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A munkástörténet-írás új perspektívái: 
Bevezetõ

A kötet egy konferenciából nőtt ki, amelyet az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszék és a Kelet-Európa Története Tanszék Doktori Programjai 
közösen szerveztek fiatal kutatók számára, akiknek munkája kapcsolódik a 
munkástörténet-íráshoz. A  konferenciára 2015. február 18-19-én került sor, az 
ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszékén. Ez úton is szeretnénk köszö-
netet mondani Varga Zsuzsanna és Krausz Tamás professzoroknak, a doktori 
programok vezetőinek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a konferencia. 
Köszönettel tartozunk Valuch Tibornak, az Eszterházy Károly Egyetem profesz-
szorának, aki több doktoranduszát bátorította a konferencián való részvételre. 
Hasonlóképpen nagyon szépen köszönjük a segítséget, támogatást a „házigaz-
dának”, Juhász Józsefnek, az ELTE BTK Kelet- Európa Története Tanszék veze-
tőjének, aki egyben a kötet szakmai lektora is, és Erdődy Gábor professzornak, 
az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola vezetőjének, aki megnyi-
totta a konferenciát. 

A konferencia már címében (Egy másik Kelet-Európa: Konferencia Mark Pittaway 
angol történész 1971-2010 emlékére) is utalt Mark Pittaway angol munkástörténészre, 
akinek úttörő munkásságára szerettünk volna megemlékezni, és a konferencián 
elhangzott előadásokból készült tanulmányokkal bemutatni a hazai munkástör-
ténet-írás fejlődését. A  jelen kötet később kiegészült olyan tanulmányokkal is, 
amelyek ugyan nem hangzottak el a konferencián, viszont témájukban és cél-
kitűzésükben szorosan kapcsolódtak az angol történész szellemi örökségéhez.

Erre a munkástörténeti hagyományra kívánt utalni a konferencia főcíme, az 
Egy másik Kelet-Európa is. Doktoranduszként (munkájának témavezetője Nigel 
Swain volt, a University of Liverpool oktatója, aki jelenlétével is megtisztelte a 
konferenciát) Mark Pittaway egy olyan témával kezdett el foglalkozni, amely 
a legkevésbé sem számított „divatos” témának az akkori Kelet-Európában, 
amelybe természetesen Magyarország is beletartozik.1 A  munkástörténet-írás 

1 A Kelet-Európa vitának  könyvtárnyi szakirodalma van nemzetközileg és a hazai irodalomban. 
Itt most annyit jegyzünk meg, hogy mi elfogadjuk Niederhauser Emil felosztását, aki a következő 
történeti régiókat különbözteti meg Kelet-Európában: Nyugat-Kelet-Európa  (Csehország, Szlové-
nia), Közép-Kelet-Európa (Lengyelország, Magyarország, Horvátország és a balti államok), a bal-
káni országok (Románia, Bulgária, Szerbia, Macedónia, Bosznia, Albánia) és Kelet-Kelet-Európa 
(Oroszország, Ukrajna, Belorusszia). Niederhauser 1990: 24-42. Lásd ehhez: Krausz 1993: 431-443. 
Érdemes hozzátenni, hogy a kelet-európai, marxista gyökerű iskolát nemzetközileg is „jegyezték”. 
Ennek az iskolának a szellemi gyökereihez lásd: Krausz 2011: 219-290. Nem véletlen, hogy Kelet-Eu-
rópáról nagyon nehéz ma „objektíven” írni. Egy ilyen munka például Palotás 2003. 
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ideológiailag többszörösen „terhelt” diszciplína a régióban; ennek okairól nyúj-
tanánk most egy rövid történeti vázlatot.

A  munkástörténet-írás kényes ideológiai területnek számított az államszo-
cializmus idején, hiszen az a „kőbe vésett” tétel, miszerint az ipari munkásság 
egyetlen homogén, forradalmi osztályt alkot, fontos sarokköve volt a kelet-eu-
rópai régióban 1945 és 1989-91 között regnáló kommunista állampártok legiti-
mációs ideológiájának, amelyek éppen az ily módon megkreált, egységesnek 
tekintett munkásosztály nevében uralkodtak. Itt kell azonban megjegyeznünk, 
hogy az ún. régi vagy hagyományos  munkástörténet-írás Nyugaton is elsősor-
ban a nagy struktúrákra (a munkásosztály vagy munkásosztályok kialakulása, a 
munkásmozgalom története, sztrájkok, illetve párttörténet) fókuszált, noha ter-
mészetesen jóval kevesebb ideológiai megkötöttséggel kellett számolnia, mint a 
kelet-európai munkástörténet-írásnak (Linden 2007a; Linden 2016).

Voltak azonban, akik akkor is kételkedtek, sőt, nem haboztak nyilvánosan 
is hangot adni kételyeiknek. E helyütt nem mehetünk bele annak tárgyalásá-
ba, hogyan alakultak az MSZMP belső pártviszonyai; elegendő annyit megje-
gyezni, hogy a párton belül már az 1968-as gazdasági reform időszakában nagy 
harc bontakozott ki a reformellenes „dogmatikusok” és a piacpártibb „reform-
kommunisták” (vagy „revizionisták”) között.2 A  harcban a dogmatikus, vagy 
„ortodox” kommunisták a magas vezetői fizetések által kiváltott munkáselége-
detlenséget is felhasználták, emellett a szakszervezeti vonal is a „dogmatiku-
sokhoz” csatlakozott.3 A harc – legalábbis ideológiai téren – a dogmatikusok 
győzelmével végződött; a „renitens” értelmiséget szigorúan megfegyelmezték. 
Mégis, ezeknek a belharcoknak a fényében (is) kell értékelnünk azokat a kriti-
kákat, amelyeket egyes értelmiségiek a rendszerrel szemben megfogalmaztak. 
Szeretném kiemelni, hogy ekkor még a rendszer baloldali kritikájáról volt szó: 
a „revizionista-újbaloldal” éppen azért bírálta az államszocializmust, mert nem 
valósult meg benne a munkások egyenlősége; ellenkezőleg a nómenklatúra be-
tonozta be a saját privilégiumait.4 

2 Ehhez lásd Földes 1989; Varga 2013: 155-177. Természetesen meg kell jegyeznünk, hogy ezek ké-
sőbbi elnevezések; Nyers Rezső és köre nem így nevezték magukat, és valószínűleg nem is értettek 
volna egyet abban az időben ezzel az elnevezéssel. Egyébként, ahogyan Rainer M. János rámutat, 
Kádár maga nagyon óvatos volt a „reform” szó használatával is, és gondosan kerülte a „reformer” 
elnevezést, amivel később illették. Rainer 2011: 185-199.   

