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A munkások és a piacgazdaság kezdete 

Magyarországon

Bevezetô

Amikor az 1968-as esztendô történelmi jelentôségérôl beszélünk, mind-
járt a bevezetôben jelezni kell, hogy nagyon különbözô jelenségek kerül-
nek egymás mellé. A fogalommá vált évhez rengeteg mítosz és legenda 
fûzôdik, az azonban egyértelmûnek látszik, hogy 1968 a nyugati világ 
alapélménye volt, sôt, a „prágai tavasz” erôszakos elfojtása mintegy 
„igazolja” azt a hidegháborús ideológiát, hogy Nyugat- és Kelet-Európa 
fejlôdése teljesen eltérô vágányokon fut tovább. Német perspektívából a 
munkások szerepe is megkérdôjelezhetô, hiszen sokak szemében a diák-
tüntetések éppen azt a tézist igazolták, hogy a munkásosztály elveszítette 
forradalmi jellegét, tudatában a fogyasztói társadalom elvárásaihoz iga-
zodik, és pusztán jólétének növelésére törekszik a fennálló rendszer kere-
tei között.1 Ezt a tézist ugyan éppen a francia példa nem igazolja, ahol 
a diáktüntetések komoly támogatást kaptak a szakszervezetektôl és a 
sztrájkmozgalomtól; a sokak által várt baloldali forradalom elmaradása 
azonban kétségtelenül kifejezte, hogy a „néptömegek” nem támogatták 
ezt a forradalmat.

Ha túllépünk a hidegháborús narratíván és a helyi nacionalizmuso-
kon, egy valóban globális perspektívából össze lehet kapcsolni Kelet- és 
Nyugat-Európa „68”-as történetét. Immanuel Wallerstein 1945 és 1968 
között a rendszerkritikai mozgalmak három fô csoportját különbözteti 

 1 Nem véletlenül volt olyan sokat idézett szerzô Herbert Marcuse, aki Az egydimen-
ziós emberben szemléletesen ábrázolja, hogyan „gyarmatosítja” a fogyasztói tár-
sadalom a tudatot.
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meg: a nyugat-európai országok szociáldemokrata pártjait, a Kelet- és 
Közép-Európában, valamint Ázsiában hatalomra kerülô kommunista pár-
tokat, illetve a gyarmatok nemzeti-felszabadító mozgalmait.2 Wallerstein 
szerint ezek a mozgalmak kezdettôl fogva téves politikai stratégiát követ-
tek, amikor legfôbb céljuknak az államhatalom megszerzését tekintették, 
mert az állam a modern világgazdasági rendszer politikai felépítmé-
nye, amelyet éppen ezért inkább lerombolni és nem megszerezni kell. 
A modern világgazdasági rendszer politikai kereteinek megôrzése elke-
rülhetetlenül elôrevetítette az eredeti rendszerkritikai célok feladását, 
még akkor is, teszi hozzá Wallerstein, ha az adott történelmi helyzetben 
nem sok lehetôség nyílt alternatív stratégiák elfogadtatására. 1968 tör-
ténelmi mérlege tehát kettôs lázadás a kapitalista világgazdasági rend-
szer és a hitelüket vesztett rendszerkritikai mozgalmak ellen.

Hiába evidens kijelentés ma már, hogy az „emberarcú kapitalizmushoz” 
fûzött vagy talán még fûzôdô remények éppen olyan illúzióknak bizo-
nyultak, mint az a hruscsovi várakozás, hogy a kelet-európai fogyasztási 
szintek utolérik, sôt lehagyják a fejlett kapitalista országok által nyúj-
tott életszínvonalat, nem változtat azon az igazságon, hogy a munkások 
sem 56-ban, sem 89-ben nem védték meg az államszocialista rendszert 
és az állampártot, amely a munkásosztály nevében uralkodott. Noha 
az államszocialista rezsimek belsô támogatottságának hiánya csak azu-
tán vált nyilvánvalóvá, hogy Gorbacsov feladta a kelet-európai országok 
szovjet ellenôrzését, a jelen tanulmány fô tézise, hogy a munkások elide-
genedése az 1960-as években gyökerezik, amikor a párt képtelennek 
bizonyult arra, hogy megfelelô választ találjon a munkások gazdasági és 
politikai követeléseire. A hruscsovi „olvadást” követô rövid periódusban 
az 1960-as években a szocialista blokk legtöbb országában megkezdôdik 
a gazdasági reformdiszkusszió. Az NDK-ban Ulbricht élen jár a „tervezés 
és irányítás új gazdálkodási rendszere” (das „Neue ökonomische System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft”) bevezetésében; piacgaz-
dasági reformok és politikai liberalizáció kezdôdik Csehszlovákiában; a 
lengyel eset pedig annyiban emlékeztet Jugoszláviára, hogy felmerülnek 

 2 Immanuel Wallerstein: 1968, Revolution in the World System. In: uô: Geopolitics 
and Geoculture. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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a sztálini típusú társadalom szocialista alternatívái.3 Magyarországon az 
1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus mutatott némi hason-
lóságot a kelet-európai reformmal. Miközben azonban az utóbbi érin-
tetlenül hagyta az állami szektort, és csak az irányítást igyekezett decent-
ralizálni, a magyar gazdasági reform növelni kívánta a magánszektort, 
és, végsô célként, egy szocialista piacgazdaságot szeretett volna kiala-
kítani. 

A „prágai tavasz” erôszakos elfojtása megakadályozta az eredeti, radi-
kálisabb célkitûzések megvalósítását, amelyek egyes értelmezések sze-
rint a tôkés piacgazdaság restaurációját jelentették volna már akkor, 
mások szerint egy „emberarcú piacszocializmus” alternatíváját hordozták 
magukban. Mindenesetre Magyarország volt az egyetlen ország, ahol 
a gazdasági reform a visszafogás ellenére sem bukott meg teljesen; sôt, 
1982-ben az állam újabb piaci reformokkal kívánt segíteni a növekvô 
gazdasági gondokon.4 Miközben az 1980-as években bekövetkezett libe-
ralizálás komoly figyelmet kapott a szakirodalomban,5 az elsô piaci 
reform társadalmi hatásai jóval kevésbé ismertek.

A jelen tanulmány az állampárt és a munkásosztály viszonyának ala-
kulását vizsgálja az 1968-as reform kezdeti, formálódó idôszakában a 
Gyôr-Sopron megyei állami nagyipar, illetve specifikusan a Rába MVG6 
dokumentumainak tükrében. A Rába a megye legnagyobb iparvállalata 
volt, több mint 19 000 embert foglalkoztatott a városban.7 A „formálódó” 
itt nem pusztán üres jelzô; hiszen a ’68-as reformidôszak sok szempontból 

 3 A munkás-önigazgatás koncepcióját széles körben vitatták és részben be is vezet-
ték Jugoszláviában és Lengyelországban. A Szolidaritás eszmetörténetérôl lásd 
Roman Laba: The Roots of Solidarity. A Political Sociology of Poland’s Working-Class 
Democracy. Princeton, 1991. Lásd még Krausz Tamás – Márkus Péter (szerk.): 
Önkormányzás avagy az elitek uralma. Liberter Kiadó, 1995. 

