
*	 A	ta	nul	mány	1985-ben	ké	szült	an	gol	nyel	ven.	Meg	írá	sa	alap	já	ul	az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Köz	pont	(1955	au	gusz-
tu	sá	tól	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Mi	nisz	té	ri	um)	Be	gyűj	té	si	Fő	osz	tá	lyá	nak	do	ku	men	tu	mai	szol	gál	tak.	Az	ÁEK	do	ku-
men	tu	mok	pon	tos	le	vél	tá	ri	jel	ze	te	it	1996-ban	nem	volt	mó	dom	hely	re	ál	lí	ta	ni.	Az	egy	ko	ri	Új	Ma	gyar	Köz	pon-
ti	Le	vél	tár	ban	(ma	az	Or	szá	gos	Le	vél	tár	ré	sze)	őr	zött	do	ku	men	tu	mok	fény	má	so	la	ta	i	ról	nem	le	he	tett	pon	to	san	
re	konst	ru	ál	ni	a	fondok	jel	ze	te	it.	A	je	len	kon	tex	tus	ban	az	írás	nak	el	ső	sor	ban	his	to	ri	og	rá	fi	ai	ér	de	kes	sé	ge	le	het,	
az	ál	lí	tá	sok	fi	lo	ló	gi	a	i	lag	pon	tos	bi	zo	nyí	tá	sa	ma	(már)	nem	har	ci	kér	dés.	Az	el	mé	le	ti	iro	da	lom	hi	vat	ko	zott	for-
rá	sai	his	to	ri	og	rá	fi	a	i	lag	árul	ko	dób	bak,	mint	az	ÁEK	fondok	le	lő	he	lye.	Ezért	bá	tor	kod	tam	ezt	az	írást	a	szer	kesz-
tők	ké	ré	sé	re,	még	ilyen	sán	ta	fi	lo	ló	gi	ai	ap	pa	rá	tus	sal	is	ma	gyar	nyel	vű	köz	lés	re	át	ad	ni.
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I.

A	ma	gyar	vi	dé	ken	át	uta	zó	nyu	ga	ti	tu	ris	ta	jel-
leg	ze	tes	 lát	vány	ra	 fi	gyel	het	 fel	 a	 vá	ros	on	
kí	vü	li	 utak	 men	tén:	 ha	tal	mas,	 egy	be	füg	gő	
szán	tó	föl	dek	 az	 egyik	 ol	da	lon,	 s	 ki	csi,	 kes-
keny	par	cel	lák	a	má	si	kon.	A	tu	ris	ta,	aki	hal-
lott	va	la	mit	a	má	so	dik	gaz	da	ság	ról,	meg	elé-
ge	dett	ség	gel	vé	li	fel	is	mer	ni	a	vi	rág	zó	ház	tá	ji
gaz	da	ság	bi	zo	nyí	té	ka	it	a	kes	keny	par	cel	lák-
ban.	Ám	a	na	iv	ér	dek	lő	dő	tév	úton	jár:	a	lát-
szat	csal.	A	kes	keny	csí	kok	a	ter	me	lő	szö	vet-
ke	zet	hez	tar	toz	nak,	és	részesműveléses	rend-
szer	ben	mű	ve	lik	a	szö	vet	ke	ze	ti	ta	gok	és	csa-
lád	tag	ja	ik	 –	 a	 föld	mű	ve	lők	 a	 ter	mény	 egy	
har	ma	dát	kap	ják	meg	–,	míg	a	má	sik	ol	da	lon	
el	te	rü	lő	 föl	dek	 a	 csa	lá	dok	ma	gán	tel	kei,	 s	 a	
spon	tán	kol	lek	ti	vi	tás	je	gyé	ben	áll	tak	össze	a	
nagy táb lák. A kes keny tel kek rej tik a kon
cent	rá	ci	ót,	 az	 egy	be	füg	gő	 szán	tó	föl	dek	 kis	
csa	lá	di	gaz	da	sá	go	kat	ta	kar	nak.	A	nagy	ki	csi,	
s	 a	 ki	csi	 nagy,	 a	 kon	cent	rá	ció	 el	ap	ró	zó	dást	
je	lent,	 a	 fel	da	ra	bolt	 föld	te	rü	le	tek	ko	ope	ra	tív	
mun	kát.	Vagy	for	dít	va	van?	Me	lyik	a	lát	szat,	
és	 me	lyik	 a	 va	ló	ság?	A	 táj	 fi	gyel	mez	tet:	 a	

vi	lág	nak	ezen	a	ré	szén	a	va	ló	sá	gos	fo	lya	ma	tok	–	szó	sze	rint	is	–	a	fel	szín	mö	gött	búj	nak	meg.
A	tár	sa	da	lom	tu	dó	sok	azon	ban	ál	ta	lá	ban	nem	óva	to	sak,	és	azon	na	li	ma	gya	rá	zat	tal	szol-

gál	nak	 a	kü	lö	nös	 lát	vány	ra:	 a	 föl	dek	nek	 ez	 a	pa	ra	dox	meg	osz	lá	sa	 a	dol	gok	 ter	mé	sze	tes	
fo	lya	ma	ta,	kö	vet	kez	mé	nye	az	eny	hü	lés	sel	já	ró	kon	szo	li	dá	ci	ó	nak,	kon	ver	gen	ci	á	nak,	a	szo-
ci	a	lis	ta	prag	ma	tiz	mus	en	ge	dé	keny	sé	gé	nek.	Kül	ső	és	bel	ső	té	nye	zők	egy	be	ját	szá	sa	ez:	az	
ideo	ló	gi	ai,	tech	ni	kai	és	ke	res	ke	del	mi	csa	tor	ná	kon	a	Nyu	gat	de	monst	rá	ci	ós	ha	tá	sa	szü	li	új	ra	
a	kis	pol	gá	ri	fo	gyasz	tói	men	ta	li	tást,	ez	erő	sí	ti	a	re	for	mer,	tech	nok	ra	ta	elit	tö	rek	vé	se	it.	A	lát-
vány	a	pi	ac	gaz	da	ság	és	a	terv	gaz	dál	ko	dás	de	for	mált,	de	ör	ven	de	tes	szü	le	mé	nye.	Ám	ez	a	
kremlinológus	 el	kép	ze	lé	se,	 aki	 úgy	 hi	szi,	 a	 tör	té	nel	met	 csak	 a	 párt	szék	há	zak	 zárt	 aj	tói	
mö	gött,	a	gaz	da	sá	gi	ku	ta	tó	in	té	ze	tek	sze	mi	ná	ri	u	ma	in,	nyu	ga	ti	ke	res	ke	del	mi	ban	károk	Wall	
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Street-i	 tár	gya	ló	asz	ta	la	i	nál	 és	 gen	fi	 vil	lák	 bé	ké	sen	 pa	rázs	ló	 kan	dal	lói	 mel	lett	 ül	dö	gél	ve	
Gor	ba	csov	és	Re	a	gan	csi	nál	ják.

Ne	kem	van	egy	má	sik	el	kép	ze	lé	sem,	én	egy	más	tör	té	ne	tet	sze	ret	nék	el	mon	da	ni.	A	tör-
té	nel	met	né	ha	a	fal	vak	ban,	a	pa	raszt	há	zak	ban,	a	szán	tó	föl	de	ken	is	csi	nál	ják	az	éj	lep	le	alatt,	
sőt	 in	ter	ná	ló	tá	bor	ok	ban	 és	 bör	tö	nök	ben	 is,	 olyan	 em	be	rek	 is,	 akik	nek	 lát	szó	lag	 sem	mi	
ha	tal	muk,	 esé	lyük	 és	 le	he	tő	sé	gük	 nincs	 a	 tör	té	ne	lem	be	 be	le	szól	ni	 –	 akik	 jog	fosz	tot	tak,	
el	szi	ge	tel	tek,	ato	mi	zál	tak.

II.

Az	1919-es	Ma	gyar	Ta	nács	köz	tár	sa	ság	pél	dá	já	ból	okul	va	–	amely	a	pa	raszt	ság	tá	mo	ga	tá	sát	
a	föl	dek	ál	la	mo	sí	tá	sa	mi	att	vesz	tet	te	el	–,	1945-ben	a	Kom	mu	nis	ta	Párt	úgy	dön	tött,	hogy	
fel	oszt	ja	a	me	ző	gaz	da	sá	gi	nagy	bir	to	ko	kat.	1945	után	Ma	gyar	or	szág	a	tör	pe	bir	tok	ok	és	kis-
pa	raszt	ok	or	szá	ga	lett.	A	tel	kek	át	la	gos	nagy	sá	ga	5	hold	alatt	volt.	A	föld	re	form	után	ha	tály-
ban	ma	radt	a	kö	te	le	ző	ter	mény	be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer,	ame	lyet	még	a	má	so	dik	vi	lág	há	bo-
rú	ide	jén	ve	zet	tek	be.	A	be	szol	gál	ta	tás	nyil	vá	nos	ság	nak	szánt	in	do	ka	a	ne	héz	élet	kö	rül	mé-
nyek	és	a	vá	ros	ok	ban	ural	ko	dó	éle	lem	hi	ány	volt.

Az	új	po	li	ti	kai	rend	szer	kon	szo	li	dá	ci	ó	já	val,	majd	a	ké	sőb	bi	egypárti	ha	ta	lom	ki	ala	ku	lá	sa	
so	rán	a	pénz	in	té	ze	te	ket,	az	ipart	és	ke	res	ke	del	met	fo	ko	za	to	san	ál	la	mo	sí	tot	ták.	Az	egy	re	ki	ter-
jed	tebb	ál	la	mi	tu	laj	don	és	a	ma	gán	pa	raszt	gaz	da	ság	ok	kö	zöt	ti	kü	lönb	ség,	el	len	tét	és	fe	szült	ség	
fo	lya	ma	to	san	 nö	ve	ke	dett.	 Ami	kor	 az	 ál	la	mi	 szfé	rá	ban	 be	ve	zet	ték	 a	 terv	gaz	dál	ko	dást,	 a	
be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer	a	me	ző	gaz	da	ság	ban	a	terv	gaz	dál	ko	dást	volt	hi	vat	va	pó	tol	ni.	A	be	szol-
gál	ta	tá	si	rend	szer	nem	csak	sú	lyos	ter	mény	adó	ként	mű	kö	dött,	ha	nem	esz	köz	is	volt	az	ál	lam	
ke	zé	ben,	amellyel	az	meg	ha	tá	roz	hat	ta,	hogy	a	föld	mű	ve	lők	nek	mit,	mi	kor,	ho	gyan	és	mi	lyen	
mennyi	ség	ben	kell	 ter	mel	ni	ük.	A	be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer	a	köz	vet	len	és	 tel	jes	kö	rű	ál	la	mi	
be	avat	ko	zás	 se	gít	sé	gé	vel	meg	ala	poz	ta	az	alig	 rej	tett	 ál	la	mi	 föld	tu	laj	dont,	de	egy	szer	smind	
fenn	tar	tot	ta	a	ma	gán	gaz	da	ság	egy	re	nyo	mo	rú	sá	go	sabb	lát	sza	tát	is.

Az	 egy	sé	ges	 föld	bir	tok	rend	szer	 ki	ala	kí	tá	sa	 –	 több	 száz	ezer	 gyor	san	 és	 fo	lya	ma	to	san	
egységesülő	mé	re	tű	kis	te	lek	–	te	rem	tet	te	meg	az	egy	sé	ges	be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer	alap	ját,	
amely	ben	min	den	ma	gán	gaz	da	ság	nak	egy	for	ma	jel	le	gű	kö	te	le	zett	sé	gei	vol	tak.	A	be	szol	gál-
ta	tá	si	rend	szer	ar	ra	kény	sze	rí	tet	te	a	pa	rasz	to	kat,	hogy	az	or	szág	bár	mely	te	rü	le	tén	ugya	nab-
ban	az	össze	té	tel	ben	és	mennyi	ség	ben	 ter	messze	nek	min	dent,	ami	re	a	 ter	ve	ző	sze	rint	az	
or	szág	nak	szük	sé	ge	le	he	tett.	Ez	a	kény	sze	rű	mikroönellátás	a	nép	gaz	da	sá	gi	mé	re	tű	ön	el	lá-
tás	tü	kör	ké	pe	volt,	sőt	va	ló	já	ban	a	két	vi	lág	há	bo	rú	kö	zöt	ti	szov	jet	gaz	da	ság	ha	tal	mas	ter-
mé	sze	ti	for	rá	so	kat	ki	ak	ná	zó	autarchiáját	utá	noz	ta.

1948	után	egy	át	la	gos,	kis	ma	gán	gaz	da	ság	nak	(amely	kö	rül	be	lül	5	hold	föl	det	je	len	tett)	
a	kö	vet	ke	ző	ket	kel	lett	 ter	mel	nie	és	be	szol	gál	tat	nia:	bú	zát,	ro	zsot,	ár	pát,	za	bot,	ku	ko	ri	cát,	
nap	ra	for	gó	ma	got,	 szé	nát,	 bur	go	nyát,	 ba	bot,	 bor	sót,	 len	csét,	 ba	rom	fit,	 to	jást,	 te	jet,	 va	jat,	
bort,	ser	tést,	zsírt	és	mar	hát	vagy	mar	ha	húst.	A	ter	ve	zők	nek	és	köz	pon	to	sí	tók	nak	az	volt	az	
ér	de	ke,	 hogy	min	den	egyes	kis	ma	gán	gaz	da	sá	got	 az	 ál	la	mi	me	ző	gaz	da	ság	mi	ni	a	tűr,	 ám	
tel	jes	má	sá	vá	ala	kít	sa	nak,	hogy	min	den	ki,	min	den	hol	ugya	nazt	ter	mel	je.

Ám	ez	az	eről	te	tett	ön	el	lá	tás	(he	lye	seb	ben,	majdnem-önellátás,	hi	szen	a	ter	me	lő	ket	a	csa-
lád	juk	szük	ség	le	tén	fe	lü	li,	be	szol	gál	tat	ha	tó	fö	lös	leg	ter	me	lé	sé	re	kény	sze	rí	tet	ték)	csök	ken	tet	te	
a	pa	rasz	tok	nak	a	kör	nye	zet	től	va	ló	füg	gő	sé	gét.	Az	ön	el	lá	tás	már	a	gaz	da	sá	gi	vi	lág	vál	ság	ide-
jén	 is	 a	kö	zép-eu	ró	pai	pa	raszt	ság	 jel	leg	ze	tes	vé	de	ke	zé	si	me	cha	niz	mu	sa	volt,	 ilyen	mó	don	
si	ke	rült	ki	von	ni	uk	ma	gu	kat	a	kör	nye	ző	vi	lág	ál	ta	luk	el	len	őriz	he	tet	len,	po	li	ti	kai	és	gaz	da	sá	gi	
be	fo	lyá	sa	alól.	Egy	sza	ko	so	dott	gaz	dál	ko	dó	mind	ig	job	ban	ki	van	té	ve	a	pi	ac	és	a	gaz	da	ság	
ne	he	zen	ki	szá	mít	ha	tó	vál	to	zá	sa	i	nak,	mint	egy	ön	el	lá	tó	(vagy	kváziönellátó)	gaz	dál	ko	dó.	A	
köz	pon	to	sí	tó	ha	ta	lom	azt	akar	ta	el	ér	ni,	hogy	a	ma	gyar	pa	raszt	ság	egyet	len	po	li	ti	kai	és	gaz	da-
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sá	gi	köz	pont	tól	függ	jön,	a	ter	ve	ző	a	tör	pe	ma	gán	gaz	da	sá	go	kat	li	li	pu	ti	nem	zet	gaz	da	ság	ok	ká	
kí	ván	ta	vál	toz	tat	ni.	A	kény	sze	rí	tett	kváziönellátás	azon	ban	nö	vel	te	a	pa	raszt	ság	füg	get	len	sé-
gét,	ke	vés	bé	függ	tek	már	a	kül	vi	lág	tól,	a	ke	res	ke	dő	től,	az	egy	re	csök	ke	nő	vá	sár	ló	erő	től.	Az	a	
be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer,	amely	egy	re	ke	vés	bé	rej	tett	ál	la	mi	tu	laj	dont	ho	zott	lét	re	a	me	ző	gaz-
da	ság	ban,	egy	ben	sza	ba	dab	bá	tet	te	a	pa	raszt	sá	got	a	gaz	da	ság	át	lát	ha	tat	lan	tör	vé	nye	i	től.

A	 szo	ci	a	lis	ta	 tár	sa	da	lom	 ter	mé	sze	té	nél	 fog	va	 antiindividualista.	Ki	in	du	ló	 el	ve	 és	 cél	ja,	
hogy	fel	old	ja	a	ter	me	lés	és	a	ki	sa	já	tí	tás	kö	zöt	ti	el	lent	mon	dást.	Az	el	kép	ze	lé	sek	sze	rint	a	ter-
ve	zés	esz	kö	zé	vel	vé	get	le	het	vet	ni	a	pi	ac	gaz	da	ság	in	di	vi	du	a	lis	ta	anar	chi	á	já	nak,	sőt	har	mo	ni-
kus	tár	sa	da	lom	te	remt	he	tő	az	egyé	nit	ál	la	mi	vá,	a	lát	ha	tat	lan	és	ki	szá	mít	ha	tat	lan	erő	ket	tu	da	tos	
fo	lya	mat	tá	vál	toz	tat	va.	Ah	hoz,	hogy	a	köz	pont	ál	tal	meg	ha	tá	ro	zott	terv	za	var	ta	la	nul	meg	va-
ló	sul	has	son,	hogy	a	ter	ve	ző	gran	di	ó	zus	tár	sa	dal	mi	el	kép	ze	lé	se	lét	re	jö	hes	sen,	min	den	egyé	ni	
te	vé	keny	ség	nek	szi	go	rú	köz	pon	ti	el	len	őr	zés	alatt	kell	áll	nia,	hogy	a	tet	tek	és	rész	te	vé	keny	sé-
gek	mil	li	árd	jai	be	le	il	lesz	ked	je	nek	a	tár	sa	da	lom	gi	gan	ti	kus	és	elő	re	el	gon	dolt	mun	ka	meg	osz-
tá	sá	ba.	In	nen	néz	ve	ért	he	tő	az	a	pa	ra	do	xon,	hogy	mi	ért	tö	ri	a	fe	jét	az	anti	indi	vi	dua	lista	köz-
pon	to	sí	tó	egy	foly	tá	ban	az	egyén	prob	lé	má	in.	A	ter	ve	ző	nek	meg	kell	ta	lál	nia	min	den	gaz	da	sá-
gi	fo	lya	mat,	a	köz	pon	to	sí	tó	nak	pe	dig	min	den	egyes	em	ber	he	lyét	a	bo	nyo	lult	gaz	da	sá	gi	és	
po	li	ti	kai	 gé	pe	zet	ben.	 A	 kol	lek	ti	vis	ta,	 antiindividualista,	 köz	pon	to	sí	tott	 tár	sa	da	lom	 épí	té	se	
meg	le	pő	mó	don	a	ter	me	lők	és	ál	lam	pol	gár	ok	tel	jes	kö	rű	in	di	vi	du	a	li	zá	lá	sá	val	kez	dő	dik.

