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Az árnyékos oldalon
Az árnyékos oldalon. Vidéki Magyarország a rövid hatvanas években.  Szerk. Csikós Gábor – Horváth 
Gergely Krisztián (Magyar vidék a 20. században, 5., Sorozatszerk.:  Fodor Pál, Horváth Gergely 
Krisztián, Kiss Réka,  Ö. Kovács József). Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága, 2020.

A második világháború utáni magyar vidéktör-
ténet egyik fontos, érdekes pontjához érkezett 
a 2015 óta tartó, lokális vizsgálat- és kutatásso-
rozat: a 60-as évekhez. Míg az 1947–1963 közötti 
időszakról elmondható, hogy elemeiben megta-
lálható a történészi konszenzus (parasztsággal 
szembeni terror, ellenállás, a forradalmat követő 
megtorlás és erőszakos visszatagosítás), addig az 
1963 után kezdődő időszakra ugyanez nem igaz. 
A forradalmat követő éveket a közvélekedés és 
a szakirodalom szerint a megnyugvás, építkezés, 
kiszámíthatóság jellemzi: a rendszer konszoli-
dációja, kompromisszum; lényegében a Kádár-
korszak. A Magyar vidék sorozat ötödik kötete, a 
Csikós Gábor és Horváth Gergely Krisztián szer-
kesztésében megjelent Az árnyékos oldalon. Vidéki 
Magyarország a rövid hatvanas években azonban 
az eddigiekhez hasonlóan (Váltóállítás. Diktatúrák 
a vidéki Magyarországon 1945-ben; Vakvágány. A 
„szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú 
ötvenes években 1-2.; Magyar dúlás – Tanulmányok 
a kényszerkollektivizálásról) lokális mélyfúrásokkal 
nem ezt a képet tükrözi: a folyamatos feszült-
séget, kisebb-nagyobb súrlódásokat, frusztráci-
ókat, és az ezekre adott hatalmi és emberi reakci-
ókat mutatja be.

A kötet három részre tagolódik: először nagylá-
tószögből értekezik a korszak vidékellenes politi-
kájáról és a téeszneurózisáról. Előbbiben Horváth 
Gergely Krisztián öt dimenzió mentén mutat rá, 
hogy az elnyomás folytatódott, csak szofisztikál-
tabb eszközökkel: többek között kisebb jövedelem 
és nyugdíj, rosszabb társadalombiztosítási lehető-
ségek sújtották őket. Utóbbiban Ö. Kovács József 
a termelőszövetkezetek között is a „gyengének” 
minősített, azaz „az alapvető problémákkal küzdő 
üzemformák” elterjedtségére (az ország téesze-
inek mintegy egyharmada!), problémáira hívja fel 
a figyelmet, továbbá az általános felkészületlen-
ségre, a parasztság elleni trükközésekre, melyek 
a fentiekkel kiegészítve mind hozzájárultak a 
faluból való tömeges elvándorláshoz: „1960 és 
1970 között 615 ezer agrárkeresővel csökkent 

a mezőgazdaságból élők száma, míg – az előbbi 
adattal összhangban – a községek 600 ezres 
vándorlási veszteséget szenvedtek el. Ugyanekkor 
61%-kal, 650 ezer fővel nőtt a »szocialista iparban 
foglalkoztatottak száma«”. [47.]

A kötet második része a termelőszövetkezetek 
belső életébe nyújt bepillantást. Oláh Sándor a 
székelyföldi, szovjet mintájú téeszekről, az erős 
központi irányítás problémáiról, az emiatt fellépő 
totális káoszról, és az azokra adott túlélési stra-
tégiákról ír. Káli Csaba a téeszek elleni izgatások 
típusairól, a jogszolgáltatás, politika, és kollektivi-
zálás közti kapcsolatot boncolgatja; Czetz Balázs a 
Fejér megyei „gyenge téeszek” súlyos konfliktusait, 
és a korszakban állandóan fennálló hiányosságait 
mutatja be. Konklúziója kíméletlenül vonja le a 
tanulságot: „Sőt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
hiába dotálta az állam a mezőgazdaságot erőn 
felül, annak lemaradása, másodvonalbelisége 
soha nem szűnt meg, a téeszek tagjai mindig is 
másodrendű állampolgárnak érezhették magukat, 
a vidék hangzatos fejlesztése, felzárkóztatása az 
egész korszakban a politikai lózungok szintjén 
maradt.” [196.]

