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communiqué

LLee CCoommppaa -- CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree àà
CChhaarrttrreess pprréésseennttee dduu 1133 jjuuiinn aauu 1144 ddéécceemmbbrree
22000088,, ll’’eexxppoossiittiioonn «« AAffffiicchheess ddee HHoonnggrriiee 11995500--
11997700 :: ppuubblliicciittééss eett//oouu pprrooppaaggaannddeess ?? »»
pprroodduuiittee eenn ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc llee MMuussééee
hhoonnggrrooiiss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree ddee BBuuddaappeesstt.. CCeettttee
eexxppoossiittiioonn vviieenntt cclloorree llee ccyyccllee dd’’eexxppoossiittiioonnss
ccoonnssaaccrréé aauuxx aaffffiicchheess aaggrriiccoolleess..
LLaa HHoonnggrriiee eesstt ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt uunn ggrraanndd
pprroodduucctteeuurr eett eexxppoorrttaatteeuurr ddee ccéérrééaalleess.. LLeess
qquueessttiioonnss aaggrriiccoolleess oonntt ttoouujjoouurrss ééttéé aauu ccœœuurr
ddeess qquueessttiioonnss ééccoonnoommiiqquueess àà cchhaaqquuee
cchhaannggeemmeenntt ppoolliittiiqquuee ddee ccee ppaayyss mmiilllléénnaaiirree ;;
nnoottaammmmeenntt,, llaa ppéérriiooddee 11995500--11997700 qquuii mmaarrqquuee
uunnee rruuppttuurree,, aavveecc ll’’iinnssttaauurraattiioonn dd’’uunnee
aaggrriiccuullttuurree ccoolllleeccttiivviissttee..
CC’’eesstt ccee qquuee llee CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree
aa vvoouulluu mmoonnttrreerr aavveecc llaa sséélleeccttiioonn ddee 8800 aaffffiicchheess
eett dd’’uunnee vviinnggttaaiinnee dd’’oobbjjeettss ((mmaaqquueetttteess ddee
ttrraacctteeuurrss,, aallbbuummss ddee pphhoottooggrraapphhiieess,, ssyymmbboolleess
ddee pprrooppaaggaannddeess……)),, pprréésseennttééss aauu cceennttrree ddee llaa
ggrraannddee ssaallllee dd’’eexxppoossiittiioonn ddee mmaacchhiinneess
aaggrriiccoolleess dduu mmuussééee,, ssoouuss llaa ffoorrmmee ddee qquuaattrree
ttrraavvééeess ddee cciimmaaiisseess,, ccoonnssaaccrrééeess àà aauuttaanntt ddee
tthhéémmaattiiqquueess..
CCeettttee eexxppoossiittiioonn ddee 110000 mm22 aa ééttéé ddeessssiinnééee ppaarr
ÉÉrriicc VVeerrrriieerr,, ssccéénnooggrraapphhee,, eett ppaarr BBrruunnoo
SSoouuêêttrree,, ggrraapphhiissttee..

TToouutt dd’’aabboorrdd,, ll’’eexxppoossiittiioonn ddoonnnnee lleess rreeppèèrreess,,
ddeeppuuiiss llaa cchhuuttee ddee ll’’EEmmppiirree aauussttrroo--hhoonnggrrooiiss eenn
11991188,, mmaarrqquuaanntt llaa ffiinn dd’’uunnee aaggrriiccuullttuurree ffééooddaallee,,
jjuussqquu’’eenn 22000044,, aavveecc ll’’eennttrrééee ddee llaa HHoonnggrriiee
ddaannss ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee,, cchheerrcchhaanntt ddeess
ppoolliittiiqquueess aaddaappttééeess aauuxx eexxiiggeenncceess dduu mmaarrcchhéé
mmoonnddiiaall..
PPuuiiss,, vviieenntt llaa ccoolllleeccttiivviissaattiioonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree
aavveecc ssoonn aappooggééee eenn 11996611.. CC’’eesstt llaa pprrooppaaggaannddee
ppoouurr «« llee bboonnhheeuurr ccoolllleeccttiiff »» aavveecc ddeess aaffffiicchheess
rreepprréésseennttaanntt ll’’aalllliiaannccee oouuvvrriieerrss--ppaayyssaannss,, mmaaiiss
ttoouujjoouurrss aavveecc llaa pprréééémmiinneennccee ddee ll’’oouuvvrriieerr..

LLaa ssééqquueennccee ssuuiivvaannttee eesstt ccoonnssaaccrrééee «« àà
pprroodduuiirree pplluuss eett pprroodduuiirree mmiieeuuxx »» aavveecc
ll’’iinncciittaattiioonn aauu pprroodduuccttiivviissmmee.. LLeess aaffffiicchheess ssoonntt
ttrrèèss ppééddaaggooggiiqquueess eett ssuuggggèèrreenntt uunnee
aaggrriiccuullttuurree mmooddeerrnnee,, iinnnnoovvaannttee eett mmééccaanniissééee..
LLaa ddeerrnniièèrree ppaarrttiiee ddee ll’’eexxppoossiittiioonn eesstt ccoonnssaaccrrééee
àà ll’’iiddééoollooggiiee ssoocciiaalliissttee qquuii vvaannttee,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr,,
llee rrôôllee ddee llaa ffeemmmmee ttrraavvaaiillllaannttee eett ssoouurriiaannttee
ssuurr ddeess ttrraacctteeuurrss ppeerrffoorrmmaannttss,, ppaarrttiicciippaanntt
aaccttiivveemmeenntt àà llaa ccrrooiissssaannccee eett aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree ssoocciiaalliissttee..

CCeess aaffffiicchheess aaggrriiccoolleess hhoonnggrrooiisseess ffooiissoonnnneenntt
ddee ssyymmbboolleess eett ddee ssttéérrééoottyyppeess :: lleess ppaayyssaannss
ssoonntt bbeeaauuxx,, ssoouurriiaannttss eett eenntthhoouussiiaasstteess aauu
ttrraavvaaiill,, llaa mmaaiinn pprrootteeccttrriiccee eett ffrraatteerrnneellllee dduu
pprroollééttaarriiaatt lleess aaccccoommppaaggnnee vveerrss ll’’aavveenniirr,, ttaannddiiss
qquuee lleess ddrraappeeaauuxx rroouuggeess eett lleess ccoouulleeuurrss
nnaattiioonnaalleess cchhaanntteenntt llaa ggllooiirree dduu ttrraavvaaiill.. LLee
ttrraacctteeuurr eett llaa mmééccaanniissaattiioonn aaggrriiccoollee ssoonntt lleess
ssyymmbboolleess ffoorrttss dd’’uunnee mmooddeerrnniissaattiioonn gguuiiddééee
ppaarr llee ddiissccoouurrss ooffffiicciieell.. LLaa pprrooppaaggaannddee aauu ssttyyllee
nnaaïïff eett ffoollkklloorriiqquuee eesstt rrééssoolluummeenntt ddiiddaaccttiiqquuee..
LLee ppoouuvvooiirr ddoonnnnee àà vvooiirr uunnee rreepprréésseennttaattiioonn
iiddééaallee dduu ttrraavvaaiill aaggrriiccoollee eett ddee llaa ppaayyssaannnneerriiee
qquuii nnee ccoorrrreessppoonndd ppaass vvrraaiimmeenntt àà llaa rrééaalliittéé..

GGrraapphhiiqquueemmeenntt ffoorrtteess eett ccoolloorrééeess,, cceess aaffffiicchheess
ooffffrreenntt ddoonncc uunnee vviissiittee iinnééddiittee aauu tteemmppss ddee
ll’’aaggrriiccuullttuurree ccoolllleeccttiivviissttee.. EElllleess ppeerrmmeetttteenntt ddee
ppoorrtteerr uunn rreeggaarrdd oorriiggiinnaall ssuurr ll’’hhiissttooiirree dd’’uunn
ppaayyss rréécceemmmmeenntt iinnttééggrréé àà ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee..



DDeeppuuiiss 22000044,, llee CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee ll’’aaggrriiccuull--
ttuurree ((CCOOMMPPAA)) àà CChhaarrttrreess eett llee MMuussééee hhoonn--
ggrrooiiss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  àà BBuuddaappeesstt oonntt
ddéévveellooppppéé uunn ffrruuccttuueeuuxx ppaarrtteennaarriiaatt qquuii ssee
ccoonnccrrééttiissee ppaarr llaa rrééaalliissaattiioonn ccoonnjjooiinnttee ddee ll’’eexx--
ppoossiittiioonn «« AAffffiicchheess ddee HHoonnggrriiee 11995500--11997700 »» qquuii
sseerraa pprréésseennttééee aauu CCOOMMPPAA dduu 1133 jjuuiinn aauu
1144 ddéécceemmbbrree 22000088..