3 Ehhez lásd Bartha 2009. Az 1968-as reformhoz lásd még: Rainer  2011: 163-199. 
4 Ma már talán anakronizmusnak hat, de érdemes emlékezni arra, hogy a Szovjetuniónak meg-

alakulása óta létezett egy baloldali kritikája. A nyugati elméletek áttekintéséhez lásd Linden 2007b, 
de érdemes emlékeznünk olyan kelet-európai kritikusokra is, akik éppen marxista alapon bírálták 
a létezett szocializmust. A leghíresebb Sztálin legnagyobb riválisa, Trockij (1937), de fontos szer-
zők voltak Bahro (1977), Djilas (1983), Konrád-Szelényi (1979), Fehér-Heller-Márkus (1983), Marc 
Rakovski [Bence-Kis] (1978). Érdemes megjegyezni, hogy a Diktatúra a szükségletek felett c. könyv 
angol előszavában a szerzők, Fehér Ferenc, Heller Ágnes és Márkus György inkább a több, mint a 
kevesebb szocializmusban látták a világ számára a követendő alternatívát. 



A MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJ PERSPEKTÍVÁI: BEVEZETŐ ◆ 9 

„Elárulok egy titkot, amelyet népművelők serege ostromol. A  munkások 
azért nem írnak, mert dolgoznak”- írja Haraszti Miklós Darabbér című, nagy 
nemzetközi visszhangot kiváltott könyve első magyar kiadásának előszavában 
(Haraszti 1979). A  kötetet ritkán említik a hazai szakirodalomban, holott az 
angolul Egy munkás a munkásállamban címen megjelent könyv Heinrich Böll 
előszavával a nemzetközileg legismertebb magyar munkásszociográfiák egyike. 
A  könyv nemzetközi sikerét a hidegháború kontextusában kell értékelnünk, 
vagyis abban az időszakban, amelyet meghatározott a két nagy világrendszer 
– a kapitalista és a szocialista – gazdasági, társadalmi és persze katonai ver-
sengése. A szerző, aki „büntetésből” került gyári munkára, miután kizárták az 
egyetemről szélsőbaloldalinak bélyegzett nézetei és a Csehszlovákia elleni szov-
jet agresszió elítélése miatt, nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a „létező 
szocializmusban” éppen úgy működik a kizsákmányolás, mint a kapitalizmus-
ban, sőt, a munkások tudatában is vannak kizsákmányolt helyzetüknek. Mivel 
semmiben nem érzik magukénak a gyárat, minden apró „trükköt” bevetnek, 
hogy becsapják a tulajdonos államot és helyi képviselőit. Nem tartják be a mun-
kavédelmi előírásokat, csalnak a normaelszámolásnál, „fusiznak” és nem tekin-
tik lopásnak az állami tulajdon megkárosítását. Elnyomott helyzetükből faka-
dóan a munkásságon élősködő ingyenélőknek tekintik a párt és a szakszervezet 
funkcionáriusait. Ezek az állítások azonban már a kelet-európai viszonylatban 
a legliberálisabbnak számító Kádár-rendszer tűrőképességét is próbára tették. 
Államellenes izgatás vádjával per indult a szerző ellen. Igaz, mivel a per nagy 
nyilvánosságot kapott, és a hatalom tarthatott egy esetleges kemény ítélet nem-
zetközi visszhangjától, Haraszti Miklóst végül „csak” felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélték a „magyar államrend felforgatására irányuló gúnyirata” miatt.

Haraszti Miklós könyvének nemzetközi sikerét nem a munka tudományos 
értékei indokolták, hiszen a szerző eleve nem a szociológiai kutatás szándékával 
vetette papírra gyárban szerzett tapasztalatait.5 Az Egy munkás a munkásállam-
ban műfaja az irodalmi babérokra is számot tartó, de ugyanakkor népszerűsítő-
nek szánt etnográfia. A Haraszti tárgyalásán megjelenő szociológusok, írók és 
újságírók közül többen naivnak nevezték a kéziratot, Szelényi Iván és Hegedüs 
András pedig úgy vélekedtek, hogy tudományos szempontból a könyv nem 
sok újat mond a darabbér-rendszer fogadtatásáról a munkások körében, sőt, 
ahogy Hegedüs elmondta, a szociológiai vizsgálatok során határozottan élesebb 

5 A hidegháborús politikai légkör miatt a nyugati munkástörténészeknek már csak a rendszer 
bomlásának időszakában nyílt alkalmuk terepmunkára a szocialista országokban. A munkásokról 
ezért csak elméleti művek születtek (pl.: Triska – Gati, szerk., 1981; Krejci 1976). Michael Burawoy 
eredetileg Lengyelországban tervezett terepmunkát, de végül csak Magyarországon talált olyan 
kapcsolatokat, amelyek lehetővé tették számára a kutatást. Burawoy kutatómunkájának engedélye-
zése természetesen azt is bizonyíthatja, hogy az állampártban is voltak, akik szimpatizáltak a mun-
kásönigazgatás eszméjével, de persze az engedékenység a rezsim válságát is jelezheti. Mindenesetre 
az NDK-ban is volt egy terepmunka a német történeti emlékezetről, amelynek eredményét már a 
rezsim bukása után publikálták: Niethammer – Plato – Wierling (1991).    
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véleményekkel is találkoztak a kutatók. A  nyugati világban azonban éppen 
azért ünnepelték a könyvet, mert megerősítette a „létező szocializmusnak” azt a 
baloldali kritikáját, amelynek szellemi gyökerei Trockij híres sztálinizmus-kri-
tikájára nyúlnak vissza. Az Elárult forradalomban (1937) Sztálin leghíresebb po-
litikai riválisa marxista elméleti alapon igyekszik bebizonyítani, hogy a Sztálin 
irányítása alatt létrejött rendszer nem szocialista. Ezt ő természetesen Sztálin 
hatalommániájának és diktatórikus hajlamainak, illetve Oroszország elmaradt 
társadalmi állapotának tulajdonította, amelyet Sztálin kihasznált saját szemé-
lyes hatalma megerősítésére.6 

A szovjet társadalomban nem a munkásság lett a termelés fő haszonélvezője, 
hanem a sztálini eredetű nómenklatúra, amelyik monopolizálta az állami tulaj-
don feletti ellenőrzést. Politikai privilégiumait kihasználva ez az osztály szabá-
lyozza az újraelosztást, és mivel nem teljesült be az a remény, hogy a szocialista 
társadalomban az ember is megváltozik, vagyis a közösség iránti felelősségér-
zet „felülírja” majd az egyéni önzést és nyereségvágyat, a megtermelt felesleg-
ből a bürokrata réteg aránytalanul nagy mértékben részesül. Igaz, az októberi 
forradalom szocialista, egyenlősítő célkitűzéseinek ezt az elárulását a haláláig 
meggyőződéses kommunista Trockij nem strukturális okokkal vagy az emberi 
természettel magyarázta, hanem a sztálini hatalmi gépezet kiépülésére vezette 
vissza a torzulást. Trockij a nómenklatúrát még nem tekintette új osztálynak, 
de említést tett arról a lehetőségről, hogy a bürokraták nem érik be az állami tu-
lajdon feletti ellenőrzéssel, amelyet nem tudnak utódaikra átörökíteni, hanem 
újra magánkézbe adják majd a termelőeszközöket és visszaállítják a kapitalista 
viszonyokat.7

Miközben Haraszti Miklós etnográfiája egybevágott a nyugati baloldal el-
képzelésével az „eltorzult munkásállamról”, születtek komoly tudományos 
munkák is annak bizonyítására, hogy a magyar munkásosztály nem egysé-
ges és társadalmilag korántsem homogén. Itt feltétlenül meg kell említenünk 
a magyar munkáskutatás tudományos alapjait lerakó Rézler Gyula nevét, aki 
már a két világháború közötti Magyarország munkástársadalmát vizsgálva 
erre a következtetésre jutott (Rézler 1938).  Ezen az úton haladt tovább Kemény 
István, aki igen eltérő iparágakban dolgozó és különböző lakóhelyeken élő 

6 Arról, hogyan segítette elő az orosz társadalom elmaradottsága a sztálinizmus kiépülését, lásd 
Moshe Lewin kitűnő könyvét (1985), aki „futóhomok társadalomnak” nevezte a szovjet társadal-
mat, érzékeltetve, hogy nem jöttek létre „kikristályosodott” társadalmi osztályok.  