 4 Az 1982-es törvénycsomag kilenc új vállalkozási formát legalizált.
 5 A kisvállalkozások legalizálásának fogadtatásáról a munkások körében lásd Szalai 

Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról (Budapest, 1986), amely bemutatja a 
szerzô interjús kutatásának eredményeit. A gazdasági reform társadalmi hatásairól 
lásd Szelényi Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, 
1992; Ákos Róna Tas: The Great Surprise of the Small Transformation: The Demise of 
Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, 1997.

 6 Magyar Vagon- és Gépgyár.
 7 Gyenes László: Gyôr-Sopron. Budapest, 1984, 81.
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kísérleti periódusnak tekinthetô, és a párt maga is mélyen megosztott volt 
abban a kérdésben, hogy meddig menjen el a reform, illetve milyen tár-
sadalmi következményekkel jár a gazdasági változás. A reform ellenzôi és 
támogatói közötti ellentét nyíltabb társadalmi diszkussziót eredményezett, 
mint a korábbi évek gyakorlata, hiszen mind a két tábornak meg kellett 
mutatnia, hogy a „tömegek” valójában az ô oldalukon állnak. Még ha 
szem elôtt tartjuk is ezt a nyilvánvaló politikai motívumot, akkor sincs 
okunk kételkedni abban, hogy a pártfunkcionáriusokat ôszintén fog-
lalkoztatta a munkásosztály támogatásának elvesztése – tulajdonképpen 
az utolsó alkalommal az államszocialista idôszakban.

A ’68-as reformidôszak helyi forrásainak alapján a tanulmány meg-
kísérli bebizonyítani, hogy ebben a relatíve liberális korszakban sok 
olyan munkáspanasz is felmerült a pártanyagokban, amelyek mesz-
sze túlmentek a „keményvonalasok” (értsd, a reform ellenzôinek) vára-
kozásain és érdekein, és nem szuszakolhatók bele a „revizionisták” és 
„dogmatikusok” akkor szokásos harcainak logikájába. A munkások kri-
tizálták a gazdasági vezetôk elszakadását a tömegektôl, növekvô jólé-
tüket, a pártvezetôk „polgárosodását” és az üzemi demokrácia hiányát. 
A helyi pártjelentések és -információk rendszeresen úgy tájékoztatták 
a központot, hogy az anyagias szemlélet egyre jobban elterjed a tár-
sadalomban, és a pénz többet számít az embereknek (beleértve a párt-
tagokat), mint a közösségi vagy mozgalmi élet. Ennek eredményeképpen 
a köz szemében egyre inkább csökkent a kampányok és a társadalmi 
munka vonzereje. A társadalom növekvô materializálódása negatívan 
befolyásolta a pártéletet: az alapszervi hangulatjelentésekben gyakran 
szerepel a panasz, hogy nehéz mozgósítani pártfeladatokra az embe-
reket, mert azok inkább a magánszektorban vállalnak pluszmunkát, 
hogy kiegészítsék jövedelmüket. A kritika egészen odáig ment, hogy 
egy, a központnak a munkásosztály helyzetérôl küldött jelentés egye-
nesen kijelentette: a munkások tulajdonosi jogai csak papíron léteznek, 
és sok munkás úgy hiszi, csak a munkához van joguk.8 

 8 GYML (Gyôr Megyei Jogú Város Levéltára), X. 415/124/12, MSZMP Gyôr-Sopron 
Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A mun-
kásosztály helyzetérôl szóló KB. és megyei pártszervek határozatai végrehajtásának 
fôbb tapasztalatai, 5. 1972. február 25.
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Az állampárt a kettôs kritika szorításában (egyfelôl a létezô szocializ-
mus baloldali kritikája, másfelôl a növekvô fogyasztás, amelybôl a mun-
kások kimaradtak) elhatározta, hogy véget vet a társadalmi párbeszédnek, 
és politikai kompromisszum helyett felkínálta a munkásoknak az élet-
színvonal-politikát, amely a többi réteggel arányos életszínvonal-növe-
kedést ígért számukra. Ez a fogyasztói politika lehetett az egyik oka 
annak, hogy Magyarországon nem alakult ki a Szolidaritáshoz hason-
ló mozgalom, illetve nem voltak munkástiltakozások a rendszer ellen. 
(Ugyanez megfigyelhetô Honecker NDK-jában, ahol a pártfôtitkár a „gaz-
daság- és társadalompolitika egységének” – die Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik – nevében valósítja meg az életszínvonal-politikát.) 
A magyar eset még egy szempontból specifikus, hiszen a többi kelet-
európai országban az állampártok nem hajtottak végre hasonló piaci 
reformokat. A magánszektor kiterjesztésének köszönhetôen a munkások 
növekvô individualizációja is segíthet megmagyarázni a munkásosztály 
mobilizációjának hiányát 1989-ben vagy utána – miközben az NDK-ban, 
Romániában és Csehszlovákiában tömeges tüntetések zajlanak az ural-
kodó rezsimek ellen.

A piaci reform „alakuló” idôszakának valódi jelentôsége azonban 
éppen a párt és a munkásosztály közötti párbeszéd kudarcában rejlik. 
Miközben a rendszer anyagi eszközökkel igyekezett megnyerni magá-
nak a „dolgozó tömegeket”, következetesen elzárkózott a rendszer bal-
oldali kritikájától, a munkás-önigazgatás vagy az üzemi demokrácia 
megvalósításának követelésétôl, és effektíven megakadályozta a szo-
cialista alternatívákról folytatott nyilvános diszkussziót. Az egyre indi-
vidualizálódó társadalomban a „munkásosztály” fokozatosan elveszítette 
társadalmi jelentôségét, ami abban is megfigyelhetô, hogy az 1970-es 
évek közepétôl a munkás-témák gyakorlatilag eltûntek a megyei párt-
bizottság vezetôségi üléseinek napirendjérôl. Folytatódott az egyes 
társadalmi rétegek közötti társadalmi és anyagi egyenlôtlenségek 
növekedése, és a privilegizált rétegek már nem is nagyon igyekeztek 
rejtegetni ezeket a különbségeket; ellenkezôleg, egyre láthatóbbá vált 
a jólét a társadalomban.9 Ahogy csökkent az állami szektorból szár-

 9 A szocialista szépirodalom is tükrözte ezt a társadalmi valóságot. Jó példa erre 
Dániel Anna Karambol címû ifjúsági regénye (Budapest, 1979), amelyet Gorkij-díj-
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mazó jövedelmek fontossága, és nôttek az anyagi egyenlôtlenségek, 
a párt kommunista ideológiája egyre inkább hiteltelenné vált a mun-
kások szemében, akiket ez az ideológia megnyerni igyekezett.10 Az ide-
ológia és a társadalmi tapasztalat közötti ellentmondás nagymértékben 
hozzájárult a munkásoknak a munkásállamtól való elidegenedéséhez, 
és növelte a baloldali alternatívákkal szembeni bizalmatlanságukat. 
A párt ’68-at követô kudarca, hogy megújítsa a munkásokkal való tár-
sadalmi egyezséget, éppen ezért a rendszer 1989-ben bekövetkezett 
bukása „elôzményének” is tekinthetô.