Mi	u	tán	az	Or	szá	gos	Terv	hi	va	tal	ki	dol	goz	ta	a	nép	gaz	da	sá	gi	ter	vet,	fel	oszt	ja	azt	a	kü	lön-
bö	ző	mi	nisz	té	ri	u	mok,	 igaz	ga	tó	sá	gok,	szer	ve	ze	tek	és	nagy	te	rü	le	ti	egy	sé	gek	kö	zött.	Ezek	
ugyan	ilyen	mó	don	to	vább	oszt	ják	a	mun	kát	a	vál	la	la	tok,	kör	ze	tek	és	fal	vak	kö	zött,	ame	lyek	
a	fel	ada	to	kat	azu	tán	fel	oszt	ják	a	pa	rasz	tok	és	a	mun	ká	sok	kö	zött.	A	terv	alap	egy	sé	ge	az	
egyé	ni	ter	me	lő,	kü	lö	nö	sen	a	me	ző	gaz	da	ság	ban,	hi	szen	a	be	szol	gál	ta	tan	dó	mennyi	sé	get	az	
egyé	ni	ter	me	lő	osz	tály-,	anya	gi,	tár	sa	dal	mi	és	po	li	ti	kai	hely	ze	té	től	füg	gő	en	ha	tá	roz	zák	meg.	
Egy	fa	lu	kvó	tá	ja	a	já	rás	kö	te	le	zett	sé	gé	nek	bi	zo	nyos	szá	za	lé	ka	(a	fa	lu	la	ko	sa	i	nak	hely	ze	té-
től,	szá	má	tól	és	a	föld	mi	nő	sé	gé	től	és	mennyi	sé	gé	től	füg	gő	en),	az	egyé	ni	kvó	ta	pe	dig	a	fa	lu	
kö	te	le	zett	sé	gé	nek	 meg	ha	tá	ro	zott	 há	nya	da.	 Ám	 az	 egyé	ni	 ki	ro	vá	so	kat	 nem	csak	 a	 fa	lu	ra	
ki	rótt	mennyi	ség	dön	ti	el,	ha	nem	a	föld	mű	ve	lők	egyé	ni	hely	ze	te	is,	amely	kü	lön	böz	het	a	
föld	mi	nő	sé	gé	től,	mennyi	sé	gé	től	és	tí	pu	sá	tól	füg	gő	en,	va	la	mint	a	tu	laj	do	nos	nak	a	vi	lág	há-
bo	rú	előt	ti	stá	tu	szá	tól,	ré	gi	po	li	ti	kai	te	vé	keny	sé	gé	től,	fel	té	te	le	zett	po	li	ti	kai	hit	val	lá	sá	tól	is.	
Öt	száz	kü	lön	bö	ző	mód	ja	volt	az	egy	hold	ra	ju	tó	kö	te	le	zett	sé	gek	ki	szá	mí	tá	sá	nak,	de	vé	gül	
a	kirovott	mennyi	sé	gek	össze	gé	nek	a	fa	lu	kvó	tá	ját	kel	lett	ki	ten	nie,	a	fal	va	ké	nak	a	já	rá	sét,	a	
já	rá	so	ké	nak	a	me	gyé	ét,	va	gyis	az	egyé	ni	kö	te	le	zett	sé	gek	össze	gé	nek	egyez	nie	kel	lett	 az	
Or	szá	gos	Terv	hi	va	tal	ál	tal	ki	szá	mí	tott	or	szá	gos	terv	vel.	(Mi	vel	a	terv	le	bon	tá	sá	ra	és	azu	tán	
a	 le	bon	tott	 terv	szám	ok	 fel	össze	sí	té	sé	re	 vo	nat	ko	zó	 sza	bá	lyok	me	rő	ben	 kü	lön	böz	tek	 egy-
más	tól,	meg	le	pő	lett	vol	na,	ha	az	ere	de	ti	leg	elő	írt	mennyi	sé	gek	egyez	tek	vol	na	a	vég	ered-
ménnyel,	vagy	ha	a	hi	e	rar	chia	bár	mely	pont	ján	egye	zé	sek	let	tek	vol	na.)

1952-ben	a	mi	nisz	té	ri	u	mok	nak	ha	von	ta	kö	rül	be	lül	214	ezer	kü	lön	bö	ző	gaz	da	sá	gi	mu	ta-
tó	ról	kel	lett	je	len	tést	ten	ni	ük	az	Or	szá	gos	Terv	hi	va	tal	nak,	és	to	váb	bi	55	ezer	ről	a	Köz	pon	ti	
Sta	tisz	ti	kai	Hi	va	tal	nak.	Ezek	nek	a	gaz	da	sá	gi	mu	ta	tók	nak	az	össze	ál	lí	tá	sá	hoz	a	mi	nisz	té	ri	u-
mok	nak	mil	lió	ada	tot	kel	lett	be	gyűj	te	ni	ük	a	me	gyék	től,	a	me	gyék	nek	a	já	rá	sok	tól,	azok	nak	
a	köz	sé	gek	től,	a	fal	vak	nak	az	egyé	ni	ter	me	lők	től.	Egy	köz	sé	gi	be	gyűj	té	si	elő	adó	ide	je	ja	va	
ré	szét	(kb.	na	pi	9	órát)	kér	dő	ívek	ki	töl	té	sé	vel	töl	töt	te,	azon	igye	kez	ve,	hogy	a	terv	be	vett	
le	bon	tott	és	azu	tán	fel	össze	sí	tett	szá	mok	leg	alább	ha	son	lít	sa	nak	egy	más	ra.

	Míg	1943-ban	5	ad	mi	niszt	rá	tor	ju	tott	100	fi	zi	kai	dol	go	zó	ra,	1955-ben	ez	az	arány	már	
35	a	100-hoz	volt.	S	bár	lát	szó	lag	min	den	ki	va	ló	sá	gos	ada	tok	be	gyűj	té	sén	szor	gos	ko	dott,	
az	ér	de	kük	azt	dik	tál	ta,	hogy	sok	szo	ro	san	el	tor	zí	tott,	meg	ha	mi	sí	tott	ada	to	kat	to	váb	bít	sa	nak	
a	fel	ügye	le	ti	szer	vek	nek.	Az	ada	to	kat	csak	ak	kor	le	het	iga	zán	hi	he	tő	en	meg	ha	mi	sí	ta	ni,	ha	
a	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	erő	for	rás	ok	ról	is	si	ke	rül	ha	mis	ké	pet	fes	te	ni.	Egy	tech	ni	ka	i	lag	el	ma	ra-
dott	me	ző	gaz	da	ság	ban	pe	dig	a	leg	fon	to	sabb	erő	for	rás	a	föld	és	a	mun	ka	erő.
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1954-ben	egy,	az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Mi	nisz	té	ri	um	ál	tal	az	Ál	la	mi	Föld	mé	ré	si	és	Tér	ké-
pé	sze	ti	Hi	va	tal	nál	ké	szí	tett	fel	mé	rés	ki	mu	tat	ta,	hogy	a	gaz	da	lajst	ro	mok	egyes	ro	va	ta	i	nak	
össze	ve	té	se	 után	 635 600	 ka	taszt	rá	lis	 hold	 hi	ány	zott	 a	 be	szol	gál	ta	tás	sal	 meg	ter	hel	he	tő	
or	szá	gos	föld	te	rü	let	ből.	Ez	az	ál	lam	szá	má	ra	el	ve	szett,	a	ter	ve	ző	szá	má	ra	ki	esett	te	rü	let	–	
amely	ről	 le	he	tet	len	 volt	 meg	ál	la	pí	ta	ni,	 hogy	 pon	to	san	 hol	 is	 van	 –	meg	kö	ze	lí	tet	te	 Pest	
me	gye	 egész,	 649 122	 ka	taszt	rá	lis	 hold	 be	szol	gál	ta	tás	ra	 kö	te	lez	he	tő	 föld	te	rü	let	ét.	 Pest	
me	gye	te	rü	le	té	ből	vi	szont	két	év	vel	ké	sőbb	104 188	ka	taszt	rá	lis	hol	dat	ta	lál	tak	ter	he	let	le	nül	
egy	vizs	gá	lat	so	rán.	A	hi	e	rar	chia	min	den	szint	jén	„el	ve	szett”	va	la	mennyi	föld.	Föld	te	rü	le	tek	
tűn	tek	el	ak	kor,	ami	kor	ter	me	lő	szö	vet	ke	ze	tek	ala	kul	tak	vagy	bom	lot	tak	fel,	ami	kor	a	ku	lák-
bir	to	kok	ról	je	len	tést	tet	tek	a	me	gyé	nek,	ami	kor	tel	ke	ket	egye	sí	tet	tek	vagy	–	a	prog	resszív	
adó	zást	ki	ját	szan	dó	–	csa	lád	tag	ok	kö	zött	szét	osz	tot	tak,	ami	kor	a	fa	lu	szán	tó	föl	dek	er	dő	sí-
té	sé	ről	szá	molt	be	(s	a	ké	sőbb	vizs	gá	la	tot	tar	tó	bi	zott	ság	egyet	len	fát	nem	ta	lált	a	kör	nyé-
ken),	ami	kor	a	pa	rasz	tok	egy	sze	rű	en	ott	hagy	ták	a	föld	jü	ket,	és	a	vá	ros	ok	ba	me	ne	kül	tek,	
avagy	ami	kor	a	 te	lek	 tu	laj	do	no	sa	az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Mi	nisz	té	ri	um	ki	hall	ga	tá	sa	so	rán	
kép	te	len	volt	fel	is	mer	ni	még	a	sa	ját	föld	tu	laj	do	nát	is.

Volt	pél	dá	ul	egy	ter	me	lő	szö	vet	ke	zet	–	az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Köz	pont	do	ku	men	tu	ma	i	ban	
em	lí	tett,	Adony	kör	nyé	ki	hí	res	Hold	vi	lág	Tszcs	–,	mely	nek	tag	jai	ál	lí	tó	lag	csak	éj	jel	mű	vel-
ték	föld	jü	ket,	hogy	a	gaz	da	ság	pon	tos	mé	re	tét	ne	le	hes	sen	meg	ál	la	pí	ta	ni.	Ami	kor	a	be	szol-
gál	ta	tá	si	kö	te	le	zett	sé	get	ki	ve	tet	ték	a	szö	vet	ke	zet	re,	nem	volt	tud	ha	tó,	hogy	pon	to	san	mek-
ko	ra	te	rü	le	tet	kell	meg	ter	hel	ni.	Egy	olyan	or	szág	ban,	ahol	nyolc	év	alatt	a	tel	jes	meg	mű	vel-
he	tő	föld	te	rü	let	nagy	sá	gá	val	meg	egye	ző	föld	ál	lo	mány	cse	rélt	gaz	dát,	rá	adá	sul	több	ször	is	
(1945	és	1953	kö	zött),	nem	cso	da,	hogy	a	föld	je	len	tős	há	nya	da	nem	volt	föl	lel	he	tő.

Nem	csak	a	ter	me	lők,	ha	nem	a	ha	tó	sá	gok	is	job	ban	jár	tak	a	föld	el	tit	ko	lá	sá	val.	Ke	ve	sebb	
te	rü	let	ke	ve	sebb	kö	te	le	zett	sé	get	je	len	tett,	és	ami	kor	a	he	lyi	ap	pa	rá	tus	a	hi	va	ta	los	nyil	ván-
tar	tás	ból	hi	ány	zó	föl	dek	ről	gyűj	tött	be	il	le	gá	li	san,	a	fel	sőbb	szer	vek	tud	ta	nél	kül	ter	mény-
adót,	nem	csak	az	év	vé	gi	hi	á	nyok	egy	ré	szét	tud	ta	be	hoz	ni,	ha	nem	még	az	ere	de	ti	leg	ki	sebb	
föld	te	rü	let	re	ké	szí	tett	ter	vet	is	„túl	tel	je	sí	tet	te”.	Így	azu	tán	a	he	lyi	ap	pa	rá	tus	nem	egy	sze	rű	en	
ada	to	kat	akart	a	ter	me	lők	től,	de	ugyan	annyi	ra	rá	utalt	volt	a	ha	mis	in	for	má	ci	ó	ra,	mint	a	ter-
me	lő	az	ada	tok	meg	ha	mi	sí	tá	sá	ra.	Az	ap	pa	rá	tus	ki	bú	vói,	év	vé	gén	ké	szí	tett	ma	gya	ráz	ko	dá-
sai	azok	ra	a	meg	ha	mi	sí	tott	ada	tok	ra	tá	masz	kod	tak,	ame	lye	ket	a	ter	me	lők	szál	lí	tot	tak.	Az	
ap	pa	rá	tust	 nem	 egy	sze	rű	en	 az	 in	for	má	ció,	 ha	nem	 a	 tu	dot	tan	 torz	 adat	 meg	szer	zé	sé	nek	
szük	sé	ges	sé	ge	hoz	ta	a	gaz	dál	ko	dók	tól	füg	gő	hely	zet	be.	A	ha	ta	lom	nak	ér	de	ké	ben	állt,	hogy	
hagy	ja	ma	gát	be	csap	ni.

Már	az	év	ele	jén	min	den	ki	tud	ta	–	még	az	Or	szá	gos	Terv	hi	va	tal	el	nö	ke	is	–,	hogy	a	Ter-
vet	kép	te	len	ség	lesz	tel	je	sí	te	ni.	A	hi	e	rar	chia	al	sóbb	szint	je	in	mű	kö	dő	hi	va	tal	no	kok	szá	má	ra	
vi	lá	gos	volt,	hogy	az	ada	tok,	me	lyek	re	a	ter	vet	ala	poz	ták,	va	lót	la	nok	vol	tak,	hi	szen	ők	fab-
ri	kál	ták	 eze	ket.	 (A	 Terv	hi	va	tal	 pe	dig	 tu	da	to	san	 „prog	resszív”	 ter	ve	ket	 ké	szí	tett,	 va	gyis	
min	den	év	ben	emel	te	a	be	ta	ka	rí	tan	dó	 ter	mény	mennyi	ség	 ter	ve	it,	ho	lott	a	 ter	més	min	den	
év	ben	csök	kent	az	elő	ző	höz	ké	pest.)	Min	den	ki	pon	to	san	tud	ta,	hogy	az	év	csak	bu	kás	sal	
vég	ződ	het,	 és	 az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Mi	nisz	té	ri	um	vizs	gá	la	tot	 fog	majd	kez	de	mé	nyez	ni,	
hogy	a	ka	taszt	ró	fa	fe	le	lő	se	it	le	lep	lez	ze.	A	gaz	dál	ko	dó	nak,	az	egy	re	sze	gé	nyebb	pa	raszt	ság-
nak	sza	bad	sá	gán	kí	vül	nem	volt	sok	vesz	te	ni	va	ló	ja,	az	ap	pa	rá	tus	ban	dol	go	zók	nak	azon	ban	
an	nál	több:	po	zí	ci	ó	juk	for	gott	koc	kán,	az	az	zal	já	ró	pri	vi	lé	gi	u	mok	kal	együtt.	Már	pe	dig	egy	
kegy-	és	ál	lás	vesz	tett	tiszt	vi	se	lő	igen	sze	ren	csét	len	nek	tűnt	az	1950-es	évek	Ke	let-Eu	ró	pá-
já	ban.	A	ka	taszt	ró	fát	csak	hi	he	tő	ali	bi	vel	le	he	tett	el	ke	rül	ni.	Aki	jó	tör	té	net	tel	állt	elő,	meg-
me	ne	kült	–	leg	aláb	bis	a	kö	vet	ke	ző	íté	let	na	pig.

Aki	nek	gyen	ge	kép	ze	lő	e	re	je	volt,	vagy	nem	tu	dott	a	pa	rasz	tok	kal	együtt	mű	köd	ni,	ha	mar	
el	bu	kott.	Egy	fa	lu	si	tiszt	vi	se	lő,	akit	tíz	ton	na	ku	ko	ri	ca	el	tű	né	sé	ért	von	tak	fe	le	lős	ség	re,	azt	
ál	lí	tot	ta,	hogy	a	csűr	ben	tá	rolt	ma	go	kat	me	get	ték	a	tyú	kok.	Ez	a	tör	té	net	nem	hang	zott	túl	
jól,	s	a	tiszt	vi	se	lőt	két	év	bör	tön	bün	te	tés	re	ítél	ték.	Egy	ál	la	mi	gaz	da	ság	igaz	ga	tó	ja	1953-ban	
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a	ha	tal	mas	bú	za	vesz	te	sé	get	az	zal	ma	gya	ráz	ta,	hogy	a	fris	sen	be	sze	relt	vá	kuumgé	pe	zet	túl-
szá	rí	tot	ta	a	ga	bo	nát.	Ez	sem	volt	 jó	me	se,	ő	 is	bör	tön	ben	vé	gez	te.	Ami	kor	azon	ban	egy	
kör	ze	ti	 ta	nács	el	nö	ke	a	 tej	vesz	te	sé	get	az	zal	ma	gya	ráz	ta,	hogy	a	pa	rasz	tok	a	 te	he	ne	i	ket	a	
té	esz	be	ad	ták,	ezért	nem	tud	ta	raj	tuk	be	haj	ta	ni	a	ter	mény	adót	–	azt	el	fo	gad	ták.	Két	év	vel	
ké	sőbb	a	Be	gyűj	té	si	Mi	nisz	té	ri	um	 rend	őr	csa	pa	tok	kal	meg	erő	sí	tett	 kép	vi	se	lő	je	meg	je	lent	
egy	kis	he	gyi	fa	lu	ban,	hogy	erő	vel	be	hajt	sa	a	ter	mény	adót.	A	pa	rasz	tok	azt	ál	lí	tot	ták,	hogy	
ép	pen	a	té	esz	csé	fe	lé	ipar	kod	nak,	ugya	nis	csat	la	koz	ni	akar	nak,	ezért	nem	tet	tek	még	ele	get	
a	be	szol	gál	ta	tá	si	kö	te	le	zett	ség	nek.	A	mi	nisz	ter,	aki	tisz	tá	ban	volt	ve	le,	hogy	a	szö	vet	ke	ze	ti	
ta	gok	be	szol	gál	ta	tá	si	ked	vez	mény	re	jo	go	sul	tak,	és	volt	va	la	mi	ké	pe	ar	ról,	hogy	a	szö	vet	ke-
ze	tek	je	len	tős	ré	sze	csu	pán	ál	tár	su	lás,	azt	mond	ta:	„Ez	nyil	ván	va	ló	an	csak	ár	mány	ko	dás;	
sen	ki	nem	csat	la	ko	zik	a	té	esz	hez	csu	pán	a	sa	ját	sza	bad	aka	ra	tá	ból.”	1953-ban	a	be	gyűj	té	si	
mi	nisz	ter	úgy	nyi	lat	ko	zott,	hogy	az	elő	ző	év	ku	ko	ri	ca	és	nap	ra	for	gó	mag	ki	esé	se	a	be	gyűj-
tött	ter	mény	át	la	gos	nál	ma	ga	sabb	víz	tar	tal	má	val	volt	ma	gya	ráz	ha	tó.	Bi	zo	nyá	ra	úgy	gon	dol-
ta,	hogy	a	bát	ra	ké	a	jö	vő,	azo	ké,	akik	nek	van	mer	szük	a	leg	hi	he	tet	le	nebb	ha	zug	sá	gok	kal	
elő	áll	ni,	hi	szen	1952	volt	az	el	múlt	két	év	ti	zed	leg	szá	ra	zabb	nya	ra.