7 Trockij kritikája igen nagy hatást gyakorolt a nyugat-európai baloldalra. A kritika különösen 
akkor erősödött fel, amikor a szovjet társadalom realitásai egyre kevésbé feleltek meg a nyugati-
ak szocializmus-képének, és magyarázatot kellett találni arra, miért nem tudta megvalósítani a 
sztálinizmus a marxisták által elképzelt egyenlő társadalmat. A nyugati baloldal és a Szovjetunió 
viszonyának alakulásáról alapos áttekintést nyújt Linden (2007b). A szovjet állami tulajdon magá-
nosításának történeti és politikai összefüggéseiről lásd Krausz (2003). A tanulmányban a szerző 
megmutatja, hogy a sztálini eredetű nómenklatúra úgy cselekedett, ahogyan Trockij megjósolta: 
amikor veszélyben érezte politikai hatalmát, beleegyezett az állami tulajdon privatizálásába.  
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munkáscsoportokat vizsgált (Kemény 1971a; 1971b; 1990). Terepmunkája során 
összehasonlította a munkások származását, családi körülményeit, szakképzett-
ségét, iskolázottságát, az általuk végzett munka jellegét (mennyire monoton, 
mennyire követel meg fizikai erőfeszítést, illetve mennyiben szükséges hozzá a 
speciális szaktudás), anyagi és életkörülményeit, és kísérletet tett arra is, hogy 
differenciáltabban elemezze a munkástudatot, mint amit a hivatalos ideológia 
propagált. Kemény István kutatásai bebizonyították, hogy az ipari munkásság 
sem társadalmi összetételében, sem pedig kultúrájában nem volt homogén, és 
a munkamegosztásban is kimutatható a rétegződés: a faluról bevándorló, több-
nyire szakképzetlen munkaerő a termelésben is általában alacsonyabb helyzetet 
foglalt el, mint a munkásdinasztiákból származó, kipróbált „szakik”, akik sok-
kal könnyebben tudták kisajátítani a kulcspozíciókat (Kemény 1990). Kemény 
nemcsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkások életmódja különböző, ha-
nem arra is, hogy az egyes csoportokban az erőforrásokhoz való hozzáférés, a 
munkához való viszony, a motiváció, a perspektíva, a továbbtanulási, előreju-
tási esélyek kihasználása és a társadalmi-politikai tudat is nagyon eltérő lehet. 
A munkástudatnak ez a differenciált elemzése nagy előrelépést jelentett ahhoz 
az elvont és homogenizált „forradalmi osztálytudathoz” képest, ami a rendszer 
uralkodó ideológiájából következett. Kemény István végül szegénységkutatásai 
miatt került közvetlen összeütközésbe a rendszerrel és kényszerült elhagyni 
Magyarországot.  

Az etnográfia után a  második irányzat, a nagy struktúrák vizsgálata nem 
kapcsolódik közvetlenül a munkásokhoz, mégis fellazította a marxista-leninis-
ta dogmává merevedett legitimációs ideológiát, amivel egyébként a rendszervál-
tás után is összetévesztik a marxizmust mint módszert.8 Ferge Zsuzsa kutatásai 
megmutatták, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket az iskola továbbra is repro-
dukálja (Ferge 1976). Az 1960-as évek rétegződésvizsgálatai pedig nemcsak azt 
cáfolták, hogy az államszocializmusban megszűnik az egyenlőtlenség, hanem 
az is kiderült, hogy tarthatatlan a két osztály-egy réteg modell (munkásság, pa-
rasztság és az értelmiség) a társadalom leírására. Ferge Zsuzsa a foglalkozást 
tekintette meghatározónak az egyenlőtlenségek kialakulásában (Ferge 1969). 
Az általa kidolgozott munkajelleg-csoportok nemcsak a hazai szociológia 
egyik nagy teljesítményét jelölik, hanem azt is megmutatják, hogy a „hivata-
los” társadalomtudományba az államszocializmus idején is bele lehetett vinni 
a társadalomkritikát. 

A harmadik irányzat az ipari szociológiához kapcsolódott és elsősorban in-
terjús kutatásokra támaszkodott. Héthy Lajos és Makó Csaba az 1970-es évek 
elején a Rába gyárban végeztek egy kutatást arról, hogyan befolyásolja a techni-
kai fejlődés a munkástudatot (Héthy – Makó 1975). A kutatásban olyan kérdések 

8 A szociológia hazai intézményesüléséről az államszocialista időszakban igen tanulságos képet 
fest Hegedüs András (1989). 
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is szerepeltek, amelyek vizsgálták a munkások bizalmát az üzemi demokráciá-
ban, a szakszervezetben, sőt a pártban is. Talán nem meglepő, hogy a munkások 
kevésbé voltak megelégedve a szakszervezettel, mint a párttal, mint ahogyan az 
sem, hogy kevés lehetőséget láttak a döntésekben való részvételre azoknál a dön-
téseknél, amelyek vállalati horderejűek vagy még magasabb szinten születtek. 
De a munkások többsége arra sem látott sok lehetőséget, hogy közvetlen mun-
kakörnyezetét befolyásolja: a megkérdezetteknek csak egyharmada vélekedett 
úgy, hogy a vállalatvezetést érdeklik a munkások javaslatai és újításai, és egy-
harmadnál kevesebben értettek egyet azzal, hogy a vállalatot érdekli a dolgozók 
jóléte. Ez a felfogás a rendszerváltás után is tartotta magát az idősebb generáció 
tagjai között, akikkel interjút készítettem: többször elhangzott a visszaemlé-
kezésekben, hogy a Rábában gépnek tekintették a munkásokat (Bartha 2011), 
amiben a tudományos munkaszervezés klasszikus taylori elveinek továbbélését 
láthatjuk – minden ellenkező irányú propaganda ellenére. A vezetők és a mun-
kások közötti társadalmi távolságot is nagynak ítélték a munkások: a megkér-
dezettek több mint a fele azt mondta, hogy a munkahelyen kívül nem érintkezik 
a vezetőkkel és a fehérgalléros alkalmazottakkal, és csak 10 százalék állította, 
hogy járt már a hierarchiában felette állók lakásán. A társadalmi távolság meg-
ítélése azonban ellentmondásos lehet: miközben a munkások 80 százaléka azt 
mondta, hogy senki nem nézi le azért, mert munkás, 20 százalék azt a választ 
adta, hogy tapasztalt lenézést a munkahelyén. 

