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Ripp Zoltán  

 

Az MSZMP és a munkástanácsok 
 
 

1956 novemberében a Magyar Szocialista Munkáspárt számos gondja között is 
kiemelkedő volt az ellenállás legfőbb erejét alkotó munkástanácsok problémájának 
a rendezése. A pártiratokból közvetlenül alig tárulnak fel a hatalmi harc legfonto-
sabb, erőszakos eszközei, a megtorláshoz kapcsolódó konkrét tények. Inkább csak 
utalásokat találunk a munkástanácsok elleni harc legfontosabb eszközeiről, az erő-
szak, a megtorlás tényeiről, hiszen nem valamely párttestület nyílt döntései alap-
ján születtek az egyedi, konkrét intézkedések, miközben nyilvánvalóan a párt poli-
tikáját testesítették meg. Mindazonáltal éppen a munkástanácsok elleni retorziók, 
a megtorlások tényei a legismertebbek. Kevesebb figyelem jutott arra, hogy mi-
ként alakult az MSZMP elvi álláspontja a munkástanácsokról november 4-e után, 
egészen a megszűnésükig. Hiba volna, ha pusztán képmutatásnak tekintenénk a 
forrásokban föllelhető pozitív megnyilatkozásokat a munkástanácsokkal, illetve tá-
gabban a munkáspolitikával kapcsolatban, és mindenestől kétségbe vonnánk ezek 
őszinteségét. Ha csupán arra törekednénk, hogy leleplezzük álságos voltukat, 
szembesítve őket a mindennapi politika kemény tényeivel, melyek a proletárdikta-
túrának becézett pártdiktatúra helyreállítását szolgálták.  

Az 1956-os forradalom - amelynek munkásjellegét a munkásoknak a felkelés-
ben való részvételnél is sokkal keményebben támasztotta alá a munkástanácsok 
tevékenysége és kiemelkedő szerepe az ellenállásban - olyan tapasztalata volt Ká-
dár Jánosnak és a többi kommunista pártvezetőnek, amelytől nem lehetett elte-
kinteni. Világos volt számukra, hogy nem folytatható a Rákosi-korszak politikája, 
amely folyvást áldozatokat követelt a dolgozóktól a szebb jövő érdekében. Aczél 
György 1956. november 11-én az Ideiglenes Központi Bizottság első ülésén nem 
kertelve ismerte el: „siralmasabban uralkodó osztállyal nem bántak el, mint mi el-
bántunk munkásosztályunkkal.”1 A munkásság uralkodó osztály szerepét igazolni 
továbbra is csak ideologikusan próbálhatták a proletárdiktatúra elméletének jogai-
ba való visszaállítása révén, de nyilvánvaló volt, hogy a rendszert a nagyipari mun-
kássággal szemben, vele konfrontálódva nem lehet a munkásosztály hatalmaként 
beállítani, és főleg nem lehet tartósan konszolidáltan működtetni. Kádár nézeteit 
egész további pályafutása során meghatározta sajátos „munkásizmusa”. Az 
MSZMP munkástanács-politikája tehát bizonyos (direkt hatalmi) szempontból kü-
lönbözött ugyan a munkáspolitikától, más szempontból viszont szoros összefüg-
gésben volt vele – mint ahogyan a gazdaságirányítási rendszer egészével kapcsola-
tos politikának is fontos eleme volt.  

                                                 
1 NÉMETHNÉ VÁGYI Karola - SIPOS Levente (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes 

vezető testületeinek jegyzőkönyvei, I. kötet, 1956. november 11–1957. január 14. Intera Rt. Budapest, 
1993. 40.  



 
 

Ripp Zoltán: Az MSZMP és a munkástanácsok 

 
478 

Az MSZMP vezetésében a munkástanácsokat ugyan az ellenforradalomban létre-
jött, s ilyenképpen ellenséges beállítottságú, de nem eleve ellenforradalmi jellegű, a 
szocializmus rendszerétől idegen szervezeteknek tekintették. A munkástanácsok létre-
hozásának gondolata már az októberi felkelés előtt felmerült, elsősorban természete-
sen az immár barátinak minősülő Jugoszlávia példája nyomán, de a forrongó Lengyel-
országban is megjelentek törekvések az üzemek demokratizálására.2 A SZOT vezetői 
ugyan 1956 nyarán elvetették a munkástanácsok létrehozására irányuló elgondolást, 
mivel a munkásellenőrzés ilyesfajta működését nem lehetett összhangba hozni a cent-
ralizált tervutasításos gazdaságirányítással, de a munkások körében és a reformokat 
követelő értelmiségi ellenzéki megnyilvánulásokban jelen volt az igény, ill. a követelés, 
hogy az üzemek vezetésében a munkások kapjanak szerepet.3 Október 26-án aztán a 
SZOT már kifejezetten felhívta a munkásokat, hogy alakítsanak munkástanácsokat, sőt 
erre vonatkozó szabályozási javaslatot is kiadott. Ezzel valójában a megindult folya-
mathoz igyekeztek csatlakozni,4 a kezdeményezésnek sok szerepe nem volt a spontán 
létrejövő forradalmi szervek megalakulásában. Mindenesetre az MDP KV is helyeselte 
az üzemi munkástanácsok létrehozását.5 Ekkor még nem lehetett tudni, milyen szere-
pet fognak betölteni. Kádár október végi álláspontjában, Nagy Imre támogatásában 
jelentős szerepe volt a felismerésnek, hogy a munkásság végleg elfordul a kommunista 
párttól, ha nem hajtanak végre gyökeres fordulatot. Ezt a tapasztalatot nyilván nem 
felejtette el november 4-e után sem.  

A munkástanácsok ideologikus kérdésekkel nemigen foglalkoztak, valójában egy, 
a sztálinista modelltől radikálisan eltérő szocializmus eszménye bukkant fel elképze-
léseikben, de az biztos, hogy nem állt szándékukban a magántulajdonon alapuló ka-
pitalista rendszer visszaállítása. November 4-e után magukat okkal a forradalom fő 
erejének tudván nem fogadták el, hogy a történtek a horthysta burzsoá restaurációt 
készítették volna elő, amiről az MSZMP korifeusai győzködték őket. Az ellenforrada-
lommá minősítés – vele a szovjet beavatkozás és a Nagy Imre-kormány eltávolításá-
nak elfogadása – alapján a pártnak nem volt esélye eredményesen tárgyalni velük.  

A munkástanácsok céljainak, követeléseinek három területét lehet megkülön-
böztetni, és az MSZMP politikája is ezeknek megfelelően differenciáltan alakul. 