A munkásosztály leértékelôdése?

1977 januárjában a Rába MVG Motor Pártalapszervezete pártgyûlést tar-
tott, ahol egy szerelô a következô hozzászólást tette: „Hangulatjelentéssel 
kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy részemrôl egyáltalán nem jó 
a hangulat. Az elôttem felszólalók kezdték boncolgatni a normarende-
zéssel kapcsolatos dolgokat, ami a fizikai dolgozókat érinti. Kellemetlen 
érzés nekünk a normarendezés és az áremelkedés is. Mégis azt mondják, 

jal tüntettek ki. A regény egy olyan társadalmat ábrázol, amely csak államrendjében 
szocialista, miközben egyre több olyan „kapitalista” elem tûnik fel benne, ame-
lyek a szocialista értékrendszert legalábbis megkérdôjelezik. Ez megnyilvánul a 
növekvô társadalmi egyenlôtlenségekben és azokban a privilégiumokban, ame-
lyeket a regény néhány fôhôse élvez, miközben osztálytársaik legfeljebb csak vágya-
kozhatnak a gazdagok gondtalannak tûnô életére. A könyv „üzenete” azonban 
nem a felnôttek egyenlôtlen és igazságtalan világának megváltoztatására való 
felszólítás, mint inkább annak felismerése, hogy a gazdagok irigyelt világa min-
den humánumot nélkülöz, és a fiatalok a materialista értékekrôl való lemondás 
árán teremthetnek maguknak egy másik, boldogabb világot. Már a Karambolban 
figyelemre méltó, hogy az erkölcsi felsôbbrendûség az egyetlen vigasz, amelyet 
a társadalom felkínál a regény szegény sorsú fôhôseinek. 

10  Michael Burawoy, a Berkeley egyetem szociológiaprofesszora 1983 és 84 között 
végzett terepmunkát a Lenin Kohászati Mûvekben Magyarországon. Beszámolója 
szerint a munkások nagyon is tudatában voltak a kommunista ideológia és a szo-
cialista realitás közötti ellentmondásnak, amely megnyilvánult az általuk mesélt 
viccekben és esetleges politikai megjegyzéseikben. Lásd Michael Burawoy: Painting 
socialism. In: Michael Burawoy – János Lukács: The Radiant Past. Ideology and 
Reality in Hungary’s Road to Capitalism. Chicago–London, 1992, 111–142.
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hogy átlagosan jó a hangulatunk. Ezt egyáltalán nem lehet mondani. 
A statisztika azt mutatja, hogy itt minden nagyon jó. Az én részemrôl 
az árszínvonal emelkedésem nem azt mutatja, hogy jó a politikai han-
gulatom. Az életszínvonal emelkedését nem érzem. Az újságot olvasva 
minden felbosszant, amit belôle olvasok. A munkaidô kihasználásával 
kapcsolatosan: még a tôkés országok pszichológusai is kimutatták, hogy 
az emberi szervezetnek szüksége van a 8 órás munkaközi szünet beik-
tatására. Tehát a 480 percet nem lehet munkával tölteni. Úgy érzem, 
hogy itt a munkások érdekeit nem képviselik. Mindig több munkát köve-
telnek kevesebb pénzért. Jelen normarendezéssel a pénzemet nem bírom 
megkeresni, még akkor sem, ha a technológiai fegyelmet megszegem. 
Nem bírom megérteni, hogy az életszínvonal emelkedése hol, s miben 
mutatkozik. Az árak emelkednek, a pénzünket viszont csökkentik.” 11 

Miután elhangzottak más panaszok is, a párttagok kritikája kapott 
némi figyelmet a párttitkár záróbeszédében: „A beszámolót elfogadom 
és azt sem kifogásolom, hogy a beszámoló nem tért ki a kritikákra. 
Hogy az elvtársak kicsit passzívak, annak a miértje már kitûnt egy hoz-
zászólásból. Szeretném elmondani, hogy nem helyes az, hogy a fizikai 
dolgozók annyira rossz véleménnyel vannak az alkalmazottakról, és ez 
a nézeteltérés az utóbbi idôben gyakran hallható. Higgyék el, hogy itt 
minden dolgozóra egyformán szükség van. Hogy kevés az a pénz, az 
igaz, de ezért a területi gazdasági vezetô a felelôs, miért van egyik helyen 
8000 Ft-os kereset, a másik helyen viszont csak 2000 Ft. A gazdasági 
vezetés gondoskodjon a munkafeltétek megteremtésén is.”12 

Kevés alapszervezeti gyûlés jegyzôkönyve maradt fenn a Rába MVG 
anyagai között, ezért nehéz megmondani, hogy mennyire volt jellemzô 
a kritika ilyen nyilvános és hivatalos fórumon. A rendszeresen gyûjtött 
hangulatjelentések, pártértekezleti beszámolók és más pártinformáci-
ók alapján azonban elmondható, hogy a ’68-as reform idôszakában a 
funkcionáriusok nagyon is készségesen közvetítették a felsôbb politikai 
szervek felé a munkáspanaszokat. Sok régi kommunista gondolta úgy, 
hogy a gazdasági reformok aláássák a párt társadalmi bázisát, és veszé-

11  GyML, X. 415/196/9, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Jegyzôkönyv a Motor 
Pártalapszervezet 1977. január 26-i taggyûlésérôl. Uo. 4–5.

12  Uo. 6.
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lyeztetik a munkásosztállyal való társadalmi konszenzust. A megyei poli-
tikai vezetôk, akik aggódtak helyi pozíciójukért, kétségtelenül érde-
keltek voltak abban, hogy felerôsítsék a reformellenes hangulatot. Ez 
azonban, úgy tûnik, túlságosan is jól sikerült, mert a reform körüli 
viták felszínre hozták az ipari munkásság helyzetének meggyengülése 
miatti valós politikai aggodalmakat; sôt, az emberek felhasználták a 
lehetôséget arra, hogy az uralkodó rezsimmel való, mélyebben gyökerezô 
társadalmi elégedetlenségüknek is hangot adjanak. Specifikusan három 
célpontja volt a munkáskritikáknak: a vezetôk és a munkások közötti 
anyagi egyenlôtlenségek növekedése; a parasztság magas jövedelme; és 
az üzemi demokrácia hiánya. Az elsô két kritika a gazdasági reformhoz 
kapcsolódott; a gyárak feletti munkásellenôrzés hiánya azonban a szo-
cialista rendszer adott hatalmi viszonyait kritizálta.