A kutatók azonban arra is felfigyeltek, hogy a magasan képzett és a termelés-
ben fontos szerepet játszó munkások sokszor nagyon hatékonyan tudtak fellép-
ni a vezetőkkel szemben a bérvitákban. Ezen megfigyelés alapján fogalmazták 
meg azt a tézist, hogy az egyes munkafolyamatokat ellenőrző (kulcspozícióban 
levő) munkások informális alkupozíciói olyan erősek, hogy a vállalati vezetés-
nek is figyelembe kell vennie követeléseiket és elfogadható kompromisszumot 
kell keresnie, ha biztosítani akarja a termelés folyamatosságát. Az államszocia-
lizmusban is van tere tehát az informális béralkunak. Ennek működését Héthy 
Lajos és Makó Csaba szemléletesen mutatja be egy építőipari vállalat villany-
szerelőinek példáján, akik végül meghátrálásra kényszerítették a túlzottan ke-
ménykezű vállalatvezetést (Héthy–Makó 1978). A munkások fegyvere a bérharc-
ban a munka lassítása, esetenként szabotálása, a termelési eredmények rontása 
és végső esetben a felmondás. Minél pótolhatatlanabb munkásokról van szó, 
annál erősebbek az informális alkupozíciók, illetve erősebb a vállalatvezetésre 
nehezedő nyomás, hogy meg kell egyezni a munkásokkal.9 

9 Az informális béralkuval a kutatók számos tanulmányban is foglalkoztak. Az informális béral-
ku megléte a szocializmusban a nyugati kutatókra, köztük Michael Burawoyra is hatást gyakorolt, 
mert ellentmondott mind a dogmatikus kommunista ideológiának, amely szerint a párt a munká-
sok érdekeit maradéktalanul képviseli, mind pedig annak a tézisnek, amely szerint a „létező szocia-
lizmusban” a nómenklatúra kapitalista módon kizsákmányolja a védtelen munkásokat. 
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A jelen szövegben csak felvillantani tudtuk a hazai szakirodalom gazdagsá-
gát és sokszínűségét. Bárhogyan is ítéljük meg a Kádár-rendszert,10 az olyan ke-
ményvonalas diktatúrákkal összevetve, mint a Honecker-vagy a Husák-rezsim, 
volt (időszakonként változó) mozgástere a kritikai értelmiségnek. A tudomány-
történeti kitekintés mellett még egy oka van annak, amiért fontosnak tartottam 
elővenni a szocialista korszakban született munkákat. A rendszerváltás után di-
vat lett „meghaladottnak” tekinteni mindent, ami az államszocializmus idején 
keletkezett, beleértve a tudományos munkákat, mintha a szocialista rendszer-
ben csak a dogmatikus kommunisták írhattak volna könyveket. Így kevés figyel-
met kapott az a tény, hogy a hazai szociológiának volt egy kritikai vonulata, amit 
még az 1968-as reformot követő gazdasági-politikai visszarendeződés és a dog-
matikusok ideiglenes győzelme ellenére is sikerült megőriznie. Hogy ez mekko-
ra eredmény volt, arra nézve álljon itt a keletnémet példa. A keletnémet kom-
munista párt, a SED Központi Bizottságának égisze alatt működő Közvélemény 
Kutató Intézet kutatási beszámolói szigorúan csak a technikai részletekre kon-
centráltak, és kísérletet sem tettek arra, hogy a széles gazdasági-társadalmi ösz-
szefüggések kontextusában értelmezzék az eredményeket. Jellemző módon a 
kérdőíves kutatások is kizárólag agitációs célokat szolgáltak: visszatérő téma 
volt az NSZK és az NDK összehasonlítása megadott szempontok alapján és a 
keletnémetek TV-nézési szokásai. Igaz, még itt sem merték nyíltan kimondani, 
hogy arra kíváncsiak, mikor nézik az emberek a nyugatnémet TV-csatornákat, 
és mit lehet tenni azért, hogy más elfoglaltságot találjanak ki az állampolgárok-
nak a legfrekventáltabb műsoridőkben. 

Az intézet a honeckeri ideológiai dogmatizmus időszakában mindent meg-
tett azért, hogy igazolja az állampolgárok ideológiai fejlődését. Büszkén jelent-
hették, hogy míg 1968-ban a megkérdezettek 65 százaléka gondolta úgy, hogy az 
NDK társadalmi viszonyok tekintetében fejlettebb, mint a nyugatnémet társa-
dalom, 1973-ban már 72 százalék. Igaz, hogy a gazdaság és a tudomány vonatko-
zásában már a megkérdezettek egyharmada az NSZK-t tekintette fejlettebbnek 
(az értelmiségiek között 50 százalékos volt ez az arány!). Arra a kérdésre, hogy 
meg kell-e védeni az NDK-t akár fegyverrel is, 60 százalék válaszolt a lojális 
igennel, 10 százalék mondott nemet, 2 százalék nem jelölt meg semmit, 28 szá-
zalék viszont azt a lehetőséget választotta, hogy erről a kérdésről nem nyilvá-
nít véleményt. Hasonlóan magas volt a tartózkodók aránya annál a kérdésnél, 
hogy egyetért-e azzal, hogy a jövőbeli fejlődést a szocializmus határozza meg. 
A munkások között 20 százalék választotta a tartózkodást.11 Érdemes elgondol-
kozni azon, hogy milyen erős lehetett az NDK-ban a politikai represszió, ha 
az emberek anonim kérdőívekben sem mertek véleményt nyilvánítani, ponto-

10 Noha  könyvtárnyi a szakirodalma a Kádár-rendszernek, nagyon kevés a történetileg „objek-
tív” munka. Az utóbbira példa Rainer 2011; Valuch 2013.

