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Előszó

Tisztelt Olvasó!
Történészek új generációja kezd komolyan elgondolkodni az 1989-es kelet-európai rendszerváltozás okairól, jellegéről és következményeiről. A legkiválóbb
munkák különböző tudományágak módszereinek egyidejű alkalmazásával közelítik meg témájukat, mert a szerzőket nem annyira a megcsontosodott intézményi struktúrák érdeklik, hanem mindenekelőtt az, hogy miképpen cselekedtek, éreztek a dolgozó emberek, akik akarva-akaratlanul formálták a világot maguk körül.
Bartha Eszter könyve ebben az értelemben is rendhagyó mű. Noha eredetileg bölcsészdoktori disszertációnak (Phd) készült, végül olyan könyv vált belőle, amelyet nem szakmabeliek is élvezettel olvashatnak. Főleg azoknak az olvasóknak az érdeklődésére tarthat számot e mű, akik kíváncsiak arra, hogy vajon a
régi, államszocialista rendszer miért omlott össze úgy, hogy azok, akikre a rendszer leginkább hivatkozott, vagyis a munkásság – illetve, ahogyan ma nem szabadna fogalmazni, a „munkásosztály” – különböző rétegei kísérletet sem tettek
a védelmére. A történelem és a szociológia határmezsgyéjén mozgó igen alapos
vizsgálódás a cseppben vizsgálja a tengert. Győr és Jéna munkássága, a két híres,
tradicionális gyárkomplexum dolgozóinak gondolkodása, cselekvésmódja, társadalmi-politikai motivációi rajzolódnak ki a terjedelmes mű oldalain, és az öszszehasonlító elemzés során mind módszertanilag, mind tartalmilag is körvonalazódnak egy kelet-európai körkép kontúrjai. Sok minden megvilágosodik a magyar–keletnémet összevetésben. Mindenekelőtt az, hogy a két ország munkássága milyen mértékben sodródott azokkal az állami és pártvezetőkkel, akik a munkássorsot állították politikai propagandájuk középpontjába. Hogyan, illetve miért hittek a munkások különböző rétegei a kommunista vezetők ígéreteinek, és
hogyan, illetve miért fordítottak nekik hátat más történelmi időszakokban. Az
1970-es–80-as évek történetéhez fontos hozzájárulás lesz Bartha Eszter könyve, kérdésfelvetései és megoldásai minden bizonnyal másokat is gondolkodásra
ösztönöznek, mindenekelőtt arra, hogy a hazai historiográfia mainstream világának közhelyeit, sematikus „kommunizmus-ábrázolásait” megkérdőjelezzék a
források becsületes kutatása és felhasználása útján.

A fiatal, de már történésszé érett generáció reményteljes, igen tehetséges képviselője Bartha Eszter, aki nemcsak a történeti szaktudomány iránt elkötelezett,
hanem elméleti érdeklődéssel közelíti meg a történelmi folyamatokat, nem ragad le a „pozitivista” leírásnál, nem hagyja másra az elemzést, történetileg és
elméletileg egyszerre ragadja meg témáját. Ritka adottság. S ha hozzávesszük,
hogy nő létére követel magának helyet a társadalomtudományokban, ami a mai
magyarországi állapotokat ismerve önmagában is teljesítmény, akkor még büszkébbek lehetünk arra, hogy e művet az ELTE BTK Kelet-Európa Története tanszéke, valamint Ruszisztikai Központja publikálhatta a L’Harmattan Könyvkiadó szakszerű közreműködésével.
Krausz Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár
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Bevezetés

A győri Tér-kép című, frissen alapított ellenzéki újság 1989. június 1-i számában provokatív körkérdést tett fel olvasóinak: „Visszahívná-e a kapitalistákat?”1
A válaszok többsége az igen felé hajlott, ami az akkori rendszerváltó politikai
légkörben nem meglepő. Amin mai szemmel nézve inkább csodálkozhatunk, az
az „igen” válasz indoklása: a válaszadók ugyanis azt hangoztatták, hogy a munkások többet profitálhatnak a kapitalizmusból, mint a létező szocializmusból,
és ezért a kapitalizmus visszaállítása a munkásság egészének érdekeit szolgálja.
Íme az egyik, ilyen szempontból karakterisztikus válasz:
Ha ugyanúgy gondoskodik a munkásairól, mint ahogy azt a Zwack ígérte a televízióban, akkor már holnap jöjjön. Nagyon sokan jártak már a magyarok közül nyugaton, mindenki láthatja az ottani életszínvonalat, a szociális biztonságot még a munkanélküliség mellett is. Nemrégen olvastam valahol, hogy a munkásmozgalom igazi eredményt éppen a kapitalista országokban ért el. S nem hiszem, hogy a munkások érdekének hangoztatása pusztán demagógia lenne egy
tőkés részéről. Ő nyilván tudja, hogy ez a legbiztosabban megtérülő beruházás.2
Egy kis célzatos demagógiát természetesen felfedezhetünk abban, hogy az ellenzéki lap elsősorban a munkásság érdekeire hivatkozott Magyarország egyik legnagyobb iparvárosában, amikor a létező (bár akkor már igencsak bomladozó)
szocializmus ellen próbálta hangolni az olvasókat. A munkásellenesség vádja elérte a megye legnagyobb iparvállalatának, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárnak a vezérigazgatóját, Horváth Edét is, akinek a karrierje pedig, mondhatni,
példaértékű szocialista pályatörténet, hiszen élmunkásból küzdötte fel magát
vezérigazgatóvá, és soha nem tagadta meg munkásgyökereit.3 A rendszer megingásával Horváth Edét egyre több támadás érte túlságosan is reflektorfényben
levő politikai szerepvállalása miatt (1970 óta a Központi Bizottság tagja volt). A
Tér-kép fent idézett számában megjelent egy interjú a vezérigazgatóval, aki hevesen tiltakozott a munkásellenesség vádja ellen. Ugyanakkor a maga módján ő
1
2
3

Visszahívná a kapitalistákat? Tér-kép, 1989. június 1.
Uo.
Horváth Ede életéről lásd Horváth Ede: Én volnék a Vörös Báró? Pécs, Szikra Nyomda, 1990; Dusza
András: A birodalom végnapjai. Így láttam Horváth Edét. Győr, X-Meditor Kft., 2003.
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is magyarázatot keresett arra, hogy miért fordultak szembe a munkások a létező
szocializmussal. Néhány tanulságos gondolatot szeretnék idézni az interjúból:
Egy időben azzal próbáltuk az embereket jobb munkára serkenteni, hogy ismételgettük, tiéd a gyár, magadnak építed. Ez nem bizonyult igaznak. Az embereket két dolog érdekli: legyen tisztességes munkájuk és legyenek megfizetve.
Ha ez megvan, magukénak érzik, ha nem is a gyárat, de legalább a munkahelyet. S ha ez megvan, jó a közérzetük is. Ezt nem tudtuk megvalósítani, az emberek közérzetét folyamatosan rontottuk el. Ez részben a Rábára is igaz. Annak ellenére, hogy hazai viszonylatban tisztességesek a béreink, mi sem tudtuk teljes mértékben megoldani a kérdést. Én már régóta mondom, a legdrágább mulatság az olcsó munkaerő. Azt viszont ne rajtam kérje számon, hogy
Magyarország összes gyárában rossz a munkások közérzete.4
Noha Horváth Ede sem akkor, sem később nem hangoztatta a kapitalizmus viszszaállításának szükségességét, szavai egy ponton egybecsengenek a fent idézett
„munkásellenzéki” válaszadó véleményével, és azt a tényt rögzítik, hogy a „munkásállam”5 fő társadalmi bázisának számító nagyipari munkásosztály körében
4
5

Beszélgetés Horváth Edével, a Rába MVG vezérigazgatójával. Tér-kép, 1989. június 1.
A létező szocializmus jellegéről a győztes októberi forradalom óta súlyos elvi viták folytak mind a marxisták, mind pedig a meggyőződéses antikommunisták körében. Ezeket a vitákat az „Államszocializmus vagy munkás-önigazgatás? A sztálinizmus baloldali kritikája” című fejezetben körvonalazom.
Itt most csak a terminológiát szeretném megmagyarázni. A kötet szerzője azt az álláspontot osztja,
amely szerint Kelet-Európában az adott történelmi feltételrendszerben nem a Marx által megálmodott szocializmus jött létre, hanem valami más, amit leginkább az „utolérő fejlődés” Sztálin által erőltetett koncepciójával jellemezhetünk. A rendszer ugyanakkor nem volt kapitalista sem, hiszen az államot állította legfőbb tulajdonosként a magántulajdonosok helyére. Ezért az államszocializmus, a létező szocializmus és a munkásállam kifejezéseket a kötetben szinonímaként használom. Az idézőjeleket a könnyebb olvashatóság okán mellőzöm; a munkásállam a továbbiakban idézőjel nélkül szerepel. Ez ellen vethető, hogy a „munkásállam” a klasszikus marxista értelemben nem volt munkásállam, hiszen a dolgozók nem gyakoroltak tényleges ellenőrzést a termelőeszközök felett; csak elméletben voltak tulajdonosok. A könyv azonban ennek az ellenkezőjét sem óhajtja bizonyítani, vagyis azt,
hogy az ipari munkásság alávetett osztály volt, és semmilyen szerepet nem játszott az állampárt politikájában. Ellenkezőleg, a kötetben éppen azt szeretném bemutatni, hogy milyen volt a két párt munkáspolitikája 1968 és 1989 között, és milyen tényezők alakították döntően a munkásokkal kötött politikai kompromisszumot, ami mindkét országban megalapozta a „jóléti diktatúrát”. Itt jelzem, hogy
a továbbiakban ezt a fogalmat is idézőjel nélkül használom: a jólét, ez igaz, viszonylagos volt, de az
1970-es években a munkások életszínvonala a korábbi időszak nélkülözéseihez képest mindkét országban jelentősen emelkedett. Mivel érvelésem egyik központi tézise, hogy az 1968-as évek reformidőszaka utáni politikai kompromisszum egy fogyasztói társadalom irányába tolta el a munkásokat,
és a fogyasztói (tehát ki nem mondottan kapitalista), nem pedig a baloldali, antikapitalista tudatot
erősítette körükben, adekvátnak tartom a kifejezés idézőjel nélküli használatát. Itt szeretném felhívni
a figyelmet Földes György egy rövid, de annál megvilágítóbb elméleti alapvetésére a munkásság és az
állampárt viszonyáról (Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság. Eszmélet, 1993. 19. sz.). A kötet empirikus eredményei egybecsengenek a tanulmány fő téziseivel, sőt, kiterjesztik az érvelés érvényességét a honeckeri NDK-ra. Én egy helyen értékelem talán másképp a jóléti diktatúrát: a fogyasztói szocializmust egyfajta „fából vaskarikának” tartom, és úgy érvelek, hogy miközben a jóléti diktatú-
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az 1980-as években széles körű elégedetlenség uralkodott a létező rendszerrel
szemben. A munkástámogatottság csökkenése döntőnek bizonyult a rezsim politikai válsága idején, amikor a hivatalos szocialista propagandában olyan sokat
emlegetett munkástömegeket a nevükben uralkodó kommunista pártok KeletEurópa-szerte sehol nem tudták megszólítani. Ezen a fejleményen kevéssé lepődtek meg azok a rendszerkritikus marxisták, akik a rendszer stabilizálódása,
mondhatjuk, bebetonozódása idején – hiszen a kelet-európai szocialista rendszerek 1989–90-es összeomlása a társadalomtudósok és politikusok óriási többségét meglepetésszerűen érte mind Keleten, mind Nyugaton6 – balról bírálták
az államszocializmust, és Magyarországon Lukács György nyomdokain haladva
a munkásdemokráciát és a termelőeszközök feletti közvetlen társadalmi ellenőrzést kérték számon az uralkodó kommunista rezsimen.7 Abban a meggyőződésben, hogy az államszocializmus nemcsak jobbról, a piacgazdaság irányába,
hanem balról, egyfajta önigazgatásra, önszerveződésre épülő közösségi szocializmus eszményének alapján is megreformálható, a rendszerváltozás előtt sok
Nyugaton élő marxista osztozott a kelet-európai rendszerkritikus baloldallal.
Érdekes adalékot nyújtana a rendszerváltozás eszme- és ideológiatörténetéhez
annak pontos végigkövetése, hogy an szorult ki szinte egy csapásra az önigazgató szocializmus a pártokká szerveződő ellenzéki hálózatok, mozgalmak programjából, és hogyan emelkedett ezzel párhuzamosan az egyedül üdvözítő ideológia rangjára a piacgazdaság és a magántulajdon, amit korábban minden ellenzéki program a vegyesgazdaság kontextusába helyezett, és a magántulajdon, az
állami tulajdon és a közösségi tulajdon formáinak együttélését irányozta elő.8
Az önigazgató modell kiszorulásával egyidejűleg olyan várakozások kezdtek
tapadni a piacgazdasághoz, amelyek sok tekintetben emlékeztetnek a tervgazdaság egykori „tudományos” dicsőítésére. Miközben az 1980-as években a gazdasági recesszió illuzórikussá tette nemcsak az életszínvonal folyamatos javulására, hanem a korábbi szint megtartására vonatkozó lakossági reményeket, a
szabad piac úgy jelent meg, mint egy új csodagyógyszer, ami egy csapásra helyrehozza a „kommunizmus” alatt elkövetett hibákat és tévedéseket, és „melles-

6
7

8

ra, mint politikai kompromisszum, rövid távon megerősítette a rendszert, hosszú távon előkészítette a rezsim társadalmi bukását, ami az 1980-as években be is következett, jóval a tényleges politikai
összeomlás előtt. Abban azonban teljesen egyetértek Földes Györggyel, hogy az állampárt a bukásáig
nem tévesztette szem elől a munkáspolitikát; sőt, éppen az siettette a rendszer gazdasági összeomlását, hogy nem merték felvállalni az ipari struktúraváltással együtt járó munkanélküliséget és a szakképzetlen munkások nagy részének a munkaerőpiacról való kiszorulását.
Lásd Klaus von Beyme: Transition to Democracy in Eastern Europe. Houndmills, Macmillan, 1996.
Ezt az elképzelést a rendszerváltás időszakában a Baloldali Alternatíva Egyesület képviselte a legnagyobb tudatossággal, elméleti folytatását pedig az 1989-ben alapított Eszmélet c. folyóiratban találta
meg.
A magyar rendszerváltozás politikatörténetéről lásd Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon, 1987–1990. Budapest, Napvilág, 2006; Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Budapest,
Rubicon, 2003.
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leg” megoldja a kelet-európai régió több évszázados gazdasági elmaradottságának, a megkésett fejlődésnek minden problémáját.9 Az alapos eszmetörténész számos okát adhatja annak, hogy az önigazgató szocializmus miért tűnt
el a rendszerváltást meghatározó politikai erők programjából. Én egy olyan jelenségre szeretnék rávilágítani, ami megítélésem szerint szorosan összefügg az
önigazgatás programjának politikai marginalizálódásával és a rendszerkritikus
kelet-európai értelmiség többségének „jobboldali” fordulatával; ha azt vesszük
alapul, hogy ennek az értelmiségnek a nagy része az 1960-as és az 1970-es években még balról bírálta az államszocializmust, és nem tartotta volna kívánatosnak – még kevésbé szükségszerűnek – a kapitalizmus visszaállítását Kelet-Európában.10
A jelenség, amire a kötet vizsgálódása irányul, a munkásosztály politikai cselekvése, egészen pontosan nem-cselekvése abban az értelemben, hogy a rendszer fő támaszának tartott nagyipari munkásosztály nemcsak a káderelit azon
várakozására cáfolt rá, hogy a munkásság megvédi a munkásállamot, hanem
a rendszerkritikus baloldali értelmiség azon reményeire is, hogy a munkások,
megszabadulván az uralkodó kommunista pártok gyámkodásától, a saját kezükbe veszik majd a forradalmat, és síkra szállnak egy demokratikus, önigazgató szocializmus megteremtéséért.11 Az ipari munkásság politikai akciója azon9

10

11

A szocializmusból a kapitalizmusba való átmenetnek ezt a leegyszerűsített és politikai megfontolásoktól sem mentes elméletét kínálta a tranzitológia. A tranzitológiai elmélet kritikájához lásd Thomas
Nowotny: Transition from Communism and the Spectre of Latin-Amerikanization. East European
Quarterly, 1997, vol. 31.; Stephan Lessenich: Struktrurwandel in Transformationsgesellschaften:
Vom Süden zum Osten und zurück. In Wolfgang Glatzer – Ilona Ostner (szerk.): Deutschland im
Wandel: Sozialstrukturelle Analysen. Opladen, Leske und Budrich, 1999; Bill Lomax: A tranzitológia
válsága. In Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Budapest, Napvilág Kiadó,
1998. A rendszerváltás nagy elméleteinek kritikai áttekintéséhez lásd pl. Bartha Eszter: Transition,
Transformation, „Postsocialism”. Theorizing Systemic Change in Eastern Europe. In Csaplár-Degovics
Krisztián – Mitrovits Miklós – Zahorán Csaba (szerk.): After Twenty Years. Reasons and Consequences
of the Transformation in Central and Eastern Europe. Berlin, Ost-Europa Zentrum Berlin, 2009.
Lásd Bence György – Kis János [Mark Rakovski]: A szovjet típusú társadalom marxista szemmel. Párizs, 1983. /Magyar Füzetek, 5./ De a Diktatúra a szükségletek felett című könyv 1981-es előszavában
még Fehér Ferenc, Heller Ágnes és Márkus György is inkább több, mint kevesebb szocializmust sürgetett – részben a Szolidaritás hatása alatt.
A nyugati marxisták közül Michael Burawoy fogalmazta meg talán a legkorábban azt a szociológiai
kérdést, hogy hol volt a munkásosztály a kelet-európai rendszerváltás idején. Egyik tanítványa, Linda Fuller éppen az NDK-ban vizsgálta meg ezt a kérdést (Linda Fuller: Where Was the Working Class?
Revolution in Eastern Germany. Urbana–Chicago, University of Illinois Press, 1999). Fuller kutatása
azonban szociológiai jellegű, és nagyon kevéssé vonja be a vizsgálatba a szocializmus társadalomtörténetét. Ezért túlontúl kritikátlanul épít Konrád és Szelényi értelmiség-tézisére, vagyis arra, hogy a
megvalósult szocializmusban az értelmiség lesz majd az uralkodó osztály (Konrád György – Szelényi
Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Budapest, Gondolat Kiadó, 1989). Ez alapján Fuller úgy
látja, hogy a keletnémet munkásság nem akart beleavatkozni egy olyan harcba, amit az értelmiségen
belüli frakcióharcként értékelt (a „dogmatikusok” és a „reformerek” között). Én Fuller tézisét azért
nem tartom kielégítőnek, mert (1) figyelmen kívül hagyja az állampárt munkáspolitikáját, és bizonyítás nélkül feltételezi, hogy az értelmiség profitált a legtöbbet a létező szocializmusból; (2) nem ma-
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ban – szemben a „dogmatikus”12 kommunisták és a lukácsi harmadik útban, vagyis egy demokratikus szocializmusban gondolkodó rendszerkritikus marxisták várakozásával – elmaradt. A munkások politikai osztályként egyáltalán nem
léptek színre követeléseikkel. Az uralkodó kommunista rezsimek összeomlása
politikai vákuumot teremtett, vagyis – kedvező társadalmi feltételek esetén –
egy jól szervezett munkásmozgalom elindíthatott volna egy olyan, nagyszabású baloldali kísérletet, ami legalábbis a zászlajára tűzte volna az önigazgatást.
A munkásság politikai akcióira azonban csak elvétve került sor Kelet-Európában, és azok zöme is akkor következett be, amikor már eldöntött kérdés volt a
kapitalizmus visszaállítása, és a munkások a munkahelyük megszűnése, a tömeges elbocsátások ellen tiltakoztak, nem pedig egy új világrendet szerettek volna
megteremteni. Visszatekintve azt mondhatjuk, hogy noha sok ponton volt vita
az ortodox kommunisták és a rendszerkritikus marxisták között, egy dologban
azonos volt a tévedésük: 1989-ben a kelet-európai munkásság zöme nem kívánta a kapitalizmus mint világrendszer leváltását, és nem gondolkodott baloldali
alternatívában. Politikai passzivitásuk tulajdonképpen a baloldali társadalmi kísérletekkel szembeni általános szkepticizmust fejezte ki. Nem véletlenül vonult
be a neoliberalizmus szinte diadalmenetben a rendszerváltozás utáni Kelet-Eu-

12

gyarázza meg, hogy ha a munkások mindig alul levő és kizsákmányolt osztálynak tartották magukat,
akkor miért nem alakult ki az NDK-ban és Magyarországon a Szolidaritáshoz hasonló munkásmozgalom. Az a kérdés azonban, hogy hol volt a kelet-európai munkásosztály a rendszerváltás idején, továbbra is adekvát, annál is inkább, mert a rendszerváltás mai megítélése sem független a munkásosztály akkori politikai viselkedésétől.
Az MSZMP-n belül már az 1968-as gazdasági reform időszakában nagy harc bontakozott ki a reformellenes „dogmatikusok” és a piacpárti „reformkommunisták” között. Ezt az „1968 és a munkások”
című részben tárgyalom részletesen. Az 1973-as hírhedt filozófusperben a Politikai Bizottság „revizionista-újbaloldalinak” nevezte azokat a szerzőket, akik akkor baloldalról bírálták a piacszocializmus
elképzelését és gyakorlatát. Én a továbbiakban szinonímaként használom az „ortodox” és a „dogmatikus” jelzőket; a „reformkommunisták” és a „piacpártiak” ugyancsak egymás szinonímái. A párton belüli két nagy irányzat a dogmatikus és a reformer maradt. Ahogyan a filozófusper és a kevésbé ismert
Kemény-per mutatja, a rezsim a baloldali ellenzéket tekintette a legveszélyesebbnek uralmára nézve,
ezért azzal számolt le a legkeményebben. Talán jogosan, mert a „revizionista-újbaloldal” bírálta a legkeményebben a fogyasztói szocializmust, rámutatva arra, hogy az egy kapitalista restaurációt fog előkészíteni. (Megítélésem szerint ez is történt.) A párton belüli két nagy irányzat harcához lásd Földes
György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m. A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék viszonyáról
lásd Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez). Eszmélet,
1993. 19. sz.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per. Eszmélet,
1993. 19. sz. Noha az NDK-ban nehezebb dokumentálni az ellenzékiséget, a helyi anyagokból hozhatunk bizonyítékot arra, hogy ott is kíméletlenebbül üldözték a rendszer baloldali ellenzékét, mint azokat, akik „csak” azért panaszkodtak, mert nem volt elég áru a boltokban, vagy sokat kellett várni egy
autóra. A jénai Zeiss-gyárban dolgozott Matthias Domaschk, egy fiatal munkás, aki az 1980-as évek
elején csatlakozott egy baloldali kommunához. A fiatalembert alternatív viselkedése és politikai nézetei miatt többször zaklatta a rendőrség. Amikor Berlinbe ment meglátogatni a barátait, a vonaton letartóztatták. A vizsgálati fogságban a fiatalember öngyilkosságot követett el. A kommuna több tagját
addig zaklatta a rendőrség, amíg áttelepültek az NSZK-ba. Matthias Domaschk emlékét egy „ellenzéki” magánarchívum őrzi Jénában (Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk”).
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rópába; és valóban, ezt szó szerint érthetjük, olyan zökkenőmentesen vette át a
korábbi marxista ideológia helyét a kelet-európai mainstream akadémiai és politikai diskurzusban.
A munkásság politikai cselekvésének hiánya felerősítette azokat a posztmodern diskurzus által táplált intellektuális kételyeket, amelyek az osztályfogalom
használhatóságát nemcsak a jelenben, hanem sokszor ahistorikus módon bármely történeti korban megkérdőjelezik.13 A „munkásosztályt” ráadásul sokan
nemcsak avítt marxista fogalomnak tartják, amelynek a történelem lomtárában
van a méltó helye, a Lenin-szobrokkal és a marxista klasszikusokkal együtt, hanem a szocialista munkásosztályt kritikátlanul a bukott rendszerrel azonosítják, ami éppen ezért nem érdemel komolyabb tudományos figyelmet. A gyorsan
változó intellektuális divatoknak hódoló szerzők azonban nagyon könnyen elfelejtik, hogy ez a módszer éppen a kárhoztatott, dogmatikus, sztálini ihletésű
munkástörténet-írásra hajaz, amikor kötelező volt – a történeti korra való tekintet nélkül – mindenhol megtalálni a homogén, forradalmi tudatú munkásosztályt, amelynek elsődleges célja a kapitalizmus megdöntése, miután a kommunista párt elszánt forradalmárai tudatára ébresztették kizsákmányolt helyzetének. Hasonlóan történetietlen az a felfogás, amely legszívesebben az egész osztályelemzést kiiktatná a történetírásból – mint marxista „csökevényt”. A nagyipari munkásosztály a szocialista időszakban a kelet-európai társadalmak legnagyobb osztályát alkotta – és így volt ez még az 1970-es években is a nyugat-európai társadalmakban, mielőtt bekövetkezett volna a szolgáltatóipar robbanásszerű fejlődése és a termelőipar kihelyezése a fejlődő országokba. Amikor munkásosztályról beszélek a kötetben, akkor mindenekelőtt erre a történelmileg létező társadalmi osztályra gondolok.
A „munkásosztálynak” természetesen volt egy ideológiai jelentése is: itt utalok vissza az egységesnek tekintett, forradalmi munkásosztályra, amire előszeretettel hivatkoztak a kommunista politikusok és az ortodox marxisták. Ezzel a
felfogással a kötetben több ponton is vitatkozom: egyrészt megmutatom, hogy
az egységesnek tekintett munkásosztály korántsem volt egységes, másrészt pedig a szocialista tudat nem következett az osztályhelyzetből, noha nem tagadható, hogy a szocialista üzemi politika sok tekintetben kedvezett egy baloldali mentalitás kialakításának. A munkásosztálynak ezt az ideológiai jelentését azonban
egészében elutasítom; ellenkezőleg, azt szeretném megmutatni, hogy az osztály13

Miközben sok szerző idejét múltnak tekinti az osztályelemzést, vannak, akik továbbra is szükségesnek tartják a munkásságtörténetben megőrizni vagy újraértelmezni az osztályokat. Lásd Don
Kalb: Expanding Class: Power and Everyday Politics in Industrial Communities, the Netherlands,
1850–1950. Durham–London, Duke University Press, 1997, 3–24.; Thomas Welskopp: Ein modernes Klassenkonzept für die vergleichende Geschichte industrialisierender und industrieller
Gesellschaften. In Karl-Thomas Lauschke – Thomas Welskopp (szerk.): Mikropolitik im Unternehmen.
Arbeitsbeziehungen und Machtstrukturen in industriellen Groȕbetrieben des 20. Jahrhunderts. Essen,
Klartext-Verlag, 1994, 48–106.
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helyzetből önmagában még semmilyen tudat nem következik, és egyúttal rámutatni azokra a tényezőkre, amelyek a kelet-európai munkásállamok utolsó évtizedeiben döntően meghatározták a gyári munkások tudatát.
A kötet két helyi esettanulmány, a keletnémet Carl Zeiss és a magyar Rábagyár bemutatásával szemlélteti a szocialista munkáspolitika működését és fogadtatását a rendszerváltozást megelőző húsz évben. Miközben mindkét gyár
párt- és munkástörténete viszonylag jól dokumentált, elsősorban nem arra törekszem, hogy minél részletesebb, deskriptív jellegű beszámolót adjak két szocialista nagyvállalat mindennapjairól. A mikrotörténeti vizsgálódást szeretném
összekötni egy mélyebb, strukturális elemzéssel, és a szocialista munkáslét regionális dokumentálásán túl arra törekszem, hogy három aspektusból nyújtsak
adalékot a létező szocializmus utolsó nagy korszakához. Az első mozzanat az
osztályfogalom használata. Ahogyan fentebb már megjegyeztem, az elemzésben társadalmi realitásnak tekintem a nagyipari munkásosztályt. Kiindulópontom, hogy az állampárt is annak tekintette, és társadalompolitikájában kiemelten foglalkozott ezzel az osztállyal. Miközben már Sztálin legismertebb baloldali ellenfele, Trockij kétségbe vonta a munkásállam létezését, és a nómenklatúrát
jelölte meg a sztálini rezsim fő haszonélvezőjeként,14 nem pedig a munkásosztályt, a kommunista rezsimnek – minden látszat ellenére – valójában soha nem
volt közömbös a munkásság politikai viselkedése.15
A sztálini modell válságát jelző berlini és poznaĔi munkástüntetések és természetesen az 1956-os magyar felkelés, amelynek jelentős erejét a munkásság,
elsősorban a munkásfiatalok csoportja adta, akiket elkeserítettek az alacsony
bérek és az üzemi hierarchia, ami a perifériára szorította őket,16 rákényszerítette
a kommunista vezetőket arra, hogy újragondolják a sztálini erőltetett iparosítás
politikáját, és egyfajta fogyasztói szocializmusban gondolkodjanak. Ezt a felismerést tükrözte a hruscsovi reformpolitika, amelyik nemcsak a fogyasztást kívánta növelni, hanem megpróbálta hatékonyabbá tenni az állami nagyvállalatok termelését a piaci ösztönzők bevezetésével, és lazítani akart a központosított tervezési politikán, amely nem volt alkalmas a sokrétű fogyasztói igények
kielégítésére. Nem véletlen, hogy az első nagy gazdasági reformkísérletre éppen
az NDK-ban, a Szovjetunió leghűségesebb keleti csatlós államában került sor.
A Szovjetuniótól kevésbé függő államok még merészebb reformtervekkel kísérleteztek. A „nagyobb piac” szellemében fogant reformok kerültek bevezetésre
Csehszlovákiában és Magyarországon is. A lengyeleknél Gomułka, bukása után
pedig Gierek tervezett hasonló indíttatású reformokat.
14

15
16

Leon Trotsky: The Revolution Betrayed. What is the Soviet Union and where is it going? (Transl. Max
Eastman.) New York, Doubleday, Doran & Co., Pathfinder Press, 1937.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.
Vö. Mark Pittaway: A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari munkásság, a szocializmus
széthullása és rekonstrukciója, 1953–1958. Eszmélet, 2006. 72. sz.
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Hruscsov bukásával azok a keményvonalasok kerekedtek felül a Szovjetunióban, akik attól tartottak, hogy a sztálinizmus alatt kialakult tervgazdasági rendszer reformja óhatatlanul a rendszer további bomlásához és előbb-utóbb az államszocializmus bukásához vezet. A piaci reformokat így lényegében Magyarország kivételével minden szatellitállamban leállították. A fogyasztói szocializmus
szlogenje azonban megmaradt: míg korábban a szocializmus egy, a világtörténelemben példátlan méretű emancipációs projektet jelentett, amely beteljesítette volna a francia forradalom követeléseit, addig az 1960-as években a párt hivatalos ideológiájában előtérbe került a nyugati életszínvonalhoz való felzárkózás, a magasabb fogyasztás propagálása.
A fenti fejtegetéstől szeretnék eljutni a következő mozzanatig, és ez a legitimáció problémája. Az ellenzéki értelmiség egy időben előszeretettel hivatkozott a pártállam hiányzó legitimációjára, elfeledkezve arról, hogy Max Weber
maga is úgy gondolta, hogy legitimációt többféle forrásból lehet meríteni.17 A
kommunisták nem demokratikus választás útján jutottak hatalomra, és nem is
törekedtek arra, hogy ilyen módon legitimálják uralmukat. Nem véletlenül vette azonban az állampárt nagyon komolyan a munkástiltakozás minden formáját
a sztrájkoktól a tüntetésekig. A rezsim – deklaráltan – a munkásosztály érdekeit képviselte; márpedig a marxisták jól ismerték azt a tételt, hogy ha az uralkodó
osztály egy része a rendszer ellen fordul, az a rendszer hanyatlásának a legbiztosabb tünete. Az 1950-es években több jel utalt arra, hogy a sztálini munkáspolitika, az erőltetett iparosítás és a beruházások érdekében alacsonyan tartott fogyasztás válságba jutott. Egy újfajta legitimációra volt szükség, amit az 1960-as
években a fogyasztói szocializmusban találtak meg a kelet-európai kommunista rezsimek. A munkáspolitika elemzésével és a munkásság körében való fogadtatásával a következő tételt szeretném bizonyítani a kötetben: az 1960-as években egy új társadalmi alku születik meg a nagyipari munkásosztály és az uralkodó kommunista pártok között. A „néma egyezmény” értelmében a rezsimek garantálták a többi társadalmi réteghez képest magas munkásfizetéseket és a kelet-európai gazdaságok lehetőségeihez képest nagylelkű munkáspolitikát (gondolok itt elsősorban a bérpolitikára,18 a lakásprogramra és a nagy állami építkezésekre, a munkásoktatás, a munkásművelődés és a közösségi élet anyagi támogatására és a munkásfiatalok továbbtanulásának finanszírozására).19 Az 1960-as
évek nemcsak a nyugat-európai újbaloldal előretörését fémjelzik; Kelet-Európá17

18

19

Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. Budapest, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, 1987, különösen 221–225. és 248–260.
A nagyipari munkásosztály mind az NDK-ban, mind pedig Magyarországon sikeresen védte meg reálbéreit a többi társadalmi osztályhoz képest. Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i.
m.; Peter Hübner: Konsens, Konflikt und Kompromiȕ: Soziale Arbeiterinteressen und Sozialpolitik in der
SBZ/DDR 1945–1970. Berlin, Akademie Verlag, 1995.
Ez a program tulajdonképpen nem volt más, mint a hagyományos szociáldemokrata emancipációs
„projekt” átvétele.
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ban is megjelent az államszocializmus baloldali kritikája, a szocializmus demokratikus reformjának követelése.20 Ez a program – szemben az 1989 utáni fejleményekkel – nem a piacgazdaság visszaállítását tűzte ki célul, hanem egy baloldali, antikapitalista alternatívában gondolkodott.21
A kelet-európai kommunista rezsimek nemet mondtak erre az alternatívára,
végérvényesen elzárkózva a rendszer baloldali reformjától.22 A fogyasztói szocializmus propagálásával sikerült legalábbis egy időre megvásárolniuk a társadalmi békét a munkásosztálytól: az 1960-as évektől Kelet-Európa-szerte nem találkozunk olyan munkásmegmozdulásokkal, amelyek az 1950-es években megrengették a sztálinizmust.23 Kelet-Európában az 1970-es években egy kivételt említhetünk, a Szolidaritást, de a lengyel eset éppen hogy a fenti tézist igazolja. A lengyel kommunista párt valójában soha nem tudta megkötni azt a társadalmi alkut a munkásosztállyal, ami az NDK-ban, Csehszlovákiában és Magyarországon
az 1960-as évek „jobboldali” reformvitái és a rendszert balról bíráló önigazgatók
és egy jobb, demokratikusabb szocializmusért tüntető diákok és munkásszimpatizánsok közötti kompromisszum eredményeképpen megszületett.
Gomułka kíméletlen eszközökkel fojtotta el az 1968-as értelmiségi lázadást,
és a kommunista pártelit nem habozott kijátszani a mélyen katolikus Lengyelországban az antiszemita kártyát, hogy letörje az értelmiségi tiltakozást.24 Ennek
eredményeképpen azonban nagyrészt megszűnt az az értelmiségi bázis, amelyiket a pártelit a maga oldalára állíthatott volna gazdasági reformtörekvései
során. Ezért amikor Gomułka hozzálátott a lengyel gazdaság talpraállításához
(reformjai között szerepelt egy reálisabb árpolitika kialakítása és a veszteséges
20

21

22

23
24

Az 1968-as „munkásellenzéket” a pártban a piacellenes dogmatikusokkal azonosították. Az „1968 és a
munkások” című részben azt szeretném megmutatni, hogy a pártbeli dogmatikusok valóban kihasználták a gazdasági reform által kiváltott munkáselégedetlenséget; csakhogy a munkások nemcsak a
reformmal voltak elégedetlenek, hanem a rendszer baloldali kritikáját is megfogalmazták. (Így volt ez
az NDK-ban is.) Ez igazolja azt a tézist, hogy a rendszer baloldali kritikája előbb megfogalmazódott,
mielőtt a reformkommunisták felvázolták a piacszocializmus alternatíváját. Vö. Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék. (Egy probléma felvetéséhez), i. m.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per, i. m.
Az állampárt felbomlásának időszakában a párttagság egy része is a baloldali alternatívát támogatta. És ahogyan látni fogjuk, az NDK-ban is sokan gondolkoztak a szocializmus demokratikus reformjában. A kötet arra is keresi a választ, hogy milyen társadalmi okok miatt került végül olyan gyorsan
a politikai perifériára ez az alternatíva. Vö. Krausz Tamás: Megélt rendszerváltás. Budapest, Cégér Kiadó, 1994.
Ugyanezt a gondolatot lásd Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez), i. m.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per, i. m.
(Bár mindkettő a baloldali értelmiség és az állampárt viszonyára koncentrál.) Én hozzátenném, hogy
a gazdasági reform leállításában mindkét országban nagy szerepet kapott a munkásosztály elégedetlensége. Az állampárt nem kívánt változtatni a hatalmi berendezkedésen, viszont a munkások gazdasági érdekeit messzemenően figyelembe vette cserébe a politikai támogatásért.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.
Erről lásd David Ost lényeglátó elemzését: Solidarity and the Politics of Anti-politics. Opposition and
Refom in Poland since 1968. Philadelphia, Temple University Press, 1990.
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iparágazatok, többek között a hajóépítés és a repülőgépgyártás drasztikus leépítése), nem volt olyan jelentős társadalmi osztály, amelyet meg tudott volna
nyerni reformjainak, hiszen az elit munkásosztály jó része a leépítendő iparágazatoknál dolgozott, és a munkásság egészét elkeserítették a nagyarányú élelmiszerár-emelések – ráadásul éppen karácsony előtt, egy mélyen katolikus országban. (A Politikai Bizottság egyik leköszönő tagja, Roman Zambrowski a „vezér
őrületével” magyarázta ezt az időzítést.25) Végül csak katonai beavatkozással sikerült leverni a nagy gdaĔski, gdyniai és szczecini munkásmegmozdulásokat és
sztrájkokat.
A munkásság érdekérvényesítő erejét mutatja azonban, hogy politikai követeléseik végül teljesültek: miközben Gomułka sikeresen „menedzselte” az 1968as értelmiségellenes kampányt, belebukott a gazdasági reformkísérlet által kiváltott munkástiltakozásba. Utódja, Gierek hasztalan hivatkozott saját munkásvezetői múltjára, végül kénytelen volt meghátrálni a munkások követelése előtt
és visszaállítani a reform előtti élelmiszerárakat. A következő nagy megmozdulás megint csak összefüggött az élelmiszerárak emelésével; sajátosságát azonban az adta, hogy a munkásmegmozdulások jelentős támogatást kaptak az értelmiség részéről. Ez a társadalmi szövetség képezte az alapját a Szolidaritásnak, ami nagyon komoly figyelmet kapott mind a nemzetközi, mind a kelet-európai disszidens szakirodalomban, mint az egyetlen jelentős munkásmozgalom
a régióban.26 A Szolidaritás példája, és ezt szeretném még egyszer aláhúzni, tökéletesen beleillik a kötet fő gondolati koncepciójába, hiszen a lengyel esetben
nem sikerült a kommunista pártnak egy olyan társadalmi egyezményt kötnie a
munkásosztállyal, mint ami az NDK-ban, Csehszlovákiában és Magyarországon
létrejött. Véleményem szerint ez a kudarc magyarázza a korszakban egyedülállóan erős és kitartó lengyel munkásmozgalom felemelkedését, ami miatt egyébként Lengyelország sokáig kitüntetett figyelmet kapott a régióban, olyannyira,
hogy sok baloldali úgy látta, a Szolidaritás utat jelenthet egy, az önszerveződés
és önigazgatás alapján álló, demokratikus szocializmus megteremtése felé.27
25

26

27

A Szolidaritás társadalomtörténeti gyökereinek kiváló kutatója, Roman Laba, egyenes összefüggést
lát az 1970-es munkástiltakozások véres letörése és a Szolidaritás között. Véleménye szerint az állampárt által a „forrongó” városokba vezényelt katonák ekkor lőtték szét véglegesen a munkásoknak a pártba vetett bizalmát. Én továbbmegyek: az értelmiség és a munkásosztály bizalmának elvesztése akadályozott meg később minden politikai kompromisszumot az állampárt és a társadalom között. Vö. Roman Laba: The Roots of Solidarity: A Political Sociology of Poland’s Working-Class
Democratization. Princeton, Princeton University Press, 1991.
Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy a Szolidaritás mennyire volt “tisztán” munkásmozgalom
(vö. Alan Touraine et al.: Solidarity: The Analysis of a Social Movement, Poland 1980–1981. Cambridge, Cambridge University Press, 1983). A mai szerzők szerint a kortárs nyugati megfigyelők alábecsülték az egyház befolyását, és túlbecsülték a mozgalom baloldali kritikai potenciálját (lásd David Ost:
Solidarity and the Politics of Anti-politics, i. m.; Roman Laba: The Roots of Solidarity, i. m.; Mitrovits Miklós: Lengyelország, Szovjetunió és a Szolidaritás [1980–1981]. PhD-disszertáció, 2009).
A lengyel önigazgató modell bukásáról lásd Mitrovits Miklós: Az önigazgatás bukása. A neoliberá-
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Elemzésemben tehát azt a tételt szeretném bizonyítani, hogy az uralkodó
kommunista rezsimek az 1960-as években rákényszerültek arra, hogy egy újfajta
legitimációt keressenek. Ezt a legitimációt a fogyasztói szocializmusban találták
meg, aminek lényegét jól kifejezte a magyar életszínvonal-politika. A kelet-európai kommunista pártok mindenhol azt ígérték a munkásoknak, hogy biztosítják
a munkásosztály jólétét a többi társadalmi réteghez képest, és gondoskodnak a
fogyasztás állandó emelkedéséről. Az 1960-as évektől elsősorban ezt a célt szolgálta a kelet-európai munkáspolitika. Ezzel a társadalmi alkuval – ideiglenesen
– sikerült elhallgattatni mindazokat, akik további piaci reformokról álmodoztak, mind pedig azokat, akik kiálltak az államszocializmus baloldali és demokratikus reformjának programja mellett.
Ha viszont elemzésünkben előtérbe állítjuk a long durée-t, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a győzelem pirruszinak bizonyult. A fogyasztói szocializmus
ugyanis egyfajta „fából vaskarika”; hiszen kérdés maradt, hogy miképp lehet az
egyenlőtlenségek növekedése nélkül fogyasztói társadalmat építeni (és a magyar
eset kitűnően példázza ezt az ellentmondást).28 Ennél is veszélyesebb volt azonban politikailag, hogy az 1960-as évektől az államszocialista rendszer maga is
a fogyasztás növelésére alapozta a legitimációját, és nem engedett a nyilvánosság (és persze a munkások) elé semmiféle baloldali alternatívát.29 Ezért tulajdonképpen egyáltalán nem meglepő, hogy a nagyipari munkásosztály politikai
tudata nem balra, hanem jobbra igazodott, abban az értelemben, hogy a munkások zöme az életszínvonal alakulásán mérte le a létező szocializmus politikaitársadalmi teljesítményét.30 A mérce azonban hamarosan nem a hazai társadal-

28

29

30

lis rendszerváltás Lengyelországban. Eszmélet, 2009. 83. sz. Don Kalb továbbmegy, és a neoliberális
rendszerváltásban való csalódottsággal magyarázza a lengyel munkások fogékonyságát a jobboldali
populizmusra. Don Kalb: Beszélgetések egy lengyel populistával: globalizáció, osztály és átmenet –
emberközelből. Eszmélet, 2009. 82. sz. Kalb a „jóléti” kapitalizmusban való csalódottsággal magyarázza a lengyel munkásosztály politikai jobbratolódását: a rendszerváltás után az emberek azt remélték,
hogy a piaci intézmények bevezetésével utolérhetik a fejlett kapitalista országokat (ha már a szocializmussal nem sikerült). David Ost viszont úgy látja, a politikai jobbratolódás annak következménye,
hogy a liberális és a baloldali pártok nem voltak hajlandóak felvállalni a munkások érdekképviseletét. David Ost: The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe. Ithaca, N.Y., Cornell
University Press, 2005.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.; Ákos RónaTas: The Great Surprise of the
Small Transformation: The Demise of Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann
Arbor, The University of Michigan, 1997. A vállalati gmk-k engedélyezésének társadalmi-politikai hatásairól lásd Szalai Erzsébet kitűnő interjús kutatását, amiből kiderül, hogy a munkások politikai tudata egyre inkább jobbra, a fogyasztás irányába tolódott el, igazolva a létező szocializmus baloldali
ellenzékének félelmeit és figyelmeztetését. Szalai Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról. Budapest, Pénzügykutatási Intézet Kiadványai, 1986.
Vö. Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez), i. m.; Tütő
László: A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per, i. m.
Ez a következtetés egybecseng Szalai Erzsébet tézisével, aki a Kádár-korszakbeli munkásosztály individualizálódásáról ír (Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság. Kritika, 2004. 33. évf.,
9. sz.). Az a gondolat, hogy a munkásosztály politikai tudatában központi szerepet foglalt el a fogyasz-
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mi csoportok életszínvonala lett. A nyugati média térhódításával a nagy többség arról álmodozott, hogy utoléri a fejlett kapitalista országok munkásosztályának fogyasztási szintjét. Ebben az értelemben cseng egybe a kommunista hatalmi elitbe tartozó vezérigazgató véleménye az idézett „munkásellenzéki” válaszadó fejtegetésével: a fogyasztásra alapozott legitimáció 1989-re valóban kimerült, azzal a munkáspolitikával együtt, amelyik nem tudta azt az életszínvonalat
biztosítani a munkásoknak, amit véleményük szerint a nyugati kapitalizmus a
saját munkásosztályának megadott.
A fogyasztói szocializmusból való kiábrándulás végzetesnek bizonyult a kelet-európai államszocialista rezsimek számára abban a döntő pillanatban, amikor a Szovjetunió nem tudott tovább a szatellitállamok számára elegendő külső
támogatást biztosítani. A rendszer elveszítette a nagyipari munkásosztály nagy
részének támogatását, és ekkor lett különös jelentősége annak, hogy az 1960-as
évektől folyamatosan jobbra, a piac irányába tolódott el a munkásosztály politikai tudata – szoros összefüggésben a rendszer azon igyekezetével, hogy távol tartsa a nyilvánosságtól az államszocializmus baloldali kritikusait.31 Bevezetőmben feltettem azt a kérdést, ami 1989 után gondolkodóba ejtett sok nyugati baloldalit és egykori kelet-európai disszidenst: miért maradt a munkásosztály, mint osztály, politikailag passzív egy olyan történelmi helyzetben, amikor
sok baloldali elemző szerint valóban „megrengethette volna az egész világot”
– vagy legalábbis Kelet-Európát?32 Noha a kötetben két esettanulmányt fogok
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tás, Földes György idézett tanulmányában is megjelenik. Mark Pittaway a munkásosztály Kádár-korszakbeli „privatizációjáról” beszél. Vö. Mark Pittaway: Accommodation and the Limits of Economic
Reform: Industrial Workers during the Making and Unmaking of Kádár’s Hungary. In Peter Hübner
– Christoph Kleȕmann – Klaus Tenfelde (szerk.): Arbeiter im Staatssozialismus: ideologischer Anspruch
und soziale Wirklichkeit. Köln, Böhlau, 2005. Érdekes, hogy éppen ez a fejlemény kerülte el a rendszerkritikus nyugati marxisták figyelmét. Michael Burawoy például éppen magyarországi munkáskutatásai alapján érvelt úgy, hogy a szocialista országok munkásosztályának tudatát kevésbé gyarmatosította a fogyasztás, mint a kapitalista országokban fragmentálódott és individualizálódott munkaerőét,
és ezért úgy látta, hogy több eséllyel szervezhetnek meg a pártbürokráciával szemben egy baloldali ellenállást, mint a kapitalista országok munkásai a „saját” kapitalistáikkal szemben. Michael Burawoy:
The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism. London, Verso, 1985.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.; Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez), i. m.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per, i. m.
A kelet-európai neoliberális fordulat sokakat töltött el csalódással. Meg kellett állapítaniuk, hogy túlbecsülték a szocialista munkásosztály forradalmi potenciálját. Magyarországra nézve lásd Michael
Burawoy – János Lukács: The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary’s Road to Capitalism. Chicago–London, The University of Chicago Press, 1992. A keletnémet munkásosztály politikai passzivitását Linda Fuller elemezte (Linda Fuller: Where Was the Working Class?, i. m.). A nyugati munkástörténészek generációs élményét, ahogyan Lewis Siegelbaum írja, meghatározta az 1968-as nagy baloldali fellendülés és az azt követő apály, ami végül a neoliberális kapitalizmus globális győzelmével zárta le ezt a korszakot (Lewis Siegelbaum: A szovjet munkás késői románca a nyugati historiográfiában. Eszmélet, 2008. 77. sz.). 1968 és 1989 ezen történeti összefüggésének kifejtését lásd Slavoj Žižek:
1968-ban a struktúrák kimentek az utcára – vajon megint megteszik-e? In: Bartha Eszter – Krausz Tamás (szerk.): 1968. Kelet-Európa és a világ. Budapest, L’Harmattan, 2008; Krausz Tamás: 1968 – a törté-
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bemutatni, elméleti célkitűzésem ennél ambiciózusabb: az elemzéssel azt szeretném bebizonyítani, hogy a munkásosztály politikai akciójának elmaradása
a rendszerváltás kritikus időszakában az 1960-as évektől folyamatosan jobbra
tolódó munkástudatból következett. Függetlenül attól, hogy milyen illúziók fűződtek az emberarcú kapitalizmushoz (a jótékony tőkés emblematikus figurája az idézett „munkásellenzéki” válaszában is megjelenik!) és a nyugati fogyasztási szint utoléréséhez, a kelet-európai munkásosztály 1989-ben nem volt forradalmi osztály – éles ellentétben az 1950-es évekkel. Ehhez a folyamathoz szeretnék a közbülső évek munkáspolitikájának elemzésével társadalomtörténeti adalékot nyújtani.
Felmerülhet a kérdés, hogy nem túl ambiciózus-e ez a vállalkozás. Ahogyan
látni fogjuk, mind a két gyár élete, az üzemi szinten folytatott pártpolitika és a
helyi források alapján megjeleníthető munkáshétköznapok sokoldalú anyagot
adnak két helytörténeti tanulmányhoz. Egy pusztán mikrotörténeti irányultságú vizsgálódásnak azonban véleményem szerint nincs különösebb tudományos
hozadéka, hiszen ha csak a termelés hétköznapjait tekintjük, azt kell mondanunk, hogy nem is volt olyan nagy különbség a két rendszer, a szocializmus és a
kapitalizmus között. Én tehát nem a szocializmus hétköznapjait szeretném dokumentálni ebben a kötetben, hanem arra törekszem, hogy alkotó módon hozzájáruljak társadalomtörténeti síkon a hazai szakirodalomban „mostohagyermeknek” számító munkástörténet-íráshoz, elméleti síkon pedig a létező szocializmus jellegéről folytatott vitákhoz.
Két tézist szeretnék itt bizonyítani. Az első a fent már hangoztatott tétel, hogy
a társadalmi béke és saját hatalma fenntartása érdekében a pártelit az 1960-as
években olyan kompromisszumot kötött a munkásosztállyal, amelyik jobbra, a
fogyasztás irányába fordította a munkások gondolkodását és politikai tudatát,
miközben balra következetesen lezárta előlük a nyilvánosság csatornáit.33 Ez
a politika, miközben egy időre megszilárdította az államszocialista rendszert,
hosszú távon hozzájárult a létező szocializmus társadalmi bukásához, hiszen a
fogyasztásra alapozott legitimáció aláásta az antikapitalista baloldal társadalmi támogatottságát és az osztályszolidaritást. Mindkét tényező döntőnek bizonyult akkor, amikor a kérdés már nem az volt, hogy milyen kompromisszumot
lehet megkötni az egyes társadalmi osztályokkal a rezsim megmentése érdekében, hanem magának a kapitalizmusnak a visszaállítása került napirendre, amit
a két nyitó idézet is jól dokumentál. A nagyipari munkásosztály nem szólt bele
ebbe a vitába, és az osztálycselekvés hiánya a kapitalizmus teljes visszaállításának a javára döntötte el a kérdést, mint ahogyan az önigazgatás jelszava is