A	 tör	té	nész	dol	ga	ezen	a	pon	ton	bo	nyo	lult	tá	vá	lik:	gyak	ran	ne	héz	el	dön	te	ni,	hogy	a	
le	vél	tá	ri	do	ku	men	tum	szem	ben	ál	lás	ról,	ne	tán	po	li	ti	kai	el	len	ál	lás	ról	vagy	ép	pen	el	len	ke	ző-
leg,	a	kol	la	bo	rá	lás	sa	já	tos	ese	té	ről	tu	dó	sít-e.	A	ne	ves	szov	jet	V.	I.	Muhacsev,	az	Isztori-
csesz	kie	Nauki	1960/3.	szá	má	ban	Rol rabotcsih brigad v kollektyivizacii Uralszko gye rev
nyi cím	mel	kö	zölt	fi	gye	lem	re	mél	tó	elem	zést.	A	sok	ra	tar	tott	szer	ző	be	szá	mol	ar	ról,	hogy	
1929	ok	tó	be	ré	ben–no	vem	be	ré	ben	Vorobjevszkben	a	ku	lá	kok	áltermelőszövetkezetet	ala-
pí	tot	tak,	ame	lyet	azu	tán	a	Tyumenből	jött	há	rom	bol	se	vik	se	gít	sé	gé	vel	szer	ve	zett	kom	szo-
molsejt	 le	lep	le	zett,	és	az	ál	szö	vet	ke	ze	tet	ál	do	za	tos	mun	ká	val	 így	azu	tán	si	ke	rült	 föl	szá-
mol	ni.	Vá	la	szul	 a	 pó	rul	 járt	 ku	lá	kok	 fegy	ve	res	meg	moz	du	lást	 szer	vez	tek,	majd	mi	u	tán	
ár	tal	mat	lan	ná	tet	ték	őket,	a	kom	szo	mo	lis	ták	ból	ala	kult	bri	gád	tag	jai	most	már	va	ló	sá	gos	
szö	vet	ke	ze	tet	hoz	tak	lét	re	az	ál	sá	gos	he	lyén.	Bár	Ma	gya	ror	szá	gon	a	na	gyobb	föld	del	ren-
del	ke	ző	gaz	dák	 in	kább	bir	to	ka	ik	szét	írá	sá	val	pró	bál	tak	ki	búj	ni	a	kö	te	le	zett	sé	gek	alól,	a	
szö	vet	ke	ze	tek	be	pe	dig	a	volt	ag	rár	pro	le	tár	ok	és	az	úgy	ne	ve	zett	tör	pe	bir	to	kos	ok	lép	tek	be,	
de	az	a	tény,	hogy	1952	vé	gén	meg	von	ták	a	szö	vet	ke	zés	ala	csony	for	má	já	nak	te	kin	tett	I.	
és	 II.	 tí	pu	sú	 szö	vet	ke	ze	tek	nek	 ad	dig	 já	ró	 be	szol	gál	ta	tá	si	 ked	vez	mé	nye	ket,	 azt	mu	tat	ja,	
hogy	a	szö	vet	ke	ze	tek	ala	pí	tá	sá	val	Ma	gya	ror	szá	gon	sem	volt	min	den	rend	ben.	A	tör	té	nész-
nek	te	hát	nem	csak	azt	ne	héz	el	dön	te	nie,	mi	kép	pen	is	ér	té	kel	je	a	do	ku	men	tu	mok	ból	ki	bon-
ta	ko	zó	ké	pet,	ha	nem	még	azt	is,	hogy	va	ló	já	ban	mi	tör	tént.	Az	tör	tént-e,	hogy	a	pa	rasz	tok	
be	lép	tek	a	szö	vet	ke	zet	be,	és	az	erő	szak	nak	en	ged	ve,	úgy	mond,	kol	la	bo	rál	tak	a	rend	szer-
rel,	avagy	az,	hogy	igen	ra	vasz	mó	don	túl	jár	tak	a	ha	ta	lom	eszén,	ami	kor	a	szö	vet	ke	zet	ala-
pí	tást	vá	lasz	tot	ták	a	ki	bú	jás	esz	kö	ze	ként?

A	 pa	raszt	ság	gal	 együtt	mű	kö	dő	 tiszt	vi	se	lők	 bol	do	gul	tak	 még	 a	 leg	in	kább.	 Az	 olyan	
ad	mi	niszt	rá	to	rok,	akik	hagy	ták,	hogy	a	pa	rasz	tok	a	fe	ke	te	pi	a	con	el	ad	ják	a	te	he	ne	i	ket,	majd	
hir	te	len	szar	vas	mar	ha	vész	ről	tet	tek	je	len	tést	a	já	rás	nak;	akik	asszisz	tál	tak	a	szü	le	té	si	anya-
köny	vi	ki	vo	na	tok	meg	ha	mi	sí	tá	sá	hoz	(a	 fa	lu	 la	kos	sá	ga	egy	szer	csak	el	ag	gott,	mi	vel	a	65	
éves	nél	öre	geb	bek	nek	a	tör	vé	nyek	el	en	ged	ték	a	ter	mény	adó	egy	ré	szét);	akik	el	for	dí	tot	ták	
a	fe	jü	ket,	ami	kor	a	pa	rasz	tok	ál	té	esz	csé	ket	ala	kí	tot	tak;	akik	nem	emel	tek	szót,	ami	kor	egy	
csa	lád	pa	pí	ron	fel	osz	tot	ta	a	ro	kon	ság	kö	zött	a	föl	det;	akik	se	gí	tet	tek	az	ál	la	to	kat	az	er	dő	ben,	
a	ga	bo	nát	a	föld	alat	ti	tá	ro	lók	ban	rej	te	get	ni.	Míg	a	po	li	ti	kai	és	tör	té	ne	ti	elem	zés	sab	lon	jai	a	
ha	tal	mon	lé	vő	ket	és	a	ha	ta	lom	tól	meg	fosz	tott	 ter	me	lő	ket	örök	szem	ben	ál	lás	ban	lát	tat	ják,	
ezek	a	for	rá	sok	in	kább	szo	ros	össze	fo	nó	dás	ra,	egy	más	tól	va	ló	füg	gés	re,	egy	Nagy	Ka	pocs-
ra	utal	nak.	Ah	hoz,	hogy	az	ap	pa	rá	tus	em	be	rei	a	fel	szí	nen	ma	rad	has	sa	nak,	szük	sé	gük	volt	a	
ter	me	lők	túl	élé	si	stra	té	gi	á	i	ra.

Ám	ha	mind	ez	igaz	len	ne,	ha	az	ap	pa	rá	tus	ér	de	ke	va	ló	ban	azt	kí	ván	ta	vol	na,	hogy	a	ter-
me	lők	kel	együtt	mű	köd	ve	csap	ják	be	azt	a	rend	szert,	amely	az	ap	pa	rá	tus	lé	tét	és	ha	tal	mát	
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biz	to	sí	tot	ta,	ak	kor	ho	gyan	volt	le	het	sé	ges	szta	ha	no	vis	ta	mun	ka	ver	se	nye	ket	ren	dez	ni,	min-
den	év	ben	az	elő	ző	év	bá	zi	sá	nál	ma	ga	sabb	prog	resszív	ter	ve	ket	ké	szí	te	ni,	nor	má	kat	ren	dez-
ni,	a	mun	ka	front	ján	meg	nyert	egy	re	újabb	csa	tá	kat	je	len	te	ni?	A	re	kor	dok	és	a	sza	bo	tázs	
kö	zött	nincs	el	lent	mon	dás:	hadd	il	luszt	rál	jam	ezt	egy	pro	fán	pél	dá	val.	Egy	ser	tés	te	nyész	tő	
té	esz	csé	nek	a	te	nyész	tés	min	den	sza	ka	szá	ra	ter	vet	kel	lett	ké	szí	te	nie.	Egy	ala	pos	vizs	gá	lat	
de	rí	tet	te	ki,	hogy	az	1953.	terv	év	so	rán	„igaz	ga	tó	sá	gi	szin	ten	6300	in	do	ko	lat	lan	bú	ga	tás”	
sze	re	pel	a	nyil	ván	tar	tás	ok	ban.	A	ser	tés	sza	po	rí	tá	si	terv	ben	csak	a	ko	cák	bú	ga	tá	sa	sze	re	pelt,	
a	kö	zös	gaz	da	ság	azon	ban	nem	kí	mél	te	a	sül	dő	ma	la	co	kat	sem.	Ily	mó	don	a	pa	rasz	tok	túl-
tel	je	sí	tet	ték	a	ter	vet	–	több	volt	a	kis	ma	lac,	mint	a	ter	ve	zett	–,	de	egyút	tal	a	tit	kos	alom	egy	
ré	szét	el	is	tu	laj	do	ní	tot	ták	sa	ját	ma	guk	szá	má	ra.	El	len	ál	lás	ez	vagy	szodomizmus?	Avagy	
mind	a	ket	tő?	Még	a	túl	tel	je	sí	tés	is	le	he	tett	a	rend	szer	el	le	ni	küz	de	lem	esz	kö	ze,	ne	héz	hely-
zet	be	hoz	va	így	a	tör	té	nészt,	aki	sze	ret	né	egy	más	tól	el	vá	lasz	ta	ni	a	kol	la	bo	rá	lást	és	a	pa	raszt-
em ber bá tor ki ál lá sát.

III.

Ami	kor	a	kol	lek	ti	vi	zá	lás	el	ső	hul	lá	ma	elindult	1948-ban,	az	ap	pa	rá	tus	fő	fel	ada	ta	a	té	e	szek	
szer	ve	zé	se	lett.	A	he	lyi	és	köz	pon	ti	ap	pa	rat	csi	kok	éjt	nap	pal	lá	té	ve	dol	goz	tak	azon,	hogy	
a	 pa	rasz	to	kat	 pro	pa	gan	dá	val,	 ad	mi	niszt	ra	tív	 in	téz	ke	dé	sek	kel,	 erő	vel	 vagy	 jó	 szó	val	
rávegyék	 a	 be	lé	pés	re	 a	 kö	zös	be.	Sem	 ide	jük,	 sem	ener	gi	á	juk	nem	ma	radt	 ar	ra,	 hogy	 a	
be	gyűj	tés	sel	fog	lal	koz	za	nak.	A	fris	sen	ala	kult	té	esz	csék	ter	mény	adó-kö	te	le	zett	sé	gét	csök-
ken	tet	ték,	te	hát	az	ap	pa	rá	tus	té	esz	ala	pí	tó	si	ke	rei	egy	ben	azt	is	je	len	tet	ték,	hogy	nem	tud	ták	
a	ki	ro	vást	tel	je	sí	te	ni.	A	kuláktalanítás	ide	jén	–	ami	kor	a	ku	lá	ko	kat	in	ter	nál	ták,	föld	je	i	ket	
el	ko	boz	ták	–	a	ter	mény	adó	val	sújt	ha	tó	te	rü	le	tek	mennyi	sé	ge	to	vább	csök	kent.	(A	ku	lák-
nak	 mi	nő	sí	tett	 gaz	dál	ko	dók	 egy	 hold	ra	 ju	tó	 kö	te	le	zett	sé	gei	 lé	nye	ge	sen	 meg	ha	lad	ták	 a	
sze	gény	pa	raszt	ok	egy	hold	ra	ki	rótt	be	szol	gál	ta	tá	si	ter	he	it.)	Ami	kor	el	kez	dő	dött	az	új	szo-
ci	a	lis	ta	 vá	ros	ok	 épí	té	se,	 a	meg	nö	ve	ke	dett	 épí	tő	ipa	ri	mun	ka	erő-szük	ség	le	tet	 a	 fal	vak	ból	
kel	lett	fe	dez	ni.	A	fal	vak	el	nép	te	le	ne	dé	sét	nem	csak	a	meg	él	he	tés	mind	na	gyobb	ne	héz	sé	gei	
okoz	ták,	nem	csu	pán	a	Párt	pa	raszt	ság	gal	szem	be	ni	bi	zal	mat	lan	sá	ga	űz	te	el	a	gaz	dál	ko	dó-
kat	a	föld	ről,	a	nép	ván	dor	lást	nem	csu	pán	a	mo	bi	li	zá	lá	si	kény	szer	okoz	ta,	ha	nem	az	ál	lan-
dó	an	új	ra	ter	me	lő	dő	szűk	ke	reszt	met	sze	tek	is,	ame	lyek	a	cent	ra	li	zá	ció	és	a	cent	ra	li	zá	ci	ó	val	
szem	be	ni	el	len	ál	lás	ter	mé	kei	vol	tak.	Min	den	köz	pon	to	sí	tott	gaz	da	ság	szán	dé	ko	san	is,	meg	
aka	ra	ta	 el	le	né	re	 is	 ál	lan	dó	an	 hi	á	nyo	kat,	 szűk	 ke	reszt	met	sze	te	ket	 pro	du	kál.	 Ahol	 szűk	
ke	reszt	met	sze	tek	van	nak,	ott	mind	ig	van	nak	pri	o	ri	tá	sok	is,	ahol	pe	dig	pri	o	ri	tá	sok	van	nak,	
ott kam pá nyok nak kell len ni ük.

Ahol	a	hús	hi	ány	cikk,	ott	ál	ta	lá	ban	a	hú	sé	lesz	a	leg	kö	ze	leb	bi	fő	sze	rep.	Ha	a	ha	tal	mon	
lé	vők	vá	gó	híd	ra	hajt	ják	a	te	he	ne	ket,	a	tej	lesz	az	újabb	hi	ány	cikk.	Ha	a	ba	rom	fi	az	ép	pen	
zaj	ló	kam	pány	ál	do	za	ta,	ak	kor	a	kö	vet	ke	ző	kam	pány	nak	a	to	já	sok	ra	kell	kon	cent	rál	nia.	A	
ga	bo	na	kam	pány	ta	kar	mány	hi	ánnyal	vég	ző	dik,	a	ta	kar	mány	hi	ány	mi	att	le	vág	ják	az	ál	la	to-
kat,	és	megint	kö	vet	ke	zik	a	hús	hi	ány.	A	ve	ze	tő	ség	úgy	érez	het	te	ma	gát,	mint	a	ten	ge	rész,	
aki	egyet	len	ho	mok	zsák	kal	pró	bál	ja	be	töm	ni	a	ha	jó	tes	tén	ke	let	ke	zett	meg	szám	lál	ha	tat	lan	
lé	ket	(Struve	1930:	146).	Az	egyik	év	ben	a	ta	kar	mány	hi	ány	mi	att	a	pa	rasz	tok	nak	mak	kot	
kel	lett	gyűj	te	ni	ük	az	er	dőn.	Mint	hogy	azon	ban	a	va	dá	szat	 igen	nagy	je	len	tő	ség	gel	bírt	a	
párt-	és	ál	la	mi	ve	ze	tők	szá	má	ra,	az	er	dők	be	fő	leg	a	va	dász	tár	sa	ság	ok	tag	ja	i	nak	volt	be	já	rá-
sa.	A	makk	gyűj	tés	re	uta	sí	tott	pa	rasz	tok	így	ne	he	zen	te	het	ték	vol	na	be	a	lá	bu	kat	az	el	zárt	
va	dász	me	zők	re.	Ez	az	egy	más	sal	szem	ben	ál	ló	pri	o	ri	tá	sok	–	mond	hat	nánk,	hogy	a	szo	ci	a-
lis	ta	gaz	da	ság	–	meg	old	ha	tat	lan	di	lem	má	ja.

Az	ap	pa	rá	tus	el	kö	te	le	zett	sé	gét	mind	ig	az	ép	pen	fo	lya	mat	ban	lé	vő	kam	pány	si	ke	re	alap-
ján	íté	lik	meg.	De	ha	az	ap	pa	rat	csi	kok	túl	tel	je	sí	te	nek,	ők	lesz	nek	a	kö	vet	ke	ző	el	ke	rül	he	tet-
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len	ka	taszt	ró	fa	bűn	bak	jai,	hi	szen	ők	fe	lel	nek	majd	azo	kért	a	hi	á	nyo	kért,	ame	lye	ket	az	ép	pen	
fo	lya	mat	ban	 lé	vő	 kam	pány	 okoz.	A	Párt	 nin	csen	 ab	ban	 a	 hely	zet	ben,	 hogy	 sa	ját	ma	gát	
hi	báz	tat	hat	ná	az	ál	ta	la	te	rem	tett	és	mű	köd	te	tett	rend	szer	hi	bá	i	ért.	A	ba	jok	okát	ezért	min	dig	
a	párt	jobb-	vagy	bal	ol	da	li,	sza	ka	dár	frak	ci	ó	já	ban	kell	ke	res	ni,	amely	el	va	kult	sá	gá	ban	olyan	
messzi	re	ment,	hogy	a	párt	cél	ja	it	is	ve	szély	be	sodorta.	A	kam	pá	nyok	az	ap	pa	rá	tust	szél	ső-
sé	gek	 fe	lé	 so	dor	ják,	 s	 ami	kor	a	 so	ros	ka	taszt	ró	fa	 fel	tű	nik	a	 lát	ha	tá	ron,	 azo	kat	bé	lyeg	zik	
sza	ka	dár	de	vi	áns	nak,	akik	ép	pen	a	leg	lo	já	li	sab	bak,	akik	a	leg	ko	mo	lyab	ban	ve	szik	a	cé	lo	kat.	
Akik	 az	 elő	ző	 kam	pány	még	 friss	 em	lé	kei	mi	att	 tud	ják,	 hogy	 az	 ép	pen	 zaj	ló	 kam	pány	
megint	csak	újabb	kam	pány	ba	fog	tor	koll	ni,	s	ezért	sza	bo	tál	ják	a	mun	kát,	szin	tén	sza	ka	dár-
nak	ítél	tet	nek.	Akik	túl	messzi	re	men	nek	a	té	e	szek	szer	ve	zé	sé	ben,	a	disz	nók	le	mé	szár	lá	sá-
ban,	a	ku	lá	kok	be	bör	tön	zé	sé	ben,	a	makk	gyűj	tés	ben,	a	bal	ol	da	li	áru	lók	kö	zött	ta	lál	ják	ma	gu-
kat.	Akik	meg	pró	bál	ják	meg	men	te	ni	a	ba	rom	fit,	hogy	az	to	jást	toj	jon,	a	te	he	ne	ket	a	te	jért,	
a	pa	rasz	to	kat,	hogy	 le	gyen	aki	 etes	se	 a	vá	ros	t,	 azok	a	 jobb	ol	da	li	 el	len	zék	 (pad)so	ra	i	ban	
ta	lál	ják	ma	gu	kat	(a	tár	gya	ló	te	rem	ben).

Mind	ig	le	he	tet	len	volt	a	jobb	ol	da	li	el	len	ség	Szküllája	és	a	bal	ol	da	li	szél	ső	ség	Kharüb	di-
sze	kö	zött	ügye	sen	ma	nő	ve	rez	ni.	„1794	ta	va	szá	ra	Pá	rizs	már	túl	volt	a	rek	vi	rá	lá	sok	el	ső	
hul	lá	mán,	s	jó	tar	ta	lé	kok	kal	néz	he	tett	a	jö	vő	elé	be.	El	jött	az	al	kal	mas	idő,	hogy	a	pá	ri	zsi	ak	
el	lá	tá	sá	nak	ter	hét	leg	in	kább	vi	se	lő	ga	bo	na	kör	ze	tek	nek	né	mi	elég	té	telt	nyújt	sa	nak.	Ra	vasz	
és	lel	ki	is	me	ret	len	dön	tés	volt,	ami	kor	a	for	ra	dal	mi	kor	mány	Antoine	Decombes-ot,	a	pá	ri	zsi	
élel	me	zé	si	biz	tost,	a	rek	vi	rá	lá	sok	ve	ze	tő	jét	is	a	hebertista	vád	lot	tak	kö	zé	ül	tet	te.	Descombes-
ot,	aki	a	pá	ri	zsi	ak	ér	de	ké	ben	gya	ko	rolt	kí	mé	let	len	nyo	mást	az	élel	mi	szer	el	lá	tó	kör	ze	tek	re,	
gu	il	lo	ti	ne	 alá	 küld	ték.	 Pá	rizs	 el	pusz	tít	ha	tat	lan	 volt,	 de	 élel	me	zé	si	 biz	to	sai	 nem”	 (Cobb	
1970:	286–287).