AAvveecc uunnee cceennttaaiinnee dd’’aaffffiicchheess hhoonnggrrooiisseess oorrii--
ggiinnaalleess eexxppoossééeess,, cceettttee eexxppoossiittiioonn ppeerrmmeettttrraa
ddee mmiieeuuxx ccoommpprreennddrree lleess éévvoolluuttiioonnss ddee ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree hhoonnggrrooiissee mmaaiiss aauussssii ddee ssaaiissiirr lleess
eennjjeeuuxx ppoolliittiiqquueess qquuee rreepprréésseennttaaiitt ll’’aaggrriiccuullttuurree
dduurraanntt llaa ppéérriiooddee ssoocciiaalliissttee ddee ll’’aapprrèèss--gguueerrrree..
ÀÀ ppaarrttiirr ddee llaa rrééaalliissaattiioonn ddee cceettttee eexxppoossiittiioonn,,
llaa ccoollllaabboorraattiioonn eennttrree llee CCOOMMPPAA eett llee MMuussééee
hhoonnggrrooiiss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree aa ppeerrmmiiss,, pplluuss gglloobbaa--
lleemmeenntt,, dd’’eennggaaggeerr uunnee rrééfflleexxiioonn ccrrooiissééee ssuurr
llaa mmuussééoollooggiiee eett ssuurr ll’’hhiissttooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree
eenn FFrraannccee eett eenn HHoonnggrriiee..

LLee ppaarrtteennaarriiaatt dduurraabbllee qquuii ss’’eesstt ééttaabbllii eennttrree
lleess ddeeuuxx mmuussééeess,, àà CChhaarrttrreess eett àà BBuuddaappeesstt,,
ccoonnttrriibbuuee àà vvaalloorriisseerr llee ppaattrriimmooiinnee aaggrriiccoollee
eett rruurraall eeuurréélliieenn,, hhoonnggrrooiiss mmaaiiss aauussssii eeuurroo--
ppééeenn.. LL’’aaggrriiccuullttuurree ccoonnssttiittuuee,, eenn eeffffeett,, uunn éélléé--
mmeenntt ssttrruuccttuurraanntt ddee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn
eeuurrooppééeennnnee eett uunn éélléémmeenntt dd’’iiddeennttiittéé ffoorrtt ppoouurr
ll’’EEuurrooppee..

AAuu--ddeellàà ddee llaa ccooooppéérraattiioonn eennttrree llee CCOOMMPPAA eett
llee MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree àà BBuuddaappeesstt,,
jjee ttiieennss àà rraappppeelleerr qquuee llee CCoonnsseeiill ggéénnéérraall
dd’’EEuurree--eett--LLooiirr ccooooppèèrree aaccttiivveemmeenntt aavveecc llee
ddééppaarrtteemmeenntt hhoonnggrrooiiss dd’’HHaajjddúú--BBiihhaarr.. LLeess rreellaa--
ttiioonnss qquuii lliieenntt ll’’EEuurree--eett--LLooiirr eett llaa HHoonnggrriiee ss’’iinnss--
ccrriivveenntt ddoonncc ddaannss ddeess éécchhaannggeess dduurraabblleess eett
eennrriicchhiissssaannttss ppoouurr ttoouuss..

AAllbbéérriicc ddee MMoonnttggoollffiieerr
PPrrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill ggéénnéérraall dd’’EEuurree--eett--LLooiirr

Le partenariat

Trois tonneaux en bois célébrant le 60e anniversaire de Rákosi et l’amitié soviético-hongroise



6 - La journée des tractoristes - Nyári János,, vers 1950



De l’Empire austro-hongrois à l’Union euro-
péenne
LLaa HHoonnggrriiee eesstt ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt uunn ggrraanndd
pprroodduucctteeuurr eett eexxppoorrttaatteeuurr ddee ccéérrééaalleess ((bblléé,,
mmaaïïss,, oorrggee)),, ddee bbeetttteerraavvee,, ddee ttaabbaacc,, ddee ttoouurrnnee--
ssooll,, ddee ppoommmmee ddee tteerrrree,, ddee vviinn,, ddee ffrruuiittss eett
lléégguummeess eett ddee vviiaannddee ppoorrcciinnee eett bboovviinnee.. LLeess
qquueessttiioonnss aaggrriiccoolleess ssoonntt aauu ccœœuurr ddeess pprroobblléé--
mmaattiiqquueess ééccoonnoommiiqquueess àà cchhaaqquuee ttrraannssiittiioonn
ppoolliittiiqquuee ddee ccee ppaayyss mmiilllléénnaaiirree..

Le ralentissement du développement
économique 1918-1945
LLaa cchhuuttee ddee ll’’EEmmppiirree aauussttrroo--hhoonnggrrooiiss eenn 11991188
mmaarrqquuee llaa ffiinn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree ffééooddaallee eenn
HHoonnggrriiee.. LLee ttrraaiittéé ddee TTrriiaannoonn eenn 11992200 aammppuuttee llaa
HHoonnggrriiee ddeess ddeeuuxx ttiieerrss ddee ssoonn tteerrrriittooiirree eett ssaa
ppooppuullaattiioonn cchhuuttee ddee mmooiittiiéé.. LLeess ggrraannddeess pprroo--
pprriiééttééss ééttaanntt mmaajjoorriittaaiirreess,, uunn pprroocceessssuuss ddee mmééccaa--
nniissaattiioonn ss’’eenncclleenncchhee.. LLeess jjoouurrnnaalliieerrss aaggrriiccoolleess
ssoonntt ssoouuss--ppaayyééss.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt iinndduussttrriieell eesstt
ffaaiibbllee,, 5500 %% ddee llaa ppooppuullaattiioonn eesstt eennccoorree ooccccuuppééee
àà ddeess ttââcchheess aaggrriiccoolleess..

Le modèle soviétique 1945-1960
LL’’ooccccuuppaattiioonn ssoovviiééttiiqquuee àà llaa ffiinn ddee llaa SSeeccoonnddee
gguueerrrree mmoonnddiiaallee eennttrraaîînnee ddee pprrooffoonnddss cchhaann--
ggeemmeennttss ddaannss ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddeess ssttrruuccttuurreess
ffoonncciièèrreess.. LLeess ggrraannddeess pprroopprriiééttééss ssoonntt ddéémmeemm--
bbrrééeess eett lleess tteerrrreess eexxpprroopprriiééeess ssoonntt ddiissttrriibbuuééeess
aauuxx oouuvvrriieerrss aaggrriiccoolleess eett aauuxx ppeettiittss pprroopprriiéé--
ttaaiirreess.. LLeess aannnnééeess 11995500 ssoonntt aalloorrss mmaarrqquuééeess
ppaarr uunn rrééggiimmee ccoommmmuunniissttee qquuii vvooiitt ll’’eennsseemm--
bbllee ddeess sseecctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess nnaattiioonnaalliissééss..
LLeess ccooooppéérraattiivveess aaggrriiccoolleess ssuuiivveenntt llee mmooddèèllee
ddeess kkoollkkhhoozzeess ssoovviiééttiiqquueess,, eett uunn rréésseeaauu ddee
«« ssttaattiioonnss »» ddee mmaacchhiinneess eett ddee ttrraacctteeuurrss aaggrriiccoo--
lleess eesstt mmiiss eenn ppllaaccee..

LLaa ffoorrttee ddeemmaannddee ddee mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree ddaannss ll’’iinn--
dduussttrriiee eennttrraaîînnee uunn eexxooddee rruurraall iimmppoorrttaanntt.. LLaa
ppéénnuurriiee aalliimmeennttaaiirree eesstt ttrrèèss ffoorrttee,, eett lleess tteenn--
ssiioonnss ééccoonnoommiiqquueess eett ssoocciiaalleess aabboouuttiisssseenntt àà uunn
mmoouuvveemmeenntt ddee rréévvoollttee eenn ooccttoobbrree 11995566..