1972-ben felmérés készült a megye munkásosztályának helyzetérôl. 
A központnak küldött jelentés szerint a felmérés jelentôs mértékû anya-
gi és társadalmi elégedetlenséget regisztrált az ipari munkásság köré-
ben. „Sok helyen a munkások úgy érzik, hogy csak a munkához van joguk.13 
Felvetették pl., hogy helyesnek tartják a szigorú munkafegyelmet, erkölcs-
telennek a munkából való késést, a hanyagságot, lazaságokat, de elítélik 
azt is, amikor azért nem tudnak dolgozni, mert nem jó az anyagellátás, 
rossz a munkaszervezés. Itt viszont nincs kit felelôsségre vonni. Látják, 
hogy ebben a helyi pártszervek sem tudnak megfelelô intézkedést tenni. 
A munkások igénylik a politikai és gazdasági vezetôkkel kapcsolatuk 
erôsítését. Helytelenítik, hogy egyes vezetôk ezért nem sokat tesznek. 
Úgy vélekednek, hogy ennek oka részben egyes gazdasági vezetôk mun-
kásoktól való elszakadásában (»elfelejtik, honnan származnak«, »felsô tíz-
ezerhez tartoznak«), másrészt a mozgalmi élet bürokratikussá válásában, 
a hivatali jelleg erôsítésében van. Szeretnék, ha nagyobb szerepet kap-
nának a szocialista célok megvalósításának ellenôrzésében.”14

A munkásosztály helyzetének rosszabbodását jelezte egy másik fel-
mérés a megye párttagságának politikai nevelésérôl. Eszerint többen 
megkérdôjelezték a munkásosztály vezetô szerepét, feltételezve, hogy az 

13  Kiemelés – B. E.
14  A munkásosztály helyzetérôl szóló KB. és megyei pártszervek határozatai vég-

rehajtásának fôbb tapasztalatai, i. m. 5–6.
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irányítás átcsúszik a képzettebb technikai-mûszaki rétegek kezébe. A fel-
mérés egyébként azt találta, hogy sok értelmiségi lenézi a munkásokat: 
„Az értelmiségi rétegen belül is elôfordulnak olyan vélemények, hogy a 
munkásosztály képzetlensége folytán alkalmatlan a vezetésre, aminek 
párttag értelmiségiek is hangot adnak.”15

Az igazi szakadék azonban nem annyira a munkások és az értelmiség, 
mint inkább a munkások és a vezetôk között húzódott. A reform növel-
te a vezetôi jutalmakat, és erôsítette a munkások és a vezetôk közötti 
társadalmi távolságot. A nyugati utak, a luxusirodák és a drága autók 
mind azt sugallták, hogy a gazdasági vezetôk profitáltak a legtöbbet 
az állami gyárakból: „A dolgozók elmondják, hogy nem sokra tartják 
a protokoll-látogatásokat. A megyei, járási, városi párt-, állami, tömeg-
szervezeti vezetôk egy részére, az apparátusok tagjai jó részére jellemzô a 
futó, ügyintézô látogatás. A lenti vezetôkhöz többször, de a dolgozókhoz 
nem, vagy csak ritkán jutnak el. Elsôsorban a fizikai munkások részérôl 
tették szóvá, hogy a gazdaságirányítás reformja óta a gazdasági vezetôk 
egy része rendkívül nagy elfoglaltságra hivatkozva nem ismeri a dol-
gozók gondjait, problémáit, nem foglalkozik ezek intézésével. Széles kör-
ben, de fôleg a munkások között – esetenként túlozva – olyan vélemény 
van, hogy a vezetôk egy részét a magas jövedelem anyagiassá tette, kis-
polgári életet élnek. (A túlzott anyagiasság jelei mutatkoznak a mun-
kások között is, közülük sokan külön munkákat vállalnak, kisiparosnál 
bedolgozók lesznek.)”16

A munkások a pártgyûléseken is szóvá tették, hogy a vezetôk másféle 
elbírálás alá esnek, mint az egyszerû dolgozók: „A soproni Pamutiparban 
elmondták, hogy csak a munkások szintjén van bírálat, vezetôi szinten 
nincs […] Több felszólaló kifogásolta a nagy jövedelem-eltéréseket a mun-
kások és a vezetôk között. Pl. Sopron város néhány pártszervezetében, 

15 GYML, X. 415/122/6, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés 
jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének 
eredményeirôl, problémáiról, a feladatokról, 8. 1972. augusztus 15.

16 GYML, X. 415/117/7, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés 
jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és 
tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája, 7-8. 1971. augusztus 31.
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a Vagongyárban17 stb. A súlyos mulasztást elkövetô, leváltott vezetôbôl 
másutt újra vezetô lesz. Miért nem lehet ôket visszaküldeni fizikai dol-
gozónak?”18 Elméletileg a vállalati tanács ellenôrizte a vezetôséget, de 
a gyakorlatban az alkalmazottak óvakodtak attól, hogy nyilvánosan kri-
tizálják vezetôiket. A pártszervezetek számos negatív véleményt kaptak 
az üzemi demokrácia mûködésérôl.19

Nem csak a magas vezetôi jutalmak irritálták a munkásokat. Gyôr-
Sopron megyében a parasztság növekvô jóléte is helytelenítést váltott 
ki a városi munkásság körében, illetve felkeltette „irigységüket”. Több 
információs jelentésben is szerepel, hogy a városi munkások egyenesen 
„parasztbarát” politikával vádolják a kormányt, amely aláásással fenye-
geti a munkás-paraszt szövetséget. „A városokban élô párttag munkások a 
munkás-paraszt szövetséget gyakran leegyszerûsítve a két osztály életszín-
vonalán keresztül mérik. Helyenként fellelhetô a parasztellenes hangulat, 
a kimagasló falusi jövedelmeket állítják szembe az alacsony keresetû mun-
kás jövedelmével. Gyakran találkoztunk ezzel a megjegyzéssel: »Mindig 
a munkásosztálynak kellett és kell áldozatot hozni«. Egyesek szerint a 
mezôgazdaság állami támogatása csak a parasztok érdeke. Egyetértenek 
a parasztság életszínvonalát javító intézkedésekkel, de hozzáteszik, hogy 
a munkáshatalomnak a munkások életszínvonala növekedésének érde-
kében is többet kellene tenni.”20 A megyei végrehajtó bizottság fôtitkára 
is aláhúzta, hogy a parasztság jobb anyagi lehetôségei feszültséget terem-
tenek a két osztály között: „Javaslom, hogy a 10. oldalon felsorolt prob-
lémák között feltétlenül szerepeltessük a munkásosztály és a parasztság 
jövedelme között élezôdô feszültséget […] A munkások jövedelmét elôírt 
szabályozókban: évi 3-4%-os növekedés között tudjuk tartani, de ugyan-
akkor a TSZ-i parasztság jövedelmét kevésbé tudjuk szabályozni. Jelenleg 

17 A Rába elterjedt neve. A gyárat 1896-ban Magyar Vagon- és Gépgyár néven ala-
pították.

18 GYML, X. 415/122/5, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus ira-
tai. Összesítô jelentés a PB levelével és a KEB állásfoglalásával foglalkozó május 
havi taggyûlések fôbb tapasztalatairól, 1972. június 6.

