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Varga Zsuzsanna:

Hatalom, büntetőjog 
és termelőszövetkezetek 

Magyarországon 
az 1970-es években

A z 1970-es évtized a közvélekedésben, sőt helyen
ként a szakirodalomban is úgy jelenik meg, mint 
a „kádári aranykor,” amely sokak emlékezetében 

őrződött meg a biztonság, kiszámíthatóság, relatív 
anyagi jólét időszakaként. A kutatási lehetőségek rend
szerváltás utáni kibővülésével megkezdődhetett ezen 
időszak árnyaltabb, mélyrehatóbb elemzése is. Szá
momra épp a hatvanas évekre vonatkozó kutatásaim 
nyomán az vált a legrejtélyesebb kérdéssé, hogy miköz
ben a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek a fo
gyasztás korabeli felfutásában, a lakossági életszínvo
nal javulásában meghatározó szerepe volt, mégis e si
kerágazat „ellen” a 70-es évek első felében sokrétű tá
madás bontakozott ki. A mezőgazdasági tsz-eket egyre 
több közgazdasági, adminisztratív szigorítás érintette, 
majd a vezetőik ellen bírósági eljárások indultak.

A hetvenes évek elején kialakuló feszültségek azért is 
szembetűnők, mert a hatvanas évek folyamán egészen 
más jellegű folyamat jellemezte a hatalom és az agrártár
sadalom viszonyát. 1961-ben befejeződött ugyan a kol
lektivizálás, de a mezőgazdaság teljesítménye még éve
kig nem volt megfelelő, élelmiszerimportra szorult az or
szág. A MSZMP vezetése az 1956 után felvállalt élet
színvonal-politika miatt kényszerhelyzetbe került. A 
mezőgazdasági árutermelés növeléséhez -  elegendő gé
pesítés, beruházás híján -  szüksége volt a magyar pa
rasztság szorgalmára, csakúgy, mint a háztáji gazdaság
ban található termelési eszközökre, épületekre. A hata

lom engedményekre kényszerült: kénytelen volt eltűrni 
az alulról jövő termelőszövetkezeti kezdeményezéseket, 
amelyek a több és jobb minőségű termelésben tették ér
dekeltté a tsz-tagságot. Mivel ezek az érdekeltségi meg
oldások több ponton ütköztek a sztálini kolhoz-formával, 
a hatalom csak a gyakorlatban tűrte el őket. Legalizálá
sukra csak a gazdasági reform előkészítése során, 
1966-1967-ben került sor.

A hatalom és a tsz-ek között az 1960-as évtizedben 
domináló érdekegyeztetést, sajátos „párbeszédet,” a 70- 
es évek elejétől a konfrontálódás váltotta fel. A tsz-ek 
elleni támadás abba a szélesebb folyamatba illeszkedett, 
amely a gazdasági reform 1972-es lefékeződéséhez, és 
a párt vezetésén belül a dogmatikus erők 
megerősödéséhez vezetett. A hetvenes évek eleji politi
kai, gazdaságpolitikai félfordulat számos vonatkozását 
feltárta már a szakirodalom.1 Ugyanakkor a hatalom és 
az agrártársadalom közötti viszonyban beállt fordulatról 
eddig még nem született történeti feldolgozás.

Különösen igaz ez a tsz-vezetők ellen irányuló 
rendőrségi, bírósági eljárásokra, hiszen 1989 előtt nem 
voltak hozzáférhetőek a források. A 90-es években a le
véltárak megnyílásával a téma kutatására is meg
teremtődtek a feltételek. A jelen tanulmányban arra vál
lalkozik a szerző, hogy összefoglalást adjon arról az irra
cionális folyamatról, amely sikeres tsz-vezetők tortúrájá
hoz vezetett. Az „elnök-pereket”2 a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek ellen, a 70-es évek elején kibontako
zó offenzíva folyamatába illesztve mutatom be. A tanul
mány első részében áttekintem, hogy milyen színterei 
voltak e támadásnak, azaz hogyan jelentkezett a tsz-ek 
elleni kampány az ideológia, az adminisztratív intézkedé
sek, a közgazdasági szabályozók terén. A második rész
ben pedig a politikai indíttatású persorozat jellegzetessé
geire koncentrálok. Mindennek nyomon követése egy in
terdiszciplináris vizsgálat keretében valósítható meg, 
ahol a történeti módszerek mellett hasznosulnak a köz- 
gazdasági, a szociológiai és a jogi megközelítés szem
pontjai is.



A TSZ-ELLENES TÁMADÁS IDEOLÓGIAI, 
GAZDASÁGI ÉS ADMINISZTRATÍV 
DIMENZIÓI

A  szakirodalomban általánossá vált az a felfogás, 
amely az 1968-as gazdasági reform lefékeződését 
1972 végére, a tsz-ek elleni kampányt pedig az 

1973-1978 közötti időszakra teszi. Ezzel szemben a le
véltári kutatásaim azt bizonyítják, hogy mindkét folya
mat már korábban megindult, azonban a lefékeződésre 
utaló jelek sok esetben rejtve maradtak.

Az 1972-es politikai irányváltás fontos előzményei 
már 1970-ben megragadhatók. Jó példa erre az 1970 
novemberében megtartott X. pártkongresszus, ahol Ká
dár János, az MSZMP első titkára beszámolójában már 
a következőre helyezte a hangsúlyt: „Aki politikai síkon 
intézkedik, az számoljon döntéseinek gazdasági hatásá
val, aki viszont gazdasági kérdésekben dönt, mérlegelje 
a politikai körülményeket. A közgazdasági szemlélet ér
vényesítése azonban nem teheti kétségessé azt a marxis
ta alapelvet, hogy a politika az elsődleges,”3 (Kiemelés 
tőlem V. Zs.)

A kongresszusi felszólalásokat, valamint a PB-, KB- 
üléseken lezajlott vitákat tanulmányozva rekonstruálha
tó, hogy milyen csoportokból tevődött össze a reform
ellenes erők hazai tábora. Az ötvenes-hatvanas évek fo
lyamán a nehézipar-fejlesztés primátusa miatt ez az 
ágazat kapta a legtöbb beruházást.4 A vas- és acélkohá
szat, gépipar stb. hatalmas üzemei kivételezett helyzet
be kerültek, és ezzel együtt e nagyvállalatok vezetőiből 
egy erős lobby-csoport alakult ki. A nehézipari-lobby 
arra az ideológiai axiómára is támaszkodott, hogy a szo
cializmus építésében a munkásosztályt illeti a vezető 
szerep. Mindez előjogokat biztosított nekik nemcsak a 
források megszerzésében, hanem valamennyi hatalmi 
döntésben.

A nehézipari lobby mellett támogatóan lépett fel a 
szakszervezeti-vezérkar, a központi tervezési apparátus, 
valamint a központi és megyei gazdaságpolitikai párt
apparátus nem szakember része. A reformellenes erők 
táborának élén Biszku Béla, Komócsin Zoltán és Gás
pár Sándor állt.5

A reform lefékeződésének okait kutató szerzők eddig 
arra helyezték a hangsúlyt, hogy a folyamatos szubven
ciók által elkényelmesített nagyipari vállalatok az új 
gazdasági mechanizmus bevezetésével veszélyeztetve 
érezték addigi kiváltságaikat. A kutatásaim alapján 
azonban úgy vélem, hogy a nagyvállalati vezetők viszo
nya a reformhoz kezdetben nem volt negatív. Ezt egy
részt az támasztja alá, hogy a reform nem terjedt ki a 
vállalati szervezet átalakítására, másrészt pedig az álla
mi vállalatok vezetőinek jövedelme -  az 1968-ban be
vezetett új nyereségrészesedési rendszer révén -  gyor
san növekedett.6

E csoport reformeilenessége csak később, 1970-től 
jelentkezett. Ugyanis ekkorra vált világossá számukra, 
hogy a reform második lépcsőjében tervezett intézkedé
sek hogyan érintenék őket. Az MSZMP Gazdaságpoli
tikai Bizottság 1969-es döntése következtében 1970-re

elkészült a vállalati szervezet átalakításának részletes 
terve, sőt az év folyamán 70-80 ipari, kereskedelmi, 
közlekedési vállalatnál már kisebb felülvizsgálatokra is 
sor került.7 A reform második szakaszában tehát a 
monopolisztikus jellegű nagyvállalatok, trösztök szét
bontását tervezték. Hatékonyan működő kis- és közép- 
vállalatokat akartak létrehozni. Az intézményi átalakí
tás terve mellett új követelmények is megfogalmazód
tak: a politikai megbízhatóság mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt kapott a szakértelem. Szóba került a vezető 
munkakörök pályázati úton történő betöltésének 
lehetősége is.