Le « miracle agricole hongrois » 1960-2004
LLaa pplleeiinnee ccoolllleeccttiivviissaattiioonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree eesstt
aaccccoommpplliiee eenn 11996611;; llee ssyyssttèèmmee ddee pprroodduuccttiioonn aaggrrii--
ccoollee bbaasséé ssuurr lleess ppeettiitteess eexxppllooiittaattiioonnss qquuii ss’’ééttaaiitt
ddééggaaggéé eenn 11994455 eesstt rréévvoolluu.. LL’’aarrrriivvééee ddee JJáánnooss
KKááddáárr aauu ppoouuvvooiirr ssoonnnnee ll’’hheeuurree dd’’uunn ssoocciiaalliissmmee
«« mmoouu »».. LLeess iinnttéérrêêttss iinnddiivviidduueellss ssoonntt ddaavvaannttaaggee
pprriiss eenn ccoommppttee ddaannss lleess ccooooppéérraattiivveess eett llaa ppeettiittee
pprroodduuccttiioonn ffaammiilliiaallee eesstt aauuttoorriissééee.. CCeettttee ddiifffféé--
rreennccee aavveecc llee mmooddèèllee ddeess kkoollkkhhoozzeess ssee ttrraadduuiitt ppaarr
uunnee mmeeiilllleeuurree pprroodduuccttiivviittéé.. LL’’aaggrriiccuullttuurree hhoonn--
ggrrooiissee aappppaarraaîîtt ccoommmmee ll’’uunnee ddeess sseeuulleess aaggrriiccuull--
ttuurreess ssoocciiaalliisstteess ccoolllleeccttiivviisstteess qquuii ppaarrvviieenntt àà
rriivvaalliisseerr aavveecc lleess pprroodduuccttiioonnss ddeess ppaayyss ddee ll’’OOuueesstt..

CCeettttee ddyynnaammiiqquuee cceessssee aavveecc lleess ccrriisseess mmoonn--
ddiiaalleess dduu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11998800.. LLaa cchhuuttee dduu
ccoommmmuunniissmmee eenn 11999900 eennttrraaîînnee uunnee pprriivvaattiissaa--
ttiioonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree eett llaa ffiinn ddeess ccooooppéérraattiivveess,,
ttrraannssffoorrmmééeess ssoouuvveenntt eenn ssoocciiééttééss aannoonnyymmeess..

AAvveecc ssoonn eennttrrééee ddaannss ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee eenn
22000044,, ll’’aaggrriiccuullttuurree hhoonnggrrooiissee cchheerrcchhee ddoorréé--
nnaavvaanntt àà ttrroouuvveerr lleess ssttrruuccttuurreess eett lleess ppoolliittiiqquueess
aaggrraaiirreess aaddééqquuaatteess ppoouurr ppoouuvvooiirr ss’’aaddaapptteerr
aauuxx eexxiiggeenncceess dduu mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall..

Les repères

1 - TUTOKIL, le produit de pulvérisation universel contre les maladies
cryptogamiques et les insectes - Gönszi-Gebhardt Tibor, vers 1940



LL’’eexxppoossiittiioonn eexxpplloorree,, ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,,
ll’’iinncciittaattiioonn aauu ccoolllleeccttiivviissmmee mmaarrqquuéé ppaarr llaa
rreecchheerrcchhee dd’’uunn bboonnhheeuurr ccoolllleeccttiiff,, eett nnoonn pplluuss
iinnddiivviidduueell,, eett llaa pprréééémmiinneennccee ddee llaa ffiigguurree ddee
ll’’oouuvvrriieerr..

LLaa ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee ffaaiitt llaa ppaarrtt bbeellllee aauuxx pprroo--
ppaaggaannddeess ccoonncceerrnnaanntt llaa mmooddeerrnniissaattiioonn eett llaa
mmééccaanniissaattiioonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree qquuii ddooiitt ccoouuvvrriirr
lleess ddééppeennsseess ddee ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn..

EEnnffiinn,, llaa ddeerrnniièèrree ppaarrttiiee eesstt ccoonnssaaccrrééee àà llaa
vvoolloonnttéé ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn nnoouuvveell oorrddrree
ssoocciiaall..

La propagande pour la
collectivisation de l’agriculture

ÀÀ llaa ssoorrttiiee ddee llaa SSeeccoonnddee gguueerrrree mmoonnddiiaallee,,
uunnee pprreemmiièèrree rrééffoorrmmee ffoonncciièèrree eesstt mmeennééee ppaarr
lleess ppaarrttiiss ddéémmooccrraattiiqquueess :: ll’’eexxpprroopprriiaattiioonn ddeess
ggrraannddeess eexxppllooiittaattiioonnss eett llaa rreeddiissttrriibbuuttiioonn ddeess
tteerrrreess aauuxx ppeettiittss pprroopprriiééttaaiirreess eett aauuxx oouuvvrriieerrss
aaggrriiccoolleess.. LLeess ppeettiitteess eexxppllooiittaattiioonnss ddeevviieennnneenntt
llaa ffoorrmmee dd’’eexxppllooiittaattiioonn llaa pplluuss ccoouurraannttee..
LLaa ssoovviiééttiissaattiioonn ddee llaa ssoocciiééttéé hhoonnggrrooiissee iinntteerr--
vviieenntt àà ppaarrttiirr ddeess aannnnééeess 11994477--11994488 :: ssuupppprreess--
ssiioonn ddee llaa pprroopprriiééttéé pprriivvééee,, nnaattiioonnaalliissaattiioonnss
eett iinndduussttrriiaalliissaattiioonn.. LLeess ppaayyssaannss ssoonntt aalloorrss
ssoouummiiss àà ddee lloouurrddss iimmppôôttss,, nnoottaammmmeenntt lleess
kkoouullaakkss ((rriicchheess pprroopprriiééttaaiirreess tteerrrriieennss)),, eett àà llaa
lliivvrraaiissoonn oobblliiggaattooiirree ddee rrééccoollttee..

ÀÀ ppaarrttiirr ddee 11994499,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt ccoommmmeennccee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn eenn mmaassssee ddee ccooooppéérraattiivveess aaggrrii--
ccoolleess,, ssuuiivvaanntt llee mmooddèèllee ddeess kkoollkkhhoozzeess ssoovviiéé--
ttiiqquueess.. LLeess mmooyyeennss ddee pprroodduuccttiioonnss mmééccaanniissééss
ddeevviieennnneenntt ppoosssseessssiioonn ddee ll’’ÉÉttaatt.. UUnn rréésseeaauu ddee
«« ssttaattiioonnss »» ddee mmaacchhiinneess aaggrriiccoolleess eett ddee ttrraacc--
tteeuurrss eesstt aalloorrss mmiiss eenn ppllaaccee..

LLaa ccoolllleeccttiivviissaattiioonn sseerraa ccoommppllèèttee eenn 11996611..
LLaa pprrooppaaggaannddee ooffffiicciieellllee pprrooccllaammee ll’’eeffffiiccaacciittéé
ddee llaa pprroodduuccttiioonn ccoolllleeccttiivvee.. LLeess aaffffiicchheess eexxhhoorr--
tteenntt llaa ppooppuullaattiioonn àà ssoouutteenniirr eett àà ppaarrttiicciippeerr
aaccttiivveemmeenntt àà llaa rrééaalliissaattiioonn ddeess oobbjjeeccttiiffss dduu
PPllaann qquuiinnqquueennnnaall.. «« LL’’aavveenniirr sspplleennddiiddee »» eett
llee bboonnhheeuurr ccoolllleeccttiiff nnee vviieennddrroonntt qquuee dduu ssaaccrrii--
ffiiccee,, ddee ll’’aabbnnééggaattiioonn eett dduu dduurr llaabbeeuurr ddee
cchhaaccuunn.. MMaaiiss ll’’aaggrriiccuullttuurree nn’’eesstt qquu’’uunn oouuttiill aauu
sseerrvviiccee ddee ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn ggaallooppaannttee..
LL’’aalllliiaannccee oouuvvrriieerrss--ppaayyssaannss eesstt aalloorrss ffiigguurrééee
ddaannss lleess aaffffiicchheess ppaarr ddeess rreepprréésseennttaattiioonnss dd’’oouu--
vvrriieerrss eett ddee ppaayyssaannss ccôôttee àà ccôôttee,, ssee tteennaanntt ppaarr--
ffooiiss ppaarr llaa mmaaiinn..

MMaaiiss,, eenn mmêêmmee tteemmppss,, llaa ffiigguurree ddee ll’’oouuvvrriieerr eesstt
ssoouuvveenntt ddiissppoossééee ddaannss llaa ppaarrttiiee cceennttrraallee ddee
ll’’iimmaaggee,, iinnddiiqquuaanntt llee rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt ddee llaa
ccllaassssee oouuvvrriièèrree ddaannss cceettttee aalllliiaannccee..

Produire plus!
Produire mieux!