Vál	ság	hely	ze	tek	ben	 két	 jel	leg	ze	tes	 re	ak	ci	ó	val	 le	het	 gya	kor	ta	 ta	lál	koz	ni:	 a	 kam	pány-
szind	ró	má	val,	amely	azon	na	li	cse	lek	vés	re	ösz	tö	nöz,	és	a	he	lyi	ve	ze	tő	ség	déjà vu él	mény	ből	
táp	lál	ko	zó	inak	ti	vi	tá	sá	val.	A	Szov	jet	unió	1927-es	ga	bo	na	vál	sá	ga	ide	jén	na	gyon	ne	héz	volt	
a	he	lyi	ve	ze	tő	sé	get	tet	tek	re	bír	ni,	mi	vel	még	pon	to	san	em	lé	kez	tek	ar	ra,	mi	kép	pen	vég	ző	dött	
az	1925-ös	ga	bo	na	vál	ság.	Moshe	Lewin	ír	ja:	„Az	elő	ző	krí	zis	em	lé	ke	i	vel	ma	gya	ráz	ha	tó,	
hogy	a	he	lyi	ap	pa	rá	tus	nem	ta	nú	sí	tott	elég	erélyt.	Köz	pon	ti	ha	tá	ro	za	tok	ra	vár	tak,	tud	ván,	
hogy	ha	sa	ját	ne	vük	ben	cse	lek	sze	nek,	ké	sőbb	őket	von	ják	majd	fe	le	lős	ség	re”	(Lewin	1968:	
215).	A	he	lyi	ha	ta	lom	ezért	mind	ig	ad	dig	húz	za	vá	ra	ko	zás	sal	az	időt,	amed	dig	csak	te	he	ti,	
de	mi	vel	a	sem	mit	te	vés	nek	is	sza	bo	tázs	sza	ga	van,	túl	dra	ma	ti	zál	ják	az	ál	la	po	to	kat.	Ez	zel	
de	monst	rál	ják,	hogy	egy	részt	igen	is	ag	gaszt	ja	őket	a	hely	zet,	más	részt	a	hely	zet	túl	sú	lyos	
és	bo	nyo	lult	ah	hoz,	hogy	ők	ma	guk	el	bán	ja	nak	ve	le.	Ám	ez	a	dra	ma	ti	zá	lás	két	élű	fegyver:	
a	köz	pon	ti	ha	ta	lom	is	meg	ri	ad,	a	he	lyi	ve	ze	tő	ket	zak	lat	ják,	ko	moly	in	téz	ke	dé	se	ket	kö	ve	tel-
nek,	vizs	gá	ló	kat	kül	de	nek	a	hely	szín	re	–	akik	per	sze	nem	azért	kap	ják	a	pénzt,	hogy	üres	
kéz	zel	 tá	voz	za	nak.	Ki	 is	de	rí	tik,	hogy	a	vál	sá	got	sza	bo	tázs	okoz	ta,	a	ku	lá	kok	és	a	he	lyi	
tiszt	vi	se	lők	össze	es	kü	vé	se,	po	li	ti	kai	el	faj	zás.	És	ez	zel	új	kam	pány	ve	szi	kez	de	tét,	amely	a	
kö	vet	ke	ző	vál	sá	gig,	a	kö	vet	ke	ző	kam	pá	nyig,	a	kö	vet	ke	ző	fe	le	lős	ség	re	vo	ná	sig	tart.

	A	„terv	gaz	da	ság”	he	lyett	ta	lá	lóbb	len	ne	ezt	a	rend	szert	„kam	pány	gaz	da	ság	nak”	ne	vez	ni.	
Ha	va	la	ha	is	el	ké	szült	egy	terv,	más	nap	ra	ér	vé	nyét	ve	szí	tet	te.	Vol	tak	a	gaz	da	ság	nak	olyan	
ága	za	tai,	me	lyek	csak	az	év	kö	ze	pén	kap	ták	meg	a	ter	vet,	vagy	nem	is	kap	tak	sem	mi	lyen	
ter	vet.	Be	vett	gya	kor	lat	volt	a	 ter	ve	ket	az	év	vé	ge	előtt	át	ír	ni,	hogy	job	ban	össz	hang	ban	
legyenek	a	tény	le	ges	ered	mé	nyek	kel.	1952-ben	az	öt	éves	ter	vet	Ma	gya	ror	szá	gon	472-szer	
ír	ták	át,	az	éves	ter	vet	pe	dig	113-szor.

A	 ter	me	lők	 in	di	vi	du	a	li	zá	lá	sa	a	gaz	da	ság	ban	az	ál	lam	pol	gár	ok	ato	mi	zá	lá	sát	 je	len	ti	 a	
po	li	ti	ká	ban.	Bi	zo	nyos	ér	te	lem	ben	azt	is	mond	hat	juk,	hogy	a	pár	tok,	szö	vet	sé	gek,	szak-
szer	ve	ze	tek,	klu	bok	és	egyéb	tö	mö	rü	lé	sek	fel	szá	mo	lá	sa	és	egyet	len	köz	pon	ti	szerv	vel	–	
egy	párt	tal,	egy	szak	szer	ve	zet	tel,	egy	 if	jú	sá	gi	 tö	mö	rü	lés	sel,	egy	nő	szö	vet	ség	gel	–	va	ló	
he	lyet	te	sí	té	se	a	po	li	ti	kai	élet	vé	gét	je	len	ti.
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Hannah	Arendt	The Origin of Totalitarianism cí	mű	köny	vé	ben	úgy	ér	vel,	hogy	„a	to	ta-
li	tá	ri	us	rend	sze	rek	in	kább	a	tö	me	gek	ato	mi	zá	lá	sán,	mint	a	tár	sa	da	lom	struk	tú	ra-nél	kü	li	sé-
gén	ala	pul	nak”	(1966:	318).	„A	ter	ror	csak	az	egy	más	tól	el	szi	ge	telt	em	be	re	ken	ké	pes	tel	je-
sen	úr	rá	len	ni.	Ezért	min	den	tirannikus	rend	szer	nek	az	a	fő	cél	ja,	hogy	az	em	be	re	ket	el	szi-
ge	tel	je	egy	más	tól.	A	ter	ror	kez	dőd	het	el	szi	ge	telt	ség	gel,	de	hogy	mind	ig	az	zal	vég	ző	dik,	s	
hogy	a	fé	le	lem	leg	jobb	ta	la	ja,	az	biz	tos”	(Arendt	1966:	474).	The Crisis of the Republic 
cí	mű	köny	vé	ben	így	foly	tat	ja	a	gon	do	la	tot:	„A	ter	ror	ha	té	kony	sá	ga	szin	te	tel	jes	mér	ték	ben	
a	 tár	sa	da	lom	ato	mi	zá	lá	sá	nak	mér	té	ké	től	 függ.	Min	den	fé	le	 szer	ve	zett	 el	len	zék	nek	el	 kell	
tűn	nie	ah	hoz,	hogy	a	ter	ror	tel	jes	erő	vel	ura	lom	ra	jut	has	son”	(Arendt	1972:	154).	Az	ato	mi-
zá	lás	cél	ja,	hogy	min	den	ne	mű	po	li	ti	kai	cse	lek	vést	és	pár	be	szé	det	le	he	tet	len	né	tegyen.

Az	ato	mi	zált	ság	ezek	sze	rint	te	hát	a	po	li	ti	kai	pár	be	széd,	az	ön	kén	tes	po	li	ti	kai	cse	lek	vés,	
va	ló	já	ban	a	po	li	ti	ka	ha	lá	la.	Ám	ér	de	mes	ész	re	ven	ni,	hogy	ami	kor	az	ér	tel	mes	cse	lek	vés	
min	den	 for	má	ja	 le	he	tet	len	né	 vá	lik,	 ami	kor	 sem	mi	lyen	 po	li	ti	kai	 vé	le	mény	nyil	vá	ní	tás	nak	
nin	csen	 élet	te	re,	 ak	kor	min	den	meg	moz	du	lás	po	li	ti	kai	üggyé	vá	lik.	Ahe	lyett	 hogy	meg-
szűn	ne,	meg	hal	na,	szét	por	lad	na,	a	po	li	ti	ka	szét	osz	lik.	Min	de	nütt	je	len	van	lát	ha	tat	la	nul.	Ha	
a	po	li	ti	kai	élet	nek	nincs	nyil	vá	nos,	el	ér	he	tő	szín	te	re,	ha	nincs	mód	nyil	vá	nos	kri	ti	kai	po	li-
ti	kai	dis	kur	zus	ra,	ak	kor	min	den	ből	po	li	ti	ka	vál	hat,	bár	mi	lyen	vi	sel	ke	dés,	gesz	tus,	jel,	hang	
po	li	ti	kai	je	len	tést	kap	hat.	Ha	az	em	be	rek	nem	cse	le	ked	het	nek	és	be	szél	het	nek	nyil	vá	no	san,	
min	den	pri	vát	meg	szó	la	lást	és	gesz	tust	tit	kos	po	li	ti	kai	je	len	tés	sel	le	het	gya	nú	sí	ta	ni.	Bár	a	
tár	sa	da	lom	tu	dó	sok	azt	ál	lít	ják,	hogy	a	de	mo	bi	li	zá	ció,	az	individualizáció	és	az	atomizáció	
a	po	li	ti	ka	vé	gét	je	len	ti,	én	úgy	gon	do	lom,	hogy	a	fe	nye	ge	tett	ség	ura	lom	ra	ju	tá	sa	kor	a	po	li-
ti	ka	nem	hal	meg,	ha	nem	ki	csú	szik	a	tu	da	tos	irá	nyí	tás	alól.	A	Köz	pont	nak,	min	den	lát	szat	
el	le	né	re,	nincs	kont	roll	ja	töb	bé	a	fo	lya	ma	tok	fe	lett.

Az	ato	mi	zált	tár	sa	dal	mak	re	zsim	jei	nem	csak	mes	ter	sé	ge	sen	gyárt	ják	a	bel	ső	el	len	sé-
get;	 a	 po	li	ti	kai	 pe	rek	 vád	lott	jai	 nem	vol	tak	mind	ig	 tel	je	sen	 ár	tat	la	nok,	 ha	nem	 sok	szor	
va	ló	di	el	len	sé	gek,	még	ha	más	kép	pen	is,	mint	aho	gyan	a	po	li	ti	kai	ha	ta	lom	ezt	ál	lí	tot	ta.	A	
nyil	vá	nos	szfé	ra	depolitizálása	mil	li	ó	nyi	tit	kos	el	len	sé	get	te	remt.	A	mun	ka	he	lyi	tel	je	sít-
mény-vissza	fo	gás	nem	gaz	da	sá	gi,	ha	nem	po	li	ti	kai	 tet	té	vá	lik,	Proustot	ol	vas	ni	nem	az	
íz	lés,	ha	nem	a	vi	lág	né	zet	ki	fe	je	zé	se,	a	csa	lád	sze	re	tet	nem	em	be	ri	ér	ze	lem	meg	nyil	vá	nu-
lá	sa,	 ha	nem	 a	 kis	pol	gá	ri	men	ta	li	tás	 je	le,	 a	 pa	raszt	ság	 túl	élé	si	 tech	ni	kái	 nem	 bi	o	ló	gi	ai	
szük	ség	let,	ha	nem	alan	tas	an	ti	szo	ci	a	lis	ta	po	li	ti	kai	cse	lek	vés	esz	kö	zei.	Az	atomizáció	a	
pa	rasz	to	kat	–	és	a	tár	sa	da	lom	min	den	más	tag	ját	–	va	ló	sá	gos	po	li	ti	kai	sze	rep	lő	vé	tet	te;	
ezu	tán	min	den	tet	tük	po	li	ti	ka	i	vá	vált,	még	ha	nem	is	egé	szen	úgy,	mint	aho	gyan	a	po	li	ti-
ka	tu	do	mány	klasszi	ku	sai	ezt	ér	tel	mez	ték.

Nem	csak	a	pri	vát	cse	le	ke	de	tek,	ha	nem	még	a	ter	mé	sze	tes	ha	lál	is	köz	vet	len	po	li	ti	kai	je-	
len	tést	kap	ha	tott.	1955-ben	a	Köz	pon	ti	Sta	tisz	ti	kai	Hi	va	tal	el	nö	ke	le	vél	ben	rész	le	tez	te	Er-	
dei	Fe	renc	föld	mű	ve	lés	ügyi	mi	nisz	ter	nek,	hogy	mi	lyen	sza	bály	ta	lan	sá	go	kat	tar	tal	maz	nak	a	
té	e	szek	 tag	jegy	zé	kei.	Vá	la	szá	ban	 a	mi	nisz	ter	 rá	mu	ta	tott:	 „(H)a	 je	len	té	si	 rend	sze	rünk	ben	
olyan	vál	toz	ta	tást	hoz	nánk	lét	re,	hogy	en	ge	délyt	ad	nánk	a	kü	lön	fé	le	okok	ból	el	tá	vo	zot	tak	
név	sor	ból	va	ló	tör	lé	sé	re	vagy	ilyen	ér	te	lem	ben	a	sta	tisz	ti	kai	rend	sze	rünk	nek	a	meg	vál	toz	ta-
tá	sá	ra,	ez	ko	moly	za	vart	okoz	na.	Több	mint	két	éve	hó	nap	ról	hó	nap	ra	föl	me	rül,	hogy	a	ter-
me	lő	szö	vet	ke	ze	tek	ből	el	tá	vo	zott	ta	go	kat	a	név	sor	ból	tö	röl	ni	kell.	Ez	nem	vol	na	he	lyes,	mert	
eb	ből	az	kö	vet	kez	ne,	hogy	a	ter	me	lő	szö	vet	ke	ze	tek	nél	a	je	len	leg	nyil	ván	tar	tott	négy	száz	ezer	
tag	ból	 a	 té	e	szek	 le	ír	ná	nak	 több	 tízezret,	 és	 ez	zel	meg	in	gat	nák	 az	 egész	 tag	lét	szá	mot,	 és	
olyan	moz	gást	 idéz	né	nek	elő	a	 tag	lét	szám	ban,	ami	meg	in	gat	ná	a	 té	e	szek	szi	lárd	sá	gát,	és	el	- 
len	sé	ges	ele	mek	ezt	ki	hasz	nál	hat	nák.	Ha	va	la	kit	ki	zár	nak	a	té	esz	ből,	meg	hal	vagy	egyéb	
okok	mi	att	 csök	ken	a	 tag	lét	szám,	ez	 ter	mé	sze	te	sen	a	 je	len	tés	ben	nem	sze	re	pel	het.”	Ha	ma	- 
gun	ké	vá	ten	nénk	a	pa	raszt	pár	ti	po	li	ti	kus	ból	kom	mu	nis	ta	föld	mű	ve	lés	ügyi	mi	nisz	ter	ré	lett	
ön	je	lölt	sta	tisz	ti	kus	ér	tel	me	zé	sét,	ak	kor	nem	vol	na	olyan	pa	raszt	csa	lád	az	öt	ve	nes	évek	ben,	
amely	va	la	mi	ro	ko	ni	meg	bol	do	gu	lás	foly	tán	nem	foly	ta	tott	vol	na	el	len	ál	ló	te	vé	keny	sé	get.
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Ilyen	kö	rül	mé	nyek	kö	zött	nem	meg	le	pő,	hogy	bár	a	Sta	tisz	ti	kai	Hi	va	tal	2 074 312	me	ző-
gaz	da	sá	gi	 ter	me	lőt	 tar	tott	 szá	mon,	 a	 Be	gyűj	té	si	 Mi	nisz	té	ri	um	 nyil	ván	tar	tá	sá	ban	 csak	
1 631 532	 be	gyűj	tés	re	 kö	te	lez	he	tő	 gaz	dál	ko	dó	 sze	re	pelt.	 Nem	csak	 egy	 egész	 me	gye,	
ha	nem	a	pa	raszt	ság	nak	több	mint	30	szá	za	lé	ka	tűnt	el	éven	te	a	nyil	ván	tar	tás	ok	ból.

A	pa	rasz	tok	nak	gyak	ran	ki	tű	nő	em	lé	ke	ze	tük	van.	Eric	Hobsbawm	ír	ja	le,	hogy	a	pe	rui	
hegy	vi	dék	egy	el	du	gott	kis	 fal	vá	ban	a	pa	rasz	tok	még	1963-ban	 is	ké	pe	sek	vol	tak	 írá	sos	
do	ku	men	tu	mok	 nél	kül	 pon	to	san	 fel	idéz	ni,	 hogy	 az	 1607-es	 föld	osz	tás	 al	kal	má	val	 ki	
mennyi	föl	det	ka	pott	(Hobsbawm	1974:	141–142).		A	ma	gyar	pa	rasz	tok	nak	is	vol	tak	át	ha-
gyo	má	nyo	zott	tör	té	ne	tek	ből	em	lé	ke	ik	ar	ról,	hogy	a	kö	zép	kor	vé	gén	és	az	új	kor	ele	jén	őse-
ik	az	er	dé	lyi	fal	vak	ban	mind	ig	ha	mis	es	küt	tet	tek,	ami	kor	a	ter	més	pon	tos	mennyi	sé	gé	ről	
kér	dez	ték	őket.	Mi	e	lőtt	meg	es	küd	tek	–	 ro	mán	 szo	kás	 sze	rint	 elő	ször	 az	 Is	ten	re,	 az	tán	 a	
Nap	ra,	majd	a	só	ra	és	az	Egy	ház	ra	–,	a	szőr	me	sap	ká	juk	ba	le	hel	tek,	hogy	lel	kü	ket	a	be	széd	
alatt	oda	rejt	ve,	a	ha	mis	es	kü	vé	gez	té	vel	a	tisz	ta	lel	ket	lé	le	gez	zék	vissza	a	kucs	má	ból.	Aho-
gyan	déd	apá	ik	ju	ha	i	kat	a	dézs	má	ra	nem	kö	te	le	zett	ru	té	nok	nál	rej	te	get	ték,	úgy	1945	után	a	
pa	rasz	tok	 ál	la	ta	i	kat	 sok	szor	 a	 ci	gá	nyok	nál	 búj	tat	ták,	 akik	nek	 nem	vol	tak	 be	szol	gál	ta	tá	si	
kö	te	le	zett	sé	ge	ik,	 hi	szen	 nem	kap	tak	 föl	det	 1945-ben.	A	 ku	lá	kok	 a	 sze	gény	pa	raszt	ok	hoz	
vit	ték	ál	la	ta	i	kat,	a	sze	gé	nyebb	pa	rasz	tok	pe	dig	vá	rosi	ro	ko	na	ik	hoz.	A	gaz	dák	kí	sér	le	ti	úton	
meg	ta	nul	ták,	mi	kép	pen	le	het	bir	kát	a	kút	ba	rej	te	ni,	a	disz	nót	éj	sza	ka,	gyer	tya	fény	nél	le	vág-
ni,	a	te	he	net	ti	tok	ban	meg	fej	ni,	tyú	ko	kat,	sőt	ma	la	co	kat	az	ágy	alatt	tar	ta	ni.	A	pa	rasz	tok	csak	
ak	kor	vág	hat	tak	disz	nót	–	aho	gyan	a	kol	lek	tív	fe	le	lős	ség	el	ve	sze	rint	a	pi	a	cot	is	csak	ak	kor	
sza	ba	dí	tot	ták	föl,	ha	már	a	fa	lu	min	den	egyes	la	ko	sa	ele	get	tett	kö	te	le	zett	sé	ge	i	nek	–,	ha	az	
egész	fa	lu	tel	je	sí	tet	te	a	be	szol	gál	ta	tá	si	elő	írá	so	kat.	Az	1938-as	ada	tok	hoz	ké	pest	1950-ben	
a	fe	ke	te	disz	nó	vá	gá	sok	szá	ma	155,2	szá	za	lék	kal	nőtt,	míg	az	ál	la	mi	disz	nó	vá	gá	sok	szá	ma	
72,9	szá	za	lék	ra	csök	kent.	1951-ben	ez	az	arány	130,4,	il	let	ve	87,5	szá	za	lék	volt.