A nagyvállalati vezetők ellenérzését tovább fokozta, 
hogy 1970-től megváltozott a nyereségrészesedési 
rendszer. Míg 1968 óta a nyereség elérhette az éves bé
rük 80%-át, addig 1970-ben ez az arány 20-25%-ra 
csökkent.8 Ráadásul ez a korlátozás nem vonatkozott a 
szövetkezeti vezetőkre. Ez annak ellenére is zavarta az 
állami vállalatok vezetőit, hogy átlagosan ők még így is 
nagyobb jövedelemmel rendelkeztek, mint a szövetke
zeti vezetők.9

Az ipari vállalatok vezetőit az is zavarta, hogy 
időközben megerősödött az agrárlobby, amely mind vi
lágosabban fogalmazta meg érdekeit. így pl. bírálta a 
mezőgazdaság számára gyártott gépek, felszerelések, 
ipari nyersanyagok irreálisan magas árát, gyenge 
minőségét, valamint az agrárolló túlzott nyitottságát.10 
Ezek a kérdések különösen kiélezetten jelentkeztek az
1971-ben induló IV. ötéves terv előkészítése során. 
1970-ben a színfalak mögött kemény harc indult a beru
házási források elosztásáért.11 Az ipari, nehézipari lob
by sérelmezte, hogy az előző tervciklus során a 
mezőgazdaság minden korábbinál nagyobb mértékben 
(18%) részesült a beruházásokból, ezért most minden
képpen biztosítani akarták korábbi privilegizált helyze
tük fenntartását.

Mivel az állampárti rendszerben az érdekek nyílt 
ütköztetésére nem volt lehetőség, ezért a konfliktu
sok az ideológia szférájában jelentkeztek. 1970-től a 
sajtóban megszaporodtak az ideológiai viták.12 
Ezeknek két olyan fő témája volt, amelyek értelme
zése éppen a reform előkészítése során módosult 
jelentősen. Az érdekviszonyok terén a reform beve
zetésével fokozatosan teret nyert az a felfogás, hogy 
a szocialista társadalomnak is jellemzője az 
elkülönülő érdekekkel rendelkező társadalmi cso
portok léte. A korábbi szocialista axióma szerint a 
társadalmi (az össznépi, a népgazdasági) érdeknek 
kell alárendelni az egyéni, a csoport (a vállalati, tsz) 
érdeket. A hetvenes évek elejétől újból felerősödött 
a társadalmi érdek elsődlegességének hangsúlyozá
sa. Sőt teret nyertek olyan nézetek is, hogy amennyi
ben az egyéni és a csoportérdeket a közösség, az or
szág rovására értelmezik, fel kell lépni ellenük.

Ugyancsak a visszarendeződés ideológiai előké
szítését jelezte a tulajdonviszonyok körül kialakuló vi
ta. Annak ellenére, hogy az 1968-as reform egyenran
gúnak ismerte el az állami és a szövetkezeti tulajdonfor
mákat, a sajtóban a hetvenes évek elején újraindult a vi-_



Jog
ta arról, hogy vajon a szövetkezeti tulajdon egyenrangú- 
e az állami tulajdonnal. A szövetkezeti tulajdont főleg a 
háztáji gazdaságok és a melléküzemágak miatt bírálták. 
Mindezek a viták azért érdemelnek megkülönböztetett 
figyelmet, mert egy állampárti rendszerben az ideológi
ai axiómák módosulásából következtetni lehet a hatalmi 
preferenciák átrendeződésére.

Ezek az ideológiai viták valójában már a tsz-ek elle
ni fellépést készítették elő. A reformellenes erők az ipa
ri munkásság érdekeire hivatkozva egyre erőteljesebben 
kritizálták, hogy a tsz-tagság jövedelmei egyre több he
lyen utolérték a munkásságét. Valóban, a hatvanas évek 
második felében a háztáji termelés és a tsz-mellék- 
üzemágak felfutása következtében a tsz-parasztság jö
vedelem-színvonala utolérte, majd 1971-re némileg el 
is hagyta a munkásságét.13 Ez a jövedelemátrendeződés 
azt mutatta, hogy a reform nem tervezett és nem kívá
natos hatásaként megváltoztak a különböző társadalmi 
csoportok érdekérvényesítési lehetőségei. Legked
vezőtlenebb helyzetbe a gyáripari munkásságnak az a 
része került, amely városon élt és nem volt lehetősége 
kiegészítő jövedelemszerzésre. Ez a réteg úgy érezte, 
számára a reform nem hozott kedvező változást. Ráadá
sul az is irritálta őket. hogy a vidékről ingázó munkatár
saik magasabb jövedelemre tudtak szert tenni, azáltal, 
hogy családjuk révén bekapcsolódtak a mezőgazdasági 
kistermelésbe (háztájiba). A városi munkásság elége
detlenségét a nagyüzemi vezetők, területi pártszervek és 
az ágazati szakszervezetek felerősítették, sőt időnként 
dramatizálták.14

Mindez még nem lett volna elegendő a téeszek elle
ni támadáshoz, hiszen mint már erre utaltam, a 
mezőgazdasági termelés felfutásának mind a lakosság, 
mind az államháztartás is a haszonélvezője volt. Döntő 
jelentősége annak lett, hogy időközben a reform nem
zetközi megítélése megváltozott. Az 1968. augusztusi 
eseményeket, a csehszlovákiai reformfolyamat fegyve
res erőszakkal való leállítását követően hazánk nem 
egyszerűen egyedül maradt a reformmal, hanem 
időközben az új mechanizmus megítélése a keleti 
blokkban egyre kedvezőtlenebbé vált. A Szovjetunió és 
néhány más szocialista ország pártvezetése rendkívül 
veszélyesnek ítélte, hogy a magyar gazdaságban 
erősödik a piaci orientáció.15

Nehéz lenne pontosan rekonstruálni a kívülről jelent
kező nyomás hatásmechanizmusát, de az nagyon való
színű, hogy a hazai vezetésen belül azokat az áramlato
kat erősítette, amelyek kezdettől fogva ellenérzéssel vi
szonyultak a reformhoz. Számukra a csehszlovák példa 
volt a bizonyíték az efféle reformok veszélyes voltára, 
és egyúttal visszatérő hivatkozási alapul szolgált a bírá
latokhoz.

A bírálatok tartalmába betekintést nyújt az alábbi 
idézet. 1972 februárjában Kádár János, az SZKP 
főtitkárának a hívására, Moszkvába látogatott. Erről a 
szigorúan titkos megbeszélésről így tájékoztatta a Poli
tikai Bizottság tagságát: „Az egyik tárgyalási szakasz
ban Brezsnyev elvtárs ... külön, és hosszadalmasan be-

__szélt arról, hogy nagyon nyugtalanítja őt Magyarország
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gazdasági helyzetének néhány negatív mutatója, és 
egyes jelenségek, amelyek mint tendenciák veszedel
mesek. ...

Olyan folyamatot látnak, hogy ... nálunk az eszközök 
és a jó munkaerő növekvő része a nagyon fontos állami 
szektorból fokozatosan a lazább, szövetkezeti és magán 
szektorba megy át.

A kereseti viszonyok úgy alakulnak, hogy a lakosság 
viszonylag kis részének jövedelme gyorsan nő, jelentős 
munkás tömegeké pedig nem, vagy csekély mértékben. 
Az árak növekednek, és bizonyos fogyasztási cikkek 
csak a jókeresetűek számára elérhetők. Ez a dolgozók
ban elégedetlenséget kelt, s idővel komoly szociális, sőt 
politikai feszültséggé növekedhet.

A számba vett jelenségekkel kapcsolatban Brezsnyev 
elvtárs hangsúlyozta, hogy őt, amikor ezeket szóvá te
szi nálam, kizárólag az elvtársi aggodalom vezeti. A mi 
reformunkról különböző vélemények vannak, de hang
súlyozza, hogy ez a mi ügyünk. A helyzetet sem tartja 
tragikusnak, de nyugtalanító jelenségek vannak. Arról 
is tud, hogy a párt, a kormány, a szakszervezetek foglal
koznak ezekkel a kérdésekkel, és javító intézkedések 
történtek. Úgy véli, hogy a Központi Bizottságnak még 
nagyobb figyelmet kellene szentelnie ezeknek. Általá
ban a központnak, ideértve a kormányt is, a folyamato
kat, s a szükséges eszközöket is jobban kézbe kellene 
tartania, hogy a nemkívánatos tendenciákat vissza
fordíthassa.”16

A különböző formákban megnyilvánuló közvetlen 
vagy közvetett kritikák hatására a magyar pártvezetés 
nem győzte hangsúlyozni, hogy nem törekszik érdemi 
átalakításokra, a végrehajtott reform nem hozott létre a 
többi szocialista országtól eltérő gazdálkodási-műkö
dési rendszert, és semmiféle „magyar modell” nem lé
tezik.

