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1 Lásd a Rep li ka 1998. évi an gol nyel vű szá má ban meg je le nő ta nul má nyo kat a szlo vák, a bol gár, a bal ti és a 
ro mán át ala ku lás ról.

Az itt kö zölt eset tanul má nyok az ag rárvi lág mély reha tó át alaku lá sát do kumen tál ják. Abból 
adó dóan, hogy mind a tu laj don-, mind az üzem szerve zeti vi szo nyok alap vető en át for má ló-
dó ban van nak, a tör té netek egy szer re szól nak si kerek ről és ku darcok ról, hi szen a föld, az 
esz kö zök és a munka erő megszer zésé ért folyta tott küzde lem ben a sze rep lők gyakran dönte-
nek és cse leksze nek egy más ro vá sá ra. A szó ban for gó erő for rások ugya nis vé ge sek és 
ma gán tu laj don ban vannak. Számot te vő tőke és kül ső forrá sok hiá nyában főként úgy le hetett 
nö vel ni a meg lévőt, ha más sze replők le mondtak ró luk kény szerből vagy azért, mert jobb 
meg él he té si forrást talál tak. Ta lán az is ér zékel he tő ezek ből a tanul má nyokból, hogy mi lyen 
szé les ré te ge ket érin tett az ag rár gazda ság át ala kulá sa. Itt – szem ben pél dá ul az ipa ri nagy-
vál la la tok pri vati zá ci ó já val – a szö vetke ze ti ta gok nak volt be leszó lá suk ab ba, hogy mi tör-
tén jék, s mint az eset tanul má nyok is mu tatják, so kan mer tek él ni ez zel a jog gal a ma guk s 
csat la ko zó tár saik ér deké ben. Más kér dés, hogy nem min denki nek si került meg ka pasz kod-
nia a pél dátlan mély ségű vál ság kö rül mé nyei kö zött. 

A bu kás sal vég ző dött kí sér le tek kel együtt is úgy tű nik, hogy az újat pró bá lók, a ki sza ka-
dók jár tak jól, de va la mek ko ra biz ton sá got a ma ra dók nak is adott az, hogy leg alább egy kis 
par cel la ere jé ig föld höz ju tot tak.

A „(kis)tu laj don” te hát köz pon ti sze re pet ka pott a me ző gaz da sá gi át ala ku lás ban (nem-
csak Ma gya ror szá gon, ha nem szer te a volt szo ci a lis ta or szá gok ban),1 és ez vi szony lag 
gyors, mély re ha tó vál to zá sok irá nyá ba lök te az ese mé nye ket. Hogy ez jó-e vagy rossz, 
ne héz el dön te ni, két ség kí vül van ilyen, és van olyan ol da la is. Jó, amennyi ben a szo ci a liz-
mus ko ri te kin tély- és ural mi vi szo nyok ha ma rabb köd dé vál tak. Igaz, jött he lyet tük más, 
hi szen az új le he tő sé gek kel csak a ki sebb ség tu dott úgy él ni, hogy az meg ka pasz ko dást, 
kar ri er le he tő sé get, jö vőt je lent sen a ma ga és csa lád ja szá má ra. A több ség ma gá ra ma radt. 
Ez pe dig rossz, mint ahogyan rossz az is, hogy a me ző gaz da ság ban rend kí vül nagy mér té kű 
volt a va gyon vesz tés, s hogy na gyon sok szö vet ke ze ti utód szer ve zet nem he ver te ki az 
1992-es át ala ku lást. Er re pél da a ‘Ho mok vár’ és a nóg rá di szö vet ke zet ese te.