A politikai jellegű követelések köre volt az, amiben a Kádár-kormány és az újjá-
szerveződő kommunista párt képtelen volt a kezdetben próbált tárgyalásos mód-
szerrel eredményt elérni, amiben képtelen volt meggyőzni a munkástanácsok ve-
zetőit. Az MSZMP vezetői a kettős hatalom rémével, sőt aktuálisan a valóságával 
néztek szembe, ezért számukra elsődleges kérdés volt, hogy a forradalom vívmá-
nyainak helyreállítását követelő munkástanácsok ellenállását leszerelje, úgymond 
„irreális” követeléseiket a megvalósítható céljaik felé terelje. A munkástanácsok 

                                                 
2 Vö. BERÁNNÉ NEMES Éva – KAJÁRI Erzsébet: A munkástanácsok és a szakszervezetek (1956-1957), 

Múltunk, 1992. 2-3. sz. 72-72.  
3
 Uo. 75.  

4 KEMÉNY István - LOMAX, Bill (sajtó alá rend): Magyar munkástanácsok 1956-ban, Magyar Füze-
tek, Párizs, 1968. 16-17.  

5 Az MDP Központi Vezetőségének nyilatkozata, 1956. október 26. Szabad Nép, 1956. október 27. 
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követelték a Nagy Imre-kormány visszaállítását, a többpártrendszerű demokráciát, 
a semlegességet és a szovjet csapatkivonás, továbbá sztrájkjogot, sajtószabadsá-
got, munkásellenőrzést a fegyveres erők felett és bántatlansági garanciát a felke-
lésben résztvevők számára. Nem volt kétséges, hogy ezeket a szovjet invázióval 
hatalomra juttatott Kádár-kormány nem fogadhatja el. A munkástanácsok nem kí-
vánták maguknak a főhatalmat, születtek viszont elgondolások arra – főként a ju-
goszláv modell alapján –, hogy miként illeszkedhetnének be a politikai intézmény-
rendszerbe. Az egypárti diktatúrát visszaállító MSZMP azonban mitől sem rettegett 
jobban, mint attól, hogy a forradalom céljait megvalósítani akaró munkástanács-
oknak az üzemeken túlnyúló politikai befolyásolási lehetőségeket engedjen.  

A tárgyalásos konszolidáció rövid szakaszában reménytelenül próbálták meg-
győzni a munkástanácsok vezetőit, Kádár személyesen is tárgyalt velük, hogy mér-
sékeljék igényeiket.6 Annak fejében, hogy lemondanak a fő politikai célkitűzések-
ről, beszüntetik az egyre tarthatatlanabb helyzethez vezető politikai sztrájkot, és 
feladják a kettős hatalommal fenyegető tevékenységüket, az MSZMP a másik két 
területen hajlott volna arra, hogy engedjen követeléseiknek.  

A követelések második köre a munkás önigazgatási rendszer területe volt, ide tar-
toztak a tulajdonosi jogokkal és a termelés irányításával kapcsolatos igények. Tágabb 
értelemben a széles körű önkormányzatiság, szűkebb értelemben az üzemi demokrácia 
érvényesítése. Olyan súlyos kérdésekről folytak a viták, mint a vezetők kinevezésének 
joga, a pártszervezetek eltiltása a munkahelyi ügyektől, a szakszervezetek és a munkás-
tanácsok hatáskörei. Kádár és vele az MSZMP ezekben a kérdésekben kezdetben olyan 
benyomást keltett, mintha hajlana az engedményekre. Amint kiderült azonban, hogy 
erőszakos eszközöket is bevet a munkástanácsok ellenállásának megtöréséhez, vilá-
gossá vált, hogy legfeljebb korlátozott, vagy látszatengedményekre hajlik. Nem volt 
nehéz felismerni, hogy munkástanácsok ellenhatalomként való területi megszervező-
dése a legközvetlenebbül fenyegette a kommunista párt hatalmának helyreállítását. A 
reagálás ennek megfelelő volt. A munkástanácsok rendszerszerű beillesztését a politi-
kai-gazdasági szisztémába nehezítette az a konfliktus is, amely rohamos tempóban 
bontakozott ki egyfelől Jugoszlávia, másfelől a Szovjetunió és Magyarország között.7 Az 
MSZMP a munkástanácsok tevékenységét az üzemi-termelési demokrácia területére 
akarta korlátozni, és az ennek érdekében tett intézkedések a korábbi teljes jogfosztott-
sághoz képest jelentős lehetőségekkel kecsegtettek.8 

A követelések harmadik területe azokra az ügyekre terjedt ki, amelyek az ér-
dekvédelem körébe tartoztak, mint a bérek, a normák, a munkafeltételek, a szociá-
lis juttatások és egyebek. Normális esetben ilyen ügyekben a munkaharcot a szak-
szervezetek vívják meg, de miután azok hitelüket vesztették, csak a munkásta-

                                                 
6 Kádár 1956. november 14-én és 15-én is tárgyalt a Nagy-budapesti Központi Munkástanács képvi-

selőivel, az erről szóló beszámolókat ld. a Népszabadság következő napi számaiban, ill. KEMÉNY - 
LOMAX: 64-71.  

7 RIPP Zoltán: Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés (1956. nov-
ember –1959. február), Politikatörténeti Alapítvány, Budapest, 1994. 13-34.  

8 Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a munkástanácsokról: Népszabadság, 1956. november 22. 
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nácsok tölthették be szerepüket. Az ellenállás intenzív időszakában az ilyen típusú 
követelések kevésbé voltak előtérben, a kádári vezetés viszont ezeknek a teljesíté-
sére mutatott készséget, hiszen a rendszer lényegét nem érintették. Kádár a tár-
gyalásokat szerette volna ezekre az ügyekre irányítani, megpróbálta rávenni a 
munkástanácsi vezetőket, hogy a kilátástalan harc helyett elérhető célokat tűzze-
nek ki. Azzal érvelt a sztrájk megszüntetése mellett, hogy nem lesz mód az igények 
kielégítésére, ha összeomlik a gazdaság. Belső források a sztrájkok keltette súlyos 
helyzet ellenére sem voltak, az életszínvonal-javító intézkedésekhez a többi szocia-
lista ország, elsősorban persze a Szovjetunió anyagi segítsége adott lehetőséget.  

A következőkben kronologikusan haladva igyekszem röviden bemutatni az 
MSZMP munkástanácsokkal kapcsolatos politikájának alakulását, azokkal a vitákkal 
és megfontolásokkal a középpontban, melyek a párttestületekben megjelentek. 

November 11-én a KB első ülésén még föltűnően erős volt az önkritika hangja és 
a munkások szervezeteivel való megegyezési készség, bár ez elsősorban a munkások 
anyagi-szociális helyzetére vonatkozóan jelent meg.9 Kádár a munkástanácsokkal 
folytatott tárgyalásain azután nem fukarkodott az ígéretekkel, amelyekről persze 
tudta, hogy nem képes, sőt nem is akarja betartani azokat.10 De mindennél fonto-
sabb volt a sztrájk leszerelése, a gyors konszolidáció – lehetőleg megegyezéses úton.  