1953-ra	 a	 tel	jes	ma	gyar	 fa	lu	si	 la	kos	ság	 lé	lek	szá	má	nak	 20	 szá	za	lé	ka	 in	ter	ná	ló	tá	bor	ba	
vagy	bör	tön	be	ke	rült	(egye	se	ket	több	ször	is	le	csuk	tak	–	a	20	szá	za	lék	így	ér	ten	dő).	A	bör-
tö	nök	ben	ülő	pa	rasz	tok	tö	me	ge	nem	csak	a	kor	mány	el	tö	kélt	sé	gé	ről	és	a	ter	ror	fo	ko	zó	dá	sá-
ról	ta	nús	ko	dott,	ha	nem	a	pa	rasz	tok	el	len	ál	lá	sá	ról	is,	avagy	ar	ról,	hogy	a	Párt	mi	lyen	arány-
ban	mi	nő	sí	tet	te	el	len	ál	lás	nak	a	pusz	ta	túl	élést.

A	po	li	ti	kai	bru	ta	li	tás	új	ra	szü	li	és	föl	erő	sí	ti	a	ha	gyo	má	nyos	erő	sza	kot.	A	Leg	fel	sőbb	Bí	ró	ság	
le	vél	tá	rá	ból	le	írást	kap	ha	tunk	a	kor	me	ző	gaz	da	sá	gi	tech	ni	ká	i	nak	et	nog	rá	fi	á	já	ról.	A	be	szol	gál-
ta	tá	si	tiszt	vi	se	lő	ket	ka	szá	val,	ka	pá	val,	vas	vil	lá	val	öl	ték	meg,	a	pa	rasz	tok	csép	lőt,	ka	la	pá	csot,	
sar	lót,	ta	li	gát,	ko	csi	ru	dat	és	sze	kér	ten	gelyt	ve	tet	tek	be	a	be	gyűj	tők	el	len.	Az	erő	szak	for	mái	
gyak	ran	kö	zép	ko	ri	vá	vál	tak.	1954-ben	egy	kis	vi	dé	ki	fa	lu	ban	a	pa	rasz	tok	ki	nyom	ták	a	be	gyűj-
tő	tiszt	sze	mét,	le	vág	ták	a	fü	lét	és	az	or	rát,	szét	ver	ték	a	fe	jét.	Egy	má	sik	hely	ség	ben	egy	fiú	
bal	tá	val	ki	loccsan	tot	ta	az	ap	ja	agy	ve	le	jét.	Az	apa	a	fa	lu	párt	tit	ká	ra	volt.	A	Leg	fel	sőbb	Bí	ró	ság	
anya	ga	i	ból	ki	tű	nik,	hogy	az	úgy	ne	ve	zett	„ál	lam	el	le	nes	uszí	tás”	és	„kö	zös	ség	el	le	ni	bűn	tet	tek”	
után	a	bűn	ügyek	lis	tá	ját	a	gyil	kos	ság	és	az	em	ber	ölé	si	kí	sér	let	ve	zet	te.

A	fe	szült	ség	be	szi	vár	gott	a	fal	vak	min	den	na	pi	éle	té	be.	A	Leg	fel	sőbb	Bí	ró	ság	do	ku	men-
tu	mai	sze	rint	a	min	den	na	pos	erő	sza	kos	cse	le	ke	de	tek	ál	do	za	tai	leg	gyak	rab	ban	a	fa	lu	kö	zös-
ség	ből	ke	rül	tek	ki.	Eze	ket	az	ese	te	ket	nem	könnyű	re	konst	ru	ál	ni.	Né	ha	a	gyil	kos	ság	egy-
sze	rű	vendetta	ered	mé	nye	volt,	bosszú	ál	lás	egy	le	ány	test	vér	vagy	lány	gyer	mek	me	ge	rő	sza-
ko	lá	sá	ért,	vagy	a	 fa	lu	si	kocs	má	ban	kez	dő	dött	ve	sze	ke	dés	 ter	mé	sze	tes	vég	ki	fej	le	te.	De	a	
min	den	na	pos	 bru	ta	li	tás	 drá	mai	 mér	té	kű	 nö	ve	ke	dé	se	 vi	dé	ken	 nyil	ván	va	ló	an	 a	 po	li	ti	kai	
bru	ta	li	tás	ered	mé	nye	volt.	Ami	kor	bár	mi	lyen	sem	mi	sé	gért	hosszú	bör	tön	bün	te	tést	kap	hat-
tak	 az	 em	be	rek,	 bi	zony	ta	lan	 idő	re	 in	ter	nál	hat	ták	 őket	 csu	pán	 szü	le	ik	 szár	ma	zá	sa	mi	att,	
ami	kor	a	hi	va	ta	los	igaz	ság	té	tel	a	ter	ror	ral	vált	egyen	lő	vé,	ak	kor	az	em	be	ri	in	du	la	to	kat	fé	ke-
ző	er	köl	csi	tör	vé	nyek	is	meg	la	zul	nak.

A	 fa	lu	si	ak	kö	zöt	ti	össze	tar	tást	–	amely	annyi	ra	erős	volt,	hogy	vég	re	haj	ta	ni	 ja	va	részt	
csak	más	fa	lu	be	li	ek	kel,	vagy	még	in	kább	vá	rosi	mun	ká	sok	kal	le	he	tett	–	a	ha	tó	sá	gok	a	köz-
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sé	gek	meg	osz	tá	sá	val	pró	bál	ták	fel	bom	lasz	ta	ni.	Né	ha	a	ku	lá	ko	kat	igye	kez	tek	rá	kény	sze	rí	te	ni	
ar	ra,	hogy	más	ku	lá	kok	tól	be	gyűjt	sék	a	ter	mény	adót,	a	sze	gény	pa	rasz	to	kat,	hogy	a	ku	lá	kok	tól	
be	gyűj	tött	ter	ményt	el	szál	lít	sák,	csa	lád	ta	go	kat	ej	tet	tek	tú	szul,	hogy	a	csa	lád	ra	nyo	mást	gya	ko-
rol	ja	nak.	A	ha	tó	sá	gok	nak	nem	si	ke	rült	a	be	gyűj	tött	mennyi	sé	get	nö	vel	ni,	el	len	ben	el	ér	ték	azt,	
hogy	a	fa	lu	be	li	ek	köz	ti	bi	zal	mat	lan	ság	nőt	tön-nőtt.	A	fa	lu	kül	vi	lág	gal	szem	be	ni	szo	li	da	ri	tá	sát	
nem	si	ke	rült	tel	je	sen	meg	tör	ni,	de	a	kö	zös	ség	bom	lá	si	fo	lya	ma	ta	fel	gyor	sult,	a	bel	ső	bi	za	lom	
meg	in	gott,	az	egy	más	el	le	ni	erő	szak	meg	nyil	vá	nu	lá	si	sza	po	rod	tak.

A	Be	gyűj	té	si	Mi	nisz	té	ri	um	 fel	jegy	zé	sei	 sze	rint	 a	 ter	ror	 leg	ször	nyűbb	éve,	1952	után,	
egy	re	ne	he	zebb	volt	be	gyűj	té	si	fe	le	lő	sö	ket,	elő	adó	kat	ta	lál	ni	a	köz	sé	gek	ben	és	a	já	rá	sok	ban.	
A	he	lyi	ap	pa	rá	tus	ból	az	út	több	nyi	re	a	bör	tön	be	ve	ze	tett,	a	tiszt	ség	vi	se	lők	nek,	mi	u	tán	sem-
mi	fé	le	fur	fang	gal	nem	tud	tak	a	ter	ve	ző	vá	gya	i	nak	meg	fe	lel	ni,	csak	a	bűn	bak	sze	re	pe	jut	ha-
tott.	Ezen	a	pon	ton	a	rep	resszi	ós	cik	lus	új	sza	ka	sza	kez	dő	dött,	a	Köz	pont	nak	li	be	ra	li	zá	ló	
in	téz	ke	dé	se	ket	kel	lett	hoz	nia,	mi	vel	a	rep	resszió	nem	volt	to	vább	fo	koz	ha	tó.	1952	vé	gé	re	
ko	moly	hi	va	tal	nok-	és	tiszt	vi	se	lő	hi	ány	állt	elő	a	köz	sé	gek	ben.	Az	év	vé	ge	után	le	he	tet	len	né	
vált	az	el	nyo	más	to	váb	bi	fo	ko	zá	sa.

V.

A	tár	sa	da	lom	tu	dó	sok	sze	rint	a	va	ló	sá	gos,	ko	mo	lyan	ve	he	tő	po	li	ti	kai	moz	gal	mak	nak	min	dig	
konk	rét,	vi	lá	gos	po	li	ti	kai	cél	ja	kell	hogy	le	gyen.	Ah	hoz,	hogy	meg	ért	sék	őket,	hogy	po	li	ti	kai	
je	len	tő	sé	get	nyer	je	nek,	bír	ni	uk	kell	az	zal,	amit	Anthony	Giddens	„diszkurzív	tu	da	tos	ság	nak”	
ne	vez	(Giddens	1979a:	223).	Ké	pes	nek	kell	len	ni	ük	prog	ra	mot,	kö	zért	he	tő,	írás	ban	meg	fo	gal-
ma	zott	do	ku	men	tu	mo	kat	lét	re	hoz	ni,	a	po	li	ti	kai	hely	ze	tet	ele	mez	ni.	En	nek	hi	á	nyá	ban	al	kal-
maz	ni	uk	kell	olyan	ér	tel	mi	sé	gi	e	ket,	akik	ar	ti	ku	lál	ni	tud	ják	cél	ja	i	kat	és	kö	ve	te	lé	se	i	ket.	Más	kü-
lön	ben,	ahogy	Eric	Hobsbawm	ír	ja,	„csak	prepolitikus	cso	por	tok	nak	te	kint	he	tő	ek,	ame	lyek	
még	nem	vagy	csak	most	kezd	ték	el	meg	ta	lál	ni	azt	a	nyel	vet,	ame	lyen	po	li	ti	kai	tö	rek	vé	se	i	ket	
ki	fe	je	zik”	(Hobsbawm	1959:	2).	Vagy	ahogy	Eugene	Genovese	fo	gal	maz:	„Szűk	ér	te	lem	ben	
csak	 a	 fel	ke	lést	 le	he	tett	 po	li	ti	kai	 cse	lek	vés	nek	 te	kin	te	ni	 (a	 rab	szol	gák	 ese	té	ben).	 Eb	ből	 a	
szem	pont	ból	az	olyan	te	vé	keny	sé	gek,	me	lye	ket	má	sok	»a	szol	ga	sággal	szembe	ni	min	den	na-
pos	el	len	ál	lás	nak«	ne	vez	nek	–	lo	pás,	ha	zug	ság,	szín	le	lés,	mun	ka	ke	rü	lés,	em	ber	ölés,	ön	gyil-
kos	ság,	 gyúj	to	ga	tás	 –,	 a	 leg	jobb	 eset	ben	 is	 csak	 prepolitikus,	 egyéb	ként	 pe	dig	 apo	li	ti	kus	
ak	ci	ók	nak	te	kint	he	tő	ek”	(Genovese	1974:	598).	Né	ze	tem	sze	rint	azon	ban	van	nak	idők,	ami-
kor	sem	mi	lyen	más	te	vé	keny	ség	re	nincs	le	he	tő	ség,	vagy	pon	to	sab	ban,	ami	kor	az	ilyen	cse	le-
ke	de	tek	a	köz	pon	ti	ha	ta	lom	ér	tel	me	zé	se	sze	rint	po	li	ti	ka	i	vá	vál	nak;	így	a	mikroszintű	ak	ci	ók-
nak	ko	moly	kö	vet	kez	mé	nyei	lesz	nek	a	mak	ro	szin	ten.

Sztá	lin	 ha	lá	lát,	 va	la	mint	 a	 pil	se	ni,	 cseh	szlo	vák	 és	 ke	let-ber	li	ni	 fel	ke	lé	se	ket	 kö	ve	tő	en	
fon	tos	vál	to	zá	sok	tör	tén	tek	a	ke	let-	és	kö	zép-eu	ró	pai	or	szá	gok	több	sé	gé	ben.	Eze	ket	a	vál-
to	zá	so	kat	a	tör	té	net	tu	do	mány	és	a	politológa	ál	ta	lá	ban	Sztá	lin	ha	lá	lá	nak	és	az	utá	na	kö	vet-
ke	ző	 szov	jet	uni	ó	be	li	 vál	to	zá	sok	 köz	vet	len	 kö	vet	kez	mé	nyé	nek	 te	kin	ti.	Az	 év	 jú	ni	u	sá	ban	
ma	gyar	de	le	gá	ci	ót	ren	del	tek	Moszk	vá	ba,	ahol	új	mi	nisz	ter	el	nö	köt	ne	vez	tek	ki,	akit	új	po	li-
ti	kai	irány	vo	nal	ki	dol	go	zá	sá	val	bíz	tak	meg.	Az	1953	utá	ni	„új	sza	kasz”	el	ső	és	leg	fon	to	sabb	
vál	to	zá	sai	a	me	ző	gaz	da	sá	got	érin	tet	ték.	Az	új	mi	nisz	ter	el	nök	–	aki	ké	sőbb,	1956	ok	tó	be	ré-
ben	új	ra	mi	nisz	ter	el	nök	 lett,	majd	1958-ban	ki	vé	gez	ték	–	1945-ben,	a	 föld	re	form	 ide	jén	
me	ző	gaz	da	sá	gi	mi	nisz	ter	volt.

Ta	lán	nem	len	ne	pon	tos	tör	té	ne	ti	ki	je	len	tés,	hogy	a	pa	raszt	ság	buk	tat	ta	meg	a	klasszi	kus,	
sztá	li	nis	ta	po	li	ti	kai	rend	szert	1953-ban	Ma	gya	ror	szá	gon,	de	úgy	vé	lem,	nem	áll	 tá	vol	az	
igaz	ság	tól	azt	ál	lí	ta	ni,	hogy	a	vál	to	zá	sok	je	len	tős	rész	ben	a	vi	dék	el	len	ál	lá	sá	nak	kö	vet	kez-
mé	nyei	vol	tak.	Ami	kor	az	egy	re	nö	vek	vő	he	lyi	el	len	ál	lás	sal	szem	ben	a	he	lyi	ap	pa	rá	tus	már	
nem	volt	haj	lan	dó	együtt	mű	köd	ni	a	köz	pon	ti	ha	ta	lom	mal,	és	az	el	nyo	mást	le	he	tet	len	né	tet	- 
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ték	a	pa	raszt	ság	el	len	ál	lá	si	tech	ni	kái,	nem	volt	más	vá	lasz	tás,	mint	a	ra	di	ká	lis	vál	tás,	a	ki	bú-
já	si	tech	ni	kák	kal	kö	tött,	leg	alább	idő	le	ges	komp	ro	misszum.

Ám	a	struk	tú	ra	alap	ve	tő	vál	to	zá	sai	nél	kül	nem	le	het	sé	ges	li	be	ra	li	zál	ni.	A	li	be	ra	li	zá	ció	el	ső	
je	lé	re	min	den	le	állt;	min	den	ki	még	több	en	ged	mény	re	várt.	Az	ap	pa	rá	tus,	amely	ad	dig	az	
el	nyo	más,	az	erő	szak	esz	kö	ze	it	mű	köd	tet	te,	most	meg	za	va	ro	dott.	A	pa	rasz	tok,	mi	helyt	ész-
re	vet	ték,	hogy	a	ha	tó	sá	gok	meg	za	va	rod	tak	és	meg	bé	nul	tak,	azon	nal	ab	ba	hagy	ták	a	be	szol-
gál	ta	tást.	A	be	szol	gál	ta	tá	si	 rend	szer	 leg	si	ker	te	le	nebb	 éve	1954	volt.	A	komp	ro	misszum	a	
struk	tú	ra	vál	to	zat	lan	sá	ga	mel	lett	kép	te	len	meg	ol	dás	nak	bi	zo	nyult.	Sem	mi	fé	le	mó	don	sem	
si	ke	rült	a	pa	rasz	to	kat	a	be	adott	mennyi	sé	gek	nö	ve	lé	sé	re	bír	ni.	A	rend	szer	vissza	tért	az	ere-
de	ti,	klasszi	kus	me	der	be.	A	rep	resszió	új	ból	ke	ménnyé	vált;	1955-ben	az	új	mi	nisz	ter	el	nö	köt	
el	tá	vo	lí	tot	ták,	a	ré	gi	ve	ze	tők	vissza	tér	tek.	Az	egyet	len	út	is	mét	az	el	nyo	más	fo	ko	zá	sa	lett.

De	az	újabb	rep	resszi	ós	hul	lám	nem	tart	ha	tott	so	ká	ig.	1956	ok	tó	ber	23-a	reg	ge	lén,	azon	
a	na	pon,	ami	kor	ké	ső	dél	után	a	fő	vá	ros	ban	el	kez	dő	dött	a	fel	ke	lés,	a	be	gyűj	té	si	mi	nisz	ter	
utol	só	le	ve	lét	ír	ta	a	mi	nisz	ter	el	nök	nek:	„Hogy	sem	mi	ko	moly	in	ci	dens	nem	tör	tént,	hogy	
nyílt	el	len	ál	lás	nak	nyo	ma	sincs,	az	mind	ez	ide	ig	csak	an	nak	kö	szön	he	tő,	hogy	a	be	gyűj	té-
si	hi	va	ta	lo	kat	rend	kí	vü	li	ön	meg	tar	tóz	ta	tás	ra	uta	sí	tot	tam,	hogy	el	ke	rül	je	nek	min	den	po	ten-
ci	á	li	san	ve	szé	lyes	hely	ze	tet,	hogy	ne	hasz	nál	ja	nak	erő	sza	kot,	amely	nyílt	el	len	ál	lást	pro	vo-
kál	na.	Min	den	kény	sze	rű	be	gyűj	tést	meg	szün	tet	tem.”

A	fel	ke	lők	fő	leg	mun	ká	sok,	di	á	kok	és	vá	rosi	ér	tel	mi	sé	gi	ek	vol	tak.	A	vá	ros	ok	hoz	ké	pest	
a	vi	dék	vi	szony	lag	nyu	godt	ma	radt.	Az	új	kor	mány	egyik	el	ső	in	téz	ke	dé	se	még	is	a	be	szol-
gál	ta	tá	si	rend	szer	azon	na	li	el	tör	lé	se	volt.	És	ami	kor	no	vem	ber	ben	a	fel	ke	lést	le	ver	ték,	és	a	
kor	mányt	meg	dön	töt	ték,	a	ha	ta	lom	ba	vissza	té	rő	kom	mu	nis	ták	nak	nem	volt	más	vá	lasz	tá-
suk,	mint	ezt	a	ren	del	ke	zést	fenn	tar	ta	ni.

VI.