33

nelmi örökség sokfélesége. A kelet-európai „eset”. In: Bartha Eszter – Krausz Tamás (szerk.): 1968. Kelet-Európa és a világ, i. m.
Vö. Földes György: 1968 és Magyarország, i. m.; Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez), i. m.
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egy csapásra kikerült a korábban még a szocialista vegyesgazdaságot és a plurális tulajdonformákat pártoló ellenzéki értelmiség politikai programjából. Ebben
azonban nem csak az értelmiség „árulása” tükröződik a munkásosztállyal szemben; ha úgy tetszik, a rendszerváltás történelmi pillanatában a nagyipari munkásosztály sem volt fogékony egy baloldali programra, aminek okait a kötetben
tisztázni szeretném.
A második tézis a legitimáció problémájához kapcsolódik. A munkásállam
jellegéről megalakulása óta komoly elméleti – és sokszor tudományosan kevéssé komolyan vehető, ideológiai színezetű – vita folyik.34 Ennek a vitának a feldolgozása önmagában egy tudományos munka témája lehet. Én egy ponthoz szeretnék hozzászólni, és ez a munkásosztály politikai helyzete az államszocializmusban. Nem azt kívánom bizonygatni, hogy az államszocializmus megszüntette volna a munkaerő kizsákmányolását; még kevésbé azt, hogy a munkások az
uralkodó osztály tagjai közé számították volna magukat. Érdekérvényesítő erejüket – és ebből fakadó politikai, társadalmi súlyukat – azonban ennek ellenére nem szabad lebecsülni az államszocializmus egész időszakában és persze a
párt politikájának alakításában.35 Ma már szinte közhelyszerű igazságnak szá34
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A rendszerváltás utáni magyar szakirodalom egy jelentős része politikai legitimációs érdekeket és
nem tudományos szempontokat tart szem előtt, éppúgy, mint korábban, amikor ellenkező előjellel
kellett a létező szocializmus előnyeit bizonyítani. Az elméleti igényű vitákhoz lásd Szalai Erzsébet: Az
első válaszkísérlet: a létezett szocializmus – és ami utána jön… Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004;
Krausz Tamás – Szigeti Péter (szerk.): Államszocializmus: Értelmezések – viták – tanulságok. Budapest,
L’Harmattan, 2007.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m. Miközben a létező szocializmus baloldali ellenzéke kérte számon elsősorban a munkásosztály politikai hatalmát az állampárton, addig a kelet-európai államszocializmus bukása után egyszerre nagy divat lett cáfolni a munkásállam létezését. Holott itt két dolgot nem szabad összekevernünk. A munkásosztálynak valóban nem volt politikai hatalma abban az értelemben, ahogyan Marx elképzelte a kommunista társadalmat. Ugyanakkor az állampárt gazdasági téren a vizsgált időszakban messzemenően képviselte a munkásérdekeket
(vagy rá volt kényszerítve arra, hogy képviselje, ha az 1950-es évek nagy munkástiltakozásaira gondolunk). A munkásállam ebben az értelemben mindkét országban létezett. Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, mert a nemzetközi szakirodalomban is hajlamosak a szerzők csak arra a kérdésre koncentrálni, hogy miben nem valósult meg a munkásérdekek képviselete. A magyar ellenzéki irodalomból
említhetjük itt Haraszti Miklós hányatott sorsú munkásszociográfiáját, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a kötet balról és nem jobbról bírálta a szocialista rendszert (Haraszti Miklós: Darabbér. Egy
munkás a munkásállamban. Budapest, Téka Könyvkiadó, 1989). Ezzel összefüggésben érdemes lenne
egyszer megvizsgálni, hogyan használta fel a rendszerváltás után új reneszánszát élő totalitárius iskola a létező szocializmus baloldali kritikáját a megbukott rezsim ideológiai diszkreditálására (elfeledkezve arról, hogy 1989 után nem javult, hanem ellenkezőleg, romlott a munkásosztály érdekérvényesítő ereje). A rendszerváltás utáni munkáskutatások ezt egyöntetűen bizonyítják. Lásd David A.
Kideckel: Getting By in Postsocialist Romania. Labor, the Body and Working-Class Culture. Bloomington,
Indiana University Press, 2008; Michael Burawoy – Pavel Krotov: The Soviet Transition from Socialism
to Capitalism: Worker Control and Economic Bargaining in the Wood Industry. American Sociological
Review, 1992, 57.; David Ost: The Defeat of Solidarity, i. m.; Don Kalb: Beszélgetések egy lengyel populistával, i. m.; Lewis Siegelbaum – Daniel Walkowitz: Workers of the Donbass Speak: Survival and
Identity in the New Ukraine, 1989–1992. Albany, 1995; Chris Smith – Paul Thompson (szerk.): Labour in
Transition: The Labour Process in Eastern Europe and China. London, Routledge, 1992; Szalai Erzsébet:
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mít, hogy a kelet-európai kommunista rezsimek bukásához súlyos eladósodottságuk is nagymértékben hozzájárult.36 Kevesen tették fel a kérdést: ha nem kívánjuk a pártvezetők gazdasági vakságára fogni a vészes mértékű eladósodást,
mi motiválhatta ezt a rövidlátó – és hosszú távon öngyilkos – gazdaságpolitikát?37 Olvasatomban ez abból következik, hogy a pártelit tartani kívánta magát
a munkásosztállyal kötött társadalmi alkuhoz, az ígért egyre magasabb fogyasztást azonban nem volt képes a hazai szocialista ipar termeléséből finanszírozni.
Ez azonban éppen azt bizonyítja, hogy a munkásosztály bizonyos helyzetekben
hatékonyan tudta érvényesíteni érdekeit a pártelittel és a bürokráciával szemben; gazdasági kérdésekben legalábbis az államszocializmus bukásáig megőrizte érdekérvényesítő erejét.
Amikor Konrád György és Szelényi Iván befejezték híres, Az értelmiség útja
az osztályhatalomhoz című esszéjüket, jól érzékelték, hogy az államszocializmus balról lezárta a rendszer reformjáról folytatott elméleti vitát.38 Ettől kezdve bizonyos értelemben szükségszerű volt a munkásság politikai tudatának fokozatos jobbratolódása és a fogyasztói értékrend térhódítása a közösségi alternatívák rovására – amit egyébként szépen dokumentál a kortárs magyar irodalom (gondolok itt olyan irodalmi remekekre, mint Fejes Endre Rozsdatemetője
vagy Kertész Ákos Makrája). A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba
mint cím azonban nem pusztán felszínes szellemeskedés szeretne lenni a szerző szándéka szerint. A címválasztást egyrészt azzal indoklom, hogy a kötetben
pontosan arra kérdezek rá, hogy mi volt a szocializmusból a kapitalizmusba való
átmenet társadalomtörténeti háttere, másrészt pedig azzal, hogy a kötet felfogása egy lényeges ponton rokonságot mutat a híres szerzőpáros munkájával. Az
értelmiség útja az osztályhatalomhoz módszertanilag és tartalmilag osztályelem-

36

37

38

Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság, i. m.; uő: Baloldal – új kihívások előtt. Budapest, Aula Kiadó, 2003.
Vö. Földes György: Az eladósodás politikai története 1957–1986. Budapest, Gondolat, 1995; André
Steiner: Von Plan zu Plan: eine Wirtschaftsgeschichte der DDR. München, Dt. Vrl.-Anst., 2004.
Miközben szokás emlegetni, hogy az elaggott, sztálini eredetű szovjet vezetőréteg nem volt tudatában
annak, hogy a gazdaság gyökeres átalakításra szorul, van bizonyíték arra, hogy a szovjet vezetés már
Gorbacsov fellépése előtt informálva volt a szovjet gazdaság állapotáról. 1979-ben elkészült a Kirilinjelentés, ami megállapította, hogy a legfontosabb mutatók tekintetében egyre nő a Szovjetunió lemaradása a modern technológiát használó országokkal szemben. A Kirilin-jelentés azonban nem nyerte
el a szovjet vezetés tetszését, és Kirilint leváltották. Sz. Bíró Zoltán véleménye szerint nem a gazdasági problémák felismerése volt az, ami hiányzott a vezetésből, hanem a politikai akarat, hogy véghezvigyék a strukturális reformokat. Vö. Sz. Bíró Zoltán: Politikatörténeti vázlat a késői Szovjetunióról. In
Krausz Tamás – Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban 1985–1991. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003. Én továbbmennék: az állampárt nem kockáztatta meg a munkásosztály támogatásának elvesztését, arra azonban a vezetés nem volt kész, hogy egy új politikai alkut kössön az ipari munkássággal, és megváltoztassa a kialakult hatalmi struktúrát.
Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, i. m. Lásd a könyv 1978-as kiadásához írt szerzői előszót.
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zés; és könyvem elsődleges célja, ahogyan fent elmondtam, hogy a maga konkrét
történeti kontextusában vizsgáljam meg a nagyipari munkásosztály egy reprezentatív részének politikai viselkedését és tudatformálódását.
És van egy ki nem mondott tézis, ami miatt diszkurzív szempontból helytállónak érzem a címet. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz legfontosabb tétele,
hogy a „fejlett” szocializmusban nem a munkásosztály és nem is a pártbürokrácia uralkodik, hanem az értelmiség valósítja meg a saját osztályuralmát. Ezt a tézist nem tartom helytállónak; egyébként Szelényi Iván már 1989 előtt önkritikusan reflektált a könyv ezen lényegi állítására, és úgy látta, hogy az a pártbürokrácia ellenállása és a második gazdaság térnyerése miatt nem igazolódott.39 Egyvalami miatt azonban hasonló irányú fejlődésről beszélek, mint amit a szerzőpáros az értelmiség politikai térnyeréséről megfogalmazott. A kötetben megállok
ugyan 1989-nél, de argumentációm lényege, hogy a munkásosztály az államszocializmusban ha nem is uralkodott, de nagyobb súllyal tudta befolyásolni a politikai döntéshozatalt, mint a rendszerváltozás utáni kelet-európai újkapitalista
rezsimekben.40 Míg a szerzőpáros az érett szocializmusban látta az értelmiség
osztályuralmának megteremtését, addig a nagyipari munkásság politikai és társadalmi súlya jelentősen csökkent a szocializmusból a kapitalizmusba vezető
úton.
A munkások útjának van még egy utolsó, személyes jellegű mozzanata. Abban
az időben, amikor Konrád és Szelényi befejezték az esszéjüket, nem kerülhették
ki a politikai és szellemi ellenzékiség vádját, ellenben ma a hazai tudományos
életben keveseket foglalkoztat az a kérdés, hogy miként lehet konstruktív módon újragondolni az osztályfogalmat – holott Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz sok szempontból megmutatja az osztályelemzésben rejlő kritikai potenciált a legitimációs ideológiaként szolgáló „marxizmussal” szemben is.41 A cím39
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Szelényi Iván: A kelet-európai újosztály stratégia távlatai és korlátai: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz önkritikus felülvizsgálata. In uő: Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa, 1990. Véleményem szerint közelebb jár az igazsághoz Földes György érvelése, aki kiemelte a párt egyenlősítő munkáspolitikáját (vagyis a szakképzettek eleve úgy érezték, hogy szakértelmük nivellálódott, hiszen nem
kerestek sokkal többet, mint a képzetlenebb munkaerő). Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a
munkásság, i. m. Majd látni fogjuk, hogy a művezetők, sőt az üzemvezetők, vagyis a technokrata értelmiség sem keresett sokkal többet, mint a munkások. (Az NDK-ban az is előfordult, hogy egy szakmunkás jobban keresett, mint egy kezdő kutató.) Nem igaz tehát, hogy a szocialista rendszer az értelmiségnek kedvezett a legjobban. Hozzátehetjük, hogy mindezt a szociológiai vizsgálatok is igazolják:
Magyarországon Kolosi Tamás vizsgálódása szerint a rendszerváltás után az értelmiség egy része „felzárkózott” a nyugati középosztályhoz, és hirtelen nagyon megugrottak a vezető értelmiség és a munkások közötti kereseti különbségek. Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta: a rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest, Osiris, 2000.
A magyar esetre vonatkozóan vö. Szalai Erzsébet: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság, i. m.
Egyetértek azokkal a szerzőkkel, akik szerint a szocialista rendszer baloldali kritikája megelőzte a piaci alternatíva párton belüli elfogadását. Ezért nem meglepő, hogy a rendszer baloldali ellenzéke marxista alapon bírálta a létező szocializmust. Az más kérdés, hogy miképp hajtott végre az egykori balol-
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mel jelezni szerettem volna, hogy a kötetben bemutatott elemzés a szerző szándéka szerint egyforma távolságot kíván tartani mind a dogmatikus osztályfelfogással, mind pedig azzal a hasonlóan doktriner állásponttal szemben is, amely
az osztályelemzést nem tekinti „legitim” tudományos módszernek. Ha ez utóbbi
igaz volna, akkor a kelet-európai disszidens irodalmat is a történelem „szemétkosarába” dobhatnánk.
A címmel kapcsolatban még egy dolog szorul tisztázásra. Kelet-Európát írok,
holott a kötetben a két gyártanulmány kapcsán csak két országgal, az NDK-val
és Magyarországgal foglalkozom. Ahogyan azonban fent már kifejtettem, törekvésem egy általánosabb tézis megfogalmazása az államszocializmus egy bizonyos korszakáról, hiszen az 1960-as években megkötött társadalmi alkura több
országban is sor került. Az NDK és Magyarország között – természetesen – voltak eltérések, és ez nem csak a két országban meghonosodott szocializmusmodellre vonatkozik. Miközben Magyarországon nem történt meg az 1960-as években elkezdett reform visszafordítása, sőt az 1980-as években tovább nyitottak a
piac felé, addig az NDK-ban Ulbricht bukása után nem került sor több gazdasági reformra. Miközben Magyarországon a kortárs szociológiai vizsgálatok tanúsága szerint a második gazdaság növekedésével párhuzamosan csökkent a társas együttlétre és szórakozásra fordított idő,42 addig az NDK-ban egészen a rezsim bukásáig egy „közösségibb” szocializmust igyekeztek megvalósítani. A magyar gazdasági nyitáshoz politikai liberalizáció párosult; a keletnémet politikai
légkör az egész régióban fojtogatónak és különösen dogmatikusnak számított,
és jóval szélesebb körben alkalmazták a megfélemlítés eszközeit, mint a „legvidámabb barakknak” kikiáltott Magyarországon, amelyikre sok keletnémet kvázi-nyugati országként tekintett. Ha azonban hosszabb történeti perspektívában
gondolkodunk, nem tudjuk megkerülni a kelet-európai régió „megkésett” fejlődésének problémáját.43 Noha Kelet-Németország jó része perifériának számított
a második világháború előtti Németországban, ipari fejlettség tekintetében a
vizsgált korszakban az NDK állt az élen a szatellitállamok között.
Egy mikrotörténeti vizsgálódás természetesen nem világíthat rá a nagy strukturális különbségekre a kelet-európai régiók között. A gazdasági-társadalmi „el-
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dali ellenzék számos tagja jobboldali ideológiai fordulatot.
Vö. Utasi Ágnes: Fogyasztói magatartástípusok, mint az életstílusok egyik vetülete. Budapest, 1984.
A „megkésett” fejlődés némileg megtévesztő. A kapitalizmus a nyugat-európai országokhoz képest
kétségtelenül „megkésve” alakult ki Kelet-Európában. Éppen a megkésettség mibenlétéről vannak
azonban komoly viták a régióval foglalkozó történészek között. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni az érvelést, az „utolérő fejlődés” követői azt gondolják, hogy a gazdasági-társadalmi elmaradottság
behozható, és a kelet-európai országok a nyugati intézmények átvételével utolérhetik a nyugat-európai életminőséget és életszínvonalat. A rendszerkritikus iskola ezzel szemben úgy vélekedik, hogy a
globális kapitalizmus, mint rendszer, önmaga termeli, illetve reprodukálja a regionális egyenlőtlenségeket, ezért bármiféle „utolérésről” álmodozni csak illúzió lehet. A problémát „A kelet-európai fejlődés különlegessége” c. fejezetben tárgyalom.
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maradottság”44 bizonyos ismérvei azonban felismerhetők a keletnémet–magyar
összehasonlításban is. Kelet-Európa specifikus, vagyis a Nyugattól eltérő fejlődésének problémájával csak Magyarországon a korszak legnevesebb történészei
foglalkoztak. Ezt a vitát itt a maga részleteiben nem tudom bemutatni. Azt viszont okvetlenül jelezni szeretném, hogy ez a specifikus fejlődés nem a kommunista hatalomátvétel következménye. Kelet-Európa „nyugati szemmel”, ahogyan például Larry Wolff ábrázolta a felvilágosodás kori Európa kognitív térképén, afféle egzotikus „másiknak” számított, ahol olyan barbár szokások uralkodtak, amelyek mind kulturális, mind pedig társadalmi értelemben elválasztották
a régiót a fejlett világnak tekintett Nyugat-Európától.45
A könyv konklúziója, hogy Kelet-Európát civilizációs értelemben a nyugati
világ nem tekintette „Európával” egyenrangúnak; az egzotikus „másik” megkülönböztetés azt fejezte ki, hogy egy teljesítményében gyengébb civilizációról van
szó. Miközben Larry Wolff a könyvben érzékletesen dokumentálja egyfajta civilizációs rasszizmus meglétét,46 érdemes lenne egyszer megvizsgálni, milyen illúziók és önbecsapások táplálták azt a rendszerváltás idején szinte hivatalos politikává izmosodott meggyőződést Kelet-Európában, hogy az államszocializmus
és a Szovjetunió összeomlásával a régió visszatér abba az „Európába”, amelybe legalábbis a kapitalizmus kialakulása óta nem tagolódott bele olyan szervesen, mint a nyugat-európai országok (sok szerző szerint korábban sem). Én erre
a feladatra a kötetben nem vállalkozhatom. A keletnémet–magyar összehasonlítást azonban szeretném belehelyezni egy szélesebb kelet-európai kontextusba.
Az összehasonlító módszer következetes alkalmazásával arra keresem a választ,
mennyire tudta nivellálni az államszocializmus a történeti fejlődésben adott különbségeket, illetve mennyiben beszélhetünk a létező szocializmus helyi változatairól. Ha konkrétabban akarok fogalmazni: miközben szeretnék rámutatni a
szocialista fejlődés helyi sajátosságaira, keresem azokat az általános trendeket,
amelyek a kelet-európai „jóléti diktatúrák”47 lehetőségeit és korlátait egyaránt
meghatározták.
44

45

46
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Hogy mit értek “elmaradottságon”, arra nézve lásd az előző lábjegyzetet, illetve „A kelet-európai fejlődés különlegessége” c. fejezetet.
Vö. Larry Wolff: Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.
Stanford, Stanford University Press, 1994.
Egyes kritikusok szerint Larry Wolff sem mentes egészében bizonyos civilizációs elfogultságtól a nyugati világ javára.
Ahogyan már fentebb jeleztem, „jóléti diktatúrán” mind az NDK-ban, mind pedig Magyarországon az
1960-as évek reformidőszakának lezárulása után létrejött, a fogyasztói szocializmust előtérbe állító
gazdasági-politikai rezsimet értem. Hogy mennyire sikerült megvalósítani az ígért jólétet, azon lehet
vitatkozni; az idézőjelet viszont a továbbiakban azért nem használom, mert jelezni szeretném, hogy a
rezsim a maga részéről komolyan vette az életszínvonal-politikát, ahogyan Magyarországon kifejezően elnevezték. Hasonló okok miatt szerepel a munkásállam is idézőjel nélkül a továbbiakban. (Emellett a sok idézőjel az olvasásban is zavaró.)
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„A jövő tegnap volt”. A munkástörténet-írás
néhány elméleti és módszertani problémája

A bevezetőben megfogalmaztam néhány olyan tételt, amelyek további kifejtésre szorulnak. Elöljáróban azt mondanám, hogy a kelet-európai specifikus történeti fejlődés a tudományos diskurzust is bizonyos fokig meghatározta. Már a
század elején kialakult a szellemi-politikai (és hozzátehetném, érzelmi) ellentét azok között, akik lehetségesnek látták a Nyugathoz való felzárkózást egy sikeres modernizációs projekt keretei között, és azok között, akik előnyben részesítették a Nyugattól való elzárkózást, és egyfajta sajátos nemzeti fejlődés keretei között képzelték el a kelet-európai államok politikai és társadalmi jövőjét.48
A második világháború utáni kétpólusú világrendszer és a hidegháborús ideológia leegyszerűsítette a kelet-európai alternatívát. A marxizmus nemcsak a rendszert legitimáló ideológia lett, hanem a keleti oldalon egyfajta szellemi felsőbbrendűség, mondhatni „kiválasztottság” kifejezésére szolgált, és ebben az értelemben kompenzálta a gazdasági elmaradottság miatti évszázados kisebbrendűségi tudatot.49
Az államszocializmus hanyatlása, amely olvasatomban éppen azzal a társadalmi alkuval kezdődött, ami egyszer és mindenkorra lezárta a létező szocializmus baloldali megreformálásának perspektíváját, a szellemi életben úgy jelentkezett, hogy miközben egyre többen jutottak el a dogmatikus marxizmustól egy
éppolyan dogmatikus és meggyőződéses antikommunizmusig, mind nagyobb
48
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Itt szeretném hangsúlyozni, hogy Niederhauser Emil, az egyik legeredetibb Kelet-Európa-koncepció
kidolgozója azt tekintette a régió modern kori fejlődését meghatározó legsúlyosabb problémának,
hogy a nemzeti kérdés és a függetlenség alapvető kérdése szembekerült a társadalmi haladás eszméjével. Niederhauser Emil Kelet-Európa koncepciójának legkidolgozottabb elméleti kifejtését lásd
Krausz Tamás: Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepciójáról. In uő: Megélt rendszerváltás, i. m.
Immanuel Wallerstein a kapitalista rendszer nyugat-európai kialakulására vezeti vissza Kelet-Európa félperifériás fejlődését. Vö. Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása: A
tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században. Budapest, Gondolat, 1983.
A gazdasági elmaradottság problémájának kifejtésével „A kelet-európai fejlődés különlegessége” c. fejezetben foglalkozom. Bizonyos kulturális „lenézést” a fejlett Nyugat részéről már a kora újkorban tapasztalunk, legalábbis erre vall Larry Wolff már idézett könyve, amely szerint Kelet-Európa „orientalista” képe a kora újkori Nyugat-Európában formálódott. Vö. Larry Wolff: Inventing Eastern Europe, i.
m. Itt jegyzem meg, hogy egy bizonyos civilizációs rasszizmus általában „együtt jár” azokkal a magyarázatokkal, amelyek normatívnak és egyetemesnek tételezik a kapitalizmus fejlődését, mert valahogy
számot kell adni arról, hogy a „megkésett” országokban miért nem olyan kapitalizmus jön létre, mint
Nyugaton.
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érdeklődés övezte a létező szocializmus által annyira bírált, sőt sokszor tiltott
nyugati elméleteket.50 Ez a folyamat a rendszerváltás időszakában érte el csúcspontját, amikor szinte hasonló kritikátlansággal vette át az új „mainstream” diskurzus a nyugati fejlődésre kidolgozott modelleket (és alkalmazta azokat Kelet-Európára), mint korábban a „tudományos szocializmust” és a sztálini eredetű legitimációs ideológiát.51
A munkástörténet-írás ebből a szempontból különösen nehéz helyzetben volt
mind 1989 előtt, mind pedig utána, hiszen művelése mindkét időszakban bizonyos ideológiai-legitimációs elvárásokhoz idomult.52 Pontosabban azt mondhatjuk, hogy míg 1989 előtt a „forradalmi munkásosztály” központi eleme volt
az államszocializmus legitimációs ideológiájának, addig 1989 után a meghaladott elmélettel egyetemben a munkásság maga is bizonyos szempontból „kényelmetlen” téma lett. A nyugati mainstream diskurzusban az osztályok helyére
a különböző etnikai, vallási, kulturális, nemi és egyéb kisebbségek léptek a „politikai korrektség” zászlaja alatt. Én azonban visszafordítanám ezt az érvelést. A
rendszerváltás utáni szakirodalomban a munkásság súlyához képest igencsak
alárendelt szerepet játszik. Ha ragaszkodunk a politikai korrektséghez, akkor
ezt a társadalmi osztályt sem zárhatjuk ki az alárendelt vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű kisebbségek sorából. A munkástörténet-írásnak meggyőződésem szerint egy demokratikus akadémiai diskurzusban igenis van létjogo50
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A nagy narratívák széteséséről magyarul lásd Gyáni Gábor: Posztmodern kánon. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2003.
Úgy is mondhatjuk, hogy a tranzitológiai elmélet, amely a nyugati intézmények átvételéhez kötötte az
„utolérő fejlődést”, a neoliberális gyakorlatot igyekezett megideologizálni Kelet-Európában. A rendszerváltás nagy paradigmáinak kritikai áttekintését lásd Bartha Eszter: Transition, Transformation,
„Postsocialism”, i. m.
Nem véletlen, hogy a munkástörténet-írás területén még az egyébként „gulyáskommunizmusnak”
számító Magyarországon is erős volt az ideológiai kontroll. Természetesen voltak, akik „belülről” is
igyekeztek feszegetni a rendszer kereteit. Említem itt Kemény István kutatásait, aki éppen a munkáskultúrát vizsgálva jut el arra a következtetésre, hogy ez a kultúra nem homogén. Lásd Kemény István
(szerk.): Pest megye munkásai. Budapest, 1971; uő (szerk.): A Csepel Vas- és Fémművek munkásai. Budapest, 1971; uő: A magyar munkásság rétegződése. Szociológia, 1972, 1. sz.; uő: Velünk nevelkedett a
gép: Magyar munkások a hetvenes évek elején. Budapest, Művelődéskutató Intézet, 1990. Kemény a hazai szegénység kutatásával is szembekerült az akkori politikával, és végül Párizsban folytatta kutatásait. Haraszti Miklós ellen per indult a Darabbér: Egy munkás a munkásállamban című könyve miatt, amelyben a szerző különösen felbőszítette a rezsimet azzal az állításával, hogy a munkások a szocialista gyárban (is) kizsákmányoltnak érzik magukat. Haraszti Miklós: Darabbér, i. m. Ez a könyv
inspirálta Michael Burawoy magyar munkásantropológiai kutatásait, aki bürokratikus despotizmusnak nevezte a szocialista gyári rezsimek gyakorlatát. Michael Burawoy: The Politics of Production, i.
m. Burawoy és Lukács János beszámolója a terepmunkáról a rezsim összeomlása után jelent meg.
Michael Burawoy – Lukács János: The Radiant Past, i. m. Burawoy története azonban kivételesnek számít; ahogyan Siegelbaum is írja, a legtöbb nyugati munkástörténész csak a Szovjetunió összeomlása
után találkozott élő szovjet munkásokkal, és a levéltárak is ekkor nyíltak meg a kutatók előtt. A Szolidaritás története kivételesnek tekinthető, amit 1968 után sokan az egyetlen rendszerellenes munkásmozgalomnak gondoltak a nyugati újbaloldalon. Az új szakirodalom részben revideálta ezeket a mítoszokat. Lásd Roman Laba: The Roots of Solidarity, i. m.; David Ost: The Defeat of Solidarity, i. m.
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sultsága, és igen fontos kérdéseket segít tisztázni az államszocialista rendszerek
történetében – egyebek között bukásuk okait is.
Az alábbiakban nem historiográfiai áttekintésre törekszem, még kevésbé tartom feladatomnak az egyes szerzők munkájának értékelését. Mivel a nyugati és
a keleti munkástörténet-írás a második világháború után annyira eltérő evolúciós pályán haladt, szeretnék egy elmélettörténeti vázlatot adni a nyugati fejlődés főbb állomásairól. Az áttekintéssel nemcsak azt kívánom szemléltetni, hogy
a nyugati történetírás jóval korábban szakított az ortodox marxista felfogással, mint az államszocializmus legitimációs igényeihez szükségképpen igazodni kényszerülő kelet-európai historiográfia, hanem fel akarom hívni a figyelmet
a munkástörténet-írás perspektivikus új útjaira.
1963-ban jelent meg Edward P. Thompson Az angol munkásosztály születése
című klasszikusa, amelynek magyar megjelenésére csaknem ötven évet kellett
várni.53 A kötet egyfajta paradigmaváltást jelentett a munkástörténet-írásban,
ezért mindenképpen megérdemel némi figyelmet e helyütt. Thompson az 1980as kiadáshoz írt előszavában is kiemeli, hogy könyve kettős értelemben vett kritika: egyfelől megkérdőjelezi a korszakban divatos modernizációs paradigmát,
másfelől támadja azt a sematikus osztályfelfogást, amelyet „marxista ortodoxiának” nevez. A modernizációs paradigma bírálatában Thompson követi a marxisták kapitalizmuskritikáját. Szenvedélyesen vitatkozik azokkal a közgazdászokkal, akik az ipari forradalmat egyoldalúan a technikai és a társadalmi progresszióval azonosítják, és általában igyekeznek alábecsülni az „átmenet” szörnyű emberi költségeit, amelyeket elsősorban a tulajdon nélküli osztályok fizettek. Említhetném itt példaként a gyerekmunkát, a kézművesek tömegeinek proletarizálódását vagy a bekerítéseket, de a terjedelmes és lenyűgöző forrásmennyiséget
felvonultató kötet sok más példával illusztrálja, hogy az angol ipari forradalom
„vadkapitalizmusa” – a későbbi szépítgetésekkel ellentétben – traumatikus élményt jelentett az életmódváltásra kényszerülő emberek számára.
Thompson azonban egy másik irányzat ellen is harcolt, és ez ugyancsak megnehezítette fogadtatását az ortodox marxista körökben. Ennek politikai aspektusai minket kevésbé érdekelnek; ahhoz azonban, hogy megértsük, milyen munkástörténetet írt Thompson, mindenképpen szükséges megvizsgálni, hogy mit
is értett az általa bírált ortodox osztályfelfogáson. Mint ismert, Marxnál az osztálytudat elsősorban az objektív osztályhelyzet tudatosulására vonatkozott,
amelynek révén a munkás felismeri kizsákmányolt helyzetét. Innen a Klass an
sich, illetve a Klass für sich lényegi megkülönböztetése, valamint a később elhíresült hamis tudat fogalma. A közös osztálytudatból pedig következik a kollektív politikai cselekvés, mert a munkások ráébrednek, hogy csak közös akcióval
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Vö. Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest, Osiris, 2007.
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javíthatnak kizsákmányolt helyzetükön. Érdemes itt megjegyezni, hogy maga
Marx – szemben számos későbbi követőjével – nem tekintette magától értetődőnek a három kategória közötti kapcsolatot. Az Osztályharcok Franciaországban 1848-tól 1850-ig című munkájában zseniálisan elemzi a parasztság politikai viselkedését, és egyúttal azt is bemutatja, hogyan válhatott a jobbágyok örök
álma, a szabad paraszti kisbirtok a tőkés fejlődés kibontakozásával a parasztok
eladósodásának és elszegényedésének egyik fő okává. Ugyancsak leírja, hogyan
állhatott egy bizonyos történeti pillanatban a kispolgárság is a munkásság mellé, ami megint csak azt mutatja, hogy az osztályhelyzet és a politikai cselekvés
között korántsem egyértelmű a kapcsolat.
Az ortodox hagyomány azonban idővel sematizálta a képletet, és így jött létre a munkásságtörténetnek az a nagy narratívája, amit Thomas Welskopp találóan a „proletariátus elbukott hőstörténetének” nevez.54 Ennek követői egyfajta mechanikus kapcsolatot tételeztek fel az objektív osztályhelyzet, az osztálytudat és a politikai cselekvés között. A bűvös triász így a következőképpen
nézett ki: osztályhelyzet → osztálytudat → politikai akció. A nagy narratívának
azt kellett tehát megmutatnia, hogy 1. a munkások osztályhelyzete rosszabbodott; 2. erősödött az osztálytudat, vagyis a munkásokban tudatosult a fokozódó kizsákmányolás; 3. megindult körükben a politikai agitáció és a szervezkedés. Az államszocialista országok a legitimációs ideológia rangjára emelték ezt
a narratívát, ahol a harcot természetesen nem elbukták, hanem a kommunista
pártok vezetésével győzelemre vitték a munkások. Minthogy ez az ideológia volt
hivatott igazolni saját hatalmi berendezkedésüket, érthető, hogy Az angol munkásosztály születését a kelet-európai kommunista pártok a mű marxista gyökerei ellenére sem üdvözölték.
Thompson könyvének talán a legfontosabb érdeme, hogy miközben korántsem tekint el a munkások objektív, kizsákmányolt helyzetétől – sőt azt állítja,
hogy az ipari forradalom idején nő a kizsákmányolás –, nem a változó életfeltételekben, az új termelési viszonyokban, a gyárakban, hanem elsősorban mentálisan, kultúrájában kívánja megragadni a formálódó angol munkásosztályt. Könyvének legfontosabb tézise, hogy az osztályképződés kulturális folyamat; az igazi forradalom az emberek fejében, az eszmék, attitűdök, szimbólum- és hiedelemrendszerek, a közösen vallott értékek világában játszódik le, és nem a termelési viszonyok generálják. Míg Thompson az osztályképződést alapvetően kulturális és nem gazdasági folyamatnak tekinti, osztályfogalma korántsem mond
ellent a marxi osztályfogalomnak. Az új munkástudat nem jelentett mást, írja
Thompson, mint hogy a különböző foglalkozású munkások tudatára ébredtek
érdekeik azonosságának, és készek voltak arra, hogy ezeket az érdekeket más
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Thomas Welskopp: Von der verhinderten Heldengeschichte des Proletariats zur vergleichenden
Sozialgeschichte der Arbeiterschaft – Perspektiven der Arbeitergeschichtsschreibung in den 1990er
Jahren. 1999 Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 1993. 3. sz.
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osztályokkal szemben is érvényesítsék. Az utóbbi állítás különösen hangsúlyos, Thompson szerint ugyanis ekkor alakultak ki a modern angol társadalomra jellemző merev osztályhatárok, illetve a munkásosztály elkülönült kultúrája
és osztálytudata. Míg a polgárság az individualizmust és az egyéni boldogulást
dicsőítette, a munkások szemében fontosak voltak a közösségi értékek és a reciprocitás. A közösségi gondolkodás a munkások szervezeteiben és akcióiban is
megnyilvánult, amire szintén számos történeti példát találunk a kötetben.
Thompsonnak az a lényegi tézise, amely feltételezi az angol munkásosztály
tudatának lényegi kontinuitását, természetesen vitatható. A szerző idézi egyik
kritikusát, aki szerint az angol munkásosztály „850 oldal után is csak mítosz marad, elméleti előfeltevések és a célzatos képzelet szüleménye”. Attól függetlenül
azonban, hogy ki mennyire tekinti meggyőzőnek Az angol munkásosztály születését, historiográfiai hatása tekintetében nem lehetnek kételyeink. A munkástörténet-írás „kulturális fordulatának” is nevezhetjük a Thompson által elindított paradigmaváltást.55 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a kulturális fordulat nem jelentette a nagy struktúrákról való lemondást. Miközben a kelet-európai historiográfia a munkásosztály forradalmi harcának kanonizált történetét kívánta ráerőltetni az összes országra, függetlenül attól, hogy a helyi feltételek mennyiben feleltek meg ennek a sémának, Nyugaton akkoriban egész iskolák dolgoztak az osztályformálódás különböző típusainak kidolgozásán, és produkáltak izgalmas eredményeket.56 Különösen nagy figyelemmel tanulmányoz55
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Szükségtelen hangsúlyozni, mennyire inspirálta Thompson érvelése a munkástörténészeket: Birminghamben például a híressé vált Cultural Studies tanszéket érdemes megemlíteni, amely a munkáskultúra kutatásának egyik központja volt. Természetesen nem vállalkozhatunk itt a munkák felsorolására, de említem Paul Willis magyarul is megjelent könyvét, ahol a szerző a szocializáció, a kultúra átörökítésének fontosságát hangsúlyozza, mint ami elsősorban felelős az osztálykülönbségek reprodukciójáért. Paul Willis: A skacok: Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000.
Nyilvánvalóan reménytelen vállalkozás lenne felsorolni a teljes irodalmat, ezért csak példaképpen említem a következő, a “nagy” struktúrák által inspirált könyveket a német szakirodalomból: Jürgen Kocka: Stand – Klasse – Organisation. Strukturen sozialer Ungleichheit in Deutschland vom späten 18.
bis zum frühen 20. Jahrhundert im Aufriȕ. In: Hans-Ulrich Wehler (szerk.): Klassen in der europäischen
Sozialgeschichte. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979; uő: Lohnarbeit und Klassenbildung.
Arbeiter und Arbeiterbewegung in Deutschland 1800–1875. Berlin–Bonn, Dietz Verlag, 1983; uő (szerk.):
Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert: Deutschland, Österreich, England, und Frankreich
im Vergleich. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983; uő (szerk.): Von der Arbeiterbewegung zum
modernen Sozialstaat: Festschrift für Gerhard A. Ritter zum 65. Geburtstag. München, Saur, 1994;
Gerhard Ritter: Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus: Aufsätze zur Deutschen Sozial- und
Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1976; uő: Der
Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. München, Oldenbourg, 1989; uő
(szerk.): Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung: Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften im
Parteiensystem und Sozialmilieu des Kaiserreichs. München, Oldenbourg, 1990; uő – Klaus Tenfelde:
Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914. Bonn, Dietz, 1992; Klaus Tenfelde (szerk.): Arbeiter
im 20. Jahrhundert. Stuttgart, Klett-Cotta, 1991; Thomas Welskopp: Arbeit und Macht im Hüttenwerk.
Arbeits- und industrielle Beziehungen in der deutschen und amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie
von den 1860er bis zu den 1930er Jahren. Bonn, Dietz, 1994. A munkástörténet-írás különös politikai
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ták a munkásmozgalmak radikalizálódásának kérdését és helyi feltételeit.57 Miközben az ortodox kommunista ideológia a munkásosztály elárulásának tekintette a kapitalista világrend megdöntéséről való lemondást, addig Nyugat-Európában, ahol sehol nem sikerült megvívni egy győztes kommunista forradalmat,
nem voltak ilyen ideológiai elvárások. A nagy struktúrák elemzése viszont komoly elméleti igényű munkákkal gazdagította a társadalomtörténetet. A munkástörténet-írásnak ez az új reneszánsza egyébként éppen a társadalomtörténet területén hozott nagy eredményeket. Ez a nyugati akadémiában szorosan
összefüggött a hidegháborús ideológiaként szolgáló totalitarianizmus tudományos hitelvesztésével. Az elmélet ugyanis tagadta a társadalmak létezését a totalitárius rendszerekben; a klasszikus képletben az állam minden szférát gyarmatosít és a maga képére formál, úgyhogy a civil társadalomnak nem marad helye
ebben a totalitárius gépezetben. Nem véletlen, hogy a „revizionistáknak” nevezett nyugati szovjetológusok (az elnevezés onnan jön, hogy valamennyien bírálták a totalitárius elméletet) többsége a társadalomtörténet művelője.58
A munkástörténet-írásnak ez az aranykora – talán nem véletlenül – NyugatEurópában egybeesett az ipari munkásság létszámának erőteljes növekedésével az 1960-as és az 1970-es években. 1968-cal nem értek véget a nagy baloldali
megmozdulások: Olaszországban 1969 „forró őszén” tetőzött az elégedetlenség,
és a tömegtüntetések, sztrájkok és politikai akciók az egész országot megrázták.
Nagy-Britanniában az 1970-es években is folytatódtak a munkásmegmozdulások és az egyetemi diákok baloldali szervezkedése és tiltakozó akciói. Ez a politikai kontextus elválaszthatatlan az „elbukott hőstörténet” narratívájának értékelésétől. A munkásságtörténet hőskorában a legtöbb szerző hitt abban, hogy
az elnyomott társadalmi osztályok korábbi küzdelmei muníciót adnak a kor-
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szerepet „élvezett“ az államszocialista országokban, ahol uralkodó legitimációs ideológiává vált. A
keletnémet szakirodalomból lásd Jürgen Kuczynski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem
Kapitalismus. Berlin, Akademie Verlag, 1967. Túlzottan is leegyszerűsítő volna azonban a korszak kelet-európai munkástörténetét a pártállami irányításnak tulajdonítani. Ahogy a fent felsorolt példák
mutatják, a munkástörténet „hősi“ narratívája a nyugati történészekre is nagy hatást gyakorolt. A
két német historiográfia kiegyensúlyozott tárgyalását lásd Richard J. Evans: Proletarians and Politics.
Socialism, Protest and the Working Class in Germany before the First World War. New York, St. Martin’s
Press, 1990.
Az összehasonlító munkásságtörténet remek példája Ira Katznelson – Aristide Zolberg (szerk.):
Working-Class Formation. Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States.
Princeton, Princeton University Press, 1986. Itt jegyzem meg, hogy Jürgen Kocka és szerzőtársai is
demonstrálják, hogy mennyire függ a munkások radikalizálódása az osztályképződés helyi feltételeitől. Vö. Jürgen Kocka (szerk.): Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert, i. m. A Ruhr-vidékre messze földről toborzott bányászok például sokkal radikálisabban léptek fel, mint a kisebb városok „szervesebb” fejlődést átélő és többnyire szociáldemokrata meggyőződésű munkásai. Ilyen különbségeket Padraick Kenney is észrevesz a lengyel munkások radikalizmusában. Vö. Padraick Kenney:
Rebuilding Poland: Workers and Communists 1945–1950. Ithaca, Cornell University Press, 1997.
Az angol nyelvű szovjetmunkásság-történet paradigmaváltásáról lásd Siegelbaum kitűnő összefoglalóját: A szovjet munkás késői románca a nyugati historiográfiában, i. m.
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társ emancipációs mozgalmaknak, és erősítik a mozgalmak baloldali identitását, ahogyan az egyik legkitűnőbb nyugati szovjetológus, Lewis Siegelbaum felidézi saját generációs élményét.59 Nem feladatom e helyütt értékelni az 1960-as
években sokak által remélt világforradalom politikai és társadalmi lehetőségeit. Elegendő arra rámutatni, hogy ezen generációs élmény hatása alatt egy lényeges ponton a nyugati munkástörténészek sem tudták meghaladni az ortodox „kommunista” narratívát. Ez egyébként Az angol munkásosztály születésére
is igaz. Miközben Thompson megkérdőjelezte az osztályhelyzet → osztálytudat
képletét, kevésbé volt kritikus az osztálytudat → politikai akció sémájának alkalmazásában. Talán azért, hogy igazolja az osztálytudat létezését, esetenként nagyon is kész volt arra, hogy egymástól nagyon különböző politikai szervezkedések és akciók mögött felfedezze végső motívumként az osztálytudatot. Említhetjük Thompson elemzését a luddizmusról, de a népi ellenállás különböző formái sem biztos, hogy abból a baloldali hagyományból táplálkoznak, amit a szerző igazolni kíván. Thompson itt akaratlanul is követi a „proletariátus elbukott
hőstörténetének” narratíváját: néha egyenesen úgy tűnik, mintha a baloldali hagyomány főleg az elbukott politikai akciókból és a mártírok hosszú sorából állna össze. Holott valójában korántsem egyértelmű, hogy a munkásság politikai
akcióit csak az osztálytudat motiválja. Thompson maga is tárgyalja az ír bevándorló munkások kultúrájának nemzeti sajátosságait anélkül, hogy meggyőző választ adna arra a kérdésre, hogy ha megmarad az ír munkáskultúra különállása,
hogyan jön létre a közös munkástudat.
Összefoglalva azt mondanám, Az angol munkásosztály születése sok szempontból példázza a nyugati munkásságtörténet fénykorának lehetőségeit és
korlátait. Noha a szerzők sok esetben politikailag is szemben álltak az ortodox
kommunistákkal, axiomatikusnak tekintették azt a felfogást, hogy a munkások
számára az osztály az elsődleges identitásképző kategória. Holott éppen az első
világháborút követő forradalmak története példázza, hogy a nemzeti-etnikai
hovatartozás nagyon is ráerősített az osztálytudatra, pontosabban az osztálylyal való azonosulás sokkal jobban tudta mobilizálni az embereket, ha nemzeti-etnikai és sok esetben vallási színezettel párosult. Thompson nagyon helyesen indul ki abból, hogy a munkástudat nem történetileg adott; az viszont korántsem egyértelmű, hogy a munkások egy konkrét történeti helyzetben melyik
nagy kategóriával azonosulnak, illetve melyik képes őket rábírni a politikai cselekvésre. 1989 tapasztalata után jogos a kérdés: ez a politikai cselekvés szükségszerű-e egyáltalán?
Az 1980-as évek gazdasági és politikai fejleményei azonban nem „balról”,
hanem „jobbról” írták felül a munkásság hőstörténetének nagy narratíváját. A
munkásosztály politikai aktivitásának csökkenése alaposan megváltoztatta a
59
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következő generáció meghatározó nemzedéki élményét.60 Angliában Margaret
Thatcher kormánya kíméletlenül leverte a bányabezárások és a privatizáció ellen tiltakozó nagy munkásmegmozdulásokat és sztrájkokat; és ez a vereség sokak szerint meghatározó csapást mért a brit szakszervezeti mozgalomra is. Az
Egyesült Államokban Ronald Reagan neve fémjelezte a politika neoliberális fordulatát. A munkások politikai veresége mögött azonban mélyebb gazdasági-társadalmi átalakulások húzódtak meg. Az 1970-es évek végül nem az 1968-ban sokak által remélt győztes világforradalmat hozták meg, noha a nyugati kapitalista világ valóban átélt egy strukturális válságot. A megoldás azonban nem a kapitalista világrend megdöntésében mutatkozott; a kapitalista rendszer szemben
nagy riválisával, a létező szocializmussal, képesnek bizonyult arra, hogy megújítsa önmagát.
A termelésnek az 1970-as évektől kialakuló új struktúráját a nyugati szakirodalomban posztfordizmusnak, közismertebb néven posztindusztrializmusnak
nevezik.61 Weber nyomán Boltanski és Chiapello a kapitalizmus új szellemének
nevezik ezt a fordulatot.62 A szerzők a kapitalizmus három, egymást követő „szellemét” különböztetik meg: az első, a kapitalizmus vállalkozó szelleme az 1930-as
évek nagy válságának idején tűnik el; a kapitalizmus második szelleme már nem
a vállalkozót eszményíti, hanem a nagy cég sikeres főnökét. Könnyű észrevenni
a szoros párhuzamot az individualista, protestáns etikára épülő kapitalizmusból a „szervezeti ember” korporációs-menedzseri kapitalizmusába való, jól ismert átmenettel. És végül a kapitalizmus harmadik „szelleme”: az 1970-es évektől a rendszer feladja a termelés folyamatának hierarchikus, fordista struktúráját, és helyette kialakít egy hálózatalapú szervezeti formát, amely teret enged a
munkavállalói kezdeményezésnek és a munkahelyi autonómiának.63 A hierarchikus-centralizált irányítási lánc helyett kiterjedt hálózatokat kapunk résztvevők sokaságával, a munkát „teamekben” szervezik, vagy projektek alapján, figye60
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62
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Nem kívánok itt belemenni a „mainstream” narratívák és a politika összefüggéseibe, de bizonyos párhuzam megfigyelhető az osztály mint érvényes (vagy hasznos) kategória nyugati megkérdőjeleződése és a nyugati munkásosztály politikai aktivitásának csökkenése között. Lásd André Gorz: Farewell to
the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism. Boston, MA, 1982. Ez a tapasztalat a nyugati
baloldali értelmiségi diskurzust is megváltoztatja, sokan ekkor explicite is elfordulnak a marxizmustól. Míg a kelet-európai értelmiség „lelkivilága” az olyan klasszikusokból ismert, mint Czesław Miłosz
A rabul ejtett értelem című könyve, a nyugati baloldali értelmiség ideológiai kötődésének motívumait nagyon jól elemzi Siegelbaum idézett cikkében (A szovjet munkás késői románca a nyugati historiográfiában, i. m.). A nyugati baloldal nagy generációjából lásd Eric Hobsbawm társadalmi-önértékelő
reflexióját a huszadik századra: Eric Hobsbawm: Mozgalmas évek: Egy huszadik századi életút. Budapest, L’Harmattan, 2008. /Eszmélet Könyvtár./
A posztfordista elmélet egyik kitűnő magyar kifejtését lásd Somlai Péter (szerk.): Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Budapest, Napvilág Kiadó, 2007.
Luc Boltanski – Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism. London, Verso Books, 2005.
Manuel Castells szerint az informacionalizmus az 1980-as évek elejétől formálódik, mint egy
újkapitalista paradigma. (Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Budapest, Gondolat,
2005).
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lembe veszik a vásárlói megelégedettséget, és általánosan mobilizálják a munkásokat, hogy megvalósítsák vezetőik vízióit. Ily módon a kapitalizmus maga is
átalakul, és új legitimációt nyer, mint egy egyenlősítő projekt: miután kiemeli, úgymond, az önálló interakciót és a spontán önszerveződést, még a szélsőbal
munkás-önigazgató retorikáját is kisajátítja, és antikapitalistából kapitalista jelszóvá alakítja át.64
A posztfordista átmenet magába foglalta a termelőipar kihelyezését a fejlődő világ országaiba, miközben a fejlett kapitalista centrumországokban hihetetlen növekedésnek indult a szolgáltatóipar. A folyamat eredményeképpen a
nyugati országokban jelentősen csökkent a nagyipari munkásosztály – a baloldal hagyományos társadalmi bázisa – létszáma és társadalmi befolyása.65 A leépülésnek megvoltak a maga nemzeti változatai: Angliában Thatcher erőszakkal verte le a munkásmegmozdulásokat, míg Németországban átképző programok szervezésével és jóléti intézkedésekkel kárpótolták a munkásokat az elvesztett munkahelyekért. Ezzel a társadalmi-politikai folyamattal összefüggésben a munkásosztály hőstörténetének narratívája is jelentős változásokon ment
keresztül. A munkásságtörténet tudományos vonzereje és presztízse csökkent;
a mainstream akadémiában pedig egyre nyíltabban támadták az osztályfogalom
alkalmazhatóságát. Míg korábban axiómának vették a munkásság számára az
osztályidentitás elsőbbségét, addig a nagy narratíva bukásával kérdésessé vált,
hogy egyáltalán kell-e alkalmazni az osztályt mint (ön)identifikációs kategóriát.
Miközben Nyugat-Európában békés vagy erőszakos eszközökkel, de mindenhol megtörtént a nagyipari munkásosztály leépítése, a kelet-európai
államszocialista rezsimek nem merték felvállalni az ipari struktúraváltással járó
munkáselégedetlenség társadalmi kockázatát. Ezért jelentős állami támogatással konzerválták az elavult, versenyképtelen ipari ágazatokat és vállalatokat –
amik nemcsak a szocialista ipar büszkeségei voltak, hanem, aláhúzom, a kapitalizmus egy korábbi korszakában az ipari fejlődést jelentették a Nyugat számára
64