November 16-án, amikor Kádár az Intéző Bizottság ülésén már a munkástanácsok-
kal való tárgyalásairól is beszámolt, első ízben jelezte a „klasszikus” orosz példára, a 
kronstadti lázadásra utalva,11 hogy a munkások is betölthetnek ellenforradalmi szere-
pet, amikor saját „történelmi érdekeiket” fel nem ismerve valóságos ellenkormányt 
szerveznének a munkástanácsok csúcsszervéből.  Ennek a „szovjeteket kommunisták 
nélkül” törekvésnek az analógiája azután gyakori eleme lett később is az érvelésének. 
Világossá tette, hogy hatalmi szervként nem fogják elismerni a Központi Munkástaná-
csot. Ugyanakkor reményt látott a sztrájk leszerelésére, amelynek esélyét a Központi 
Munkástanács aznapi hosszú vitájának eredménye igazolni is látszott.  

Az Intéző Bizottság november 21-én ülésezett legközelebb, éppen aznap, amikor 
szovjet harckocsik bevetésével megakadályozták a munkástanácsok országos szervé-
nek megalakulását, amiről Biszku Béla nagy sikerként számolt be.12 Ugyanő azt javasol-
ta (valójában bejelentette, hiszen másnap már meg is jelent a rendelet), hogy a mun-
kástanácsok kötelező működési szabályzatát közreadva vegyék elejét az ellenkormány 
megalakításának. Abban egyetértés mutatkozott az IB-ben, hogy munkástanácsi ellen-
kormány megalakulásának veszélye fenyeget, amit el kell hárítani.13 Kádár a meggyő-
zés fontosságát hangsúlyozta: úgy vélte, meggyőzhetők a munkások a sztrájk feladásá-

                                                 
9 Lásd pl. Köböl József, Biszku Béla, Marosán György felszólalásait. NÉMETHNÉ VÁGYI -SIPOS: 36-39.  
10 Kádár egyebek közt kijelentette: feladják az egypártrendszert, tiszta választásokat tartanak, kilátásba 

helyzete a szovjet csapatok kivonását és a Nagy Imrével való tárgyalást. Népszabadság, 1956. november 15. 
11 NÉMETHNÉ VÁGYI – SIPOS: 63.  
12 Uo. 78.  
13

 Fehér Lajos pl. azt javasolta, hogy az ipari minisztériumok mellé tanácsadóként vagy vezető be-
osztottként válasszanak embereket a munkástanácsok legjobb erőiből, ezzel fogják ki a szelet a vitorlá-
jukból, Kádár azonban arra figyelmeztette, hogy ezzel a legjobbakat vonják el a munkástanácsokból, 
csökkentve ott a befolyásukat. Uo. 80.  
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ról, hiszen ha az romba dönti az országot, a jogos igényeket sem lehet kielégíteni. 
Ugyanakkor határozottságot is mutatott: azt sem tartotta bajnak, ha haragszanak a 
pártra, bízott benne, hogy a többség hamarosan jobb belátásra tér.14  

Az IB november 23-ai határozatának15 megfelelően két nappal később döntés 
született egy tanácskozásról, amelyen a gazdasági vezetők, a munkástanácsok és a 
szakszervezeti vezetők vettek részt. Ezen alkalommal Kádár bevezetőjében ismer-
tette a párt akkor érvényes koncepcióját az októberi eseményekről, amely még 
nem az „úgy ahogy van ellenforradalom” felfogást jelentette, és elismételte a 
munkástanácsoknak korábban tett ígéreteit a csapatkivonásról, a kormány nem 
kommunistákkal való kibővítéséről, a gazdasági és egyéb követelésekről. Emellett 
újra elmondta a Nagy Imre-csoport eltávolításáról szóló hazugságokat.16 Ezt köve-
tően Apró Antal a gazdasági gondokról szóló előadásában érintette a munkásta-
nácsok szerepét is. Kész tényként említette – a frissen meghozott törvényerejű 
rendeletre utalva –, hogy a munkástanácsok veszik át a gyárak vezetését, ennek 
megfelelően a gazdálkodás egészéért viselt felelősségükre apellált. Arra töreke-
dett, hogy a kormánynak a munkástanácsok iránti jó szándékát igazolja, megemlít-
ve, hogy küldöttségek százaival tárgyaltak. Másfelől viszont igyekezett kompromit-
tálni az ellenállást szító munkástanácsi vezetőket azzal, hogy akadnak köztük olyan 
– nyilvánvalóan deklasszált, így ellenséges – figurák, akik csak rövid munkásmúltra 
tekinthetnek vissza, mégis hangadókká váltak. Arra kérte tehát a munkásokat, 
hogy tisztítsák meg a szervezeteiket az oda nem való, felelőtlen elemektől.17  

Másnap, november 26-án Kádár, Apró és Münnich Ferenc megjelentek a Köz-
ponti Munkástanács ülésén, majd a következő napokban is arról igyekeztek meg-
győzni a munkásokat, hogy adják fel teljesíthetetlen politikai követeléseiket, és ér-
jék be a gyárakban, üzemekben kapott irányító-ellenőrző szereppel.18 Az üzemek-
ben egyre élesedő konfliktust okozott, hogy a munkástanácsok igyekeztek meg-
akadályozni a korábban elmozdított vállalati vezetők visszahelyezését, továbbá 
akadályozták az üzemi pártszervezetek újjászervezését is. Okkal tartottak attól, 
hogy ilyen módon hamar helyreállítják a korábbi állapotokat.19  

Kádár János az MSZMP Központi Bizottsága december 2–3-ai ülésén fejtette ki rész-
letesebben álláspontját a munkástanácsokról. A munkástanácsokkal kapcsolatos politi-
ka jelentőségét azzal is aláhúzta, hogy aktuálisan „a legnagyobb politikai hatalommal” 
rendelkező erőnek nevezte. Egyfelől kifejezetten az ellenforradalom törekvéseit képvi-
selőnek minősítette a munkástanácsokat, amelyek kommunista- és szovjetellenesek, 
az állam, a párt és a szakszervezetek funkcionáriusait félreállítják, kiteszik az üzemekből 
azon a címen, hogy a sztálinizmus és a rákosizmus ellen harcolnak. Emellett megállapí-

                                                 
14 Uo. 80-81.  
15

 Uo. 102.  
16 Egy hónap múltán. A kormány, gazdasági vezetők és a munkástanácsok képviselőinek ér-

tekezlete (1956. november 25.) Közli: VARGA László: Évkönyv I. 1956-os Intézet, Budapest, 
1992. 201-204.  