Csikós Gábor tanulmánya a téeszen belüli játsz-
mázásokat ismerteti, mint a kifogáskeresések 
a motiválatlan téesz-tagok munkájára, a téesz-
demokrácia, aminek nem célja a problémák 
feltárása, megoldása, és zsákutca lehet a vége: „A 
tagok majd eljutnak addig, hogy nem számít nekik, 
ki az elnök, csak rendben menjenek a dolgok” 
[215.], vagy a téesz párttagjaival való kivételezés, 
ami csak tovább gerjesztette a konfliktusokat. 
Szulovszky János a nagyhegyesi Vincze Mihály 
gazdálkodó 50-es és 60-as évekre visszaemléke-
zéseinek, egyedülállónak nem nevezhető, akár 
közelebbi családban is még fellelhető ellentmon-
dásaira hívja fel a figyelmet: „Azon túlmenően, 
hogy mintegy esettanulmányként szemlélteti 
egy hajdúsági falu viszonylatában a létező szoci-
alizmus hétköznapjait, Vincze Mihály visszaem-
lékezései hasznos adalékul szolgálnak a magyar 
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társadalom bizonyos köreiben még napjainkban 
is tetten érhető Kádár-korszak iránti nosztalgia 
motívumainak megértéséhez is.” [241.]

A harmadik rész a korszak vidékjének mindennap-
jait veszi sorba. Jobst Ágnes Csepreg falu állambiz-
tonsági hálózatának kiépítési és fenntartási prob-
lémáiról, a helyi rezidentúra tevékenységéről ír; 
Bognár Szabina Horvátkimle és Magyarkimle Kimle 
néven történő, 1966-os egyesítése, és a vele kapcso-
latos, hosszadalmas vitáiról és sajátosságairól 
értekezik; Völgyesi Orsolya az egyház szinte teljes 
kiszorulását dokumentálja Mezőfalva kapcsán, 
amelyek „ráadásul rendkívül gyorsan, az egyén 
és a közösség számára minden kétséget kizáróan 
nehezen feldolgozható módon – egyfajta kulturális 
traumaként értelmezhetően – zajlottak le.” [325.] 
Sántha István oral history alapon, és egyedülálló 
módon nem a város vagy a falu, hanem a dél-vértesi 
puszták életébe, és a benne élők életének gyökeres 
megváltozásába enged betekintést. Szima Viktória 
a kultúrpolitika folyamatosan centralizálódó, a már 
Rákosi-rendszerben megjelenő, de itt kiteljesedő 
„három T”-kategorizálásról ír a Fejér megyei műve-
lődési otthon hálózatán keresztül, a Művelődésügyi 
Minisztérium megszületésétől a 1976. évi közmű-
velődési törvényig.

Az utolsó tanulmány, Kis József munkája a többitől 
eltérően nem egy olyan csoportot vizsgál, amit 
a hatalom eredendően kisemmizett, hanem 
azokat a borsodi kommunistákat, akik az 1956-ot 
követő megtorlás alatt betöltött szerepük miatt 
kaptak pozíciókat – pártfunkcionáriusok, tanácsi 
és üzemi vezetők, munkásőrparancsnokok – 
azonban idővel visszafokozták őket az eredeti 
munkakörükbe. „Becsapva érezték magukat, 
és egyre szélesebb körben fogalmazódott meg 
az a vélemény, hogy már sem a szovjet, sem a 
magyar kommunista párt nem képviseli igazán 
a proletárdiktatúra eszméjét.” [395-396.] Ez az 
újonnan kialakult, sértett réteg egy része a hata-
lommal szembefordulva közeledett az albán és 
kínai kommunista irányzatokhoz, így a korábbi 
sztálinisták „maoisták”, vagy „sárgák” lettek, akik 
aktívan keresték a kapcsolatot a fenti országok 
nagykövetségeivel. Azonban a tanulmány nem 
csak a filmbe illő emberi történetek miatt érdekes: 
„A borsodi sztálinisták története azért is fontos, 
mert talán újragondolásra kényszeríti a történész-
társadalmat, amely eddig a maoistákat a fiatal, 
budapesti, változást kívánó egyetemistákhoz 
kötötte, s nem a Rákosi és Sztálin által fémjelzett 
diktatúra hű, keményvonalas követőihez.” [422.]

A fentiekből is látható, hogy Az árnyékos oldalon 
a sorozat eddig megjelent köteteihez hasonlóan 
gondosan válogatott tanulmányokkal, adatokkal 
és mellékletekkel gazdagon ellátott darab, ami 
„árnyékolja” a képet az eddig megtévesztően 
konszolidált, nyugodtnak gondolt időszakról, és 
remélhetőleg további felülvizsgálatokra, kutatá-
sokra készteti a történész társadalmat a korszakkal 
kapcsolatban. Ahogy Horváth Gergely Krisztián 
fogalmaz: „Zárásképpen megállapíthatjuk, hogy 
a hatvanas évek, a mottóban idézett panaszt 
igazolóan, valóban nem tekinthető önálló, s főleg 
nem pozitív hozadékú korszaknak a hazai vidéki 
társadalom életében, sokkal inkább a hosszú 
ötvenes évek folytatása. Ez akkor is így van, ha 
a korábbi direkt erőszakot az elnyomás látens 
formái váltották fel.” [50.]
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