65

Más szerzők is megállapítják, hogy a neoliberális kapitalizmus győzelme összefügg az 1960-as évek
nagy baloldali megmozdulásainak vereségével, illetve örökségük kisajátításával. Vö. Krausz Tamás:
1968 – A történelmi örökség sokfélesége, i. m.; Slavoj Žižek: 1968-ban a struktúrák kimentek az utcára, i. m.
Michael Burawoy az elsők között vette észre ezt a fejleményt (vö. uő: The Politics of Production, i. m.).
Arra nézve vannak tanulmányok, hogy a globalizációval nő az informális gazdaság, és ez növeli a munkaerő kiszolgáltatottságát (pl. Alejandro Portes – Manuel Castells – Lauren A. Benton [szerk.]: The
Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. Baltimore, Md., Johns Hopkins
University Press, 1989). Igaz, Castells később azt a lehetőséget is felvetette, hogy a rugalmas munkaidő javíthatja a munkások helyzetét (Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása, i. m.).
Burawoy idézett könyvében nem beszélt még globalizációról (az első globalizációs elmélet kidolgozása Robertson nevéhez fűződik), de nagyon jó érzékkel vette észre, hogy a valódi problémát az jelenti
a munkaerő szempontjából, hogy míg az 1970-es években munkaerőhiány volt Nyugat-Európában is,
addig a posztfordizmus nagy strukturális munkanélküliséget generált, ami jelentősen meggyengítette
a munkások alkupozícióit.
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is. Az iparszervezés fordista struktúrája korántsem volt kommunista találmány,
ahogyan a rendszerváltozás idején a propaganda megkísérelte beállítani. Az államszocializmus a félperiférián a kapitalista modellt igyekezett leutánozni; arra
azonban nem voltak felkészülve, hogy a kapitalizmus képes lesz megújítani magát, és minden jel arra mutat, hogy a kelet-európai pártelit fel sem fogta igazán a
Nyugaton megjelenő posztfordizmus politikai és társadalmi jelentőségét.66
Az államszocialista rezsimek bukása 1989–1990-ben aztán egy csapásra
diszkreditálta a munkásosztály hőstörténetét Kelet-Európában is.67 A munkásosztály politikai akciójának elmaradása pontosan azt a posztmodern szkepticizmust igazolta, hogy az osztály nevében nem lehet mozgósítani, de politikai
jelszóként még megszólítani sem az embereket. Végül pedig „visszaütött” az
állampárt ideológiai kontrollja: az ellenzéki értelmiségiek túlnyomó többsége,
akik már 1989 előtt elutasították a domináns marxista diskurzust, nem sok kedvet éreztek ahhoz, hogy a rendszerváltozás után újra „felfedezzék” a munkásosztályt.
Pedig ha valahol, akkor éppen Kelet-Európában lenne szükség a munkásságtörténet újragondolására. Az államszocializmus összeomlásával eltűntek a politikai, legitimációs kényszerek bármilyen ideológia igazolására. Azt mondhatjuk, hogy éppen 1989 indíthatta volna el a kelet-európai munkásságtörténet reneszánszát, tisztázandó, hogy valójában hogyan viszonyultak a munkások az állampárthoz Kelet-Európában a rendszer kiépülésének és fennállásának különböző szakaszaiban. A fent említett okok miatt azonban nemhogy reneszánszról nem beszélhetünk, de a rendszerváltás után nálunk is „kiment a divatból” a
munkásságtörténet. A privatizációt, az ipari átstrukturálással járó tömeges leépítéseket és a kelet-európai háztartások millióinak elszegényedését nem kísérte komolyabb munkástiltakozás. Ez azonban önmagában még nem igazolja a
manapság divatos tézist, hogy a kelet-európai munkásosztály soha nem létezett.
Klasszikus munkásosztályról a Thompson által vizsgált, a preindusztriálisból
az ipari társadalomba való átmenet korában sem beszélhetünk. A posztfordista
társadalmakban mindenhol megfigyelhetjük a hagyományos nagyipar leépülését és a szolgáltatóipar intenzív terjeszkedését. Ehhez a folyamathoz Kelet-Eu66
67

Vö. Krausz Tamás – Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés, i. m.
Burawoy 1985-ben megjelent könyvében még úgy látta, hogy az államszocialista rezsimek munkásai
“osztálytudatosabbak”, mint a kapitalista országok munkásai, és ezért nagyobb eséllyel szabadulhatnak fel a bürokratikus despotizmus alól (Michael Burawoy: The Politics of Production, i. m.). Burawoy
később önkritikusan reflektált ezekre a várakozásokra (Michael Burawoy – Lukács János: The Radiant
Past, i. m.). A magyar baloldali alternatívák esélyeinek kritikai (újra)értékeléséről lásd: Krausz Tamás
– Márkus Péter (szerk.): Önkormányzás vagy az elitek uralma? Budapest, Liberter, 1995; Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Budapest, Napvilág, 1998; Szalai Erzsébet: A civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Munkástanácsok 1989–93. Budapest, T-Twins Kiadó, 1994; uő:
Baloldal – új kihívások előtt, i. m.; Thoma László: Alternatívák nélküli társadalom. Budapest, Gondolat,
1995.
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rópa ha megkésve is, de csatlakozott. Ebből azonban semmilyen a priori következtetést nem lehet levonni arra nézve, hogy milyen volt a nagyipari munkásosztály a rendszerváltást megelőző két évtizedben.
Talán a fentiek okán, de a kötetben tárgyalt időszak mind a német, mind a
magyar szakirodalomban kevés figyelmet kapott. Azon szerzők fantáziáját, akik
1989 után, mondhatni, szembemenve a mainstreammel, a munkásságtörténet
felé fordultak, elsősorban az erőltetett iparosítás, a kelet-európai sztálinizmus
korszaka ragadta meg.68 A legtöbb kelet-európai országban, köztük Magyarországon is ez az időszak annyiban valóban forradalminak tekinthető, hogy új
munkásosztály születik; hiszen például Magyarország gyengén fejlett agrár-ipari
országnak számít a két világháború közötti időszakban is.69 Ehhez a forradalmian új változásokat hozó történeti korszakhoz képest meglehetősen szürkének,
mondhatni, unalmasnak tetszik a fogyasztói szocializmus társadalma – amikor,
hangsúlyozom, a nyugati szerzők is úgy látták, hogy a kommunista hatalmi elit
hosszú időkre bebetonozta magát és a rendszerét.70
68
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A magyar esetben lásd Horváth Sándor: A kapu és a határ: Mindennapi Sztálinváros. Budapest, MTA
Történettudományi Intézete, 2004; uő: Remaking Working-Class Life in Hungary’s First Socialist
City. Journal of International Labor and Working-Class History, 2005. 68. sz.; Mark Pittaway: Industrial
Workers, Socialist Industrialisation and the State in Hungary, 1948–1958. Ph. D., University of Liverpool, 1998; uő: The Reproduction of Hierarchy: Skill, Working-Class Culture and the State in Early
Socialist Hungary. The Journal of Modern History, 2002. 74. sz. Színvonalas tanulmánykötet a Horváth
Sándor, Pethő László és Tóth Eszter Zsófia szerkesztette Munkástörténet – munkásantropológia (Budapest, Napvilág Kiadó, 2003). Szeretném még kiemelni H. Sas Judit interjús kutatását, amely azt is
vizsgálja, hogy mit jelentett a rendszerváltás a munkások életében (H. Sas Judit: Szubjektív történelem
1980–1994. Budapest, MTA Szociológiai Intézet, 1995), valamint Tábori Zoltán kitűnő, rendszerváltozás utáni szociográfiáját (Tábori Zoltán: Vasmű. Budapest, Sík Kiadó, 1998). A német szakirodalomból kiemelem Christoph Kleßmann könyvét: Arbeiter im „Arbeiterstaat” DDR. Deutsche Traditionen,
sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld 1945 bis 1971. Bonn, Dietz, 2007; és Peter Hübner informatív munkáját: Konsens, Konflikt und Kompromiȕ, i. m. Külön figyelmet érdemel a munkásságtörténet és a gender viszonyát vizsgáló szakirodalom. A magyar esetben lásd Fodor Éva: Working
Difference: Women’s Working Lives in Hungary and Austria 1945–1995. Durham, Duke University Press,
2003; Tóth Eszter Zsófia: “Puszi Kádár Jánosnak”: Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti
megközelítésben. Budapest, Napvilág, 2007; uő: Változó identitások munkásnők élettörténeti elbeszéléseiben. Évkönyv X., Budapest, 1956-os Intézet, 2002. A német irodalomból lásd Leonore Ansorg: “Ich
hab immer von unten Druck gekriegt und von oben”: Weibliche Leitungskader und Arbeiterinnen in
einem DDR-Textilbetrieb. Eine Studie zum Innenleben der DDR-Industrie. Archiv für Sozialgeschichte,
1999. 39.; Ina Merkel: “… und Du, Frau an der Werkbank”: Die DDR in der 50er Jahren. Berlin, Elefanten
Press, 1990; Annette Schüler: “Die Spinne”: Die Erfahrungsgeschichte weiblicher Industriearbeit im VEB
Leipziger Baumwollspinnerei. Leipzig, Leipziger-Univ.-Verl., 2001; Francesca Weil: Herrschaftsanspruch
und soziale Wirklichkeit: Zwei sachsische Betriebe in der DDR während der Honecker Ära. Köln, Böhlau,
2000.
Szeretném itt kiemelni Berend T. Iván és Ránki György munkásságát, akik történeti összehasonlításban vizsgálták a gazdasági elmaradottság problémáját. Lásd Berend T. Iván – Ránki György: Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. századi történetéről. Budapest, Magvető, 1974; uők: The Hungarian Economy in the 20. Century. London, Croom Helm, 1985; Ránki György:
Mozgásterek, kényszerpályák. Válogatott tanulmányok. Budapest, Magvető, 1983.
Ezért is kaphatott a Szolidaritás, mint a régió egyetlen erős munkásmozgalma, olyan nagy figyelmet
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A kötetben meg szeretném mutatni, hogy noha az NDK-ban és Magyarországon nem voltak látványos politikai akciók, ebben a szürke időszakban is zajlottak mélyreható társadalmi változások, amelyek hatása éppen 1989-ben kulminált. Kevesen tették fel a kérdést: miért 1989-ben omlott össze az államszocializmus, és nem sokkal korábban? Az 1950-es évek nagy kelet-európai munkástiltakozásai világosan jelezték a sztálini modell válságát. Sztálin halála után kitört a harc a politikai utódlásért, és a totalitárius elmélet szerint a mozgalmat a
karizmatikus vezér alakja tartja össze, vagyis a totalitárius rendszer nem képes
túlélni a szeretett vezér halálát.71 Miért sikerült az áruhiánnyal, gyengén teljesítő tervgazdasággal és a kelet-európai kommunista államok politikai és gazdasági támogatásával megterhelt szovjet gazdaságnak Sztálin halála után még közel
negyven évig fenntartania a szovjet befolyást a régióban? Megítélésem szerint
erre a kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, ha világosan elkülönítjük és történeti vizsgálatnak vetjük alá a létező szocializmus különböző korszakait.
Ahogyan jeleztem, a fejezetben nem historiográfiai áttekintésre törekedtem;
az 1989 utáni kelet-európai munkásságtörténet vonatkozásában mindössze egy
kritikai megjegyzésre szorítkozom. Miközben korábban a munkástörténet-írás
– mind Nyugaton, mind Keleten – hajlott arra, hogy az osztályt tekintse az elsődleges identitásképző kategóriának, addig a nyugati posztmodern fordulathoz
1989-ben felzárkózó kelet-európai mainstream – valamiféle kompenzációs kényszertől hajtva – szemérmesen elzárkózott az osztályfogalom tudományos használatától. A német szakirodalmat tudom itt jó példaként említeni, ahol a regionális tudattól kezdve a német történelemfelfogáson át a nemi identitásig minden kategória megjelenik – a munkásosztály használatát azonban olyan tapintatosan elkerülték, mintha legalábbis soha nem létezett volna keletnémet mar-
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a nemzetközi szakirodalomban. Jeleztem, hogy egy további problémát jelentett a hidegháborús politikai légkör, ami miatt a nyugati munkástörténészeknek csak ritkán nyílt alkalmuk terepmunkára a
szocialista országokban. (Említhetem itt példaként az igényes, de inkább elméleti vizsgálódást a kelet-európai munkásokról: Jan F. Triska – Charles Gati [szerk.]: Blue-collar Workers in Eastern Europe.
London, Allen & Unwin, 1981.) Burawoy például először Lengyelországban akart vizsgálódni, de végül
csak Magyarországra engedték be. A kutatás nehézségeiből is fakad az értelmiségi-tézis erőltetése (hiszen az ideológiai cél az volt, hogy bebizonyítsák: a szocializmus sem produkál egyenlő társadalmakat). Burawoy kutatómunkájának engedélyezése természetesen azt is bizonyíthatja, hogy az állampártban is voltak, akik szimpatizáltak a munkás-önigazgatás eszméjével (de persze az engedékenység a rezsim válságát is jelezheti). Mindenesetre az NDK-ban is volt egy terepmunka a német történeti
emlékezetről, amelynek eredményét már a rezsim bukása után publikálták: Lutz Niethammer – Alexander von Plato – Dorothee Wierling: Die volkseigene Erfahrung: Eine Archäologie des Lebens in der
Industrieprovinz der DDR. Berlin, Rowohlt-Berlin-Verlag, 1991.
A totalitarianizmus és a hidegháború politikai-ideológiai összefüggéseiről lásd Abbott Gleason:
Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. New York, Oxford University Press, 1995. Az elmélet kritikájához magyarul lásd Bartha Eszter: A sztálinizmus a régi és új historiográfiában: A jelenség
meghatározásának elméleti és módszertani problémái. In Krausz Tamás (szerk.): Tanulmányok és dokumentumok a sztálinizmus történetéből. Budapest, Tankönyvkiadó, 2003.
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xista historiográfia.72 Erre valóban ráillik az a mondás, hogy az emberek nem
tanulnak a történelemből. Az államszocializmus idején a tudományos pályafutás végét jelenthette, legalábbis Kelet-Európában, ha a legitimációs ideológiának
ellentmondó következtetésre jutott egy kutató, illetve a nyilvánossággal is meg
akarta osztani „eretnek” felfedezését.73 Az 1980-as években a nagyipari munkásosztály sem az NDK-ban, sem pedig Magyarországon nem adta látható jelét elégedetlenségének. A hatalmi elit bízvást hihette, hogy a rendszer uralma konszolidált. Hogy ez mennyire nem volt így, azt a régi politikai elit 1989-ben tanulta
meg. Sajnálatos, hogy a rendszerváltás utáni mainstream is előnyben részesít – a
tudományos diskurzus szabályaival szemben – egy legitimációs ideológiát.
A következőkben szeretném összegezni a munkástörténet-írás fénykorának
és a mai hanyatlásnak a kritikáját. Ha mint használhatatlan fogalmat kidobjuk
72
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A teljesség igénye nélkül a német szakirodalomból lásd Peter Hübner: Die Zukunft war gestern:
soziale und mentale Trends in der DDR-Industriearbeiterschaft. In Hartmut Kaelble – Jürgen Kocka
– Hartmut Zwahr (szerk.): Sozialgeschichte der DDR. Stuttgart, Klett-Cotta, 1994; uő: Konsens, Konflikt
und Kompromiȕ, i. m. Az antropológiai kutatások közül lásd Regina Bittner: Kolonien des Eigensinns.
Ethnographie einer ostdeutschen Industrieregion. Frankfurt – New York, Campus Verlag, 1998; uő: Rund
um die Uhr – ostdeutscher Arbeiteralltag im Kraftwerk Elbe. Zeitschrift für Volkskunde, 2000, 96. sz.;
uő: Der kleine Mann – Paradoxien und Ambivalenzen einer ostdeutschen Arbeiterfigur vor und nach
der Wende. In Renate Hürtgen – Thomas Reichel (szerk.): Der Schein der Stabilität: DDR-Betriebsalltag
in der Ära Honecker. Berlin, Metropol-Verlag, 2001; Jenny Richter – Heike Förster – Ulrich Lakemann:
Stalinstadt-Eisenhüttenstadt: Von der Utopie zur Gegenwart: Wandel industrieller, regionaler und
sozialer Strukturen in Eisenhüttenstadt. Marburg, Schüren, 1997. Látunk egy regionális orientációt
is, az ún. miliőtanulmányokat, lásd pl.: Michael Vester – Michael Hofmann – Irene Zierke (szerk.):
Soziale Milieus in Ostdeutschland. Gesellschaftliche Strukturen zwischen Zerfall und Neubildung. Köln,
Bund-Verlag, 1995. A gender vizsgálatáról lásd a 67. lábjegyzetet. A Honecker-korszak irodalma általában egy-egy fontosnak ítélt aspektusra koncentrál, mint a társadalompolitika (Beatrix Bouvier: Die
DDR: Ein Sozialstaat? Sozialpolitik in der Ära Honecker. Bonn, Dietz, 2002), a fogyasztás (Ina Merkel:
Utopie und Bedürfnis: Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR. Köln, Böhlau, 1999) vagy a német múlttudat (Bernd Faulenbach – Annette Leo – Klaus Weberskirch: Die „Wende” 1989/90 aus
der Sicht von Stahlarbeitern in Henningsdorf und Dortmund. Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur, 1994.
12. sz.; Bernd Faulenbach – Annette Leo – Klaus Weberskirch: Zweierlei Geschichte. Lebensgeschichte
und Geschichtsbewusstsein von Arbeiternehmern in West- und Ostdeutschland. Essen, Klartext-Verlag,
2000). A tanulmánykötetek közül lásd Richard Bessel – Ralph Jessen (szerk.): Die Grenzen der Diktatur:
Staat und Gesellschaft in der DDR. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996; Peter Hübner – Klaus
Tenfelde (szerk.): Arbeiter in der SBZ – DDR. Essen, Klartext-Verlag, 1999; Peter Hübner – Christoph
Kleȕmann – Klaus Tenfelde (szerk.): Arbeiter im Staatssozialismus, i. m.; Renate Hürtgen – Thomas
Reichel (szerk.): Der Schein der Stabilität, i. m.; Hartmut Kaelble – Jürgen Kocka – Hartmut Zwahr
(szerk.): Sozialgeschichte der DDR, i. m.
Említhetem itt az 1973-as filozófuspert vagy Kemény István és Szelényi Iván kényszerű emigrációját.
A keletnémet esetben egy „jellemző” példa: Eberhard Nemitz szakmunkásfiatalok körében készített
egy kérdőíves kutatást, amelyből az derült ki, hogy a fiataloknak általában véve pozitív a szocializmusképük. Mivel azonban a tanulmány bizonyos kritikákat is megfogalmazott, végül csak a szerző emigrációja után, az NSZK-ban publikálták (Eberhard Nemitz: Junge Produktionsarbeiter und Lehrlinge
in der DDR. Eine empirische Untersuchung über Jugendliche in volkseigenen Betrieben des Bauwesens.
Koblenz, Verlag Siegfried Bublies, 1988). A szociológia és a pártállam viszonyáról lásd Horst Laatz:
Klassenstruktur und soziales Verhalten. Zur Entstehung der empirischen Sozialstrukturforschung in der
DDR. Köln, Verlag Wissenschaft und Politik, 1990.
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az osztályt, Kelet-Európában különösen nagy a veszélye annak, hogy nacionalista-etnikai kategóriákba „szuszakolunk” bele egy sor olyan társadalmi jelenséget, amelyek osztályalapú tapasztalatokon nyugszanak.74 Természetesen, ahogyan fent rámutattam, nem szabad a prioriként feltételezni a politikai osztálytudatot.75 A kötetben éppen ezért az osztályfogalom olyan relációs, történeti megközelítésére törekszem, amelyet a legjobban Don Kalb osztályfelfogásának segítségével tudok megragadni. Kalb az alábbiakat írja: az osztály „az a kategória, amely lehetővé teszi számunkra, hogy leírjuk a teljes erőteret, ami akkor keletkezik, amikor egyenlőtlen helyzetben levő, megosztott, nemegyszer szemben
álló emberek csoportjai, akik különböző módon férnek hozzá a különböző erőforrásokhoz, megpróbálják túlélni, megérteni és reprodukálni kölcsönösen egymásba kapcsolódó életüket”.76
Kalb hangsúlyozza az antropológiai vizsgálódás szerepét, Stuart Hall pedig
arról beszél, hogy mindenfajta diskurzus szituált és kontextualizált.77 A különböző nagy identitásképző kategóriák számos konfigurációja lehetséges, és az
adott történeti feltételek döntik el, hogy az emberek egy adott csoportjának tudatában melyik konfiguráció lép működésbe.78 Hadd térjek itt vissza példaként
a bevezetőben hozott idézetre. Mind a helyi ellenzéki lap, mind pedig a munkásigazgató a munkások nevében lépett fel, ami azt mutatja, hogy 1989-ben és még
utána is volt politikai relevanciája az osztályfogalomnak. Az más kérdés, hogy
ekkor a munkások többsége a kapitalizmustól várta a munkásosztálynak a szocializmusban ígért jobb életet. Ezt hívhatjuk – politikai beállítódástól függően
– hamis tudatnak, illúziónak vagy jogos kiábrándulásnak a létező szocializmusból. Bennünket ebben a kötetben az érdekel, hogy megmagyarázzuk, miért gondolkoztak így az emberek.
Még egy dologra szeretnék rámutatni, amit fontosnak tartok módszertanilag,
és ez a nagyipari üzemi környezet meghatározó szerepe a munkások világnézet74
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76
77
78

Vö. Stuart Hall: New Ethnicities. In David Morley – Chen Kuan-Hsing: Stuart Hall: Critical Dialogues in
Cultural Studies. London, Routledge, 1996.
Meg kell jegyeznünk, hogy még az „ortodoxnak” tekintett Marx írásaiban sem mindig következetes az
osztályfogalom használata. Erről lásd Felkai Gábor: A német és az osztrák szociológia a társadalom
előtt. In uő et al. (szerk.): A szociológia kialakulása. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 1999, különösen 326–328. Mint ismeretes, a Kommunista Kiáltványban Marx a burzsoáziát és a proletariátust tekintette a kapitalista társadalom két alapvető osztályának. A tőkés termelést megelőző formák című, híres világtörténeti vázlatában is a tőkések és a bérmunkások lényegi osztályellentétéről beszél. Politikai írásaiból azonban kiderül, hogy nem tételezett fel mechanikus kapcsolatot az osztályhelyzet és a
politikai tudat között, lásd az Osztályharcok Franciaországban 1848-tól 1850-ig c. elemzését.
Don Kalb: Expanding Class, i. m. 6.
Stuart Hall: New Ethnicities, i. m. 446.
Kelet-Európában ráadásul a rendszerváltás fényesen igazolta, hogy az osztály kategória diszkreditálódásával az emberek osztályalapú sérelmeiket is etnikai kategóriákban értelmezték. Ez az érzelmi-indulati alapja a jobboldali populizmus hihetetlen megerősödésének a régióban a rendszerváltás után.
Vö. Juhász József – Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest, L’Harmattan, 2009; Don Kalb: Beszélgetések egy lengyel populistával, i. m.
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ének, társadalmi-politikai tudatának formálódásában. A környezet tudatformáló szerepét az ideológiai diskurzusok általában nem veszik komolyan. Thomas
Welskopp, a bielefeldi iskola egyik történésze is felhívja pedig a figyelmet arra,
hogy az üzem mint elsődleges mikrokörnyezet központi szerepet játszik a munkások életében.79 Ezért esett munkámban a választás két gyár bemutatására. A
mikrotörténeti vizsgálódást azonban szeretném beleágyazni a szélesebb társadalmi összefüggésekbe. Itt szeretném megemlíteni Michael Burawoy nevét, aki
a manchesteri antropológus iskola hagyományait80 továbbfejlesztve kidolgozta
a kiterjesztett esettanulmány módszerét.81 A módszer számunkra legfontosabb
dimenziója a makro- és a mikroszint közötti kapcsolat kiterjesztése. A kiterjesztett esettanulmány szempontjából ez a kapcsolat nem egy expresszív totalitás
kifejeződése, hanem dialektikusan strukturált viszony. Egyáltalán nem állítom,
hogy a Rába vagy a Zeiss lenne a szocialista nagyvállalat prototípusa, de nem is
az a célom, hogy minél részletesebben elmerüljek a helyi ipar történetében. A két
gyártanulmány tükrében szeretném jellemezni a két ország munkáspolitikáját,
vagy legalábbis kiemelni az összehasonlítható vonásokat. A kiterjesztett esettanulmány, írja Burawoy, a mindennapi tapasztalat mikrovilága és a nagyobb
összefüggések, globális trendek makroszintje közötti kapcsolat megteremtésére törekszik. Miközben fontosnak tartom az üzem előtérbe helyezését, megítélésem szerint a munkástörténet – ha nem akar elveszni abban a neototalitárius
diskurzusban, amelyik egyfajta totalizáló közegnek tekinti az egész szocialista
kultúrát82 – nem mondhat le arról az igényről, hogy a maga egyetemességében
lássa és láttassa a tőke, az állam és a munka dialektikus viszonyát.83
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Thomas Welskopp: Der Betrieb als soziales Handlungsfeld. Neuere Forschungsansätze in der
Industrie- und Arbeitergeschichte. Geschichte und Gesellschaft, 1996. 22. sz.
A manchesteri iskoláról lásd T. M. S. Evans – Don Handelmann (szerk.): The Manchester School:
Practice and Ethnographic Praxis in Anthropology. New York – Oxford, Berghahn Books, 2006.
A kiterjesztett esettanulmány leírását lásd Michael Burawoy: Introduction: Reaching for the Global. In
uő (szerk.): Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 2000, 1–38.
Ilyenfajta megközelítést találunk Stephen Kotkin könyvében, amely lényegében azt vizsgálja, hogyan
próbálta meg a rendszer kinevelni azt a szocialista embertípust, amelyik nagy hasonlóságot mutat a
totalitárius elmélet által tételezett, a szabad akarattól és az emberi lényegtől megfosztott, atomizált
embertömegekkel. Vö. Stephen Kotkin: Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995.
Vö. Michael Burawoy (szerk.): Global Ethnography, i. m.
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Államszocializmus vagy munkás-önigazgatás?
A sztálinizmus baloldali kritikája

Az októberi forradalom győzelme gyakorlatilag azonnal elindított marxista és
nem-marxista körökben egyaránt egy igencsak nagy téttel járó vitát a létező szocializmus jellegének meghatározásáról. Ismeretes, hogy az orosz bolsevik vezetők Leninnel az élen világforradalomban vagy legalábbis az európai kapitalista centrumországok forradalmasításának perspektívájában gondolkoztak, és
ezeket a reményeket igazolták – legalábbis kezdetben – a vesztes országokban,
mint például Németországban és Magyarországon létrejött tanácsköztársasági
kísérletek.84 Ezen kísérletek kudarca és a győztes kapitalista államokban remélt
forradalmak elmaradása felvetette azt a problémát, amellyel a világforradalom
bűvöletében élő bolsevik vezetők korábban vajmi keveset foglalkoztak: hogyan
lehet megvalósítani egy nemzetközileg elszigetelt, gazdaságilag elmaradott országban azt a szocializmust, aminek megteremtését Marx eredetileg a legfejlettebb kapitalista államban, Angliában irányozta elő? Oroszországban ráadásul
az első világháborús erőfeszítések, majd pedig a polgárháború pusztításai közepette az egyébként is gyengén fejlett ipar jelentősen visszaesett: voltak olyan
nagyvárosok, amelyek lakosságuk egynegyedét elveszítették az éhínség, a vidékre való menekülés és a háborús pusztítások következtében.85 Miközben a forradalom győzedelmeskedett, az a paradox helyzet állt elő, hogy a szocializmus
társadalmi bázisának tekintett munkásosztály jelentősen megfogyatkozott, és
ahogyan a kronstadti matrózlázadás megmutatta, a munkásosztály legforradalmibb része szembefordult a bolsevikokkal. A bolsevik válasz Kronstadtra a politikai hatalom központosítása volt, gazdasági téren pedig egyfajta szocialista
vegyesgazdaság lebegett a NEP ideológusai előtt.
Az 1920-as évek sok tekintetben a társadalmi-politikai kísérletezés évei voltak a hatalmát megszilárdító bolsevik párt számára. Ennek a kísérleti időszak84
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A lenini elméletet történeti kontextusban vizsgálja Krausz Tamás kitűnő monográfiája (Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Budapest, Napvilág, 2008). A szerző megállapítja, hogy
miközben Lenin, szinte egyedül a bolsevik vezérkarban, zseniálisan felismerte a forradalmi helyzetet
Oroszországban, jelentősen eltúlozta a forradalmi potenciált Nyugat-Európában, ő ugyanis kezdetben – a marxi elmélethez híven – abban reménykedett, hogy a világháború a fejlett nyugati országok
munkásosztályát is forradalmasítja.
Moshe Lewin nemhiába nevezte „futóhomok-társadalomnak” a szovjet társadalmat. Éppen az a lényeg, hogy nem voltak „kikristályosodott” társadalmi osztályok. Vö. Moshe Lewin: The Making of the
Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. Methuen, 1985.
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nak a sztálini fordulatként elhíresült politikai-gazdasági irányváltás vetett véget
1929-ben.86 A Trockijjal szemben a NEP-et az 1920-as években végig következetesen támogató Sztálin ekkor arra a következtetésre jutott, hogy a NEP nem képes felzárkóztatni a szovjet gazdaságot a nyugati versenytársakhoz, és a lemaradás egy fegyveres konfliktus esetén végzetes lehet a szovjet hatalom számára.
Sztálin a felzárkózás jegyében hirdette meg az erőltetett iparosítás és kollektivizálás programját, és ez a fordulat teremtette meg azt a rendszert, amit a győztes
Szovjetunió a második világháború után Kelet-Európába is „exportált”.
A rendszerváltás időszakában különösen megszaporodtak azok a gazdasági
művek, amelyek eleve életképtelen rendszerként írták le a tervgazdaságot. Érdemes itt idézni egy olyan szerzőt, aki meggyőződéses trockista volt, és könyve ma is az egyik legjobb Sztálin-biográfia: „Mindezek után mennyire más képet
mutat a sztálinista Oroszország. Az a birodalom, amelynek Sztálin az élére állt,
a művelt emberek és felvilágosodott munkások kis csoportjait leszámítva, nyugodtan nevezhető a vademberek országának. S ezzel nem az orosz nemzeti jellemet akarjuk minősíteni – Oroszország »elmaradott, ázsiai« állapota a nemzet
tragédiája, nem pedig hibája volt. Sztálin arra vállalkozott – egy híres mondást
idézve –, hogy barbár eszközökkel űzze ki a barbárságot Oroszországból. S éppen az alkalmazott módszerek jellege miatt szivárgott aztán vissza annak a barbárságnak a nagy része, amelyet már száműzött az orosz életből. Ennek ellenére a nemzet a legtöbb területen hatalmas fejlődést ért el. A termelés anyagi bázisa, amely 1930-ban még egy közepes nagyságú európai államét sem érte el, olyan
gyorsan és nagymértékben kiszélesedett, hogy Oroszország ma Európa első és a
világ második ipari hatalma.”87
Nem kívánok e helyütt belemenni a tervgazdaság tárgyalásába, noha szükségesnek látom megjegyezni, hogy a nagy gazdasági világválság idején sok szerző,
köztük a híres brit történész, Edward Carr is érdemesnek látta tanulmányozni a
szovjet tervgazdaság működését, mint ami megoldást adhat a kapitalista rendszer ciklikus válságaira. A fejezet az államszocializmus jellegéről folytatott vita
egy másik aspektusáról szeretne vázlatos képet adni, ami közvetlenebbül érinti
az 1960-as évek pártvitáit a szocialista gazdaság reformjáról. Elöljáróban szeretnék visszautalni Horváth Ede véleményem szerint ma is érvényes gondolataira:
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A sztálinizmus szakirodalmának tárgyalása önmagában egy külön mű témája lenne. A nyugati szakirodalom fő paradigmáinak elméleti kifejtését lásd Bartha Eszter: A sztálinizmus a régi és új historiográfiában, i. m. Magában a Szovjetunióban a sztálini hatalmi konszolidáció lezárta a sztálinizmus jellegéről folyó elméleti vitát. Az 1920-as évek oroszországi vitáiról lásd Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány: Viták “az orosz fejlődés” sajátosságairól, különös tekintettel az 1920-as évekre. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1991. Arról, hogy Sztálin miként kötelezte el magát az „utolérő fejlődés” mellett (a
kollektivizálás és az erőltetett iparosítás politikájával akart keresztülvinni egy szocialista „modernizációs” programot) lásd uő: Szovjet thermidor: A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917–1928. Budapest, Napvilág Kiadó, 1996.
Isaac Deutscher: Sztálin. Budapest, Európa, 1990, 552.
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Egy időben azzal próbáltuk az embereket jobb munkára serkenteni, hogy ismételgettük, tiéd a gyár, magadnak építed. Ez nem bizonyult igaznak. Az embereket két dolog érdekli: legyen tisztességes munkájuk és legyenek megfizetve. Ha ez
megvan, magukénak érzik, ha nem is a gyárat, de legalább a munkahelyet. S ha
ez megvan, jó a közérzetük is.

