltak a társadalomba való 

beilleszkedéséhez.  

 

 Topolyai Ilona mentális reprezentációi a sajátos női státusz érvényesítésében 

 

Az egyéni sorsokat, élethelyzeteket partikuláris környezetükben, viszonyhálójukban, 

az emberi kapcsolatok, az individuális teljesítmények és a történeti-gazdaságtörténeti 

folyamatok keretében tanulmányozom a továbbiakban. Topolyai Ilonának a társadalomban, a 

kiskunmajsai szódagyárban, a kisipari testületben betöltött szerepét vizsgálva felvetődik a 

kérdés, hogy a szódás életmód hogyan befolyásolta a családi kisközösség mindennapjait, 

egzisztenciáját és kapcsolatrendszerét.  A vizsgálódás során célom volt, hogy minél 

életszerűbben ragadjam meg a múltat, ezért különös figyelmet fordítottam a mentalitás, a 

foglalkozás és az egyéni boldogulás összefüggéseire. A társadalmi valóság leképezése során a 

Topolyai Ilona által megélt szerepek jellegzetességeit és egyediségét tartottam szem előtt. 

Státusza a nemek közötti kialakult hagyományos szerepeket és munkamegosztást illetően 

eltérő képet mutat, amit hermeneutikai módszerrel érdemes feltárnunk.  

Miután Topolyai Ilona édesapja Topolyai Ferenc 1951-ben meghalt, édesanyja Lajos 

Regina lett a szódagyár tulajdonosa, egyben üzletvezetője is, és ezzel a családon belül a 

nemek közötti tradicionális hierarchikus viszonyok alapvető változása is megkezdődött. 

Mindez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a II. világháborúban a család férfitagjai 

eltűntek, elestek, fogságba estek vagy évekig bujkálniuk kellett, így a létfenntartás érdekében 

a nők arra kényszerültek, hogy átvegyék a férfiak munkáját, ezáltal rájuk hárult minden 
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felelősség is, aminek egyenes következménye volt társadalmi státuszuk átalakulása: mintegy 

férfi szerepbe kényszerültek amellett, hogy a család ellátásának terhe is rájuk nehezült. 

 Ez vezetett ahhoz, hogy Topolyai Ilona vette át a családfő szerepét. Az alábbiakban 

mentális reprezentációinak segítségével igyekszem rávilágítani rátermettségére, szervező- és 

irányítókészségére, arra, hogy miként tudta a kiskunmajsai szikvízüzemet sikeresen vezetni. 

Ilona világot látott, művelt asszony volt, remek gyakorlati érzékkel megáldva. Az 1930-as 

években három évet dolgozott nevelőnőként Belgiumban, ahol kifogástalanul elsajátította a 

francia nyelvet. Jövedelme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikerült a nagy gazdasági 

világválság (1929-1933) miatt, valamint a ház modernizálásából és a szódagyár 

létrehozásából keletkezett adósságokat kifizetni. Majd tulajdonképpen az ő megtakarításából 

vette meg a család a gazdaságilag igen meghatározó 9 hold földet a Kiskunmajsához közeli 

Ötfán. Ilona felismerte, hogy a szódagyár vezetéséhez nélkülözhetetlen, hogy továbbképezze 

magát, így elvégezte a kisiparos tanfolyamot.     

                    

2. kép Topolyai Ilona (Útlevélkép, 1937) 

            

Frissen szerzett ismereteinek, valamint elsősorban vele született intelligenciájának, jó 

kommunikatív- és tárgyalókészségének köszönhetően mindig ügyesen vezette az üzleti 

tárgyalásokat, akár viszonteladókkal, akár adóellenőrökkel, akár SZTK-ellenőrökkel volt 

dolga. Sokrétű feladatkört látott el a kisüzem működtetésében éppúgy, mint a helyi 

ipartestület munkájában. Nem múlt el egyetlen ülés sem a KIOSZ kiskunmajsai 

szervezetében, hogy ne vett volna tevékenyen részt benne. Érdemei elismeréséért ezüst 

pecsétgyűrű jutalomban részesült. Így nem véletlen, hogy 1955-ben, amikor édesanyja, Lajos 