LL’’éémmuullaattiioonn eett llaa ppllaanniiffiiccaattiioonn ddee ttoouutteess lleess
ttââcchheess ccaarraaccttéérriisseenntt ll’’iiddééoollooggiiee ccoommmmuunniissttee
ppuuiiss ssoocciiaalliissttee ddaannss ll’’aaggrriiccuullttuurree hhoonnggrrooiissee.. LLeess
aaffffiicchheess ssoonntt aalloorrss vvoolloonnttaaiirreemmeenntt ppééddaaggooggii--
qquueess eett iinncciitteenntt àà pplluuss dd’’eeffffoorrtt..
LL’’aaggrriiccuullttuurree mmooddeerrnnee –– sseelloonn ll’’iimmaaggee ssuugg--
ggéérrééee ppaarr lleess aaffffiicchheess –– eesstt mmééccaanniissééee ;; eellllee
eemmppllooiiee ddeess eennggrraaiiss cchhiimmiiqquueess,, ddeess pprroodduuiittss
pphhyyttoossaanniittaaiirreess,, ddeess sseemmeenncceess aamméélliioorrééeess eett
bbéénnééffiicciiee ddee ll’’eexxppéérriieennccee eett dduu mmooddèèllee ddee
ll’’aaggrriiccuullttuurree ssoovviiééttiiqquuee..

7 - Boisement = récolte abondante ! Sinkó Károly - 1953

Parcours de l’exposition



AAuu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 5500,, cceettttee pprrooppaaggaannddee
eesstt aaddrreessssééee aauussssii bbiieenn aauuxx ppeettiittss ccuullttiivvaatteeuurrss
qquu’’aauuxx ggrraannddeess eexxppllooiittaattiioonnss bbiieenn qquuee cceelllleess--
ccii ssooiieenntt aappppeellééeess àà êêttrree pprrééppoonnddéérraanntteess..

LL’’aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa pprroodduuccttiioonn aaggrriiccoollee eesstt
uunn oobbjjeeccttiiff pprriioorriittaaiirree ddaannss lleess aannnnééeess dd’’aapprrèèss--
gguueerrrree eett pplluuss eennccoorree dduurraanntt llaa ppéérriiooddee dd’’iinn--
dduussttrriiaalliissaattiioonn ffoorrccééee.. LLeess aaffffiicchheess aarrgguummeenntteenntt
llee pplluuss ssoouuvveenntt ppoouurr ll’’iinnttrroodduuccttiioonn dd’’iinnnnoovvaa--
ttiioonnss ddaannss llaa ppeerrssppeeccttiivvee ddee mmeeiilllleeuurreess rrééccooll--
tteess eett ddee mmeeiilllleeuurrss rreennddeemmeennttss :: aappppaarriittiioonn dduu
pprreemmiieerr mmaaïïss hhyybbrriiddee ddèèss llee mmiilliieeuu ddeess aannnnééeess
11995500,, uuttiilliissaattiioonn ddee sseemmiiss ccrrooiissééss,, mmiissee eenn ppllaaccee
ddee ll’’iirrrriiggaattiioonn……

SSuuiittee aauu ssoouullèèvveemmeenntt ddee 11995566,, lleess ccooooppéérraattiivveess
oobbttiieennnneenntt pplluuss ddee lliibbeerrttéé.. EElllleess ssoonntt aalloorrss
ggéérrééeess ppaarr ddeess ddiippllôômmééss.. LLaa ppeettiittee pprroodduucc--
ttiioonn ffaammiilliiaallee eesstt aauuttoorriissééee ddèèss llee ddéébbuutt ddeess
aannnnééeess 11996600.. ÀÀ llaa ddiifffféérreennccee ddeess aaffffiicchheess
dd’’aavvaanntt--gguueerrrree,, lleess rrééccllaammeess ddee mmaarrqquueess,, ddee
ffaabbrriiqquueess,, ddee ccoonnssttrruucctteeuurrss,, ssii ccaarraaccttéérriissttii--
qquueess aauuppaarraavvaanntt,, oonntt ddiissppaarruu.. LLeess eennttrreepprriisseess
iinndduussttrriieelllleess nnaattiioonnaalliissééeess nn’’aavvaaiieenntt ppaass bbeessooiinn
dd’’uunnee tteellllee ppuubblliicciittéé ddaannss llee ssyyssttèèmmee dd’’ééccoo--
nnoommiiee ddiirriiggééee,, ppuuiissqquuee llaa ccoonnccuurrrreennccee eett ll’’ééccoo--
nnoommiiee ddee mmaarrcchhéé aavvaaiieenntt ddiissppaarruu..

Un effort de tous pour le bien de tous

LL’’iiddééoollooggiiee ssoocciiaalliissttee ssee rreettrroouuvvee aauu sseeiinn ddee
cchhaannggeemmeennttss iimmppoorrttaannttss ddaannss llaa ssoocciiééttéé..

LLaa pprrooppaaggaannddee vvaannttee ll’’éémmaanncciippaattiioonn ddeess
ffeemmmmeess eett llaa «« ffeemmmmee ttrraavvaaiillllaannttee »»,, llaa jjeeuunneessssee

ccoommmmee rreessssoouurrccee eett rréésseerrvvee ddee mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree,,
ll’’iimmppoorrttaannccee ddee ll’’ééttuuddee eett ddee ll’’aauuttooddiiddaaccttiissmmee,,
llee bbiieenn--êêttrree rruurraall……,, qquuii ssoonntt lleess pprreeuuvveess dd’’uunnee
ppoolliittiiqquuee aaggrraaiirree jjuussttee.. SSeelloonn cceess tthhééoorriieess,, ddaannss
lleess rrééggiimmeess ssoocciiaalliisstteess,, ll’’aaggrriiccuullttuurree ddeevvrraaiitt
êêttrree bbaassééee ssuurr llaa mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree fféémmiinniinnee.. LLaa
mmaajjoorriittéé ddeess hhoommmmeess iirraaiitt aalloorrss ttrraavvaaiilllleerr ddaannss
ll’’iinndduussttrriiee qquuii ssee ddéévveellooppppaaiitt rraappiiddeemmeenntt,, lleeuurr
ppllaaccee sseerraaiitt pprriissee ppaarr lleess ffeemmmmeess..

DDaannss llaa pprrooppaaggaannddee ddeess aannnnééeess 5500,, llaa «« ttrraacc--
ttoorriissttee »» ééttaaiitt ll’’eemmbbllèèmmee llee pplluuss ccoonnnnuu ddee llaa
ffeemmmmee aaccttiivvee,, éémmaanncciippééee,, mmiilliittaannttee ppoouurr ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree ssoocciiaalliissttee.. EEnn rrééaalliittéé,, eett mmaallggrréé ccee qquuee
llaaiisssseenntt ppeennsseerr lleess rreepprréésseennttaattiioonnss,, ppeeuu ddee
ffeemmmmeess oonntt eennttrreepprriiss ccee ttrraavvaaiill rruuddee.. LLeess ccoooo--
ppéérraattiivveess aaggrriiccoolleess ééttaaiieenntt,, eenn ffaaiitt,, aauuxx pprriisseess
àà ddee ggrraavveess ppéénnuurriieess ddee mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree.. LLeess
vviillllaaggeeooiiss lleess pplluuss aaccttiiffss eett lleess pplluuss mmoobbiilleess
cchheerrcchhaaiieenntt dduu ttrraavvaaiill eenn vviillllee,, ddaannss ll’’iinndduussttrriiee
oouu llee bbââttiimmeenntt.. LLeess bbaass ssaallaaiirreess ddeess ccooooppéérraa--
ttiivveess nn’’aattttiirraaiieenntt ppaass lleess jjeeuunneess.. LLaa mmééccaanniissaa--
ttiioonn nnee ppoouuvvaaiitt ppaass eennccoorree rreemmppllaacceerr llaa
mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree mmaannqquuaannttee.. DD’’ooùù ll’’eeffffoorrtt iimmppoorr--
ttaanntt ddee ccoonnvvaaiinnccrree llaa jjeeuunneessssee ddee ssee ccoonnssaa--
ccrreerr aauuxx ttââcchheess aaggrriiccoolleess.. BBiieenn qquu’’aapprrèèss llaa
RRéévvoolluuttiioonn ddee 11995566,, llee rrééggiimmee aaiitt mmiiss ddaavvaann--
ttaaggee ll’’aacccceenntt ssuurr ll’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu nniivveeaauu
ddee vviiee eett ll’’aamméélliioorraattiioonn ddee ll’’aapppprroovviissiioonnnnee--
mmeenntt,, llaa ppéénnuurriiee ddeemmeeuurraaiitt uunn pprroobbllèèmmee
mmaajjeeuurr ddee ll’’ééccoonnoommiiee ssoocciiaalliissttee.. LLaa pprrooppaa--
ggaannddee,, tteellllee qquu’’eexxpprriimmééee ppaarr lleess aaffffiicchheess,, ppaarr--
llaaiitt ppoouurrttaanntt dd’’uunn aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt eexxcceelllleenntt
eett dd’’uunn hhaauutt nniivveeaauu ddee vviiee……

13 - Jeunes filles ! Venez, montez sur le tracteur ! - Pál György - vers 1950

10 - Avec binage mécanisé pour la haute récolte - Pál György - vers 1950



ooccttoobbrree 11991188:: ddééssaaggrrééggaattiioonn ddee ll’’EEmmppiirree aauussttrroo--
hhoonnggrrooiiss,, nnaaiissssaannccee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee

44 jjuuiinn 11992200 :: TTrraaiittéé ddee TTrriiaannoonn.. LLaa HHoonnggrriiee
ppeerrdd ddeeuuxx ttiieerrss ddee sseess tteerrrriittooiirreess eett ddiixx mmiill--
lliioonnss dd’’hhaabbiittaannttss

11994400 :: aaddhhééssiioonn aauu ppaaccttee ttrriippaarrttiittee BBeerrlliinn--RRoommee--
TTookkyyoo

11994444 :: ooccccuuppaattiioonn aalllleemmaannddee

1945-1948: La période de coalition
OOccccuuppaattiioonn ssoovviiééttiiqquuee.. ÉÉlleeccttiioonnss ddéémmooccrraattii--
qquueess,, rrééggiimmee ppoolliittiiqquuee àà pplluussiieeuurrss ppaarrttiiss,, mmaaiiss
pprreessssiioonn ddee pplluuss eenn pplluuss ffoorrttee ppoouurr ééttaabblliirr ll’’hhéé--
ggéémmoonniiee dduu PPaarrttii CCoommmmuunniissttee HHoonnggrrooiiss

1177 mmaarrss 11994455 :: rrééffoorrmmee ffoonncciièèrree ssuupppprriimmaanntt llee
rrééggiimmee ddeess ggrraannddeess pprroopprriiééttééss eett ééttaabblliissssaanntt
llee ppaarrttaaggee ddeess tteerrrreess

11eerr aaooûûtt 11994466:: éémmiissssiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee mmoonnnnaaiiee,,
llee ffoorriinntt.. FFiinn ddee ll’’iinnffllaattiioonn llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee
ddee ll’’hhiissttooiirree mmoonnddiiaallee

11eerr aaooûûtt 11994477 :: ddéébbuutt dduu ppllaann ttrriieennnnaall ppoouurr llaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn dduu ppaayyss aapprrèèss llaa gguueerrrree

1948-1956: « L’époque de Rákosi »
DDiiccttaattuurree àà uunn sseeuull ppaarrttii,, iinnfflluueennccee ddee llaa ppuuiiss--
ssaannccee ssoovviiééttiiqquuee,, ggeessttiioonn cceennttrraallee ddee ll’’ééccoonnoo--
mmiiee bbaassééee ssuurr uunnee ééccoonnoommiiee ddiirriiggééee,,
nnaattiioonnaalliissaattiioonnss,, ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’iinndduussttrriiee
aauu ddééttrriimmeenntt ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree,, cchhaarrggeess aaccccrruueess
ssuurr llaa ppooppuullaattiioonn ppaayyssaannnnee,, ccoolllleeccttiivviissaattiioonn
ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree,, bbaaiissssee ttrrèèss iimmppoorrttaannttee dduu
nniivveeaauu ddee vviiee ddaannss ttoouutteess lleess ccoouucchheess ddee llaa
ppooppuullaattiioonn

2200 aaooûûtt 11994488:: MMaatthhiiaass RRáákkoossii aannnnoonnccee llaa «« rrééoorr--
ggaanniissaattiioonn ssoocciiaalliissttee »» rraappiiddee ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree..
DDéébbuutt ddee llaa ccoolllleeccttiivviissaattiioonn

2200 jjaannvviieerr 11994499 :: ééttaabblliisssseemmeenntt dduu CCAAEEMM,, ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn ddee ccooooppéérraattiioonn ééccoonnoommiiqquuee ddeess
ppaayyss ssoocciiaalliisstteess ddee ll’’EEuurrooppee cceennttrraallee eett oorriieennttaallee

22 jjaannvviieerr 11995500 :: ddéébbuutt dduu pprreemmiieerr ppllaann qquuiinn--
qquueennnnaall ddee ll’’ééccoonnoommiiee nnaattiioonnaallee.. SSoonn oobbjjeecc--
ttiiff pprriinncciippaall eesstt ddee mmooddeerrnniisseerr llee ppaayyss eenn
ddoonnnnaanntt llaa pprriioorriittéé àà ll’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn

JJuuiilllleett 11995533 —— aavvrriill 11995555 :: IImmrree NNaaggyy eesstt pprree--
mmiieerr mmiinniissttrree,, cc’’eesstt «« llaa nnoouuvveellllee vvooiiee »»..
MMooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa ppoolliittiiqquuee ééccoonnoommiiqquuee eett
ssoocciiaallee pprrééccééddeennttee :: cchhaarrggeess ddee llaa ppaayyssaannnneerriiee
pplluuss mmooddéérrééeess,, ppoossssiibbiilliittéé ddee ssoorrttiirr ddeess ccooooppéé--
rraattiivveess aaggrriiccoolleess,, pplluuss ddee ssuubbvveennttiioonnss aaccccoorr--
ddééeess àà ll’’aaggrriiccuullttuurree:: llee nniivveeaauu ddee vviiee aauuggmmeennttee

1188 aavvrriill 11995555 :: IImmrree NNaaggyy eesstt rreelleevvéé ddee sseess ffoonncc--
ttiioonnss,, rreettoouurr àà llaa ppoolliittiiqquuee pprrééccééddeennttee

La révolution de 1956
2233 ooccttoobbrree –– 44 nnoovveemmbbrree 11995566 :: mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddee mmaassssee àà BBuuddaappeesstt eett ddaannss dd’’aauuttrreess vviilllleess
dduu ppaayyss ccoonnttrree llaa ddiiccttaattuurree ccoommmmuunniissttee..
IImmrree NNaaggyy eesstt nnoommmméé ddee nnoouuvveeaauu pprreemmiieerr
mmiinniissttrree.. LLee rrééggiimmee àà pplluussiieeuurrss ppaarrttiiss ssee rraavviivvee,,
llee nnoouuvveeaauu ggoouuvveerrnneemmeenntt eennttaammee ddeess nnééggoo--

Les grandes dates

2 - Il n’est pas encore trop tard, défendons la terre arable!
Nous en avons besoin! - Kakasy Eva - 1979



cciiaattiioonnss ssuurr llee rreettrraaiitt ddeess ttrroouuppeess ssoovviiééttiiqquueess
eett ssuurr llaa nneeuuttrraalliittéé dduu ppaayyss.. LLaa lliivvrraaiissoonn oobbllii--
ggaattooiirree ddee llaa rrééccoollttee eesstt aabboolliiee,, llaa ddéémmiissssiioonn ddeess
ccooooppéérraattiivveess aaggrriiccoolleess oouu lleeuurr ddiissssoolluuttiioonn rreeddee--
vviieenntt ppoossssiibbllee

44 nnoovveemmbbrree 11995566 :: LL’’iinntteerrvveennttiioonn aarrmmééee ssoovviiéé--
ttiiqquuee bbrriissee llaa rrééssiissttaannccee eenn qquueellqquueess jjoouurrss..
JJáánnooss KKááddáárr ffoorrmmee llee nnoouuvveeaauu ccaabbiinneett

1956-1988: Le régime de Kádár
AApprrèèss llaa rreepprriissee ddee llaa ccoolllleeccttiivviissaattiioonn ddee ll’’aaggrrii--
ccuullttuurree ((ffiinn 11995588)),, llee rrééggiimmee ss’’aaddoouucciitt,, llee ggoouu--
vveerrnneemmeenntt ss’’eennggaaggee àà aauuggmmeenntteerr pprroo--
ggrreessssiivveemmeenntt llee nniivveeaauu ddee vviiee

JJaannvviieerr 11996611 :: aannnnoonnccee ooffffiicciieellllee ddee ll’’aaccccoomm--
pplliisssseemmeenntt rrééuussssii ddee llaa ccoolllleeccttiivviissaattiioonn :: 8822 %%
ddeess tteerrrreess ccuullttiivvééeess aappppaarrttiieennnneenntt aauuxx ggrraannddeess
eexxppllooiittaattiioonnss ssoocciiaalliisstteess

11996633 :: ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn ddaannss lleess vviillllaaggeess eesstt 
aacchheevvééee

ÀÀ ppaarrttiirr ddee 11996655 :: lleess ccooooppéérraattiivveess aaggrriiccoolleess
ss’’ééllooiiggnneenntt dduu mmooddèèllee ssoovviiééttiiqquuee ddeess kkooll--
kkhhoozzeess.. LL’’ÉÉttaatt aaccccrrooîîtt sseennssiibblleemmeenntt lleess iinnvveess--
ttiisssseemmeennttss aaggrriicc oolleess,, cceessssee llaa ddiirreeccttiioonn

cceennttrraallee iimmmmééddiiaattee ddeess ccooooppéérraattiivveess aaggrriiccoo--
lleess.. LLaa ppeettiittee ccuullttuurree ppeerrssoonnnneellllee eesstt eennccoouu--
rraaggééee eett ddeevviieenntt uunn ffaacctteeuurr iimmppoorrttaanntt ddee llaa
pprroodduuccttiioonn aaggrriiccoollee