A reform belső ellenzéke kihasználva a külső, első
sorban Moszkva, de az NDK, Csehszlovákia és Bulgá
ria részéről is érezhető politikai nyomást, elérte, hogy 
az MSZMP Központi Bizottsága 1972. november 
14-15-i ülésén lefékezte az új gazdasági mechaniz
must.17 Habár nem vonták vissza a gazdaságirányítási 
reformot, mégis a következő hónapok intézkedései arról 
tanúskodnak, hogy a vezetés gyakorlatilag leállította a 
reformfolyamatot.18

A munkásság érdekeire hivatkozva sor került az álla
mi ipar valamint az állami kivitelező építőipar munká
sainak és művezetőinek 1973. március 1-től be
következő béremelésére. Az újracentralizálás jegyében 
a legnagyobb 50 állami vállalatot közvetlenül a közpon
ti felügyelet alá helyezték. A magyar ipar koncentrált
ságát jól mutatja, hogy a kiemelt 50 ipari vállalat a ter
melés mintegy felét, s az export több mint 60 százalékát 
adta, és 700 ezer embert foglalkoztatott. A központi irá
nyítás erősítésének fontos lépéseként a Minisztertanács 
létrehozta az Állami Tervbizottságot, amely a tervezés 
szerepének és hatékonyságának fokozására volt hiva
tott.19 Ugyancsak szimbolikus jelentőségű volt az Or
szágos Tervhivatal hatáskörének bővítése, és elnökének 
miniszterelnök-helyettesi rangra emelése.
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Összegzésként elmondható, hogy az 1968-ban beve
zetett reform alapintézményeit -  a kötelező tervutasítá
sok megszüntetését, a vállalatok piaci orientációját és a 
gazdasági szabályozókkal történő irányítást -  nem von
ták vissza, de a bevezetett korrekciók a központosított 
tervezés és az állami irányítás növelésére szolgáltak. 
Ráadásul az ipari, nehézipari lobby nyomására olyan 
korlátozó intézkedéseket vezettek be, amelyek legin
kább a mezőgazdasági szövetkezeti szektort sújtották.

A párt legfőbb gazdaságpolitikai testületének, az 
MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottság dokumentumai
nak, valamint a korabeli jogszabályok tanulmányozásával 
lépésről—lép>ésre rekonstruálható mind a közgazdasági sza
bályozó-rendszer szigorodása, mind pedig az adminisztra
tív korlátozások kiszélesedése. Ezek az intézkedések főleg 
a tsz-ek melléküzemágait érintették.20 A tsz-ek -  élve az 
1967-es tsz-törvény teremtette lehetőségekkel -  a szükség
leteiknek, és a piac igényeinek megfelelően kiszélesítették 
tevékenységi körüket. Építőipari tevékenységgel, élelmi
szer-feldolgozással, fuvarozással, értékesítéssel is foglal
koztak, sőt a hiánygazdasági szituációt kihasználva gépipa
ri. könnyűipari, vegyipari tevékenységet is folytattak. 
Többnyire hiánycikkeket pótló termékeket állítottak elő.21

Az ipari lobby éppen ezeken a területeken igyekezett 
visszaszorítani az új konkurenseit. Eleinte a mezőgaz
dasági üzemek ipari tevékenységét a telephelyükre kor
látozták. 1971 végén a kormány közzétett egy listát a 
tsz-ek számára tilos tevékenységekről, és egy másikat is 
azokról, amelyek csak az illetékes ágazati miniszter en
gedélyével voltak folytathatók.22 Különösen szigorú 
szabályok vonatkoztak a Budapest vonzáskörzetében 
lévő termelőszövetkezetekre. Az ország egész területé
re kiterjedő, nagy jelentőségű szigorítás volt, hogy 
1972. július 3I.-e után a mezőgazdasági szövetkezetek 
gépipari, vegyipari, továbbá könnyűipari tevékenységet 
csak állami vállalattal vagy intézménnyel kötött 
szerződés alapján folytathattak.23

A termelőszövetkezetek a gazdálkodási környezet 
változását nemcsak a sorra vett adminisztratív korláto
zásokból érzékelhették, hanem a fokozódó jövedelem 
elvonásból is. Ez a tendencia már 1970-ben megragad
ható. Miközben az MSZMP Gazdaságpolitikai Bizott
sága úgy döntött, hogy 1970-ben „a mezőgazdasági ár-, 
adó- stb. rendszer módosítása egyenlegében sem sze
mélyi jövedelemnövelő, sem csökkentő kihatással ne 
járjon”, addig a tényleges jövedelemszabályozó intéz
kedések más képet mutattak.24 Következzen néhány 
példa ennek alátámasztására. Csökkentették a szövetke
zeti beruházások állami támogatásának részarányát.25 
Csökkentették a bor és gyümölcsfélék felvásárlási árát, 
mivel ezeket zömmel a háztáji gazdaságok állították 
elő. A meglévő adóterheken felül újakat is bevezettek, 
valamint több mint duplájára emelték a tsz-ek társada
lombiztosítási járulékát. Az adót nemcsak a mellék
üzemágak, hanem a háztáji gazdaságok esetében is kor
látozó, szankcionáló eszközként alkalmazták.

A következő években is folytatódott az adóprés.26 
Azokat a kiegészítő tevékenységeket, amelyeknek fej
lesztését kívánatosnak tartották, adókedvezménnyel

ösztönözték. Ezzel szemben más -  pl. ipari jellegű -  te
vékenységekre az arányosnál nagyobb adót vetettek ki. 
Azokat a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket pedig, 
ahol a gépipari, vegyipari és könnyűipari bedolgozás ár
bevétele meghaladta az összes árbevétel 30%-át, igen 
magas adósávba sorolták.27

A korlátozó intézkedéseket azzal indokolták, hogy a 
tsz-ek kiegészítő tevékenysége eltorzítja a szövetkeze
tek fejlődését, elvonja a vezetők és a tagok figyelmét a 
mezőgazdasági termeléstől, azt elhanyagolják, tisztes
ségtelen versenyt jelent az iparnak, ahonnan a maga
sabb fizetéssel elszívja a képzett munkaerőt, s az élel
miszer-feldolgozás pedig aláássa az élelmiszeripar ellá
tási felelősségét stb.

A TSZ-VEZETŐK ELLENI PEREK 
JELLEGZETESSÉGEI

A tsz-ellenes offenzíva különböző színtereinek fel
tárása, mint láttuk, csak interdiszciplináris meg
közelítéssel volt megoldható. Fokozottan igaz ez 

a tsz-vezetők elleni politikai indíttatású perekre, hiszen 
ezek kutatása során rendkívül sokféle forrást kell be
vonni a vizsgálódásba. Egy-egy per anyaga önmagában 
is igen összetett, hiszen magában foglalja a rendőrségi, 
ügyészségi, és bírósági dokumentumok tömegét. A jogi 
dimenzió feltárása azonban nem ad teljes képet, ha eze
ket a rendőrségi, bírósági ügyeket nem illesztjük be az 
állampárti rendszer működési mechanizmusába.

A perek előzményeit kutatva szinte minden esetben a 
népi ellenőrzési szervekhez jutottam el. Nem véletlenül.
A népi ellenőrzés volt az egyetlen olyan szerv, amely a 
szövetkezet tevékenységének minden vonatkozását 
ellenőrizhette. Ez a helyzet 1967-ben alakult ki. mivel a 
gazdasági reform előkészítése során az új tsz-törvény 
minden korábbinál nagyobb önállóságot biztosított a 
tsz-eknek. Ezt követően a szövetkezetek állami felügye
lete lényegesen különbözött az állami vállalatokétól, 
ahol az állam a tulajdonosi jogkör gyakorlója is volt 
egyben. A különbséget jól mutatja, hogy a tsz-ek felett 
az állam csak törvényességi felügyeletet gyakorolha
tott, ami nem terjedhetett ki a szövetkezet gazdasági 
döntéseinek és tevékenységének felülvizsgálatára. Ez 
utóbbit csak a népi ellenőrzés tehette meg.