17 Uo. 204-208.  
18 Lásd például Kádár János tatabányai beszédét november 30-án. Népakarat, 1956. december 1. 
19 Vö. BERÁNNÉ NEMES-KAJÁRI: 86.  
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totta, hogy a munkásosztálytól idegen elemek uralják őket. Másfelől viszont pozitív ál-
lásfoglalás szükségességét hangoztatta, annak kimondását, hogy a munkástanácsok a 
demokratizálás érdekében létrejött fontos szervei a munkásosztálynak. A gazdaságirá-
nyításban rájuk kell támaszkodni, csak ennek a pozitív szerepnek a betöltéséhez meg 
kell tisztulniuk az ellenforradalmi fertőzéstől, és el kell fogadtatni velük, hogy funkció-
juk döntően az üzemigazgatásban való részvétel.20  

A KB-ülésen a munkástanácsi kérdéshez hozzászólók egyetértettek abban, hogy 
kettős hatalom alakult ki, amelyet fel kell számolni, a munkástanácsok tevékeny-
ségét üzemi szerepre kell korlátozni. Arra is figyelmeztettek, hogy a munkások kö-
rében magas a munkástanácsok presztízse (szemben a szakszervezetekkel), hogy 
akadályozzák a pártszervezetek kiépítését és ellehetetlenítik a munkahelyi vezeté-
sében a kommunista párthoz hű kádereket. Biszku Béla lépett fel a legfenyegetőb-
ben: a karhatalom erélyesebb alkalmazását sürgetve mintegy előre vetítette a kö-
vetkező napok eseményeit.21 A nevezetes decemberi párthatározat végül hangsú-
lyozta, hogy a pártnak nagy figyelmet kell fordítania a munkástanácsokban folyta-
tandó politikai munkára, elő kell segítenie, hogy azok betöltsék feladataikat az 
üzemekben, ahol a munkásság joga az önigazgatás. A határozat úgy fogalmazott: 
„Ennek érdekében a munkások legszélesebb körének bevonásával részleteiben is ki 
kell dolgozni a munkástanácsok feladatkörét és hozzá kell segíteni a munkástanácsok 
tagjait, hogy a feladataik ellátásához szükséges ismereteket elsajátítsák. Segítséget 
kell nyújtani az üzemek dolgozóinak ahhoz is, hogy munkástanácsaikat megtisztítsák 
az oda nem való, demagóg, deklasszált, helyenként fasiszta elemektől.”22  

A gyakorlati politikai lépések hamar megmutatták, hogy mit is kell érteni a dec-
emberi párthatározat kitételein. Megjelenésével egyidejűleg a kormány határoza-
tot hozott a továbbra is létező forradalmi bizottságok felszámolásáról, és a kezdő-
dő letartóztatások érintették a munkástanácsok vezetőit is. A Központi Munkásta-
nács már december 6-án tiltakozott a letartóztatások ellen, tüntetések és sztrájkok 
zajlottak országszerte. December 9-én, egy nappal a mély felháborodást keltő és 
sztrájkfelhívást eredményező salgótarjáni vérfürdő után, a Kádár-kormány törvé-
nyen kívül helyzete a területi munkástanácsokat, hogy az üzemekbe zárja és elszi-
getelje őket egymástól, megingassa hatalmi pozícióikat. Emellett folytatta a veze-
tők letartóztatását, köztük Rácz Sándorral és Bali Sándorral. Rendeletet hoztak a 
statáriális bíráskodásról, mintegy válaszul az országos sztrájkra.  

Az MSZMP tehát az ellenállás erőszakos felszámolásának politikája mellett dön-
tött, de ez nem jelentette, hogy a munkástanácsokat mindenestül meg akarnák szün-
tetni. Az ideiglenes KB Szervező Bizottsága – amely a titkársági feladatokat látta el – 
december 10-én 20 fővárosi nagyüzem pártszervezési munkáját vizsgálta meg, és 

                                                 
20 NÉMETHNÉ VÁGYI -SIPOS: 143-151.  
21 Vö. Gáspár Sándor, Földes László, Köböl József, Nógrádi Sándor, Tömpe István, Németi József, 

Biszku Béla, Friss István, Sándor József felszólalásait a Központi Bizottság december 2-ai és 3-ai ülésén, 
NÉMETHNÉ VÁGYI -SIPOS: 156. 158. 163. 167. 168. 170. 176-176. 181-182. 192. 195.  

22 VASS Henrik - SÁGVÁRI Ágnes (Sajtó alá rend.): A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1956-1962, 2. bőv. kiad. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973. 22.  
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határozatában leszögezte: el kell oszlatni azt a hiedelmet, hogy a munkásoknak nincs 
perspektívájuk, hogy megszűnnek.23 Döntésének megfelelően a párt központi lapjá-
ban december közepén egymást érték a munkástanácsok pozitív szerepével kapcso-
latos cikkek,24 25-én „Munkástanácsok fóruma” címmel sorozatot is indítottak. 

A kormánynyilatkozat fő kérdéseiről tárgyalva a párt Intéző Bizottsága decem-
ber 23-án már nem a munkástanácsok „nagypolitikai” szerepét vizsgálta, hanem 
azt, hogy miként, milyen feltételekkel tölthetik be a közvetlen termelésirányítás-
ban és ellenőrzésben a nekik szánt funkciót. Már ekkor felmerült az a probléma, 
hogy az állami vállalatvezetés és a munkástanácsok pontos feladat-meghatározása 
nélkül anarchikus jelenségek lehetnek, a munkástanácsok szerepe a bérezésben és 
a termelési hatékonyság szempontja konfliktusba kerülhet.25  

December 28-án azután, amikor a kormánynyilatkozat kérdését a Központi Bi-
zottság is megtárgyalta, Kádár bevezető előadásában nem is érintette a munkásta-
nácsi problémát, annál inkább zárszavában, a témát érintő felszólalásokra reflektál-
va. Földes László jelezte, hogy a kormány kiküldött ugyan egy bizottságot a munkás-
tanácsok további működésének megvizsgálására,26 de amíg nincsenek meghatározva 
a gazdaságirányítás alapvető kérdései, addig ennek a bizottságnak a munkája a leve-
gőben fog lógni.27 A felszólalásokon látszott, hogy égető problémává vált az üzemi 
pártszervezetek és szakszervezetek, illetve a munkástanácsok közötti feszültségek 
kezelése. Figyelmeztettek: nem kell siettetni a szakszervezeti választások megtartá-
sát és a tárgyalásokat, meg kell várni, amíg az üzemekben sikerül a kommunistáknak 
a pozícióikat megszilárdítani.28 Kádár válasza megmutatta, hogy milyen nagy volt a 
bizonytalanság a munkástanácsok sorsát illetően, még a „lengyel elvtársak” tétova-
ságát, aggodalmait is megemlítette, hogy világos legyen, máshol sem egyértelmű a 
munkástanácsi rendszer működésének megítélése. Szavaiból kiderült: vége annak a 
korszaknak, amikor még eltűrték a munkástanácsoknak az egyes üzemeken túlnyúló 
szerveződését. Másfelől viszont bizonytalanságának adott hangot: „Átmenetileg arra 
kell berendezkedni, hogy az üzemekben munkástanácsok vannak, a gazdasági tevé-
kenységet ezekre kell építeni, de a politikai tevékenységnél is figyelembe kell venni – 
a többivel nagyon hosszú időre még várni kell. Esetleg három vagy hat hónap múlva 
lesz ebben a kérdésben döntés, mert különben olyan rendszabályokat léptetünk élet-
be, hogy azt vesszük észre: nincs állami vezetés.”29 Egyfelől üdvözölte, hogy a mun-
kástanácsok (jelesül a csepeliek) már nem annyira a nagypolitikával, mint a dolgozó-

                                                 
23 BARÁTH Magdolna - FEITL István - NÉMETHNÉ VÁGYI Karola- RIPP Zoltán (szerk.): A Magyar Szo-

cialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei, V. kötet (1956. november 14-1957. 
június 26.), Napvilág, Budapest, 1998. 24.   