11 Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, DY 30/
IV/2.2.033, Institut für Meinungsforschung, 8 Januar 1976.
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sabban nem mertek tagadó választ adni az ideológiai lojalitást mérő, egyébként 
meglehetősen naiv kérdésekre. Mivel a nyugati jóléti társadalom által támasz-
tott kihívásra az NDK egyre kevésbé tudott azzal válaszolni, hogy tovább növe-
li az életszínvonalat, fokozott mértékben alkalmazta a repressziót. Ezek után 
nem meglepő, hogy a bevezetőben nem említek keletnémet szociológusokat. 
Eberhard Nemitz szakmunkásfiatalok körében készített egy kérdőíves kutatást, 
amelyből az derült ki, hogy a fiatalok általában véve pozitívan álltak hozzá a 
rendszerhez és többségük jónak tartotta a szocializmus eszméjét. Mivel azon-
ban a kép nem volt egyértelműen pozitív – szó esett az ellátás hiányosságairól, 
a nyugatnémet TV-csatornák nézésének tiltásáról, valamint arról, hogy a fia-
talok túlzottnak és hiteltelennek tartják az NSZK ellen folytatott propaganda-
háborút – a tanulmányt végül emigrációja után Nyugaton publikálta a szerző 
(Nemitz 1988).12 

A  fokozódó liberalizmust mutatja az is Magyarországon, hogy az 1980-as 
évek elején-közepén már nyugati kutatókat is beengedtek terepmunkára, sőt, 
Michael Burawoynak sikerült bejutnia terepmunkára szocialista gyárakba is. 
Az amerikai professzor több kapitalista gyárban volt résztvevő megfigyelő, és 
tapasztalatai alapján kialakított egy kritikai elméletet a kapitalizmus fejlődésé-
ről. Miután különböző országokban tanulmányozta a gyári rezsimek működé-
sét, felállított egy elméletet, amely szerint a korai kapitalizmus despotizmusát 
felváltja a hegemón despotizmus, ahol a munkásokat gúzsba köti a tőke mo-
bilitása, és hajlandóak engedményeket tenni a tőkének, hogy megakadályoz-
zák a gyáruk elköltöztetését egy olcsóbb munkaerőt kínáló célországba. Ezzel 
párhuzamosan nő a munkaerő belső megosztottsága: a munkások elsősorban a 
versenytársat látják a másikban, és ez megakadályozza a közösségi összefogást 
(Burawoy 1985). Kemény István, Héthy Lajos, Makó Csaba és Haraszti Miklós 
munkái hatással voltak Burawoyre, aki a szocialista országokban is tesztelni 
akarta hipotézisét. Miután nyugati kutatóként sikerült bejutnia a szocialista 
ipar néhány fellegvárába Magyarországon (a Lenin Kohászati Művekben is 
dolgozott), Burawoy megállapította, hogy a szocialista gyárakban is működik 
a bürokratikus despotizmus, de a munkások informális érdekérvényesítő ere-
je nagyobb, mint Nyugaton. A  kutató úgy gondolta, hogy Kelet-Európában a 
munkások nagyobb eséllyel tudnak megszerveződni érdekeik védelmére, mint 
a nyugati országokban, mert náluk erősebb a szocialista tudat, mint a kapitalis-
ta országok munkásai között. Az amerikai professzor előtt tulajdonképpen egy 
önigazgató, demokratikus szocializmus képe lebegett, amikor úgy vélekedett, 
hogy a munkások nagyobb eséllyel szerzik meg a termelőeszközök feletti elle-
nőrzést Keleten, mint Nyugaton.

Burawoy később elismerte, hogy „túlbecsülte” a kelet-európai munkások bal-
oldaliságát (Burawoy – Lukács 1992). Már az 1980-as években magyarországi 

12 A szociológia és a keletnémet állampárt viszonyáról lásd Laatz (1990).
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gyártanulmányai során megfigyelte, hogy a munkások egyáltalán nem hittek 
a hivatalos szocialista ideológiában, és egyedül a tisztességes fizetésben mér-
ték le a létező szocializmus teljesítményét, amit a rendszer felfogásuk szerint 
nem tudott nekik biztosítani. Érdekes, hogy miközben a kutatót az amerikai 
munkások életszínvonaláról faggatták, szóba sem kerültek a két rendszer egyéb 
különbségei – például a munkahelyek biztosítása, az oktatás, a közösségi élet 
vagy az egyének közötti verseny terén. A  kutató ezt úgy értelmezte, mint a 
munkásoknak az állampárttal szembeni valós elégedetlenségét. Ő ekkor még 
úgy látta, hogy a munkások fogékonyak a rendszer baloldali kritikájára; csak 
később, a rendszerváltozás után megjelent terepmunkai beszámolójában von-
ta le azt a következtetést, hogy a munkások több és nem kevesebb fogyasztást 
akartak, és a közösségi szocializmusnak nem volt számukra igazi vonzereje. Ez 
véleményem szerint mindennél jobban jelzi a hivatalos szocialista ideológiából 
való általános kiábrándulást a munkások körében. Érdemes elgondolkodni 
azon, mennyire „írható” az uralkodó kommunista pártok számlájára, hogy míg 
a nyugati magasabb életszínvonal általában benne volt a köztudatban, addig az 
1980-as években a demokratikus szocializmus mint baloldali alternatíva nem 
lépett túl egy szűk értelmiségi diskurzuson. Mivel a baloldali alternatívák nem 
kaptak nyilvánosságot, semmiféle hatást nem tudtak a hiteltelenné váló hivata-
los ideológia helyett kifejteni.

 Az államszocializmus összeomlása a régióban mindenütt érvénytelenítette 
a régi baloldal kommunista pártjainak legitimációs narratíváját, amely leegy-
szerűsítve az osztály és osztálytudat problematikáját, egyenlőségjelet tett a két 
előbbi, illetve a politikai cselekvés és szerveződés közé (Welskopp 1993). Több 
közgazdász explicite is úgy érvelt, hogy az államszocializmusban szocializáló-
dott munkások a posztindusztriális átalakulás igazi kerékkötői, akik lusták, 
nem eléggé vállalkozó szelleműek, és megszokták, hogy az állam így is, úgy is 
eltartja őket. A régiót tanulmányozó kritikai antropológusok egyenesen úgy ér-
veltek, hogy a rendszerváltás után a munkásság lett az új „alávetett osztály” – 
szociológiai értelemben és az akadémiában is (Kideckel 2002; 2008; Buchowski 
2006; Kalb -Halmai 2011). 

A munkások iránti tudományos érdeklődés hiánya összefügg az intellektuális 
légkör megváltozásával, mindez jelentősen csökkentette a baloldali alternatívák 
vonzerejét. A „munkásosztály” mint fogalom minden értelmiségit kínosan em-
lékeztetett a kommunista legitimációs ideológiára, ami az 1980-as évekre már 
nemcsak az értelmiség, hanem a munkások körében is hitelét vesztette. Nem 
kevés politikai és erkölcsi bátorság kellett ahhoz, hogy az államszocialista rend-
szer értelmiségi ellenzéke elismerje, hogy a rendszerváltás nem oldotta meg egy 
csapásra a szocialista rendszer feszítő társadalmi ellentmondásait, hanem az 
emberek többsége számára egy igazságtalanabb társadalmat teremtett, hiszen 
jelentősen megnőttek a vagyoni egyenlőtlenségek az egyes társadalmi osztályok 
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között.13 A munkások körüli csendet a rendszerváltás után sok tekintetben ép-
pen az indokolja, hogy továbbra is az államszocializmus emblematikus osztá-
lyának tekintették őket. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy az 1989-ben alapított Eszmélet című folyóirat 
„tömörítette” azokat a baloldali értelmiségieket, akik legalább elméletben kí-
vánták továbbvinni a munkásönigazgatás, egy másfajta, demokratikus szoci-
alizmus eszményét. A folyóirat azóta is kiemelt figyelmet fordít a munka és a 
munkásság kérdésére az újkapitalizmusban; emellett Magyarországon szinte 
egyedüliként otthont ad a „tőkén túl” való gondolkodásnak. Egyébként érdemes 
apró történeti „adalékként” hozzátenni: az idősebb generáció munkásai akkor 
kezdték el értékelni az államszocializmus valódi vívmányait, amikor a jóléti ál-
lam koncepciója  globálisan is meggyengült…      