19 Vö. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmoz-
galmak politikai vitája, i. m. 9-10.

20 Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 9.
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is az a helyzet, hogy megyénkben a munkások jövedelme ebben az évben 
4%-kal növekszik, ugyanakkor a TSZ parasztság jövedelme ez évben a 
múlt évihez képest 16%-kal növekedett. Ez egyre növekvô feszültséget 
okoz és a munkások közül most már nagyon sokan felvetik, hogy a jöve-
delmek elosztása területén »paraszt politikát« [!] folytatunk.”21

A pártban kétségtelenül megjelentek bizonyos parasztellenes érzel-
mek. Sok pártfunkcionárius elôítélettel viseltetett a falvak iránt, ame-
lyeket kulturálisan elmaradottnak és ideológiailag megbízhatatlannak 
tartottak. Az egyház befolyását is jóval erôsebbnek érezték a falvakban, 
mint a városokban.22 De a bejárókkal szemben más jellegû kifogás is fel-
merült: a Rába MVG bejáró dolgozóiról készült jelentés például meg-
állapítja, hogy a bejárókat nehéz társadalmi vagy pártmunkára moz-
gósítani, mert a háztáji mûvelése minden szabad idejüket elveszi.23 
A funkcionáriusoknak az az elôítélete, hogy a munkásosztály politikailag 
fejlettebb, mint a parasztság, nemritkán a megyei végrehajtó bizottság 
ülésein is megmutatkozott. A végrehajtó bizottság egyik tagja például 
hangot adott azon meggyôzôdésének, hogy az elmaradt politikai eszmék 
a „faluból kerülnek be a gyárakba”.24 Az „elmaradott” parasztság anyagi 
gyarapodása így politikailag is különösen igazságtalannak tetszhetett.

A „munkásság” és a „parasztság” közötti konfliktus azonban 
megtévesztô. A megyében élô családok társadalmi rétegzôdésérôl készí-
tett tanulmány ugyanis kimutatta, hogy a gyôri járásban a „tiszta” mun-
kásháztartások mindössze az összes háztartás 43%-át alkották, miköz-
ben a munkás-paraszt „vegyes” háztartások aránya 20%-ra rúgott. 

21 GYML, X. 415/118/13, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Feljegyzés „A párt tömegkapcsolata, a 
pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája” címû 
vita anyagáról, 3. 1971. december 8.

22 GYML, X. 415/121/2, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás meg-
nyilvánulásai, az ellenük való harc tapasztalatai és a további feladatok, 9-10. 1972. 
december 22.

23  YML, X. 415/204/4/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- 
és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Vagongyári Párt V. B. ülésérôl. 
A vidékrôl bejáró dolgozóink helyzete. 1980. szeptember 12.

24 Vö. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a 
feladatokról, i. m. 21.
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A „tiszta” paraszti háztartások az összes háztartás 23%-át tették ki a gyôri 
járásban, 22%-ot a mosonmagyaróváriban, 24%-ot a soproniban, és 31, 
illetve 40%-ot a kapuvári és a csornai járásokban. Az összes járásban 
18–24% volt a munkás-paraszt „vegyes” háztartások aránya.25 A falvak 
elsôsorban a mezôgazdaságból és az iparból húzott kettôs jövedelembôl 
prosperáltak: hiszen a Gyôr környéki falvak lakosságának túlnyomó 
része bejárt a gyárakba dolgozni, miközben mûvelte otthon a háztájit. 
Ezt a kettôs életformát a pártanyagok is hangsúlyozták: „Nagyobb figyel-
met igényel, hogy a munkás- és parasztjövedelmek alakulásának meg-
ítélésében vannak még túlkapások. Többet kell az üzemi pártalapszer-
vezeteknek is foglalkozni a háztáji gazdaságok szerepével, az ott kifej-
tett munka értékelésével. Világossá kell tenni, hogy a családi jövedelmek 
alakulásában egyre több munkáscsaládnál is megtalálható a háztáji 
és kisegítô gazdaság. Statisztikai felmérések alapján bizonyított, hogy 
a megyében egyre kevesebb a tiszta munkás, a tiszta paraszti család. 
A túlnyomó többségnél a család jövedelme az üzemi, a mezôgazdasági, 
az értelmiségi munkahelyeken szerzett jövedelmekbôl tevôdik össze.”26 
A megye összesített információs jelentései azonban arról számolnak be, 
hogy mind a munkások, mind a parasztok azt gondolták, hogy a másik 
osztály él jobban: „A munkások több helyen szóvá tették, hogy a paraszt-
ság jövedelme meghaladja a munkásokét. A tsz. párttagok viszont a tár-
sadalmi juttatások és az életkörülmények, munkakörülmények különb-
ségét húzták alá. Ebben a parasztságnál a lemaradást bírálták.”27

25  GYML, X. 415/12/20, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. 
Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának 
helyzetérôl, a változások fô irányáról, az ebbôl adódó politikai feladatokról. 3. 
sz. táblázat. A községi családok társadalmi rétegzôdése (1975. január 1.), 1977. 
július 19.

26 GYML, X. 415/118/13, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Az életszínvonalpolitikánk értelmezése a 
gépipari nagyüzemek párttagsága körében. 1976. április 27.

27 GYML, X. 415/12/20, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. 
Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekrôl, a lakosság han-
gulatáról. 1975. február 7. – 1976. január 7. 1975. január havi információs jelen-
tés.
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Az információs jelentésekbôl szintúgy kiderül, hogy a munkások gyak-
ran a bejárókat is a parasztokkal azonosították.28 Az információs jelen-
tések alapján elmondhatjuk, hogy sokan hitték, a parasztság jövedelme 
magasabb, mint a munkásoké. Több jelentés megemlíti például, hogy 
a városi munkások között beszédtéma, mekkora házakat építenek a fal-
vakban, és tudni akarják, honnan van ennyi pénzük.29 „A munkások azt 
mondják, hogy a tsz. parasztok életszínvonala magasabb, mint a mun-
kásoké. Egyesek azt kérdezik, hogy a háztájiban végzett munka vajon 
nem a kollektíva rovására megy?”30 Ellentétrôl azonban nem annyira a 
munkások és a parasztok, mint inkább a munkásosztály két specifikus 
csoportja, a bejáró és a városi munkások között beszélhetünk. Ezért 
megtévesztô a kormány „parasztpolitikájáról” beszélni, hiszen a váro-
siak a bejáró munkásokat is parasztnak tekintették.