A népi ellenőrzés szervezetét 1957-ben hozták létre 
azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az állami szer
veknek „az állami és állampolgári fegyelem megszilár
dításában, a nép vagyonának védelmében és a vissza
élések leleplezésében.”28 A szervezetnek csak egy kis 
létszámú függetlenített (fizetett) apparátusa volt, a népi 
ellenőrök zöme társadalmi munkában tevékenykedett, 
azaz nem részesült díjazásban. A népi ellenőrzési bi
zottságok (NEB) egy-egy vizsgálat végén kezdemé
nyezhettek fegyelmit, kártérítési eljárást; súlyosabb 
esetben pedig kötelesek voltak feljelentést tenni az ille
tékes rendőrségnél, ill. ügyészségnél.

A népi ellenőrzési szervek járási, megyei szinten is 
kiépültek, és az egész szervezetet a Központi Népi__
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Ellenőrzési Bizottság (KNEB) fogta össze. A KNEB 
formailag a kormánynak, valójában a párt vezetésének 
volt felelős. A hatalmi ágak összefonódását az is jelzi, 
hogy a KNEB-ülésein mindig részt vett a legfőbb 
ügyész, a területi népi ellenőrzési bizottságok ülésein 
pedig a területileg illetékes ügyész.

A tsz-ek politikai megítélésének változása jól nyo
mon követhető a népi ellenőrzési vizsgálatokban. 1970 
folyamán észrevehetően megszaporodtak a ter
melőszövetkezeti témában indított vizsgálatok. A 
KNEB elnöke már 1970 elején jelezte ezt a tendenciát: 
„Központi kérdés az országban a rendcsinálás a tsz-ek- 
nél." 29

Az alábbi felsorolás jelzi, hogy milyen témákban in
dultak leggyakrabban vizsgálatok: a kiegészítő tevé
kenység helyzete és tendenciái a tsz-ekben; a 
munkaerő-vándorlás mértéke, okai és gazdasági kihatá
sa; a másodállású és mellékfoglalkozású munkaviszony 
és a munkaszerződés szabályszerűsége; a háztáji gazda
ságok és a tsz-ek gazdasági együttműködése; a 
mezőgazdasági tsz-ek kooperációinak és társulásainak 
helyzete; a társadalmi tulajdon védelmének helyzete a 
mezőgazdasági tsz-ekben; a szocialista elosztás elvének 
érvényesülése a mezőgazdasági tsz-ekben.30

A felsorolt vizsgálati témák mindegyike szerepelt a 
Politikai Bizottság vagy a Gazdaságpolitikai Bizottság 
napirendjén, ami egyértelművé teszi, hogy a legfelső 
politikai vezetés szintjéről jött a kezdeményezés. Ter
mészetesen az országos politikában bekövetkező fordu
lat végrehajtása jelentékeny területi eltérésekkel ment 
végbe. A népi ellenőrzés legaktívabban Szabolcs-Szat- 
már megyében dolgozott, amely Biszku Bélának, a re
formellenes erők egyik vezetőjének volt a szűkebb pát
riája. Másutt, pl. Borsod-Abaúj-Zemplénben, Nógrád- 
ban a helyi nehézipari lobby, míg Győr-Sopron megyé
ben vagy éppen Csongrádban a dogmatikus szemléletű 
megyei vezetés kérésére indultak nagy számban vizs
gálatok.31

Ezek a helyi eltérések több szempontból is figyelmet 
érdemelnek. Cáfolják azt a még mindig ható sztereotí
piát, hogy az állampárt mindig, minden körülmények 
között érvényesítette a központ akaratát. Arra is figyel
meztetnek, hogy a helyi társadalomkutatás és a helyi in
tézményrendszer feltárása nélkül az egyébként homo
génnek tekintett pártállami rendszer működése nem 
értelmezhető. A megyék, járások közti különbségek 
egyúttal rámutatnak a tsz-vezetők elleni perek fontos 
sajátosságára. A népi ellenőrzési vizsgálatokról készült 
összefoglalókból kiderült, hogy a tsz-eknél feltárt prob
lémás jelenségek nem egyedi esetek, hanem országszer
te jellemzőek voltak. Egyrészt a legtöbb helyen gondot 
okozott, hogy a tsz számvitele és ügyvitele nem volt 
megfelelően megszervezve. A népi ellenőrzési szervek 
azonban azt is megállapították, hogy az 1968. január 1- 
jén életbe lépett új számviteli rend alkalmazására a tsz- 
ek főkönyvelői nem voltak kellően felkészülve. Ráadá
sul a későbbiekben sem kaptak semmilyen központi 
iránymutatást a gyakorlatban felmerülő problémák

__megoldásához.32 Másrészt az is általános jelenségnek
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bizonyult, hogy a szövetkezeti gazdálkodás dinamikus 
fejlődésével olyan új megoldások formálódtak ki, ame
lyekkel nem tudott lépést tartani a jogalkotás. Tehát a 
tsz-ek gazdálkodási gyakorlata számos vonatkozásban 
elszakadt a jogi szabályozástól. Ez az állapot jellemez
te az ország legtöbb termelőszövetkezetét.

A gazdasági élet fejlődése és a jogi szabályozás köz
ti fáziseltolódás nem számított új jelenségnek. A hatva
nas években főleg abból adódott, hogy a tsz-tagság ér
dekeltségét biztosító helyi kezdeményezések sokban üt
köztek a sztálini kolhoz-formával. Mivel Kádárék nyíl
tan nem mertek szembe fordulni a szovjet kolhoz-forma 
alapvető dogmáival, így ezeket a helyi megoldásokat a 
gyakorlatban ugyan eltűrték, majd egyre inkább támo
gatták is, de évekig nem legalizálták őket. Jogi 
megerősítésükre -  mint említettük -  az 1967. évi új tsz- 
törvénnyel került sor.

Míg ezt a problémát a 60-as években úgy oldották 
fel, hogy a jogi szabályozást közelítették a gazdálkodá
si gyakorlathoz, addig a reform megítélésének változá
sával, a 70-es évek elejétől ez a kettősség egyre inkább 
támadási felületté vált. Mint láttuk, országszerte általá
nos jelenségekről volt szó, így tehát gyakorlatilag a he
lyi hatalmi tényezők hozzáállásán múlott, hogy melyik 
tsz esetében indítottak eljárást.

A 70-es évek elejétől a népi ellenőrzési vizsgálatok 
növekvő hányada fejeződött be büntető feljelentéssel.33 
A 60-as években még másfajta fegyelmező jellegű esz
közöket preferáltak a NEB-ek, így pl. fegyelmi- vagy 
kártérítési felelősségre vonást, szabálysértési eljárást, 
stb. Az is megállapítható, hogy fegyelmező jellegű in
tézkedésekre döntően a megyei, járási pártbizottságok 
kérésére indított vizsgálatoknál került sor. Figyelmet ér
demel még az a jelenség is, hogy míg korábban a népi 
ellenőrzés által kezdeményezett büntető feljelentések 
egyharmada nem jutott el a vádemelésig, addig a hetve
nes évek során -  az ügyészi szervek és a NEB-ek 
együttműködésének köszönhetően -  ez a hányad mini
málisra csökkent.

A népi ellenőrzési szervezet és az igazságszolgáltatás 
összefonódása tovább erősödött a Büntető Törvény- 
könyv módosítása során.34 Hatályon kívül került az a 
korábbi rendelkezés, hogy egyes bűncselekmények 
csak az illetékes miniszter, illetve a KNEB elnöke fel
jelentésére voltak üldözhetők. 1972. január 1-jétől 
kezdve a feljelentés joga ezekben a bűncselekmények
ben megillette a vizsgálatot lefolytató népi ellenőrzési 
bizottságot, illetve annak elnökét. A megyei, járási 
NEB-elnökök jogkörének bővülését így kommentálta a 
KNEB elnöke: ,Jslnök elvtársakon múlik, hogy ezt a 
jobb, élesebb fegyvert hogyan alkalmazzák, elsősorban 
azokkal szemben, akik súlyosan megsértik a szocialista 
gazdálkodás elemi szabályait, illetve egyéni anyagi ér
dekeiket bűnös módon a közérdek elé helyezik." 35

A KNEB Elnökségéhez a helyi szervektől beérkezett 
havi jelentések alapján jól nyomon követhető, hogyan 
éltek a kezükbe adott ,jobb, élesebb fegyverrel.”36 Az
1972-es politikai fordulat „előszelében” a megyei kez
deményezésű vizsgálatok mellett egyre nagyobb szám
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bán kezdődtek központi témavizsgálatok is. Szem
betűnő, hogy számos olyan megyében, járásban is sor 
került 1972-ben tsz-vizsgálatokra, ahol korábban még 
mutatóban sem volt ilyen.