Annak megértéséhez, hogy ez hogyan kapcsolódik a sztálinizmus baloldali kritikájához, két szerzőt szeretnék kiemelni az egyébként óriási szakirodalomból.
Trockij Elárult forradalmának88 elméleti jelentőségét az adja, hogy a későbbi kelet-európai ellenzéki értelmiség sem tudta megkerülni a sztálinizmus első
marxista kritikájának lényegi állításait. Száműzetésben írt híres polemikus alapvetésében Trockij a tulajdon kérdésére koncentrált. A könyv központi tézise,
hogy a sztálini rendszer nem kapitalista, de nem is szocialista, mert nem adja a
munkások kezébe a termelőeszközöket. A megtermelt haszon és a termelőeszközök felett a sztálini nómenklatúra rendelkezik, amelyik hatalmát az elosztásban is érvényesíti. Ezért ez a sztálini eredetű bürokrácia a hatalom tényleges birtokosa és a sztálinizmus legfőbb társadalmi támasza, noha Trockij a nómenklatúrát még nem tekintette új osztálynak. Nézete szerint a bürokrácia akkor árulja el véglegesen az októberi forradalmat, ha nem éri be a termelőeszközök feletti
rendelkezési joggal, hanem örökletessé kívánja tenni privilégiumait és az állami
tulajdont. Ekkor – tehát ha a nómenklatúra érdekelt lesz a magántulajdon viszszaállításában – következik be a forradalom végső elárulása és a kapitalizmushoz való visszatérés.89
Pavel Campeanu nevét azért emelem ki a szakirodalomból, mert munkájában
szintén a tulajdon kérdésére koncentrált. The Syncretic Society (A szinkretikus
társadalom) című, álnéven kiadott könyvében a tulajdonvákuum fogalmával jellemezte a sztálini rendszert, amely szerinte kettős értelemben is negatív tulajdonszervezési elvekre épül: „antikapitalista (lévén, hogy megszünteti a kapitalizmust) és nem szocialista (mivel a tulajdonlás társadalmi formáját soha ki nem
próbálta)”.90 Minthogy a bolsevik párt munkásellenzékét már a kronstadti lázadás után megfosztották a hatalomtól, Sztálin, amikor szakított a NEP politikájával, visszanyúlt az orosz „fejlesztő állam” hagyományaihoz. A sztálinizmus nem
teremtett gazdasági demokráciát; a kiüresített magántulajdon helyébe benyomult az új, sztálini állam, ami elválasztotta egymástól a tulajdonlást és a tényleges rendelkezést. Mivel a munkások tulajdonjogai csak papíron léteztek, és nem
88
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Leon Trotsky: The Revolution Betrayed, i. m.
Ahogyan Krausz Tamás megmutatja a szovjet rendszerváltás elemzésével, ahol a tulajdon kérdését állítja a középpontba, Trockij itt jó „prófétának” bizonyult. Vö. Krausz Tamás: A peresztrojka és a tulajdonváltás. In uő – Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés, i. m.
Casals [Pavel Campenau]: The Syncretic Society. White Plains, N.Y., M. E. Sharpe, 1980, 12.
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kapcsolódott hozzájuk kodifikált hatalom, az elosztásnál „szabadon” érvényesülhettek az egyenlőtlenségek.
A The Syncretic Society jól illusztrálja sok kelet-európai marxista értelmiségi
szellemi fejlődésének útját. Kiábrándulva a létező szocializmusból, a nagy többség eleinte a sztálinizmus baloldali kritikáján keresztül próbált eljutni egy pozitív szocialista alternatíváig.91 A pozitív kritikusok soraiból nem hagyható ki a
nagy marxista filozófus, Lukács György teljesítménye. E helyütt nem vállalkozhatunk a filozófus elméleti fejlődésének még csak vázlatos bemutatására sem;
mindössze egy művéről, A demokratizálódás jelene és jövője című kritikai esszéjéről lesz szó, aminek kiadására közel húsz évet kellett várni.92 Lukács egyfajta
harmadik utat keresett a sztálinizmus és a kapitalizmushoz való visszatérés között, és ezt a harmadik utat egy demokratikus, önigazgató szocializmus eszményében vélte megtalálni.93 A termelőeszközök társadalmi ellenőrzése jelentette
volna azt a kontrollt, ami megakadályozza a redisztribúción keresztül az újabb
egyenlőtlenségek kialakulását; a társadalom demokratizálása pedig biztosítékot
jelentett volna egy újabb, a sztálini személyi kultuszt idéző diktatúra kiépülése ellen. Fontos hangsúlyozni a közösségi elemet és a termelőeszközök közösségi tulajdonát; ez biztosította volna a szocialista modell megőrzését a kapitalizmus alternatívájával szemben. Lukácsot a Rákosi-rendszer tapasztalatai mellett
a magyar munkástanácsok is elgondolkoztatták; egyébként a munkástanácsok-
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Hogy csak néhány ismert példát említsek: Milovan Djilas [Gyilasz]: The New Class. San Diego, Harcourt
Brace Jovanovich, 1983; Rudolf Bahro: Die Alternative: Zur Kritik des realexistierenden Sozialismus.
Köln, Europäische Verlaganstalt, 1977; Bence György – Kis János [Mark Rakovski]: A szovjet típusú
társadalom marxista szemmel, i. m.; Konrád György – Szelényi Iván: The Intellectuals on the Road to
Class Power. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1979. A szocialista káderosztály kritikájához lásd
Zygmunt Bauman: Officialdom and Class – Bases of Inequality in a Socialist Society. In Frank Parkin
(szerk.): The Social Analysis of Class Structure. London, Tavistock, 1974; Bálint Balla: Kaderverwaltung.
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1972. Vegyük észre, az a kritika, hogy a szocialista társadalom is produkál
egyenlőtlenségeket, éppen a létező szocializmus baloldali kritikája. De említhetem itt példakánt Az új
lakótelepek szociológiai problémáit, ahol szintén az állami redisztribúciót befolyásoló privilégiumokról esik szó (vagyis hogy a funkcionáriusok és a középszintű káderelit könnyebben tud lakást szerezni, mint a „hivatalosan” pozitívan diszkriminált munkások). Ebből nőtt ki aztán az értelmiség mint új
uralkodó osztály tézise. Vö. Szelényi Iván – Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.
Vö. Lukács György: Demokratisierung heute und morgen. Budapest, 1985; magyarul pedig ez a mű csak
1988-ban került kiadásra a Magvető Kiadónál. Lásd még a hetvenes évek elején készült, akkor ugyancsak ki nem adott művet: Bence György – Kis János – Márkus György: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? Budapest, 1992.
Ugyanez a dilemma az állampárton belül a „dogmatikusok”, a „revizionisták” és az „újbaloldaliak”
harcában tükröződött. Az „újbaloldal” az 1970-es évek elején a perifériára szorult; egészen pontosan
a rezsim a baloldali ellenzéket veszélyesebbnek tartotta a kialakult hatalmi struktúrára nézve, mint
a „jobboldali” piaci reformereket. Az 1960-as évek magyarországi politikai küzdelmeiről lásd Földes
György: 1968 és Magyarország, i. m.
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ban az emigráns baloldaliak közül többen látták egy demokratikus, önigazgató
szocializmus kezdeményeit.94
A fenti viták bemutatásával azt kívántam érzékeltetni, hogy az 1960-as években a rendszerkritikus értelmiség nagy része még nem jutott el a marxizmussal
való teljes szakításig. Ellenkezőleg, tulajdonképpen éppen az alárendelt osztályok nevében léptek fel a nómenklatúra privilégiumainak megnyirbálásáért (és
a munkásosztályt is alárendelt osztálynak tekintették). Erre a baloldali beállítódásra Az értelmiség útjában is találunk példát: „A Központi Bizottság és a parlament viszonya mindennél szemléletesebben érzékelteti a párt és az állam viszonyát. A Központi Bizottság ülésein részt vesz az uralkodó rend minden reprezentatív tagja – szinte automatikusan tagja a Központi Bizottságnak a pártközpont valamennyi titkára és osztályvezetője, a párt és az állam nagyobb területigazgatási szerveinek vezetői, minden minisztérium és minden országos hatáskörű igazgatási szervezet vezetője (a Nemzeti Bank elnökétől a Statisztikai Hivatal elnökéig és a Tudományos Akadémia főtitkáráig), minden napilap főszerkesztője, a rádió és a televízió elnökei, a legnagyobb vállalatok vezetői, s nem
utolsósorban a hadsereg és a rendőrség főnökei, ott van tehát mindenki, aki hivatalánál fogva kiemelkedő hatalommal rendelkezik, s ennélfogva országos jelentőségű redisztributív döntések részese lehet. A Központi Bizottság kibővített
plénumain tehát jelen van a teljes uralkodó elit, az uralkodó rend vezérkara: a
főrend.”95
A fenti leírásról eszünkbe juthat Habermas reprezentatív nyilvánossága,96
mint ahogyan a szerzők nem véletlenül vontak párhuzamot a pártelit hatalomgyakorlása és a feudális nyilvánosság között. Ezek az értelmiségi viták azonban
ekkor még nem arról szóltak, hogy miként is kellene leváltani a szocializmust,
hanem arról, miképpen lehetne megreformálni a rendszert. Az 1960-as években a rendszer gyenge gazdasági teljesítménye a szovjet kommunista vezetést is
arra ösztönözte, hogy vitát indítson a központosított tervgazdaság reformjáról,
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A magyar munkástanácsokról lásd Kemény István – Bill Lomax (szerk.): Magyar munkástanácsok
1956-ban: Dokumentumok. Párizs, Magyar Füzetek, 1986; Bill Lomax: Magyarország 1956. Budapest,
Aura, 1989; Tóth Eszter Zsófia: A Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak története 1956–1957.
Múltunk, 1999. 4. sz.; Feitl István: Parlamentarizmus és önigazgatás az 1956-os forradalomban. Múltunk, 2005. 2. sz.; uő: A magyar munkástanácsok és az önigazgatás 1956-ban. Eszmélet, 1989. 2. sz.;
Molnár János: A Nagybudapesti Központi Munkástanács. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969; uő: A forradalom előzményei, alakulása és utóélete. Tanulmányok és kronológia. Párizs – New Jersey, 1987; Ripp
Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Budapest, Korona Kiadó, 2002; Charles
Gati: Failed Illusions. Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt. Stanford, Stanford
University Press, 2006; Krausz Tamás: Az 1956-os munkástanácsokról. Eszmélet, 2006. 72. sz.; Tütő
László: 1956 mint nyelvi probléma. Eszmélet, 2006. 72. sz.
Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, i. m. 203–204.
Lásd Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása: Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban. Budapest, Gondolat, 1971.
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és megpróbálja kitalálni, hogyan teheti hatékonyabbá a termelést.97 A hruscsovi
„olvadás” nyomán gazdasági reformokkal kísérleteztek az NDK-ban, Csehszlovákiában és Magyarországon is. A piaci reformokkal járó növekvő egyenlőtlenségek a menedzserek és a munkások fizetése között azonban kiváltották a munkások elégedetlenségét, amit a reform ellenzői nem haboztak a saját javukra fordítani a reform körüli belső pártvitákban.98
Az államszocializmusnak ebben a szakaszában a kommunista pártok előtt két
lehetőség mutatkozott. Megpróbálkozhattak volna a rendszer baloldali reformjával, további demokratizálással és a munkásellenőrzés kiszélesítésével, vagy
továbbvihették volna a piaci reformokat a szocialista vegyesgazdaság modellje
alapján. A szovjet fejlemények – Hruscsov bukása és a brezsnyevi resztalinizáció
– azonban jelentősen beszűkítették a kelet-európai országok mozgásterét. Az
NDK-ban az új gazdasági rendszer legfőbb védnökével, Ulbrichttal együtt megbukott. Magyarország esetében pedig már az is eredménynek számított, hogy az
új gazdasági mechanizmust nem vonták vissza, noha az eredetileg tervezett, radikálisabb reformintézkedéseket már nem tudták végrehajtani.
Itt szeretnék visszatérni a munkások helyzetére az üzemi irányításban. Miután 1957-ben hivatalosan is feloszlatták a munkástanácsokat, Magyarországon
történtek legalábbis formális kísérletek az üzemi demokrácia kiszélesítésére.99
A munkástanácsok eredetileg az „üzemi háromszögnek” nevezett irányítást voltak hivatottak felváltani. Ez állt a gyárigazgatóból, az üzemi párttitkárból és a
szakszervezeti bizottság titkárából. Az 1956-os forradalom után ez a háromszög
kiegészült a KISZ-titkárral, és így lett belőle üzemi négyszög, a munkástanácsok
helyett pedig létrejöttek a vállalati tanácsok. A tanács tagjainak egyharmadát a
dolgozók választották, kétharmadát pedig a szakszervezet delegálta. Az igazgató, a párttitkár és a KISZ-titkár hivatalból tagja volt a tanácsnak, az elnöki pozí97
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Ez volt a híres Liberman-vita. A gazdasági reformot a „Mi hasznunk van a szocializmusból?” A gazdaságirányítás reformja az NDK-ban és Magyarországon” c. fejezetben tárgyalom.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.
Hogy megértsük a munkásosztály és az állampárt viszonyát az 1960-as években, érdemes visszamenni 1956-ra. Mark Pittaway szerint a felkelés fő társadalmi erejét az az ipari munkásosztály adta, amelyiket elkeserítettek az alacsony bérek, az anyagi elnyomorodás és az erőszakos szövetkezesítés (a
szocialista munkásosztály nagyon jelentős része a parasztságból verbuválódott). Ráadásul az 1950-es
évek üzemi reformjai a szakképzett munkáselitet is a rendszer ellen hangolták (vö. Mark Pittaway:
A magyar forradalom új megközelítésben, i. m.). Mark Pittaway következtetése egybecseng Földes
György tézisével, hogy ti. a Kádár-rezsim konszolidációja azért volt lehetséges, mert az állampárt jelentős anyagi engedményeket tett a munkásoknak (béremelés, lakásprogram, a munkásművelődés és
a munkásoktatás felkarolása, pozitív diszkrimináció a felvételin). Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m. Földes György viszont azt is hangsúlyozza, hogy a gazdasági engedményeket megelőzően a politikai kiegyezés meghiúsult: vagyis a párt nem fogadta el a politikai ellenőrzés
tényleges megosztását a munkásokkal (pl. az üzemi tanácsokon keresztül). Ahogyan látni fogjuk majd
a kötetben, az 1960-as években is egy nagyon hasonló kompromisszum zárta le a gazdasági-politikai
útkeresést. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a rezsim balra való zártsága
bizonyos értelemben már a Kádár-rendszer konszolidációjánál megmutatkozott.
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ciót pedig a szakszervezeti bizottság titkára töltötte be. Az igazgatók felelősséggel tartoztak a vállalati tanácsnak; az utóbbinak joga volt bírálni az üzemi vezetőket.
A vállalati tanácsok azonban soha nem tudták biztosítani a munkások tényleges önrendelkezési jogait.100 Az 1970-es években a Társadalmi Szemlében, a párt
elméleti lapjában kitartó vita folyt az üzemi demokrácia érvényesítéséről.101 Az
üzemi demokráciát a Győr-Sopron megyei pártvezetés is napirendre tűzte; az
ülésen azonban egyes szakszervezeti vezetők odáig mentek, hogy kimondták:
merő formalitásnak tekintik az üzemi demokráciát. A gyárigazgatók kinevezéséről nem a vállalati tanács határozott, és kevesen vállalkoztak arra, hogy bírálják azokat a vezetőket, akiknek pedig nagyon is alkalmuk volt arra, hogy bosszút
álljanak. (Az ülésen az is elhangzott, hogy a bírálat csak „elméleti joga” a szakszervezetnek.102) Hasonlóképpen tanulságos az egyik megyei felmérés eredmé100
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Magyarországon Héthy Lajos és Makó Csaba foglalkozott sokat a munkások informális érdekérvényesítésével. Lásd Héthy Lajos – Makó Csaba: Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972; uők: A munkások perspektívái és a szocialista vállalat. Társadalmi Szemle, 1976. 31 sz.; uők: Munkások, érdekek, érdekegyeztetés. Budapest, Gondolat Kiadó, 1978; uők: Work
Performance, Interests, Powers and Environment. (The Case of Cyclical Slowdowns in a Hungarian
Factory). The Sociological Review Monograph, 1972. 17. sz.; Héthy Lajos: Bérvita az építkezésen. (Az
érdékérvényesítési képesség problémája). Valóság, 1977. 11. sz. Az üzemi demokráciáról lásd különösen: Héthy Lajos: Az üzemi demokrácia és a munkások. Budapest, Kossuth Kiadó, 1980; uő: Vállalatirányítás és demokrácia. Az üzemi demokrácia szociológiai koncepciója és fejlesztésének lehetőségei szervezeti-társadalmi viszonyainkban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983; Makó Csaba: Részvétel: A feladat átalakítása vagy a hatalmi viszonyok átalakítása. Valóság, 1979, 4 sz.
Lásd Mód Aladárné: Munkásismeretek, munkástörekvések, üzemi demokrácia. (Kutatási tapasztalatok). Társadalmi Szemle, 1974. 11. sz.; Katona Imre: Eszmecsere a párttagokkal. Társadalmi Szemle,
1976. 2. sz.; Héthy Lajos: Hogyan látjuk ma az üzemi demokráciát? Társadalmi Szemle, 1977. 9. sz.; uő:
A gazdasági munka pártirányítása és az érdekegyeztetés. Társadalmi Szemle, 1979. 2. sz.; uő: Az üzemi
demokrácia fejlesztésének útján. (Az eszmecsere befejezéséhez). Társadalmi Szemle, 1978. 6. sz.; Sőtér
Edit: Gondolatok a szocialista brigádmozgalomról. Társadalmi Szemle, 1977. 4. sz.; Makó Csaba: Az
érdekegyeztetés és a cselekvési egység az üzemben. Az üzemi demokrácia fejlesztésének kérdéséhez.
Társadalmi Szemle, 1977. 5. sz.; Horváth László: Üzemi demokrácia és vállalati stratégia. Társadalmi
Szemle, 1977. 9. sz.; Egerszegi Csaba: Termelési tanácskozás és üzemi demokrácia. Társadalmi Szemle, 1977. 9. sz.; Akszentievics György: Ki hogyan érdekelt az üzemi demokrácia gyakorlásában? Társadalmi Szemle, 1977. 10. sz.; Simonyi Ágnes: Munkásrészvétel üzemi bérezési döntésekben. (Kutatói tapasztalatok a Magyar Vagon és Gépgyárban). Társadalmi Szemle, 1977. 10. sz.; uő: Munkahelyi demokrácia és nyilvánosság. Társadalmi Szemle, 1978. 1. sz.; Búza Márton: Az üzemi demokrácia érvényesítése: a gazdasági vezetők kötelessége. Társadalmi Szemle, 1977. 9. sz.; Marosi János: Nem csak a gazdasági vezetők dolga… Társadalmi Szemle, 1977. 12. sz.; Fehér János: Diósgyőri munkások az üzemi
demokráciáról. Társadalmi Szemle, 1977. 11. sz.; Ferenczi István: Az üzemi demokrácia: fokozott társadalmi ellenőrzés. Társadalmi Szemle, 1977. 12. sz.; Vitkovics Pálné: Az üzemi demokrácia és a pártszervezet munkája. Társadalmi Szemle, 1978. 1. sz.; Marle György: Az üzemi demokrácia és a termelés.
Társadalmi Szemle, 1978. 3. sz.; Folkmayer Tibor: Üzemi demokrácia és tervezés. Társadalmi Szemle,
1978. 4. sz.; Andics Jenő, Rozgonyi Tamás: A vállalati konfliktusok és a hatékonyság. Társadalmi Szemle, 1979. 5. sz.; Gergely György: Hogyan látják a munkások üzemi gondjainkat és tennivalóinkat? Társadalmi Szemle, 1979. 9. sz.; Rózsa János: Napjaink kérdése: az üzemi demokrácia. Társadalmi Szemle,
1978. 2. sz.
Győr Megyei Jogú Város Levéltára (a továbbiakban: GYML), X. 415/134/1, Magyar Szocialista Munkás-
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nye: eszerint a válaszadók 40%-a gondolta úgy, hogy az üzemi demokrácia a vezetéstől függ (és a felmérésben párttagok vettek részt!).103 Ha a keletnémet példával vetjük össze, akkor viszont egyből szemet szúr a magyar politikai élet kirívó liberalizmusa: miközben a magyar kommunista párt engedélyezte az üzemi
demokráciáról folytatott, mondhatni, széles körű vitát (és az emberek szemlátomást őszintén beszéltek a tapasztalataikról), addig az NDK-ban ilyen kérdést
nem is lehetett feltenni a nyilvánosság előtt.104
Mivel nem merült fel a termelőeszközök feletti rendelkezési jog tényleges demokratizálása, a pártnak egy lehetősége maradt arra, hogy kielégítse a munkásokat: a tisztességes fizetés, ahogyan Horváth Ede fogalmazott. Ezzel azonban a jóléti diktatúrák maguk is a fogyasztásra alapozták a rendszer legitimációját, noha a propagandában megígért életszínvonal-növekedést Magyarországon csak az 1970-es évek közepéig tudták zavartalanul fenntartani.105 Honecker
NDK-jában sikerült az 1980-as években is növelni a reálbéreket, de ezt a növekedést semmissé tette az egyik legfejlettebb nyugat-európai kapitalista országgal való állandó versengési kényszer; hiszen a keletnémetek nem a kelet-európai
szocialista táborhoz mérték a saját életszínvonalukat, hanem a nyugatnémet fogyasztási szint utoléréséről ábrándoztak.
Az olvasóban felmerülhet a kérdés, miért volt szükség erre az elméleti fejtegetésre, ha a kötet célkitűzése szerint a munkások politikai viselkedését kívánja tanulmányozni. A válaszom: azért, mert megítélésem szerint létezik öszszefüggés a munkások 1989-es politikai passzivitása és az államszocializmusról folyó elméleti viták között. Az 1960-as évek pártvitáiból, a reformdiszkusszióból és a munkások nevében fellépő keményvonalasok reformellenes fellépéséből egy olyan kompromisszum született, ami lezárta a nyilvánosság csatornáit a
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párt (a továbbiakban: MSZMP) Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Az üzemi demokrácia helyzete, az egyszemélyi vezetés érvényesülése és a továbbfejlesztés feladatai. 1974. március 29.
GYML, X. 415/122/6, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, 8. 1972. augusztus 15.
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy Héthy Lajos és Makó Csaba a Rába munkásai körében készített egy
nagy kérdőíves kutatást arról, hogy miképp befolyásolja a technikai fejlődés a munkástudatot. A kutatásban olyan kérdések is szerepeltek, amelyek pl. vizsgálták a munkások bizalmát az üzemi demokráciában, a szakszervezetben, sőt a pártban is. A munkások és a vezetők közötti emberi kapcsolatok
értékelése is szerepelt a kérdések között. Vö. uők: Az automatizáció és a munkástudat. Budapest, MTA
Szociológiai Kutató Intézet Kiadványa, 1975. Lásd még uők: Az automatizáció és az ipari munkások.
Beszámoló egy nemzetközi kutatási program menetéről. Szociológia, 1972. 2. sz. Érdekes, hogy míg a
magyar munkások panaszkodtak arra, hogy a vezetők és a munkások között túl nagy a társadalmi távolság, addig a keletnémetek az emberi kapcsolatokban nem láttak ilyen különbséget.
Utalnék itt Lóránt Károlyra, aki szerint a legfontosabb gazdasági mutatók alakulása (GDP, ipari termelés, egy főre eső reálbér) az 1978 és 1987 közötti időszakban visszaesést mutat az 1958 és 1978 közötti fejlődéshez képest. Lásd Lóránt Károly: Gazdasági fejlődésünk kritikus kérdései 1968–1988. Budapest, Társadalomtudományi Intézet, 1989.
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létező szocializmus baloldali ellenzéke előtt. Jelzésértékű, hogy még a politikailag liberális Magyarországon is csak akkor jelenhetett meg Lukács György baloldali kritikája a sztálinizmusról, amikor már a termelőeszközök magántulajdonának visszaállításáról vitatkoztak a reformközgazdászok.106 Ahogyan Michael
Burawoy, a Berkeley-i Egyetem professzora magyarországi gyártanulmányai során az 1980-as években megfigyelte, a munkások egyáltalán nem hittek a hivatalos szocialista ideológiában, és egyedül a tisztességes fizetésben mérték le a létező szocializmus teljesítményét, amit a rendszer felfogásuk szerint nem tudott
nekik biztosítani. Érdekes, hogy miközben a kutatót az amerikai munkások életszínvonaláról faggatták, szóba sem kerültek a két rendszer egyéb különbségei
– például a munkahelyek biztosítása, az oktatás, a közösségi élet vagy az egyének közötti verseny terén.107 Ez véleményem szerint mindennél jobban jelzi a hivatalos szocialista ideológiából való általános kiábrándulást a munkások körében. Érdemes elgondolkodni azon, mennyire „írható” az uralkodó kommunista
pártok számlájára, hogy míg a nyugati magasabb életszínvonal általában benne
volt a köztudatban, addig az 1980-as években a demokratikus szocializmus mint
baloldali alternatíva nem lépett túl egy szűk értelmiségi diskurzuson.108 Mivel a
baloldali alternatívák nem kaptak nyilvánosságot, semmiféle hatást nem tudtak
a hiteltelenné váló hivatalos ideológia helyett kifejteni.
Burawoy több országban tanulmányozta a gyári rezsimek működését, és felállított egy elméletet, amely szerint a korai kapitalizmus despotizmusát felváltja a
hegemón despotizmus, ahol a munkásokat gúzsba köti a tőke mobilitása, és haj106
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A kutatás empirikus eredményei ebben a tekintetben megerősítik Földes György, Krausz Tamás és
Tütő László elméleti fejtegetéseit. Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m.; Krausz
Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék, i. m.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből, i. m. A munkások „privatizálódásáról” lásd Szalai Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról, i.
m.; uő: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság, i. m.; Mark Pittaway: Accommodation
and the Limits of Economic Reform, i. m.
Vö. Michael Burawoy: The Politics of Production, i. m. Burawoy szerint ez bizonyítja a munkásoknak
az állampártból való kiábrándulását. Ekkor még azt remélte, hogy a munkások fogékonyak lesznek a
rendszer baloldali kritikájára; csak később, a rendszerváltozás után megjelent terepmunkai beszámolójában vonta le azt a következtetést, hogy a munkások több és nem kevesebb fogyasztást akartak, és
a közösségi szocializmusnak nem volt számukra igazi vonzereje. Vö. Michael Burawoy – Lukács János: The Radiant Past, i. m.
Itt megint idézném Krausz Tamás és Tütő László azon tézisét, hogy az állampárt veszedelmesebbnek érezte a maga számára a baloldali ellenzéket, mint a piaci reformereket. Vö. Krausz Tamás: A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék, i. m.; Tütő László: A szocialista ellenzékiség történetéből, i. m. Feltehetően abban bíztak, hogy a piaci reformokat kézben tudják tartani, a munkásokat pedig kielégíti
a magasabb fogyasztás. Az „újbaloldal” a hatalom szemében veszélyeztette a társadalmi konszenzust
és a kialakított hatalmi struktúrát. Ezért léptek fel keményebben a létező szocializmus baloldali ellenzéke ellen, mint a „jobboldali” piacpártiak ellen (a piaci reformokról azt hitték, hogy azok nem veszélyeztetik a kialakult hatalmi struktúrát). Ugyanezt a keletnémeteknél is megtaláljuk: a SED politikájának baloldali bírálóit, ahogyan majd „A munkások és a hatalom” c. részben látni fogjuk, általában kizárták a pártból. De említhetem itt a baloldali szubkultúra és a kommunák szisztematikus üldözését,
aminek a már említett Matthias Domaschk is áldozatul esett.
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landóak engedményeket tenni a tőkének, hogy megakadályozzák a gyáruk elköltöztetését egy olcsóbb munkaerőt kínáló célországba. Ezzel párhuzamosan nő a
munkaerő belső megosztottsága: a munkások elsősorban a versenytársat látják
a másikban, és ez megakadályozza a közösségi összefogást. Burawoy a szocialista Magyarországon is megfigyelte ugyan a bürokratikus despotizmus kialakulását, de úgy gondolta, hogy Kelet-Európában a munkások nagyobb eséllyel tudnak megszerveződni érdekeik védelmére, mint a nyugati országokban, mert náluk erősebb a szocialista tudat, mint a kapitalista országok munkásai között. Az
amerikai professzor előtt tulajdonképpen egy önigazgató, demokratikus szocializmus képe lebegett, amikor úgy vélekedett, hogy a munkások nagyobb esélylyel szerzik meg a termelőeszközök feletti ellenőrzést Keleten, mint Nyugaton.109
A kelet-európai munkások azonban 1989 után védtelenebbnek bizonyultak
a hegemón despotizmussal szemben, mint a fejlett kapitalista országok munkásai.110 Sokan, ahogyan ez Buroway kutatásából kiderül,111 már azt is kommunista propagandának minősítették, amit a nyugatiak maguk kritizáltak a kapitalizmusban, miközben a hivatalos és hitelét vesztett ideológia „lózungjainak”
tudták be a szocialista rendszer létező eredményeit.112 A második gazdaság kiterjesztése nemcsak kompenzálta a gyengülő állami fizetéseket,113 hanem erősítette azt a meggyőződést, hogy a munkások a szocializmusban nincsenek tisztességesen megfizetve. Az NDK-ban ugyan állandóan növekedtek a reálbérek,
ott azonban a nyugati médiában látott fogyasztás és árubőség hiteltelenítette
a rendszer erőfeszítéseit a jóléti diktatúra legitimálására. Mindezek a tényezők
nem erősítették, hanem ellenkezőleg, gyengítették a szocialista tudatot. A könyvben szeretném megmutatni, hogy ennek a folyamatnak a társadalomtörténeti
gyökerei az 1960-as évekre nyúlnak vissza, mint ahogyan az is akkor dőlt el, hogy
a létező szocializmus reformja „felülről” csak jobbra nyitott. A sztálinizmus baloldali kritikája visszaszorult egy szűk értelmiségi társadalmi bázisra, és nem
tudta érdemben befolyásolni a munkások társadalmi-politikai tudatát.
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Vö. Michael Burawoy: The Politics of Production, i. m.
Vö. David A. Kideckel: Getting By in Postsocialist Romania, i. m.; Michael Burawoy – Pavel Krotov: The
Soviet Transition from Socialism to Capitalism, i. m.; David Ost: The Defeat of Solidarity, i. m.; Don
Kalb: Beszélgetések egy lengyel populistával, i. m.; Lewis Siegelbaum – Daniel Walkowitz: Workers of
the Donbass Speak, i. m.; Szalai Erzsébet: Baloldal – új kihívások előtt, i. m.; Tábori Zoltán: Vasmű, i. m.;
Theodora Vetta: Újjáéledt nacionalizmus versus európai demokrácia. Az „osztály” haszna az „identitásproblémák” megértésében a mai Szerbiában. Eszmélet, 2009. 82. sz.; Vera Trappmann – Rafal
Towalski: Túlélni akkor, amikor mindenki el akar téged felejteni – Lengyel munkások a rendszerváltozás után. Eszmélet, 2008. 77. sz.
Vö. Michael Burawoy – Lukács János: The Radiant Past, i. m.
Ezt a kötetben bemutatott összehasonlító kutatás eredményei is igazolják.
Vö. Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m. A második gazdaság kompenzáló hatásához lásd Kolosi Tamás: Tagolt társadalom: Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon. Budapest, Gondolat, 1987.
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A kelet-európai fejlődés különlegessége

A címben feltüntetett Kelet-Európa, ahogyan a bevezetőben jeleztem, nem azt
a szándékot jelzi, hogy a kötetben a régió valamennyi országával foglalkozom.
A kiterjesztést az indokolja, hogy a két esettanulmány segítségével egy általánosabb tézist szeretnék kidolgozni a kelet-európai országokra, nevezetesen azt,
hogy az 1960-as évek reformvitáinak eredményeképpen létrejött egy társadalmi
alku az uralkodó kommunista pártok és a munkásosztály között. Ez biztosította a társadalmi békét, amelynek köszönhetően sokáig úgy tűnt, hogy az államszocializmus egész Kelet-Európában stabil bázissal és komoly erőtartalékokkal
rendelkezik, és a bürokratikus elit hatalma megingathatatlan. Lengyelország
volt az egyetlen kivétel, de az éppen erősíti a fenti tézist: ott ugyanis a párt nem
tudott a munkásokkal kiegyezni, amit 1970-ben a gdyniai „véres események” is
előre jeleztek.114
Mielőtt rátérnék annak indoklására, hogy miért az NDK-t és Magyarországot választottam, szükségesnek látom legalább vázlatosan ismertetni a korszakkal foglalkozó kiváló történész, Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepcióját,
amelyet magam is osztok. A történész felfogása szerint a régió eltérő fejlődése már a kelet-európai feudalizmussal megkezdődött: nem alakult ki a nyugatihoz hasonló lépcsőzetes feudális hierarchia, és a történelmi „megkésettség” a
városfejlődésben és a kereskedelemben is megmutatkozott.115 A 14–15. században a központosított államok megjelenése Kelet-Európában biztató jel volt arra,
hogy sikerül csökkenteni a gazdasági-társadalmi fejlődés különbségeit Kelet- és
Nyugat-Európa között. Az Oszmán Birodalom katonai győzelmei és terjeszkedése azonban megint visszavetették a régió fejlődését. A városok elszegényedtek, az ipar és a kereskedelem lehanyatlott, az egységes nemzetállamok helyett
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Vö. Roman Laba: The Roots of Solidarity, i. m.
A városfejlődés és a kereskedelem Nyugat-Európában „történelmi” előnnyel rendelkezett, hiszen Kelet-Európában később szilárdultak meg az állam, az egyház és a feudalizmus intézményei. Arról vitatkoznak a történészek, hogy a kelet-európai fejlődés mikor „szakad le” a nyugatitól. Immanuel
Wallerstein ezt a kapitalizmus nyugat-európai kialakulásával magyarázza. Vö. Immanuel Wallerstein:
A modern világgazdasági rendszer kialakulása, i. m. Pach Zsigmond Pál kutatásai empirikusan megerősítik Wallerstein tézisét; sőt, a kutató megállapítja, hogy a nyugat-európai kapitalista ipar jelentős
hasznot húzott a közép-kelet-európai piacból, mielőtt az utóbbiak helyét átvették a tengerentúli piacok. Vö. Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV–XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Budapest, Magvető, 1986.

55
pedig soknemzetiségű birodalmak jöttek létre Kelet-Európában. Niederhauser
Emil ebből a fejleményből eredetezteti a régió államait ma is megosztó „modernizáció versus nacionalizmus” dilemmáját. Ettől kezdve ugyanis a nemzetiségi
kérdés és a függetlenség problémája elnyomta vagy legalábbis kedvezőtlenül befolyásolta a társadalmi haladás jóval fontosabb és alapvetőbb kérdését Kelet-Európában.116
A fentiekben jeleztem a kelet-európai fejlődés általános vonásait; de a régióval foglalkozó történészek természetesen nem tekintették homogén egésznek
Kelet-Európát. Niederhauser Emil a következő történeti régiókat különbözteti
meg Kelet-Európában: Nyugat-Kelet-Európa (Csehország, Szlovénia), KözépKelet-Európa (Lengyelország, Magyarország, Horvátország és a balti államok),
a balkáni országok (Románia, Bulgária, Szerbia, Macedónia, Bosznia, Albánia)
és Kelet-Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna, Belorusszia).117 Nyugat-Kelet-Európa volt a leginkább polgárosult, és a legtöbb eséllyel rendelkezett a nyugat-európai fejlődéshez való felzárkózásra. A kelet-közép-európai térségben gyengébb
polgárság etnikai-nemzetiségi összetételében is vegyes képet mutatott (ami tovább erősítette a helyi nacionalizmusokat), és a 20. században is fennmaradtak
a társadalom feudális-rendi vonásai. Kelet-Kelet-Európa csak a 19. század végétől kezdett kilépni a tradicionális társadalom keretei közül. Végül a balkáni államokban, (s e tekintetben Szlovákiát is idesorolhatjuk) az ún. „csonka társadalom” szilárdult meg, vagyis jellemző volt a saját uralkodó osztály hiánya és a
gyenge, többségében etnikailag idegen polgárság.118 A kelet-európai fejlődés különlegessége, ha egy szóval akarjuk összefoglalni a fentieket, a „megkésettségben” állott. Ebből fakadtak a nyugati fejlődéstől való lényegi különbségek, amelyek különböző mértékben, de valamennyi alrégióban kimutathatók: a megkésett városiasodás, a polgári társadalom gyengesége, az ipar, a kereskedelem és
az infrastruktúra elmaradottsága, az állam tradicionálisan fontos szerepe a gazdaságban és a társadalom rendi vonásainak fennmaradása. A szóhasználat, ahogyan a továbbiakban látni fogjuk, persze megtévesztő, hiszen a régió modern
kori (sőt még „posztmodern kori”) fejlődésének is az az alapvető kérdése, hogy
lehetséges-e, és ha igen, akkor milyen úton a nyugat-európai kapitalista országokhoz történő „felzárkózás”. Ezt az alábbiakban fejtem ki részletesen.
Kelet-Európa fogalma a második világháború után új politikai jelentőségre
tett szert. A szovjet térnyeréssel párhuzamosan kialakult az a mítosz, hogy Ke116
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Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepciójáról lásd uő: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977; uő: A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962; uő: A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége. Magyar Tudomány, 1988.
9. sz.; uő: Előhang 1989 Kelet-Európájához. Eszmélet, 1990. 5. sz.; uő: A kelet-európai fejlődés kérdéséhez. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában, i. m.
Vö. Niederhauser Emil: Előhang 1989 Kelet-Európájához, i. m.
Vö. Krausz Tamás: Niederhauser Emil Kelet-Európa-koncepciójáról, i. m.
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let-Európa mindig is a nyugati értelemben vett „Európa” szerves része volt, elmaradottságát pedig csak a szovjet segítséggel uralomra jutott kommunista
pártoknak és a szovjet mintára kiépült tervgazdasági rendszernek köszönheti. Ezt a mítoszt a hidegháborús ideológia támogatta ugyan, de ahogyan Larry
Wolff idézett könyvéből is kiderül, „Európa” kognitív térképéről már a felvilágosodás korában hiányzott Kelet-Európa, és az ipari forradalmak csak tovább
növelték a gazdasági és mentális szakadékot „Kelet” és „Nyugat” között.119 Az
államszocialista rendszer valószínűleg még egzotikusabbá tette Kelet-Európát a
nyugati kapitalista országok szemében. Ez azonban a régió különutas fejlődésének csak egy állomását és semmiképpen nem a kezdetét jelentette.
Itt szeretnék kiemelni a magyar szakirodalomból még egy nagy hatású koncepciót: Szűcs Jenő hármas Európa-felosztását.120 Szűcs Jenő úgy vélekedett,
hogy a nyugati fejlődés létrehozott egy „teljes” struktúrát, ami előre kijelölte az
állam társadalmi pólusának helyét, vagyis lényegében biztosította a civil társadalom meglétét és ellenőrző szerepét az állammal szemben. Keleten mindez hiányzott: nem jött létre az állam és az egyház szétválasztása, nem alakultak ki a
nyugati értelemben vett városok, és nem létezett olyan társadalmi erő, amelyik
megkérdőjelezhette volna az állam mindenhatóságát. Ennek klasszikus példáját Oroszországban figyelhetjük meg.121 A klasszikus nyugati és keleti fejlődés által meghatározott régiók között fekszik egy köztes térség, Közép-Európa, aminek az a jellegzetessége, hogy – történeti koronként eltérően – mindkét fejlődési
típus hat rá. A magyar történelemben például a kora újkori „kelet-európai” fordulat egyfelől, úgymond, fokozta a gazdasági-társadalmi szerkezet torzulásait a
nyugati mintához képest, másfelől nem tudta kiiktatni a szerkezet „nyugatias”
alkatelemeit.
Nem kívánok e helyütt belemenni Kelet-Európa és Közép-Európa fogalmának ideológiai használatába. Azt a gondolatot szeretném kiragadni Szűcs Jenő
fejtegetéséből, hogy a közép-kelet-európai régióban egyfajta kettős fejlődés érvényesül. Ezt ugyanis – igaz, teljesen más elméleti perspektívából kiindulva –
Immanuel Wallerstein is megfogalmazta a kelet-európai régióra (amin tulajdonképpen Szűcs Jenő Közép-Európáját lehet érteni). Wallerstein világrendszer-elméletét azért látom szükségesnek e helyütt felidézni, mert a régió gazdasági elmaradottságát a kapitalista fejlődés strukturális viszonyaiból eredezteti, nem pedig olyan belső (kulturális-etnikai) adottságokkal magyarázza, ami
mind a nacionalizmus, mind a civilizációs rasszizmus szótárában megtalálha119
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Vö. Larry Wolff: Inventing Eastern Europe, i. m.
Vö. Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában, i.
m.
Lenin egyik nagy teljesítménye, hogy észrevette az orosz kapitalizmus „különlegességét” (későbbi szóhasználattal: perifériás fejlődését) és annak súlyos következményeit. Erre Antonio Gramsci is rámutatott. Vö. Krausz Tamás: Lenin, i. m.
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tó. (Az egyik oldalon a nemzeti különlegesség öndicsőítése, a másik oldalon pedig a Wolff könyvében olyan szemléletesen ábrázolt kulturális – olykor rasszista színezetű – lenézés.122) Szeretném még egyszer aláhúzni Niederhauser Emil
fejtegetésének azt a sarkkövét, hogy a régióban történeti okok miatt a nemzeti függetlenséget mindig fölébe helyezték a társadalmi haladás érdekeinek. Hozzátehetjük, hogy ez igaz volt az egész államszocialista időszakra: a sztálinizmus minden torzulásának dacára történtek ugyanis komoly lépések a rendies
elemek kiiktatására a kelet-európai társadalmakból, és a második világháború
után az egész régióban példátlan mértékű társadalmi mobilitás volt megfigyelhető. Ezeket a történelmi eredményeket negligálva fejlődött ki az az „ellenmítosz”, amely az egész államszocializmusban csak a keleti típusú fejlődés elterjedését látta, úgy állítva be a dolgot, mintha a kelet-európai polgári társadalom
valaha is egyenrangú lett volna a nyugat-európai fejlődésben igen nagy szerepet
játszó polgársággal.
Immanuel Wallerstein 1974-ben publikálta úttörő munkáját az európai kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásáról, amellyel megalapozta a világrendszer-elméletet. Rosa Luxemburg és Lenin után Wallerstein úgy határozta meg a világrendszert, mint amelyben széles körű munkamegosztás folyik. A
munka pedig nem pusztán funkcionálisan – azaz foglalkozások szerint – kerül
megosztásra, hanem földrajzi vonatkozásban is. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági feladatok egész sora egyenetlenül oszlik el a világban. A munka e társadalmi szervezete, mondja Wallerstein, „megnöveli és legitimálja egynéhány csoport azon lehetőségét, hogy a rendszer keretein belül mások munkáját kizsákmányolja, azaz nagyobb arányú részesedéshez jusson a többletből”.123 A kevésbé fejlett területeknek a kapitalista világgazdaságba való bekebelezése tovább
növeli a munkamegosztás egyenlőtlenségeit. A centrumországok ipari és technológiai árucikkekkel látják el a perifériát, míg az utóbbi nyersanyaggal és olcsó
munkaerővel látja el a centrumot, amelynek szabad felvevőpiacaként szolgál. A
centrum és a periféria közé iktatta be Wallerstein a félperiféria fogalmát, éppen
Kelet-Európa korai kapitalista világgazdaságban betöltött helyzetének leírására.124 A félperiféria ugyanis olyan különálló és egyenlőtlen társadalmakat foglal
magába, amelyek nyugatiak ugyan módszereikben, de elmaradnak tőlük a gazdasági, politikai, kulturális teljesítmény tekintetében. A félperiféria ugyanakkor
a világgazdaságban egyfajta mobil helyzetet jelez: az idetartozó államok ugyanis csatlakozhatnak a fejlett kapitalista országok soraihoz, de le is süllyedhetnek
a perifériába.
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Vö. Larry Wolff: Inventing Eastern Europe, i. m.
Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása, i. m. 678.
A félperiféria elméleti kidolgozása Giovanni Arrighi nevéhez fűződik. Vö. uő: A fejlődés illúziója. A
félperiféria koncepciójának megújítása. Eszmélet, 1992. 15–16. sz.
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Miközben nagy viták vannak arról a világrendszer-iskolán belül is, hogy a kelet-európai országok helyzetére milyen hatással volt az államszocializmus,125 az
egyértelmű, hogy az iskola működő hipotézist állított fel a rendszerváltozásról.
A világrendszer-elmélet egyik kiváló képviselője, Andre Gunder Frank egy 1977es elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy az államszocialista országok
gazdaságilag egyre nagyobb mértékben függnek a kapitalista centrumtól. Frank
helyesen prognosztizálta azokat a bomlási folyamatokat, amelyek egy évtized
múlva az államszocialista rendszerek bukását okozták:
Tehát a „szocialista” Kelet nemzetközi gazdasági viszonyai és hatásuk a társadalomra nem osztálysemleges, hanem osztályalapú, éppen úgy, mint a fejlett kapitalista Nyugaton és a fejletlen szocialista Délen. Az uralkodó osztály sürgeti a
belső gazdasági reformot és a hozzá kapcsolódó külső politikai „liberalizálást”,
mert így akarja előnyökhöz juttatni tagjait és más privilegizált csoportokat. Ők
húznak elsősorban hasznot a liberalizálásból, amit a nyugati kocsi szimbolizál.
Ennél is fontosabbak azonban a politikai előnyök, mivel így meg tudják vásárolni a bürokratikus, professzionális és más értelmiségi csoportok támogatását,
akik semlegesítik, vagy ellenőrzik az elidegenedett munkástömegeket. Ezeket az
osztályimperatívuszokat és célokat Kelet-Európa és a Szovjetunió „szocialista”
államaiban tovább erősíti a kapitalista nemzetközi munkamegosztásban való,
egyre nagyobb részvételük.126
A fentieket azért idéztem, mert miközben a társadalomtudományokat – Klaus
von Beyme szavaival127 – meglepetésként érte az államszocializmus 1989-es öszszeomlása, Frank prognózisa igazolást nyert, noha ezt a Nyugat utolérésének lázában égő új kelet-európai mainstream nem vette figyelembe.128 Wallerstein már
a rendszerváltás idején azt írta, hogy alaptalanok a liberális piacgazdasághoz fűződő remények, mert a globális versenyben az alulfejlett országok eleve egyenlőtlen feltételek mellett versenyeznek. A politikai függetlenség elnyerése, mond125
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Vö. Christopher Chase-Dunn (szerk.): Socialist States in the World-system. Beverly Hills, 1982.
Andre Gunder Frank: Long Live Transideological Enterprises! Review, 1977. 1. sz. 118.
Klaus von Beyme: Transition to Democracy in Eastern Europe, i. m. 6.
Érdekes, hogy miközben az új kelet-európai elit megtagadta a szocializmust, továbbra is hittek az
„utolérő fejlődés” lehetőségében. Itt említeném meg James Ferguson antropológiai vizsgálódását,
aki arra a következtetésre jut, hogy a periférián az emberek akkor is hisznek a modernizációban (az
„utolérő fejlődésben”), amikor a hétköznapi életben a periferizálódást tapasztalják (uő: Expectations
of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt. Berkeley – Los Angeles,
University of California Press, 1999). Ferguson tapasztalatait az én kelet-európai összehasonlító kutatásom is megerősítette. Magyaroszágon erősebb volt az “utolérő fejlődésbe” vetett hit, mint Kelet-Németországban, ahol a munkások többsége a kapitalista rendszerre vezette vissza a rendszerváltás utáni negatív tapasztalatokat. Lásd Bartha Eszter: „Jó változást nem látok, csak rosszat”: Osztály és etnikum a rendszerváltozás utáni Magyarországon. In Juhász József – Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok… i. m.
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ja Wallerstein, nem jelent egyúttal egyenlőséget a világgazdasági rendszer nemzetközi munkamegosztásában, amelynek rendező elve a hierarchia. Az optimisták pedig igen hamar szembesülni fognak a világgazdasági rendszer strukturális
realitásaival.129 Hasonlóan kedvezőtlennek látta a térség lehetőségeit Frank, aki
a neoliberális programot okolta az elmélyülő válságért, különösen a volt Szovjetunió perifériális területein. A KGST felszámolása a végső csődöt készítette elő a
periférián, hiszen az utóbbi termékei csak a világpiactól védett szocialista piacokon voltak eladhatók. A térség ipara, amint „rászabadul” a világpiac, rövid időn
belül tönkremegy, és a gazdasági élet teljesen a centrum ellenőrzése alá kerül.
Frank szerint fennáll az a veszély, hogy a régió teljesen periferizálódik, amelynek
társadalmi-politikai következményei beláthatatlanok: egyes társadalmi rétegek
teljes leszakadása, az etnikai-nemzeti ellentétek kiéleződése, populista diktatúrák hatalomra kerülése és újabb területi háborúk.130 Mindez növelheti a kapitalista centrumban a xenofóbiát és a Kelettől való elzárkózási hajlamot.131 A közös
Európára vonatkozó elképzeléseknek mindenesetre riasztó alternatíváját kínálja egy új „vasfüggöny” leeresztése Kelet és Nyugat között – ezúttal a nyugatiak
követelésére…132
A kötet megáll 1989-nél; a fenti kitekintéssel azt szerettem volna szemléltetni, hogy a „félperifériás” fejlődés problémája a régió újkapitalista történetét is
meghatározza. Kelet-Európa „különutas” fejlődése nem az államszocializmussal kezdődött, és az „Európába” való visszatérés sem olyan egyszerű, ahogyan
azt a rendszerváltás idején – egyébként a kontinens mindkét felén – hirdették a
politikusok. A kötetben mindössze húsz év dokumentumait tekintem át, ráadásul egy olyan időszakban, amikor már lezajlott az extenzív iparosítás – vagyis
elvileg egy szinten álltak a keletnémet és a magyar munkások. Hogy ez menynyire nem volt mégsem így – holott mindkét gyár szocialista mintavállalat volt,
mindkettő fejlett régióban –, arra nézve érdemes idézni egy sokatmondó adatot: 1974-ben a Zeiss férfi munkásainak 6%-a volt szakképzetlen; a Rába-gyár kimutatásai szerint 1975-ben a teljes munkaerő 24%-a nem végezte el az általános
iskola 8 osztályát. Ugyanilyen eltéréseket találunk akkor, ha a nők egyenjogúsításának eredményeit vizsgáljuk az oktatásban és a politikában. De az 1980-as
években a keletnémetek lakáskörülményeit sem lehetett egybevetni a magyarokéval. Ezek a különbségek nem magyarázhatók az államszocializmussal, hiszen
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Vö. Andre Gunder Frank: Economic Ironies in Europe: A World Economic Interpretation of EastWest
European Politics. International Social Science Journal, 1992. 2. sz.
Immanuel Wallerstein: A XX. századi szocialista kísérletről. Eszmélet, 1991. 8. sz.
A kelet-európai etnikai „reneszánsz” és a neoliberalizmus összefüggéséről lásd Juhász József – Krausz
Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok… i. m.
Peter Gowan pl. egyenesen Kelet-Európa gyarmatosításáról beszél a rendszerváltás utáni neoliberális
politikával kapcsolatban. Vö. Peter Gowan: Neo-Liberal Theory and Practice for Eastern Europe. New
Left Review, 1995. 213. sz. Lásd még: Hugo Radice: A feltámadt kapitalizmus: Kelet-Közép-Európa a
globalizáció fényében. In Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika, i. m.
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mindkét országban ugyanúgy megtaláljuk a nőpolitikát, a munkásművelődésért
folyó kampányokat és az életszínvonal-politikát (amelyet Honecker valamivel
körülményesebben a „gazdaság- és társadalompolitika egységének” keresztelt
el). Ugyanaz a politika azonban nem nivellálta az ipari fejlődés „megkésettségében”133 rejlő különbségeket; ami mindenképpen arra int, hogy – szemben a manapság divatos posztmodern időtlenséggel vagy a hedonista ízű „örök jelen” idővel – szélesebb történeti perspektívában gondolkodjunk, hiszen a történelemben nincsenek „zéró” órák, ahogyan egy időben a német történetírók egy része
gondolkodott 1945-ről vagy később a tranzitológia 1989-ről.134
Hátravan még annak magyarázata, hogy miért éppen egy keletnémet–magyar összehasonlítást választottam. Németország nem része ugyan Kelet-Európának, keleti területein azonban éppúgy megfigyelhető a kettős fejlődés, mint a
régió országaira: rendies vonások, a nemesi kasztrendszer túlélése, a túlfejlett
állam és a gyenge polgárság. Ezek a vonások különösen szembetűnőek voltak
az egységes Németország létrejöttét követően, amikor a keleti, porosz területek
gazdasági értelemben a birodalom perifériáját alkották. A második világháborút követően a keletnémet fejlődés nemzeti értelemben is elszakadt a nyugatitól. Az NDK a korábbi perifériából vezető ipari ország lett a szatellitállamok között. Ezért ebben az időszakban legalábbis jogosnak tekinthető besorolása Kelet-Európába.
Két további ok motiválta az összehasonlítást. Egyrészt, miközben a lengyel
esetnek a Szolidaritás miatt igen nagy a nyugati szakirodalma és a „prágai tavasz” története is jól dokumentált, a keletnémet reformkísérlet alig kapott egykét tanulmányt a nyugati szakirodalomban. A dogmatikus és politikailag a régióban is kirívóan elnyomó NDK-ban nem kerülhetett a nyilvánosság szintjére semmilyen, a pártideológiától eltérő értelmezés. A nyugatnémet kutatásokat pedig hasonlóképpen meghatározta a két Németország közötti ideológiai háború. Az NDK társadalomtörténete ezért felfogásom szerint mindenképpen további figyelmet érdemel. Különösen érdekes lehet itt a munkásságtörténet, ami 1989 előtt tulajdonképpen csak legitimációs célokat szolgált. Nem véletlenül nem említettem német szerzőket a bevezetőben: még egy olyan „ártatlan” szociológiai felmérést is Nyugaton publikált az NDK-t elhagyó szerző, amiből pedig az derült ki, hogy a munkásfiatalok többsége hitt a szocializmusban.135
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A “megkésettség” itt arra vonatkozik, hogy később került sor az iparosításra. Lásd Berend T. Iván és
Ránki György gazdaságpolitikai írásait.
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Míg 1989 előtt a nyilvánosság előtt szinte kötelezően hivatkoztak mindenhol a
„munkásosztályra”, addig a rendszerváltás után tabu lett az emlegetése, mintha
a szerzők attól tartanának, hogy ezzel rögtön magukra ragasztják a „kommunista” címkét. Holott ezzel csak megismétlik elődeik hibáját. Nem lehet ugyan a priori feltételezni az osztálytudat elsődlegességét, de ugyanilyen történeti hiba feltenni, hogy a munkások soha sehol nem gondolkodhattak és cselekedhettek osztályként. Különösen nagy hiba lenne lebecsülni a munkásideológia hatását abban az NDK-ban, amelyik az NSZK-val folytatott versenyben állandóan propagálni kényszerült, hogy mi mindent tesz a szocializmus a kapitalista rezsimekkel
szemben a munkásokért.136 Nagyon valószínűtlen tehát, hogy a munkások tudatában nem hagyott volna nyomot a társadalmi osztályok egyenlőségének hirdetése – különösen a rendies vonásokat és a kasztszellemet olyan sokáig megőrző
keletnémet társadalomban.137
A másik ok: a kötetben meg szeretném mutatni, hogy lényegi hasonlóságok
vannak a keletnémet és a magyar állampárt és a munkásosztály viszonyának
fejlődésében, amelyek lehetővé teszik a kötetben bemutatott korszakolást. Az
NDK, mint a leghűségesebb csatlós állam, 1963-ban élen járt a reform bevezetésében, amikor a tervgazdaság reformja napirendre került a Szovjetunióban is.138
Ami a központosított irányítás decentralizálását és a vállalati reformot illeti, az
1968-ban bevezetett magyar új gazdasági mechanizmus sok szempontból másolta Ulbricht új gazdasági rendszerét. A reform mindkét országban kiváltotta
136

137

138

A nyugatnémet oldalon előszeretettel igyekeztek bebizonyítani, hogy a munkásosztály az NDK-ban
nem privilegizált osztály, és valójában a káderelit (vagy az értelmiség) „húz hasznot” a létező szocializmusból. Lásd pl. Katharina Belwe: Sozialstruktur und gesellschaftlicher Wandel in der DDR. In
Werner Weidenfeld – Hartmut Zimmermann (szerk.): Deutschland-Handbuch. Eine doppelte Bilanz
1949–1989. Bonn, Landeszentrale für politische Bildung, 1989; uő: Entwicklung der Intelligenz innerhalb der Sozialstruktur der DDR in den Jahren 1978 bis 1989 – eine Literaturanalyse. Bonn, 1990. Az
értelmiség-tézist Linda Fuller is átveszi (uő: Where Was the Working Class?, i. m.). Én azt a nézetet osztom, hogy az állampárt a gyakorlatban is képviselte a munkások gazdasági érdekeit. Az NDK-ra nézve
vö. Günter Erbe: Arbeiterklasse und Intelligenz in der DDR. Soziale Annäherung von Produktionsarbeiterschaft und wissenschaftlich-technischer Intelligenz im Industriebetrieb? Opladen, Westdeutscher
Verlag, 1982.
A keletnémet társadalmi struktúráról lásd pl. Jaroslav Krejci: Social Structure in Divided Germany. London, Croom Helm, 1976. Johannes Weiȕ a következő osztályokat különbözteti meg: a felső káderelit, a középszintű funkcionáriusok, a régi értelmiség és a keresztény ellenzék, valamint a munkások és a parasztok tömegei (uő: Die namenlose Gesellschaft. Identitätsprobleme der
Bevölkerung Ostdeutschlands. In Stephan Beetz – Ulf Jacob – Anton Sterbling [szerk.]: Soziologie
über die Grenzen. Festschrift für Prof. Dr. Dr. h. c. Bálint Balla zum 75. Geburtstag. Hamburg, Krämer,
2003). Lásd még: Detlef Pollack: Die konstitutive Widersprüchlichkeit der DDR Oder War die DDRGesellschaft homogen? Geschichte und Gesellschaft, 1998. 1. sz.; Hans Joas – Martin Kohli (szerk.): Der
Zusammenbruch der DDR. Soziologische Analyse. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1993. A keletnémet levéltári kutatás viszont azt igazolja, hogy maguk a munkások azokat érezték privilegizáltnak,
akik nyugatnémet valuáért tudtak vásárolni. Ez az NDK-ban is a fogyasztás győzelmét igazolja az ideológia felett.
A reform tárgyalását lásd a következő fejezetben.
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a keményvonalasok („dogmatikusok”) ellenállását és a munkások tiltakozását,
akik úgy érezték, hogy az új rendszer a gazdasági és ipari vezetőknek (mai szóval: menedzsereknek) kedvez, az ő rovásukra.139 A reformerek helyzetét mindkét országban megnehezítette a szovjet politikai vezetés neosztálinista fordulata. Ulbricht végül belebukott az új gazdasági rendszer körüli belső pártvitákba.
A magyar eset specifikumát az adja, hogy az irányítás reformja mellett egy óvatos tulajdonreformot is terveztek, kiterjesztve a második gazdaság legális bázisát. A mezőgazdaságban végül megmaradt a „háztáji”, noha radikálisabb tulajdonreformra ekkor nem került sor.140 Az első részben ezt a reformidőszakot tárgyalom a keletnémet és a magyar munkások szempontjából.
A reformok bukása és az 1989 közötti időszakot mindkét országban úgy jellemezhetjük, mint a jóléti diktatúrák korszakát. A munkásokat kielégítendő, mind
Kádár, mind az Ulbricht helyébe lépő Honecker felelevenítették a munkáspolitika hagyományos elemeit: a lakáspolitikát, a közösségépítést (szocialista brigádok) és a munkáskultúra, munkásművelődés támogatását. A munkások fogyasztásának felzárkóztatását a középosztályhoz Magyarországon az életszínvonal-politika jegyében propagálták, míg Honecker a gazdaság- és társadalompolitika egységére hivatkozott. Ennek a politikának a helyi érvényesülését, fogadtatását vizsgálja a második rész a két megye, illetve a két szocialista nagyvállalat munkássága körében. A jóléti diktatúrák, ahogyan majd látni fogjuk, jól
példázzák ennek a munkáspolitikának az érvényesülését. Lengyelországban ez
nem teljesült, Csehszlovákia a reformok elmaradása és a nyugati kölcsönök hiánya miatt csak a szocialista gazdaság erőforrásaira támaszkodhatott, Jugoszlávia pedig különleges esetnek számított, mivel az egyetlen ország volt, ahol Tito
Sztálinnal való szakítása után komolyan kísérleteztek az önigazgatás modelljével. A harmadik és egyben utolsó részben a rendszer legitimációjának kimerülését és a munkások elégedetlenségének dokumentálható megnyilvánulásait tárgyalom.
Itt szeretnék rátérni még egy további okra, amiért perspektivikusnak tartom
a keletnémet–magyar összehasonlítást. Jóléti diktatúrákról beszélek, és valóban, Kelet-Európában az NDK és Magyarország felel meg a legjobban a fogalom ideáltípusának a tárgyalt időszakban. Természetesen azonban itt is voltak
különbségek, és nemcsak az, hogy az átlagos keletnémet munkás iskolázottabb
volt, magasabb fizetést kapott és jobb lakásban élt, mint magyar sorstársa. Én
legalább ekkora különbséget látok a két ország politikai légköre, ha úgy tetszik,
139
140