Az is igaz ugya nak kor, hogy az utód szer ve ze tek meg rop pa ná sát nem vagy nem el ső sor-
ban a ki vá lá sok okoz ták, ha nem az, hogy a szö vet ke ze tek nagy mér ték ben el adó sod tak, hogy 
az ága zat jö ve del me ző sé ge ala csony volt és ma radt stb., te hát fő leg bel ső gyen ge sé gük és a 
gaz da sá gi kör nye zet sa ját sze rű sé gei ma gya ráz ták. Még is, egy, a meg lé vő esz kö zök op ti má-
lis hasz no sí tá sát, a szö vet ke ze tek gaz da sá gi tár sa sá gok ká ala kí tá sát bá to rí tó po li ti ka ta lán 
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2 A vissza esés a ter mék ki bo csá tás ban 1989 és 1993 kö zött kb. 40%-os volt, és kö rül be lül ek ko ra mér té kű volt 
a mun ka erő ki áram lá sa is (ha az ipa ri ága za tok ban dol go zók kal együtt szá mít juk, ak kor na gyobb volt a ki áram lás, 
ha nél kü lük, ak kor öt-tíz szá za lék kal ki sebb). 

3 Míg a nem zet gaz da ság töb bi ága za tá ban 1990-hez ké pest az 1996-ban meg ter melt GDP majd nem meg há rom-
szo ro zó dott, a me ző gaz da ság ban alig más fél sze res volt a nö ve ke dés.

ki sebb vér vesz te ség gel, cse ké lyebb mér té kű ha nyat lás sal2 és gyor sabb vissza ka pasz ko dás-
sal3 járt vol na. Er re szol gál tat pél dát az ‘Arany sző lő’ Rt. ese te, bár si ke ré ben sze re pet ját szik 
az is, hogy messze ke rült a me ző gaz da ság tól, s a ró la szó ló ta nul mány ta nú sá ga sze rint az 
utód szer ve ze tek né me lyi ke nem si ke res. A ‘Har mó nia’ szö vet ke zet rész vény tár sa ság gá ala-
ku lá sa egy olyan ka pi ta lis ta kö zép üzem for má ló dá sát mu tat ja be, amely ben az át ala ku lás 
las sú volt, ahol a me nedzs ment a „vesz te sek” ér de ke it a le he tő leg na gyobb mér ték ben szem 
előtt tar tot ta, s mint egy „fe lül ről le fe lé” épít kez ve, ra ci o na li zál va, ugya nak kor fo ko za tos 
tu laj do ni kon cent rá ci ót meg va ló sít va a me ző gaz da ság ta la ján újí tot ta meg a gaz da sá got.

A „sem mi ből lett gaz da sá gok”, va gyis a ma gán sze mé lyek tő ke be fek te té sei nyo mán szü-
le tett, me ző gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa sá gok ugya nak kor azt mu tat-
ják, hogy a tu laj don szét tö re de zé se nem a sem mi be ve ze tett, hogy új tár su lá sok, ro ko ni 
szö vet ke zé sek, csa lá di össze fo gá sok meg szü le té se szá má ra adott esélyt, s a lét re jött vál lal-
ko zá sok sem mé re tük ben, sem ha té kony sá guk ban nem ma rad ná nak alul az utód szer ve ze-
tek kel va ló meg mé ret te tés so rán.

Ami re köz vet ve vagy köz vet le nül va la mennyi eset ta nul mány utal, de am it kü lö nös kép-
pen a nóg rá di mál ná sok ról mu ta tott „kö zel kép” vi lá gít meg, az a kis ter me lés várt nál 
na gyobb sze re pe; az a tény, hogy a kis gaz da ság ok, fog lal koz za nak bár mál ná val, sző lő vel, 
ál la tok kal és/vagy ga bo na ter mesz tés sel, saj ná la to san sok csa lád szá má ra je len te nek fő 
be vé te li for rást. A föld(kis)tu laj don kom pen zá ci ós, a „túl élést” szol gá ló sze re pe te hát két-
ség te len tény az ez red for du ló vi dé ki Magyarországán is, mint aho gyan az volt az el múlt 
év szá zad so rán mind vé gig. S hogy ez jó vagy rossz? Ez a kér dés is ne he zen vá la szol ha tó 
meg. Rossz, mert so kan jobb hí ján kény sze rül nek rá, és a fej lő dés esé lye csak ke ve sek szá-
má ra adott. Jó, mert azt mu tat ja, hogy volt ho va vissza hú zód nia sok olyan csa lád nak, 
amely nek ve szély be ke rült a meg él he té se az át ala ku lás so rán. En nek az érem nek is két ol da-
la van.
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