1973-ban, a megelőző évekhez képest szembetűnően 
megnőtt az egyes tsz-eknél meghatározott témában in
dított népi ellenőrzési vizsgálatok száma. Úgy tűnik, 
hogy a megelőző években egész járásokra, illetve me
gyékre kiterjedő témavizsgálatok után, 1973-tól már 
főleg azokra a szövetkezetekre koncentráltak, amelye
ket példa-statuálásra kiválasztottak. Kiindulópontként 
szolgálhatott a tsz által üzemeltetett melléküzemág 
(építőbrigád, húsfeldolgozó, virágüzlet, téglagyár, ho
mok és sóderbányák stb.), csakúgy, mint az ügyiratke
zelés és a pénzügyi fegyelem, a hitelgazdálkodás hely
zete vagy épp a tsz vezetőinek premizálása, személy- 
gépkocsi használata és reprezentációs kiadása. Ezek 
után nem meglepő, hogy 1974-ben minden korábbinál 
magasabbra emelkedett a népi ellenőrzésnél regisztrált 
termelőszövetkezeti vonatkozású ügyek száma. Ez a 
szám 1975-ig tovább emelkedett, majd jelentősen vissza
esett.37 Ennek okaira később még visszatérünk.

A népi ellenőrzési vizsgálatok témái alapján lehet ti
pizálni a tsz-vezetők ellen indított pereket. Igen gyako
ri volt a melléküzemági visszaélés, az állami célú támo
gatás jogtalan vagy nem megfelelő felhasználása, vala
mint a tárolási szerződések megszegése. Sokszor elő
fordultak zárszámadási mérleg-, valamint okmányha
misítási és vesztegetési ügyek is.

A népi ellenőrzési vizsgálatokból arról is képet alkot
hatunk, hogy melyek voltak a visszatérő vádpontok a 
tsz-vezetők pereiben. A termelőszövetkezeti vezetőket 
leggyakrabban gazdasági bűncselekményekkel vádol
ták, amelyek megítélése 1971-ben, a Büntető Törvény- 
könyv módosítása során jelentősen szigorodott.

A Politikai Bizottság 1971 nyarán tárgyalta meg az 
igazságszolgáltatás, a bírói és az ügyészi szervezet át
alakítása során követendő irányelveket.38 A Büntető 
Törvénykönyv átdolgozása során megkülönböztetett fi
gyelmet fordítottak a gazdasági bűncselekményekre. 
Módosították a pazarló gazdálkodásra, a beruházási, 
pénzügyi fegyelmet sértő bűntettekre és a gazdasági 
vesztegetésre vonatkozó rendelkezéseket. Mint már 
említettem, e bűncselekmények üldözését elősegítette 
az is, hogy hatályon kívül helyezték ama korábbi ren
delkezést, miszerint bizonyos gazdasági bűncselekmé
nyek miatt büntetőeljárás csak a felügyeletet gyakorló 
főhatóság (pl. miniszter) feljelentése után kezdődhetett.

Mindezeket a büntetőjogi változásokat a társadalmi 
tulajdon fokozott védelmének szükségességével 
indokolták.39 A társadalmi tulajdon fogalmába lényegé
ben az állam, a szövetkezetek, a társadalmi szervezetek 
és egyesületek vagyona tartozott. (A hivatalos formula 
szerint a fogalom kiterjedt a használatukban, kezelésük
ben vagy rendelkezésük alatt álló idegen vagyontárgyra, 
ideértve más szocialista ország társadalmi tulajdonát is.)

A termelőszövetkezeti vezetőket leggyakrabban a 
társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekkel (lopás, 
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés) vá

dolták, így hát érdemes részletesebben megismerkedni 
az 1972. január 1-jétől hatályba lépő, módosított Bün
tető Törvénykönyv (1971. évi 28. sz. törvényerejű ren
delet) vonatkozó rendelkezéseivel.40

A társadalmi tulajdon elleni bűncselekményeknél két 
tényező bírt különös jelentőséggel: az egyik az okozott 
kár nagysága, a másik pedig az, hogy az elkövető 
vezető pozícióban volt, vagy sem.

Az okozott kár nagysága már eleve problematikus 
volt, hiszen a törvény nem konkretizálta a kárösszeg al
só határát. A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása szerint 
a vagyon elleni bűncselekmények általában akkor 
minősültek „különösen nagy kár” szerint, ha a kár ösz- 
szege kétszázezer forintot, „jelentős kár” szerint pedig 
akkor, ha a kár összege az ötvenezer forintot meghalad
ta. Valójában az említett összegek csupán irányössze
geknek bizonyultak, s így a bírói gyakorlatra maradt a 
konkrét ügyek mérlegelése.

A bírói gyakorlat során fokozottan érvényesítették 
azt az irányelvet is, hogy a társadalmi tulajdon védel
mének kötelessége fokozottan terhelte azokat, akik 
vezető, irányító, ellenőrző feladatokat töltöttek be. Ép
pen ezért, ha ilyen beosztású dolgozó követett el a tár
sadalmi tulajdon rovására bűncselekményt, az súlyo
sabb elbírálás alá esett. Tehát nem elsősorban az oko
zott kár nagysága, hanem a vezetői beosztással vissza
élés hatott döntően a kiszabott büntetés mértékére.

Már az eddigiekből is kiderült, hogy a gazdasági 
vezetőknek a társadalmi tulajdont károsító cselekmé
nyeit fokozott szigorral bírálták el 41 Ez tükröződött ab
ban a rendelkezésben is, amely szerint a vezető akkor is 
felelősségre volt vonható, ha nem akadályozta meg a 
társadalmi tulajdon megkárosítását. A büntetőjog ezért 
büntetendővé tette a feljelentési kötelezettség elmulasz
tását. Ezt a vétséget az a személy valósította meg, aki 
annak ellenére, hogy tudomást szerzett a társadalmi tu
lajdont károsító szándékos bűncselekmény elköve
téséről, vagy ilyen bűncselekmény előkészületéről, 
nem tett feljelentést a hatóságnak.

A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények között 
megkülönböztetett figyelmet érdemel a hűtlen kezelés. 
Ezt olyan személy követhette el, akit a társadalmi tulaj
donban levő vagyontárgy kezelésével bíztak meg. Tehát 
mindenkit, aki munkakörében társadalmi tulajdont ke
zelt, azzal gazdálkodott, felügyelt rá, egyáltalán dolgo
zott a társadalmi tulajdonnal, a vagyontárgy kezelőjének 
tekintettek. E kezelési kötelesség megszegése jelentette 
a bűncselekményt, de csak akkor, ha a társadalmi tulaj
donban kár keletkezett. A törvényi meghatározás nem
csak azt tekintette tettesnek, aki károkozási célból szeg
te meg a kötelességét, hanem azt is, aki beletörődött ab
ba, hogy a társadalmi tulajdonban kár keletkezzék.

A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények után 
fontos áttekinteni a gazdálkodás rendjét sértő bűncse
lekményeket is. Az itt bevezetett módosítások jellegét 
jól példázzák a pazarló gazdálkodásra vonatkozó ren
delkezések.42 A pazarló gazdálkodás büntetőjogi szank
cionálását azzal indokolták, hogy a szocialista termelés
nek társadalmi érdekeket kell szolgálnia, s az ezen érdé- _



löfténeli utmle

kekkel szemben álló gazdálkodást nemcsak a munka
jog, hanem a büntetőjog eszközeivel is üldözni kell. Az 
igazságügy-miniszteri indokolás rámutatott, hogy bün
tetőjogi szempontból az önálló intézkedésre jogosított 
dolgozó akkor gazdálkodik pazarlóan, ha az ésszerű 
gazdálkodás követelményeit súlyosan vagy rendszere
sen megszegve számottevő gazdasági hátrányt okoz.43 
Sem az „ésszerű gazdálkodás”, sem a „számottevő gaz
dasági hátrány” fogalmát nem definiálták egyértelmű
en, amivel tág teret hagytak a bírói szubjektivizmusnak.