Ezt a tézist az „1968 és a munkások” c. részben fejtem ki részletesen.
Martha Lampland szerint a mezőgazdaságban már a szocializmus idején kialakultak a „kapitalista”
viszonyok, legalábbis a fizetésekben. Lásd Martha Lampland: The Object of Labor. Commodification in
Socialist Hungary. Chicago–London, The University of Chicago Press, 1995. A formálódó magyar piacgazdaságról lásd Ákos RónaTas: The Great Surprise of the Small Transformation, i. m.
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diktatúrája között.141 Magyarországon nemcsak az értelmiségi diskurzus volt
szabadabb, mint a szigorúan ellenőrzött keletnémet társadalomban, hanem –
például – a növekvő társadalmi elégedetlenséget a helyi pártanyagok tükrében is
dokumentálni lehet. Ilyesmi elképzelhetetlen volt az NDK-ban, ahol a pártanyagok és a média a végsőkig hűségesen visszhangozták az előírt frázisokat. Holott
– ahogyan a keletnémetek tömeges nyugati „exodusa” mutatja, amint Magyarországon megnyitották a határt – az NDK-ban is legalább akkora volt már az elégedetlenség az uralkodó rezsimmel szemben, mint Magyarországon. Hogy Carrt
idézzem, némileg kifacsarva: a rendszer kegyetlensége valóságos volt, de sokan
ekkor már nem látták valóságosnak az eredményeit.142 A jóléti diktatúra iránti
társadalmi bizalom elvesztésének magyar dokumentálása véleményem szerint
kiegészíti a hiányos keletnémet társadalomképet.
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Mary Fulbrook: Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949–1989. New York, Oxford University
Press, 1995.
Ha Carr gazdasági értelemben nem is bizonyult prófétának, nem habozott elismerni a rendszer emancipációs teljesítményét: „1967-ben a szovjet munkás, de még a szovjet paraszt is teljesen más ember
volt, mint apja vagy nagyapja 1917-ben. Tudatában volt annak, mit tett érte a forradalom, és ez ellensúlyozta azt a szabadságot, amelyben soha nem volt része, és amelyről nem is álmodott. A rendszer kegyetlensége valóságos volt; de valóságosak voltak az eredményei is.” (Vö. Edward H. Carr: The
Russian Revolution from Lenin to Stalin. New York, 1979, 188.) A sztálinizmus értelmezéséhez magyarul
lásd Krausz Tamás: Szovjet thermidor, i. m.; Bartha Eszter: A sztálinizmus… i. m.
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„Mi hasznunk van a szocializmusból?” A gazdaságirányítás reformja az NDK-ban és Magyarországon

1968 augusztusában a gerai körzet143 pártbizottsága a következő jelentést kapta
a tartomány lakosságának politikai-ideológiai hangulatáról:
A támadó hangvételű beszélgetések során felmerültek olyan elvi kérdések, amelyek megmutatták, hogy az emberek több alaptézist nem értettek még meg teljesen. Ezt igazolják a következők: (1) kételyek a szocialista világrendszer növekvő
erejében és az erőviszonyok megváltozásában a szocializmus javára; (2) a szocializmus és az imperializmus közötti osztályharc bonyolultságának és kiéleződésének hiányos ismerete; (3) a szocialista internacionalizmus elvének összehasonlítása a burzsoá szuverenitás-fogalommal.144
Még kritikusabban fogalmazott a „fejlődésünk alapkérdéseinek megértéséről és
az ideológiai munka hatékonyságáról” készített elemzés:
Ezzel kapcsolatban a munkások elmondták, hogy az NDK-ban különböző rétegek, úgymint a kisiparosok, iparosok, magánvállalkozók és az értelmiség egy része privilegizáltak, és magasabb életszínvonalon élnek, mint a munkások. Sok
munkás egyenesen megkérdezte, hogy „mi hasznunk van a szocializmusból?” A
munkásoknak külön műszakban kell dolgozniuk, hogy csökkentsék azokat a károkat, amelyek a vezető káderek hibás döntései miatt keletkeztek. Gyakran viszszatérő érv: a döntő az, hogyan élünk ma (különösen a nők körében).145 Az emberek kritizálják az ellátás hiányosságait például a gyermekruházat, a női felsőruházat, az alsónemű és az élelmiszer-ellátás terén. Kifogásolják a műszaki iparcikkek magas árait. Elmondják, hogy túl sokat exportálunk. Például kivisszük a
szőnyeget, amiből hiány van itthon. Sok munkás nehezményezi, hogy az elmúlt
év második félévében, illetve idén is túl sok volt a munkaidő utáni munka (külön
műszak, túlóra, hétvégi munka). „Ezzel nincsenek megoldva a nagy feladatok,
143
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1952-ben megszüntették a korábbi tartományokat, és helyettük körzeteket hoztak létre. Jéna városa a
gerai körzet alá tartozott.
Thüringisches Staatsarchiv (a továbbiakban: ThStA) Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera.
Nr. IV B-2/9/01/550, Material zur Einschätzung der politischen-ideologischen Situation unter der
Bevölkerung des Bezirkes Gera, 2.8.1968.
Kiemelés – B. E.
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csak a munkások isszák meg a levét. Mire jó a külön műszak, amikor hét közben
vagy hétfőn nem tudunk dolgozni, mert nincs anyag? Nem kéne többet beszélni
az ötnapos munkahétről, hanem hozzanak inkább törvényt, hogy 60 órát kell egy
héten dolgozni, és akkor a munkások majd azt csinálják.” „Mi hozzuk a terveket,
az állami vezetők meg újra elrontják az egészet a rossz vezetésükkel. Amikor arról van szó, hogy behozzuk a lemaradást, beszélnek velünk, egyébként meg alig
kapunk tájékoztatást. Az üzemben fentről készen kiadják nekünk a feladatokat.”
„Ha az ember szakszerűen szeretne hozzászólni a döntésekhez, alaposan át kell
hozzá tanulmányozni az anyagokat. Erre nekünk nincsen időnk. A brigádunk
vagy a részlegünk feladatait megbeszéljük, mást azonban alig.146

A fenti szöveg az eredetiben jóval nehézkesebb, a keletnémet pártzsargonhoz
képest azonban valósággal üdítően informatív. A pártanyagokban ugyanis a
Honecker-korszakban csak elvétve találkozunk bárminemű kritikával; túlnyomó többségükben nem egyebek, mint a tervteljesítést igazoló beszámolók, kiegészítve a „munkásosztály” hősies küzdelmének dicséretével és a nemzetközi helyzet pozitív értékelésével a Szovjetunió javára. Olybá tűnik, mintha a helyi
funkcionáriusok nem merték volna vállalni a felelősséget a rettenetes zsargonban előadott kötelező marxista dicshimnusztól való bárminemű eltérésért, vagy
akár azért, hogy növeljék a nyilvánosan előadott beszédek közérthetőségét, és
felkeltsék a hallgatóság figyelmét.
A bürokratikus fordulatokat egyébként is kedvelő német nyelvhez képest is
szörnyen nyakatekert módon megírt gerai jelentés tehát valóságos üdítő színfoltként hat a Honecker-rezsim alatt született, jórészt teljesen érdektelen hangulatjelentésekkel való összehasonlításban, amelyek annyira egy kaptafára készültek, hogy éveket is átugorhatunk, és gyakorlatilag ugyanazt olvassuk a jelentésekben. A szokatlanul informatív és a helyi problémákat tüzetesen tárgyaló
hangulatjelentés 1968. augusztus 2-án íródott. 1968 volt a tetőpontja az új gazdasági irányításként (később új gazdasági rendszerként) ismertté vált keletnémet reformnak, amit nemcsak azért érdemes a magyar előtt tárgyalni, mert az
NDK jelentette be a keleti blokkban elsőként, 1963-ban, a tervgazdaság reformját, hanem azért is, mert több elemét átvették a magyar reformerek.147
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Material zur Einschätzung der politischen-ideologischen Situation unter der Bevölkerung des
Bezirkes Gera, i. m.
A keletnémet gazdasági reformról lásd Michael Keren: The Rise and Fall of the New Economic System.
In Lyman H. Legters (szerk.): The German Democratic Republic: A Developed Socialist Society. Colorado,
Boulder, 1978; Gert Leptin: Das „Neue ökonomische System” Mitteldeutschlands. In Karl C. Thalheim
– Hans-Hermann Höhmann (szerk.): Wirtschaftsreformen in Osteuropa. Köln, Verl. Wissenschaft
und Politik, 1968; André Steiner: Abkehr vom NÖS. Die wirtschaftlichen Entscheidungen 1967/68 –
Ausgangspunkt der Krisenprozesse 1969/70? In Jochen Cerny (szerk.): Brüche, Krisen, Wendepunkte:
Neubefragungen von DDR-Geschichte. Leipzig, Urania-Verl., 1990; uő: Von Plan zu Plan: Eine
Wirtschaftsgeschichte der DDR. München, Dt. Ver.-Anst., 2004; uő: „Kein freies Spiel der Kräfte!?” Das
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A Hruscsov-érában a közgazdász Liberman nevéhez köthető a reformvita elindítása. 1962-ben „Terv, profit, prémium” címmel publikálta javaslatait a Pravdában, amelyeket két új jelszóban foglalt össze: „Szabadítsuk meg a gyárakat
az adminisztráció kicsinyes gyámkodásától!” és „Ami hasznos a társadalomnak,
annak hasznosnak kell lennie a gyáraknak is!”. Az elsőn azt értette, hogy növelni kell az egyes vállalatok önállóságát; a másodikon pedig azt, hogy a minőségi
munkát kell jutalmazni, nem pedig a nagyobb darabszámot, mint korábban.148
A szovjet reformvita Kelet-Európa szerte megihlette a közgazdászokat.149
Ulbricht nemcsak a reformban kívánt élen járni, hanem külön német utat keresett, hogy ezáltal hangsúlyozza: a németek nemcsak szolgaian lemásolják
a szovjet mintát, hanem képesek alkalmazni azt a helyi feltételrendszerre. Az
1963-ban bejelentett reform a „tervezés és irányítás új gazdálkodási rendszere”
hangzatos nevet viselte, és fő céljai között szerepelt a vállalati struktúra átalakítása, az ösztönzési rendszer fejlesztése és egy reálisabb árpolitika kialakítása, elsősorban azért, hogy javítsák az ország exportteljesítményét.150 A vállalati struktúra reformja olyan ipari nagyvállalatok, illetve szocialista trösztök kialakítását
jelentette, amelyek egyszerre voltak felelősek az adott profilon belüli gyártmányok előállításáért, fejlesztéséért és a kutatómunkáért. A reform növelte a vállalatok jogi és gazdasági önállóságát és pénzügyi felelősségét: a prémium elosztásáról például a vállalat szabadon dönthetett.151 1965 decemberében a reform po-
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Neue ökonomische System als Einheit von Plan und Markt. In Heinz-Gerhard Haupt – Jörg Requate
(szerk.): Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel.
"SSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, 2004. Magyarul lásd Manz Günter: Tapasztalatok a népgazdasági tervezés és irányítás új rendszeréről az NDKban. Közgazdasági Szemle, 1965. 2. sz.; Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. 2. kötet, Budapest,
Magvető, 1991.
Vö. Evsei Liberman – Maurice Dobb et al.: Theory of Profit in Socialist Economy: A Discussion on the Recent Economic Reforms in the USSR. New Delhi, People’s Pub. House, 1966. A Liberman-vita hatásáról
az NDK-ban lásd Gert Leptin: Das “Neue ökonomische System”, i. m.
Lásd pl. Ota Šik: Plan and Market under Socialism. White Plains, N. Y.: International Arts and Sciences
Press, 1967. Érdemes megjegyezni, hogy Kornai János már sokkal korábban kritizálta a tervgazdaság
túlzott centralizálását (uő: A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könykiadó, 1957).
A reformot egy külső és egy belső tényező is ösztönözte: az egyik a Liberman által javasolt reformkísérlet volt a Szovjetunióban, amely megpróbálkozott az államszocializmus piaci „kiegészítésével”, a
másik az NDK-nak a hivatalosan közölt statisztikai adatokban is tükröződő romló gazdasági teljesítménye. A nemzeti jövedelem növekedése még 10,9% volt 1958-ban az NDK statisztikai évkönyve szerint, míg 1962-ben már csak 2,1%. (Az adatokat az NDK statisztikai évkönyveiből idézi: Leptin: i. m.
112.)
A piaci ösztönzőknek a tervgazdaságba történő beépítését célzó keletnémet reformtörekvések sok rokon vonást mutatnak a magyarországi új gazdasági mechanizmussal. Az utóbbiról lásd: Bauer Tamás:
A vállalatok ellentmondásos helyzete az új mechanizmusban. Közgazdasági Szemle, 1975. 6. sz.; Nyers
Rezső: Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja. Budapest, Kossuth, 1968; Pappné
Ritter Jolán – Tüü Lászlóné: A kis- és középüzemek szerepéről. Gazdaság, 1968. 2. sz.; Schweitzer Iván:
A vállalatnagyság. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982. Az angol szakirodalomból lásd
Nigel Swain: Hungary: The Rise and Fall of Feasible Socialism. London – New York, Verso, 1992.
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zitív tapasztalataira támaszkodva Ulbricht bejelentette az új gazdálkodási rendszer második szakaszát, amely folytatta az irányítás decentralizációját, nagyobb
teret engedett az eufemisztikusan ökonomische Hebelnek152 nevezett gazdasági ösztönzőknek (1969–1970-ben már csak a béralapot szabályozta a központ, a
munkások átlagbérét nem), miközben megkísérelte a költségekhez igazítani az
árakat. A reformerek arra törekedtek, hogy a tervek mennyiségi teljesítése helyett a rentábilitás, illetve az értékesítésből származó profit határozza meg az
iparvállalatok gazdasági eredményeit.
A reform egyik legeredetibb elemzője, Michael Keren szerint 1968 nemcsak a
gazdasági reform tetőpontját, hanem egyúttal a vég kezdetét is jelentette. Szellemes elemzésében Keren úgy érvel, hogy egy centralizált rendszerben a decentralizáció csak ésszerű tartalékokkal lehet sikeres, vagyis akkor, ha a tervek nem
túl ambiciózusak és feszítettek. Szerinte pontosan ez volt a helyzet az új gazdasági rendszer első időszakában, amikor az NDK évi 5%-os gazdasági növekedést
produkált, ami különösen látványos eredmény volt az 1960-as évek elejének sovány esztendeihez képest. Ezt „vörös gazdasági csodaként” is emlegették a kortárs elemzők.153 A kezdeti sikereken felbátorodva azonban a reformerek túlfeszítették a húrt: 1969-ben és 1970-ben jött két feszített terv, amelyek – miközben nagyobb szabadságot adtak az állam által másodlagosnak tekintett termékek gyártásában a vállalatoknak – a stratégiai jelentőségűnek tekintett exportcikkekre összpontosították a központ figyelmét és az állami erőforrások nagy részét is. Ez azonban több volt, mint amit a központi irányítás és a decentralizáció
kényes egyensúlyán nyugvó új gazdasági rendszer elviselhetett.
A reform bukását a véletlen balszerencse is siettette: 1969 kemény telén az
energiaellátás akadozása különösen érzékeny veszteségeket és termeléskiesést
okozott. Így a nagyszabású beruházások egy részét nem sikerült befejezni, lemaradások keletkeztek az exportban, és a fogyasztói cikkeknek a beruházások miatt eredetileg is alacsonyra szabott tervcéljait sem tudták teljesíteni. Ugyanakkor a rendszeres túlórák, külön műszak és prémium miatt a munkások jövedelme megnőtt, áru viszont nem volt a boltokban.154 Ebben a helyzetben, mondja
Keren, a párt megtehette volna, hogy inflációt gerjeszt; ennek a politikai következményeit azonban – különösen az 1970. december 12-én Lengyelországban
152
153
154

Szó szerinti jelentése: gazdasági emelő.
Michael Keren: The Rise and Fall of the New Economic System, i. m. 70.
Peter Hübner azt mondja a keletnémet munkásokról írt úttörő könyvében, hogy a berlini fal felépítése után a SED határozottabban lépett fel a munkások bérköveteléseivel szemben: úgy szerették volna
növelni a munkatermelékenységet, hogy közben ugyanazt a bért fizetik a munkásoknak. A gazdasági ösztönzők azonban nagyobb teret engedtek a munkabérek differenciálásának, és a gazdasági vezetőknek sokszor engedniük kellett a munkások követeléseinek (prémium, alacsonyabb normák), ha azt
akarták, hogy a gyár teljesítse a tervet. 1967-ben az állam komoly engedményt tett az alacsony jövedelmű csoportoknak: 220-ról 300 márkára emelték a minimálbért. Így a minimálbér és az átlagbér aránya
az 1964-es 1:2,8-ról 1:2,2-re csökkent. Peter Hübner: Konsens, Konflikt und Kompromiȕ, i. m. 86–88.
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bejelentett áremelés fatális következményei után – a keletnémet vezetés nem
merte vállalni.155 Maga Ulbricht az új gazdasági rendszert élete fő művének tekintette: összegyűjtött művei is ezt a címet viselték. Keren szerint nem Ulbricht
politikai bukása vetett véget az új gazdasági rendszernek, hanem éppen ellenkezőleg: a reform csődje kényszerítette rá a pártfőtitkárt a visszavonulásra. 1971
januárjában, utolsó jelentős gazdasági beszédében Ulbricht még egyszer kiállt a
reform mellett, és hangsúlyozta, hogy az állami erőforrásokat az ún. elsődleges
termékekre kell koncentrálni. A párt azonban másképp döntött: az 1971–75-ös
ötéves tervben növelték a fogyasztói cikkek tervcéljait, és csökkentették a beruházásokat. A tervezet megjelenése előtt két nappal Ulbricht lemondott pártfőtitkári tisztségéről.
Magyarországon Kádár óvatosabb volt annál, hogysem olyan egyértelműen
elkötelezze magát a reformnak, mint Ulbricht. A magyar reformtörekvések ráadásul jobban feszegették a létező szocializmus kereteit, mint Ulbricht új gazdasági rendszere. Nemcsak a vállalatirányítás reformjáról volt szó ugyanis, hanem
egy óvatos tulajdonreformról, hogy érdekeltebbé tegyék az embereket a termelésben. A „Jelenlegi gazdaságirányításunk kritikája” címmel kiadott dokumentum az első szempontra helyezte a hangsúlyt: diszfunkcionálisnak nevezte a túlzott központosítást, mert a központi szervek nem rendelkeztek világos képpel
a gyárak termelési kapacitásáról és tartalékairól, míg az egyes vállalatok – tekintve, hogy mindenképpen megkapták a működésükhöz szükséges támogatást
– nem voltak érdekeltek a hatékonyság növelésében és a vásárlói igények jobb
kielégítésében. Óvatosan ugyan, de a dokumentum pedzegette az egyéni felelősség növelésének kérdését, ami már a tulajdonreform irányába mutatott:
A „tervlebontás” rendszere kedvezőtlenül hat az emberek tudatára; egyfelől elszoktak az önálló útkereséstől, kezdeményezéstől, felelősségvállalástól, másfelől
annak a politikailag káros tudatnak ad tápot, hogy minden hibáért és nehézségért a felsőbb szervek a felelősek. Mivel mindent központilag szabályozunk, ebből
ered a valóság olyan torz „tükröződése”, hogy az életszínvonal emelkedése döntően a központi vezető szervek akaratán múlik.156
A reform megnövelte a vállalatok önállóságát, és kiterjesztette a vállalatigazgatók döntéshozói jogkörét. Hogy jobb teljesítményre ösztönözze a vállalatokat,
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A lengyelországi események nagy hatást gyakoroltak Ulbricht utódjára, Erich Honeckerre is. Honecker
a 80-as években az ország egyre romló külkereskedelmi mérlege ellenére makacsul elzárkózott a fogyasztói árak emelésétől, azzal az indoklással, hogy más szocialista országokban, így Lengyelországban is, mindig az áremelkedéssel kezdődtek az ellenforradalmi kísérletek. André Steiner: Von Plan zu
Plan, i. m. 190.
Jelenlegi gazdaságirányításunk kritikája. In: Az MSZMP Központi Bizottságának kiinduló irányelvei
a gazdaságirányítási rendszer reformjára (1965. november 18–20.). A Magyar Szocialista Munkáspárt
határozatai és dokumentumai 1963–1966. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978, 242. Kiemelés – B. E.
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az állam megengedte nekik, hogy a profit egy részét megtartsák, az igazgatók pedig maguk dönthettek a prémium elosztásáról. Az állam tulajdonosi jogosítványai azonban megmaradtak; továbbra is a központ döntött az igazgatók kinevezéséről. Továbbra is az állam szabta meg az árakat és az adókat, aminek volt egy
kiegyenlítő hatása. A reformerek abban bíztak, hogy ezáltal létrejön némi korlátozott verseny a vállalatok között, amely révén a kapitalista viszonyok visszaállítása nélkül javul majd a gazdasági teljesítmény:
Az új gazdasági mechanizmus fontos vonása, hogy teret enged a szocialista vállalatok gazdasági versenyének, illetve versenyre készteti őket a piacon. Ez a verseny természetesen csak korlátozott lehet. Korlátozza a termelőerők fejlettségi
színvonala (a termelés és forgalmazás koncentrációja és specializációja), valamint népgazdaságunk szocialista jellege, tervszerű irányítása. E korlátozott versenynek azonban nagy a jelentősége a vállalati kezdeményezés kibontakoztatása, a gazdasági hatékonyság növelése, a műszaki fejlődés, a vevők igényeinek
jobb kielégítése szempontjából.157
Miközben a vállalati autonómia növelése fontos célkitűzése volt a reformnak,
összekapcsolódott a gazdaságirányítás átszervezésével. 1958 óta napirenden
volt az ipar szerkezeti átalakítása, de a „kísérleti” összevonásokat végül meghátrálás követte, és csak 1962–64-ben alakult ki az a struktúra, amelyet az óriásvállalatok túlsúlyával és a kisvállalatok szinte teljes hiányával jellemezhetünk. A
nagyfokú koncentráció arra irányult, hogy csökkentse a bürokráciát, és növelje
az egyes vállalatok felelősségét és jogosítványait. A nagyvállalatnak kellett meghatároznia a profiljába vágó termékek iránti társadalmi igényt (a tervezés felelőssége), és biztosítania az igények kielégítését (az ellátás felelőssége). Ezenfelül neki kellett finanszíroznia a technológiai fejlesztéseket és a termékcserét.158
Noha az átszervezés növelte a piaci ösztönzők szerepét, Schweitzer Iván rámutatott arra, hogy a profitkövetelmény sokszor ellentmondott az ellátásért
való felelősségnek. A gyárigazgatók általában azt mondták, hogy kellő befektetéssel bármelyik termék nyereségessé tehető, és ha felhagynak a kérdéses termék gyártásával (mert nem nyereséges), akkor a hazai gazdaságban hiány keletkezik.159 Nemegyszer politikai és egyéb személyes kapcsolatokat is felhasználtak, hogy megkapják a kívánt állami támogatást.160 A központi elosztás állandó
rivalizálásra és sokszor késhegyig menő harcokra adott okot. A nyereséges vállalatok folyton arról panaszkodtak, hogy a veszteséges cégeket az ő profitjukból
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Uo. 318.
Vö. Schweitzer Iván: A vállalatnagyság, i. m.
Uo. 47–54.
Emlékeztetek rá, hogy Horváth Ede is a KB tagja volt…
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finanszírozza az állam. Később Szalai Erzsébet is kimutatta, hogy ez a vállalati
struktúra állandó akadályát jelenti a reformoknak.161
Magyarországon további radikális reformokat terveztek az új gazdasági mechanizmus keretében, de megvalósításukat megakadályozta a kemény szovjet
fellépés a „prágai tavasszal” kibontakozó csehszlovák reformfolyamat ellen. A
magyar esetben azonban nem került sor a reformfolyamat teljes visszafordítására, mint az NDK-ban. A tulajdonreformig ugyan nem jutottak el, a mezőgazdaságban tett engedmények eredményeképpen azonban létrejött egy mezőgazdasági „másodlagos” ipari és szolgáltató szektor.162 Noha az 1970-es években folyamatos támadások érték ezt a „másodlagos” ipart, a későbbiekben ez lett az alapja a terjeszkedő magánszektornak.163
Az 1960-as évek nem csak a gazdaságban jelentettek mindkét országban
pezsgő időszakot.164 A reform körüli pártviták kiéleződésével mindkét fél szükségét érezte annak, hogy a „közvéleményhez” forduljon támogatásért. Ez a közvélemény pedig az uralkodó kommunista pártok legfőbb társadalmi támaszát,
a munkásosztályt jelentette. Az alábbiakban megpróbálok képet adni arról, hogyan fogadta a két megye munkássága ezt a lehetőséget: milyen kifogások merültek fel a reformokkal kapcsolatban, milyen egyéb gondokat láttak szükségesnek megemlíteni, és milyen téren tartották kívánatosnak a párt beavatkozását
a reformfolyamatba. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ekkor a munkásosztály (értem ezen a két megye nagyipari munkásságát) még hitt a társadalmi párbeszéd lehetőségében, és elfogadta a pártot érdekeik legitim képviselőjeként.
Ilyen pillanat nem adódott többet a párt és a munkásosztály viszonyában; 1989ben a kommunista pártok már egyik országban sem tudták politikailag mozgósítani az általuk képviselt osztályt. A reformidőszakot tehát különösen meghatározó korszaknak tekintem a jóléti diktatúrák történetében. Nem utolsósorban pedig azért érdemes kiemelt figyelmet fordítani az 1960-as évekre, mert a
reformmal járó ipari átszervezés, ahogyan látni fogjuk, fordulópontot jelentett
mind a Rába, mind pedig a Zeiss történetében. A fentiekhez még egy módszerta161
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Vö. Szalai Erzsébet: Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek. Budapest,
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. Ehhez lásd még: Laky Teréz: Érdekviszonyok a vállalati döntésekben. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982; Voszka Éva: Reform és átszervezés a 80-as
években. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988.
Idézem itt Martha Lampland tézisét, aki „kapitalista” fizetési viszonyokat talált a magyar mezőgazdaságban a szocializmus idején. Lásd uő: The Object of Labor, i. m.
A második gazdaságról lásd Gábor R. István – Galasi Péter: A “második” gazdaság: Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. A szerzők később arra is rámutattak, hogy ez a
privát szektor az állami iparhoz csatlakozott (vagyis jórészt állami megrendeléseket teljesített). Ezért
szkeptikusak voltak afelől, hogy ez a “második” gazdaság egészében képes lesz talpon maradni egy
kapitalista struktúrában. Tézisük hamarosan beigazolódott, hiszen a “második” gazdaság jó része –
főleg a mezőgazdaságban – leépült a rendszerváltás után.
Vö. Földes György: 1968 és Magyarország, i. m.; Heinz-Gerhard Haupt – Jörg Requate (szerk.): Aufbruch
in die Zukunft, i. m.
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ni megjegyzés kívánkozik: a bevezetőben jeleztem, hogy a magyar levéltári anyagok jóval valósághűbb képet adnak a munkáspolitikáról, mint a szörnyűséges
zsargonban megírt, kényszeresen és túlbuzgóan a hivatalos ideológiához igazodó keletnémet pártjelentések, beszámolók. Ez az oka annak, hogy mindegyik fejezetben a magyar esettanulmányt vettem előre.

A Rába-gyár és a reformfolyamat
A Magyar Vagon- és Gépgyárat – közismert nevén Rábát – 1896-ban alapították.
Profilja a magyar iparosítás akkori kiemelt területeihez igazodott: vasúti kocsikat és szerelvényeket gyártott, amelyek Szerbiába, Bulgáriába, Olaszországba,
Egyiptomba és Dél-Afrikába is eljutottak.165 A két világháború közötti időszakban gépjárműveket is gyártottak, kezdetben német licencek alapján, de aztán
megjelentek a saját fejlesztésű termékek, mint például a Botond autó és a Turán
tank. A foglalkoztatottak létszámának gyors növekedése mutatja a háborús
programba való bekapcsolódást: 1941-ben ötezren dolgoztak a Rábában, 1943ban pedig már dupla annyian.166 A gyárat mint hadiüzemet több súlyos bombatámadás érte a háború utolsó éveiben.167 1945-ben 70%-osra becsülték a pusztítást.168 Az újjáépítést az is sürgette, hogy a gyár termékei elengedhetetlenek voltak a csaknem teljesen elpusztult vasúti közlekedési hálózat helyreállításához.169
A Rábát 1946-ban államosították. 1949-ben az ipari termelés 40%-kal haladta
meg a háború előtti utolsó év termelését; ekkor 7500-an dolgoztak a gyárban.170
Az első ötéves terv (1950–1954) alapvető szerkezeti változásokat jelentett a gyár
életében. 1951-ben a Vagongyárról leválasztották a Szerszámgépgyárat és az
Autógyárat (az utóbbi később beolvadt a Csepel Autógyárba).171 A Rába ugyanakkor komoly pénzeket kapott, hogy növelje a termelést, és a második legnagyobb gépipari vállalata lett az országnak. A tervidőszak végére a dolgozók létszáma ismét elérte a 10 000 főt.172
165

166
167

168
169

170
171
172

Tabiczky Zoltánné: A Magyar Vagon- és Gépgyár története. 1. kötet. Győr, 1977; valamint a menedzserekkel készített interjúkból származó közlések. Az interjúkat én készítettem 2002-ben.
Uo. 156.
A legsúlyosabb, 1944. április 13-i bombázás 300 halálos áldozatot követelt. A tragédiát súlyosbította,
hogy sokan a hevenyészett óvóhelyen kerestek menedéket, ami beomlott.
Tabiczky Zoltánné: A Magyar Vagon- és Gépgyár története. 2. kötet. Győr, 1977, 10.
A teljes háborús veszteség 17%-a a közlekedésre esett, ebből pedig kétharmad volt a vasúti hálózatban
okozott kár. A vasútvonalak több mint egyharmada megrongálódott; a háború végére a mozdonyok
10%-a, a vasúti kocsiknak pedig csak 4%-a volt használható állapotban. Az adatokat idézi: Tabiczky
Zoltánné: i. m. 2. kötet, 9.
Uo. 24–25.
Uo. 33.
Uo. 44.
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Az 1963-as év új fejezetet nyitott a Rába történetében. A Központi Bizottság megvizsgálta a gépipar helyzetét az országban, és arra a következtetésre jutott, hogy az ágazat elavult technikával és alacsony termelékenységgel működik. 1962-ben a gyár nem tudta teljesíteni a tervet, és nagy lemaradások keletkeztek az exporttervben is.173 Ezen a helyzeten volt hivatott a reform segíteni. A
nagy ipari átszervezések és vállalatkoncentrációk eredményeképpen 1963-ban a
Vagongyárat hivatalosan is újraegyesítették a Szerszámgépgyárral, és 1965-ben
visszanyerte régi nevét: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (korábban Wilhelm
Pieck Vagon- és Gépgyár néven működött).
A vállalat már ezen a régi-új néven kezdte meg a harmadik ötéves tervet
(1966–1970). Újra elkezdték használni a Rába márkanevet. Az újraegyesített
gyár vezérigazgatója a karizmatikus munkásvezető, Horváth Ede lett, aki korábban a Szerszámgépgyárat igazgatta. A vezérigazgató prominens politikai szerepet is vállalt: 1970 és 1989 között a Központi Bizottság tagja volt.174 Az 1960-as
években Horváth Ede elindított egy igen ambiciózus fejlesztési programot, ami
komoly ellentétet támasztott közte és a Vagongyár vezetése között. Nem kisebb
dologról, mint profilváltásról volt szó: a vezérigazgató úgy szerette volna modernizálni a termelést, hogy csökkentik a vasúti kocsik és szerelvények gyártását, és
növelik a motorok és hátsóhidak részesedését a termelésben. A tervezett, nagy
kaliberű fejlesztést a KGST járműprogramja keretében kívánták megvalósítani:
a kormány megvette a nyugatnémet MAN-gyár motorlicencét. Horváth Ede azt
szerette volna elérni, hogy a Rába legyen a dízelmotorgyártás bázisa.
A termékcsere súlyos konfliktust támasztott a vezérigazgató és a megyei első
titkár, Lombos Ferenc között, aki Horváth Edéhez hasonlóan korábban szintén a
Vagongyárban dolgozott. A gyár sorsa már csak ezért sem volt közömbös neki. A
konfliktus szélesebb értelemben persze része volt a reformerek és a „dogmatikusok” harcának a párt központi vezetőségében. Fock Jenő, a reformerek egyik vezéralakja (miniszterelnök volt 1967 és 1975 között) is részt vett 1963-ban a végrehajtó bizottság ülésén, ahol a megyei pártvezetés megpróbálta Horváth Edét
leváltani. A központi támogatás azonban megerősítette a vezérigazgató helyzetét. 1965-ben megint kiújult a pártoskodás Horváth Ede és Lombos Ferenc között, mert a megyei párttitkár megpróbált beleavatkozni a gyár irányításába.175
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Uo. 61.
Horváth Ede (1924, Szombathely – 1998, Győr) munkáscsaládból származott. A Rába-gyárban volt
ipari tanonc, és szakmunkásként ott is dolgozott. Munkabírása már a háború előtt is legendás volt a
gyárban. A háború után sztahanovistaként szerzett hírnevet; 1950-ben Kossuth-díjat kapott. 1953-ban
kinevezték a győri Szerszámgépgyár igazgatójává. 1963 és 1989 között igazgatta az újraegyesített Rábát. 1980-ban állami díjat kapott a járműipar központi fejlesztésében elért eredményeiért. 1986-ban
Győr városának díszpolgárává választották. Horváth Ede pályájához lásd uő: Én volnék a Vörös Báró?,
i. m.; Dusza András: A birodalom végnapjai, i. m.
A konfliktust egy magánszál is színesítette. A párttitkár felesége a Rába személyzeti osztályának vezetője volt. A konfliktusról lásd Tischler János: A “győri csata” – 1965. Beszélő, 2005. 5. sz. Lásd még Hor-
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Ezt pedig Horváth Ede senkitől nem tűrte el. A két ember viszonya annyira megromlott, hogy a Központi Vezetőség is szükségesnek látta a beavatkozást. A vizsgálat eredményeképpen mind Horváth, mind Lombos pártfegyelmit kapott. A
konfliktus végül Horváth javára dőlt el: 1966-ban Lombost Pataki László váltotta fel a megyei párttitkári székben. A Központi Bizottságból ugyan mindkettőjüket kihagyták, de 1970-ben a párt nyilvánvalóan „megbocsátott” Horváthnak,
aki KB-tag lett, és a rezsim bukásáig megőrizte magas pártfunkcióját.
A vezérigazgató azonban vérbeli „sztahanovista” volt: minden korabeli dokumentum és későbbi visszaemlékezés egybehangzóan állítja, hogy a gyár volt
életének egyetlen igazi és legnagyobb szenvedélye. Minden akadályt legyőzve
keresztülvitte a termékcserét. A vasúti kocsik gyártása rohamosan visszaesett.
1965-ben a teljes termelés értéke 3 billió Ft-ra rúgott, amiből 40%-ot exportra
teljesítettek. A befektetés értéke ugyanabban az évben 700 millió Ft-ot tett ki. 16
000-en dolgoztak ekkor a Rábában.176 1969. június 17-én ünnepélyesen felavatták az új motorgyárat, amelyik 13 000 darabos kapacitással működött. A motorok legnagyobb felvevőpiaca az Ikarusz-gyár volt, ahol évente 12 000 buszt
gyártottak.177 A vállalatkoncentráció következtében a Rába tovább növekedett:
hozzácsatolták a Győri Öntödét, a Vörös Csillag Traktorgyárat és a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárat. Új üzemek létesültek Sárváron és Ajkán.
1975-ben a győri üzemek létszáma 20 000-re nőtt (ebből 15 000 volt fizikai munkás).178 A Rába fő exportpartnere a Szovjetunió volt, de az Egyesült Államokba is
szállítottak hátsóhidakat.179
A Rába sikertörténetét nem csak a helyi média emlegette nagy elismeréssel;
országosan is felfigyeltek rá.180 Úgy emlegették, mint „tipikus” szocialista mintavállalatot, ahol szigorú fegyelem mellett magas színvonalon dolgoznak az emberek, és profitot termelnek az országnak. Az amerikai export úgy vonult be a köztudatba, mint annak ékes bizonyítéka, hogy a Rába-termékeket Nyugaton is elismerik. 1986-ban, amikor a kormány megint napirendre tűzte a gazdasági reform
kérdését, Horváth Edét az év emberévé választották, elismerve vezetői érdeme176
177
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váth Ede: Én volnék a Vörös Báró?, i. m. 29–33.
Tabiczky Zoltánné: A Magyar Vagon- és Gépgyár története, 2. kötet, i. m. 106–109.
Uo. 99.
GYML, X. 415/3/23, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatójának beszámolója a KB 1974. december 5-i
határozatáról a minőség, a takarékosság és a munkaerő-helyzetről, 16. 1975. július 22.
A Rába-hátsóhidak amerikai exportjáról 1974-ben írtak alá egy szerződést a Steiger-céggel, 1980-ban
pedig a General Motorsszal. 1985-ben a Rába 90 millió $ értékben exportált a kapitalista országokba,
és ebből 54 millió $-t tett ki az amerikai export. Idézi Bossányi Katalin: Made in Rába. In Matkó István
(szerk.): Ipari közelképek. Budapest, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Kiadása, 1986, 35.
Lásd Bossányi Katalin: Made in Rába, i. m. 27–42; uő: A versenyképesség stratégiája: Beszélgetés Horváth Edével, a Rába vezérigazgatójával. Társadalmi Szemle, 1978. 11. sz.; Horányi Lajos: Megalapozott teljesítménykövetelmények és a termelő kapacitás kihasználása. (Beszélgetés a Magyar Vagon- és
Gépgyárban). Társadalmi Szemle, 1976. 7. sz.
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it a mintavállalat létrehozásában. A Rába magas presztízzsel rendelkező munkahelynek számított Győrben és az egész megyében, amelynek egyébként a legnagyobb iparvállalata volt. A vállalat ezenkívül szponzorként is népszerűsítette a Rába márkanevet a városban: felépítettek egy óriási stadiont, támogatták a
Rába-ETO futballcsapatot, és számos továbbképző és oktatóprogramot indítottak el és finanszíroztak. A vállalat más téren is sokat tett a tudományos és kulturális életért: jól felszerelt műszaki könyvtárral, kultúrházzal rendelkezett, volt
kórusa, tánccsoportja, zenekara és sportklubja is.181

A munkásosztály „leértékelése”? A gazdasági reform kritikája
1977 januárjában a Rába MVG Motor Pártalapszervezete pártgyűlést tartott,
ahol egy szerelő a következőket mondta el nyilvános felszólalásában:
Hangulatjelentéssel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy részemről egyáltalán nem jó a hangulat. Az előttem felszólalók kezdték boncolgatni a normarendezéssel kapcsolatos dolgokat, ami a fizikai dolgozókat érinti. Kellemetlen érzés
nekünk a normarendezés és az áremelkedés is. Mégis azt mondják, hogy átlagosan jó a hangulatunk. Ezt egyáltalán nem lehet mondani. A statisztika azt mutatja, hogy itt minden nagyon jó. Az én részemről az árszínvonal emelkedésem
nem azt mutatja, hogy jó a politikai hangulatom. Az életszínvonal emelkedését
nem érzem. Az újságot olvasva minden felbosszant, amit belőle olvasok. A munkaidő kihasználásával kapcsolatosan: még a tőkés országok pszichológusai is kimutatták, hogy az emberi szervezetnek szüksége van a 8 órás munkaközi szünet
beiktatására. Tehát a 480 percet nem lehet munkával tölteni. Úgy érzem, hogy itt
a munkások érdekeit nem képviselik. Mindig több munkát követelnek 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.182
A gyűlésen más panaszok is elhangzottak, de a szerelő beszéde volt a leginkább
politikai tartalmú – mai szóhasználattal azt mondhatnánk, rendszerkritika. A
párttitkár is érzékelte az ellenséges politikai hangulatot, mert az alábbiakkal
próbálta megnyugtatni a közönséget:
181
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A fényképes dokumentációt lásd Tabiczky Zoltánné: A Magyar Vagon- és Gépgyár története, 2. kötet, i.
m. A gyár kulturális és közösségi életét „A munkások a jóléti diktatúrákban” c. részben tárgyalom.
GYML, X. 415/196/9, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottságának anyagai. Jegyzőkönyv a Motor Pártalapszervezet 1977. január 26-i taggyűléséről, 4–5.
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A beszámolót elfogadom, és azt sem kifogásolom, hogy a beszámoló nem tért ki
a kritikákra. Hogy az elvtársak kicsit passzívak, annak a miértje már kitűnt egy
hozzászólásból. Szeretném elmondani, hogy nem helyes az, hogy a fizikai dolgozók annyira rossz véleménnyel vannak az alkalmazottakról, és ez a nézeteltérés
az utóbbi időben gyakran hallható. Higgyék el, hogy itt minden dolgozóra egyformán szükség van. Hogy kevés az a pénz, az igaz, de ezért a területi gazdasági vezető a felelős, miért van egyik helyen 8000 Ft-os kereset, a másik helyen viszont csak 2000 Ft. A gazdasági vezetés gondoskodjon a munkafeltétek megteremtésén is.183
Kevés alapszervezeti gyűlés jegyzőkönyve maradt fenn a Rába MVG anyagai között, ezért nehéz megmondani, hogy mennyire volt jellemző a párttal és a kormánnyal szembeni ennyire kritikus hangvétel egy nyilvános pártfórumon. A rendelkezésre álló dokumentumok, hangulatjelentések alapján azt mondhatjuk,
hogy az 1970-es években inkább jellemző volt az ideológiai igazodás; a szerelő felszólalása tehát nem tekinthető „tipikusnak” (noha például a túl sok fehérgalléros munkaerőre a munkások máshol is panaszkodtak). Az 1960-as években
azonban nem lehetnek kételyeink: a hangulatjelentések, pártvezetőségi jegyzőkönyvek és más pártinformációk alapján teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy
a reformidőszakban a magyar pártfunkcionáriusok buzgón gyűjtögették a bíráló hangvételű megnyilvánulásokat. A megye lakossága meg legalább olyan készségesen panaszkodott, mint a gerai körzet munkásai, akik pedig, legalábbis keletnémet mércével mérve, egészen biztosan „kiverték a biztosítékot” a pártmunkásoknál, ha hajlandóak voltak a központ felé továbbítani a hivatalos irányvonaltól eltérő munkásvéleményeket. A reformidőszak mindkét országban szélesebbre tárta a nyilvánosság és a kritika határait, és felszínre hozott olyan véleményeket, amelyeket később a keletnémet esetben a politikai represszió, a magyar esetben pedig a párt növekvő közönye miatt nem hallottak meg a pártfunkcionáriusok. A későbbiekben egyik esetben sem találjuk tanújelét annak, hogy
nyilvános fórumokon foglalkoztak volna a munkások valódi politikai véleményével.
A reformidőszakban azonban nem ez volt a helyzet. Sok régi kommunista
gondolta úgy, hogy a gazdasági reform árt a párt politikai tekintélyének, és aláássa a munkásosztály helyzetét – vagyis társadalmi hatásait tekintve feldühíti és
a rendszer ellen hangolja majd a munkásokat, imígyen veszélyeztetve a kialakult
társadalmi konszenzust. A megyei politikai vezetők, akik elsősorban helyi hatalmi pozícióikat kívánták biztosítani, általában érdekeltek voltak abban, hogy felerősítsék a reformellenes hangulatot, és eltúlozzák a reform politikai veszélyeit.
Igyekezetük azonban túlságosan jól sikerült, mert a reform körüli viták felszín183
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re hozták a társadalmi elégedetlenség mélyebb rétegeit. Az emberek nemcsak az
ipari munkásság helyzetének romlását panaszolták fel, hanem kihasználták a
nagyobb szabadság lehetőségét, és hangot adtak a létező szocializmussal szembeni mélyebb kifogásaiknak is.
Két megfigyelést szeretnék különösen hangsúlyozni a magyarországi „1968cal” kapcsolatban. Egyfelől a korszak helyi forrásaiban szokatlanul sok a bíráló hangvételű megnyilvánulás, amit azzal magyarázhatunk, hogy a párt maga is
bátorította a nyilvános társadalmi vitát. Másfelől azonban a vita túlment a gazdasági reform kritikáján, és az emberek olyan dolgokat is bírálni kezdtek, amelyeken csak a fennálló hatalmi viszonyok megváltoztatásával lehetett volna segíteni. Ha csoportosítani akarjuk a panaszokat, akkor azt mondhatjuk, hogy három fő célpontja volt a munkáskritikáknak: a gazdasági vezetők és a munkások
közötti anyagi egyenlőtlenségek növekedése; a parasztság magas jövedelme; és
az egyszemélyes irányítás, amit az üzemi demokrácia hiányával is leírhatunk.
Az első kettőért a munkások a gazdasági reformot hibáztatták; a harmadik típusú kritika azonban a szocialista rendszer adott hatalmi viszonyai ellen irányult.
1972-ben felmérés készült a megye munkásosztályának helyzetéről. A központnak küldött jelentés szerint a felmérés jelentős mértékű anyagi és társadalmi elégedetlenséget regisztrált az ipari munkásság körében.
Sok helyen a munkások úgy érzik, hogy csak a munkához van joguk.184 Felvetették például, hogy helyesnek tartják a szigorú munkafegyelmet, erkölcstelennek 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 felelősségre vonni. Látják, hogy ebben a helyi pártszervek sem
tudnak megfelelő intézkedést tenni. A munkások igénylik a politikai és gazdasági vezetőkkel kapcsolatuk erősítését. Helytelenítik, hogy egyes vezetők ezért nem
sokat tesznek. Úgy vélekednek, hogy ennek oka részben egyes gazdasági vezetők
munkásoktól való elszakadásában („elfelejtik, honnan származnak”, „felső tízezerhez tartoznak”), másrészt a mozgalmi élet bürokratikussá válásában, a hivatali jelleg erősítésében van. Szeretnék, ha nagyobb szerepet kapnának a szocialista célok megvalósításának ellenőrzésében.185
Az idézet első mondatát nem véletlenül emeltem ki a jelentésből. Először is,
több lényeges ponton egybecseng a gerai hangulatjelentéssel: a munkások nem
tudnak dolgozni, mert akadozik az anyagellátás, nekik kell helyrehozni a vezetők rossz döntéseit, ugyanakkor az utóbbiak nem a munkások és a nép érdeke184
185

Kiemelés – B. E.
GYML, X. 415/124/12, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A munkásosztály helyzetéről szóló KB. és megyei pártszervek határozatai végrehajtásának főbb tapasztalatai, 5. 1972. február 25.
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it nézik, hanem a sajátjukét, elszakadtak a tömegektől, „elfelejtik, honnan származnak”, újgazdagok módjára viselkednek, és még sorolhatnánk a panaszokat.
Mindebben megtaláljuk a reformellenes munkáskritika közös elemeit: előkészítetlen beruházások, rossz munkaszervezés, az egyenlőtlenségek növekedése és
a munkásosztály háttérbe szorulása. Másodszor, és erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, itt egy, a központnak küldött pártjelentésben hangzik el, hogy
a munkások nem érzik tulajdonosnak magukat, és egyáltalán nem érzik a magukénak a gyárat, ha azt gondolják, hogy csak a munkához van joguk. Ez a vélemény egyébként rímel a gerai munkások kérdésére: „mi hasznunk van a szocializmusból?”. Ennek a kérdésnek nem sok köze van a gazdasági reformhoz; pontosan azt fejezi ki, hogy a munkások nem érzik a magukénak a gyárat, és elégedetlenek akkor, ha nem kapnak tisztességes fizetést. Az a tény, hogy ezeket a
munkásvéleményeket mind a két országban bevették a központnak küldött jelentésekbe, világosan mutatja, hogy a funkcionáriusok vagy legalábbis egy részük tisztában volt azzal, hogy a munkások körében kevesen adnak hitelt annak a hivatalosan hirdetett álláspontnak, hogy a termelőeszközök a munkások
tulajdonában vannak. Ettől még természetesen hihettek abban, hogy a szocializmus jobb a munkásoknak, mint a kapitalizmus – mint ahogyan sokan hittek
is egy jobb szocializmus lehetőségében, különben a párt nem tudott volna kezdeményezni semmilyen társadalmi vitát. Természetesen fontos a jelentésből kiolvasni a rendszert érő kemény kritikát; de ugyanilyen fontos észrevenni, hogy
a jelentés a munkásosztály helyzetének javítása érdekében íródott. A munkások
véleménye ebben a korszakban nagyon is számított a pártnak; és, ahogyan a továbbiakban látni fogjuk, ez a „közvélemény” jelentősen befolyásolta a kormánypolitikát.
A megyében készült más felmérésekből is az derült ki, hogy a munkásosztály
politikai-társadalmi jelentősége csökkent – vagy legalábbis az emberek így gondolták. A megyei párttagok körében készített felmérés szerint többen panaszkodtak, hogy egyre kevesebb munkásszármazású jut be a vezetők közé. Sokak
szerint a műszaki-technikai fejlődés eleve megkérdőjelezi a munkásosztály vezető szerepét: a munkások helyét átveszik a diplomás közgazdászok, mérnökök,
értelmiségiek, és a jövőben ez a társadalmi osztály fogja irányítani a szocialista
államot. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a felmérés szóba hozta a társadalmi távolság növekedését – vagy egyszerű meglétét – a munkások és az értelmiségiek között. Elhangzott az a panasz, hogy az értelmiségiek körében sokan
lenézik a munkásokat: „Az értelmiségi rétegen belül is előfordulnak olyan vélemények, hogy a munkásosztály képzetlensége folytán alkalmatlan a vezetésre,
aminek párttag értelmiségiek is hangot adnak.”186
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GYML, X. 415/122/6, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, 8. 1972. augusztus 15.