A hazai szakirodalomból még Szalai Erzsébet nevét tudom említeni, aki út-
törő tanulmányt írt a rendszerváltás utáni munkásság társadalmi struktúrájáról 
(Szalai 2004). Elméleti kísérlete már csak azért is nagy jelentőségű, mert első-
ként igyekezett rendszerbe foglalni, hogyan változtatta meg a rendszerváltás 
Magyarországon annak a munkásságnak a struktúráját és tudatát, amelyik a 
legnagyobb társadalmi csoportot alkotta az államszocializmus idején. Ha csak 
a megszűnt álláshelyek statisztikáját nézzük, nehezen vitatható, hogy az egykori 
szocialista munkásság nagy része a vesztesek közé tartozott, de még azok is el-
maradtak a középosztály felemelkedő rétegeitől (menedzserek, a pénzügyi és a 
kereskedelmi szektor alkalmazottai, az új tőkések, stb.) akik meg tudták őrizni 
állásukat. Szalai Erzsébet egy kettős modell segítségével szemlélteti, hogy a ha-
zai munkások is eltérően integrálódnak a gazdaságba. Megkülönbözteti a hazai 
szektorban, jobbára lemaradt infrastruktúrában dolgozó, „buheráló” munkáso-
kat a multinacionális vállalatok jobban fizetett alkalmazottaitól. Ugyanakkor 
hangsúlyozza a munkásság erősen differenciált jellegét és a hazai szakszerve-
zetek gyengeségét, mint két olyan faktort, ami jelentősen megnehezíti a mun-
kásság „tudatos” osztályformálódását. A  modell pontosítását nehezíti, hogy 
nagyon kevés az empirikus munkáskutatás, aminek elindulását Szalai Erzsébet 
(2003) erőteljesen ösztönözte.

A munkások megjelentek ugyan a szociográfiában és az életút-interjús kuta-
tásokban, de szerzőik is hiányként említik a munkások rendszerváltás-tapasz-
talatának vizsgálatát.14 Holott, és itt szeretném idézni Losonczi Ágnes megálla-
pítását: „égető szükség lenne arra, hogy régi és új politikai torzítások nélkül, a 
különböző nézetekről és emlékekről lehántva az ideológiát és ellenideológiát, 

13 Az egyenlőtlenségek növekedését néhány évvel a rendszerváltás után is megállapították a kuta-
tók. (Kolosi – Sági 1996; Kolosi 2000; Szalai 2001).

14 H. Sas (1995; 2003); Losonczi (2005); Kapitány – Kapitány (2007). Az életút-interjús kutatások 
nagy előnye, hogy átlépik az 1989-es diszciplináris határvonalat, és lehetővé tesznek egy történeti 
irányultságú szociológiai vizsgálódást. Az említett kutatásokban azonban a munkáslét kevesebb 
figyelmet kapott, hiszen nem ez a csoport állt a szerzők vizsgálódásának középpontjában. 
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mélyreható elemzésekkel dolgozzuk fel a rendszerváltás munkásokra gyakorolt 
hatását” (Losonczi 2005, 264). A  munkát megnehezíti, hogy a rendszerváltás 
után kevés módszeres kísérlet történt arra, hogy elválasszák a munkásság tu-
dományos kutatását a régi ideológiai hamisításoktól, ráadásul megjelentek az 
új, torzító ideológiák. Itt tehát egy történeti irányultságú szociológiai vizsgálat 
különösen hasznos lehet.

Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a 2000-es évek eleje óta több 
irányban is történt előrelépés a hazai munkáskutatás terén. Nemzetközileg is 
rangos díjban részesült Mark Pittaway posztumusz megjelent kötete, amelyik 
a doktori disszertációjából „nőtt ki” (The Worker’s State. Industrial Labor and 
the Making of Socialist Hungary, 1944-1958), és amelyet 2012-ben a Hungarian 
Studies Association (HSA) az év legjobb magyar tematikájú könyvének vá-
lasztott. A könyv nemcsak a sztálinista rezsimek kiépülésének nemzetközi és 
hazai kutatásában nyitott új fejezetet, hanem 1956-ot is olyan perspektívából 
vizsgálta meg, amelyről nem készült ilyen szisztematikus, elmélyült levéltári 
kutatómunkán alapuló, nemzetközi feldolgozás: az ipari munkásság szemszö-
géből. A történész három eltérő munkásközösség, az újpesti, a zalai és a tatabá-
nyai munkások példáján keresztül vizsgálja, hogyan élték meg a háború végét, 
a szovjet hadsereg bevonulását, a „népi demokráciának” nevezett időszakot, 
majd pedig a sztálini diktatúra, az egypártrendszer és a személyi kultusz kiépü-
lését, és arra a kérdésre keresi a választ, milyen okok miatt fordultak szembe a 
kommunista hatalommal azok a munkások is, akik kezdetben rokonszenvez-
tek a munkáspártokkal. A három vizsgált közösség közül az újpesti tekinthető  
a leginkább „hagyományos”, szociáldemokrata kötődésű közösségnek; a zalai 
munkások falvakban éltek, és inkább az egyház, a vallás határozta meg a gon-
dolkodásukat, és végül, a legradikálisabb közösségnek tekinthető a tatabányai 
bányászközösség, amely fogékony volt mind a szélsőjobboldali, mind pedig a 
szélsőbaloldali ideológiára. A kommunistáknak eltérő támogatottságuk volt a 
három közösségben, de végül mindhárom közeg munkásait sikerült szembe-
fordítani a rendszerrel, amely aztán elvezetett a forradalom kirobbanásáig és a 
fegyveres ellenállásig.15  

Magyar vonatkozásban említést érdemel Tóth Eszter Zsófia és Horváth 
Sándor munkássága, illetve a Munkástörténet—munkásantropológia c. tanul-
mánykötet. Varga Zsuzsanna az elmúlt években kezdett el foglalkozni a hatalom 
és a falusi munkások viszonyával; a témában fontos tanulmányt írt a Korall mun-
káséletmóddal és –kultúrával foglalkozó, tematikus számába,16 amelynek mun-
káscikkeit Valuch Tibor állította össze.17 Varga Zsuzsanna több doktoranduszát 
is támogatta hasonló kutatásokban; valamint OTDK-dolgozatok is születtek 

15 Pittaway 2012: 202-229.
16 Varga 2012: 37-57.
17 Lásd ehhez Valuch Tibor bevezető írását, amely nagyon jó áttekintést nyújt a munkáskutatás 

problémáiról, és a fogalmi nehézségekről. Valuch 2012: 5-16. 
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mesterszakos hallgatói tollából (például Kisőrsi Zsófia munkája). Kuczi Tibor 
az ipari munka térhódítását szemlélteti (Kuczi 2011), míg Paládi-Kovács Attila 
az ipari táj változásait mutatja be a bányászat példáján (Paládi-Kovács 2007).18 
Belényi Gyula (2009) a munka állami ellenőrzését helyezi középpontba. A mun-
káskutatás iránti érdeklődés megélénkülését jelzi a Rainer M. János és Valuch 
Tibor szerkesztésében nemrég megjelent, Munkások ’56 című kötet, amelyet nyil-
vánvalóan nem véletlenül választott „évfordulós” témának az 1956-os Intézet.