  

A régi munkásosztály és az újgazdagok

A ’68-as gazdasági reform idôszakában az anyagi egyenlôtlenségek növe-
kedése volt a társadalomkritikák egyik legfôbb célpontja. Az újgazdagok 
extravagáns életstílusa kiváltotta az emberek rosszallását és, tegyük hozzá, 
irigységét is: az olyan státusszimbólumok, mint a nagy házak, nyaralók, 
nyugati utak és az ott vásárolt fogyasztási cikkek voltak a leggyakrabban 
emlegetett (és elítélt) megnyilvánulásai a „tömegektôl elszakadt” élet-
módnak. A vagyon láthatóvá vált a társadalomban: az emberek többé 
nem törekedtek arra, hogy elrejtsék magántulajdonukat; ellenkezôleg, a 
jó anyagi körülmények társadalmi státuszukat is kifejezték. Információs 
jelentések szerint a munkások a nómenklatúra nagy részét is az új elit 

28 Vö. GYML, X. 415/528/13, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar 
Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Szerszámgépgyár 
Egység Pártalapszervezetének 1983. februári taggyûlésérôl, 8.

29 Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának 
helyzetérôl, a változások fô irányáról, az ebbôl adódó politikai feladatokról, i. 
m.

30 GYML, X. 415/198/22, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és 
Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Információs jelentés a Hátsóhíd Gyáregységbôl, 
1978. február.
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közé számították: „A brigádvizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 
párttagság körében is nôtt a vezetôellenesség, elsôsorban a gazdasági 
vezetôket illetôen. Annak is kifejezést adtak, hogy társadalmunk ma 
csak elméletileg tagozódik osztályokra és rétegekre, gyakorlatilag van-
nak jómódúak és nem jómódúak. Szerintünk nem a kispolgárság mint 
réteg veszélyes, hanem a polgárosodás, mint szemléleti mód. Többen 
is hangsúlyozták, hogy kialakult napjainkban egy új elit, amelynek a 
jövedelme többszörös az átlag dolgozókénál. Ide sorolják az állami-tár-
sadalmi-vállalati vezetôk többségét.”31

A reformidôszak helyi forrásaiban számtalan helyen elôfordul a „kapi-
talista tulajdonságok”, mint az anyagiasság és az individualizmus meg-
jelenésének kritikája. Az anyagi elônyök hajszolását kispolgári attitûdnek 
bélyegezték, de a megye pártszervezetei egybehangzóan azt jelentették, 
hogy az anyagias szemlélet egyre terjed, és már az egész társadalomban 
fellelhetô.32 A hangulatjelentések szintén aláhúzták, hogy az embereket a 
kelleténél jobban vonzzák az anyagi értékek: „Szinte kivétel nélkül kife-
jezték aggályaikat, hogy a párttagság gondolkodásában, magatartásában 
is felerôsödött a kispolgári tendencia. Ezt elsôsorban az új gazdaságirá-
nyítási rendszer bevezetésével hozzák összefüggésbe. A kispolgáriság a 
fizikai dolgozók szerint erôsen elterjedt a vezetô párttag rétegben, ahol 
az anyagiasság, esetenként a munka nélküli jövedelemszerzés burjánzott 
el. Üzemi párttag munkások észrevételezték, hogy igen súlyosnak tartják 
azt a jelenséget, hogy nem a jól végzett munka, hanem a kocsi, a telek, 
a víkendház az emberi értékmérô, a szerényebb életmód szégyellni való 
dolog. Az egyén boldogulásában egyre nagyobb szerephez jut az ügyes-
kedés, a kiskapu, a szocialista összeköttetés. Csökkent a kollektív szel-
lem, kevesebbet törôdnek egymás gondjaival az emberek. E téma vizs-
gálatánál sokoldalúan szóltak hozzá a nô párttagok és a fiatalok.”33 Ez 
a „kispolgári” attitûd azonban a munkások körében is jelentkezett: „Az 

31 Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 13.

32 GYML, X. 415/123/8, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás elle-
ni harc tapasztalatai, további feladatok, 6. 1972. október 24.

33  Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeirôl, problémáiról, a fel-
adatokról, i. m. 22-23.
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üzemi munkás és tsz. paraszt párttagok élesen elítélik a kispolgári önzô 
jelenségeket, megbélyegzik, hogy sokakban a szocialista etika csak frá-
zisként él, ugyanakkor saját magukkal szemben sem elég következetesek. 
Magukra vonatkozóan nem tartják erkölcstelen dolognak a fusizást, a 
kisebb-nagyobb munkafegyelem megsértését.”34 

Az újgazdagok megjelenése széles körben kritizált társadalmi jelen-
ség volt, olyannyira, hogy a végrehajtó bizottságban és a pártiskolán is 
szükségesnek látták napirendre tûzni a kérdést, hogyan lehet harcolni 
a „kispolgári” mentalitás ellen. Noha nem találták meg a hatékony esz-
közt, világos volt, hogy a „dolgozó tömegeknek” szemet szúrt egyes tár-
sadalmi rétegek növekvô anyagi jóléte, és dühítette ôket, hogy maguk 
nem tartoznak közéjük. „A növekvô jólétben, amelyet a differenciált jöve-
delempolitikával hoznak összefüggésbe, látják a hibák forrását” (Sopron 
Városi Pártbizottság). „Sokan úgy vélekednek, hogy a gazdasági mecha-
nizmus erôsíti a kapitalista szemléletet, mert a nyereség a fô szempont, 
elveszik a szocialista humanizmus.” Ugyanitt olvashatjuk: „…a gazdasági 
mechanizmussal nôtt a jogtalan haszonszerzôk, ügyeskedôk élettere”. 
Még ennél is tovább megy a soproni Pártiskola, amely megállapítja, 
hogy „sokak szerint a társadalom erkölcsi helyzete az utóbbi idôben 
mértéktelenül megromlott”.35

A jelentések szerint az anyagiasság egy másik megnyilvánulása az 
emberek csökkenô érdeklôdése a társadalmi munka és a közösségi 
feladatok iránt. A soproni pártbizottság jelentése megjegyezte, hogy 
nemritkán egyenesen kigúnyolják az önzetlen, öntudatos munkásokat. 
A gyôri pártbizottság úgy fogalmazott, hogy „»nem divat« a szocialista 
öntudat. Aki így akar élni, nagyon sok esetben elszigetelôdik.”36 Több 
alapszervezet még élesebben bírálta az erôsödô anyagiasságot: „Kiveszett 
az önzetlenség, csak azt csinálják, amiért fizetnek. Csak a pénz után 
rohannak. Ez társadalmi betegség, amely minden réteget megfertôzött 
már […] Mindenütt szenvedélyes viták vannak az önzésrôl, ami sajnos 
még a párttagság soraiban is fellelhetô.”37 A jelentések bírálták az embe-