„Mi hasznunk van a szocializmusból?”

81

Az igazi szakadék azonban – legalábbis a bírálatok tükrében – nem annyira a
munkások és az értelmiség, mint inkább a munkások és a vezetők között húzódott. A reform eredményeképpen jelentősen nőttek a vezetői jutalmak. A munkások szemében az új anyagi különbségek mélyítették a társadalmi szakadékot
az egyszerű dolgozók és a vezetők között. A nyugati utak, a luxusirodák és a drága autók mind azt sugallták, hogy a gazdasági vezetők profitáltak a legtöbbet a
reformból – és persze ők húzzák a legtöbb hasznot a „nép tulajdonában” lévő
gyárakból:
A dolgozók elmondják, hogy nem sokra tartják a protokoll látogatásokat. A megyei, járási, városi párt, állami, tömegszervezeti vezetők egy részére, az apparátusok tagjai jó részére jellemző a futó, ügyintéző látogatás. A lenti vezetőkhöz
többször, de a dolgozókhoz nem, vagy csak ritkán jutnak el. Elsősorban a fizikai
munkások részéről tették szóvá, hogy a gazdaságirányítás reformja óta a gazdasági vezetők egy része rendkívül nagy elfoglaltságra hivatkozva nem ismeri a dolgozók gondjait, problémáit, nem foglalkozik ezek intézésével. Széles körben, de
főleg a munkások között – esetenként túlozva – olyan vélemény van, hogy a vezetők egy részét a magas jövedelem anyagiassá tette, kispolgári életet élnek. (A túlzott anyagiasság jelei mutatkoznak a munkások között is, közülük sokan külön
munkákat vállalnak, kisiparosnál bedolgozók lesznek).187
A vezetők elszakadása a tömegektől – régi, mondhatni, a sztálini rendszer születésével egyidős kritika. Itt azonban nemcsak arról volt szó, hogy a vezetők nem
foglalkoznak eleget a dolgozók gondjaival, amit pedig a szocialista rendszer a
kötelességükké tett, hanem arról, hogy sokkal nagyobb jutalmat kaptak azért,
ha profitot termeltek a gyárnak, mint azért, hogy meghallgatták a munkásokat,
és eligazították ügyes-bajos dolgaikat. A nagyobb anyagi javadalmazás – természetesen – kiváltotta az emberek irigységét, ami ráadásul a mellőzöttség és a „leértékelés” érzésével párosult: az én problémám nem számít, miközben a „főnök”
Nyugatra furikázik? Ennek eredményeképpen a munkások körében nőtt a vezetőellenesség. Pártgyűléseken az egyszerű dolgozók siettek szóvá tenni, hogy
a vezetők másféle elbírálás alá esnek, mint a munkások. Erre nézve lássunk néhány szemléletes példát:
A soproni Pamutiparban elmondták, hogy csak a munkások szintjén van bírálat,
vezetői szinten nincs. Több felszólaló kifogásolta a nagy jövedelem eltéréseket a
munkások és a vezetők között. Pl. Sopron város néhány pártszervezetében, a Va187

GYML, X. 415/117/7, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája, 7–8. 1971. augusztus 31.
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gongyárban188 stb. A súlyos mulasztást elkövető, leváltott vezetőből másutt újra
vezető lesz. Miért nem lehet őket visszaküldeni fizikai dolgozónak?189

Sokan azt is felpanaszolták, hogy az egyszerű alkalmazottak nem mernek a
szakszervezethez fordulni sérelmeikkel, mert félnek a vezetők bosszújától. Noha
a vállalati tanácsnak joga volt bírálni a vezetőket, a gyakorlatban ez ritkán fordult elő – amin persze nem csodálkozunk. Talán az sem véletlen, hogy a reformkorszakban a pártszervezetek számos negatív visszajelzést kaptak az üzemi demokrácia működéséről; itt is gyakori panasz volt, hogy az alkalmazottak nem
mernek panaszkodni, mert félnek a megtorlástól, és ezért a bírálati jog nem érvényesül.190
Miközben az anyagi különbségekről a következő fejezetben bőven lesz szó,
nem szeretném említés nélkül hagyni a jelentés azon megjegyzését, hogy a munkások is fogékonyak az anyagias gondolkodásra: nem riadnak vissza attól, hogy
különmunkát vállaljanak vagy maszekoljanak. Ahogyan az előző fejezetből kiderült, a reformnak volt egy távlati, radikális koncepciója, ami nemcsak a mezőgazdaságban, hanem az iparban is növelni kívánta a magánszektort. A munkások felpanaszolták a magas vezetői fizetéseket és a parasztság szerintük igazságtalanul és aránytalanul magas jövedelmét, de ebből még korai volna arra következtetni, hogy ugyanakkor teljes szívvel kiálltak volna az egyenlősítésért. A
jelentés azon megjegyzése, hogy ők is szeretnék akár a magánszektorban végzett munkával növelni a jövedelmüket, mindenesetre arra mutat, hogy nem a
gazdasági reform „kapitalista” vonásai ellen tiltakoztak, hanem inkább azt nehezményezték, hogy a munkásosztály mint osztály kevésbé részesült az új gazdasági rendszer előnyeiből.
Nem csak a magas vezetői jutalmak háborították fel az ipari munkásokat.
Győr-Sopron megyében a parasztság növekvő jóléte is helytelenítést váltott ki
a városi munkásság körében, mondhatni, felkeltette az irigységüket. A gyári információs jelentések arról számolnak be, hogy a városi munkások egyenesen parasztbarát politikával vádolják a kormányt, amely úgymond, aláásással fenyegeti a munkás–paraszt szövetséget.
A városokban élő párttag munkások a munkás-paraszt szövetséget gyakran leegyszerűsítve a két osztály életszínvonalán keresztül mérik. Helyenként fellelhető a parasztellenes hangulat, a kimagasló falusi jövedelmeket állítják szembe az
188
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A Rába elterjedt neve. A gyárat 1896-ban Magyar Vagon- és Gépgyár néven alapították.
GYML, X. 415/122/5, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Összesítő jelentés a
PB levelével és a KEB állásfoglalásával foglalkozó május havi taggyűlések főbb tapasztalatairól, 1972.
június 6.
Vö. A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája, i. m. 9–10.
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alacsony keresetű munkás jövedelmével. Gyakran találkoztunk ezzel a megjegyzéssel: „Mindig a munkásosztálynak kellett és kell áldozatot hozni.” Egyesek szerint a mezőgazdaság állami támogatása csak a parasztok érdeke. Egyetértenek
a parasztság életszínvonalát javító intézkedésekkel, de hozzáteszik, hogy a munkáshatalomnak a munkások életszínvonala növekedésének érdekében is többet
kellene tenni.191
A fenti jelentéshez hasonlót sokat találunk a pártdokumentumok, beszámolók
között. A parasztság iránti ellenérzések nemcsak a falu–város ellentétet szemléltetik, hanem arról tanúskodnak, hogy a munkások szerint a reform a magángazdálkodás lehetőségének kiterjesztése miatt a parasztságnak kedvezett, amit
ezért sokan fogadtak ellenérzéssel (és persze irigységgel). Az ellentét odáig fajult, hogy a megyei végrehajtó bizottság főtitkára is szükségesnek látta aláhúzni
a két osztály közötti feszültséget:
Javaslom, hogy a 10. oldalon felsorolt problémák között feltétlenül szerepeltessük a munkásosztály és a parasztság jövedelme között éleződő feszültséget. A
munkások jövedelmét előírt szabályozókban: évi 3-4%-os növekedés között tudjuk tartani, de ugyanakkor a tsz.-i parasztság jövedelmét kevésbé tudjuk szabályozni. Jelenleg 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 növekvő feszültséget okoz és a munkások közül most már nagyon sokan felvetik, hogy a jövedelmek elosztása területén „paraszt politikát” folytatunk.192
A pártmunkások körében kétségtelenül jelen voltak bizonyos parasztellenes érzelmek, előítéletek. A dokumentumokból kiderül, hogy a falvakat kulturálisan elmaradottnak és ideológiailag megbízhatatlannak tartották – sokszor nem alaptalanul. Az egyház befolyása jóval erősebb volt a falvakban, mint a városokban;
ráadásul a kisalföldi régió településein a kommunisták hagyományosan nem örvendtek nagy közszeretetnek.193 De a vidékiekkel szemben más jellegű kifogás is
felmerült: a Rába MVG bejáró dolgozóiról készült jelentés például megállapítja,
hogy nehéz beszervezni őket társadalmi vagy pártmunkára, mert a háztáji művelése minden szabad idejüket elveszi.194 Az a nézet, hogy a munkásosztály poli191
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Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, i. m. 9.
GYML, X. 415/118/13, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Feljegyzés „A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája” című vita anyagáról, 3. 1971. december 8.
GYML, X. 415/121/2, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás megnyilvánulásai, az ellenük való harc tapasztalatai és a további feladatok, 9–10. 1972. december 22.
GYML, X. 415/204/4/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végre-
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tikailag fejlettebb, mint a parasztság, nemritkán a megyei végrehajtó bizottság
ülésein is hangot kapott. A végrehajtó bizottság egyik tagja például a munkásság politikai nevelése kapcsán kijelentette, hogy az elmaradt eszmék a „faluból”
kerülnek be a gyárakba”.195 A politikailag megbízhatatlanak tekintett parasztság
anyagi gyarapodása így a megyében különösen nagy visszatetszést kelthetett.
A munkásság és a parasztság közötti konfliktus azonban megtévesztő. A
megyében élő falusi családok társadalmi rétegződéséről készített tanulmány
ugyanis kimutatta, hogy a győri járásban a „tiszta” munkásháztartások mindössze az összes háztartás 43%-át alkották, miközben a munkás–paraszt „vegyes”
háztartások aránya 20%-ra rúgott. A „tiszta” paraszti háztartások az összes háztartás 23%-át tették ki a győri 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.196 A falvak éppen a „vegyes” háztartások (vagyis a mezőgazdaságból és az iparból húzott kettős jövedelem) következtében gyarapodtak: hiszen a Győr környéki falvak lakosságának nagy része a városi üzemekben dolgozott. És itt bukkanunk rá
egy olyan tényre, ami nyilvánvalóan rávilágít arra, hogy a közösen végzett gyári munka sem tudott egységes osztályt kovácsolni a munkásokból: a jelentésekből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy a városi munkások a bejárókat is a „parasztok” közé sorolták. Ahogyan később látni fogjuk, a bejárók egyéb téren (oktatás, kulturális érdeklődés, szórakozás, pártmunka) is más megítélés alá estek,
mint a városiak.197
A kettős (munkás- és paraszti) életforma miatt ez a csoport különösen érdekes, a keletnémet forrásokban ugyanis nem találunk utalást a paraszti életformát megőrző munkásokra. A vidéki és városi munkások közötti kulturális különbségek meglétét Magyarországon a pártanyagokban is elismerték:
Nagyobb figyelmet igényel, hogy a munkás- és parasztjövedelmek alakulásának
megítélésében vannak még túlkapások. Többet kell az üzemi pártalapszervezeteknek is foglalkozni a háztáji gazdaságok szerepével, az ott kifejtett munka értékelésével. Világossá kell tenni, hogy a családi jövedelmek alakulásában egy-
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hajtó Bizottsága. Jegyzőkönyv a Vagongyári Párt V. B. üléséről. A vidékről bejáró dolgozóink helyzete.
1980. szeptember 12.
Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, i. m. 21.
GYML, X. 415/12/20, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának helyzetéről, a változások fő irányáról, az
ebből adódó politikai feladatokról. 3. sz. táblázat. A községi családok társadalmi rétegződése (1975. január 1.), 1977. július 19.
Azt, hogy az új szocialista munkásosztály nagy része a parasztságból verbuválódott, Andorka Rudolf mobilitás-kutatásai igazolták (uő: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest,
Gondolat, 1982). A munkásosztály jelentős része azonban megőrizte „kétlaki” életformáját. Erről lásd
Bőhm Antal – Pál László: A bejáró munkások társadalmi-politikai magatartása. Társadalmi Szemle,
1979. 10. sz.; uők: Társadalmunk ingázói – az ingázók társadalma. Budapest, Kossuth Kiadó, 1985.
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re több munkáscsaládnál is megtalálható a háztáji és kisegítő 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 mezőgazdasági, az értelmiségi munkahelyeken szerzett jövedelmekből tevődik össze.198
A megye összesített információs jelentései szerint bíráló megjegyzések a falvakban is elhangzottak: az ott lakók a városi életmód nagyobb komfortját tették
szóvá, és azt, hogy a városi munkások a gyárban a műszak végén leteszik a munkát, nekik meg többet kell dolgozniuk a megélhetésért. Egészében mindkét csoport talált irigyelnivalót a másik életformájában:
A munkások több helyen szóvá tették, hogy a parasztság jövedelme meghaladja
a munkásokét. A tsz. párttagok viszont a társadalmi juttatások és az életkörülmények, munkakörülmények különbségét húzták alá. Ebben a parasztságnál a
lemaradást bírálták.199
Az üzemi pártalapszervezetek információs jelentései úgyszintén megerősítik a
fentieket: vagyis a városi munkások és a bejárók közötti kulturális ellentétet. A
bejárókat a városiak – ahogyan fentebb megjegyeztem – gyakran a parasztokkal
azonosították. Mind az üzemi, mind pedig az összesített információs jelentések
jól illusztrálják, hogy a megyében a mezőgazdaságból származó többletjövedelem visszatetszést és irigységet szült a munkások körében.
Az ipari centrumok körüli falvakban a parasztság jövedelme lényegesen magasabb, mint az ipari üzemekben dolgozóké. Valóban igaz, de mondjuk ki azt is,
hogy ők nem nyolc órát dolgoznak, hanem foglalkoznak állattartással, stb., tehát a többletjövedelem a plusz munkával jön létre. Az az észrevétel is elfogadható, hogy a városi lakosnak ilyen lehetősége nincs, van ugyan hétvégi kertje, de
az más.200
A falvak látható jóléte is táplálta a munkások azon meggyőződését, hogy a parasztság jövedelme magasabb, mint a munkásosztályé. Az üzemi jelentések
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GYML, X. 415/118/13, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Az életszínvonalpolitikánk értelmezése a gépipari nagyüzemek párttagsága körében.
1976. április 27.
GYML, X. 415/12/20, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekről, a lakosság hangulatáról. 1975. február 7. – 1976. január 7.
1975. január havi információs jelentés.
GYML, X. 415/528/13, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzőkönyv a Szerszámgépgyár Egység Pártalapszervezetének 1983. februári taggyűléséről, 8.
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megemlítik például, hogy a városi munkások között beszédtéma, mekkora házakat építenek a falvakban, és kérdezgetik, honnan van a falusiaknak ennyi pénzük.201
A munkások azt mondják, hogy a tsz. parasztok életszínvonala magasabb, mint
a munkásoké. Egyesek azt kérdezik, hogy a háztájiban végzett munka vajon nem
a kollektíva rovására megy?202
Ellentétről tehát nem annyira a munkások és a parasztok, mint inkább a munkásosztály két, kulturális és társadalmi összetételében különböző csoportja, a
bejáró és a városi munkások között beszélhetünk. Ezért megtévesztő a kormány
„parasztpolitikájáról” beszélni, hiszen a városiak a bejáró munkásokat is parasztoknak tekintették. A kulturális attitűdök különbségéről a következő fejezetekben lesz még szó; azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a kortárs dokumentumok is felpanaszolták, hogy a szocialista nevelés a falvakban sokkal kevésbé volt eredményes, mint a városokban. Természetesen nem kívánok meszszemenő történeti következtetéseket levonni ezekből a dokumentumokból: hipotézisnek azonban érdekes lehet, hogy szemben a Rákosi-korszak extenzív iparosításának politikájával a Kádár-kormány azért lehetett sokkal népszerűbb és
eredményesebb, mert figyelembe vette a magyar mezőgazdasági fejlődés sajátosságait és a hagyományos társadalom erejét. Az mindenképpen figyelemre
méltó, hogy az iparilag fejlettebb keletnémet társadalomban ezzel a kettős életformát folytató munkásréteggel nem találkozunk.
A fenti kritikák lényegüket tekintve mind kifejezik a munkásosztály helyzetének romlása miatti aggodalmakat (a társadalmi vezető szerep elveszítése, a
többi társadalmi csoporthoz képest relatíve romló anyagi lehetőségek, a vezetők megnövekedett hatalma és a társadalmi ellenőrzés gyengülése). Ezek az aggodalmak összefüggésbe hozhatók a műszaki-technikai fejlődéssel, amire a korszakban a németek is sokat hivatkoztak. Igaz, a technikai fejlődés bűvöletében
élő Ulbricht úgy gondolta, hogy a németek ki tudják használni az iparban és a
képzett munkaerőben rejlő lehetőségeket, és vezető exportőrök lehetnek a világban, ami gazdaságilag megalapozza a német munkásosztály későbbi jólétét.
A magyar esetben, ahogyan fent megmutattam, a műszaki-technikai fejlődés inkább aggodalmat váltott ki a munkásosztály helyzetét illetően. A városi munkásságot ráadásul felháborították a mezőgazdaságnak tett engedmények, ami persze a reform következménye volt. A fenti munkáspanaszok így végeredményben
kifejeztek egy reformellenes attitűdöt és társadalmi gondolkodást.
201

202

Jelentés a megye társadalmi struktúrájának, az osztályviszonyok alakulásának helyzetéről, a változások fő irányáról, az ebből adódó politikai feladatokról, i. m.
GYML, X. 415/198/22, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Információs jelentés a Hátsóhíd Gyáregységből, 1978. február.
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De a munkások nemcsak a gazdasági reformot bírálták a megyében, hanem
a nagyobb politikai szabadság légkörében szóba kerültek a létező szocializmus
más ellentmondásai. A megyei végrehajtó bizottság egyik ülésén hosszan tárgyalták az üzemi demokrácia érvényesülését és lehetőségeit. A vitából kiderült,
hogy a jelenlevők egy része puszta formalitásnak tekintette az üzemi demokráciát.203 A szakszervezeti vezetők arról panaszkodtak, hogy miközben kötelező megvitatni a tervet a termelési értekezleteken, a dolgozóknak nincs lehetőségük arra, hogy érdemben befolyásolják a döntéseket. Az üzemi demokráciáról
készült megyei jelentés például felrótta, hogy sok helyen semmilyen előzetes tájékoztatást nem adnak az alkalmazottaknak, így azok nem is tudnak érdemben
felszólalni a tervértekezleteken:
Így a többség először hallja a beszámolót, és nem tud érdemben hozzászólni az
elhangzottakhoz. Csökkenti a tanácskozások jelentőségét, hogy sok esetben végleges terveket, eldöntött tényeket közölnek a kollektívákkal.204 Nem beszélik meg,
hogy milyen tényezők figyelembevételével alakították ki a vállalat elé tűzött célokat. A passzivitásban szerepe van egyes esetekben annak, hogy a dolgozók tartanak a hozzászólás, bírálat esetleges következményeitől. Közvetlen vezetőiket általában nem bírálják. Még nem minden vezetőnél tudatosodott, hogy a biztosított jogok a munkásság hatalmának képviseletét jelentik, nem személyes hatalmat. Ez sok esetben a vezetésnek hatalmaskodó jelleget ad. Ezzel függ össze az
is, hogy a vezetők kevéssé függnek az általuk irányított dolgozóktól. A különböző demokratikus fórumok színvonala általában nem ér el olyan fokot, hogy értékelni tudná a vezetői tevékenységet, kezdeményezné a hiányosságok megszüntetését. Sok esetben még a szakszervezet számára biztosított véleményezési jogot
sem érvényesítik.205
203
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Héthy Lajos és Makó Csaba a Rábában folytatott, már idézett kutatás során szintén azt találták,
hogy a munkások általában nincsenek valami nagy véleménnyel az üzemi demokráciáról (vö. uők:
Az automatizáció és a munkástudat, i. m.). A kérdőívben számos kérdés szerepelt, amelyek a párttal, a
szakszervezettel, a vezetőkkel, az üzemi hierarchiával és a társadalmi távolsággal való megelégedettséget mérték. Érdekes, hogy csak a válaszadók harmada gondolta úgy, hogy a vezetők figyelembe veszik a munkások javaslatait vagy elképzeléseit, és kevesebb mint egyharmaduk hitt abban, hogy a vállalatot érdekli személyes jólétük. A társadalmi távolságról vegyes képet kapunk: a munkások fele állította, hogy a munkahelyen kívül nem érintkezik a vezetőkkel és a fehérgalléros munkásokkal. A munkások 10%-a állította, hogy járt már a vezetők lakásán. 80% nem tapasztalta azt, hogy lenézik, mert
munkás, 20% viszont azt állította, hogy tapasztalt már negatív diszkriminációt. A szakszervezettel általában kevésbé voltak megelégedve, mint a párttal; ez, persze, politikailag „taktikus” válasz is lehetett
(főleg a párttagoktól). Az üzemi demokrácia azonban a fentiek alapján meglehetősen negatív megítélést kapott.
Kiemelés – B. E.
GYML, X. 415/134/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Az üzemi demokrácia helyzete, az egyszemélyi vezetés érvényesülése és a továbbfejlesztés feladatai, 8–9. 1974. március 29. Kiemelés – B. E.
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Az anyag megvitatásánál a végrehajtó bizottság egyik tagja is szóvá tette, hogy a
szakszervezet alig van befolyással a vállalati döntésekre, ami megmutatja, hogy
milyen messzire ment a kritika ebben az időszakban. A hozzászóló szarkazmusa mindenesetre elárulja, hogy közismert volt a szakszervezet érdekérvényesítő
erejének a gyengesége (vagy sokszor hiánya) a vezetők körében:
A különböző vizsgálatok azt mutatják, hogy a dolgozóknak mintegy 60-65%ának az a véleménye, hogy nincs lehetősége beleszólni az üzem irányításába. Ez
elgondolkoztató. Vajon ténylegesen hol tartunk az üzemi demokrácia megvalósításában? Felvetődik az anyagban is, hogy a dolgozók tulajdonosi szemlélete
nem alakult úgy, ahogy kellett volna, és ebben hibásak a pártszervezetek és a
szakszervezetek is. Az a meglátásuk, hogy kevés a dolgozók beleszólási lehetősége az üzem irányításába. Az előttem felszólaló elvtársnő említette, hogy milyen
lehetőség van a termelési tanácskozás keretén belül a beleszólásra. Sajnos, nem
sok. Itt van például a „kiváló dolgozó” és a „szocialista brigád” cím megítélése.
Megyénkben 5225 dolgozónak ítélték oda a „kiváló dolgozó” címet. Az 5200 dolgozóból mintegy 3300 dolgozó tartozik munkás állományba. De ebben a munkás állományban már a műszakiak is benne vannak. Kérdem én, ez azt mutatja, hogy a „kiváló dolgozó” cím odaítélésében tényleg a dolgozók döntenek maguk
között? Vagy pedig a mi elgondolásunkat próbáljuk érvényesíteni? Azzal nem is
lehet találkozni, hogy a termelési tanácskozás elé egyszerre kettős, vagy hármas
alternatívát visznek, hogy a dolgozók valóban választhatnának. Felvetődik, hogy
mennyire függnek ma a vezetők a dolgozóktól. Értem alatta a gazdasági vezetést,
pártvezetést, szakszervezeti vezetést. A dolgozóktól függ-e, meddig marad valaki vezető beosztásban? Nem, ez csupán a felső vezetéstől függ. Ha egy területen a
vezetők tevékenységével a dolgozók nincsenek megelégedve, hiába jelzik a szakszervezet felé észrevételüket. Viszont ha az alsó vagy középszintű vezető meg is
meri bírálni az igazgatót, akkor másnap mehet a munkakönyvéért. Felvethetik
az elvtársak, hogy van a szakszervezetnek olyan joga, hogy bírálhatja a gazdasági vezetőt. Ez is csak formális joga a szakszervezetnek. Addig, ameddig kinevezési rendszer van, amíg a párt irányítást gyakorol a vezetők munkakörbe állításánál, addig a szakszervezetnek ez a joga csak formális.206 Nem tudnánk olyan
személyt mondani a megyében, akit azért nem állítottak be, vagy azért váltottak
volna le, mert a szakszervezetnek más volt a véleménye, mint a felső szervnek.207
A hozzászóló még ahhoz is elég merész volt, hogy gúnyt űzzön a demokratikus
centralizmusból:
206
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Kiemelés – B. E.
Az üzemi demokrácia helyzete, az egyszemélyi vezetés érvényesülése és a továbbfejlesztés feladatai, i.
m.
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Múltkor, amikor vitattuk a vállalatok belső szervezésével kapcsolatos témát, felmerült, hogy felesleges addig döntést hozni, amíg nem ismerjük a minisztérium
álláspontját. Ha meg megismerjük, akkor minek?208
A fenti idézetek jól illusztrálják, hogy a korszakban jelen volt egy liberális, kritikus szellem, amit a párt vezető fórumain is megtalálhatunk. A reformnak volt
egy keményvonalas ellenzéke, de a társadalmi vita nem mindenben teljesítette
be a reform ellenzőinek várakozásait. Az mindenképpen figyelemre méltó, hogy
még a végrehajtó bizottság ülésén is megjelenik a gazdaság pártirányításának
mégoly óvatos kritikája, sőt, számon kérik a demokratikus ellenőrzés hiányát. A
pártanyagokban felbukkanó, az 1970-es évekhez képest sokkal gyakoribb és élesebb hangú kritikák valódi elégedetlenséget tükröznek a munkások gazdasági
és politikai helyzetével kapcsolatban. Elegendő itt megemlíteni az 1972-es jelentésnek azt a megjegyzését, hogy a munkások egy része úgy gondolja, hogy csak
a munkához van joga.
Ezek a panaszok már mutatják a hivatalos ideológiában anyagiasnak bélyegzett gondolkodás térhódítását. A hithű kommunisták hiába érveltek azzal, hogy
a pénz nem boldogít. A hivatalos ideológia nem tudta elfedni azt a tényt, hogy az
emberek társadalmi státuszát egyre nagyobb mértékben a fogyasztás határozta
meg. Mindez – érezhették az egyszerű emberek – a hivatalos jelszavakkal ellentétben a valóságban „leértékelte” a munkásosztályt.

Az újgazdagok megjelenése
Az 1968-as gazdasági reform időszakában az anyagi egyenlőtlenségek növekedése volt a társadalomkritikák egyik legfőbb 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 fogyasztói cikkek voltak a leggyakrabban emlegetett (és elítélt) megnyilvánulásai a „tömegektől elszakadt” életmódnak. A vagyon láthatóvá vált a
társadalomban: az emberek többé nem törekedtek arra, hogy elrejtsék magántulajdonukat; ellenkezőleg, a jó anyagi körülmények társadalmi státuszukat is
kifejezték. Információs jelentések szerint a munkások a nómenklatúra nagy részét is az új elit közé számították:
A brigádvizsgálatok alapján megállapítható, hogy a párttagság körében is nőtt
a vezetőellenesség, elsősorban a gazdasági vezetőket illetően. Annak is kifejezést
adtak, hogy társadalmunk ma csak elméletileg tagozódik osztályokra és rétegek208

Uo. 15.
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re, gyakorlatilag vannak 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, – társadalmi, – vállalati vezetők többségét.209

A helyi párt- és információs jelentésekben számtalan helyen találkozunk az
olyan „kapitalista tulajdonságok”, mint az anyagiasság és az individualizmus,
ismételt és szigorú elítélésével – ami más szavakkal azt bizonyítja, hogy a kapitalizmus eme mételyei a szocialista társadalmat is megfertőzték. Az anyagias
gondolkodást és a pénzsóvárságot kispolgári attitűdnek bélyegezték, de a megye
pártszervezetei egybehangzóan azt jelentették, hogy az anyagias szemlélet egyre terjed és már az egész társadalomban fellelhető.210 A hangulatjelentések arról
tudósítanak, hogy szinte társadalmi méreteket öltött a kispolgári gondolkodás.
Szinte kivétel nélkül kifejezték aggályaikat, hogy a párttagság gondolkodásában,
magatartásában is felerősödött a kispolgári tendencia. Ezt elsősorban az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével hozzák összefüggésbe. A kispolgáriság a
fizikai dolgozók szerint erősen elterjedt a vezető párttag rétegben, ahol az anyagiasság, esetenként a munkanélküli 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 értékmérő, a szerényebb életmód szégyellni való dolog. Az egyén boldogulásában egyre nagyobb szerephez jut az ügyeskedés, a kiskapu, a szocialista összeköttetés.
Csökkent a kollektív szellem, kevesebbet törődnek egymás gondjaival az emberek. E téma vizsgálatánál sokoldalúan szóltak hozzá a nő párttagok és a fiatalok.211
Ez a „kispolgári” attitűd azonban a munkások körében is jelentkezett:
Az üzemi munkás és tsz. paraszt párttagok élesen elítélik a kispolgári önző jelenségeket, megbélyegzik, hogy sokakban a szocialista etika csak frázisként él,
ugyanakkor saját magukkal szemben sem elég következetesek. Magukra vonatkozóan nem tartják erkölcstelen dolognak a fusizást, a kisebb-nagyobb munkafegyelem megsértését.212
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Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, i. m. 13.
GYML, X. 415/123/8, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, 6.
1972. október 24.
Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, i. m, 22–23.
Uo. 23.
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Az újgazdagok megjelenése széles körben kritizált társadalmi jelenség volt, olyannyira, hogy a végrehajtó bizottságban és a pártiskolán is szükségesnek látták
napirendre tűzni a kérdést, hogyan lehet harcolni a „kispolgári” mentalitás ellen. Noha nem találták meg a hatékony eszközt, világos volt, hogy a „dolgozó tömegeknek” szemet szúrt egyes társadalmi rétegek növekvő anyagi jóléte, és dühítette őket, hogy maguk nem tartoznak a privilegizált csoportok közé. „»A növekvő jólétben, amelyet a differenciált jövedelempolitikával hoznak összefüggésbe, látják a hibák forrását«” (Sopron Városi Pártbizottság). »Sokan úgy vélekednek, hogy a gazdasági mechanizmus erősíti a kapitalista szemléletet, mert
a nyereség a fő szempont, elveszik a szocialista humanizmus.«” Ugyanitt olvashatjuk: „a gazdasági mechanizmussal nőtt a jogtalan haszonszerzők, ügyeskedők élettere”. Még ennél is tovább megy a soproni Pártiskola, amely megállapítja, hogy „sokak szerint a társadalom erkölcsi helyzete az utóbbi időben mértéktelenül megromlott”.213
A szocialista értékrendszer válsága és a fogyasztói, kapitalista értékek előtérbe kerülése másban is megnyilvánult. Sok jelentés panaszkodott arról, hogy a
közösségért végzett munkának csökkent a vonzereje: az emberek felesleges idejüket inkább „fusizásra” és egyéb pénzkereső tevékenységekre fordítják, nem
pedig a közösségre. A soproni pártbizottság jelentésében az áll, hogy nemritkán egyenesen kigúnyolják az önzetlen, öntudatos munkásokat. A győri pártbizottság úgy fogalmazott, hogy „»nem divat« a szocialista öntudat. Aki így akar
élni, nagyon sok esetben elszigetelődik.”214 Több alapszervezet még élesebb szavakkal bírálta a társadalomban terjedő individualizmust, önzést és mohóságot,
amelyek minden rétegben aláásták a szocialista erkölcsöt:
Kiveszett az önzetlenség, csak azt csinálják, amiért fizetnek. Csak a pénz után rohannak. Ez társadalmi betegség, amely minden réteget megfertőzött már. Mindenütt szenvedélyes viták vannak az önzésről, ami sajnos még a párttagság soraiban is fellelhető.215
A jelentések bírálták az emberek csökkenő társadalmi aktivitását, amelyet azzal hoztak összefüggésbe, hogy „a társadalmi, közéleti munka helyett mind többen keresnek maguknak jövedelmező elfoglaltságot a munkahelyen kívül is”.216
Azt is szóvá tették, hogy egyes szocialista brigádok csak a prémiumért dolgoznak.217 A végrehajtó bizottságban viszont a vezetőket kritizálták, akiket szintén
csak a prémium érdekelt:
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A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, i. m. 5.
Uo.
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Elítéljük a munkásokat, amiért feketén dolgoznak, de azon senki se csodálkozik,
ha a vezetők első kérdése az, hogy mennyi a prémium. Elfelejtik, hogy nekik kötelességük rendesen elvégezni azt a munkát. Ezer és ezer probléma van itt, amiről nem beszélnek.218

Nem csoda, hogy a jelentések egyre azt szajkózták, hogy a társadalom anyagiasabb lett: mindegyik társadalmi réteg azzal vádolta a másikat, hogy tagjait csak
a pénz érdekli. Mindez összefüggésben állt azzal, hogy a hivatalos ideológiában
is egyre inkább előtérbe került a fogyasztás; noha világos volt, hogy a fogyasztói
társadalmat nem a szocialista erkölcs működteti.219
A társadalmi rendszer azonban korántsem kapitalizálódott olyan mértékben,
mint amit a „kispolgárság” elleni éles kirohanás és politikai kampány sugall. Így
fordulhatott elő, hogy a veszélybe kerülő szocialista erkölcs alapjáról intéztek
támadást az újgazdagok feltűnő életvitele ellen, mint ami túlmegy a jó ízlés és a
218
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GYML, X. 415/122/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Győr városban a pártszervezeti fegyelem, a kommunista munkamorál, magatartás, életmód helyzetéről, 18–19. 1972. április 11.
A magyar szépirodalomból erre (is) reflektál Fejes Endre klasszikusa, a Jó estét nyár, jó estét szerelem.
(„»Maga nyolc általános iskolát végzett. Nekünk módunk van beiskolázni. Ezzel a rendkívüli szorgalmával érettségizhet, később diplomázhat. Mérnök is lehet magából.« »Na ne mondja« – így a regény
főhőse. „»És akkor mi van? Leszek egy szar magyar mérnök.«” Amikor viszont pénzes külföldinek hiszik, meghajolnak előtte. „Frakkban, szmokingban.”) Fejes Endre egyik későbbi regényében (A fiú, akinek angyalarca volt, 1982) még kíméletlenebb képet rajzol a szocialista vegyesgazdaságról, amely kialakított egy domináns fogyasztói értékrendet, ami „felfalta” a közösségeket és a szolidaritást úgy a
kádári középosztályban, mint a józsefvárosi szegények között. Érdekes, hogy a fogyasztás valamiképpen mindig a nőkhöz kapcsolódik: a „kiváltságosak” világában a főhős anyja az, aki az anyagi előnyök
reményében halálra hajszolja a férjét, akit közben megcsal fiatal szeretőjével, míg a „másik”, józsefvárosi oldalon Eszter, a becsületes, ámde keményöklű fodrász felesége rendel alá mindent – férjet, húgot, családot stb. – az anyagiaknak (igaz, neki szeretője sincs, ő leginkább a magára aggatott arany által szimbolizált gazdagságba szerelmes). Ebben a regényben már egyáltalán nincsenek közösségek,
sem pedig szolidaritás: valójában mindenki elárul mindenkit, miközben az annyira vágyott „arany”
birtoklása még az eltorzult személyiségű Esztert sem teszi boldoggá, ahogyan ez kiderül egy monológjából. Ebből a világból már senki nem menekülhet, legalábbis erre utal a főhős öngyilkossága, a férj
„végső” bosszúja Eszteren, akit megfoszt biztosnak tekintett anyagi támaszától (és a további aranykarkötőktől), és a jószívű komédiás agglegény, Valentin bácsi szépen berendezett, harmonikus kis
világának pusztulása, a bohóc maszkja mögött rejtőző magányosság leleplezése, ami egyébként sok
tekintetben „rímel” az Angyalarcú által választott kiútra. Mintha a szocialista vegyesgazdaság világa – morálisan – már egyáltalán nem lenne megreformálható: az egyedüli pozitív értéket a regényben
a domináns fogyasztói értékeket elutasító, szegény fiatalok képviselik, akik megpróbálnak egy kommunát alapítani – ami, a regény pesszimista végét ismerve, mintegy az író által igenelt jövőképet is
(előre)jelezheti. A szocialista értékrend és a társadalmi valóság konfliktusára az ifjúsági irodalomban
is találunk reflexiót, lásd Dániel Anna Karambol c. regényét. A regényben bemutatott magyar társadalom már csupán államrendjében szocialista, miközben egyre több olyan „kapitalista” elem jelenik
meg benne, amely a szocialista értékrendet legalábbis megkérdőjelezi. Ez a legerőteljesebben a növekvő társadalmi egyenlőtlenségben nyer kifejezést, amelyet a regény ifjú hősei a saját bőrükön tapasztalnak (vagy élveznek), és amelyet a fiataloknak már nem megváltoztatni, hanem elviselni kell megtanulniuk. Erről részletesebben lásd Bartha Eszter: Szegény gazdagok: A késő Kádár-rendszer képe az ifjúsági irodalomban. Magyar Hírlap, 2004. május 15–16.
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társadalmi tűrőképesség határain. A hivalkodó fogyasztás volt a „kispolgárinak”
bélyegzett mentalitás egyik legfőbb jellemzője: így hát az újgazdagokat ideológiai elhajlással és politikai megbízhatatlansággal is megvádolták. A pártiskola
hallgatói úgy vélekedtek, hogy nem a kispolgárság mint réteg veszélyes, hanem a
kispolgáriság mint mentalitás:
A magánéletben különösen kirívó a kispolgári tendenciák erősödése. Az egyik
legjellemzőbb vonás az őszinteség hiánya. A közvélemény számon tartja, kik
azok, akik a munkahelyen, hivatalos közegben mindig „vonalasan” nyilatkoznak meg, ezzel szemben otthon vagy baráti körben „őszinte” véleményt mondanak. Ez a réteg a legkülönfélébb pletykák hordozója, eltúlozza a valós problémákat, nehézségeket. Leginkább közöttük mutatkozik meg a nyugat túldicsőítése és
saját eredményeink lebecsülése. Ez végső soron eszmeileg szülője és terjesztője a
defetista hangulatnak.220
A „kispolgári” mentalitás ellen folytatott küzdelem arra is rávilágít, hogy a kommunista párt igencsak konzervatív erkölcsi értékrendet propagált és irányzott
elő tagjainak, ami összefüggésben volt a párt azon törekvésével, hogy jó példát
állítson a „nép” elé. A párttagoktól és különösen a vezetőktől elvárták, hogy feddhetetlen családi életet éljenek. A házasságtörést a kispolgári viselkedés megnyilvánulásának tekintették; egy-egy féltékeny házastárs követelésére a pártbizottság gyakran szükségesnek látta felszólítani a bevádolt párttagot, hogy rendezze
a magánéletét. Ilyen esetekkel a keletnémet panaszlevelek között is szép számban találkozhatunk. De ahogyan látjuk, a magyar újgazdagoknak is felrótták „kicsapongó” életmódjukat:
Számos jelzés érkezett a megyéből, amely szerint a társadalmi „rang” mércéje
egyre inkább az lesz: kinek milyen márkájú kocsija, milyen villája, nyaralója és
milyen szeretője van. Különösen veszélyesek a kispolgári életmód e megnyilvánulásai egyes párttagok, állami, gazdasági vagy mozgalmi vezetők életében. A
negatív példákat általánosítják, és ennek következménye az az „elterjedt nézet,
hogy a vezetők most úgy élnek, mint régen az urak éltek” (soproni Pártiskola).
A Győr Városi Pártbizottság még tovább megy és megállapítja: „egy szocialista
dzsentri világ bontogatja a szárnyait”. A dolgozók kifogásolják a munkahelyi pazarlást, az irodák luxus berendezését, a túlzott reprezentációt, és a sokszor indokolatlan drága külföldi kiküldetéseket is, – amit végső soron a népgazdaság pénzéből kell fizetni.221
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A kispolgári szemlélet és magatartás elleni harc tapasztalatai, további feladatok, i. m. 9.
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A politikai megbízhatatlanság egyik jelének számított az egyházi kötődés. Ez a
vád is elérte az újgazdag párttagokat, akiknek felrótták a képmutatást. Egy jelentésben többek között ezt olvashatjuk:
A házasságkötések 26%-a pedig olyan, hogy szocialista és egyházi is. Az általános iskolás korú gyermekek 19,7%-át íratták be a szülők hittanoktatásra. Ebben
a vonatkozásban megyénk a 16. helyen áll. Van olyan jelzés, miszerint a pannonhalmi orgonahangversenyeken a bencéstanárok és hajdani diákjaik (orvosok, jelentős beosztású műszaki dolgozók) kapcsolatai legalizálódnak, rendszeressé válnak. Az utóbbi években a vallásos szertartásokon való részvétel egyesek részéről rossz értelemben vett divatot, a tehetősebb, „előkelőbb” réteghez való
tartozást kezdi kifejezni. Az ilyen szemléletűek negatív példája igen káros kihatású, (orvosok, állatorvosok, pártonkívüli műszaki szakterületen dolgozó vezetők
gyakran kihívó magatartása, hogy „nekik szabad”).222
A jelentés megint csak megerősíti a hagyományos társadalom erejét, és azt igazolja, hogy akik vidéken voltak „valakik”, azok alkalmazkodtak a falusi társadalom régi hagyományaihoz, mert társadalmi státuszukat ez jobban demonstrálta
a helyi közösségben, mint a kommunista párt ateizmusa melletti kiállás.
A „kispolgári szemlélet elleni harc” azonban nem hozott nagy eredményeket
a megyében. A pártiskola a következő évben is napirendre tűzte a kérdés megvitatását. A hallgatók továbbra is konzekvensen különbséget tettek az osztályhelyzet és a mentalitás között:
Nagyon helyesen vonták le azt a következtetést, hogy egy személy megítélésénél
nem lehet csupán az osztályhoz tartozást figyelembe venni, mert a kispolgárság soraiban is lehet valaki marxista gondolkodású és fordítva: a munkásosztály
tagjai között is megtalálhatók a kispolgári gondolkodásúak.”223
Az anyagból kiderül, hogy a „kispolgári megnyilvánulások” nem tűntek el; ellenkezőleg, az emberek közötti társadalmi különbségek megállíthatatlanul növekedtek:
Többen észrevételezték, hogy a mi társadalmi rendszerünk is kinevelte a saját
„arisztokráciáját”. A munkásszármazású igazgatók és vezetők elszakadnak a
dolgozóktól, egyre jobban elkülönülnek tőlük. Jelentkezik egyes vezetőknél a kollektíva lebecsülése, a csalhatatlanság hite, a dolgozók „magas székből” való irá222
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A kispolgári szemlélet és magatartás megnyilvánulásai, az ellenük való harc tapasztalatai és a további feladatok, i. m. 10.
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nyítása. A külföldi utazásokkal kapcsolatban hangzott el, hogy a vezetők miért
kedvelik elsősorban a nyugati utakat? A kispolgáriság általában akkor jelentkezik, amikor az emberek elérnek egy bizonyos életnívót, ekkor majmolni kezdik az
„úri” életformát, jelentkeznek az „urizálás” megnyilvánulásai. Ezt olyan vonatkozásban is felvetették, hogy pl. egyes vezetők családtagjai feltűnően kirívóan viselkednek, sokat adnak a külsőségekre.
Ezzel kapcsolatban felmerült a protekcionizmus kérdése és az informális kapcsolatok kihasználása, ami az egyszerű emberek szemében alááshatja a párt tekintélyét: „A hallgatók véleménye szerint érvényesül a »szocialista összeköttetés« és háttérbe szorulnak a párt politikájának helyes elvei.” Ugyanakkor felmerült az a kritika, hogy a párttagok körében is terjed az anyagias gondolkodás, és
sokaknak nincs ideje a közéletre, annyira leköti őket a jobb élet hajszolása.
Kispolgári megnyilvánulásként vetették fel, hogy tapasztalható bizonyos befelé
fordulás, a közösség ügyeitől való visszahúzódás. Ennek okát jórészt abban látják, hogy az emberek érdeklődését, idejét túlságosan leköti az anyagi javak megszerzése, s ezért visszahúzódnak a társadalmi munkától, a közügyek intézésétől.224
Az előző évvel egybecsengő kritika arra vall, hogy az embereket továbbra is foglalkoztatta az újgazdagok megjelenése és a „kapitalizálódással” járó más, negatív társadalmi jelenségek.
A hangulatjelentésekben a „henye gazdagok” képe is megjelenik, akik feleslegesen költekeznek, és pazarolják a „népgazdaság vagyonát”. Idetartozik a nyugati utak és a luxusirodák felemlegetése, amelyek nem sok hasznot hoznak az
országnak, csak a vezetőket gazdagítják, de említhetjük azokat a kritikákat is,
amelyek szerint a hivalkodó fogyasztás károsítja a népgazdaságot:
A fizikai dolgozók kedvezőtlenül fogadják a bútorüzletek kirakataiban megjelenő, magas árú, tőkés országokból származó bútorokat. Általános az a kérdés,
hogy melyik munkásember tudja ezeket megvenni. Véleményük szerint a dollárért inkább szerszámgépeket kellene behozni, úgy ésszerűbb lenne a valutával
való takarékosság.225
Az újgazdagok érdeke tehát szembekerült a nagyobb közösség, a társadalom érdekével: pazarlásuk, úgymond, nemcsak a munkásosztályt, hanem az egész országot megrövidíti.
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A bírálat azonban megmaradt az elvont moralizálás (esetenként populizmus)
szintjén. Még a propagandaanyagok is arról vallanak, hogy az anyagi javak
egyenlőtlen eloszlása elfogadott tény volt, és az agitáció már nem arra irányult,
hogyan lehet ezt megváltoztatni, hanem arra, hogyan lehet demonstrálni a szocialista erkölcs felsőbbrendűségét. A média igyekezett minél kárhozatosabbnak beállítani a pénzhajhászást, de hát addigra, ahogyan a jelentésekből kiderül,
már a városi munkásságot is megfertőzte az anyagias gondolkodás. A szocialista
propagandának így igencsak két tűz között kellett lavíroznia. Jellemző erre a feloldhatatlan dilemmára, hogy az alábbi esetben nem a fürdőmedencés ingatlant,
hanem a luxuslakásról szóló cikk közlését kifogásolták a munkások:
A dolgozók felháborodva olvasták, és számukra hihetetlennek is tűnik az 1973as évi 3-as sz. Lakáskultúra c. szaklapban megjelent „Lakószobát összkomforttal és fürdőmedencével” c. cikk. A közölt lakás értéke kb. egymillió forintba került. A cikk szerzője szerint a lakást egy fiatal házaspár építette, a hozzávalókat
viszont takarékosság útján biztosította. A munkások szerint ez lehetetlen. Nem
tartják szükségesnek, hogy ilyen bosszantó cikkek jelenjenek meg (Győr város).226
A munkásszülők amiatt is panaszkodtak, hogy a helyi roma árusok „valódi” farmernadrágot kínáltak dupla annyiért, mint amennyibe a magyar farmerek kerültek a hazai áruházban.227 Ezzel kapcsolatban kifogásolták, hogy a családok
közötti anyagi különbségek már az iskolában megmutatkoztak. Miközben azonban a médiában hevesen támadták a hivalkodó fogyasztást, már nem volt társadalmi konszenzus arról, hogy valójában hol vannak az elfogadható fogyasztás határai. Csak egy dolog volt biztos: a gazdaságilag egyenlő társadalom megteremtése kitolódott a távoli jövőbe. A média társadalmi üzenete már nem arról szólt, hogyan kell megvalósítani az egyenlő társadalmat, hanem arról, hogy
mekkorák legyenek azok az egyenlőtlenségek, amelyek még tolerálhatók. Mindez egyre inkább utópiává tette a szocialista erkölcsöt.
A pártjelentésekben számos panaszt olvashatunk arról, hogy az individualizmus terjedése sok pártszervezetben a pártmunkát is veszélyezteti. A Rába MVGben egy 1975-ös vizsgálatból kiderült, hogy több alapszervezet nem élt rendszeres pártéletet, és hónapokig nem tartott taggyűlést. Az üzemi pártbizottság
egyik tagja úgy kommentálta az esetet, hogy majdnem úgy néz ki, mintha büntetés lenne részt venni a pártgyűléseken.228 A kommunista morálról készített
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anyag megvitatásánál a városi párttitkár odáig ment, hogy kijelentette: nagyítóval kell keresni a kommunista példamutatást. Más jelentésekben is gyakran találkozunk olyan kijelentésekkel, hogy a mozgalmi életet aláásta az anyagiasság
és a közömbösség. Ez hűen tükrözte a régi pártkáderek félelmét, hogy a reform
a gazdasági szakembereknek kedvez, és háttérbe szorítja a mozgalmi vonalat.
Egy 1972-es felmérésből kitűnik, hogy a megyei párttagság is kritikusan viszonyult a munkásosztály vezető szerepét szajkózó hivatalos ideológiához. A
felmérés során 1000 párttagot kérdeztek meg. Csak egynegyedük (26,3%) gondolta úgy, hogy a munkásosztály vezető szerepe azt jelenti, a munkásosztálynak döntési joga van a legfontosabb társadalmi és politikai kérdésekben, és még
kevesebben (14,6%) értettek egyet azzal, hogy a munkásosztálynak vezető szerepe van a gazdasági életben. Egynegyedük nem adott világos vagy értékelhető
választ (18,1%: „sematikus”; 8,7%: inadekvát). A válaszadók többsége nem volt
elégedett az üzemi demokrácia működésével: 40,7% gondolta úgy, hogy az üzemi demokrácia a vezetéstől függ, 26% szerint a párt- és tömegszervezetektől, és
csak egyötödük (21,1%) látta fontos tényezőnek az alkalmazottak politikai aktivitását. A megkérdezettek több mint fele (52,2%) értett egyet azzal az állítással,
hogy a dolgozóknak alig van lehetőségük arra, hogy befolyásolják az őket érintő vállalati döntéseket. Sokuk abban sem hitt, hogy a párttagság jelentősen befolyásolja a politikai véleményeket: 92% látott ugyan különbséget a marxisták és
a nem-marxisták gondolkodásmódja között, de csak 54,6% gondolta úgy, hogy
ez a különbség megmutatkozik a politikai meggyőződésben. Noha a párt példamutató magánéletet várt el a párttagoktól, a válaszadók nyilvánvalóan nem kapcsolták össze az emberi viselkedést a párttagsággal: csak 4,6% látott különbséget az erkölcsi magatartásban és 3,3% a munkához való viszonyban a marxisták
és a nem-marxisták között.229 Végül a felmérés bevallottan nem tudta tisztázni a
szocializmusról kialakított elképzeléseket:
Vannak, akik megvalósult szocializmust keresnek, ahol már nincs érdekkülönbség, mások viszont a szocializmus megvalósulását a messzi távolba helyezik,
megint mások a gazdasági érdekeket abszolutizálják és mindezek következtében
egyfelől illúziókeltés, másfelől indokolatlan pesszimizmus keletkezik. Megnyilvánul a szocialista lét és tudat leszűkített felfogása, a létnek csak anyagi kérdésként
kezelése. A párttagság egy része még mindig merev kategóriákban gondolkodik,
a felszíni jelenségekből túlzó következtetéseket vonnak le.230
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Azt mondhatjuk, hogy a felmérésben megmutatkozik a megyei párttagság egy
részének politikai-ideológiai bizonytalansága – vagy ami még rosszabb, a szocialista meggyőződés hiánya.
Nem akarok időben előreszaladni a Tér-kép című ellenzéki lap nyílt antikommunizmusáig, de a megyében a kapitalista világ közelsége valószínűleg tovább
gyengítette a munkások szocialista meggyőződését. Ausztria szomszédságában
nehéz volt azzal érvelni, hogy a szocializmus magasabb életszínvonalat kínál az
embereknek, mint a kapitalizmus. Több hangulatjelentés megjegyzi, hogy a nyugati fogyasztói cikkek státusszimbólumnak számítanak, és az emberek irigylik
azokat, akik gyakran utaznak Nyugatra. Különösen a fiatalságot vádolták „nyugatimádattal”: az üzemi pártbizottságban több ízben szóvá tették, hogy a fiatalokat nagyon vonzza a nyugati életstílus, és sok munkásfiatalt csak az anyagi boldogulás érdekel.231 A turisták nyilvánvalóan hozzájárultak a kapitalista országok pozitív imázsának elterjesztéséhez. Győrben például egy hangulatjelentés fontosnak látta hangsúlyozni, hogy az emberek már nincsenek annyira elbűvölve a nyugati életstílustól, mint korábban.232 Az agitációban is gyakran használt érv volt, hogy nemcsak a béreket kell összehasonlítani a két ország között,
hanem a megélhetés költségeit is – ami azt mutatja, hogy az emberek általában
tudták, hogy a nyugati bérek jóval magasabbak. Ahogyan egy vagongyári hangulatjelentés fogalmazott, „a bérek és az árak összehasonlítása csak a kapitalista
országok érdekét szolgálja”.233
Az „anyagiasság elleni harc” tehát nem lehetett sikeres, sőt, valójában tükrözte a hivatalos ideológia feloldhatatlan dilemmáját. Ez az ideológia ugyan még
mindig a szocialista erkölcs, a gazdaságilag egyenlő társadalom eszméje alapján
állt, de a társadalmi valóság már megváltozott. Az emberek – minden társadalmi réteg – ekkor már a fogyasztás növelésében voltak érdekeltek, és elfogadták
az egyenlőtlenségek növekedését, feltéve, ha ők is lehetőséget kaptak a boldogulásra. A párt maga is az életszínvonal-politika propagálásával igyekezett növelni
népszerűségét, és a reformmal utat nyitott a fogyasztói társadalomnak, miközben a hivatalos ideológiában továbbra is követendő példának tekintették a puritán viselkedést és a szolidaritás vállalását. A megyei végrehajtó bizottság egyik
tagja például azt fejtegette, hogy a kocsi, a víkendház és az utazás nem számít luxusnak.234 Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy az egyszerű emberek szemé231