24 A Népszabadság cikkei: Bízzunk a munkástanácsokban (1956. december 16.); Hogyan dolgozzanak a 
munkástanácsok (december 20.); A munkástanácsok hivatásáról, hatásköréről, munkájáról (december 22.). 

25 NÉMETHNÉ VÁGYI -SIPOS: 274-275.  
26 A mintegy 30 tagú bizottságban kormánytisztviselők, vállalati vezetők, a munkástanácsok és a 

szakszervezetek képviselői vettek részt. Vö. Népakarat, 1956. december 19. 
27 NÉMETHNÉ VÁGYI-SIPOS: 285-286.  
28 Ld. Somogyi Miklós, Marosán György, Kiss Károly felszólásait, Uo. 185-287.  
29 Uo. 289. (Kiemelés – R. Z.) 
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kat közvetlenül érintő kérdésekkel foglalkoznak, másfelől viszont úgy látta, a mun-
kástanácsok új taktikája, hogy a lojalitás látszatát keltve pozíciókat szerezzenek.30 

A Szervező Bizottság december 30-i ülésén konkrétabb formát is öltött ugyanez 
a probléma, amikor a Borsod megyei IIB munkáját vizsgálták meg. Ismeretes mó-
don Borsod megye speciális helyzetben volt, ott a munkástanács különösen erős 
hatalmi pozíciót szerzett, aminek kezelését úgy lehetett megoldani, hogy Földvári 
Rudolf révén kommunista vezetője legyen a szervezetnek.

31
 A borsodi pártvezetők 

mindenesetre ekkor már ez ellenforradalom taktikájaként vélték felfedezni, hogy a 
„reakciós elemeket” becsempésszék a pártba és ott szerezzenek pozíciókat és be-
folyást. Földes László ehhez hozzátette: Pesten is erős törekvés tapasztalható a 
munkástanácsok részéről, hogy félreszorítsák, elbocsássák a régi, megbízható 
kommunistákat.  A Szervező Bizottság határozata ennek megfelelően egyrészt 
megtiltotta a munkástanácsok kollektív felvételét a pártba, másrészt felhívta a fi-
gyelmet a „deklasszált elemek” távoltartására a párttól.32 

Munkástanácsokkal kapcsolatos álláspont alakulásához hozzájárult az egyre mé-
lyülő politikai és ideológiai konfliktus, amely a Nagy Imre-csoport elrablása után Ju-
goszlávia és a Szovjetunió , s ennek nyomán a magyar pártvezetés között kibontako-
zott. December 7-én Edvard Kardelj nagy visszhangot kiváltó beszédet mondott, me-
lyet némileg rövidítve a magyar sajtó is közölt.33 A beszéd az önigazgatásra, a mun-
kástanácsokra épülő jugoszláv rendszert a szovjet típusú szocializmussal szembeállít-
va propagálta, a magyar esetet hozva fel bizonyítékként arra, hogy a rendszerben 
van a hiba, ha a munkásság felkel „saját történelmi érdekei ellen”. Miután a jugo-
szlávok a Magyarországon napi harcot jelentő hatalmi problémát Moszkvával konf-
rontálódva ideológiai kérdésként is pertraktálták, a magyar vezetők számára csak 
erősödött az elvi elhatárolódás kényszere. Kádár a munkástanácsok ellenforradalmi 
eredetével és a deklasszált, ellenséges elemek hangsúlyos szerepvállalásával indokol-
ta a fellépést velük szemben, közben hangoztatta: megtisztításuk után az üzemek 
demokratizálásában fontos szerepet szánnak nekik.34 Kádár nem akarta a viszonyt 
tovább rontani az őt egyébként támogató Titóval.35 Az MSZMP vezetőinek nem állt 
érdekükben, hogy a munkástanácsi kérdést az ideológia szintjére emeljék, és a szoci-
alizmus követendő modelljének keretében tárgyalják,36 már csak azért sem, mert to-

                                                 
30 Uo. 290.  
31 RIPP Zoltán: Az MSZMP és a Földvári-ügy, IN: Á. VARGA László (szerk.): Nagy Imre és kora. Ta-

nulmányok, forrásközlések II. (Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban.) Nagy Imre Alapítvány, 
Budapest, 2003. 253–270. FÖLDVÁRI Rudolf: Tiszta vizet a pohárba. Életútinterjú. Készítette: MOLNÁR 
Adrienne. Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2011. 249-288.  

32 BARÁTH – FEITL – NÉMETHNÉ VÁGYI - RIPP: 46-52.  
33 Közölte az újvidéki Magyar Szó 1956. december 8-i és 9-i száma, rövidítve a Népakarat 1956. 

december 9-13. Lásd ehhez: A Pravda cikke Kardelj elvtárs beszédéről, Népszabadság, 1956. december 
21.; A Borba válasza a Pravdának, Népszabadság, 1956. december 22.  

34 Kádár ezzel kapcsolatos nyilatkozatát ld. Népakarat, 1956. december 20. 
35

 BOROS Pál: A konkrét helyzetről. Kardelj elvtársnak a magyar munkástanácsokról szóló megálla-
pításaihoz, Népszabadság, 1956. december 18. Ld. bővebben: RIPP (1994): 27-31.  

36 Kádár az MSZMP IKB február 26-ai ülésén beszédben a jugoszlávok által kezdeményezett munkástaná-
csi vita kérdését említette, egyáltalán nem ideológiai, hanem direkt hatalmi kérdésként igyekezett kezelni, arra 
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vábbra is a napi hatalmi harcokkal voltak elfoglalva. Január elején mindenekelőtt a 
csepeli munkástanács ügyében kirobbant jól ismert konfliktussal,37 amelynek lezárá-
sát, a munkástanács lemondását Kádár január végi csepeli beszédében (éppúgy, mint 
a pártvezetésen belüli vitákban) egyszerűen ellenséges provokációnak minősítette.38  