Az Encyclopedia of the Social Sciences 1932-es	ki	adá	sá	ban	a	kö	vet	ke	ző	meg	ál	la	pí	tást	ta	lál-
juk:	„A	leg	szem	be	tű	nőbb	kü	lönb	ség	a	pri	mi	tív	és	ci	vi	li	zált	tár	sa	dal	mak	kö	zött	a	spe	ci	fi	kus	
egye	sü	lé	sek	rit	ka	sá	ga	az	egyik	ben	s	azok	gya	ko	ri	sá	ga	a	má	sik	ban”	(MacIver	1932:	147).	Az	
el	múlt	 fél	 év	szá	zad	ban	 ezen	 a	 té	ren	 nem	 so	kat	 vál	to	zott	 az	 in	tel	lek	tu	á	lis	 köz	vé	le	ke	dés.	
Rebellious Century cí	mű	köny	vé	ben	a	há	rom	Tilly	(Tilly,	Tilly	és	Tilly	1975:	276)	Robert	
Michelst	idé	zi,	aki	nek	mon	da	ta	akár	köny	vük	mot	tó	ja	is	le	he	tett	vol	na:	„A	szer	ve	zett	ség	el	-
en	ged	he	tet	len	 fel	té	te	le	 a	 tö	me	gek	 po	li	ti	kai	 küz	del	mé	nek”	 (Michels	 1915:	 26).	 Hannah	
Arendt	pe	dig	úgy	ér	vel,	hogy	„az	el	szi	ge	telt	ség	az	im	po	ten	ci	á	hoz	ve	zet,	mi	vel	a	ha	ta	lom	
mind	ig	az	együtt,	egy	más	sal	»össz	hang	ban«	[Burke]	cse	lek	vő	em	be	re	ké.	Az	el	szi	ge	telt	em	-
be	rek	 ele	ve	 ha	ta	lom	fosz	tot	tak”	 (Arendt	 1966:	 474).	 A	 kol	lek	tív	 cse	lek	vés	 leg	in	kább	
szervezettségellenes	te	o	re	ti	ku	sai,	Frances	Fox	Piven	és	Richard	Clovard	is	azt	ír	ják,	hogy	 
„az	al	sóbb	osz	tá	lyok	nak	az	ame	ri	kai	po	li	ti	ká	ra	időn	ként	gya	ko	rolt	be	fo	lyá	sa	nem	a	szer	ve-
zett	ség	ből,	ha	nem	a	tö	me	ges	til	ta	ko	zá	sok	ból	és	a	til	ta	ko	zá	sok	rom	bo	ló	kö	vet	kez	mé	nye	i	ből	
fa	kad”	(Piven	és	Clovard	1979:	36).	A	szer	zők	nek	az	a	meg	győ	ző	dé	se,	hogy	„bár	mi	lyen	né	-
ző	pon	tot	fog	la	lunk	el	a	tö	meg	nyug	ta	lan	sá	gá	nak	okát	il	le	tő	en,	ab	ban	job	bá	ra	meg	egye	zünk,	
hogy	ki	vé	te	les	mér	té	kű	tár	sa	dal	mi	elé	ge	det	len	ség	szük	sé	ges	ah	hoz,	hogy	a	sze	gé	nyek	apá	ti-
á	já	ból	re	mény	szü	les	sék,	a	le	mon	dás	he	lyett	büsz	ké	vé	és	cse	lek	vő	ké	pes	sé	vál	ja	nak”	(Piven	
és	Clovard	1979:	14).	Nem	én	va	gyok	az	egyet	len,	aki	ez	zel	nem	ért	egyet.	De	még	James	
Scott	 is,	 aki	 leg	újabb	köny	vé	nek	már	a	cí	mé	vel	 is	 (The Weapons of the Weak: Everyday 
Forms of Peasant Resistance) el	lent	mond	Pivennek	és	Clovardnak,	a	kö	vet	ke	ző	kép	pen	lát	- 
ja	a	hely	ze	tet:	„míg	az	in	téz	mé	nyes	po	li	ti	ka	for	má	lis	és	szisz	te	ma	ti	kus	de jure vál to zá so kat 
akar	el	ér	ni,	a	min	den	na	pos	el	len	ál	lás	gyak	ran	in	for	má	lis,	és	azon	na	li	de facto nye	re	ség	re	tör”	
(Scott	1985:	33).	A	leg	alá	ve	tet	tebb	ré	te	ge	ket	vé	gül	is	sok	kal	ke	vés	bé	ér	dek	li	az	ál	lam	rend-
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sze	ré	nek	a	meg	vál	toz	ta	tá	sa,	mint	–	aho	gyan	Hobsbawm	ír	ja	–	„a	rend	szer	nek	sa	ját	elő	nyük-
re	tör	té	nő	mű	köd	te	té	se”	(Scott	1985:	XV).	S	bár	egyet	ér	tek	Scott-tal	ab	ban,	hogy	a	pa	rasz	tok	
úgy	áll	tak	el	len	min	den	na	pos	mű	kö	dé	sé	nek,	hogy	a	ha	ta	lom	köz	pont	ját	nem	tá	mad	ták,	az	az	
el	kép	ze	lés,	hogy	az	el	len	ál	lás	cél	ja	ki	zá	ró	lag	az	azon	na	li	anya	gi	előny	szer	zés	volt,	ar	ra	em	lé-
kez	tet,	amit	Charles	Tilly	a	kol	lek	tív	ak	ció	el	ma	ra	dott,	 re	ak	tív	for	má	já	nak	ne	ve	zett	 (Tilly	
1976:	369).	Tilly	ezt	úgy	ér	ti,	hogy	a	pa	rasz	tok	a	ha	gyo	má	nyos	rend	szert,	tra	di	ci	o	ná	lis	kul-
tú	rá	ju	kat	véd	ték	a	mo	dern	és	mo	der	ni	zá	ló	ál	lam	be	ha	to	lá	sa	el	len,	hogy	egy	fon	tos,	ám	de	
anak	ro	nisz	ti	kus	cél	ér	de	ké	ben	har	col	tak,	s	tö	rek	vé	sük	ele	ve	bu	kás	ra	volt	ítél	ve.

A	kom	mu	nis	ta	rend	szer	ar	ra	pró	bál	ta	kény	sze	rí	te	ni	a	pa	rasz	to	kat,	hogy	sa	ját	ra	ci	o	ná	lis	
ér	de	ke	ik	el	len	cse	le	ked	je	nek,	és	egyút	tal	ar	ra	is,	hogy	fe	lejt	sék	el	a	tár	sa	da	lom	ér	de	ke	i	ről	
val	lott	el	kép	ze	lé	se	i	ket	is.	Ja	nu	ár	ban	vet	ni,	az	összes	te	he	net	be	szol	gál	tat	ni,	min	den	disz	nót	
le	vág	ni,	a	to	jást	be	szol	gál	tat	ni,	hogy	ne	le	gyen	a	tyú	kok	nak	min	kot	la	ni	uk	–	mind	ez	a	köz	
ér	de	kei	el	le	né	re	van,	és	szem	ben	áll	a	jó	zan	meg	fon	to	lás	sal	is.

A	rend	szer	mű	kö	dé	sé	nek	el	len	áll	va	a	pa	rasz	tok	a	ra	ci	o	ná	lis	mér	le	ge	lés	hez	és	ér	ve	lés	hez	
va	ló	jo	gu	kat	véd	ték.	Ha	haj	lan	dó	ak	let	tek	vol	na	kö	vet	ni	a	Köz	pont	uta	sí	tá	sa	it,	ak	kor	fel	ad-
ták	vol	na	az	éssze	rű	gon	dol	ko	dás	le	he	tő	sé	gét,	s	ha	azt	fel	ad	ják,	em	be	ri	mivoltuktól	hagy	ják	
meg	fosz	ta	ni	ma	gu	kat.	A	pa	rasz	tok	 az	 em	be	ri	 au	to	nó	mi	á	hoz,	 az	 em	ber	ség	hez	va	ló	 jo	got	
vé	del	mez	ték.	Ahogy	John	Rawls	fo	gal	maz	Justice as Fairness cí	mű	cik	ké	ben,	az	em	be	rek	
ak	kor	sza	ba	dok,	ha	„jo	gos	kö	ve	te	lé	sek	ön	tör	vé	nyű	for	rá	sá	nak	te	kint	he	tik	ma	gu	kat;	ha	úgy	
lát	hat	ják,	hogy	kö	ve	te	lé	se	ik	nek	nem	csak	a	 tár	sa	da	lom	irán	ti	kö	te	le	zett	sé	ge	i	kért	cse	ré	ben	
van	sú	lya”	(Rawls	1985:	242).	Ez	a	rend	szer	nem	csak	ar	ra	pró	bál	ta	kény	sze	rí	te	ni	a	pa	rasz-
to	kat,	hogy	fel	ad	ják	a	sa	ját	kö	ve	te	lé	se	i	ket,	ha	nem	ar	ra	is,	hogy	a	tár	sa	da	lom	irán	ti	kö	te	le-
zett	sé	ge	ik	ről	is	le	mond	ja	nak.	A	tár	sa	da	lom	ér	de	ke	az	élel	mi	szer	el	lá	tás	fo	lya	ma	tos	biz	to	sí-
tá	sa	 volt,	 de	 a	 kam	pá	nyok	 és	 köz	pon	ti	 uta	sí	tá	sok	 vég	re	haj	tá	sá	val	 a	 pa	rasz	tok	 min	den	
jö	vő	be	li	éle	lem	el	lá	tást	meg	aka	dá	lyoz	tak	vol	na.

Gaz	dál	ko	dói	stá	tu	su	kat,	gaz	da	sá	gi	au	to	nó	mi	á	ju	kat	véd	ve	sza	bad	aka	ra	tu	kat	és	a	tár	sa	da-
lom	kol	lek	tív	ér	de	ke	it	is	véd	ték.	Ha	tel	je	sí	tet	ték	vol	na	az	elő	írá	so	kat,	ko	moly	élel	mi	szer	hi-
ányt	te	rem	tet	tek	vol	na,	amely	po	li	ti	kai	vál	ság	ba	sodorta	vol	na	az	or	szá	got.	El	len	ál	lá	suk	kal	
a	pa	rasz	tok	ön	ma	gá	val	szem	ben	is	azt	a	rend	szert	véd	ték,	amely	nek	po	li	ti	ká	ja	ki	kény	sze	rí-
tet	te	ezt	az	el	len	ál	lást.	A	rá	juk	rótt	kö	te	le	zett	sé	gek	tel	je	sí	té	sé	vel	a	pa	rasz	tok	alá	ás	ták	vol	na	
a	po	li	ti	kai	rend	szert	–	el	len	ál	lá	suk	kal	vi	szont	vál	to	zás	ra	kény	sze	rí	tet	ték.	Az	„al	kal	maz	ko	dó	
el	len	ál	lás”	ar	ra	kény	sze	rí	tet	te	a	rend	szert,	hogy	al	kal	maz	kod	jon	az	el	len	ál	lás	hoz.

A	pa	rasz	tok	cse	le	ke	de	tei	a	fa	lu	si	élet	tör	té	nel	mi	ha	gyo	má	nya	i	ból	nőt	tek	ki.	Az	el	len	ál-
lás	moz	za	na	ta	i	nak	meg	volt	a	kon	ven	ci	o	ná	lis	he	lye	a	fa	lu	min	den	na	pi	éle	té	ben.	De	mi	vel	
az	ál	lam,	a	köz	pon	ti	ha	ta	lom	a	pa	rasz	to	ké	tól	kü	lön	bö	ző	ér	tel	met	adott	ezek	nek	a	cse	le	ke-
de	tek	nek,	a	tet	tek	ak	tu	á	lis,	po	li	ti	kai	kö	vet	kez	mé	nyek	kel	já	ró	és	kon	ven	ci	o	ná	lis	je	len	té	se	
el	tért	egy	más	tól.	A	pa	rasz	tok	a	rend	szert	vál	to	zás	ra	kény	sze	rí	tet	ték,	a	rend	szer	vi	szont	a	
pa	rasz	to	kat	 tet	te	ik	 új	ra	ér	tel	me	zé	sé	re.	 Nem	csak	 a	 po	li	ti	kai	 rend	szer	 al	kal	maz	ko	dott	 az	
ál	lan	dó	el	len	ál	lás	hoz,	a	pa	rasz	tok	nak	is	el	kel	lett	fo	gad	ni	uk	azt	az	új	je	len	tést,	mellyel	az	
ál	lam	tet	te	i	ket	fel	ru	ház	ta.	A	ru	tin	sze	rű	túl	élé	si	stra	té	gi	ák	po	li	ti	kai	el	len	ál	lás	sá	mi	nő	sül	tek,	
a	csak	meg	él	ni	pró	bá	ló	pa	raszt	ság	po	li	ti	kai	el	len	ség	gé	vált.	A	pa	rasz	tok	rá	kény	sze	rül	tek	
az	új	je	len	tés	el	fo	ga	dá	sá	ra;	a	po	li	ti	kai	cse	lek	vés	mind	in	kább	a	csa	lás	sal,	szín	le	lés	sel,	gya-
nak	vás	sal	 vált	 egyen	lő	vé.	 A	 po	li	ti	kai	 kul	tú	ra	 a	 ha	zug	sá	gok	 ku	sza	 rend	sze	ré	nek,	 a	
disszimulálásnak	a	kul	tú	rá	já	vá	vált.

A	meg	szo	kott	túl	élé	si	stra	té	gi	á	i	kat	al	kal	maz	va	a	pa	rasz	tok	meg	aka	dá	lyoz	ták	az	or	szág	ra	
le	sel	ke	dő	 gaz	da	sá	gi	 és	 öko	ló	gi	ai	 ka	taszt	ró	fát,	 és	 a	 rend	szert	 vál	to	zá	sok	 be	ve	ze	té	sé	re	 és	
be	fo	ga	dá	sá	ra	kény	sze	rí	tet	ték.	Ha	kö	ze	lebb	ről	meg	néz	zük	a	fon	to	sabb	és	tar	tó	sabb	kö	zép-	
és	 ke	let-eu	ró	pai	 gaz	da	sá	gi	 és	 tár	sa	dal	mi	 re	for	mo	kat,	 több	sé	gük	ről	 ki	de	rül,	 hogy	 a	 már	
lé	te	ző	il	le	gá	lis	vagy	fél-le	gá	lis	gya	kor	lat	leg	ali	zá	lá	sa.	Ami	el	ső	lá	tás	ra	hi	va	tá	sos	re	for	me	rek	
mű	vé	nek	tű	nik	(kí	sér	le	te	zés	a	pi	ac	új	ra	élesz	té	sé	vel,	a	ház	tá	ji	és	a	szö	vet	ke	ze	ti	me	ző	gaz	da-
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ság	egy	más	mel	lett	élé	se,	az	el	ső	és	má	so	dik	gaz	da	ság	egy	más	ba	ol	va	dá	sa,	en	ged	mé	nyek	
a	 ma	gán	vál	lal	ko	zás	ok	nak,	 a	 terv	gaz	dál	ko	dás	 li	be	ra	li	zá	lá	sa),	 az	 va	ló	já	ban	 a	 fo	lya	ma	tos	
ato	mi	zált	el	len	ál	lás	ered	mé	nye	volt.	A	re	for	me	rek	mint	egy	köz	ve	tí	tő	sze	re	pet	töl	te	nek	be;	
be	já	ra	to	sak	a	párt	hi	va	tal	no	kok	hoz	és	kor	mány	bi	zott	ság	ok	ba,	kü	lön	bö	ző	ta	nács	adói	tes	tü	le-
tek	tag	jai,	s	mi	vel	már	majd	30	év	töb	bé-ke	vés	bé	si	ker	te	len	re	form	ja	i	nak	ta	pasz	ta	la	ta	áll	
mö	göt	tük,	ké	pe	sek	meg	ra	gad	ni	a	fel	kí	nál	ko	zó	al	kal	mat,	és	a	po	li	ti	ka	szá	má	ra	el	fo	gad	ha	tó	
nyel	ven	meg	fo	gal	maz	ni	azt,	amit	a	ma	ga	nyers	for	má	já	ban	a	po	li	ti	ka,	sa	ját	lé	té	nek	ve	szé-
lyez	te	té	se	nél	kül	nem	fo	gad	hat	na	el.

Ahogy	Marshall	Sahlins	–	Hilary	Putnam	nyo	mán	–	mond	ja,	a	pa	rasz	tok	–	vagy	ál	ta	lá	no-
sab	ban	szól	va	a	ter	me	lők	–	és	a	hi	va	tá	sos	re	for	me	rek	kö	zött	„nyel	vi	mun	ka	meg	osz	tás”	lé	te-
zik	(Sahlins	1985:	IX).	A	re	for	me	rek	új	je	len	tést	ren	del	nek	az	el	len	ál	lá	si	tet	tek	hez,	mint	ha	
egy	sze	rű	prag	ma	ti	kus,	ha	té	kony	ság	ja	ví	tó	újí	tá	sok	ról	len	ne	szó.	A	re	for	me	rek	ál	tal	hasz	nált	
je	len	tés	kü	lön	bö	zik	mind	az	ap	pa	rá	tus,	mind	a	pa	raszt	ság	ér	tel	me	zé	sé	től.	„A	kon	tex	tus	be	fo-
lyá	so	ló	ha	tá	sá	tól	el	te	kint	ve,	ez	a	mun	ka	meg	osz	tás	az	em	be	rek	kö	zöt	ti	tár	sa	dal	mi	ta	pasz	ta	la-
tot	 és	 ér	dek	lő	dés	be	li	 kü	lönb	sé	ge	ket	 tük	rö	zi.	Ami	 szá	mom	ra	 »ver	de	ső	 ma	dár	ka«,	 azt	 te	
»be	teg	ve	réb	nek«	lát	ha	tod…”	(Sahlins	1985:	IX–X).	Ami	a	pa	rasz	tok	nak	túl	élés,	az	ál	lam-
nak	osz	tály	el	len	sé	gek	össze	es	kü	vé	se	volt,	az	a	re	for	me	rek	szá	má	ra	egy	te	rá	pia	le	het	sé	ges	
esz	kö	zé	nek	tűnt.	Az	utób	biak	nak	volt	el	kép	ze	lé	sük	ar	ról,	mi	kép	pen	le	het	az	amorf,	ato	mi	zált	
tet	te	ket	in	téz	mé	nyes	ke	ret	be	he	lyez	ni.	A	re	for	me	rek	meg	je	le	né	se	már	an	nak	a	je	le	volt,	hogy	
a	rend	szer	las	san	al	kal	maz	ko	dott	az	el	len	ál	lás	hoz.	Az	il	le	gá	lis	gya	kor	la	to	kat	leg	ali	zá	ló	re	for-
mok,	ame	lye	ket	az	ato	mi	zált	el	len	ál	lás,	an	nak	re	for	mer	meg	fo	gal	ma	zá	sa	s	a	meg	fo	gal	ma	zás	
ál	la	mi	ér	tel	me	zé	se	in	dí	tott	el,	elő	re	ve	tí	ti	a	rend	szer	gyö	ke	res	meg	vál	to	zá	sá	nak	le	he	tő	sé	gét.

VII.