232

233

234

GYML, X. 415/197/3, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Jegyzőkönyv a Vagongyári Párt V. B. üléséről. A munkásfiatalok között végzett nevelőmunka tapasztalatai és a további feladatok. 1978. szeptember 8.
GYML, X. 415/132/55, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Információs jelentések a pártéletről, a lakosság hangulatáról. 1973. szeptember havi információs jelentés Győr városából.
GYML, X. 415/211/33, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottsága. Információs jelentés a Jármű II. Pártalapszervezettől, 1982. április.
GYML, X. 415/134/2, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Jelentés Győr-Sopron megye munkássága helyzetéről a KB 1974. márciusi állásfogla-

„Mi hasznunk van a szocializmusból?”

99

ben maga a párt is inkább szavakkal, mintsem tettekkel harcolt a sokat kárhoztatott „kispolgári” mentalitás ellen.
A jelentésekből egyértelműen kiderül, hogy a munkások az újgazdagokat a
szocialista elit tagjai közé sorolták: a „szocialista dzsentrivilág” meglehetősen
árulkodó kifejezés. Az új elit így tulajdonképpen éppúgy a régi rendszerhez kötődött, mint a régi pártmunkások; csak az utóbbiak nagy részének nem volt lehetősége arra, hogy „kirívóan” meggazdagodjon. A vezetők, a gazdasági-műszaki értelmiség és a munkások ellentétét természetesen tovább élezték a vezetők
jobb anyagi lehetőségei. Nehezen lehetett példamutató kommunista viselkedést
várni az egyszerű párttagoktól, amikor szerintük sok vezetőt csak a saját anyagi
előrejutása érdekelt. Az újgazdagok megjelenése mindenesetre kétségtelenül tovább növelte a reformellenes attitűdöket a munkások körében. Nem pusztán a
vezetői túlkapások elleni tiltakozásról volt itt szó; a legfőbb elégedetlenséget az
okozta, hogy a munkások kimaradtak az új lehetőségekből.

A párbeszéd vége
A reformkorszak anyagaiból kiderül, hogy a párt ebben az időszakban különösen nagy figyelmet fordított a munkások véleményére, reakcióira. Valójában ez
volt az utolsó alkalom, amikor a munkásosztály vezető szerepéről vitát kezdeményezett a pártközpont. A hangulatjelentések hűségesen beszámoltak arról,
hogy milyen véleményeknek adtak hangot a témával kapcsolatban a nyilvános
fórumokon.
Több hozzászóló foglalkozott a munkásosztály vezető szerepének kérdésével. Elsősorban a politikai tudatosság követelésével és egyéb tényezőkkel kell befolyásolni a munkások aktivitását. Szükséges a fizikai munka társadalmi megbecsülésének fokozása, a munkás-pálya perspektívájának bemutatása. Fontos követelményként ismerték el a hozzászólók a munkások párt, állami, társadalmi
szervek vezetésébe való bevonását, de kihangsúlyozták azt, és legalább olyan
fontos politikai követelmény, hogy alkalmassá tegyük, felkészítsük őket az adott
funkció betöltésére.235
A párt nyilvánvalóan demonstrálni akarta a gazdasági reform kedvezőtlen fogadtatása után, hogy a munkások jólétére is figyelmet fordít, és politikájában továbbra is elsősorban a munkásosztály érdekeit kívánja képviselni. A munkásokkal létrejött alku jelentette a társadalmi konszenzus alapját; a párt nem enged235

lása alapján, 7. 1974. október 9.
Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekről, a lakosság hangulatáról, i. m. 1975. január havi információs jelentés. A pártélet eseményei.
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hette meg magának, hogy a nyilvánosság előtt ne tegyen az ipari munkásság felé
gesztusokat.
A jelentésekben bőségesen dokumentált, szokatlanul őszinte kritika elárulja,
hogy mind a párt, mind a munkások komolyan vették ezt a párbeszédet, aminthogy a pártvezetés komolyan gondolta a munkásoknak tett engedményeket.
Mai szóhasználattal azt mondhatjuk, hogy a párt fejleszteni kívánta kommunikációs stratégiáját, és mindent megtett azért, hogy a munkásokat bevonja egy
valódi társadalmi párbeszédbe. Ez a próbálkozás nem maradt visszhangtalanul:
a sok rendezvény, jelentés és kritikai megnyilvánulás azt demonstrálja, hogy sokan ekkor még őszintén hittek abban, hogy a párt képes megújítani a társadalmi szövetséget, és a jobbítás szándékával tették meg javaslataikat. Ekkor még lehetséges volt az a társadalmi párbeszéd a munkásosztállyal, amire a párt később
hiába törekedett.
A párbeszéd azonban nem tartott sokáig. A kritikai nyilvánosság bezárulását világosan jelezte a hivatalos ideológiában felülkerekedő dogmatizmus.236 Az
1970-es évek közepétől a jelentésekre és a megyei pártbizottságban folytatott vitákra ismét rátelepszik az a szürke bürokratizmus, ami a keletnémet pártjelentéseket is rettenetesen unalmas olvasmánnyá teszi. Az új megyei titkár, aki 1974
júniusában lépett hivatalba, bemutatkozásként dörgedelmes támadást intézett
a magántulajdon intézménye ellen. Ez azonban – a bontakozó fogyasztói társadalmi viszonyok között – inkább komikusnak, mintsem az elvhűség megnyilvánulásának hatott.
Kádár elvtárs a IX. kongresszuson237 mondta azt a hasonlatot, hogy a kommunista úgy akarja, hogy amennyi az ő tányérján van, annyi legyen a másik tányéron is. A saját növekedését összekapcsolja az egész közösség felemelkedésével.
Egyes emberek nem nézik, hogy mennyi van a másik tányérján, lényeg, hogy a sajátján mennyi van. A személyi tulajdon szerzésénél nem az a probléma, hogy növekedik a személyi tulajdon, hanem az, hogy ha becsületesen növeli is, de mindenhatóvá válik nála a személyi tulajdon. Például víkendházat nem azért épít,
hogy ott pihenjen, üdüljön, hanem az a cél vezérli, ha a másiknak van, neki is legyen.
Az új titkár ezek után elmondott egy tanulságos történetet arról, hogy hogyan
ássa alá a magántulajdon imádata a pártmunkát:
Egy megyében jártam és egy vezető elvtárssal beszélgettünk. Azt vettem észre,
hogy nem oda figyel, amiről beszéltem, hanem mindig kinézett az ablakon. Meg236
237
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kérdeztem tőle, mi foglalkoztatja. Azt felelte, attól tart, hogy eső lesz, tegnap permetezett, és ha esni talál, újból kezdheti a permetezést. Ilyen jelenségekkel találkozni – sajnos.238
A vezetőknek természetesen képviselniük kellett a párt irányvonalát, de a megyei titkár nemcsak túllőtt a célon, hanem beszédéből kiderült, hogy nem értette meg sem a párt új gazdaságpolitikáját, sem pedig annak társadalmi következményeit. Az egyenlő társadalom – egyelőre – lekerült a napirendről; a vita inkább abban állt, hogy mekkorák lehetnek a társadalmilag még tolerálható különbségek. A beszéd így leginkább azt demonstrálta, hogy a megye első számú
politikai vezetője semmit sem tud mondani az új gazdasági-társadalmi viszonyokról, és fogalma sincs a megye valódi társadalmi problémáiról (hacsak a permetezést nem számítjuk annak). Mint látjuk, a provinciális szemléletmód és a
szakértelem hiánya – ami előkelő helyet foglalt el a rendszerváltás utáni politikai kampányokban – a kommunista pártnak is többet ártott, mintha szélesebbre tárta volna a kritikai nyilvánosságot.
Nem csak az volt a baj, hogy szűk látókörű politikai vezetője volt a megyének.
A magántulajdon elítélése egész egyszerűen nem volt alkalmas politikai jelszó a
megye munkásságának mozgósítására, akik háztájiról, családi házról álmodoztak. A párt által ellenőrzött média egyik feladata az volt, hogy pozitív fényben
mutassa be a munkásosztályt és a gyári munkát, de a propaganda teljesen elszakadt a munkások hétköznapjaitól. A szolgálatkész helyi sajtómunkások üzemi
tudósításai így inkább csak felbőszítették a munkásokat, hiszen ők teljesen másképp tapasztalták meg a gyári munkát, és egyéni vágyaikat, törekvéseiket sem
fejezte ki a hivatalos ideológia.
Amikor megkaptam a Győr-Sopron megyei Pártbizottság jelentését Győr-Sopron
megye munkásságának helyzetéről, egy rádióriportot hallgattam. Arról szólt,
hogy a Vízügyi Igazgatóság munkásai: gépkocsivezetők, takarítók és gátőrök miért vállalják 45-50 éves fejjel azt, hogy beülnek az iskolapadba és elvégzik a 7. illetve a 8. osztályt. Ezeket az embereket minden valószínűség szerint nem „emelik
ki”, talán még a bérük sem lesz több, mégis kézbeveszik a tankönyvet, és ahogy az
egyik megkérdezett gépkocsivezető mondta – és most szó szerint idézem –: „a világnézetünk hozta azt, hogy megkívánjuk a tanulást”… Figyeljük a megfogalmazást: „megkívánjuk a tanulást”! Az ember megkívánja az édes gyümölcsöt, az ízletes húst, megkívánja a tiszta vizet, a szép természetet és megkívánja – ahogy ez
a gépkocsivezető fogalmazott: a tanulást. Egyszerű ember fogalmazott nagyon
szépen és nagyon igazul. Igen. A mi erőnk és igazunk éppen abban van, hogy
238
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megkívántatjuk az emberekkel mindazt, ami szép és jó. Ez az értelme a közművelődésről szóló párthatározatnak is és véleményem szerint ez az értelme annak
is, hogy újból és újból visszatérünk a munkásosztály helyzetére, ahogy teszi most
is a Megyei Pártbizottság. Mert – és ezt jó tudni – a párt tudatában van annak,
hogy társadalmi rendszerünk kiegyensúlyozottságának – aminek nem mond ellent fejlődésünk dinamizmusa – első és legfontosabb feltétele a munkásosztály jó
közérzete, további feltétele pedig a munkás-paraszt szövetség szilárdsága. Gyakran hangsúlyozzuk, hogy hazánkban jó a politikai légkör, jó a közhangulat – és
ez így igaz!239
Az idézetek rávilágítanak a szocialista propaganda alapvető ellentmondásaira.
A funkcionáriusok tipikusan úgy tekintettek a munkásokra, mint akik még politikailag éretlenek arra, hogy megértsék a nagyobb társadalmi összefüggéseket,
és felismerjék, kövessék a saját érdekeiket. Az ideológiai visszarendeződés a keményvonalasok javára, a nyíltabb társadalmi párbeszéd lezárása csak tovább fokozta ezt a meggyőződésüket. Amikor még egyszer napirendre került az üzemi
demokrácia, a legerősebb kritika az volt, hogy nem minden pártcsoport egyeztette véleményét a pártbizalmival.240 Még a hivatalos jelentésekbe is becsúsztak
olyan megjegyzések, amelyek elárulják, hogy az egyszerű emberektől nem vártak
önálló politikai véleményt.
Az a meggyőződése dolgozóinknak – és ezt az ott részt vett küldöttek is mondják
– hogy ilyen magas színvonalú, jól szervezett és tényleg a problémákkal őszintén
foglalkozó értekezlet megyénkben nem is volt. Nagyon meglepő az a tény, ahogy
ott egyszerű dolgozók elmondták véleményüket saját területük, de a megyei és az
országos gondokról, problémákról is. Főleg meglepő volt, hogy több fizikai dolgozó mondott okos véleményt.241
Ezek a megjegyzések arról tanúskodnak, hogy a munkásoktól sokan egyáltalán
nem várták el, hogy önálló véleményt nyilvánítsanak.
Ez a paternalista attitűd akkor is megnehezítette volna a párt és a munkásosztály közötti párbeszédet, ha a pártot magát nem osztotta volna meg a reform körüli vita. Ennél is rosszabb volt, hogy a hivatalos ideológia már nem volt
összhangban a társadalmi valósággal – ami persze tovább csökkentette a hite239
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lét. Noha, mint láttuk, voltak kísérletek arra, hogy egyedül a gazdasági reformmal magyarázzák a növekvő anyagi egyenlőtlenségeket, az idézett jelentésekből
inkább az derül ki, hogy a magántulajdon növekedése egy, már elkezdődött folyamat eredménye volt. Mindenki kárhoztatta ugyan az anyagiasságot, de valójában minden társadalmi osztály szeretett volna többet fogyasztani – vagy nem
kívánt elmaradni a többitől. Az idézetek azt tükrözik, hogy a munkások is ellentmondásosan viszonyultak ehhez a társadalmi folyamathoz. Egyfelől, nyilvánosan kifogásolták azt a tényt, hogy a fogyasztói javak felhalmozása növekvő társadalmi jelentőségre tett szert, és az újgazdagok egyenesen hivalkodtak a magántulajdonnal. Másfelől, az anyagi egyenlőtlenségek kiváltották az ipari munkásság elégedetlenségét, mert az állami iparban fizetett bérek lemaradtak a magánszektor mögött. A fogyasztói értékek elterjedése a társadalomban fokozatosan háttérbe szorította az önkéntesen vállalt mozgalmi, közösségi és társadalmi
munkát. A „fusizás” sokak szemében fontosabbá vált, mint a mozgalom. A párt
elítélte ugyan az anyagiasságot, de keveset tett (vagy tehetett) azért, hogy megfordítsa ezt a társadalmi folyamatot. Mivel az újgazdagok egy része az uralkodó
elithez tartozott, a munkások szemében a párt elvesztette az erkölcsi alapot ahhoz, hogy tovább támadja a magántulajdon növekedését.
Az anyagiasság és az individualizmus tehát nem a gazdasági reform terméke
volt; a reformkorszak relatíve liberális politikai légkörében csak nagyobb nyilvánosságot kapott egy, már elkezdődött társadalmi folyamat. A formálódó új társadalom azonban még képlékeny volt, jellege pedig nyitott. A jelentések írói jól
érzékeltették, hogy a társadalomban megjelenő új törésvonalak nem kapcsolhatók közvetlenül a hagyományos osztályokhoz. Példaként említhetem a munkások és a parasztok fent tárgyalt ellentétét; de azt is látnunk kell, hogy a „kispolgárság” alá sokan az újgazdagokat is besorolták. Vagy mit szóljunk a szabadidejében „fusizó” munkáshoz? Ő hová tartozik? Mi hat jobban a tudatára, politikai meggyőződésére: az állami munkahely vagy a magánszektor individualizmusa? A megyei felmérések eredményei is azt mutatták, hogy az új társadalmi
egyenlőtlenségek nem írhatók le a hagyományos osztálykategóriákkal (például
munkások is lehettek kisvállalkozók, vagy dolgozhattak a mezőgazdaságban).
A „munkásosztály” kifejezés így az ortodox kommunista értelemben egyre jobban kiüresedett; a régi jelszavakhoz való ragaszkodás azonban megakadályozta a pártot abban, hogy komolyan elgondolkozzon azon, hogy miképp lehet a kiüresedett társadalmi kategóriát új tartalommal megtölteni.
Ilyen lehetett volna a közösségi alapú társadalom eszméjének felelevenítése;
és valóban, bőségesen van bizonyíték arra, hogy az emberek ellenérzéssel fogadták a „kapitalizálódással” együtt járó individualizációt. Több helyen felhívtam
a figyelmet a hagyományos társadalom és az elsődleges közösségek igen erős
kötőerejére a megyében. Mivel a profitorientált gondolkodás ezeket az elsőd-

104

1968 és a munkások

leges közösségeket is veszélyeztette, valószínűleg termékeny talajra hullt volna
az ilyen irányú kapitalizmuskritika.242 Nem véletlenül panaszkodtak annyian arról, hogy közömbösek lettek az emberek, és visszaszorult a segítőkészség. Nem
zárhatjuk ki, hogy a bírálatot felnagyították a pártmunkások, de érdemes megjegyezni, hogy párttagokról és vezetőkről is elmondták, hogy elsősorban a saját
anyagi előrejutásuk érdekli őket, és visszahúzódnak az olyan feladatoktól, amelyektől nem remélnek ilyen megtérülést. Hasonlóképpen igen gyakori az a panasz, hogy az embereknek (beleértve az egyszerű munkásokat) nem marad idejük a közösségi életre vagy a pártéletre, mert szabadidejüket inkább pénzkeresésre fordítják. Az emberek azonban látták az individualizáció káros hatását az
emberi kapcsolatokra; ilyen irányú kritikával legalábbis nagyon sokszor találkozunk. A jelentésekben visszatérő motívum, hogy az emberek önzőbbek lettek, és
kevesebb idejük marad a társas kapcsolatokra, az egymásra való odafigyelésre,
mint korábban.
A közösségi élet hanyatlása, intenzitásának csökkenése a forrásokban egyértelműen úgy szerepel, mint káros társadalmi jelenség. Az individualizációt az
emberek többsége elítélte, párttagok és nem-párttagok egyaránt, ami arra mutat, hogy a közösségi gondolkodásnak igen erős gyökerei voltak a megyében.243
Itt ráadásul megjelent egy olyan dilemma, amire fentebb már utaltam az uralkodó társadalmi értékrend kapcsán. Az újgazdagok megjelenése kiváltotta az egyszerű emberek irigységét, ugyanakkor őket is arra sarkallta, hogy lehetőség szerint követni próbálják az „elit” fogyasztói mintát. Említhetem itt a falun épült
nagy házakat: miközben a gyárban azt kérdezgették, honnan van erre pénzük a
falusiaknak, a városi munkások nagy része is családi házról ábrándozott. A mezőgazdaságban megnyíló lehetőségek nemcsak a parasztokat ösztönözték többletmunkára; a munkások éppúgy igyekeztek megtalálni egyéni boldogulásukat
a magánszektorban, vagy túlóra vállalásával az állami munkahelyen. A fogyasztói értékrend elterjedése előtérbe helyezte az individuális értékeket: az emberek többet dolgoztak, és kevesebb idejük maradt a közösségépítésre és az emberi kapcsolatokra, mint korábban. A hivatalos ideológia ugyanakkor továbbra is
ezeket igyekezett erőltetni, mintha látszólag nem vett volna tudomást a ténylegesen zajló társadalmi folyamatokról, vagy legalábbis semmit nem tudott volna
azokról a munkásoknak mondani. Ez azonban egyre megkopottabbá, avíttabbá tette a párt hivatalos legitimációs ideológiáját. Az 1960-as években a munkások még őszintén panaszkodtak az általuk tapasztalt ellentmondásokra a szocialista erkölcs és a rendszer uralmi gyakorlata között. Az 1980-as években, aho242
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gyan a továbbiakban látni fogjuk – és Burawoy terepmunkájából is kiderül244 –,
már csak nevettek a párt hivatalos ideológiáján. A fogyasztói társadalomnak sok
olyan vonása volt, ami a munkások ellenérzésével találkozott, és amire fel lehetett volna építeni egy hiteles antikapitalista kritikát. Ezeket az ellentmondásokat azonban a rendszer nem tudta kiaknázni; a hivatalos ideológiában pedig
már nem hittek a munkások.
A társadalmi párbeszéd a párt és a munkások között tehát nem járt valódi
eredménnyel. A párt nem kívánt politikai engedményeket tenni a munkásosztálynak; a munkáselégedetlenség megnyilvánulása azonban a központot megijesztette annyira, hogy más módon elégítse ki a munkások követelését. Nem
a munkásság elégedetlensége volt az egyedüli tényező, ami leállította a korábban tervezett radikális reformokat. Az azonban szinte biztos, hogy ennek hatására tértek vissza ahhoz az állami munkáspolitikához, ami a munkásosztály egészét próbálta kielégíteni – szemben az új gazdasági mechanizmus által propagált piaci ösztönzőkkel és az egyéni verseny fokozásával. A kormány a kemény
munkáskritika hatására úgy döntött, hogy megmutatja, a párt valóban és elsősorban az ipari munkásosztály érdekeit képviseli. 1973-ban felemelték az állami iparban dolgozó munkások fizetését, és további béremeléseket irányoztak
elő az életszínvonal-politika meghirdetésével. A központi határozatokban is kimondták, hogy kompenzálni kell az állami szektor alkalmazottait, mivel jövedelmük – a reform következtében – lemaradt a magánszektorban dolgozók keresetétől.245 A vezetők a párt és a kormány népszerűségének emelkedését várták
ettől a lépéstől, ami rövid távon teljesült. A bérjavító központi intézkedés azonban teljesen ellentmondott az új gazdasági mechanizmus szellemének, és viszszatérést jelentett a reformerek által keményen bírált politikához: „Mivel mindent központilag szabályozunk, ebből ered a valóság olyan torz »tükröződése«,
hogy az életszínvonal emelkedése döntően a központi vezető szervek akaratán múlik.”246 Mint a későbbiekben látni fogjuk, pontosan ez történt.
A „dogmatikusok” győzelme tehát két okból is illuzórikusnak bizonyult. Az
ipari munkásosztálynak megígért állandó életszínvonal-emelkedés nem volt
arányban az ország gazdasági lehetőségeivel. A munkásosztálynak biztosított
kedvezmények így állami túlköltekezésre, növekvő eladósodásra kényszerítették
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Lásd különösen „Painting Socialism”. In Michael Burawoy – János Lukács: The Radiant Past, i. m.
A hivatalos indoklás úgy hangzott, hogy az állami iparban dolgozó munkások életszínvonala nem tartott lépést az általános javulással. Lásd Közlemény az MSZMP Központi Bizottsága üléséről, 1972. november 14–15. In A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975. Budapest, 1978, 382. A határozat végrehajtásáról a megyében lásd GYML, X. 415/128/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A bérfejlesztés és a különböző bérezési formák bevezetésének hatása a dolgozók helyzetére és a munkaerőmozgásra (a KB
november 14–15-i határozata alapján), 1973. február 23.
Jelenlegi gazdaságirányításunk kritikája, i. m. Kiemelés – B. E.
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a kormányt.247 Ami ennél is rosszabb: a hivatalos ideológiából való általános kiábrándulás odavezetett, hogy az emberek hovatovább csak a fogyasztás növekedésében mérték a szocialista rendszer teljesítményét. Pontosan az történt,
amit a „Jelenlegi gazdaságirányításunk kritikájá”-nak szerzői megjósoltak: a reálbérek csökkenésével veszélybe került a rendszer belső legitimitása is. Másodszor, a társadalmi párbeszéd kudarca bebizonyította, hogy a párt nem tud alkalmazkodni az új társadalmi helyzethez, és nincs érvényes üzenete a munkásosztály számára. A pártideológusok elmulasztották levonni a megfelelő tanulságot
abból a tényből, hogy a rezsim nem tudta megvalósítani egalitárius társadalmi
programját, és nem tudta meggyőzően képviselni a közösségi értékek fölényét
a fogyasztói javak felett. A hétköznapi valóságban valójában ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatták meg az emberek. A médiában és a pártpropagandában hangsúlyozták ugyan a szocializmus alatti jobb életminőséget, de nem tudták megmondani az embereknek, hogy miben is érzékelhetik ezt a magasabb
életszínvonalat.
A magánszektor kiterjesztésével az állam egyre kevésbé tudta kontrollálni jelentős társadalmi csoportok jövedelmét; az újgazdagok megjelenése, ahogyan a
számtalan jelentésből kitűnik, általános visszatetszést keltett. Csakhogy a „kapitalizálódást” nem lehetett állami határozatokkal feltartóztatni, különösen úgy
nem, hogy az állam a fogyasztásnak a nyugati szinthez való felzárkóztatására
kívánta építeni a legitimációját. A hivatalos ideológia minderre egyáltalán nem
tudott reagálni. Az eredmény pedig az lett, hogy az egyszerű munkásokat, mint
a fent idézett szerelőt is, feldühítette ennek az ideológiának minden megnyilvánulása. Az új társadalmi különbségek fényében utópiának tetszett az az egyenlő
társadalom, amit a szocializmus fel akart építeni; a munkások pedig éppen nem
úgy tapasztalták, hogy ők lennének a társadalom vezető ereje, ahogyan a hivatalos ideológia hirdette a médiában és a nyilvános fórumokon. A „dogmatikusokhoz”248 tartozó keményvonalas káderek, ahogyan a megyei első titkár is, azonban nem tudtak megjeleníteni – még kevésbé képviselni – egy újfajta baloldaliságot. A keményvonalasok győzelme ezért csak ártott a párt és a munkásosztály kapcsolatának, és a későbbiekben hozzájárult a szocialista ideológia általános hitelvesztéséhez.

247
248

Vö. Földes György: Az eladósodás politikai története 1957–1986, i. m.
Az 1960-as évek politikai harcairól lásd Földes György: A Kádár-rendszer és a munkásság, i. m. A szóhasználatot a 12. lábjegyzetben tisztáztam.
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Az alapítóról, Carl Zeissról elnevezett vállalat249 és munkásai különleges helyzetben voltak a második világháború előtti egységes, kapitalista Németországban.
Carl Zeiss 1846-ban nyitotta meg első optikai üzemét Jénában. A gyáros híres
volt pedantériájáról és arról, hogy igen magas mesterségbeli követelményeket
állított munkásai elé. Igazi „felfedezése” azonban Ernst Abbe volt, egy filantróp
szellemű jénai fizikus, aki mikroszkóp-elméletével megalapozta a vállalkozás világsikerét, és a kémikus Otto Schott, aki a jó minőségű lencsékre szakosodott. A
tudósok közreműködésének köszönhetően a Zeiss volt a világon az egyetlen vállalat, ahol katalógusból és előre megadott paraméterek alapján tudtak mikroszkópot gyártani. Az új vállalkozás tipikus kapitalista sikertörténet: 1875-ben 60
alkalmazottja volt a gyárnak, 1888-ban pedig több mint ötször annyi. A tulajdonosok azonban nemcsak a tudományban, hanem a társadalompolitikában is haladó elveket vallottak. Carl Zeiss síkraszállt a 8 órás munkanap bevezetéséért, és
más módon is kitüntette magát, mint jótékony gyáros.
1889-ben a filantróp Abbe létrehozta a Carl-Zeiss Alapítványt, amely 1891ben a vállalkozás egyedüli tulajdonosa lett. Ez a korszakban kevéssé tipikus tulajdonosi forma felvilágosodott szellemű munkáspolitikával és munkavédelemmel párosult, így például a munkaidő szabályozásával, minimálbérrel, fizetett
szabadsággal, egészségügyi biztosítással, nyugdíjjal, végkielégítéssel, illetve a
munkásérdekek legális képviseletével a gyárban (a Zeissnál üzemi tanács működött). Ez a nagylelkű munkáspolitika sokban hozzájárult a vállalat tartós sikeréhez és egy szakképzett, kulturált, hűséges törzsgárda kialakításához, akik
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A Zeiss-gyárról és az alapítókról elég gazdag a szakirodalom. Lásd Felix Auerbach: Ernst Abbe: Sein
Leben und Wirken Leipzig, Akademische Verlag, 1919; uő: Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung
in Jena: Ihre wissenschaftliche, technische und soziale Entwicklung und Bedeutung. Jena, Fischer, 1925;
Moritz von Rohr: Ernst Abbe. Jena, Fischer, 1940; Julius Pierstorff: Ernst Abbe als Sozialpolitiker. München, Allgemeine Zeitung, 1905; Paul Gerhard Esche: Ernst Abbe. Leipzig, Teubner, 1963; uő: Carl Zeiss:
Leben und Werk. Jena, Wartburg-Verl., 1966; Wolfgang Schumann et al.: Carl Zeiss Jena, einst und jetzt.
Berlin, Rütten & Loening, 1962; Horst Alexander William: Carl Zeiss: 1816–1888. Müchen, Bruckmann,
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Bussert-Stadeler, 2005; Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena 1945–1990. Weimar,
Böhlau, 2004.
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sok szempontból a magukénak érezték a gyárat – noha természetesen nem voltak tulajdonosok.250
A gazdasági válság a Zeiss-gyárat sem kímélte: jelentősen csökkent a munkáslétszám, és sokan csak részidőben dolgoztak. A Zeiss fellendülése – a Rábához hasonlóan – annak volt köszönhető, hogy a vállalat bekapcsolódott a háborús programba, és nagy állami megrendeléseket kapott. 1945 márciusában 13
000 ember dolgozott a Zeissnál (70%-uk német, a többi hadifogoly).251 A gyárat
mint hadiüzemet számos bombatámadás érte, és a Rábához hasonlóan súlyos
háborús károkat szenvedett el. 1945-ben először amerikai csapatok szállták meg
a várost, és amikor kivonultak, hogy átadják az ellenőrzést a szovjet hadseregnek, sok tudós és szakember döntött úgy, hogy inkább elmegy velük, és a nyugati zónában próbál szerencsét.
A Zeiss-gárda egy része Oberkochenben telepedett le, és ott alapított egy új
gyárat – amit ők természetesen az „igazi” Zeissnak tekintettek. Egy új Carl-Zeiss
Alapítvány is létrejött Heidenheimben. A Zeiss alapító okirata nem ellenezte a
leányvállalatok létrejöttét, de előírta, hogy a főhadiszállásnak Jénában kell maradnia (mint ahogyan az Alapítvány is Jénában működött). A két gyár nem tudott megállapodni a márkanév használatáról sem. Hosszan elhúzódó per vette kezdetét, amit végül 1971-ben egy londoni bíróság döntése rendezett.252 A két
gyár rivalizálása természetesen elválaszthatatlan volt a hidegháború politikai
kontextusától, a két Németország, tágabb értelemben pedig a két világrend vetélkedésétől. Az oberkocheni Zeiss kezdetben komoly tőkehiánnyal küszködött:
a reménytelen helyzetet látva voltak, akik az öngyilkosságba menekültek. A keleti zónában a szovjet hadsereg elrendelte a megmaradt üzemek, berendezések
teljes leszerelését és elszállítását.
1948-ban fordulat állt be a győztes nagyhatalmak Németország-politikájában.
A szovjet zónában megkezdődött a gyár újraépítése. 1950-ben már több mint 10
000 alkalmazottja volt a vállalatnak, 1954-ben pedig 16 500.253 Az újraépítés – a
magyar Rábához hasonlóan – együtt járt az államosítással, vagyis már az új tulajdonosi keretek között történt. Ahogyan a későbbiekben részletesen látni fogjuk, az államosítást és a tervrendszerbe történő integrációt a gyár korábbi különleges szociálpolitikájából fakadóan a munkások nem fogadták nagy lelkese250
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Ezt valószínűsíti, hogy az államosítás során a kommunisták igen nagy ellenállással találkoztak a gyárban, mert korábban a munkások több társadalompolitikai kedvezményben részesültek. Erről a konfliktusról lásd Philipp Neumann: Betriebliche Sozialpolitik im VEB Carl Zeiss Jena 1948 bis 1953. M. A.,
Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 2002.
Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 8.
A döntés értelmében csak a Carl Zeiss Jena használhatta a márkanevet szinte minden szocialista országban, valamint Szíriában, Kuvaitban és Libanonban. A Zeiss Oberkochen ugyanezt tehette az Európai Közösség országaiban, Franciaország kivételével. Sok országban mindkét cég megjelenhetett a
márkanévvel és termékeikkel.
Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 115.
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déssel, noha a párt, ismervén a munkások kommunistaellenes hangulatát, megkísérelt éppen ezért jelentős propagandamunkát kifejteni.254
A keletnémet reform és a vállalati átszervezés új perspektívát nyitott az addig is jelentős nagyvállalat és a város előtt. Ulbricht kiemelkedő szerepet szánt
a Zeissnak az új gazdasági rendszerben, ami a személyi politikában is megmutatkozott. Ernst Gallerach, aki Ulbricht és a reformpolitika elkötelezett híve volt,
a vállalat vezérigazgató-helyetteseként fő feladatának tekintette a „tervezés és
irányítás új gazdálkodási rendszere” irányelveinek meghonosítását a Zeissnál.
Gallerach 1966-ban a nyugdíjba vonuló vezérigazgató, Hugo Schrade helyébe lépett, akit úgy tartottak számon, mint a régi Zeiss-gárda képviselőjét. Egyes viszszaemlékezések szerint Gallerach pártkapcsolatait felhasználva maga is siettette Schrade távozását.255 A vállalat nem pusztán exportteljesítménye miatt számított stratégiai jelentőségűnek, hanem Ulbricht ambiciózus tervei értelmében
az új tervezés és irányítás kísérleti laboratóriumaként szolgált. Ennek megfelelően már 1964-ben megbíztak egy szocialista munkacsoportot azzal a feladattal, hogy meghonosítsák a vállalatnál az új irányítási rendszert, illetve kidolgozzák alkalmazásának alapelveit. Ennél is fontosabb szocialista projekt volt a
Zeiss hosszú távú (15–20 éves) fejlődésére kidolgozott stratégiai terv, amelyet
Gallerach 1967-ben a 7. Pártkongresszuson ismertetett. A munkacsoport tagjai
állami kitüntetést kaptak a munkáért – a visszaemlékezések szerint megérdemelten, mert sokszor éjszakába nyúlóan dolgoztak a tervezeten.256 1968 áprilisában a Politikai Bizottság azt a határozatot hozta, hogy a Zeiss-gyárat az NDK racionalizálási és automatizálási technikájának tudományos kutató- és termelőközpontjává kell fejleszteni.257 Ulbricht jénai látogatásakor a város szociális körülményeire is kitért, szóba hozta a belváros omladozó házait, és kijelentette,
hogy ez az állapot nem méltó egy olyan városhoz, amelyik otthont ad a nemzetközi hírű Zeiss-vállalatnak.258
A gazdaságirányítás reformja tehát jelentős fejlesztéseket indított el a vállalatnál, amelyekért az Ulbricht bizalmát élvező Gallerach volt elsősorban felelős.
1964-ben a Zeiss lett az optikai és a precíziós műszerek vezető vállalata, és még
hét vállalat csatlakozott hozzá. 1965-ben a gyár külkereskedelmi jogot kapott,
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Az üzemi levéltárban sok propagandairat fennmaradt, amelyik megpróbálja bebizonyítani, hogy a
munkások jobban járnak az államosítással, mert valódi „tulajdonosok” lesznek.
Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 199.
A prognosztikát Ulbricht olyan fontosnak tartotta, hogy ő maga lett a Politikai Bizottságon belül létrehozott, hosszú távú (15–20 éves) stratégiai tervezéssel foglalkozó munkacsoport vezetője. Philipp
Neumann: „Bisher nicht Gedachtes denken …”: Zur Bedeutung der Prognostik im Neuen Ökonomischen
System. Das Beispiel des VEB Carl Zeiss Jena. Jena, 2000.
A SED Politikai Bizottságának erről szóló, 1968. április 26-i határozatát idézi Wolfgang Mühlfriedel –
Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 206.
A pártfőtitkár 1968. április 25-én, a 6/70. sz. épület alapkövének lerakása alkalmából látogatta meg feleségével együtt a gyárat. Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 205.
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eleinte a külügyminisztérium felügyeleti jogával, 1968-tól azonban már egyedül felelt a külgazdaságáért. 1967-ben létrejött az export-import osztály, amely
1972-től már csak a vezérigazgatónak tartozott felelősséggel. Nem maradt üres
szó a Politikai Bizottság határozata: 1971-ben, két év előkészítő munka után hivatalosan is megnyitották a kutató- és fejlesztőközpontot, amely 1975-ben 4741
embert foglalkoztatott.259 1980-ban 3500-as létszámot ad meg a statisztika. Az
alkalmazottak 40%-ának volt főiskolai vagy egyetemi végzettsége, ami azt mutatja, hogy ide valóban a legképzettebb munkaerőt válogatták.260
1970-ben adták át a göschwitzi termelő- és szakoktató komplexumot, ahol
2100 szakmunkástanulónak és 4000 szakközépiskolásnak tudtak tanulóhelyet
és nagy részüknek szállást biztosítani (a fejlesztési terv részeként nagyon sok új
kollégium és munkásszálló épült fel).261 Ezzel a Zeiss kapta meg az NDK legnagyobb szakoktatási intézménye feletti szakfelügyeleti jogot.262 A vállalat emellett a katonai célú kutatásokban és fejlesztésekben is fontos szerepet kapott.
Brezsnyev látogatása 1967. április 20-án világosan mutatja a szovjet érdeklődést a Zeiss iránt.263 Ami a társadalompolitikát illeti, érdemes megemlíteni, hogy
noha a nagyszabású állami lakásépítő programba majd csak Ulbricht utódja,
Erich Honecker alatt fognak bele,264 Ulbricht nevezetes jénai látogatása után elkezdték tervezni a modern neulobedai, winzerlai lakótelepeket.
Ezek az eredmények azonban csak lassan bontakoztak ki a gazdasági reform
első időszakának fejetlenségéből. A helyi forrásokat olvasva inkább az az érzésünk, mintha a sztálini erőltetett iparosítás rögtönzései, az előkészítetlenségből
fakadó politikai-gazdasági zűrzavar tért volna vissza – vagy legalábbis a felfordulás szelleme elérte volna a pontos munkájára és pedantériájára büszke Zeissfőhadiszállást. A keletnémet gazdasági reform általános tárgyalásánál említettem azokat az okokat, amelyek még tovább fokozták az ipari átszervezésekkel és
nagy beruházásokkal járó óhatatlan káoszt a gazdaságban és az iparban. A Zeiss
története a reformkorszakban szemléletesen példázza az előkészítetlen központi döntések és a helyi rögtönzés, a teljesíteni, sőt túlteljesíteni akarás által kiváltott hibasorozatot. Vegyük például a központi árreformot: ez egyértelműen káros hatással volt a vállalat gazdálkodására. Az új gazdasági rendszerben ugyanis erőteljesen emelkedtek a nyersanyagárak, hogy a vállalatokat takarékosság259
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40 Jahre in Volkes Hand: Aus der Chronik des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA. Teil 1: 1948 bis 1970.
Jena, 1988. 91.
Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 204.
Honecker a lakáskérdés megoldását az állami politika feladatának tekintette. Hatalomra kerülése
után meghirdetett egy gigantikus lakásépítő programot, amely 3,5 millió lakás felépítését irányozta elő az eljövendő húsz év folyamán. A lakáspolitika kritikájáról lásd: Beatrix Bouvier: Die DDR- ein
Sozialstaat?, i. m. 152–201.
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ra szorítsák; ugyanakkor a kormány – félve az általános népharagtól – nem engedte meg nekik, hogy ezzel arányosan emeljék a gyártott késztermékek árát. Az
áremelkedés különösen érzékenyen érintette a Zeiss-gyárat, mivel nagyon drága nyersanyagokkal dolgoztak. Az árreform eredményeként a nyersgyémánt ára
46%-kal emelkedett, míg egy speciális opálüvegért a korábbi 2,1 márka helyett
19,29-et kellett fizetni.265
A gyár pénzügyi helyzetét tovább súlyosbította az energia drágulása, amit
szintén nem tudtak spórolással lefaragni: 1964-ben 1,6 millió márkás többletköltséget tett ki az energia, míg mindössze 125 000 márkát sikerült „racionalizálással” megtakarítani.266 Emellett a vállalat jelentős exporttartozást is felhalmozott. 1969 és 1970 feszített tervei csak tovább rontottak a Zeiss mint kiemelt vállalat gazdasági helyzetén, olyannyira, hogy a gyár végül csak jelentős állami segítséggel tudta elkerülni a csődöt.267
Gallerach vezetői teljesítményének megítélése a fentiek ismeretében sem lehet egyértelmű, hiszen a gyár számos gazdasági problémája a keletnémet reform strukturális ellentmondásaiból következett. Hozzá kell tennünk, hogy a reform több szakaszban zajlott, és iránya nem mindig volt következetes. Nem véletlenül volt az NDK a Szovjetunió leglojálisabb csatlós állama; a reform kimenetelét a szovjet események és persze a kelet-európai reformok sorsa is nagymértékben befolyásolták. A csehszlovákiai bevonulás után a keletnémet pártvezetés mindent megtett azért, hogy elhatárolja az új gazdasági rendszert a kapitalistának bélyegzett csehszlovákiai reformkísérlettől: így például Ulbricht műveinek 1968-as kiadásából eltűnt a „szocialista tröszt” kifejezés, illetve egy egész
oldal az önszabályozásról, amit szintén úgy ítéltek meg, mint a kapitalizmusnak
tett engedményt.268
Jól jellemzi a keletnémet reformkorszak végét, hogy Gallerachot a pártközpont végül nem gazdasági teljesítménye miatt bírálta meg, hanem azt nehezményezték, hogy a vezérigazgató „figyelmen kívül hagyta a párt vezető szerepét”,
ami abban nyilvánult meg, hogy „túlságosan beletemetkezett a gazdasági feladatokba, miközben elhanyagolta a kollektíva politikai vezetését és az ideológiai munkát”. A jelentés emellett liberalizmussal is megvádolta a vezérigazgatót,
ami a reformkorszak lezárulásával nyilvánvaló jele volt a párt elégedetlenségének.269 1971. július 1-jén Gallerachnak el kellett búcsúznia vezérigazgatói székétől. Utódja egy gazdasági szakember, Helmuth Wunderlich lett, akit a központ
szintén nem talált elég keménykezűnek, így 1975-ben őt is menesztették. A két
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Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 187.
Uo. 186.
Uo. 214–215.
Michael Keren: The Rise and Fall of the New Economic System, i. m. 76.
Unternehmensarchiv der Carl Zeiss Jena GmbH, Jena (a továbbiakban: UACZ), VA Nr. 1231,
Geschäftsbericht des VEB Carl Zeiss JENA für das Jahr 1970.
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liberális előddel ellentétben az új igazgató, Wolfgang Biermann270 az egyszemélyi vezetés híve volt, és könyörtelenül eltávolította mindazokat, akiket politikailag megbízhatatlannak tartott, vagy akik szembekerültek vele.271 Nem véletlen,
hogy egészen a Honecker-rezsim bukásáig nem is olvashatunk róla semmiféle
bírálatot – amiben a liberális Gallerachot bőségesen részesítette a pártközpont.
A Zeiss Biermann alatt a Rábához hasonló, országosan elismert eredményeket produkált, noha némi igazságot szolgáltatunk Gallerachnak, ha hozzáteszszük, hogy jórészt a reformidőszakban elkezdett fejlesztések „értek be”: vagyis
létrejött a jénai munkacsoport által megálmodott tudományos-műszaki központ. A vállalat a szocialista ipar zászlóshajója lett a városban, amely együtt járt
a dolgozói létszám erőteljes növekedésével. 1976-ban a kombináttá272 növekedett Zeiss NDK-szerte 35 000 embert foglalkoztatott, 1980-ban 42 000-et, 1985ben pedig 53 000-et. Ebből a létszámból 1985-ban 33 000-en dolgoztak a VEB273
Carl Zeissnál, 26 000-en a vállalat jénai üzemeiben, 7000-en pedig a közeli településeken: Eisfeldben, Gerában, Lommatzschban, Saalfeldben és Suhlban.274
A nagy fejlesztések óriási keresletet támasztottak a munkaerő iránt: a Zeiss az
egész NDK-ból „toborzott” Jénába munkásokat. A munkástoborzásban a vállalat nagy hasznát vette a Honecker alatt meghirdetett állami lakásépítő programnak. 1968-ban 50 nagyon keresett diplomás szakember távozott a gyárból,
mert nem kapták meg az ígért állami lakást, noha az üzemi igazgató megpróbált közbenjárni az érdekükben a városnál.275 1970 és 1974 között több mint
5000 új lakást adhattak át a Zeiss-dolgozóknak.276 A Honecker által támogatott
állami lakásépítő program az egész kelet-európai régióban kitűnik méreteivel:
húsz év alatt 3,5 millió lakás átadását tervezték.277 Jénában ekkor épültek fel az
új neulobedai és winzerlai lakótelepek, amelyeket mai szemmel persze lehet kritizálni, sokaknak azonban ezek a lakások jelentették életük első önálló otthonát.
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Wolfgang Biermann 1975 és 1989 között igazgatta a Zeiss-gyárat. A SED Központi Bizottságának tagja volt, vagyis Horváth Edéhez hasonlóan magas pártfunkciót töltött be. 1965 és 1975 között a berlini „Október 7” üzemet igazgatta, amelyik esztergagépeket gyártott. 48 éves korában lett a Zeiss vezérigazgatója.
Lásd Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 342–344.; valamint a munkásokkal és a vezetőkkel készített interjúkból származó közléseket. Az interjúkat én készítettem Jénában
2003 és 2004 folyamán.
A kombinát sok olyan üzemet is magába foglalt, amelyek csatlakoztak ugyan a Zeisshoz, de megőrizték jogi autonómiájukat (pl. Jenaer Glaswerk, Feinmess Dresden, Pentacon Dresden). Lásd Wolfgang
Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 39. táblázat.
VEB (Volkseigener Betrieb) = állami vállalat.
Lásd Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 300.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-4/13/079, Protokoll der IKL-Sitzung,
15. und 18. 8.1969.
Gleichberechtigt. Die Entwicklung der Frauen und Mädchen im VEB Carl Zeiss Jena. Weimar, 1975, 19.
A Honecker-féle lakáspolitika kritikájáról lásd Beatrix Bouvier: Die DDR- ein Sozialstaat?, i. m. (különösen: 152–201.).
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A Zeiss a lakások mellett sok más juttatást is biztosított dolgozóinak: voltak
bölcsődéi, óvodái, sportklubjai, kultúrotthona, futballcsapata, üdülői, kollégiumai, munkásszállói és saját egészségügyi ellátása.278 Jénában a Zeiss a város
legnagyobb munkaadójaként éppen olyan helyzetben volt, mint Győrben a Rába-gyár. Szinte mindegyik családban akadt valaki, aki a vállalatnál dolgozott: a
Zeissra ez még inkább igaz volt, mint a Rábára, hiszen a keletnémet vállalat jóval
több embert foglalkoztatott. A németek mind a közösségi életet, mind pedig az
ideológiai fegyelmet sokkal komolyabban vették, mint az ekkor már a fogyasztói
társadalomra kacsintgató magyarok – és világosan megértjük a két ország politikai légköre közötti különbséget, ha arra gondolunk, hogy a keletnémet turisták Magyarországot a „nyugati” országok közé számították. A Zeiss ott volt minden állami ünnepségen, amiből a lojális NDK rengeteget rendezett; de éppígy állandó főszereplője volt a tartomány nagy sporteseményeinek, hiszen a gyár futballcsapatának az egész város drukkolt. A vállalati juttatások révén a munkások
egész életét szabályozták; egyébként bátorították is őket arra, hogy ügyes-bajos
dolgaikkal a vezetőikhez forduljanak (akiknek „hivatalból” kötelességük volt törődni a munkások gondjaival). A Zeiss- a Rábához hasonlóan – nemcsak zászlóshajó volt, szocialista mintavállalat, hanem a város büszkesége, jótevője és társadalmi-kulturális életének központja is. A Rába felépített a városnak egy stadiont; a Zeiss felújíttatta és kibővítette a Zeiss Planetáriumot, amit a turisták is
nagyon megkedveltek. A két gyár helyzete a városban nem sokban különbözött;
és a felülről diktált munkáspolitikában is megmutatkoztak az alapvető hasonlóságok. Az már más kérdés, hogyan valósult meg ez a munkáspolitika a mindennapokban. Az alábbiakban ezt fogjuk vizsgálni.