Regina a sok trauma és hányattatás miatt meggyengült egészsége következtében elhunyt, ő 

örökölte a szódagyárat és az ötfai gazdaságot. A hatalmas ház kisebbik fele nővéréjé, az 

általános iskolai tanítónőként dolgozó Topolyai Erzsébeté lett, aki mindvégig megmaradt 

matriarchális szerepkörben: segített a ház körüli teendőkben, a konyhakert művelésében, a ló 

ellátásában, ő főzött a családra és az alkalmazottakra is. A lánytestvérek bátyja, Topolyai 

József örökölte a ház kétharmad részét, mely magába foglalta ükszüleim és dédszüleim 

lakóterét, valamint a gyári segédmunkások hálóhelyiségét is.  
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3. kép Az egykori Topolyai Szikvízüzem és a családi lakóház (2012)  

 

Topolyai Ilona édesanyja halála után is meghatározó szerepet vállalt a szódagyárban: 

nagy szakmai tudására és tapasztalatára támaszkodva nem csak vezette és irányította az 

üzemet, hanem 75 éves koráig aktívan dolgozott is benne, vagyis mosta, javította, töltötte az 

üvegeket. Különösen nehéz volt a sorsa az államosítás után, amikor még a házukból is 

kitiltották őket és bezárták a gyárat. Ekkor egy másik helyen, az Alvégen bérelt egy kisebb 

helyiséget, és télen-nyáron minden nap oda járt kerékpárral dolgozni. A kemény fizikai 

munka következtében - mely egy férfinak is becsületére vált volna - egészségi állapota 

megromlott, de ő a legnagyobb szenvedések közepette, csípőprotézissel is folytatta a munkát 

mindaddig, míg lábra tudott állni. A munkához való hozzáállására jellemző volt, hogy 

reggelente elsőként jelent meg az üzemben és utolsóként hagyta el a szódagyárat. Topolyai 

Ilona szerepe nem csak a családban, hanem a szűkebb-tágabb társadalmi környezetben is 

elfogadott volt köszönhetően annak, hogy szakmai hozzáértéséhez nem fért kétség, és, hogy 

mindenkivel megtalálta a megfelelő hangot. Neve összefonódott a kiskunmajsai 

szódagyártással, és az emberek ma is szeretettel őrzik emlékét szívükben. A szódások mindig 

is egyfajta egyéni színt, jelentettek a helyi közösség életében. Fáradhatatlan munkájuknak 

köszönhette Kiskunmajsa, hogy sose maradt szóda - és így fröccs - nélkül.  

A szódás örökség vizsgálata során megállapítható, hogy a klasszikus patriarchális 

szerepmodellt az élet felülírta, és úgy került sor szemléletváltásra a családon belül, hogy az 

valójában nem is tudatosodott az érintettekben. Egyetlen dolog volt fontos, hogy működjön a 

kisüzemi vállalozás, mely elsősorban Topolyai Ilonának volt köszönhető, így természetessé 

vált a családban betöltött domináns szerepe, melyet mindenki elfogadott.  

A goffmani elmélettel rokon Fredrik Barth én-reprezentációs mintája2, mely 

segítségével a családi, közösségi szerepvállalásának társadalmi háttere is felvázolható. A 

kollektív identitás megteremtése és ápolása a mindennapi interakció része volt a szódagyárban 

dolgozók számára. A Topolyai Ilona által irányított üzemben minden családtag, alkalmazott 

változatos státusszal rendelkezett, de a munka folyamán a közösségi státuszuk élvezett 
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prioritást. Egyrészt elfogadták az interakciók során intézményesült szabályokat, a formális 

határokat, ugyanakkor elvárták Topolyai Ilonától, hogy a kisiparos értékek mentén kijelölje az 

üzem működésének irányvonalát. A közösséghez tartozás világosan megfogalmazott, 

mindenki által teljesíthető feladatokat követelt,13 melynek betartását kötelességének tartotta 

minden dolgozó. Az alkalmazottak feladata a szóda kihordásával, a ló ellátásával (trágyázás, 

abrakolás) összefüggésben jelentek meg. Rendszerint csak igen szerény havi jövedelmet 

kaptak, de a házban ebédeltek és minden indokolt nagyobb kiadásukat Topolyai Ilona fizette. 