Nem kevésbé relatív meghatározással találkozunk a 
pazarló gazdálkodás speciális esetének tekintett 
felelőtlen eladósodásnál. E bűncselekmény megállapí
tására akkor került sor, ha az elvállalt pénzügyi kötele
zettségek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló 
pénzeszközöket. A felelőtlen eladósodás különös ve
szélyességét itt is abban jelölték meg, hogy e cselek
mény közvetve sérti vagy veszélyezteti más vállalatok 
és egyéb szervek, végső soron pedig a népgazdaság 
érdekeit.44 Ezek a példák is bizonyítják a tanulmány 
első részében érintett ideológiai viták jelentőségét, hi
szen érvelésüket a büntetőjog is átvette.

Hasonló érvek alapján dolgozták át a népgazdaság 
szerveinek megtévesztésével foglalkozó rendelkezése
ket is.. Lényegében egy keret-szabályt hoztak létre, 
amely csak a megtévesztést és az ezzel okozott számot
tevő gazdasági hátrányt rögzítette, de nem részletezte, 
hogy milyen kötelezettségek megszegése esetén beszél
hetünk a népgazdaság szerveinek megtévesztéséről. A 
kötelezettségek más jogszabályokból vagy a gazdálko
dás rendjéből következtek.

Hasonlóan keretszabály rendelkezett a gazdasági 
ellenőrzés és adatgyűjtés akadályozásáról. A Büntető 
Törvénykönyv nem határozta meg, hogy milyen szer
veknek volt joguk gazdasági, pénzügyi vagy árel
lenőrzést végezni, és arról sem rendelkezett, hogy a 
gazdálkodó szervek milyen számviteli nyilvántartások 
vezetésére kötelezettek. A büntetőjog csak kereteket 
biztosított arra, hogy a kötelezettségek elmulasztása, il
letve az ellenőrzés meghiúsítása esetén biztosítva le
gyen a felelősségre vonás. Hasonló volt a helyzet a be
ruházási és pénzügyi fegyelmet sértő bűncselekmények 
esetében is.

1 6

A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények továb
bi eseteiben is találkozunk olyan általános meghatározá
sokkal, amelyek bizonytalan határvonalat húztak a bün
tetőjogilag értékelhető, illetve a csak egyéb úton (fegyel
mi, szabálysértés) vagy egyáltalán nem büntethető cse
lekmények között. A perek során gyakran hivatkoztak pl. 
a Btk. 224. §-ára, amely alapján büntetendő volt az, aki 
termék vagy termény a) előállítására, b) felhasználására, 
c) forgalmára, d) bejelentésére, e) rendelkezésre bocsátá
sára, f) készletben tartására vagy g) kezelésére vonatko
zó, jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegte és 
ezzel számottevő gazdasági hátrányt okozott. Ráadásul 
az igazságügy-miniszteri indokolás arra is rámutatott, 
hogy a gazdasági hátrány nem mindig jelent pénzben 
mérhető kárt, gazdasági hátrány az is, ha a kötelesség 
megszegése kedvezőtlen hatást fejt ki a népgazdaságra.

Az idézett törvényi meghatározásokból tehát azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a módosítások ré
vén számos olyan általános meghatározás (pl. a pazar
ló ill. az ésszerű gazdálkodás, a számottevő gazdasági 
hátrány, a tisztességtelen módon elért vagy indokolat
lan haszon, stb.) épült be a Büntető Törvénykönyvbe, 
amelyek az egyes konkrét esetek megítélését a bírói 
mérlegeléstől tették függővé. Maga az igazságügy-mi
niszter is a törvény beterjesztésekor úgy foglalt állást, 
hogy ezen általános kategóriák tartalmát, tehát a bün
tetőjogi üldözhetőség határát, a bírói gyakorlatnak kell 
kialakítania a szocialista közgondolkodásnak megfe
lelően.45

A Büntető Törvénykönyv módosításainak elemzésé
vel feltárultak azok a csatornák, amelyeken keresztül a 
bírói szubjektivizmus, és rajta keresztül a politikai be
avatkozás nagymértékben teret nyerhetett. Az igazság
szolgáltatás pártirányításának mechanizmusát jól szem
léltetik az ügyészek, bírók számára tartott országos és 
megyei értekezletek. Az itt elhangzott iránymutatások 
lényege fejeződik ki az alábbi, sok fórumon elhangzott 
mondatokban: „A jog az uralkodó osztály akarata. A 
jog és az erkölcs kerüljön közel egymáshoz. A jog iga
zodjon jobban a politikához, a párthatározatokhoz.”

Az elkövetkezőkben azt tekintem át, hogyan kapcso
lódott egymáshoz a gyakorlatban a politika, a bün
tetőjog s annak végrehajtása.

Az eddigi kutatómunkám alapján megállapítható, 
hogy a tsz-vezetők elleni perek száma 70 és 100 között 
volt. A perek iratai sajátos forrástípust jelentenek. Ku
tatásuk nagy körültekintést igényel és rendkívül 
időigényes, mivel a bírósági ítéletek ugyan kutathatók, 
de a nyomozati és az ügyészségi iratok, valamint a bí
rósági tárgyalások jegyzőkönyveinek áttekintése már 
csak az érintettek, illetve családjuk hozzájárulásával le
hetséges. A meghatalmazások beszerzése pedig elég 
bonyolult és sok időt igényel, hiszen a perek az egész 
ország területére kiterjedtek.

Számos olyan ügyre sikerült rábukkanni, amely a né
pi ellenőrzési vizsgálattól egészen a bírósági szakaszig 
nyomon követhető.46 Egy-egy peranyag több ezer ol
dalnyi dokumentumot tartalmaz, amelyek között talál
hatók^ tanúvallomások, szembesítések, kihallgatási 
jegyzőkönyvek, szakértői jelentések, rendőrségi és 
ügyészségi összefoglalók, vádiratok, első- és másodfo
kú ítéletek, fellebbezések és kérvények. A periratok 
elemzése során nagyon fontos a szigorú forráskritika. A 
jegyzőkönyvekben megőrzött vallomásokat össze kell 
vetni egymással, mérlegelni kell a körülményeket, és a 
valóságtartalmukat ellenőrizni kell más források, pl. az 
interjúk felhasználásával. Ezek a perek azon az előfel
tevésen alapultak, hogy a szövetkezeti gazdálkodás bi
zonyos tendenciái veszélyesek a szocializmusra, ezért 
ezt a gyakorlatot el kell ítélni, képviselőit meg kell bün
tetni. Mindezzel a megfélemlítés, és a példastatuálás 
volt a cél.

Ha megpróbáljuk összefoglalni, hogy milyen tsz-ek- 
nél indultak bírósági eljárások, akkor az tűnik rögtön 
szembe, hogy sikeres, gyakran országos hírű tsz-ekről



történeti szemle

volt szó. Olyan gazdaságokról, amelyek jól ki tudták 
aknázni az új gazdasági mechanizmus lehetőségeit. A 
60-as években a hatalom még nagyra értékelte a teljesít
ményüket, amit az is mutat, hogy a tsz-ek (csakúgy, 
mint az elnökeik) sorra kapták meg a legmagasabb ran
gú kitüntetéseket. Ezeknek a szövetkezeti gazdaságok
nak a vezetői vállalkozó szellemű, az újra nyitott embe
rek voltak. Ez a generáció vagy a kollektivizálás alatt 
vagy nem sokkal utána került a posztjára, tehát az ő ve
zetésük alatt váltak működőképes üzemmé a 60-as évek 
elején megszervezett tsz-ek.47

A tsz-elnökök különleges csoportot képeztek a gazda
sági vezetők rétegén belül. Őket nem kinevezték, mint 
pl. az állami vállalatok igazgatóit, hanem választották. 
Mi több, 1967 után már titkos szavazással! Az elnöki 
gárda tehát nagyrészt természetes szelekcióval formáló
dó, önálló arculatú, nagy tömegbázisú csoport volt.

A tsz-elnököknek nemcsak a járási, megyei 
pártvezetők felé kellett megfelelniük, hanem a tsz-tag- 
ság felé is. Ebből a szituációból számos konfliktus szár
mazott, főleg amikor az elnök a tagság érdekeit képvi
selve ellentmondott a helyi politikai vezetésnek. A 70- 
es évek elején, amikor az országos politikában megin
dult a tsz-ellenes offenzíva, sok helyi pártvezető érezte 
úgy, eljött az idő a visszavágásra. A tsz-vezetők elleni 
bírósági eljárások megindításában tehát nemcsak a 
„magas politika” játszott szerepet, hanem szerephez ju
tottak helyi szubjektív elemek is. Jól példázza ezt, hogy 
akadtak olyan járások, ahol a helyi párttitkár hozzáállá
sa miatt több „elnök-pert” kreáltak, mint az egész 
megyében.48 A fenti okra vezethető vissza, hogy helyi 
szinten még a 70-es évek második felében is indultak 
ilyen ügyek, pedig ekkorra már megváltozott az orszá
gos politika irányvonala.