A	gaz	da	ság	ál	la	mo	sí	tá	sát	és	a	tár	sa	da	lom	köz	pon	to	sí	tá	sát	meg	elő	ző	en,	az	individualizáció	
és	atomizáció	előtt,	a	pa	rasz	tok	nak	nem	volt	köz	vet	len	kap	cso	la	ta	a	gaz	da	ság	és	po	li	ti	ka	
köz	pont	já	val.	A	ré	gi	idők	ben	mind	ig	volt	va	la	ki	a	szim	bo	li	kus	vagy	va	ló	di	köz	pont	és	a	
po	li	ti	kai	pe	ri	fé	ria,	a	vi	dék,	a	föld	mű	ves	pa	rasz	tok	kö	zött.	A	fa	lunak	volt	né	mi	ad	mi	niszt	ra-
tív	és	köz	igaz	ga	tá	si	 au	to	nó	mi	á	ja,	 az	egy	ház	köz	ve	tí	tett	 a	pa	rasz	tok	és	a	vi	lá	gi	ha	tal	mak	
kö	zött,	 mind	ig	 vol	tak	 föl	des	urak,	 akik	 ki	hasz	nál	ták,	 ki	zsák	má	nyol	ták	 a	 job	bá	gyo	kat,	 s	
ke	res	ke	dők,	aki	ket	a	ne	héz	 idők	ben	ki	zsák	má	nyo	lás	sal	gya	nú	sít	hat	tak;	 te	hát	mind	ig	volt	
egy	üt	kö	ző	zó	na,	amely	véd	te	a	köz	pon	ti	ha	tal	mat.

De	1945	után	Kö	zép-Eu	ró	pá	ban	az	ate	is	ta	ál	lam	nak	nem	állt	mód	já	ban	Is	tent	hi	báz	tat	ni,	
vagy	a	gaz	da	sá	gi	ne	héz	sé	ge	ket	me	ta	fi	zi	kai	bün	te	tés	ként	ér	tel	mez	ni.	A	köz	pon	to	sí	tás	el	tö-
röl	te	a	he	lyi	au	to	nó	mi	át.	A	föld	re	form	után	nem	vol	tak	töb	bé	föl	des	urak	sem,	és	a	ke	res	ke-
del	met	is	szo	ci	a	li	zál	ták.	A	né	pi	bűn	bak	kép	zé	si	me	cha	niz	mus	is	ál	la	mi	ki	sa	já	tí	tás	ál	do	za	ta	
lett.	A	ha	gyo	má	nyos	bűn	ba	ko	kat,	bo	szor	ká	nyo	kat,	ja	vas	asszo	nyo	kat,	az	uzso	rást,	a	sza	tó-
csot	ál	la	mo	sí	tot	ták.	He	lyük	be	a	min	dent	a	po	li	ti	ka	nyel	vén	ér	tel	me	ző	ál	lam	a	tör	té	ne	lem	ből	
le	ve	ze	tett	 osz	tály	el	len	sé	get,	 az	 abszt	rakt	 el	len	sé	ges	 ide	o	ló	gi	á	kat,	 a	 kül	ső	 el	len	sé	get,	 az	
el	haj	ló	kat,	a	sza	bo	tőrt,	va	gyis	ma	gát	a	ter	me	lőt	ál	lí	tot	ta.	Ez	azon	ban	ko	moly	di	lem	mát	oko-
zott	a	bű	nöst	ke	re	ső	ha	ta	lom	szá	má	ra:	egy	részt	ál	lan	dó	an	sza	bo	tőrt	kel	lett	pro	du	kál	nia,	más-
részt	még	sem	le	he	tett	min	den	kit	a	rend	szer	el	len	sé	gé	nek	lát	ni	és	mu	tat	ni,	hi	szen	lát	ha	tó	és	
elő	ál	lít	ha	tó	hí	vek	mil	li	ó	i	ra	is	szük	ség	volt.	Ezért	egy	idő	után	úgy	ne	ve	zett	ügyé	szi	szű	rő	bi-
zott	sá	go	kat	ál	lí	tot	tak	föl,	ezek	fel	ada	ta	volt	el	dön	te	ni,	hogy	me	lyik	tár	sa	dal	mi	ka	te	gó	ri	á	nak	
ép	pen	hány	kép	vi	se	lő	je	ál	lít	ha	tó	bí	ró	ság	elé,	és	mennyi	re	el	ret	ten	tő	íté	let	szab	ha	tó	ki	egy-
egy	ügy	ben.	A	kor	–	a	ha	ta	lom	bűn	bak	kép	zé	si	igye	ke	ze	té	ben	–	még	az	ál	la	to	kat	is	át	po	li	ti-
zál ta. Meg szü le tett az iga zi zoon politicon: a	ko	lo	rá	dó	bo	gár,	a	ka	li	for	ni	ai	szö	vő	lep	ke,	az	
ame	ri	kai	mocs	kos	pa	jor.
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Sen	ki	és	sem	mi	nem	ma	radt,	aki	re	a	hi	bát	rá	le	he	tett	fog	ni,	egye	dül	az	ál	lam,	a	kor	mány,	
a	párt,	a	rend	szer.	A	párt	meg	pró	bált	bűn	ba	ko	kat	ta	lál	ni,	megpróbálta	meg	osz	ta	ni	a	tár	sa-
dal	mat,	el	te	rel	ni	a	fi	gyel	met	a	po	li	ti	kai	köz	pont	fe	le	lős	sé	gé	ről.	De	a	bűn	bak	sze	rep	re	a	ku	lák	
volt	a	leg	al	kal	mat	la	nabb.	A	ke	res	ke	dők	kel	el	len	tét	ben	a	ku	lá	kok	a	fa	lu	ban	él	tek,	ahol	nem	
volt	ano	ni	mi	tás	,	a	pa	rasz	tok	tisz	tá	ban	vol	tak	az	zal,	hogy	a	ku	lá	kok	nak	na	gyon	rosszul	ment	
a	 so	ra,	 so	kuk	nak	 nem	 is	 volt	 föld	je,	 és	 gyak	ran	 a	 leg	sze	gé	nyebb	 pa	raszt	em	ber	nél	 is	
rosszabb	kö	rül	mé	nyek	kö	zött	él	tek.	A	pa	rasz	tok	ne	he	zen	tud	ták	el	kép	zel	ni,	hogy	a	ku	lá	kok	
fe	le	lő	sek	a	hi	á	nyért	és	a	ne	héz	kö	rül	mé	nye	kért.	És	mi	vel	a	gaz	da	ság	in	di	vi	du	a	li	zált	volt,	
va	gyis	min	den	egyé	ni	ter	me	lő	nek	sa	ját	kvó	tát	írt	elő	az	ál	lam,	a	sze	gény	pa	raszt	ok	nem	tud-
ták	vol	na	el	ke	rül	ni	a	raj	tuk	kö	ve	telt	tel	jes	mennyi	ség	be	szol	gál	ta	tá	sát	ak	kor	sem,	ha	a	ku	lá-
kok	tól	el	ve	szik	min	den	javukat.	A	ku	lák	el	le	nes	ér	zü	le	tek	kel	sen	ki	nem	ment	sem	mi	re.	A	
be	szol	gál	ta	tá	si	rend	szer	–	min	den	igye	ke	ze	te	el	le	né	re	–	csök	ken	tet	te	a	fal	vak	meg	osz	tott-
sá	gát,	s	ez	zel	se	bez	he	tőb	bé	tet	te	a	pár	tot,	a	kor	mányt,	a	rend	szert.

Az	zal,	hogy	az	ál	lam	ki	sa	já	tí	tot	ta	és	po	li	ti	zál	ta	a	bűn	ba	kot,	ön	ma	gát	tet	te	véd	te	len	né	és	
ki	szol	gál	ta	tot	tá.	Az	ál	la	mi	indoktrináció	ered	mé	nyes	nek	bi	zo	nyult.	Bár	a	ki	ta	lált	el	len	sé	gek	
és	bűn	bak	ok	al	kal	mat	la	nok	vol	tak	a	ne	kik	szánt	sze	rep	re,	az	em	be	rek	el	sa	já	tí	tot	ták	az	ál	lam	
ál	tal	rá	juk	kény	sze	rí	tett	nyel	vet.	Az	ál	lan	dó	hi	á	nyok,	ne	héz	sé	gek	és	fé	le	lem	kö	ze	pet	te	élő	
em	be	rek	sen	kit	és	sem	mi	mást	nem	okol	hat	tak,	csak	és	ki	zá	ró	lag	a	po	li	ti	kai	rend	szert.	A	
fe	le	lő	sö	ket	csak	a	po	li	ti	kai	szfé	rá	ban	le	he	tett	meg	ta	lál	ni,	hi	szen	a	po	li	ti	ká	tól	ha	gyo	má	nyo-
san	leg	tá	vo	labb	eső	te	rü	le	te	ket	is	be	ke	be	lez	te	a	po	li	ti	ka.	Az	ál	lam	mond	ta	ki,	hogy	va	ló	já-
ban	csak	po	li	ti	kai	fe	le	lős	ség	lé	te	zik.	A	tet	tek	po	li	ti	kai	tet	tek,	a	go	nosz	te	vők	po	li	ti	kai	bű	nö-
zők.	Az	 iz	ga	tás	bűn	ügyi	 té	te	lé	vel	kár	hoz	tat	ni	 csak	a	 rend	szert	 le	he	tett.	Az	ál	lam	 jo	gi	lag	
el	is	mer	te,	hogy	min	de	nért	egye	dül	ma	ga	tar	toz	hat	csak	fe	le	lős	ség	gel.	Nem	volt	már	töb	bé	
üt	kö	ző	zó	na;	a	pa	rasz	tok	nak	nem	hogy	po	li	ti	kai	ha	tal	muk,	ha	nem	köz vet len po	li	ti	kai	ha	tal-
muk	volt.	Bár	mit	tet	tek,	an	nak	köz	vet	len	ha	tá	sa	volt	a	ha	ta	lom	köz	pont	já	ra.

VI II.

Mi	nél	erő	sebb	az	el	nyo	más,	és	mi	nél	ki	ter	jed	tebb	a	totalitariánus	ura	lom,	an	nál	ki	sebb	te	re	
ma	rad	az	au	to	nóm	em	be	ri	lé	te	zés	nek.	Ahogy	Barrington	Moore	ír	ja,	a	totalitariánus	tár	sa-
da	lom	ban	„nincs	tár	sa	dal	mi	és	kul	tu	rá	lis	tér,	nin	cse	nek	töb	bé-ke	vés	bé	vé	dett	zu	gok,	ahol	
az	elé	ge	det	len	vagy	el	nyo	mott	em	ber	cso	por	tok	sa	ját	szo	ci	á	lis	be	ren	dez	ke	dé	sü	ket,	kul	tu	rá-
lis	ha	gyo	má	nya	i	kat	ki	ala	kít	hat	ják…	A	totalitariánus	tár	sa	da	lom	ban	a	szó	szo	ros	ér	tel	mé	ben	
nin	csen	he	lye	a	 jö	vő	vel	vagy	a	múlt	tal	va	ló	kí	sér	le	te	zés	nek”	(Moore	1978:	482–483).	A	
ter	ror	tra	gi	kus	iró	ni	á	ja	azon	ban,	hogy	most	ke	ve	sebb	is	elég	a	tör	vény	meg	sze	gé	sé	hez.	Az	
olyan	 tet	tek,	 ame	lyek	nek	 egy	 de	mok	ra	ti	kus	 tár	sa	da	lom	ban	 nin	csen	 sem	mi	fé	le	 po	li	ti	kai	
je	len	tő	sé	gük,	ko	moly	po	li	ti	kai	cse	lek	mény	nek	mi	nő	sül	nek.	Ilyen	ér	te	lem	ben	az	el	nyo	más	
ki	ter	jesz	té	se	na	gyobb	te	ret	en	ged	az	el	len	ál	lás	nak.	Erving	Goffman	ír	ja,	hogy	a	zárt	in	té	ze-
tek	ben	„ben	ső	sé	ges	kis	tör	té	ne	tek	so	rát	ta	lál	hat	juk,	me	lyek	a	ma	guk	ne	mé	ben	mind	sza	bad-
ság	moz	gal	mak”	(Goffman	1961:	305).	„Egy	bi	zo	nyos	ér	te	lem	ben”	–	ír	ta	Michael	Walzer	
–	„az	el	nyo	más	sza	bad	dá	te	szi	az	em	be	re	ket,	s	mi	nél	ra	di	ká	li	sabb	az	el	nyo	más,	an	nál	ra	di-
ká	li	sabb	a	sza	bad	ság”	(Walzer	1970:	62).	Ami	kor	az	em	be	rek	el	nyo	mot	tak,	nem	tar	toz	nak	
sem	mi	vel	az	ál	lam	nak.	De	az	el	nyo	más	más	ér	te	lem	ben	is	sza	bad	dá	te	szi	az	em	be	re	ket:	
ami	kor	a	po	li	ti	kai	te	vé	keny	ség	nek	nincs	te	re,	az	em	be	rek	min	den	ren	del	ke	zé	sük	re	ál	ló	esz-
közt	fel	hasz	nál	hat	nak.	Ilyen	kö	rül	mé	nyek	kö	zött	a	po	li	ti	ka	for	má	lis	sza	bá	lyai	meg	szűn	nek.	
Nem	kell	fel	tét	le	nül	egy	szer	ve	zet	tag	já	nak	len	ni	a	po	li	ti	kai	cse	lek	vés	hez.	Min	den	ki	olyan	
esz	közt	hasz	nál,	ami	lyet	el	ér,	ami	lyet	ma	ga	meg	fe	le	lő	nek	ta	lál.

Mancur	Olson	amel	lett	ér	vel,	hogy	„(N)yilvánvalóan	nincs	ér	tel	me	a	szer	ve	ze	tek	lé	te	zé-
sé	nek,	ha	az	egyé	ni	szer	ve	zet	len	cse	le	ke	de	tek	ugya	núgy,	ha	nem	job	ban	szol	gál	ják	az	egyén	
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ér	de	ke	it…”	(Olson	1971:	7).	Az	is	igaz,	hogy	Ke	let-Eu	ró	pá	ban	a	szer	ve	zet	nél	kü	li	tet	tek	
nem	vá	lasz	tás	ered	mé	nyei	vol	tak.	A	min	den	na	pos	el	len	ál	lás	ra	min	den	na	pos	 ter	ror	volt	a	
vá	lasz,	a	ré	gi	és	új	el	len	ál	lá	si	for	mák	ra	ré	gi	és	so	ha	nem	lá	tott	el	nyo	má	si	esz	kö	zök.	De	még	
a	leg	cent	ra	li	zál	tabb	tár	sa	dal	mak	ban	is,	ahogy	Giddens	ír	ja,	„a	ha	tal	mi	vi	szo	nyok	mind	ig	
két	irá	nyú	ak,	még	ak	kor	is,	ha	az	egyik	fél	ha	tal	ma	el	tör	pül	a	má	si	ké	hoz	ké	pest.	A	ha	tal	mi	
vi	szo	nyok	az	au	to	nó	mia	és	füg	gő	ség	kap	cso	la	tai,	de	a	leg	au	to	nó	mabb	fél	is	függ	egy	bi	zo-
nyos	 fo	kig	 a	má	sik	tól,	 és	 a	 leg	füg	gőbb	 fél	 is	meg	őriz	 va	la	mennyit	 az	 au	to	nó	mi	á	já	ból”	
(Giddens	1979b:	93).	A	gyen	gék	„gyen	ge	sé	gü	ket	for	dít	hat	ják	a	ha	tal	ma	sok	el	len…	Pon	to-
san	a	köz	pon	to	sí	tott	gaz	da	sá	gok	ban	 lét	re	jött	köl	csö	nös	 füg	gés	ből	ered,	hogy	a	stra	té	gi	ai	
hely	zet	ben	dol	go	zó	mun	ká	sok	mun	ka	ere	jük	vissza	tar	tá	sá	val	fe	nye	get	ve	nö	vel	he	tik	ha	tal-
mu	kat…	Egy	olyan	for	má	lis	ha	tal	mi	rend	szer	ben,	mely	nek	be	ren	dez	ke	dé	se	meg	kö	ze	lí	ti	a	
Weber	ál	tal	le	írt	bü	rok	ra	ti	kus	szer	ve	zet	ide	ál	tí	pu	sát,	va	ló	já	ban	könnyebb	az	alul	lé	vők	nek	
si	ke	re	sen	ma	ni	pu	lál	ni	vagy	be	csap	ni	a	fel	sőbb	sé	get,	mint	a	weberi	ideáltipikus	rend	szer	hez	
ke	vés	bé	ha	son	lí	tó	rend	sze	rek	ben”	(Giddens	1982:	203–204).

A	köz	pon	to	sí	tott	ál	lam	nem	volt	fel	ké	szül	ve	ar	ra,	hogy	el	bán	jon	egyé	ni	tet	tek	mil	li	ó	i-
val,	ame	lyek	a	köz	pon	to	sí	tás	ra	adott	vá	la	szok	vol	tak,	és	túl	ru	gal	mat	lan	volt	ah	hoz,	hogy	
a	min	den	irány	ból	jö	vő	ki	hí	vá	sok	el	len	meg	véd	je	ma	gát.	Az	ál	lam	vá	la	sza	még	át	fo	góbb	
cent	ra	li	zá	lás	volt,	amely	vi	szont	újabb	és	újabb	egyé	ni	ak	ci	ó	kat	szült.	Ahogy	a	nyílt,	sza-
bá	lyos	po	li	ti	kai	tet	tek	le	he	tő	sé	ge	szű	kült,	a	ha	tal	mi	struk	tú	ra	min	den	szint	jén	el	len	ál	lá	si	
pon	tok	jöt	tek	lét	re.	A	köz	pon	to	sí	tott	ál	lam	a	tel	jes	kö	rű	köz	pon	to	sí	tás	am	bí	ci	ó	já	nak	ál	do-
za	ta	lett;	lé	te	zé	sé	nek	min	den	idő	pont	já	ban	a	köz	pon	to	sí	tó	erők	és	az	el	len	ál	lás	har	cá	nak	
pil	la	nat	nyi	le	ké	pe	ző	dé	se.	Az	ese	mé	nyek	fo	lya	mán	ter	mé	sze	te	sen	vál	to	zik	a	köz	pon	to	sí	tás	
ere	je,	am	bí	ci	ó	ja	és	ide	o	ló	gi	á	ja.	S	el	jö	het	az	az	idő	pont,	ami	kor	a	tü	ze	tes	po	li	ti	kai	elem	zés	
meg	ál	la	pít	ja,	 hogy	 a	 köl	csö	nös	 al	kal	maz	ko	dá	si	 fo	lya	mat	 lé	nye	gé	ben	meg	vál	toz	tat	ta	 az	
ere	de	ti	po	li	ti	kai	struk	tú	rát.

Idá	ig	el	jut	ni	azon	ban	nem	könnyű.	Nem	csak	a	rend	szer	ru	gal	mat	lan	sá	ga	mi	att,	ha	nem	
azért	sem,	mert	az	el	len	ál	lás	ato	mi	zált	sá	ga	meg	aka	dá	lyoz	za	a	de	mok	ra	ti	kus	po	li	ti	kai	kul	tú-
ra	ki	ala	ku	lá	sát.	A	ke	mény,	 de	 si	ke	res,	 ato	mi	zált,	 egyé	ni	 el	len	ál	lás	 hosszú	 év	ti	ze	dei	 után	
ne	héz	meg	ta	nul	ni	a	nyílt,	egy	ér	tel	mű	vi	sel	ke	dést,	és	má	sok	ban	meg	bíz	va,	má	sok	kal	együtt,	
„össz	hang	ban”	cse	le	ked	ni.