Nagyvonalúságának egyik példája, hogy a házvásárláshoz nyújtott kölcsönt soha nem kérte 

vissza. A szántóföldön végzett szezonális munkákért (szüretelés, a levágott here begyűjtése, 

behozatala, kukoricatörés, permetezés) azonban külön fizetség járt. Elmondható, hogy a 

családi alkalmazásban dolgozók életszínvonala lényegesen meghaladta például a szövetkezeti 

szódásokét, mivel házzal, jószággal, kisebb földterülettel rendelkeztek, és ha nem is 

rendszeresen, de időnként ők is el tudtak menni nyaralni. Ha a Topolyai családban haláleset 

történt, az alkalmazottak teljes famíliája megjelent a temetésen.  Ez olyan köteléket hozott 

létre, mely meghaladta a klasszikus munkaadó-munkavállaló kapcsolatot, inkább egyfajta 

matriarchális viszonyt teremtett. A bemutatott képhez azonban az is hozzátartozik, hogy bár 

az alkalmazottak büszkék voltak arra, hogy úgymond a családhoz tartoztak, de az is 

előfordult, hogy nem jelentek meg munkakezdéskor. Ez rendkívül megterhelő volt 

szódagyárban tevékenykedő idős családtagoknak, mivel a napi faladatokat segítség nélkül 

kellett elvégezniük. 

 

Tanulságok 

 

A kisüzem tulajdonosainak és alkalmazottainak társadalmi kapcsolatai, társas 

érintkezései hűen tükrözik azt a szociokulturális környezetet, amelyben a forgalmazás, a 

viszonteladás végbe ment, a goffmani keret pedig lehetővé teszi magának az üzem 

szerveződésének, belső felépítettségének és az interakciós viselkedésegységeknek az 

elemzését a komplex kontextuson belül. A Topolyai szódagyár működésének bemutatása 

során bebizonyosodott, hogy a férfi és a női munkamegosztás nem feltétlenül és nem minden 

vonatkoztatásban rendelődött alá a 20. században általánosan érvényesülő nemi 

megkülönböztetéseknek.14 Topolyai Ilona stabil én-tudattal rendelkezett, tudatosan űzte a 

kisipart, jó kapcsolatot ápolt az alkalmazottakkal, hűen képviselte a szódás kisiparos 

                                                             
13 Vö. ERIKSEN 2006. 73-76. 
14 Vö. FÁBRI-VÁRKONYI 2007. 7-8. 
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életszemléletet, képes volt alkalmazkodni a folyton változó gazdasági-politikai helyzethez. A 

kisüzemi vállalkozás tulajdonosaként célja volt a családi vagyon gyarapítása és a családi 

tekintély megőrzése, átörökítése.  

 

Jegyzetek 
 

1Kolompolás, „Itt a szódás! - kiáltás, lovaskocsival történő árusítás.  
2 Fredrik Barth az én-reprezentációs mintát egy norvég halászhajó legénységének szociálantropológiai vizsgálata 

során alkalmazta, azért, hogy illusztrálja az emberi kapcsolatok és a szituációs magatartásformák közötti 

összefüggéseket. E modell szerint a különböző társas érintkezések és együttlétek megkívánják, hogy az egyes 

szituációkban az egyén mindig a helyzetnek megfelelő viselkedésmódot válassza ki.  (Vö. ERIKSEN 2006. 73-

76; BARTH 1966.) 
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