Január közepétől az ellenállás letörése után a munkástanácsok már nem tölt-
hették be azt a szerepet, amely miatt az MSZMP vezetői a kettős hatalomtól tar-
tottak, de ez nem jelenti azt, hogy helyi szinten ne lettek volna továbbra is éles ha-
talmi konfliktusok. A munkástanácsok gyakorta ütköztek a helyi pártszervezetek 
törekvéseivel, de még jellemzőbbek voltak ellentéteik a szakszervezetekkel. 1957. 
január 14-én tárgyalt az IIB a szakszervezetek helyzetéről, és ennek kapcsán Biszku 
Béla fogalmazta meg a követelményt: a munkástanácsok vezetésébe bekerült el-
lenforradalmi elemeket ki kell szorítani, és el kell érni, hogy nagypolitika helyett 
csak a termelés kérdéseivel foglalkozzanak. Kádár ugyanitt kizárta, hogy a szak-
szervezetek függetlenek lehetnének a párttól, csupán szervezeti életükben enge-
dett önállóságot. Azt kívánta, hogy a szakszervezetekben erősítsék meg a kommu-
nisták pozícióit, már csak azért is mert – mint azt Somogyi Miklós szavaiból is kide-
rült – az MSZMP vezetői attól tartottak, hogy a munkástanácsok visszaszorítása 
után ellenfeleik a szakszervezetekben igyekeznek pozíciókat szerezni.39 

Az MSZMP KB 1957. február 26-i határozata a munkástanácsok kérdésében is új 
szakaszt nyitott a párt politikájában – paradox módon éppen azzal, hogy semmilyen 
határozott döntésre nem jutott. Tulajdonképpen ezzel indult meg a következő fél év-
ben az ambivalens módon kezelt elhalási folyamat. Lényegében három összefüggő 
részfolyamat hatásainak összegződése nyomán ment végbe ez az elhalás, amelyet per-
sze az MSZMP politikája eredményezett, de nem mindig előre eltökélt és hatásaiban 
felmért döntések alapján. Ez a három folyamat: 1) a munkahelyeken zajló hatalmi küz-
delem; 2) a szakszervezetek pozícióinak megerősítésért vívott harc; 3) a gazdaságirá-
nyítás visszaállítása a korábbi centralizált, tervutasításos rendszerre.  

Kádár február 26-án nem sokat kertelt a KB tagjai előtt: „A munkástanácsokkal 
a legközelebbi perspektíva világos. Nincs mit mondanunk róla a határozatban. Szép 
csöndben elszürkítettük a munkástanácsokat, s ez jó.” Válaszolt Köböl József felve-
tésére, amely szerint nem lehet tartósan egymás mellett működtetni a szakszerve-
zeteket és a munkástanácsokat, a szakszervezetek jó működése esetén ez utóbbi 
fölöslegessé is válik, helyes volna tehát, ha mindenütt, ahol csak lehetséges, a 
„szárnyaik alá vennék” a munkástanácsokat. Kádár ezt a javaslatot nem támogatta. 
Korántsem bánta, hogy a munkástanácsok elszigetelten működnek, jobbnak tartot-

                                                                                                                  
utalt, hogy Julius Đuka és Gavro Altman újságírók kijártak a gyárakba, hogy ott osztogassák Kardelj beszédét. 
NÉMETHNÉ VÁGYI Karola - URBÁN Károly (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testüle-
teinek jegyzőkönyvei, II. kötet (1957. január 25–1957. április 2.), Intera Rt., Budapest, 1993. 168.  

37 TÓTH Eszter Zsófia: A Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak története (1956–1957). Múl-
tunk, 1999. 4. sz. 162-198.  

38
 A csepeli aktívaértekezleten 1957.január 27-én elmondott beszédet ld.: Kádár János Művei, 1. 

kötet, 1956-1958. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987. 48-64. Kádár felszólalása az MSZMP IIB 1957. 
január 29-i ülésén: NÉMETHNÉ VÁGYI – URBÁN: 65.  

39 NÉMETHNÉ VÁGYI – SIPOS: 310-312.  



 
 

Ripp Zoltán: Az MSZMP és a munkástanácsok 

 
486 

ta, ha a minisztériumok foglalkoznak velük, mert azt tapasztalta, hogy amint a 
szakszervezetek veszik kézbe az ügyet, nyomban politikai testület lesz belőlük.40  

Ahhoz képest, hogy Kádár szerint nem volt mit mondani a munkástanácsokról, 
a KB 1957. február 26-i határozata igazán bőségesen foglalkozott velük, túl azon is, 
hogy elégedetten állapította meg: ellenforradalmi fertőzöttségük dacára komoly 
pozitív fejlődésen mentek keresztül. A termelés irányításában a munkástanácsok 
helyét közelebbről meg nem határozott „kiegészítő” szerep betöltésében jelölte 
meg, miután leszögezte, hogy a termelőüzemekben az igazgatók, főmérnökök, fő-
könyvelők útján kell biztosítani a központi irányítást. A feladatokat szokás szerint 
„kétfrontos” módon határozta meg, részint abban, hogy az idegen vagy ellenséges 
politikai befolyás maradványait is felszámolják, részint pedig abban, hogy a mun-
kástanácsok nyújtsanak segítséget „az üzemirányítás bürokratikus vonásainak le-
küzdésében, a gazdaságosság, termelékenység színvonalának javításában, az ön-
költség csökkentésében, és mindezeken keresztül a dolgozók életszínvonalának 
reális emelésében.” A feladat elvont megfogalmazásán túl a határozat nem sokat 
mondott arról, hogy vajon miként lehetne feloldani az ellentmondást a központi 
irányítás és a munkástanácsi funkciók betöltése között, csupán csak annyit, hogy a 
pártszervezetek a termelés legalapvetőbb kérdéseivel, a munkástanácsok viszont a 
részkérdések ellenőrzésével foglalkozzanak közvetve, vagy közvetlenül.41 

1956 végére az a különös helyzet alakult ki, hogy a munkástanácsok elég jelen-
tős irányítási és ellenőrzési szerepkörét – kifejezetten hatalmi politikai okokból – 
már az előtt törvénybe iktatták, hogy a gazdaságirányítás rendszeréről, benne a 
vállalati önállóságról és az önigazgatási funkciókról döntés született volna, márpe-
dig e nélkül a munkástanácsok szerepét nem lehetett tisztázni.42 Mindenesetre 
1957 tavaszán a reformelképzelések hamar elhaltak, az iparirányítás régi rendje 
helyreállt, és ebbe a munkástanácsok működésének értelmet adó önigazgatás se-
hogy sem illeszkedett.43 Ráadásul a visszarendeződéshez erőteljes ideológiai kam-
pány is párosult a közgazdasági revizionizmus ellen.44  

Mindeközben 1957 tavaszán a vezető párttestületekben önismétlő viták zajlot-
tak a munkástanácsokról és a szakszervezetekről, a munkahelyeken pedig még 
mindig nem zárultak le a vezetői pozíciókért folyó küzdelmek. A középvezetői 
szintről egyre erősödött a nyomás, hogy vessenek már véget a bizonytalanságnak, 
legfőképpen azt szerették volna, ha egyszerűen felszámolják a munkástanácsokat. 
Április 2-án a budapesti nagygyűlések visszhangját értékelő intézőbizottsági ülésen 