Ricoeuri	ér	te	lem	ben	a	pa	rasz	tok	ren	del	ke	zé	sé	re	ál	ló	cse	le	ke	de	tek	egy	sze	rű	tet	tek	vol	tak,	
va	gyis	„nem	igé	nyel	tek	elő	ze	tes	ak	ci	ó	kat”.	Elő	ze	tes	ak	ci	ók	ra,	szer	vez	ke	dé	sek	re	nem	is	lett	
vol	na	le	he	tő	ség,	az	össze	es	kü	vé	sek	túl	koc	ká	za	to	sak	vol	tak,	és	mi	vel	min	den	ki	el	szi	ge	telt	
volt	a	má	sik	tól,	ne	he	zen	lett	vol	na	szer	vez	he	tő	(Ricoeur	1981:	202).

Bár	a	cse	lek	vők	ato	mi	zál	tan	mű	köd	tek,	a	kö	zös	ség	ke	re	te	it	és	sza	bá	lya	it	fenn	tar	tot	ta	a	
min	den	na	pos	egy	más	mel	lett	élés.	Az	egyén	mö	gött	még	mind	ig	ott	állt	a	kö	zös	ség	ma	rad-
vá	nya,	a	fa	lu,	amely	el	vesz	tet	te	ugyan	au	to	nó	mi	á	ját,	de	ma	ra	dék	ke	re	te	még	is	rep	ro	du	ká-
ló	dott	a	min	den	nap	ok	is	mét	lő	dé	sé	ben.	Az	is	mét	lés	meg	őriz	te	azt	a	„hall	ga	tó	la	go	san	al	kal-
ma	zott	 kö	zös	 tu	dást”,	 amely	 az	 ato	mi	zált	 el	len	ál	lás	 re	per	to	ár	ját	 al	kot	ta.	 Nem	 le	he	tett	
be	szél	ni,	de	nem	is	volt	rá	szük	ség.	„Amit	nem	le	het	ki	mon	da	ni,	…	azt	meg	kell	ten	ni.”	–	
parafrazálta	Giddens,	a	camb	rid	ge-i	szo	ci	o	ló	gus	az	egy	ko	ri	camb	rid	ge-i	fi	lo	zó	fust	(Giddens	
1979b:	40).	S	a	pa	rasz	tok	tud	ták,	lát	ták,	hogy	tár	sa	ik	mit	csi	nál	nak.	A	fa	lu	túl	élé	se	az	egyén	
si	ke	res	el	len	ál	lá	sán	mú	lott.	Mi	nél	több	pa	raszt	nak	si	ke	rült	el	rej	te	ni	a	ter	mést,	an	nál	ma	ga-
sabb	ra	szök	tek	az	árak	a	fe	ke	te	pi	a	con.	Mi	nél	ma	ga	sab	bak	vol	tak	a	fe	ke	te	pi	a	ci	árak,	an	nál	
ke	vés	bé	vol	tak	haj	lan	dó	ak	a	pa	rasz	tok	a	ter	mést	be	szol	gál	tat	ni.	Mi	nél	si	ke	re	seb	bek	vol	tak	
a	pa	rasz	tok,	an	nál	na	gyobb	volt	az	ösz	tön	zés	az	el	len	ál	lás	ra.	Az	el	len	ál	lás	lát	ha	tat	lan	ke	zé-
nek,	a	mikroakcióknak	mély	ha	tá	sa	volt	a	po	li	ti	ka	makroszférájára.	A	cse	lek	vők	tö	ké	le	te	sen	
meg	ér	tet	ték	egy	mást:	a	je	len	tés	nem	vált	el	cse	le	ke	de	te	ik	től.

Bár	ato	mi	zál	tak	vol	tak,	de	még	sem	tel	je	sen	ma	gá	nyo	sak.	Tud	ták,	hogy	egy	több	mint	
két	mil	li	ós	tit	kos	tö	meg	moz	ga	lom	ré	szei.	Tud	ták,	hogy	ti	tok	ban	még	az	ap	pa	rá	tus	is	csat	la-
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ko	zott	hoz	zá	juk,	hogy	az	egyes	tiszt	vi	se	lők	azt	re	mél	ték,	hogy	a	pa	rasz	tok	el	len	ál	lá	sa	meg-
fe	le	lő	ali	bit	biz	to	sít	az	ő	túl	élé	sük	höz	is.	A	fal	vak	ban	vol	tak	kor	mány	ügy	nö	kök,	tit	kos	rend-
őrök,	ka	to	nák	is.	De	a	pa	rasz	tok	nak	sa	ját	jel	be	széd	ük	volt,	s	mi	vel	a	tár	sal	gá	sok	a	min	den-
ki	re	vo	nat	ko	zó	kö	zös	hely	zet	re	utal	tak,	nem	volt	szük	ség	kér	dé	sek	re	–	a	be	szé	lő	szub	jek	tív	
szán	dé	ka	nyil	ván	va	ló	volt,	mi	vel	hogy	köz	vet	len,	konk	rét	dol	gok	ról	szólt.	A	pa	rasz	tok	csak	
él	ték	az	éle	tü	ket,	és	az	élet	mód	juk	meg	vál	toz	tat	ta	a	kö	röt	tük	lé	vő	po	li	ti	kai	rend	szert.

Nem	csak	a	po	li	ti	kai	rend	szer	ala	kult	át	las	san,	ha	nem	a	fa	lu	kö	zös	ség	is.	Az	em	ber	csak	
ma	gá	ra	 tá	masz	kod	ha	tott,	 s	 bár	 az	 egyé	ni	 el	len	ál	lás	 az	 egész	 kö	zös	sé	get	 se	gí	tet	te,	 nem	
volt,	nem	le	he	tett	kö	zös	sé	gi,	kö	zös	vál	lal	ko	zás.	Az	élet	foly	to	nos	ha	zug	sá	gon	ala	pult,	ami	
nem	ad	hat	erős	ala	pot	a	kö	zös	ség	nek.	Ami	kor	a	pa	raszt	meg	ér	tet	te,	hogy	a	bol	do	gu	lás	
egye	dü	li	mód	ja	az	egyé	ni,	né	ma	cse	lek	vés,	kö	zös	sé	gi	tu	da	ta	vissza	for	dít	ha	tat	la	nul	meg-
ren	dült.	A	kö	zös	sé	gért	har	col	ni	nem	volt	le	het	sé	ges,	sen	ki	nem	vál	lal	ta	a	ve	le	já	ró	koc	ká-
za	tot.	A	té	esz-ta	gok	nem	ma	ga	sabb	bé	re	kért,	ha	nem	a	ház	tá	ji	bir	tok	meg	tar	tá	sá	ért	küz	döt-
tek.	Az	ál	la	mi	gaz	da	sá	go	kat	nem	ér	de	kel	te	a	mun	ka	he	lyi	al	ku,	csak	a	má	so	dik	gaz	da	ság	
biz	to	sí	tá	sa.	A	pa	rasz	tok	nem	a	 fal	vak	au	to	nó	mi	á	já	ért	 har	col	tak,	ha	nem	a	pi	ac	hoz	 ju	tás	
in	for	má	lis	jo	gá	ért.	A	po	li	ti	kai	rend	szer	meg	vál	toz	ta	tá	sá	nak	az	ára	a	kö	zös	ség	szét	hul	lá	sa	
volt.	Mi	nél	ügye	seb	bek	ké	vál	tak	a	pa	rasz	tok	a	rend	szer	el	le	ni	harc	ban,	an	nál	el	szi	ge	tel-
teb	bek	let	tek	a	fal	va	kon	be	lül.	Ahogy	az	el	len	ál	lá	suk	foly	tán	egy	más	tól	el	szi	ge	te	lőd	tek,	a	
köz	pon	to	sí	tás	 ki	tel	je	se	dett:	 in	di	vi	du	a	li	zá	ló	dás	 a	 ter	me	lés	ben,	 ato	mi	zá	lás	 a	 köz	élet	ben,	
el szi ge telt ség a ma gán élet ben.

„Az	éle	tem	lesz	a	mű	vé	szet:	min	den	pil	la	nat,	min	den	lé	leg	zet	egy	sem	mi	be	írt	mű	al	ko-
tás”	–	mond	ta	Marcel	Duchamp,	ami	kor	fel	ha	gyott	a	fes	tés	sel.	Ha	bár	mi	meg	te	szi	mű	al	ko-
tás	nak,	úgy	bár	mi	meg	te	szi	el	len	ál	lás	nak	is:	az	élet	mű	al	ko	tás,	az	élet	el	len	ál	lás.	„Bár	mi-
lyen	hang	le	het	ze	ne”	–	mond	ta	John	Cage,	„bár	ki	le	het	mű	vész”	–	ál	lí	tot	ta	Andy	Warhol.

Nem	a	 tör	té	nész,	 ha	nem	az	 ál	lam	 ru	ház	ta	 fel	 a	min	den	na	pi	 éle	tet	 ez	zel	 a	 kü	lön	le	ges	
je	len	tés	sel.	A	pa	raszt	nem	ma	gá	tól	fe	dez	te	fel	az	el	len	ál	lás	mű	vé	sze	tét,	ha	nem	be	le	kény	sze-
rí	tet	ték	eb	be	a	sze	rep	be.	Mű	vé	szet	nincs	be	fo	ga	dó	nél	kül,	el	len	ál	lás	sincs	re	ak	ció	nél	kül.	
Az	ál	lam	in	terp	re	tá	lá	sa	szük	sé	ges	volt	ah	hoz,	hogy	a	pa	raszt	éle	te	el	len	ál	lás	sá	váljék.	Az	
ál	lam	nak	John	Cage-éhez	és	Andy	Warholéhoz	ha	son	ló	kép	ze	tei	vol	tak,	a	pa	rasz	tok	pe	dig	
las	san	el	fo	gad	ták	az	éle	tük	nek	tu	laj	do	ní	tott	je	len	tést.

A	mű	al	ko	tást	a	sem	mi	be	ír	ták.	A	pa	rasz	tok	nem	tud	tak	sem	mi	fé	le	nagy	sza	bá	sú	ak	ci	ót	
vég	re	haj	ta	ni.	Él	ték	az	éle	tü	ket,	és	nem	lé	te	ző	cse	le	ke	de	te	ket	haj	tot	tak	vég	re.	Pont	az	el	len-
ke	ző	je	 ez	 an	nak,	 amit	 François	 Simiand	 és	 őt	 kö	vet	ve	 Fernand	 Braudel	 „l’histoire 
événementielle”-nek	hí	vott	(Braudel	1969:	12).	Nem	egy	sze	rű	en	az	éle	tü	ket	él	tek,	ha	nem	
hi	ányt	ter	mel	tek,	lyu	ka	kat	szőt	tek	a	tör	té	ne	lem	be,	s	ez	zel	na	gyon	ne	héz	zé	tet	ték	a	tör	té	nész	
éle	tét.	A	tör	té	nész	már	nincs	ab	ban	a	hely	zet	ben,	hogy	té	nye	ket	hoz	zon	a	fel	szín	re,	ame	lyek	
do	ku	men	tu	mok	ban	van	nak	el	te	met	ve.	Fel	ada	ta	in	kább	a	pa	rasz	tok	ál	tal	a	föld	alá	rej	tett,	
nem	lé	te	ző	tár	gyak	nyo	ma	i	nak	fel	ku	ta	tá	sa.	Ám	az	el	du	gott	élel	mi	szer	szét	bom	lik	a	ta	laj	ban.	
Még	is:	még	a	ro	hadt,	em	be	ri	fo	gyasz	tás	ra	al	kal	mat	lan	ga	bo	ná	ban	is	az	el	len	ál	lás	je	lét	azo-
no	sít	hat	juk.	A	föld	alat	ti	zug	ban	fe	lej	tett	krump	li	a	si	kert	iga	zol	ja.

A	pa	rasz	tok	anyag	nél	kü	li	tár	gya	kat	hoz	tak	lét	re:	élel	mi	szert,	amit	se	hol	nem	le	het	föl-
lel	ni,	ga	bo	nát,	amit	so	sem	arat	tak	le,	nem	lé	te	ző	föld	bir	to	kot,	kí	sér	tet	té	vált	em	be	re	ket.	Az	
el	len	ál	lás	mód	sze	re	a	nemtörténés,	esz	kö	ze	anyag	ta	lan,	sze	rep	lői	név	te	le	nek.

Ha	gyat	koz	hat	nánk	az	„el	nyo	más	ar	chí	vu	ma	i	ra”	is	–	ahogy	egy	olasz	tör	té	nész	nyo	mán	
az	Ál	la	mi	El	len	őr	zé	si	Mi	nisz	té	ri	um	és	a	Be	gyűj	té	si	Mi	nisz	té	ri	um	do	ku	men	tu	ma	it	ne	vez-
het	nénk.	De	a	pa	rasz	tok	nem	be	szél	tek	a	bí	ró	sá	gi	ter	mek	ben.	Csak	úgy	mint	ős	apá	ik,	egy	
er	dé	lyi	kis	he	gyi	fa	lu	la	kói,	akik	1815-ben	kör	be	vet	ték	egy	tár	su	kat	a	fa	lu	temp	lo	má	ban.	A	
pa	rasz	tok	úgy	gya	ní	tot	ták,	hogy	az	il	le	tő	el	árul	ta	a	be	ta	ka	rí	tott	ter	mény	va	ló	di	mennyi	sé	gét	
az	adó	ha	tó	sá	gok	nak.	Áru	ló	 tár	su	kat	az	ol	tár	hoz	szo	rí	tot	ták,	és	szó	nél	kül	agyon	nyom	ták	
rá	dő	lő	tes	tük	sú	lyá	val.	Az	egész	temp	lo	mi	gyü	le	ke	zet	né	mán	állt,	ugya	núgy,	mint	ké	sőbb	a	
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bí	ró	sá	gon.	Sen	ki	 nem	 szólt	 egy	 szólt	 sem,	 egy	hang	 sem	volt	 hall	ha	tó	 –	 ki	vé	ve,	 ahogy	
Si	mon	és	Garfunkel	mond	ta	vol	na:	„a	csend	hang	ja”.

Post scriPtum egy 1985-ben írt ta nul mány hoz 1994-ből

Csak	a	ta	nul	mány	meg	írá	sa	után	kap	tam	meg	James	Scott-tól	köny	vé	nek,	a	Weapons of the 
Weaknek	 a	 kéz	ira	tát.	 Az	 írás	 egy	 olyan	 antifoucault-iánus	 prog	ram	 je	gyé	ben	 szü	le	tett,	
amely	nek	előz	mé	nyei	Ge	or	ge	Rude,	Richard	Cobb,	E.	J.	Hobsbawm,	Robert	Darnton	és	
Carlo	Ginzburg	köny	ve	i	ben	ta	lál	ha	tó	ak.	Az	írás	mö	gött	ter	mé	sze	te	sen	na	iv,	ro	man	ti	kus	po	li-
ti	kai	 fel	te	vé	sek	hú	zód	tak	meg:	 a	 las	sú,	 alig	 lát	ha	tó	 el	len	ál	lás	 alá	ás	sa,	 el	mo	csa	ra	sít	ja,	 sőt	
struk	tu	rá	lis	vál	toz	ta	tá	sok	ra	is	kény	sze	rí	ti	a	rend	szert.	1985	tá	ján	nem	volt	lát	ha	tó,	hogy	ezek	
a	gon	do	la	tok	a	 rend	szer	bu	ká	sa	kö	rü	li	 idők	ben,	az	ere	de	ti	 in	ten	ci	ók	tól	gyö	ke	re	sen	el	té	rő	
po	li	ti	kai	prog	ram	le	gi	ti	má	lá	sá	ra	szol	gál	hat	nak:	a	nép	re	és	így	ter	mé	sze	te	sen	a	pa	raszt	ság	ra	
hi	vat	ko	zó	po	li	ti	kai	igé	nyek	a	pa	raszt	ság	ter	mé	sze	tes,	fo	lya	ma	tos	és	min	den	el	nyo	mó	rend-
szer	rel	szem	ben	ál	ló	sza	bad	ság	harc	ára	mu	tat	hat	nak.	A	nép	rom	lat	lan,	hi	szen	a	leg	sö	té	tebb	
zsar	nok	ság	ide	jén	is,	a	kom	mu	nis	ta	ura	lom	alatt	is	tö	ret	le	nül	el	len	állt.	A	ma	gyar	pa	raszt	em-
ber	 tisz	ta	ma	radt	–	gyak	ran	egye	dül	ő	–,	mert	ké	pes	volt	szem	be	sze	gül	ni	az	ál	lam	mal,	a	
köz	pon	to	sí	tó	ha	ta	lommal.	Az	el	len	ál	lás	tisz	tí	tó	ere	jé	vel	ér	vel	ve	igye	kez	tek	(pró	bál	nak	ma	
is?)	egyes	po	li	ti	kai	sze	rep	lők	tör	té	nel	mi	le	gi	ti	mi	tást	ta	lál	ni	po	li	ti	kai	tö	rek	vé	se	ik	szá	má	ra.

A	kom	mu	nis	ta	rend	szer	mun	ká	ja	ak	kor	vált	tel	jes	sé,	ami	kor	má	sok	is,	a	pa	rasz	tok	vagy	
a	pa	rasz	tok	éle	tét	elem	ző	tör	té	nész	vagy	az	öt	ve	nes	évek	pa	raszt	ja	it	po	li	ti	ka	i	lag	fel	hasz	nál-
ni	igyek	vő	ki	lenc	ve	nes	évekbeli	po	li	ti	kus	is	az	egy	ko	ri	ha	tó	ság	fe	jé	vel	kezd	gon	dol	kod	ni,	
an	nak	nyel	vét	kez	di	hasz	nál	ni,	 ami	kor	va	ló	di,	 tu	da	tos	po	li	ti	kai	el	len	ál	lást	 té	te	lez	 föl	ott,	
ahol	csak	ref	lek	tá	lat	lan	min	den	na	pi	élet	zaj	lott.	A	tör	té	nész,	ami	kor	utó	lag,	a	kom	mu	niz	mus	
össze	om	lá	sá	nak	ma	gas	la	ti	(mély?)	pont	já	ról	mil	li	ók	tu	da	tos	an	ti	kom	mu	nis	ta	el	len	ál	lá	sá	ról,	
a	rom	lat	lan	pa	raszt	ság	sza	bad	ság	har	cá	ról	be	szél,	ak	kor	tel	jes	sé	te	szi	a	kom	mu	niz	mus	be	fe-
je	zet	len	nagy	mű	vét.	Ami	re	a	kom	mu	nis	ta	rend	szer	ön	ma	gá	ban	nem	volt	ké	pes	–	mert	nem	
tud	ta	meg	győz	ni	a	né	pes	sé	get	ar	ról,	hogy	a	pusz	ta	evés	egy	ér	tel	mű,	szín	tisz	ta	po	li	ti	zá	lás	–,	
azt	most	az	utó	kor	se	gít	sé	gé	vel	te	szi	meg.	Ha	a	tör	té	nész	sza	bad	ság	harc	ról,	nem	ze	ti	el	len-
ál	lás	ról	be	szél,	ak	kor	post mortem győ	ze	lem	hez	se	gí	ti	azt	a	rend	szert,	amely	éle	té	ben	csak	
vágy	ta	ezt	a	si	kert.	Aki	a	klasszi	kus	szo	ci	a	liz	mus	ko	rá	nak	ma	gyar	pa	raszt	sá	gát	mint	po	li	ti-
ka	i	lag	el	len	ál	lók	mil	li	ó	it	akar	ja	a	múlt	tal,	a	kom	mu	niz	mus	sal	tör	té	nel	mi	érv	ként	szem	be-
sze	gez	ni,	az	vissza	me	nő	leg	hajt	ja	a	kom	mu	niz	mus	mal	má	ra	a	vi	zet.
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