11eerr jjaannvviieerr 11996688 :: nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn
ddee ll’’ééccoonnoommiiee.. CCoommmmee ddaannss lleess ggrraannddeess
eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess,, llee rrôôllee ddee llaa ppllaanniiffii--
ccaattiioonn cceennttrraallee ddiimmiinnuuee ddaannss lleess eennttrreepprriisseess
iinndduussttrriieelllleess
FFiinn ddeess aannnnééeess 11996600 —— ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11998800 ::
ll’’aaggrriiccuullttuurree hhoonnggrrooiissee aatttteeiinntt ddeess rrééssuullttaattss
ssiiggnniiffiiccaattiiffss.. DDeess ssyyssttèèmmeess iinndduussttrriieellss ddee pprroo--
dduuccttiioonn ssoonntt mmiiss eenn œœuuvvrree ddaannss qquueellqquueess
ggrraannddeess eexxppllooiittaattiioonnss qquuii ssppéécciiaalliisseenntt lleeuurrss
pprroodduuccttiioonnss.. AAccccrrooiisssseemmeenntt iimmppoorrttaanntt ddeess
rrééccoolltteess.. CCeettttee éévvoolluuttiioonn ddyynnaammiiqquuee ss’’aarrrrêêttee
ddaannss lleess aannnnééeess 11998800..

1989-2004: le rétablissement de la
démocratie
11999900--22000000 :: pprriivvaattiissaattiioonn ddeess pprroopprriiééttééss
ffoonncciièèrreess,, ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddeess ccooooppéérraattiivveess
eenn ssoocciiééttééss aannoonnyymmeess..

11eerr jjaannvviieerr 22000044 :: eennttrrééee ddee llaa HHoonnggrriiee ddaannss
ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee



La création du musée

LLee mmuussééee aa ééttéé ffoonnddéé eenn 11889966,, ppoouurr llee mmiilllléé--
nnaaiirree ddee ll’’aarrrriivvééee ddeess HHoonnggrrooiiss ddaannss llee bbaass--
ssiinn ddeess CCaarrppaatteess ((eenn 889966)),, ppaarr llee MMiinniissttèèrree
ddee ll’’AAggrriiccuullttuurree.. IIll ss’’aaggiitt àà ccee mmoommeenntt--llàà,,
pplluuss dd’’uunnee iinnssttiittuuttiioonn ddee ffoorrmmaattiioonn aaggrriiccoollee
ppoouurr ddiiffffuusseerr lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess lleess pplluuss
mmooddeerrnneess,, qquuee dd’’uunn mmuussééee..
CCee mmuussééee eesstt ddeevveennuu ssii ppooppuullaaiirree qquuee llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt lluuii aattttrriibbuuee uunn bbââttiimmeenntt ppeerr--
mmaanneenntt,, qquuii aa ééttéé iinnaauugguurréé eenn 11990077.. CC’’eesstt uunn
cchhââtteeaauu,, ssiittuuéé aauu ccœœuurr ddee BBuuddaappeesstt,, uunn
mmoonnuummeenntt hhiissttoorriiqquuee rreemmaarrqquuaabbllee ppaarr ssoonn
aarrcchhiitteeccttuurree,, ccaarr ttrrooiiss ssttyylleess yy ffuussiioonnnneenntt :: llee
rroommaann,, llee ggootthhiiqquuee eett llee bbaarrooqquuee..

La collection et les expositions

LLaa ssuurrffaaccee ttoottaallee dduu mmuussééee eesstt 1122000000 mm22,,
ddoonntt llaa mmooiittiiéé eesstt uuttiilliissééee ppoouurr lleess eexxppoossii--
ttiioonnss.. SSaa ccoolllleeccttiioonn eesstt rriicchhee eett vvaarriiééee,, ccoomm--
ppoossééee dd’’oobbjjeettss pprréésseennttaanntt lleess ddiifffféérreenntteess
aaccttiivviittééss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree,, ccoommmmee llaa ppêêcchhee,,
ll’’éélleevvaaggee,, eett mmêêllaanntt oouuttiillllaaggeess,, mmaacchhiinneess,,
œœuuvvrreess dd’’aarrtt,, nnuummiissmmaattiiqquuee,, ttaaxxiiddeerrmmiiee,,
tteexxttiilleess,, ccéérraammiiqquueess…… UUnn eennsseemmbbllee uunniiqquuee
ddee 2211 ccoolllleeccttiioonnss mmaattéérriieelllleess..

DDeess eexxppoossiittiioonnss tteemmppoorraaiirreess ssoonntt ééggaalleemmeenntt
oorrggaanniissééeess.. LLaa pplluuss rréécceennttee pprréésseennttee ll’’hhiiss--
ttooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree aannttéérriieeuurreemmeenntt àà llaa
ccrrééaattiioonn ddee ll’’ÉÉttaatt hhoonnggrrooiiss,, jjuussqquu’’àà ll’’aaddhhéé--
ssiioonn ddee llaa HHoonnggrriiee àà ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee eenn
22000044.. LL’’hhiissttooiirree ddee llaa cchhaassssee,, ddee llaa ppêêcchhee,, ddee

llaa vviittiiccuullttuurree eett ddee ll’’œœnnoollooggiiee ssoonntt aauussssii pprréé--
sseennttééeess ppaarr lleess eexxppoossiittiioonnss tthhéémmaattiiqquueess..
LLee mmuussééee aatttteenndd sseess vviissiitteeuurrss ppaarr uunnee ddoouu--
zzaaiinnee dd’’eexxppoossiittiioonnss tteemmppoorraaiirreess ppaarr aann,, yy
ccoommpprriiss lleess eexxppoossiittiioonnss ééttrraannggèèrreess..

EEnn 22000077,, iill aa aaccccuueeiillllii eennvviirroonn 223300 000000 vviissii--
tteeuurrss.. LLeess ssttaaggeess ppééddaaggooggiiqquueess ddee mmuussééoolloo--
ggiiee ssoonntt oorrggaanniissééss ppoouurr lleess jjeeuunneess eennttrree 66 eett
1188 aannss..

Les extensions en province

LLee mmuussééee aa pplluussiieeuurrss aanntteennnneess eenn pprroovviinnccee,,
ddoonntt llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee eesstt llee «« MMuussééee ddee llaa
FFeerrmmee »» ((MMaajjoorrmmùùzzeeuumm)) àà KKeesszztthheellyy,, aauu bboorrdd
dduu llaacc BBaallaattoonn,, qquuii pprréésseennttee,, ppaarr llee bbiiaaiiss
dd’’uunn eennsseemmbbllee ddeess mmoonnuummeennttss hhiissttoorriiqquueess
ddaattééss ddee llaa ffiinn ddee llaa 1188èèmmee ssiièèccllee,, aayyaanntt aappppaarr--
tteennuu àà llaa ffaammiillllee dduu ccoommttee FFeesstteettiicchh,, llaa vviiee
dd’’uunn cceennttrree dd’’eexxppllooiittaattiioonn aaggrriiccoollee ((ééccuurriieess,,
ccaavveess……)).. IIccii,, oonn pprréésseennttee ééggaalleemmeenntt llee ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt ddeess mmaacchhiinneess eett oouuttiillss aaggrriiccoolleess..