                                                 
40 NÉMETHNÉ VÁGYI – URBÁN: 214-215. ; Köböl József felszólalása: uo. 184–185. (Kiemelés - R.Z.) 
41 VASS – SÁGVÁRI: 42.  
42 Vö. BEREND T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965, Magvető, Budapest, 1983. 49-52.  
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Borka Attila a fővárosi pártvezetés véleményeként kifejtette, hogy a párttal szem-
beni bizalmatlanság legfőbb gerjesztői a munkástanácsok, amelyeket a munkások 
sajnálatos módon még mindig a sajátjuknak tekintenek. Tűrhetetlennek nevezte, 
hogy az üzemekből eltávolítják a kommunista művezetőket, nem engedik vissza a 
kipróbált párttagokat a középvezetői pozíciókba, a munkástanácsok által kineve-
zettek őrzik helyeiket. Kádár – miközben némi megnyugvással konstatálta, hogy 
Borka nem követelte egyenesen a visszavonulóban lévő munkástanácsok felszámo-
lását –, meglehetősen határozottan reagált az elhangzottakra. Kijelentette, hogy az 
üzemi hatalmi posztokat vissza kell venni, tisztázva a helyzetet a minisztériumokkal 
és a vállalatvezetőkkel, továbbá egyértelművé kell tenni, hogy „a gyárban politikai-
lag első a párttitkár, utána a szakszervezet és csak utána a munkástanács.”45  

Néhány nappal később, a Központi Bizottság április 5-i ülésén Kádárnak megint 
azt kellett tapasztalnia, hogy erősödik a nyomás a munkástanácsok megszüntetésé-
re.46 Ő azonban úgy vélte, nem helyes sürgetni a dolgot, helyesebb, ha az emberek 
saját tapasztalatuk alapján döntik el, van-e szükség a munkástanácsokra. Addig pedig 
a párt igyekezzen eszmei-politikai befolyását kiterjeszteni rájuk.47 Mikor az Intéző 
Bizottságban megvitatták az MSZMP központi előadásainak téziseit (az október-
novemberi eseményekről, vagy az MSZMP-ről mint a munkásosztály forradalmi párt-
járól szóló tantételeit, melyeket Kállai Gyula, illetve Kiss Károly olvasott fel),48 ugyan-
csak az derült ki, hogy nem tudják, milyen jövőt szánjanak a munkástanácsoknak.49  

A munkástanácsokkal szemben a felső pártvezetésben is élő indulatokat elárulta, 
ahogyan a Titkárság, május 3-i ülésén reagáltak a Vörös Csillag Traktorgyár pártvezető-
ségének munkájáról szóló jelentésre. Marosán a tőle megszokott vehemenciával java-
solta, hogy dobjanak ki öntevékenyen 20-30 fasisztát, verjék szét a munkástanácsot, az 
majd megoldja a hatalmi posztok kérdését. De Kiss Károly is azt sürgette, hogy ne ha-
bozzanak az üzemekben felszámolni az ellenforradalom maradványait.

50
 Nem volt te-

hát könnyű helyzetben, aki óvatosabb, taktikusabb magatartást szorgalmazott.  
Kádár János az Országgyűlést előkészítő május 7-i KB-ülésen arra hívta fel a figyel-

met, hogy a „munkástanácsok elhalásának” folyamata tapasztalható, sok helyen ma-
gától megszűnt vagy felszámolták a testületeket. Azt javasolta társainak, hogy legyenek 
türelemmel, ne siettessék mesterségesen a bomlást az – úgymond – „tapasztalati idő-
szakban”. Nem értett egyet Révai Józseffel sem, aki szerint fölösleges a munkástanács-
okkal – őket felértékelve – foglalkozni a nyitó országgyűlési beszámolóban. Kádár 
ugyanis úgy vélte, a szocialista demokrácia fejlesztéséről szólva nem mellőzheti a mun-
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kástanácsok említését, hiszen azok „mégiscsak a szocialista demokrácia megtestesítői, 
s majd a közeljövőben dől el, képesek-e pozitív irányban tovább fejlődni”.51 

Május 17-én azután, mikor a Központi Bizottság a gazdasági helyzetről s az 1957. 
évi tervről tárgyalt, az előadó Fock Jenő is Kádár álláspontjának megfelelően a türel-
mes magatartást javasolta. Úgy vélte, a munkástanácsok hasznosak, ha három krité-
riumnak megfelelnek: 1) a szocializmus talaján állnak, így a bennük lévő kommunis-
tákon keresztül elfogadják, sőt igénylik a párt irányítását; 2) működésükkel elősegítik 
az üzemi demokrácia kiszélesítését; 3) elősegítik a gazdasági problémák megoldá-
sát.52 Marosán a tőle megszokott vehemenciával csakis a bolsevizált munkástanács-
ok pozitív szerepét méltatta. Apró Antal a felszámolás helyett az átszervezésüket ja-
vasolta olyan testületté, amely az üzemi vezetést támogatja.53 Kádár, aki ismét elle-
nezte a kampányszerű felszámolást, azt javasolta, hogy Apró, Gáspár és Fock részvé-
telével hozzanak létre bizottságot, amely a közelgő pártértekezlet előtt javaslatot 
tesz az MSZMP álláspontjára a munkástanácsok sorsát illetően. A szakszervezeteké-
hez hasonló funkciót javasolt számukra, azzal a különbséggel, hogy a munkástanács-
okban nemcsak a szervezett munkások, hanem minden dolgozó képviseletet kaphat. 
A szakszervezeti vezetők érvelését átvéve ugyanakkor utalt a jugoszláv példára, ahol 
a szakszervezeti mozgalom lényegében megszűnt.54 

A pártértekezletet előkészítő június 22-ei KB-ülésre az Apró-Fock-Gáspár bi-
zottság javaslata nem készült el, így a bizonytalanság fennmaradt. A vitában nem 
volt hangsúlyos kérdés, de Kádár a zárszavában kitért a munkástanácsok ügyére, 
csak éppen nem mondott semmi biztosat: „Nagyon sok helyen felszámolták helyi-
leg, mielőtt meggyőzték volna a munkástömegeket. Egyelőre még azt sem tudjuk, 
hogy mi magunk fel fogjuk-e számolni. Ezt mi még nem tudjuk, csak arról volt szó, 
hogy a probléma már világos előttünk, hogy nekünk a szakszervezeteket kell erősí-
tenünk, minimálisan szakszervezeti kézbe kell venni a munkástanácsokat. Lehet, 
hogy a nevük is meg fog maradni. Az biztos, és ezt kategorikusan ki kell mondani, 
hogy a munkásoknak a közvetlen beleszólást az üzemvezetés ügyeibe stb. biztosí-
tanunk kell. Ez nem elvi kérdés, ez gyakorlati kérdés. Ez a mi elvünk.”55  