A tsz-elnökkel együtt a szakemberek (főagronómus, 
a főkönyvelő) is mindig a vádlottak padjára kerültek. És 
oda kerültek még egyszerű tsz-tagok is. A vádlottak 
másik jellegzetes csoportját a tsz-szel kapcsolatban álló 
tanácsi, bank- és állami szervek munkatársai alkották, 
akiket főleg a vesztegetési ügyekkel hoztak kapcsolat
ba. Nem meglepő tehát, hogy a perek közös jellemzője 
a vádlottak nagy száma. Tudunk olyan perről, ahol 19 
vádlott szerepelt. Nagy számban vontak be tanúkat is, 
volt olyan ügy, ahol 120 tanút hallgattak ki.49

A perbe fogott tsz-vezetők között akadtak olyanok, 
akik ártatlannak bizonyultak, és akadtak olyanok is, akik 
valóban részesei voltak gazdasági visszaéléseknek. 
Azonban még ezen utóbbi esetben is voltak olyan sajá
tosságai az eljárásnak mind a nyomozati, mind az 
ügyészségi, mind pedig a bírósági szakasz során, ame
lyek egyértelművé teszik az ügyek „koncepciós” jellegét.

Feltűnő jellegzetesség, hogy az összes perben ugyan
azok a vádpontok, elsősorban a társadalmi tulajdon el
leni bűncselekmények (különösen nagy kárt okozó csa
lás, sikkasztás, lopás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés) 
szerepeltek. Amint már utaltunk rá, a gazdasági vezetők 
esetében ezeket a bűncselekményeket fokozott szigorral 
bírálták el. Ráadásul azzal, hogy a feljelentési kötele
zettséget valamennyi ilyen típusú bűncselekményre ki

terjesztették, rendkívül megkönnyítették a vádemelést. 
Elegendő volt egy tsz-tag vagy alkalmazott vallomása 
arról, hogy a tsz-elnök tudott a visszaélésről. És ha nem 
tett eleget a feljelentési kötelezettségnek, maga is bűn
részessé vált.

A nyomozati iratokból rekonstruálható, hogy ilyen 
terhelő vallomásokat többnyire a már előzetes letartóz
tatásban lévő tsz-tagok tettek. Az interjúkból kiderült, 
hogy a rendőrségen nem alkalmaztak ugyan fizikai 
erőszakot, de zsarolással vagy ígérgetéssel hamis tanú- 
vallomásokra bírták őket. Volt, akit azzal fenyegettek, 
hogy ha nem tesz terhelő vallomást, akkor előzetesben 
marad, vagy éppen azzal hitegették, hogy ha vall, haza
engedik a családjához. Az is célravezető volt, ha azzal 
zsarolták őket „a többiek már mindent elismertek.” Szá
mos esetben az így kikényszerített terhelő vallomások 
alapján terjesztették ki a vádat a tsz-vezetőire. Fontos 
azonban hozzátenni, hogy ezeket a hamis vallomásokat 
gyakorta visszavonták a tárgyaláson.

Pazarló gazdálkodás, hűtlen kezelés esetén nem volt 
szükség a tsz-tagok közbeiktatására, hiszen ez esetben 
csak gazdasági vezetők lehettek az elkövetők. Viszont 
az előzetes letartóztatásnak itt is nagy jelentősége volt. 
Tudunk másfél éves, sőt négy esztendős előzetes fogva 
tartásról is. Az indoklás többnyire az volt, hogy a bűn- 
cselekmények fokozott társadalmi veszélyessége és a 
várható büntetések súlyossága miatt a vádlott szö
késétől, elrejtőzésétől tartani lehet. Nos tekintettel arra, 
hogy közismert, esetenként országos hírű tsz-el- 
nökökről volt szó, valószínűsíthetjük, hogy valójában 
nem a szökés megakadályozása volt a fő indíték. Sok
kal inkább azt remélték, hogy a fogva tartás, az elszige
teltség okozta stressz, lelki feszültség hatása alatt össze
roppan a gyanúsított, és beismerő vallomást tesz, ami
vel majd megkönnyíti az igazságszolgáltató szervek 
dolgát.

Erre a légkörre így emlékezett vissza a Budapest kör
nyéki, Rozmaring tsz-elnöke: „Visszatérve a kihallga
tásra: kétségtelen, hogy stressz alatt tudták tartani az 
embert. Egy igazi bűnöző röhögött volna az egészen, de 
én még nem voltam ilyen helyzetben. Amint lediktál
ták, amit fontosnak tartottak, odatették elém, hogy írjam 
alá. Őszintén szólva el sem olvastam. Fizikailag nem 
bántottak, de a kiszolgáltatottság..., azt a légkört nem 
lehet visszaadni. Ezt az atmoszférateremtést nagyon jól 
megtanulták. Rágalom lenne, ha azt mondanám, hogy 
nem civilizált rendőrök. Sosem bántottak, ... De magát 
az atmoszférát, amit teremtenek, nem tudja az ember 
visszaadni. Egy gyengébb idegzetű vagy tapasztalatla
nabb ember összetörik alatta, ...”50

A letartóztatás és a tárgyalás kezdete között eltelt 
hosszabb időszak a vádirat összeállításának elhúzódásá
val magyarázható. A vádat előre meghatározott elkép
zelések szerint építették fel, többnyire az a szemlélet 
hatott, hogy a szövetkezeti gazdálkodás és ezzel együtt 
a paraszti jövedelmek gyors felfutása, nem történhetett 
„törvényes” úton. Az uralkodó politikai közhangulatot 
találóan jellemezte egy korabeli szociográfia szerzője: 
„Ha egy szövetkezetnek rosszak az eredményei, az gya-__



nús, hajó eredményeket ér el, az még gyanúsabb.”51 E 
prekoncepció szerint gyorsan összeállt ugyan a vád, de 
a bizonyítékok összeszedegetése már jóval lassabban 
haladt. Éppen ezért törekedtek arra, hogy a vádlott beis
merő vallomást tegyen. Arról, hogy ennek érdekében 
milyen eszközöket alkalmaztak a nyomozati szakasz 
során, több tsz-elnök is említést tett az interjúkban. 
Volt, akit a kijelölt ügyvédje akart rábeszélni a beis
merő vallomásra, volt, akit a beszervezett cella-társa 
igyekezett rábírni.

Nemcsak a nyomozati, hanem a bírósági szakasz so
rán is számos visszatérő jogsértésre bukkantam, így pl. 
mentesítő tanúkat alig-alig hívtak be. Ennél jóval na
gyobb jelentősége volt annak, hogy a módosított Bün
tető Törvénykönyv -  mint láttuk -  számos olyan be
avatkozási csatornát teremtett, amelyen keresztül a bírói 
szubjektivizmus, és ilyen módon a politikai befolyás ér
vényesülhetett.

A politikai irányvonal érvényesítésére az egyik leg
korábbi ügyből hozok szemléletes példát. Mivel az 
elsőfokú bíróság még nem érzékelte teljes egészében az 
új „széljárást,” a Legfőbb Ügyész megtette a szükséges 
helyreigazítást a fellebbezésében: „Tévedett tehát a me
gyei bíróság, amikor a vádlottak javára enyhítő körül
ményként úgy értékelte, hogy cselekményeiket túlnyo
mórészt a termelőszövetkezeti tagság érdekében követ
ték el. A vádlottak tevékenységének ilyen értelmezése 
nemcsak jogpolitikailag, hanem gazdaságpolitikailag is 
téves, hiszen nem elszigetelt jelenség a csoportérdekek 
tisztességtelen eszközökkel történő előtérbe helye
zése.”52

S hogy a legfőbb ügyész érvelése nem maradt vissz
hang nélkül, mutatja a Legfelsőbb Bíróság ítéletének 
alábbi részlete: „Az I., a II. és a III. rendű vádlottak mű
ködésük során a termelőszövetkezetet olyan módsze
rekkel kívánták jogosulatlan előnyökhöz juttatni, amely 
módszerek alkalmazása a szocialista gazdasági rend
szerben elfogadhatatlan,.... A termelőszövetkezet vélt 
vagy pillanatnyi érdekeinek a népgazdaság terhére, az 
irányító-ellenőrző szervek megtévesztésével történő 
szolgálata akkor is fokozottan veszélyes a társadalomra, 
ha az elkövetőket -  mint jelen esetben is -  elsősorban 
nem önös anyagi érdek motiválja.”53