Valuch Tibor OTKA-projektet vezet a témában, és több doktoranduszt is „el-
indított” a munkástörténet-írás útján. Paládi-Kovács Attila akadémikus szintén 
erősen ösztönözte az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében a munkásku-
tatás elindulását; itt Várkonyi-Nickel Réka nevét érdemes említeni. És nem sza-
bad említés nélkül hagynunk a Közép-európai Egyetemen Susan Zimmermann 
és Marsha Siefert nevét, akik sok külföldi diákot indítottak el a munkáskutatás 
útján. A témában haszonnal forgathatjuk a Korall 49. számát („Munkáslét a 20. 
századi Magyarországon”), valamint az Intersections: East European Journal of 
Society and Politics 2. évfolyamának 1. számát („Towards a New Labour History: 
Eastern European Perspectives”).19

Miben más az új munkástörténetírás, és miben más Kelet-Európa? Nos, az 
új munkástörténet-írás interdiszciplináris, és magába olvasztja a történetírás új 
irányzatait: a történeti antropológiát, a mikrotörténelmet, a gender-tanulmá-
nyokat vagy a szociológiából megismert esettanulmányt. Ennek az új munkás-
történet-írásnak fontos része a munkásság társadalmi környezetének, beágya-
zottságának, családszerkezetének vizsgálata, valamint az a felismerés, hogy nem 
a fehér, szervezett, férfi munkás alkotja a fő célcsoportot a munkáskutatásban 
(Linden 2007a; Linden 2016). A régi, Európa-centrikus szemlélet a világ legna-
gyobb részének munkásait és munkásnőit kirekesztette a vizsgálódásból; van 
tehát min dolgozni a fiatal munkástörténészeknek…

Linden (2016) hangsúlyozza, hogy csakis globális perspektívából érdemes ta-
nulmányozni a munkát és a munkásságot, különösen úgy, hogy ma már szinte 
minden munkavégzés „globalizálódott”. Maga a munkás-fogalom is újradefi-
niálást követel, hiszen az ipari munkát jórészt felváltotta a szolgáltató szektor, 
és a hagyományos, szervezett, nagyipari munkásosztály szinte teljesen eltűnt 
Nyugatról. Hasonlóan fontos az a felismerés, hogy nincsen egységes munká-
sosztály; valójában a munkásságnak nagyon eltérő és sokszínű csoportjairól be-
szélhetünk (lásd pl. Vester et al. szerk. 2001). 

18 Teljes historiográfiai áttekintésre természetesen nem vállalkozhatom; ehhez lásd Alabán Pé-
ternek a kötetben megjelent tanulmányát.

19 Külön téma lenne a rendszerváltás utáni munkáskutatás. Itt számos gyakorlati nehézséggel is 
találkozunk; ma általában is neház megszólaltatni a hazai munkásokat. Lásd ehhez Bartha 2011; 
Acsády 2008; valamint Tóth András kutatásait, pl. az Intersections: East European Journal of Society 
and Politics című folyóiratban megjelent “Workers as life-entrepreneurs” című tanulmányát (Tóth 
2017).
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És mennyiben különbözik a „mi” Kelet-Európánk más értelmezésektől? 
Elsődlegesen abban, hogy – Mark Pittawayhoz hasonlóan – nem fogadjuk el a 
totalitárius paradigma leegyszerűsítő téziseit. Mark Pittaway a könyvében ép-
pen azt mutatja meg, hogy a terror nem azért volt „totális”, mert olyan erős volt 
az állam; éppen ellenkezőleg, gyengeségében nyúlt  a féktelen terror politikájá-
hoz. Hasonlóan nem igaz az a tézis, hogy a totális állam nem tűrt beleszólást 
politikájába; valójában a munkáság tiltakozása több ízben is rákényszerítette az 
állampártot az „irányvonal” módosítására.20     

A totalitárius elmélet tudománytalan jellegére több helyen is rámutattunk,21 
annál is inkább, hiszen a „vegytiszta” modellben semmilyen típusú társadalom-
történet sem létezik. Ezt a hiányosságot kiküszöbölheti egy interdiszciplináris 
megközelítés, amely átlép a kijelölt határvonalon, és megpróbálja másképpen 
feltenni a régi kérdéseket. Az empirikus kutatások Magyarországon is iga-
zolták az államszocializmus baloldali ellenzékének azt a kemény kritikáját a 
rendszerrel szemben, hogy a szocializmus nem volt képes egyenlő társadalmat 
teremteni: a nómenklatúra privilegizált helyzetben volt, az értelmiség is meg-
őrzött bizonyos privilégiumokat és a munkásszármazású gyerekek minden po-
zitív megkülönböztetése ellenére fennmaradtak az oktatási egyenlőtlenségek. 
Szeretném azonban itt idézni Ferge Zsuzsát, aki a rendszerváltás tapasztalatá-
val teszi fel a kérdés másik felét, ami az 1960-as években kimaradt a vizsgáló-
dásból: „A feltáró munkát tisztességesen elvégeztük, sőt a hatvanas évek vége 
felé odáig is eljutottunk, hogy felmutassuk, továbbra is van szegénység. Nem 
tettük fel azonban a kérdés másik felét, ami akkor mameluk-magatartásnak tűnt vol-
na, azt ugyanis, hogy miért és hogyan csökkenhettek az egyenlőtlenségek – és ezzel a 
szegénység  – olyan radikálisan a háború előtti Magyarországhoz képest. Erre máig 
nincs igazán érvényes válaszunk (Ferge 2010, 71)”22 Pedig a kérdés második fele 
az államszocializmus egész értelmezését árnyalja, pontosabban segít megma-
gyarázni azt az ellentmondást, hogy miközben a kommunizmus sokak szemé-
ben úgy jelenik meg, mint „ősbűn”, minden bajok forrása, addig a történelmi 
emlékezetben a kommunizmus „közutálata” mellett párhuzamosan jelen van 
egy erős nosztalgia is a Kádár-korszak iránt.