Az MSZMP júniusi országos értekezlete formálisan függőben hagyta, mi legyen a 
munkástanácsokkal. Valójában nem csupán összefoglalta a párt ítéletét róluk, hanem a 
sorsukat is eldöntötte. Főleg azzal, hogy lezárta a gazdaságirányításról szóló vitát. Kádár 
előadói beszédében egyenesen revizionistának ítélte a korábbi decentralizáló reform-
terveket,56 nem látott ellentmondást a szocialista demokratizmus fejlesztésének igé-
nye és a központosított irányítás között. „A gyárakban a munkásellenőrzés, a dolgozók 
beleszólási és ellenőrzési jogát az üzem vezetésébe a múlthoz képest erősíteni kell” – 
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jelentette ki, ám ennek módját nem részletezte, csupán annyit tett hozzá: „Ezzel a kér-
déssel még kell majd foglalkoznunk.”57 Kádár a munkástanácsokról szólva nem sok jó 
tapasztalatról adott számot, ellenforradalmi, ellenséges eredetüket emlegette és ösz-
szetételüket bírálta, de „megtisztításukat” követő tevékenységüket sem méltányolta, 
mondván: hatalmukat féltve harcot folytattak a pártszervezetek megalakítása ellen. A 
negatív tapasztalatok ellenére ismét csak azt hangsúlyozta, hogy csakis a dolgozók 
többségének egyetértésével találkozó eljárást lehet alkalmazni velük kapcsolatban. Ki-
látásba helyzete, hogy a párt hamarosan döntést hoz az ügyben, és ennek elveit ismer-
tette: „Úgy gondolom, a legfontosabb, hogy a munkásellenőrzést az elmúlt évekhez 
viszonyítva intézményesen növeljük a gyárakban. Biztosítani kell, hogy a munkások 
közvetlen választottai megvalósítsák a munkásellenőrzést a termelésben. Ez az ellenőr-
zés természetesen nem likvidálhatja az igazgató hatáskörét, de reális ellenőrzést jelent-
sen, beleszólást az ügyekbe, bizonyos alapok felosztásába is. Mindennek a munkásosz-
tály érdekét kell szolgálnia. Ez a döntő. Hogy munkástanácsnak vagy másnak nevezik, 
az másodrendű kérdés. Szerintem nyugodtan nevezhetjük munkástanácsnak. De meg 
kell a dolgozóknak mondani, hogy semmiféle piramist nem fogunk építeni, járási, kerü-
leti, megyei munkástanácsra nincs szükség. Magyarázzuk meg az embereknek, hogy a 
jugoszláv tapasztalat azt bizonyítja: ahol a munkástanácsok működnek, ott sorvadtak, 
háttérbe szorultak és majdnem el is tűntek a szakszervezetek funkciói. (…) A párt állás-
pontjának tehát tartalmaznia kell azt is, hogy ezek az üzemi munkásellenőrzési szervek 
feltétlenül a szakszervezetek centrális irányítása alatt dolgozzanak.”58 

A pártértekezleten a munkástanácsok kérdése korántsem volt előtérben, alig volt 
a felszólalók között, aki említette volna, ezért lehetett feltűnő a Borsod megyei má-
sodtitkár, Kukucska János hozzászólása. Aki ismerte a megyei politikai viszonyokat, az 
persze tudhatta, hogy a borsodi pártbizottság az ottani megyei munkástanács szere-
pe miatt különleges helyzetben volt. A felszólalás lényege a már büntetőeljárás alá 
vont Földvári Rudolf elítélése, a tőle való elhatárolódás volt.59 Az önigazolási kény-
szerrel magyarázható a túlbuzgóság, hogy eredményként tálalta a munkástanácsok 
nagy többségének elhalását a megyében, és szükségesnek tartotta, hogy országszer-
te intézményesen megszüntessék őket.60 A szakszervezeti vezetők közül csak Gáspár 
Sándor szólt hozzá a munkástanácsi kérdéshez, s aligha meglepő, hogy a Kádár által 
igényelt munkásellenőrzést, amely a vállalatok egyszemélyi vezetését lett volna hiva-
tott kiegészíteni, a szakszervezetekkel kívánta megvalósítani.61 

Az MSZMP országos értekezletének határozata látszólag semmitmondó a mun-
kástanácsok sorsát illetően, hiszen semmi konkrétumot nem tartalmazott. Kijelen-
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tette, hogy a munkástanácsok sorsáról a tapasztalatok elemzése és a dolgozókkal 
folytatott konzultáció alapján később kell majd dönteni. Valójában a megoldás 
módjára is utalt az a kitétel, mely szerint: „Az üzemi demokrácia további szélesíté-
sét, ezen belül a munkástanácsok jövőjét annak figyelembe vételével kell majd el-
dönteni, hogy az üzemek életében tovább erősödjék a szakszervezetek szerepe…”62 

1957 augusztusára végre elkészült az Apró-Fock-Gáspár bizottság javaslata, ame-
lyet a Politikai Bizottság augusztus 27-én tűzött napirendre. Az ekkor meghozott 
döntés úgy szólt, hogy a munkahelyi demokrácia fejlesztése érdekében (természete-
sen a munkástanácsok maradványait felszámolva, jóllehet az előterjesztés ezt nem 
mondta ki világosan) üzemi tanácsokat hoznak létre. A PB-ülésen a vitában ugyan 
Gáspár Sándor ellenvetést tett a szakszervezetek számára konkurenciát jelentő üze-
mi tanácsok létrehozásával szemben, 80 százalékos szervezettség mellett nem látta 
alátámasztottnak Kádár érvelését, miszerint szükség van egy valamennyi dolgozó 
képviseletét ellátó testületre. Októberre tervezték az üzemi tanácsokról szóló jog-
szabály kiadását, ezt követően pedig a szakszervezeti törvény elfogadását.63 

Az MSZMP-nek a munkástanácsok formális megszűnését eredményező dönté-
sét az Elnöki Tanács 1957. november 17-én kelt törvényerejű rendelete tette vég-
legessé, amely hatályon kívül helyezte a gyakorlatilag már addig is figyelmen kívül 
hagyott 1956. évi 25. számú tvr. rendelkezéseit. Ezt megelőzően, október 29-én 
kormányhatározatként – vagyis meglehetősen alacsony szinten – jelent meg az 
üzemi tanácsok megalakításáról és működéséről szóló jogszabály.64 Az ebben fog-
laltak nyomokban sem emlékeztettek arra az önigazgatási koncepcióra, amit az egy 
évvel korábban megalakult munkástanácsok követeltek. Valójában az üzemi taná-
csok semmiféle érdemi szerepet nem töltöttek be, erre nem is lehetett módjuk a 
szovjet típusú centralizált tervutasításos gazdaságirányítás és a kommunista párt 
minden szférára kiterjedő monopolhatalmának helyreállítása után.  

Miközben a munkástanácsok tagjai ellen javában zajlottak az eljárások, folyta-
tódott a tömeges megtorlás, a munkástanácsok elvi és gyakorlati problémáján egy 
semmire sem való jogszabállyal az MSZMP egyszer s mindenkorra túltette magát. 
A kádárizmusban a munkáspolitikát, amelyet a rendszer legitimációja egyik alappil-
lérének szántak, etatista és paternalista alapon építették fel.  Érdekeik és igényeik 
megfogalmazását – jóllehet a nagyipari munkásság helyzetét kitüntetett figyelem-
mel kísérte – nem bízta magukra a munkásokra. 
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