Az említett per azért is különleges, mert a vád tárgyát 
képező cselekmények idején, 1970-ben még a régi Bün
tető Törvénykönyv volt érvényben, amikor pedig 
elkezdődött az elsőfokú tárgyalás, már életbe lépett a mó
dosított Büntető Törvénykönyv. Mint ismeretes, a bün
tetőjog egyik alapelve („Nullum crimen/nulla poena sine 
lege praevia”) a visszaható hatály tilalma. Ez annyit je
lent, hogy az elkövetéskori törvényt kell alkalmazni az 
adott bűncselekmény elbírálása során.54 Ez alól csak az 
jelent kivételt, ha az elbíráláskor olyan törvény van ha
tályban, amely enyhébb elbírálást tesz lehetővé. Az 1972. 
január 1-jével életbe lépő Btk. vonatkozó részeinél éppen 
a szigorítás volt megfigyelhető. Ennek ellenére mégis ezt 
érvényesítették a bírósági eljárás során. Ennél már csak 
az megdöbbentőbb, hogy ezt az igazságszolgáltatás 

.egyik képviselője se tette szóvá az eljárás során.

Az elnök-perek koncepciós elemeit kutatva nem 
kerülhető meg a sajtó szerepe. A korabeli sajtóban és a 
vezető politikusok nyilvános fellépéseiben jól megra
gadható a tsz-ellenes kampány. Ennek részeként szá
mos tsz-elnököt már azelőtt lejárattak a közvélemény 
előtt, hogy a bűnössége bizonyítást nyert volna. Az or
szágos napilapok (Népszabadság, Népszava, Esti Hír
lap) mellett a megyei lapok is bekapcsolódtak a tsz- 
vezetők meghurcolásába. A számtalan lehetséges példa 
közül egyet idéznék. „A szövetkezet néhány alkalma
zottja ... többször figyelmeztette az elnököt: ha így irá
nyítja továbbra is a tsz-t, a vádlottak padján végzi. K. A. 
elnök azonban ezt nem hitte el: „A túlzott adminisztrá
ció, a szigorú rend -  mondta -  gyengítené a szakmai ve
zetés hatékonyságát.” A termelőszövetkezetben -  most 
már nyilvánvaló -  a vesztegetés volt a hatékonyság 
egyik legfontosabb eszköze: sokáig virágzott a bűnszö
vetkezet üzleti vállalkozása. A tsz vezetői, akik a vád
irat szerint csaknem egymillió kárt okoztak a népgazda
ságnak, most előzetes letartóztatásban várják ügyük tár
gyalását.”55 Egy megjegyzés még ide kívánkozik: ez az 
ügy az elnök felmentésével végződött.

Az évekig húzódó ügyek jellemzője az is, hogy első 
fokon súlyos, többévnyi, esetenként 10 évet is meghala
dó börtönbüntetések születtek. A helyi politikai hata
lomtól távolabb eső Legfelsőbb Bíróság aztán általában 
jelentősen enyhítette az alsóbb fokú bíróságok által ki
szabott büntetéseket.56 Előfordult, hogy a vádlottak 
előzetes letartóztatásban már le is töltötték azt a börtön- 
büntetést, amit végül a Legfelsőbb Bíróság kirótt.

Azon termelőszövetkezeti vezetők számára, akik tag
jai voltak az MSZMP-nek, a felsőfokú bírósági ítélettel 
még nem ért véget a felelősségre vonás. A párt előtt is 
felelniük kellett a tetteikért. Még akkor is, ha ártatlan
nak bizonyultak. A párt logikája szerint ilyen esetekben 
is terhelte őket erkölcsi felelősség. A pártbüntetésekkel 
egy külön szervezet foglalkozott. Ez volt a Központi 
Ellenőrző Bizottság (KEB), amely a mai napig „terra 
incognitá”-nak számít a korszak kutatói számára.

A Központi Ellenőrző Bizottság fő feladatai közé 
egyrészt a konkrét fegyelmi ügyek, panaszok és felleb
bezések vizsgálata, másrészt pedig a pártfegyelmi mun
ka tapasztalatainak elemzése tartozott.57 A tapasztala
tokról tájékoztatnia kellett a párt vezető szerveit. A vizs
gált időszakunkban a Politikai Bizottság 1972. április 6- 
án tárgyalta meg a KEB összefoglaló jelentését.58 Az el
fogadott PB-határozat nyomán egyre szigorúbbá, és kö
vetkezetesebbé vált a pártfegyelmi eljárás; sőt bizonyos 
értelemben túl is szárnyalta a jogi megoldásokat.

Kutatómunkám során sikerült feltárnom hogyan mű
ködtek a „puha diktatúrában” a nyomásgyakorlás, a 
megfélemlítés „finomabb” eszközei. Kirajzolódott, hogy 
a 70-es évek elejétől megnövekedett az MSZMP KEB és 
a neki alárendelt fegyelmi testületek szerepe. Ellentét
ben az MSZMP szervezeti szabályzatával, amely szerint 
a Központi Ellenőrző Bizottságot a pártkongresszus vá
lasztotta és annak tartozott felelősséggel, bebizonyoso
dott, hogy egész tevékenysége valójában a Politikai Bi
zottságtól függött, annak döntéseihez igazodott. Alátá



masztja ezt, hogy miközben a KEB elnöke sem a KB- 
nek, sem a PB-nek nem volt tagja, mindkét testület ülé
sein rendszeresen részt vett.59

A KEB tevékenysége jóval több volt, mint a párttag
ság erkölcsi, morális viszonyainak felügyelete. Valójá
ban a fegyelmi büntetésekkel, a pártból való kizárással 
állandó fenyegetettséget teremtett. Kikényszerítette a 
központi döntésekhez való igazodást. Mi több: a külön
böző szinteken összefonódott a népi ellenőrzéssel, az 
ügyészséggel, és közöttük az információ-áramlás köl
csönös volt. Valójában a KEB különleges szerepet ját
szott abban, hogy a gazdasági mechanizmussal kapcso
latos koncepció változása és különösen a mezőgazdasá
got sújtó döntések a népi ellenőrzésen, ügyészségen, bí
róságokon keresztül érvényesüljenek.

KITEKINTÉS

A tsz-eket érintő szigorításoknak, forráselvonásnak, 
a tevékenységükbe való fokozott külső beavatko
zásnak, az erőltetett tsz-összevonásoknak, vala

mint a sikeres tsz-vezetők meghurcolásának néhány év 
alatt megmutatkoztak a negatív hatásai. A háztáji ter
melés látványos csökkenése, a termelőszövetkezeti 
kiegészítő tevékenység visszaszorulása igen ked
vezőtlenül hatott a lakosság ellátására. Mivel a Kádár
rendszer társadalmi legitimációja döntően az életszín
vonal-politika teljesülésétől függött, ezért a hetvenes 
évek közepétől a pártvezetés kezdte visszavonni a ko
rábbi restrikciós intézkedéseket. Enyhítettek tehát a 
mezőgazdaságra nehezedő nyomáson. Az említett tár
sadalompolitikai megfontolás mellett ebben nyilvánva
lóan szerepet játszott már az olajválság hatása is.60 A vi
lágpiaci árviszonyok átrendeződése következtében, az 
államháztartásnak minden korábbinál nagyobb szüksé
ge volt az agrárexport devizaszerző szerepére.

A legfelső vezetés szintjén az ésszerűség és a prag
matikus politika újbóli térnyerését jelezte az MSZMP 
Politikai Bizottságának a háztáji gazdaságok 
helyzetéről és termelésük fejlesztéséről szóló 1976. feb
ruári határozata, majd az azt követő kormány- és mi
niszteri rendeletek sora.61 Ennél is nagyobb horderejű 
volt a Központi Bizottság 1978. március 15-ei ülése, 
amelyet teljes egészében a mezőgazdasági politika kér
déseinek szenteltek.62
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létrejöttében. Ő bármilyen posztot töltött is be, mindig 
felelősséget érzett a mezőgazdaság és az agrártársada
lom sorsáért. Ez a felelősségérzet mondatta vele a 
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szólalása végén javasolta, hogy a Központi Bizottság 
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sikerült hozzájárulni nemcsak a Kádár-korszak agrár
történetének alaposabb feltárásához, hanem egyúttal az 
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