1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Postal address : 1367 Budapest 5. Pf. 129.
Telephone : +36-1-363-1117
E-mail : info@mmgm.hu

Magyar Mezõgazdasági Múzeum
Le musée hongrois de l’agriculture de Budapest



Commissariat de l’exposition
DDrr GGyyöörrggyy FFeehhéérr,,
ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
JJeeaann--MMaarrcc PPrroovviiddeennccee,,
ddiirreecctteeuurr dduu CCoommppaa
DDrr GGyyöönnggyyii FFaarrkkaass,,
ccoonnsseerr vvaatteeuurr dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
LLáásszzllóó SSzzaabbóó,,
ccoonnsseerr vvaatteeuurr dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
MMiirreeiillllee BBoonnnneebbaass,,
ccoonnsseerrvvaatteeuurr eenn cchheeff dduu CCoommppaa
NNiiccoollaass BBeerrnnaarrdd,,
aassssiissttaanntt ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn dduu CCoommppaa

Avec le concours de
DDrr SSaarroollttaa SSzzaattmmáárrii,,
ddiirreecctteeuurr,, cchhaarrggééee ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn
PPéétteerr HHaajjdduu,,
ccoonnsseerr vvaatteeuurr dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
ÉÉvvaa VVöörrööss,,
ccoonnsseerr vvaatteeuurr dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
TTiibboorr PPaapppp,,
pphhoottooggrraapphhee dduu MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee 
ll’’aaggrriiccuullttuurree
EEtt ddee ll’’eennsseemmbbllee ddee ll’’ééqquuiippee dduu CCOOMMPPAA

Collections
MMuussééee hhoonnggrrooiiss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree ddee BBuuddaappeesstt
eett MMuussééee nnaattiioonnaall hhoonnggrrooiiss

Scénographie
ÉÉrriicc VVeerrrriieerr

Graphisme
BBrruunnoo SSoouuêêttrree

Avec le soutien
dduu CCoonnsseeiill ggéénnéérraall dd’’EEuurree--eett--LLooiirr

Générique de l’exposition



De l’Empire austro-hongrois à l’Union euro-
péenne
1. “TUTOKIL az univerzális permetezõszer gomba és rovarok
ellen” - TUTOKIL, le produit de pulvérisation universelle
contre les maladies cryptogamiques et les insectes - Gönczi-
Gebhardt Tibor - vers 1940
2. “Még nem késõ, védjük a termõföldet! Szükségünk van
rá!” - Il n’est pas encore trop tard, défendons la terre arable!
Nous en avons besoin! - Kakasy Eva - 1979
3. “74. Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
(2005)” - 74e Foire Nationale de l’Agriculture et de l’Industrie
Alimentaire - 2005
4. “HSCS - traktor” - Tracteur HSCS - Repcze János - vers 1940
5. “Hazánk mezõgazdasága diákszemmel a MMGM-ban” -
“L’agriculture de notre pays aux yeux des écoliers” - Concours
et exposition au Musée Hongrois d’Agriculture - 1979

La propagande pour la
collectivisation de l’agriculture
6. “Traktorosnap” - Journée des tractoristes - Nyári János -
vers 1950
7. “Fásítás = bõtermés!” - Boisement = récolte abondante !
- Sinkó Károly - 1953
8. “Teljesítettük a beadást! Vihetjük a sertést a szabadpiacra!
Szabadon kapunk vágási engedélyt!” - Nous avons rempli
l’obligation de prestation! Nous pouvons porter notre porc
au marché privé ! Nous pouvons obtenir la permission
d’abattage! - Pál György - vers 1950
9. “10 éves a termelõszövetkezeti mozgalom” - Le mouve-
ment des coopératives agricoles a 10 ans - Zala Tibor - 1958

Produire plus! Produire mieux!
10. “Gépi kapálással a nagy termésért!” - Avec binage méca-
nisé pour la haute récolte - Pál György - vers 1950
11. “Traktorosnap” - Journée des tractoristes - Szabó Endre -
vers 1959
12. “Végzetes következményekkel járhat a munka közben
fogyasztott ital” - La consommation de l’alcool pendant le
travail peut entraîner des accidents graves - Repcze János - 1967

Un effort de tous pour le bien de tous
13. “Gyertek lányok traktorra!” - Jeunes filles! Venez, montez
sur le tracteur! - Pál György - vers 1950
14. “Tartsunk gümõkormentes szarvasmarhaállományt, mert
értékesebb!” - Élevons un cheptel de bœuf exempt de tubercu-
lose, parce que cela a plus de valeur! - Komjáti I.  - 1963
10. “Vegyünk részt a 3 éves mesterképzõ tanfolymon!” - Prenons
part aux cours professionnels de trois ans! - Pál György - vers 1950

Liste des visuels disponibles
pour la presse
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MMuussééee ddeess sscciieenncceess eett ddeess tteecchhnniiqquueess,, mmuussééee
dd’’aarrtt eett dd’’hhiissttooiirree,, mmaaiiss aauussssii,, ppeeuutt--êêttrree
dd’’aabboorrdd,, mmuussééee ddee ssoocciiééttéé oouu mmiieeuuxx ddee cciivviillii--
ssaattiioonn,, llee CCoommppaa aaiiddee àà ccoommpprreennddrree lleess ggrraann--
ddeess mmuuttaattiioonnss qquuii oonntt aaffffeeccttéé eett qquuii ccoonnttiinnuueenntt
ddee bboouulleevveerrsseerr lleess ssoocciiééttééss,, hhiieerr mmaajjoorriittaaiirree--
mmeenntt rruurraalleess,, eett aauujjoouurrdd’’hhuuii qquuaassii ccoommppllèèttee--
mmeenntt uurrbbaaiinneess,, ttoouujjoouurrss ssii iinnttiimmeemmeenntt
aassssoocciiééeess..
LLee CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree,, cc’’eesstt :: 

•• UUnnee ccoolllleeccttiioonn eexxcceeppttiioonnnneellllee dd’’iinnssttrruummeennttss,,
dd’’oouuttiillss eett ddee mmaacchhiinneess aaggrriiccoolleess,, ttéémmooiinnss ddee
ll’’aaggrriiccuullttuurree eett ddee pprraattiiqquueess dd’’aauuttrreeffooiiss qquuii
rreettrraacceenntt llaa rréévvoolluuttiioonn aaggrriiccoollee ddeess XXIIXXee eett
XXXXee ssiièècclleess.. 
LLeess ppiièècceess eexxppoossééeess,, ssoouuvveenntt rraarreess,, rraaccoonntteenntt
llee ccyyccllee ddeess ooppéérraattiioonnss aaggrriiccoolleess :: uunnee eexxcceepp--
ttiioonnnneellllee sséérriiee ddee cchhaarrrruueess,, ddeess mmooiissssoonnnneeuu--
sseess--bbaatttteeuusseess,, lleess ttrraacctteeuurrss,, ddeess pprreemmiieerrss
aamméérriiccaaiinnss ddee 11991100 àà 11991122 uunniiqquueess eenn EEuurrooppee àà
cceeuuxx dduu ppllaann MMaarrsshhaallll eett ddeess aannnnééeess 11995500,, eenn
ppaassssaanntt ppaarr cceeuuxx ddee llaa pprreemmiièèrree gguueerrrree mmoonn--
ddiiaallee eett lleess pprreemmiieerrss RReennaauulltt ddeess aannnnééeess 11992200,,
ddeess mmooddèèlleess rréédduuiittss aaggrriiccoolleess,, ddeess aaffffiicchheess,,
ddeess ggrraavvuurreess aanncciieennnneess,, ddeess ccrrééaattiioonnss ccoonntteemm--
ppoorraaiinneess……

•• DDeess eexxppoossiittiioonnss tteemmppoorraaiirreess,, aavveecc uunnee mmuussééoo--
ggrraapphhiiee vviivvaannttee eett iinntteerraaccttiivvee ffaaiissaanntt aappppeell
aauu jjeeuu,, àà llaa mmaanniippuullaattiioonn.. EElllleess vviieennnneenntt
aanniimmeerr llee mmuussééee eett ttrraaiitteenntt ddee qquueessttiioonnss dd’’aacc--
ttuuaalliittéé ssuurr ll’’aaggrriiccuullttuurree,, ll’’aalliimmeennttaattiioonn,, ll’’eenn--
vviirroonnnneemmeenntt…… ppaarrmmii lleessqquueelllleess «« JJaarrddiinnss eett
JJaarrddiinnaaggeess »» ((11999988)),, «« LLaa MMaallbboouuffffee »» ((22000000)),,
«« PPllaaiinnee TTeerrrree »» ((22000011)),, «« UUnn cchheevvaall,, ddeess cchhee--
vvaauuxx »» ((22000022)),, «« VVeeaauuxx,, vvaacchheess,, ccoocchhoonnss,, ccoouu--
vvééeess…… qquu’’eesstt--ccee qquu’’oonn mmaannggee »» ((22000033)),,
«« PPaarrffuummss…… llee ppoouuvvooiirr ddeess ooddeeuurrss »» ((22000044--
22000066)),, «« LL’’hhoommmmee aaggrriiccoollee,, oouu ll’’aaggrriiccuullttuurree
aauu qquuoottiiddiieenn »» ((22000055)),, ““AAffffiicchheess ddee ccaammppaa--
ggnneess,, llee rruurraall eett sseess iimmaaggeess.. 11886600--11996600”” ((22000066--
22000088))..