34  Uo. 23.
35 A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, 

i. m. 5.
36 Uo.
37 Uo. 7.
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rek csökkenô társadalmi aktivitását, amelyet azzal hoztak összefüggésbe, 
hogy „a társadalmi, közéleti munka helyett mind többen keresnek maguk-
nak jövedelmezô elfoglaltságot a munkahelyen kívül is”.38 Azt is szóvá 
tették, hogy egyes szocialista brigádok csak a prémiumért dolgoznak.39 
A végrehajtó bizottságban viszont a vezetôket kritizálták, akiket szintén 
csak a prémium érdekel: „Elítéljük a munkásokat, amiért feketén dol-
goznak, de azon senki se csodálkozik, ha a vezetôk elsô kérdése az, hogy 
mennyi a prémium. Elfelejtik, hogy nekik kötelességük rendesen elvé-
gezni azt a munkát. Ezer és ezer probléma van itt, amirôl nem beszél-
nek.”40 Nem csoda, hogy a jelentések egyre azt szajkózták, hogy a tár-
sadalom anyagiasabb lett: mindegyik társadalmi osztály azzal vádolta a 
másikat, hogy tagjait csak a pénz érdekli. Noha a propagandában sok 
szó esett a szocialista fogyasztásról, világos volt, hogy a fogyasztói tár-
sadalom nem a szocialista törvények alapján mûködik.

Az újgazdagok feltûnô életvitelét a hangulatjelentések is szóvá tet-
ték. A hivalkodó fogyasztás volt a „kispolgárinak” bélyegzett mentalitás 
egyik legfôbb jellemzôje; és a hivalkodó fogyasztókat ideológiai elhaj-
lással és politikai megbízhatatlansággal is megvádolták. A pártiskola 
hallgatói úgy vélekedtek, hogy nem a kispolgárság mint réteg veszé-
lyes, hanem a kispolgáriság mint mentalitás: „A magánéletben külö-
nösen kirívó a kispolgári tendenciák erôsödése. Az egyik legjellemzôbb 
vonás az ôszinteség hiánya. A közvélemény számon tartja, kik azok, akik 
a munkahelyen, hivatalos közegben mindig »vonalasan« nyilatkoznak 
meg, ezzel szemben otthon vagy baráti körben »ôszinte« véleményt mon-
danak. Ez a réteg a legkülönfélébb pletykák hordozója, eltúlozza a valós 
problémákat, nehézségeket. Leginkább közöttük mutatkozik meg a nyu-
gat túldicsôítése és saját eredményeink lebecsülése. Ez végsô soron esz-
meileg szülôje és terjesztôje a defetista hangulatnak.”41

38 Uo. 9.
39 Uo. 8.
40 GYML, X. 415/122/4, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 

ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Gyôr városban a pártszervezeti 
fegyelem, a kommunista munkamorál, magatartás, életmód helyzetérôl, 18-19. 
1972. április 11.

41 A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, 
i. m. 9.
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A hangulatjelentésekben a „henye gazdagok” képe is megjelenik, akik 
haszontalanul költekeznek, illetve pazarolják a „népgazdaság vagyo-
nát”. Idetartozik a nyugati utak és a luxusirodák felemlegetése, amelyek 
nem sok hasznot hoznak az országnak, csak a vezetôket gazdagítják, de 
említhetjük azokat a kritikákat is, amelyek szerint a hivalkodó fogyasz-
tás károsítja a népgazdaságot: „A fizikai dolgozók kedvezôtlenül fogad-
ják a bútorüzletek kirakataiban megjelenô, magas árú, tôkés orszá-
gokból származó bútorokat. Általános az a kérdés, hogy melyik mun-
kásember tudja ezeket megvenni. Véleményük szerint a dollárért inkább 
szerszámgépeket kellene behozni, úgy ésszerûbb lenne a valutával való 
takarékosság.”42 A hivalkodó fogyasztás így, elvben legalábbis, szembe-
kerül a szélesebb közösség érdekeivel: a gazdagok a népgazdaság rová-
sára élnek jól, önzésük tehát nemcsak egyénileg, hanem a társadalom 
szintjén is elítélendô.

Az „anyagiasság elleni harc” azonban nem lehetett sikeres, mert az 
emberek egyre inkább érdekeltté váltak a fogyasztás bôvítésében, és a 
párt maga is az életszínvonal-politika propagálásával igyekezett növelni 
népszerûségét, magyarán, utat nyitott a „fogyasztói társadalomnak”, a 
piacok által diktált szükségleteknek, miközben a hivatalos ideológiában 
a puritanizmus és a társadalmi szolidaritás alapján állt. A végrehajtó 
bizottság egyik tagja például azt fejtegette, hogy a kocsi, a víkendház 
és az utazás nem számít luxusnak.43 A párt inkább szavakkal, mint-
sem tettekkel harcolt a „kispolgári” mentalitás ellen. Ahogyan a mun-
káskritikákból is kiderül, az emberek szemében az újgazdagok egy része 
szorosan kötôdött a „rendszerhez”. Nehezen lehetett példamutató kom-
munista viselkedést várni az egyszerû párttagoktól, amikor sok vezetôt 
csak a saját anyagi elôrejutása érdekelt. Nem pusztán a vezetôk bírá-
latáról van itt szó; az újgazdagokat érô gyakori kritika azt is tükrözi, 
hogy az emberek általában nem számították az ipari munkásosztályt a 
gazdasági reform nyertesei közé.

42 Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekrôl, a lakosság han-
gulatáról, i. m. 1975. július havi információs jelentés.

43 GYML, X. 415/134/2, MSZMP Gyôr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági 
ülés jegyzôkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Gyôr-Sopron megye munkássága 
helyzetérôl a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, 7. 1974. október 9.
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Konklúzió

Ami a magyar esetet érdekessé teszi összehasonlító kelet-európai történeti 
perspektívából, az éppen az, hogy nyomon lehet követni a szocialista 
piacgazdaság formálódását és társadalmi hatásait. Csehszlovákiában a 
kísérletet félbeszakították; az NDK másfajta reformmal próbálkozott (de 
az is elbukott); és Lengyelországban a Szolidaritás a szocializmus demok-
ratizálását tûzte zászlajára, nem piaci reformokat. Miközben még csak 
egy születô fogyasztói társadalomról beszélhetünk, az emberek hamar 
felismerték, hogy az növekvô anyagi egyenlôtlenségekkel és a közösségi 
értékek csökkenésével jár együtt. A korszakban megjelenô éles társada-
lomkritika azt is tükrözi, hogy az emberek megértették: a munkásosztály, 
en bloc, nem lesz ennek a folyamatnak a nyertese, de nem tudta, merre 
keresse a kiutat; a „marxizmus reneszánsza”, amely a 60-as évek magyar 
marxista ideológiai fejlôdését meghatározta, semmiféle kapcsolatban 
nem állt a magyar munkásság mindennapi törekvéseivel.