Ennyiben szeretnénk tehát bemutatni egy „másik” Kelet-Európát. A témák-
nak megfelelően a kötet hat részre tagolódik. Az első részt „elfoglaló” bevezető 
után a második részben két tanulmány kap helyet. Alabán Péter értékes his-
toriográfiai áttekintést nyújt az ipari munkásság kutatásáról Magyarországon, 
illetve külön kitér a nagy kutatási kérdésekre, problémákra. Külön érdeme a ta-
nulmánynak a szociológiai kitekintés: mi lett az egykor kivételezett ipari mun-
kásokkal, hol vannak az „örökösök”? Nagy Péter arra mutat rá, hogy mennyire 

20 Ehhez lásd Földes 1989; Földes 1993.
21 Bartha 2003; Bartha 2015. A totalitarizmus hidegháborús „karrierjéhez” lásd: Gleason 1995.
22 Kiemelés – B. E.  
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heterogén volt az ózdi gyár munkástársadalma, illetve részletesen megvizsgálja, 
milyen „alternatív” források vonhatók bele a történeti vizsgálódásba.

A  harmadik részben közelebbről szemügyre vesszük a gyár és a munkás 
kapcsolatát. Fontos rámutatni arra, hogy milyen paternalista vállalati kultúra 
(is) működött Magyarországon – amelyről természetesen nem vett tudomást 
az államszocializmus „hivatalos” munkástörténete. A paternalista vállalati po-
litikát Várkonyi-Nickel Réka a salgótarjáni acélgyár, Kiss Nóra pedig a MAORT 
példáján szemlélteti (az utóbbi érdekessége, hogy „meghonosítani” igyekezett 
az amerikai vállalati kultúrát Zala megyében). És végül, Kisőrsi Zsófia tanulmá-
nya rámutat arra, milyen előítéletek övezték a Kádár-korszakban a „bejárókat”, 
a Szombathelyi Cipőgyár példáján.

A negyedik részben előtérbe kerül a táplálkozáskultúra és a munkáslét sze-
mélyes emlékei. Báti Anikó a kenyérsütés elhagyásának történetét szemléleti a 
főváros és Cserépfalu példáján, míg Balogh Róbert a második világháború utáni 
élelmiszer-ellátás példáján vizsgálja, hogyan élte át a lakosság ezt a nehéz, ín-
séges időszakot és hogyan hatott a kötött gazdálkodás a falu-város viszonyára. 
Különösen értékes dokumentumot dolgoz fel Grexa Izabella: egy „lesüllyedt”, 
egyedülálló munkásasszony naplóját, amely hasznos adalékokkal egészíti ki a 
Kádár-korszak munkásképét.

Az ötödik részben kap helyet a politika. Ignácz Károly és Szabó Balázs azt 
a kérdést vizsgálják, hogy mennyire „működik” az osztályszavazás Budapest 
történelmi munkásnegyedeiben a rendszerváltás után, és arra a következtetésre 
jutnak, hogy a 2010 utáni választási eredmények gyökeres változást mutatnak a 
korábbiakhoz képest. Bezsenyi Tamás a Hofi-kultusz tükrében elemzi, hogyan 
használták fel a munkások a humort arra, hogy megfogalmazzák elégedetlensé-
güket a rendszerrel és a vezetőkkel szemben, és milyen alkalmazkodási, ha úgy 
tetszik, túlélési stratégiákat (pl. fusizás) alakítottak ki annak érdekében, hogy 
kiaknázzák a központi rendszer „réseiben” rejtőzködő autonómiát. Végezetül 
Csoma Lajos a punk elterjedésének okait és a baloldallal való kapcsolatát vizs-
gálja a hazai ellenzéki mozgalom történetében.  

A hatodik részben mutatjuk be Mark Pittaway irodalmi munkásságát. A té-
teles lista összeállításáért ez úton is szeretnénk köszönetet mondani Tompáné 
Székely Zsófiának, a Soproni Egyetem Központi Könyvtára könyvtárosának.

És ha már a politikánál tartunk, annyit érdemes (szomorúan) megemlíteni, 
hogy a nemzetközi figyelem újjáéledését az (eltűnő) kelet-európai munkásosz-
tály iránt az is motiválta, hogy ez a munkásság fogékonnyá vált a szélsőjobbol-
dali-populista retorikára, és aszerint is szavazott. Ost (2005) tézise szerint ezek 
az ideológiák és az őket alkalmazó pártok annak köszönhetik népszerűségüket, 
hogy a munkások így tiltakoznak a neoliberális gazdasági elittel szövetséges ér-
telmiség politikája ellen.  

A „vesztesek lázadása” magyarázat azonban nem mindig állja meg a helyét, 
hiszen (pl. a multinacionális vállalatoknál) olyan csoportról van szó, akiket 
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anyagi, kulturális és munkahelyi helyzetük semmiképpen nem a „vesztesek” 
közé sorol. 2015-ben került sor egy Tóth Andrással közösen elvégzett életút-in-
terjús kutatásra egy győri multinacionális vállalatnál (itt elsősorban a fiatalabb 
generációra koncentrált a kutatás). A kutatás kiindulópontja az a megfigyelés, 
hogy a magyar szélsőjobboldali párt, a Jobbik relatíve sikeres a vizsgált csoport 
körében. Az interjúalanyok valóban használták a kizsákmányolás fogalmát, 
hogy megmagyarázzák (1) a fehérgallérosok és a kékgallérosok közötti anyagi és 
társadalmi távolságot (2) a kelet- és nyugat-európai bérszínvonal különbségeit. 
Míg a 2000-es évek elején nagyon kevesen „cigányoztak”, addig ebben a kuta-
tásban a „cigánykérdés” szemmel láthatóan sokak számára központi témát je-
lentett, ami jelzi az etnicizált diskurzus elfogadottságát a mai Magyarországon. 
Meglátásunk szerint azonban a „cigánybűnözés” gyakori emlegetése belső 
bizonytalanságot (is) takar: a beszélők ezzel akarták hangsúlyozni, hogy ők a 
„tisztes középosztályhoz” tartoznak, szemben a segélyre érdemtelen (vagy ab-
ból élő), túlnyomórészt roma szegényekkel. A társadalmi igazságosság, az er-
kölcsi mérvadóság és a középosztálybeli tagság mind hozzájárul egy etnicizált 
diskurzus kialakításához – amelyet nagymértékben elősegít a „mainstream” 
bulvársajtó és a szélsőjobboldali média (Feischmidt-Hervik 2015).23

A  populista pártokhoz való vonzódás globálisan megfigyelhető jelenség. 
Kutatásaim szerint ebben szerepet játszik a baloldali ideológiák szisztematikus 
kriminalizálása és a munkásság mint kategória leértékelése vagy egyenesen el-
tűnése; hiszen így viszonylag kevés alternatív identifikációs eszköz és politika 
marad, az etnicizált diskurzusban való részvétel pedig a „mainstream” rangjára 
emelkedik. Nem a munkások tehetnek arról, hogy nem találnak más identifi-
kációs kategóriát – a populizmus erősödését pedig az „elvett múlt” (a munkás-
történet-írás azonosítása a kriminalizált államszocializmussal vagy „kommu-
nizmussal” is elősegíti. Ezért is fontosak a munkástörténet-írás új perspektívái 
és könyvei.   

Ez a kötet nem jöhetett volna létre az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának 
a segítsége nélkül, amelynek ezúttal is köszönjük a támogatást! 

Hálával tartozom az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjának, amely lehe-
tővé tette a szerkesztő-és kutatómunkát.
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