•• LLee CCyybbeerrccoommppaa,, uunn eessppaaccee mmuullttiimmééddiiaa,,
IIll ppeerrmmeett llaa pprraattiiqquuee dd’’oouuttiillss mmuullttiimmééddiiaa ddee
ccrrééaattiioonn :: llooggiicciieellss ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ll’’iimmaaggee
eett ddee llaa vviiddééoo nnuumméérriiqquueess,, aaiiddee àà llaa ccoonncceepp--
ttiioonn ddee ccééddéérroommss eett ddee ppaaggeess ssuurr iinntteerrnneett.. IIll
ddoonnnnee ll’’aaccccèèss lliibbrree àà iinntteerrnneett aaiinnssii qquu’’àà ddeess
bbaasseess ddee ddoonnnnééeess ssuurr ccééddéérroommss eett àà ddeess ssiitteess
ccoonnssaaccrrééss aauuxx tthhéémmaattiiqquueess dduu mmuussééee,, llaa
ccoonnssuullttaattiioonn ddee jjeeuuxx eett ccééddéérroommss lluuddoo--éédduuccaa--
ttiiffss……

•• DDeess aatteelliieerrss eett ddeess éévvéénneemmeennttss ccuullttuurreellss ssuurr
ddeess ssuujjeettss lliiééss aauuxx eexxppoossiittiioonnss eett aauuxx ccoolllleecc--
ttiioonnss,, pprrooppoossééss ttaanntt aauuxx vviissiitteeuurrss iinnddiivviidduueellss
qquu’’aauuxx ggrroouuppeess.. LLaa ssaaiissoonn ddeess aanniimmaattiioonnss,,
ppuubblliiééee ttoouuss lleess 66 mmooiiss,, pprréésseennttee llee pprrooggrraammmmee
ddeess ccoonnfféérreenncceess,, ddéémmoonnssttrraattiioonnss,, aaccttiivviittééss
iinntteerraaccttiivveess,, ssppeeccttaacclleess vviivvaannttss,, rreennccoonnttrreess
aavveecc ddeess aarrttiisstteess……

•• DDeess aanniimmaattiioonnss eett ddeess aatteelliieerrss ppoouurr ttoouuss lleess
ssccoollaaiirreess,, aavveecc ddeess ssuuppppoorrttss ppééddaaggooggiiqquueess,,
mmoodduullaabblleess eett ddéémmoonnttaabblleess.. AAuu CCoommppaa,, ppoouurr
ccoommpprreennddrree eett aapppprreennddrree,, lleess ééllèèvveess mmaanniippuu--
lleenntt,, eexxppéérriimmeenntteenntt,, tteesstteenntt,, ccoonnffrroonntteenntt lleeuurrss
ssaavvooiirrss..

•• UUnn ssiittee iinntteerrnneett ((wwwwww..lleeccoommppaa..ccoomm)),, uunnee
ssoouurrccee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess ccoolllleeccttiioonnss eett
ll’’hhiissttooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree.. PPoouurr pprrééppaarreerr llaa
vviissiittee dduu mmuussééee,, iill pprréésseennttee llee ccaalleennddrriieerr ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss eett ddeess eexxppoossiittiioonnss..

LLee CCoommppaa eesstt ssiittuuéé ddaannss uunnee aanncciieennnnee
«« rroottoonnddee àà mmaacchhiinneess àà vvaappeeuurr »»,, uunn bbeeaauu
ttéémmooiinn ddee ll’’aarrcchhiitteeccttuurree iinndduussttrriieellllee dduu ddéébbuutt
dduu XXXXee ssiièèccllee,, rrééhhaabbiilliittéé ppaarr lleess aarrcchhiitteecctteess
RReeiicchheenn eett RRoobbeerrtt.. IIll eesstt oouuvveerrtt ddeeppuuiiss 11999900.. LLee
CCoommppaa eesstt uunn mmuussééee dduu CCoonnsseeiill ggéénnéérraall
dd’’EEuurree--eett--LLooiirr,, llaabbeelllliisséé MMuussééee ddee FFrraannccee..

Le COMPA - CONSERVATOIRE
DE L’AGRICULTURE



LLee CCoommppaa -- CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree
PPoonntt ddee MMaaiinnvviilllliieerrss -- 2288000000 CChhaarrttrreess
TTeell :: 0022 3377 8844 1155 0000-- FFaaxx :: 0022 3377 3366 5555 5588
wwwwww..lleeccoommppaa..ccoomm-- lleeccoommppaa@@ccgg2288..ffrr

AAccccèèss
PPaarr llee ttrraaiinn :: llee mmuussééee ssiittuuéé àà 220000 mm ddee llaa ggaarree
ddee CChhaarrttrreess eesstt àà 11hh ddee PPaarriiss ggaarree
MMoonnttppaarrnnaassssee..
PPaarr llaa rroouuttee:: AA1111 eenn pprroovveennaannccee ddee PPaarriiss//rrééggiioonn
ppaarriissiieennnnee eett LLee MMaannss//RRNN1100 eenn pprroovveennaannccee ddee
PPaarriiss//rrééggiioonn ppaarriissiieennnnee eett TToouurrss--RRNN2233 eenn pprroo--
vveennaannccee dduu MMaannss-- RRNN115544 eenn pprroovveennaannccee
dd’’OOrrllééaannss eett DDrreeuuxx..

HHoorraaiirreess
DDuu mmaarrddii aauu vveennddrreeddii ::
99hh--1122hh3300 eett ddee 1133hh3300--1188hh
LLeess wweeeekk--eennddss eett jjoouurrss fféérriiééss :: 1100hh--1199hh

TTaarriiffss
aadduulltteess :: 33,,8800 €
33èèmmee ââggee,, ééttuuddiiaannttss,, eennsseeiiggnnaannttss :: 33,,0000 €
GGrroouuppeess :: 33 €

CCaarrttee ddee ffiiddéélliittéé :: 11..,,5500 €
66--1188 aannss :: 11..,,5500 €
MMooiinnss ddee 66 aannss eett ssccoollaaiirreess :: ggrraattuuiitt

SSeerrvviicceess
GGuuiiddee ddee vviissiittee eenn FFrraannççaaiiss,, AAnnggllaaiiss,, AAlllleemmaanndd
BBoouuttiiqquuee :: lliibbrraaiirriiee,, jjoouueettss,, mmiinniiaattuurreess,, ccaarrtteess
PPaarrkkiinngg ggrraattuuiitt
EEssppaaccee ddéétteennttee,, bbooiissssoonnss cchhaauuddeess eett ffrraaîîcchheess
AAccccèèss iinntteerrnneett

Les rendez-vous autour de
l’exposition

SSaammeeddii 2200 eett ddiimmaanncchhee 2211 sseepptteemmbbrree
JJoouurrnnééeess dduu ppaattrriimmooiinnee
VViissiitteess ddee ll’’eexxppoossiittiioonn «« AAffffiicchheess ddee HHoonnggrriiee
11995500--11997700 :: ppuubblliicciittééss eett//oouu pprrooppaaggaannddeess ?? »»

DDiimmaanncchhee 2288 sseepptteemmbbrree
AA 1155hh3300
LLaa «« rréévvoolluuttiioonn ssiilleenncciieeuussee »» ddeess aaggrriiccuullttrriicceess
ccoonnfféérreennccee ppaarr RRoossee--MMaarriiee LLaaggrraavvee,, pprrooffeess--
sseeuurr àà ll’’ÉÉccoollee ddeess hhaauutteess ééttuuddeess eenn sscciieenncceess
ssoocciiaalleess,, eett JJaaccqquueess RRéémmyy,, ssoocciioolloogguuee àà ll’’IINNRRAA

DDiimmaanncchhee 1122 eett lluunnddii 1133 ooccttoobbrree
TTrraacctteeuurr cchheevvaall
SSppeeccttaaccllee ddee llaa CCoommppaaggnniiee «« LLaa PPeettiittee RRuuee
ddeess CCoonntteess »» qquuii nnoouuss eennttrraaîînnee ddaannss uunn uunniivveerrss
ppeeuupplléé ddee mmoottss ééttrraannggeess eett ddee ssoonnss mmyyssttéé--
rriieeuuxx.. LLee ttrraacctteeuurr,, ttoouurr àà ttoouurr ccoommppaaggnnoonn ddee
ssuueeuurr oouu mmoonnssttrree iinnffeerrnnaall,, nnee llaaiissssee ppeerrssoonnnnee
iinnddiifffféérreenntt ddeeppuuiiss ssoonn aarrrriivvééee ddaannss lleess ccoouurrss
ddee ffeerrmmeess..

DDiimmaanncchhee 1199 ooccttoobbrree
ÀÀ 1155hh3300
LL’’iimmmmiiggrraattiioonn ddaannss lleess ccaammppaaggnneess ffrraannççaaiisseess
ccoonnfféérreennccee ppaarr RRoonnaalldd HHuubbsscchheerr,, hhiissttoorriieenn
rruurraalliissttee,, pprrooffeesssseeuurr hhoonnoorraaiirree àà ll’’uunniivveerrssiittéé
PPaarriiss XX NNaanntteerrrree
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