A magyar eset specifikus annyiban, hogy a reformkísérlet nem bukik 
el teljesen, és lehetôséget ad arra, hogy a párt újradefiniálja a munkás-
osztályhoz való viszonyát. Akár politikai számítás, akár a jó szándék, akár 
mindkettô motiválta, a párt a reformidôszak alatt ôszinte érdeklôdést 
mutatott a munkásvélemények iránt. Ami ennél fontosabb, a munkás-
ságnak legalábbis egy része elfogadta a pártot beszélgetôpartnernek, és 
készek voltak arra, hogy elmondják véleményüket a rendszer nem szo-
cialista vonásairól, abban a reményben, hogy lesz változás.

A kormány elzárkózása a baloldali kritikától, illetve a társadalmi kon-
szenzusért felajánlott anyagi engedmények (pl. fizetésemelés) világossá 
tették, hogy nem lesz politikai reform. A nagyon éles szemû megfigyelôk 
már akkoriban leírták, hogy a rendszer balra zárt, jobbra nyitott.44 A párt 

44 Az új gazdasági mechanizmus eredeti programjának bukása, majd a 70-es évek 
második felétôl erôsödô gazdasági problémák a közgazdászok többségében kiala-
kították a piac csalhatatlanságába vetett hitet. Érdemes azonban megjegyezni, 
hogy a disszidens értelmiség a 80-as években még nem támogatja a kapitalizmus 
teljes visszaállítását; önigazgatásban, egyfajta demokratikus szocializmusban gon-
dolkoznak. Igazán a rendszerváltozással válik nyilvánvalóvá, hogy milyen mély 
volt az ideológiai ellentét a liberális és a baloldali ellenzék között. Errôl lásd pl. 
Krausz Tamás: Megélt rendszerváltás. Budapest, Cégér Kiadó, 1994. 
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képtelensége a megújulásra, illetve arra, hogy megújítsa szövetségét a 
munkásosztállyal, a keményvonalasok ideológiai gyôzelmében is meg-
mutatkozott, ami aztán hatékonyan blokkolta is a párbeszédet az állam 
és a „tömegek” között. A reformidôszak nem csak azért érdekes, mert 
ez volt az utolsó alkalom, amikor a párt társadalmi párbeszédet kez-
deményezett a munkásokkal. Ez volt valójában az utolsó alkalom, ami-
kor a munkásosztályt komolyan vették mint társadalmi realitást, és nem 
csak mint egy politikai szlogent, amely a párt uralmának a legitimálását 
szolgálta. Az idézett dokumentumokból kiderül, hogy a hagyományos 
értelemben vett munkásosztály felbomlása már ekkor megkezdôdött: az 
anyagi lehetôségek, amelyek egyre fontosabbá váltak a társadalmi stá-
tusz szempontjából, nem mindenki számára voltak egyformán elérhetôk. 
A legjobban dokumentált példa a bejárók és a városi munkások közötti 
ellentét; de a magánszektorban dolgozók is jobb anyagi körülményeket 
tudtak maguknak teremteni, mint azok, akik „csak” az állami fizetést 
kapták. Az a tény, hogy a gazdasági vezetôi réteg és a parasztság volt a két 
legirigyeltebb csoport, mindenesetre arra vall, hogy az osztályok elvont 
kategóriák voltak az emberek, éppúgy, mint a párt szemében: miköz-
ben az elsô az uralkodó elithez tartozott, a másodiknak nem volt poli-
tikai hatalma. A fogyasztás növekedése csak felerôsítette azokat a „kis-
polgári” tendenciákat, amelyeket olyan érzékletesen bíráltak a reform-
korszakban. Üzemi pártbizottsági ülésen is felmerült, hogy azért van 
mûvezetôhiány, mert a gépnél dolgozó szakmunkások többet keresnek, 
mint a mûvezetô.45 Az annyira elítélt individualizmus térnyerését sem 
lehetett megállítani. Mindennek eredményeképpen az emberek egyre 
kevésbé azonosították magukat az osztállyal, és inkább egyéni megol-
dásokhoz folyamodtak helyzetük javítása érdekében. A „munkásosztály” 
mint politikai kategória egyre inkább kiüresedett.

1989 perspektívájából elmondható, hogy a kormánynak a ’68-as reform 
társadalomkritikájára adott válasza (a fogyasztás növelése és a politikai 
engedményektôl való elzárkózás) hosszú távon ellentmondásos ered-

45 GYML, X. 415/200/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és 
Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzôkönyv a Vagongyári Párt V. B. ülésérôl. 
A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikai-szakmai felkészültségük érté-
kelése – az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásuk. 1979. szeptember 21.
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ményeket produkált. Miközben Magyarországon nem került sor a len-
gyelországihoz hasonló munkástiltakozásokra, az emberek észlelték a 
növekvô szakadékot a párt ideológiája és a társadalmi valóság között. Ez 
teljesen kontraproduktívvá tette az államilag irányított médiát: az idé-
zett szerelôhöz hasonlóan egyre többen jutottak arra a következtetésre, 
hogy semmi nem igaz abból, amit a párt mond.

A párt számára is egyre problematikusabbá vált a munkásosztály mint 
társadalmi kategória; erre vall, hogy a végrehajtó bizottság többet nem 
foglalkozott a munkásosztály helyzetével. Az 1980-as években a mun-
kástémák is lekerültek a napirendrôl. A hallgatás tükrözte azt a tényt, 
hogy a pártnak nem volt releváns társadalmi üzenete a munkások szá-
mára. Az életszínvonal-politika bukásával a kormány kénytelen volt 
újabb engedményeket tenni a piacnak; ez még jobban aláásta a szo-
cialista propaganda hitelét. Mindez azt eredményezte, hogy a rendszer 
egyre inkább elvesztette a munkások támogatását, ami 1989-ben meg-
pecsételte a rezsim sorsát. Mivel a gazdasági reformok végeredményben 
nem tudtak eleget javítani a munkások életszínvonalán, sikerült lejáratni 
az emberek szemében a rezsim szocialista ideológiáját, és egyúttal diszk-
reditálni a baloldali alternatívákat. Ez – és a munkásosztály felbomlása, 
amely a vizsgált korszakban kezdôdött – magyarázza az önálló mun-
kásakciók hiányát a rendszerváltozás alatti és utáni Magyarországon. 
Ebben az értelemben a munkásokkal folytatott párbeszéd vége valóban 
szimbolikusnak tekinthetô.      

          