Ideológia és gazdaságirányítás. Egy szocialista vezető gondjai
Elöljáróban le kell szögeznünk: az új gazdasági rendszer nem volt könnyű időszak a vállalat történetében, akkor sem, ha ez alapozta meg későbbi sikertörténetét. Ezt a kettősséget így jellemezhetjük: egyfelől, óriási strukturális fejlesztések kezdődtek, és a vállalat megállíthatatlanul terjeszkedett; másfelől azonban,
a beruházások többségét nem tudták időben befejezni, óriási exporthátralékok
halmozódtak fel, és ha a Zeiss ha nem lett volna állami vállalat, nem tudta vol278

A fényképes dokumentációt lásd pl. Gleichberechtigt, i. m. A Zeiss szociális intézményeinek kimutatását lásd UACZ, VA Nr. 1583, Rechenschaftsbericht der Direktor Kultur- und Sozialwesen, 3.3. 1976.
Ahogyan majd látni fogjuk, egy farsangi újságban is szóba került, hogy mennyi “fölösleges” intézmény
tartozik a Zeisshoz. A kiadványnak súlyos következményei lettek a pártcsoportra nézve, amelyik pedig ezzel szerette volna felvidítani a kutatócentrum dolgozóit. A Zeiss által üzemeltetett kulturális és
szociális intézményeket részletesen „A munkások a jóléti diktatúrákban” c. részben tárgyalom.
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na elkerülni a csődöt. Még ha sok körülményt a vezérigazgató nem is tudott befolyásolni, nem csodálkozhatunk azon, ha sok bírálat, támadás érte, különösen
1968 után, amikor nemcsak a reformerek politikai helyzetének megrendülésével kellett számolnia, hanem azokkal a gazdasági problémákkal is, amelyeket a
Zeiss a terv sorozatos alulteljesítésével okozott a népgazdaságnak. A dokumentumok tanúsága szerint Gallerach jól bírta a kritikát; igaz, szüksége is volt arra,
hogy megedződjön az ideológiai küzdelmekben, amelyeket a reform központilag is kiélezett. Honecker alatt mindenesetre nem bukkan elő a gerai hangulatjelentéshez hasonló üdítő színfolt az ismétlődő, szürke frázisok és bürokratikus
nyelvi szörnyszülöttek egyhangú sokaságából; de Biermann alatt sem olvashatunk olyan bírálatokat a vezetésről és a termelésről, amelyek Gallerach vezérigazgatói pályafutását színesítik.
Gallerachnak nem csak az volt a pechje, hogy fő pártfogója, Ulbricht helyzete
megrendült; a helyzetét tovább rontotta a vezérigazgató és a Zeiss törzsgárdájába tartozó, régi vágású vezetők közötti konfliktus. Az utóbbiak eleve nem fogadták szívesen a kívülről jött vezért, akit ezért annál is könnyebben meg lehetett tenni az átgondolatlan fejlesztések és a reform ellentmondásaiból következő gazdasági és termelési problémák fő bűnbakjának. A konfliktusra abból következtethetünk, hogy Gallerach nyilvánosan többször bírálta a Zeiss régi vezetőgárdáját, amiért nem értették meg és nem tudják alkalmazni az új gazdasági
irányítás irányelveit. A „szocialista vezető napján” (Tag des sozialistichen Leiters)
Gallerach például kijelentette, hogy a VEB Carl Zeiss vezetőinek nincs okuk arra,
hogy elégedettek vagy pláne önelégültek legyenek:
Vannak vezetők és kollégák, akik hozzászoktak ahhoz, hogy fejlődésünk minden
dolgát passzív kivárással szemléljék. Nekünk itt nem szemlélődőkre és fejbólintó
Jánosokra van szükségünk, hanem elszánt harcosokra.279
A reformidőszak liberalizmusát láthatjuk abban, hogy nyilvános bírálat hangzott el a vezetőkkel szemben, ráadásul egy állami ünnepnapon, amikor a felszólalók csak a szocialista rendszer nagyszerű eredményeit és a kommunizmus mielőbbi győzelmét magasztalták.
A konfliktus azonban nagyon is valóságos lehetett, mert egy hónappal később
a vezérigazgató újfent szükségesnek látta felemlíteni a régi üzemvezetők hibáit
és rossz munkamódszerét az üzemi pártbizottság előtt:
A jelen egyes számú feladata gyárunkban a munkaszervezés hibáinak felszámolása. Én itt a legnagyobb akadályt az önelégültségben és az ősrégi hagyományok279

ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/3/255, Informationsbericht des 1.
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hoz való ragaszkodásban látom. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a vezetők
nevelésére. A gyárban egyes vezetők részéről bizonyos rezignációt lehet tapasztalni. Alapvetően a politikai oldaláról kell megfognunk ezt a kérdést. Egy vezetőnek szüksége van a szocialista nevelésre, ha maga is nevelni akar.280
A keletnémet pártretorika sajátossága, hogy jóval militánsabb nyelvezetet használ, mint a magyar, még a reformidőszakban is – a termelési feladat: harci feladat; a munkások: katonák; a vezetők pedig szinte a fejükkel feleltek a „harci feladat” teljesítéséért. Gallerach azonban hasztalan ostorozta nyilvános fórumokon a régi vezetés elavult módszereit és a kezdeményezőkészség hiányát, a Zeiss-módszerekhez ragaszkodó törzsgárdát nem tudta megnyerni a gazdaságirányítás új rendszerének. Ami ennél is fontosabb: mivel a dokumentumok tanúsága szerint a gyár komoly szakemberhiánnyal küzdött (amit a nagy fejlesztések természetesen tovább súlyosbítottak), szóba sem jöhetett a vezetőcsere, hiszen nem tudták volna megoldani a termelési vezetők utánpótlását. Ne hagyjuk
magunkat becsapni a militáns nyelvezettől: a régi vezetés valójában nagyon jelentős nyomást tudott kifejteni, hiszen elbocsátásuk megbénította volna a termelést.
Gallerach tehát korántsem volt abban a helyzetben, hogy diktatórikusan irányítsa a Zeiss-gyárat; a régi vezetők nélkül valójában egyáltalán nem boldogult.
Az ideológiai fegyelmezés így nemritkán azzal folytatódott, hogy a vezérigazgató megpróbált a vezetők lelkiismeretére apellálni: mint hűséges Zeiss-dolgozóknak, kötelességük legjobb tudásuk szerint győzelemre vinni a „harci programot”
– ez volt ugyanis a tervteljesítés „katonai” fedőneve. A nacionalista megnyilvánulásokat ugyan általában kerülték, de a pártvezetők nyilvánvalóan megpróbálták feléleszteni a Zeiss nagyszerű ipari hagyományait és a lelkiismeretesen, precízen dolgozó, az egész világban elismert német munkás kultuszát. A militáns,
elvi kérlelhetetlenséget sugalló nyelvezet azonban a reformkorszakban önmaga paródiájába fordult át, hiszen nyilvánvaló volt a politikai, ideológiai vezetők
tehetetlensége a gazdasági realitásokkal szemben. Felelősek voltak a tervteljesítésért, és a rendszer ideológiájából fakadóan nem hibáztathatták a kudarcért
a munkásokat. Ebben a helyzetben nagyon is rászorultak a termelési vezetőkkel való együttműködésre – függetlenül azok politikai hűségétől vagy világnézetétől. Ezért a pártvezetés is beérte azzal, hogy csak általános frázisokban szidalmazta a „régi módszereket”; a valóságban nem történtek lépések a „maradi” (vagy, ami még rosszabb, ideológiailag megbízhatatlan) vezetők leváltására.
Egyébként is nehéz meghatározni, mit is jelentett pontosan a termelésben az
„ideológiai hűség”. Idézett felszólalásában Gallerach nem állt elő konkrét ötle280
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tekkel arra nézve, hogyan kell nevelni a szocialista vezetőket, hogy másokat is
nevelhessenek: arra gondolhatunk legfeljebb, hogy a terv teljesítése volt itt az
elsődleges feladat. Egy évvel később azonban ismételten szóba került az üzemi pártbizottságban, hogy a Zeiss sorozatosan nem tudja teljesíteni a tervet, és
nagy károkat okoz a népgazdaságnak. Gallerach védekezéséből arra következtethetünk, hogy ő maga is tanácstalan volt afelől, miben is áll az a szocialista nevelés, ami átsegíti a vezetőket a termelés nehézségein.281
Gallerach elvtárs elmondta, hogy csalódott a tanácsadás eddigi eredményeit illetően, és számos példát felsorolt, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a terv nem
teljesítésének oka elsősorban ideológiai természetű. A készüléküzemben nincs
fegyelem, a vezetők azt csinálnak, amit akarnak, állandóan eltérnek a tervtől,
a művezetők és az üzemvezetők saját terveket készítenek (ezt konkrét példákkal is tudja igazolni), amiről a dolgozók nagy része egyáltalán nincs informálva.
Emellett nem megoldott a műszakok kérdése, az E rendszerrel282 az üzemvezetés
pedig egy évig nem is foglalkozott. Gallerach elvtárs zárószavában kijelentette,
hogy erősíteni kell a készüléküzem párttagságának politikai-ideológiai morálját
és harci elkötelezettségét, és meg kell akadályozni a defetista szellem terjedését.
Véleménye szerint tüzetes vizsgálatra és bátor kiállásra van szükség.
A vezérigazgató nyilvánvalóan megpróbálta a lehetőségekhez képest az üzemi
pártszervezetre hárítani a munkát és a várható további kudarcok miatti felelősséget. A gyári pártszervezet titkára diplomatikus megoldást talált a felelősség
továbbhárítására:
A mai értékelésből kell kiindulnunk, és mérlegelnünk kell, mit tehetünk, hogy
méltónak mutatkozzunk Walter Ulbricht elvtársunk belénk vetett bizalmára.
Arra kell nevelnünk vezetőinket, hogy teljes tudatukkal felfogják, mi az ügy tétje.
Mivel magukkal szemben sem elég kemények, nem tudják a kollektívát ránevelni az állam iránti fegyelemre.
Egy másik vezetőségi tag azt kifogásolta, hogy a szocialista munkaversenyből
hiányzik a harci szellem: csak júniusban jelent meg például a januári eredmények kiértékelése.283 Nem tudhatjuk persze, hogy a vezetőknek mennyire volt
kedvük viccelődni a pártgyűléseken; az azonban tény, hogy a Zeissnál, ahogyan
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az alábbiakban látni fogjuk, a korszakban jelen volt egy erősen kommunistaellenes hangulat. Akár humorosan fogták fel az új gazdaságirányítás alapelveit, akár
nem, azt bizonyosan állíthatjuk, hogy a régi Zeiss-vezetők szemében ezek a „lazaságok” éppen azt bizonyították, hogy miközben a kommunisták össze-vissza
beszélnek harci programról, új irányelvekről és a szocialista rendszer győzelméről, valójában arra sem képesek, hogy saját magukat megszervezzék. Ez pedig
a „fegyelmezett” németek szemében – ahogyan Gallerach védekezése is jól bizonyítja – a politikai alkalmatlanság nyilvánvaló tanúbizonyságaként szolgált.
A mai szemmel nézve komikus bírálatok hátterében, és tulajdonképpen erre
szeretnék kilyukadni, természetesen nemcsak a tervteljesítés kudarca állt, hanem – a magyar esethez hasonlóan – a reformerek és a keményvonalasok közötti belső pártharcok eldurvulása. Noha a vállalat megpróbálta „kikozmetikázni” gazdasági jelentéseit, nem kellett nagyon olvasni a sorok között, hogy megtaláljuk benne a tényeket. Az 1968-as jelentés például megállapította, hogy a gyár
„nagyrészt” teljesítette a tervet, a gazdasági igazgató szerint azonban ez nem
annyira a vezetésnek, mint inkább a dolgozók áldozatkész munkájának és túlóráinak köszönhető. A továbbiakból kiderül, hogy a tervet még így sem sikerült
teljesíteni, amelynek fő okai a következők:
Már évek óta fennálló probléma, hogy a termelési irányítók módszerei elavultak és alapos változtatásra szorulnak. Nem megnyugtató, hogy egyes területeken még decemberben sincs a vezetőknek világos áttekintése a teljes termelési
folyamatról. 1968-ban tovább romlott a termelés folyamatossága: ez 20 millió
márkás veszteséget okozott. A decemberi tervteljesítés eredményei azt mutatják,
hogy jobb munkaszervezéssel rendkívül nagy idő- és költségmegtakarítást érhetünk el, ezért feltétlenül javítani kell az üzemek közötti kooperációt. Az újítások
egyes helyeken nagyon lassan kerülnek bevezetésre a termelésben. Ezzel magyarázhatjuk, hogy a Q minőségi árujeggyel ellátott műszereink száma 338-ról 301re csökkent.
A jelentés emellett megállapította, hogy „eltérés mutatkozik” az egyes dolgozók
tervteljesítéshez való hozzáállásában (vagyis nem mindenki egyformán lelkes
azért, mert túlórázhat), az általános hangulatot pedig úgy ítélte meg, hogy a folyamatos túlórázás különösen a karácsonyi ünnepek előtti hónapokban alaposan próbára tette a munkások türelmét. „Vannak ugyan elszánt harcosok, de a
műhelyekben sok kételkedést, akadékoskodást és gáncsoskodást is hallani.” Ezzel kapcsolatban a jelentés szükségesnek látta megemlíteni, hogy 1969-ben emelik a 4.-től a 7. bércsoportig tartozó dolgozók és a művezetők fizetését.284
284

ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/3/269, Referat des ökonomischen
Direktors des VEB Carl Zeiss JENA, 17.1.1969.

118

1968 és a munkások

Ez természetesen korántsem jelentette az ügy lezárását. A vállalat vezetése
kínos magyarázkodásokra kényszerült a körzeti pártbizottság előtt, hogy miért
a Zeiss tervteljesítése volt a legalacsonyabb az ágazatban. Az ellenőrzés – nem
meglepő módon – a régi vezetés hiányzó küzdőszellemével magyarázta a tervteljesítés sorozatos kudarcát:
Az ideológiai okok elsősorban a középszintű vezetők egy részének hiányzó politikai és szakmai kvalifikációjában keresendőek. Emiatt nincs meg bennük a kellő elszántság a feladatok végrehajtásához. Hiányzik belőlük a küzdőszellem, és
nem érzik magukat felelősnek a kollektíva politikai neveléséért. Azt hiszik, hogy
nekik csak a technikai-gazdasági feladatokkal kell törődniük. Ennek megnyilvánulásai: nem érvényesül megfelelően a szocialista demokrácia, a vezetők nem
elégé elkötelezettek aziránt, hogy megoldják a szorító termelési feladatokat, kiváró magatartást vesznek fel, és általában eltűrik a középszerűséget, az önelégültséget és az elbizakodottságot. Ez a hozzáállás annak az eredménye, hogy a
vezetés még nem tudta a párt határozatait alkotó módon végrehajtani, nem értette meg kellőképpen a struktúrapolitikát, és nem bízik eléggé a Zeiss-kollektíva munkabírásában.285
Az üzemi pártbizottság azonban nyilvánvalóan nem akarta tovább feszíteni a
húrt, mert az egy hónappal későbbi jelentés már határozottan a védelmébe vette
az egész kollektívát a vezetőkkel együtt, és hangsúlyozta, hogy az emberek mindent megtettek a terv teljesítéséért (ami más szavakkal azt jelentette, hogy nem
lehet tőlük elvárni, hogy még többet dolgozzanak).
A vállalatnál kitüntetett figyelmet fordítottunk a politikai-ideológiai munkára,
így a politika és gazdaság egységének elvét jobban megértették és alkalmazták
a dolgozóink. Ez abban is megmutatkozott, hogy a munkások a kollektíva érdekét a saját érdekeik elé helyezték, és mindent megtettek azért, hogy teljesítsék az
1968-as tervet, valamint megteremtsék az 1969-es folyamatos tervteljesítéshez
szükséges előfeltételeket. Ezt a harci célt azonban a dolgozóink kimagasló teljesítménye ellenére sem tudtuk teljesíteni. Noha jó vállalati eredményt produkáltunk, óriási lemaradás van a megrendelések teljesítésében, egyes termékek gyártásában stb. 286
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A fenti idézetekből világosan kiderül, hogy az igazi küzdelmet nem a termelés
frontján vívták, hanem a politikában, bármennyire igyekeztek is harci feladatnak feltüntetni a termelést. A valóságban, ahogyan később a készüléküzem
konkrét példáján látni fogjuk, a pártvezetésnek is alkalmazkodnia kellett a termelési folyamatok követelményeihez. Ezért határozottan óvakodnunk kell attól, hogy készpénznek vegyük a militáns retorikát, és eltúlozzuk a termelés felett
gyakorolt pártellenőrzést. Ez a retorika valójában tehetetlenséget takart, hiszen
a szakemberhiány miatt a törzsgárda valójában akadály nélkül érvényesíthette befolyását a vállalatnál. És még egy, a témánk szempontjából ennél is fontosabb szempont: megfigyelhettük, hogy a harcias retorika ellenére a párt valójában óvakodott attól, hogy felingerelje a munkásokat. A finom célzást a Zeiss-kollektíva munkabírására a pártbizottság rögtön erélyesen visszautasította azzal,
hogy az emberek már eddig is elég nagy áldozatkészségről tettek tanúbizonyságot, és nem rajtuk múlt, hogy a tervet nem lehetett teljesíteni.
Ez a helyzet a reform és Gallerach igazgatóságának utolsó évei alatt sem változott. Hozzá kell tennünk, hogy a jelentésekből ítélve a párt retorikája sem.
1970-ben például a következőképp foglalták össze a vállalat problémáit:
Az 1970-es év tervteljesítésének legnagyobb akadálya a folyamatos termeléskiesés, valamint az, hogy nem tudjuk időre teljesíteni az exporttervet. A VEB Carl
Zeiss JENA ma a népgazdaság egyik legnagyobb adósságot felhalmozó vállalata,
ami érzékeny veszteségeket okoz a köztársaság népgazdaságának és más szocialista államoknak is. Igaz ugyan, hogy 1970. március 31-ig az ipari árutermelést
sikerült 4 millió márkával túlteljesíteni, de komoly lemaradások vannak az exportban és a határidős szállításoknál. Emiatt a vállalat a jövőben sem tudja időben teljesíteni a megrendeléseket, vagyis kijelenthetjük, hogy a harci programban előírt felzárkózási programot nem sikerült megvalósítani. A következő problémák állnak most a politikai-ideológiai nevelőmunka középpontjában, kezdve a
vezérigazgatóval, amelyek hátráltatják a felzárkózást: az elavult módszerek és a
kényelmes középszerűség elleni harc, amely hibák abban jutnak kifejezésre, hogy
sok vezető nem képes azonosulni a magas célkitűzésekkel. Állandóan az „objektív” nehézségekre hivatkoznak, arról beszélnek, hogy egy feladatot miért nem lehet megoldani, ahelyett hogy azon gondolkodnának, hogyan lehet a dolgozók célirányos tájékoztatásával és nevelésével minden létező tartalékot bevetni a probléma megoldására. A másik probléma, hogy a vezetők egy része szűk látókörűen
csak a saját kis területével foglalkozik, és nem tudja, vagy nem akarja átlátni a
termelés teljes folyamatát. Az eredmény pedig az, hogy az egyes üzemek egymásra tologatják a felelősséget a késedelemért.287
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A központ a letolás mellett további tanácsokkal is ellátta Gallerachot arra nézve, hogyan javíthat vezetői stílusán. Mivel azonban a „tanácsadás” során jószerével ugyanazok az általános frázisok hangzottak el a szocialista vezető erényeiről, amelyeket az eddigiekből már jól ismerünk, nem valószínű, hogy a vezérigazgatót a pártközpont kisegítette volna gondjaiból. Arra a kérdésre ugyanis a
pártvezetők sem tudtak válaszolni, hogy miképp lehet a reform által okozott káoszt viszolyogva figyelő régi Zeiss-vezetést megnyerni az új gazdasági irányítás
alapelveinek.
A fenti „baráti” kritikáknál bizonyosan nagyobb súllyal esett a latba, hogy a
Zeiss egyetlen fontos szovjet megrendelést sem tudott határidőre teljesíteni.
Emiatt Gallerach arra kényszerült, hogy nyilvános önkritikát gyakoroljon a körzet pártvezetősége előtt:
Nagy kárt okoztunk a Szovjetuniónak azzal, hogy nem tudtunk kielégítő megoldást találni az E-rendszer problémájára. Az NDK korábban mindig kitüntette magát, mint a Szovjetunió megbízható partnere. Viselkedésünk megingatta
a belénk vetett bizalmat, és ez a bizalomvesztés súlyosan fenyegeti a Carl Zeiss
JENA reputációját a Szovjetunióban. El kell ismernünk, hogy alábecsültük a tudományos feladat nehézségét, rosszul szerveztük meg és irányítottuk ezt a munkát, és nem tudtuk kellőképpen kiaknázni a VEB Carl Zeiss JENA sokrétű potenciálját.288
A szovjet rendeléssel való elmaradás ráadásul politikailag is sokat ártott a vezérigazgatónak éppen abban az időszakban, amikor a keletnémetek különösen
nagy súlyt fektettek arra, hogy bebizonyítsák: ők semmiképpen nem lépnek a
csehszlovák reform veszedelmes útjára. A jelentések írói általában mindent elkövettek azért, hogy kiemeljék a Szovjetunióval való örök szövetséget, és felhívják a figyelmet a Szovjetunió érdemeire az antifasizmus és a szocialista világrendszer létrehozása terén. Ugyanakkor a magyar esethez hasonlóan jelen volt
egy nem nyilvános történeti tudat, ami a szovjeteket betolakodóknak tekintette, a „kommunizmust” pedig a Kelet által az „európai” országokra erőltetett, „gonosz” vagy a legjobb esetben is elhibázott politikai rendszernek. Ezzel a néphangulattal a jelentések írói is tisztában voltak; ezért aztán önkéntelenül túlkompenzáltak minden, a Szovjetuniót hátrányosan érintő megnyilvánulást.
A dokumentumok tükrében azonban világos, hogy semmilyen „aknamunka”
nem folyt a szovjetek ellen; a Zeiss – az új gazdasági rendszer feszített tervei
következtében – más megrendeléseket sem tudott teljesíteni, sőt, tulajdonképpen egyre halmozta a lemaradást. Gallerach és az üzemi pártbizottság első tit288
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kára komoly rutinra tettek szert a rossz hírek közlésében, mert a vállalatnak az
1970-es tervet sem sikerült teljesítenie. A figyelmes olvasó nem lepődik meg a
Zeiss-vezetés mentegetőzésén és az újabb kudarc okain.
A pártalapszervezeteknek megvan ugyan a harci programjuk, de sok helyen nem
tapasztaljuk a helyzet gyors felismerését, a problémamegoldó hozzáállást és a
következetes harcot azért, hogy megoldják a felmerülő kérdéseket. Elhatároztuk,
hogy az év végéig teljesítjük a feladatokat. Időközben azonban egyértelműen kiderült, hogy az exporttervre és az önköltségre megadott tervszámokat nem tudjuk teljesíteni. Sok problémát az egyes vezetők külső okokkal magyaráznak. Lényegesen kevesebbet beszélnek azokról a feladatokról, amelyeket a vállalaton belül kell megoldani, mint pl. az állandó műszak, a munkatermelékenység javítása stb. Az IKL289 és a vezérigazgatóság közös harci programjával jó eredményeket értünk el ott, ahol a vezetők a harc élére álltak, és őszintén tájékoztatták a
dolgozókat a valós helyzetről. A bevezetett intézkedések ellenére is sok olyan terület maradt azonban, ahol nem sikerült teljesíteni ez idáig az éves terv 50%-át.
Az ipari árutermelést 49,8%-ban, az exporttervet 40,7%-ban tudtuk teljesíteni.
A központi vállalati eredmény 42,3%-os. Az exporthátralék 38,3 millió márkára rúg.290
Az országos vezetést is egyre jobban aggasztotta a Zeiss gyenge teljesítménye.
Az év végi jelentés a korábbiaknál élesebben fogalmazott: immáron nem a középvezetőkön csattant az ostor, hanem a felső vezetésen. A következő bírálat
annál inkább szembetűnő, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy Gallerach volt az
új gazdasági irányítási rendszer bevezetésének legfőbb felelőse a vállalatnál. A
törzsgárda és az új vezetés konfliktusából a régi szakemberek kerültek ki győztesen; legalábbis a jelentés ezúttal a felső vezetőket okolta a sorozatos kudarcokért:
Az exporttervet elsősorban a vállalat vezetésének hibái miatt nem sikerült teljesíteni. Ezek közé tartoznak: a marxista–leninista szervezőmunka és a vezető kollektíva szakképesítésének hiányosságai; a demokratikus centralizmus nem megfelelő érvényesítése; a vezetői munka fejetlensége, laza, esetenként hanyag munkastílus; formalizmus a szocialista munkaverseny vezetésében. A munkaszervezés javítására tett korábbi erőfeszítések még nem tudták biztosítani a termelés
289
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folyamatosságát. Az elektromos adatfeldolgozás eredményei még nem láthatók,
ezért sok az elpocsékolt idő. Az eredmény az, hogy egyedül a készülékgyártásban
50 millió márka veszteséget okozott a termeléskiesés. Miért? Az okok a következők: nem tudták beállítani a szovjet partnerrel letárgyalt technikai paramétereket; a központi üzemeknek nem volt elég nagy a kapacitásuk; az egyes optikai elemek gyártói nem egyeztettek egymással, és nem volt közöttük megfelelő kooperáció; nem oldották meg az anyagellátást; az előgyártó üzem és a szerelőüzem igen
gyengén teljesített (550 000 órával teljesítették alul a tervet).
A jelentés nyíltan panaszkodott a munkaerőhiányra: megállapította, hogy a
göschwitzi beruházás és az automatizálás sokban javította a munkakörülményeket, a dolgozók egy része azonban – különösen a nők – nem szívesen vállalnak több műszakot, „ami arra az objektív okra is visszavezethető, hogy nincs
elég bölcsőde és óvoda. Jelenleg 492 kérelmet tartunk nyilván. Íróik olyan aszszonyok, akik készek lennének azonnal felvenni a munkát, ha meg tudnák oldani gyermekeik felügyeletét.”291 Az osztályharc szempontjait azonban még a gyár
eme válságos helyzetében sem hanyagolták el teljesen: a jelentés szükségesnek
látta megjegyezni, hogy minden információt összegyűjtöttek az oberkocheni
„pszeudovállalatnak” a bukaresti nemzetközi kiállításon való szerepléséről.
Nem tudjuk persze, hogy a központot mennyiben vigasztalta meg a „politikai
éberségnek” ez a demonstrálása – de legalább a hírszerzés működött.
Gallerach a gyár nehéz gazdasági helyzete ellenére is kaphatott volna még
egy esélyt, de Ulbricht pozíciójának megingása fokozta az ellene irányuló politikai támadásokat. 1971 elején az üzemi pártbizottság első titkára szabályos „feljelentő levelet” írt a gerai körzet párttitkárának, amelyben igen komoly kifogásokat emelt a vezérigazgató politikai munkája ellen:
Ma egy egész sor ideológiai problémával kell szembenéznünk. Úgy látom, hogy a
kutatás-, fejlesztés- és a külkereskedelmi részleg vezetőiben még mindig nem tudatosodott, hogy itt elsősorban teljesítményt és hatékonyságot várunk el a dolgozóktól. A választások eredménye világosan megmutatja, hogy a dolgozók nem
elég informáltak ahhoz, hogy érdemben beleszóljanak a termelési tervekbe. Ez
annak a vezetésnek a hibája, amelyik nem képes biztosítani, hogy a VEB Carl Zeiss megfeleljen a párt struktúrapolitikájából adódó magas kihívásoknak.292
A vezérigazgatóval szembeni pártelégedetlenség most már egyre nyíltabban
megmutatkozott. A körzet első titkára a körzeti pártvezetés előtt elmondott be291
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szédét azzal a bírálattal zárta, hogy „egy sor alapszervezetet túlságosan lefoglalnak a termelési feladatok, miközben kevés figyelmet fordítanak tényleges feladatukra, a dolgozók politikai vezetésére”.293 Ez – legalábbis a vezérigazgatót ért
központi pártkritika ismeretében – akár Gallerachnak is szólhatott.294 Hozzá
kell tennünk, hogy 1971-ben sem javultak a gyár gazdasági eredményei, úgyhogy
az IKL első titkára bátran elővehette az egy évvel korábbi jelentését, ha nem jutottak eszébe új fordulatok:
Ezen pozitív fejlemény ellenére is úgy ítéljük meg, hogy a gyár a jelenlegi hatékonyság és termelőkapacitás mellett nem tudja fedezni az NDK népgazdaságának tudományos mérőműszer-szükségletét. A párt határozatában rögzített
szükségletet 1971 és 1974 között semmiképpen nem tudjuk kielégíteni. Növeltük
ugyan a termelést, de előbb le kell dolgoznunk az óriási exporthátralékot, illetve
eleget kell tennünk korábban vállalt kötelezettségeinknek. Nagy gondunk a munkaerőhiány: 1971-ben 1708 főállású dolgozóra van szükségünk, elsősorban fizikai munkásokra és diplomásokra. Az üzemi pártbizottság most teljes lendülettel azon dolgozik, hogy kiaknázza az összes helyi tartalékot, illetve 2%-ra csökkentse a jelenlegi 4%-os fluktuációt. Emellett mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a betelepülést. Megpróbáljuk elérni a tanácsnál, hogy több bölcsődét
és óvodát nyissanak, hogy minél több jénai asszony tudjon elhelyezkedni vállalatunknál.295
Gallerach leváltása nyilvánvalóan nem körzeti szinten dőlt el, annál is kevésbé, mivel a gyár központi irányítás alá tartozott. A Központi Bizottság titkársága kiküldött egy bizottságot 1970 elején, hogy megvizsgálják a Zeissnál kialakult
helyzetet. A bizottság jelentése már alaposan elmarasztalta a vezérigazgatót, és
megállapította, hogy a VEB Carl Zeiss JENA nem tudott megfelelni a párt és a
kormány által ráruházott nagy felelősségnek.296 A keletnémet bürokratikus zsargonról nem állíthatjuk, hogy sok nyelvi leleménnyel örvendeztette volna meg a
párttagokat. Az a vád, hogy Gallerach a gazdasági feladatok kedvéért elhanyagolta a politikai-ideológiai munkát, nyilvánvalóan beleillett a reformerek elleni támadás általános irányvonalába. Érdemes megemlíteni, hogy ebben az öszszefüggésben a körzeti első titkár nyilvánosan elmondott bírálata – hogy ti. számos pártszervezet nem foglalkozik eleget a dolgozók politikai nevelésével – vilá293
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/1/19, Protokoll der
Bezirksleitungssitzung, Auswertung der 15. Tagung des ZK der SED. 1.2.1971.
Kritizálták is Gallerachot a politikai nevelőmunka elhanyagolásáért. Vö. Geschäftsbericht des VEB
Carl Zeiss JENA für das Jahr 1970, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/3/283, Informationsbericht des 1.
Sekretärs der IKL Zeiss, 10.3.1971.
Geschäftsbericht des VEB Carl Zeiss JENA für das Jahr 1970, i. m.
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gosan mutatja a párton belüli ellentéteket, mivel a párttitkár később soha nem
vetemedett arra, hogy a nyilvánosság előtt bírálja a pártszervezeteket. Honecker
alatt inkább kínosan egyhangú a „kommunista egység” állandó demonstrálása.
Noha a forrásokat olvasva magyar szemmel korlátozottnak tűnik Gallerach
liberalizmusa, ha a harci retorika helyett a tetteket nézzük, sok szempontból tapasztalunk ellentmondásokat. Először is, érdekes, hogy a sorozatos kudarcok és
kritika, illetve önkritika ellenére valójában nem voltak személycserék a vezetésben – ilyen javaslat fel sem merült, a pártnak arra kellett törekednie, hogy „átnevelje” a kevésbé harcias vezetőket, nem pedig arra, hogy leváltsa őket. Amikor
a gyár még a szovjet partnernek is csalódást okozott, Gallerach önkritikát gyakorolt ugyan, de komolyabb következménye nem volt az ügynek. A vezérigazgatót Ulbricht visszavonulása után mozdították el, és nem szakmai hibái miatt.
Hasonló ellentmondást rejt az a kifogás, amely szerint csak júniusban jelentek
meg a szocialista munkaverseny januári eredményei. Ha ilyen egyáltalán megtörténhetett a szigorú pártfegyelem alatt, akkor arra kell gondolnunk, hogy nem
is volt olyan szigorú az a pártfegyelem. Ha a vezetőket a pártretorika nem is kímélte, a munkásokkal egészen más volt a helyzet: szóba sem került, hogy őket
hibáztassák a nagy exporthátralékok miatt. Ellenkezőleg, az üzemi pártszervezet határozottan kiállt a dolgozók mellett, sőt, fizetésemelést adtak akkor, amikor a Zeissnak sikerült a legjobban alulteljesíteni a tervet az egész ágazatban. Ha
ezt összevetjük azzal, hogy a reform eredetileg bérstoppal indult, azt kell mondanunk, hogy a kommunista párt az NDK-ban – csakúgy, mint Magyarországon
– igen jelentős engedményekre kényszerült a munkásokkal szemben, ami éppen
az ipari munkásság politikai súlyának meglétét igazolja.297
A reformidőszak az NDK-ban tehát több szempontból is a kísérletezés korának tekinthető. Politikai liberalizálásról – főleg Magyarországgal összehasonlítva – nem lehet ugyan beszélni, az azonban mindenképpen figyelemre méltó,
hogy a korszakban megjelenhetett a nyilvánosságban egy olyan kemény munkáskritika, amiről az idézett gerai jelentés tudósít. Itt nemcsak arról van szó,
hogy a pártvezetőket bírálták (aminek később nem találjuk nyomát a körzet
pártjelentéseiben), hanem arról, hogy a magyar esethez hasonlóan az NDK-ban
is kifejezésre jutott egy általánosabb munkáselégedetlenség. Az a költői kérdés,
hogy „mi hasznunk van a szocializmusból?”, illetve a munkások formális szerepe
a vállalati döntéshozatalban (ti. a tájékoztatás hiánya az üzemi tervekről és feladatokról) szépen rímel a magyar jelentés azon megállapítására, hogy „sok helyen a munkások úgy érzik, hogy csak a munkához van joguk”. A központi pártvezetés felé közvetített munkáskritika mindkét ország esetében túlmutatott a
gazdasági reform kritikáján, és mélyebb elégedetlenséget fejezett ki a rendszer
297

Az NDK 1960-as évekbeli bérpolitikájáról lásd Peter Hübner: Konsens, Konflikt und Kompromiȕ, i. m.
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politikájával szemben. A pártnak választ kellett adnia arra a kérdésre, hogy a
munkások miért támogassák a szocializmust. Nem tudjuk persze, hogy ha a keletnémet reform folytatódik, milyen szerep jutott volna a munkásosztálynak az
új gazdasági rendszerben. Mivel a nagy beruházások komoly munkaerőhiányt
okoztak, az legalábbis valószínűsíthető, hogy a reformereknek is ki kellett volna
egyezniük az ipari munkásosztállyal. Költői kérdés marad, hogy rászánták volna-e magukat a politikai liberalizálásra, vagy megpróbálták volna-e valamelyest
szélesíteni a gyárak fölötti munkásellenőrzést. A reform, mint írtam, a kísérletezés időszaka volt. Az NDK-ban az mindenképpen eredménynek tekinthető, hogy
a korszakban a fentiekhez hasonló politikai vélemények egyáltalán elhangozhattak nyilvános fórumokon, és legalábbis lehetségesnek tűnt, hogy elindul egy,
a magyarhoz hasonló, ideológiailag kevésbé ellenőrzött társadalmi párbeszéd.

A lehetetlen tervezése? Vizsgálat a készüléküzemben
Míg az előző fejezetben az üzemi vezetőké volt a főszerep, most arra teszek kísérletet, hogy egy sok szempontból egyedülálló dokumentumcsoport, a készüléküzemben végzett ellenőrzés anyagai segítségével rekonstruáljam a munkások politikai gondolkodását a reform időszakában. A bevezetőben hangsúlyoznom kell, hogy a német munkásokra vonatkozó források a korszakban meglehetősen szegényesek – az ún. Konfliktkommission298 anyagai elvesztek, a vezérigazgatóhoz írott panaszlevelek299 túlnyomó többségében pedig a levélírók
a lakáskérelmük elintézését sürgetik, illetve elviselhetetlen lakáskörülményeikre panaszkodnak. Az üzemi pártszervezet fennmaradt anyagai túlnyomórészt
csak kimutatásokat, statisztikákat tartalmaznak; az 1970-es évektől pedig ezek
az anyagok be sem kerültek a tartományi levéltárba. Az 1969-es ellenőrző vizsgálat ránk maradt jegyzőkönyvei ezért egészen különleges forrást jelentenek,
mivel a korszak pártanyagaival ellentétben szólnak a párt és a munkások viszonyának problémáiról. A vizsgálatot a párt által kiküldött bizottság folytatta le a
kirívóan rossz eredményeket produkáló készüléküzemben, amelyet Gallerach is
kritizált az üzemi pártbizottság egyik ülésén.300
A bizottság tagjai sok részleget végigjártak, és számos különböző beosztású alkalmazottat megkérdeztek a vezetőktől a munkásokig. A jegyzőkönyvek298
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Munkaügyi döntőbizottság az NDK-ban.
A hivatalok és az egyszerű állampolgárok közötti levelezés nagyon érdekes forráscsoportot alkot. Lásd
Ina Merkel (szerk.): „Wir sind noch nicht die Meckerecke der Nation.” Briefe an das Fernsehen der DDR.
Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2000. A saját levéltári kutatásaim is megerősítik, hogy a vezérigazgatóhoz írt panaszlevelek sokat elárulnak a jóléti diktatúra hétköznapjairól, társadalmi életéről és
fogyasztási szokásairól.
Protokoll der IKL-Sitzung, 15. und 18.8.1969, i. m.
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ből nem rekonstruálható, hogy mennyire volt hivatalos a megkeresés, és menynyiben volt szó egyszerű beszélgetésről – a bizottság tagjai egyébként valószínűleg vegyes módszert alkalmaztak. Ami rögtön szemet szúr – főleg a későbbi,
szinte teljesen semmitmondó keletnémet jelentésekkel való összehasonlításban
–, az, hogy a munkások és az egyszerű párttagok meglepően szókimondó véleményt mondtak a vezetőkről: többek között azt, hogy szakmailag nem állnak a
helyzet magaslatán, és nem tudnak megbirkózni a termelés irányításával. Több
helyen említettem, hogy az NDK-ban a kommunista párt sokkal elnyomóbb politikát folytatott, mint Magyarországon. Érdemes azonban összevetni a munkások fenti szókimondását a magyar dokumentumok azon állításaival, hogy az alkalmazottak nem merik bírálni a feletteseiket, és úgy érzik, hogy a párt nem védi
meg a mégoly jogos kritikust sem a „főnök” bosszújától.
A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a készüléküzem munkásai nem féltek kritizálni akár név szerint is a vezetőiket, és konkrét esetekkel igazolták a munkaszervezés hiányosságait. A nyílt bírálat azért szembetűnő, mert a kritika legfőképpen a tervrendszer ellen irányult, mint ami tulajdonképpen felelős a termelés kifogásolt zavaraiért. A bírálat élét az sem vehette el, hogy az új gazdaságirányítás még jobban felborította a termelést. Az esztergályosműhelyben lefolytatott vizsgálat például a következőket állapította meg:
A munkások azt mondják, hogy ilyen körülmények között egyáltalán nem lehet
dolgozni. Az utasítások napról napra változnak, és sokszor teljesen ellentmondanak egymásnak. A tervelőirányzatok gyakran egyáltalán nem felelnek meg a
normáknak, amiket folyton változtatnak.301
Az esztergályosműhely munkásainak a pártvezetőkről is megvolt a véleményük:
Az APO-vezetők302 és a pártcsoportok rendszeresen gyűléseket hívnak össze, ahol
szép szavakat mondanak ugyan, de azokból aztán nem lesz semmi. Senki nem
érzi itt azt a harci szellemet, amiről annyit beszélnek. A csoportgyűléseknek sincs
valami magas színvonaluk. Ezeken általában csak a funkcionáriusok és az állami vezetők beszélnek, a munkás elvtársak alig. Az okok abban keresendőek, hogy
a munkás elvtársaknak az a véleményük, hogy úgyse változik semmi.303
A fenti vélemények különösen akkor érdekesek, ha figyelembe vesszük, hogy
azokat egy párt által kiküldött ellenőrző bizottságnak mondták el a munkások.
A keletnémet jelentésekben szinte tabunak számított a párt – Honecker alatt
meg aztán bármi, ami megzavarhatta volna a rendszernek a nyilvánosság elé
301
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ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV B-4/13/79, Bericht, 19 September 1969.
APO (Abteilungsparteiorganization) = osztályszervezet.
Bericht, APO-Leitung, 19 September 1969.
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rajzolt tökéletes harmóniáját. Az NDK ebből a szempontból nyugodtan párhuzamba állítható a szovjet sztálinizmus legsötétebb időszakával, amikor „rendszerellenes kirohanásnak” számított még a legenyhébb bírálat is a pártról vagy a
szovjet társadalomról. Később látni fogjuk, milyen megtorláshoz vezetett például egy humoros farsangi kiadvány – amit ráadásul párttagok adtak ki. A rendszer
nem tudta ugyan ellenőrizni az állampolgárok gondolkodását, és sok jel mutat
arra, hogy a pártmunkások legalábbis tisztában voltak az emberek valódi érzelmeivel, például a nagy Szovjetunió iránt. A nyilvánosság előtt azonban nem tűrték el a mégoly jó szándékú bírálatot sem, mintha csak attól féltek volna, hogy
a nagyobb demokratizálás elkerülhetetlenül a rendszer bomlásához vezet. Holott – és ezt érdemes hangsúlyozni – a keletnémet munkások körében erősen élt
egy baloldali mentalitás. Ez a készüléküzem munkásaival folytatott beszélgetésekben is kimutatható, ami azért érdekes, mert a későbbiekben egyáltalán nem
olvashatunk olyan munkásokról, akik ilyen nyíltan kimondták a funkcionáriusok és a munkások közötti ellentétet. Szándékosan vagy véletlenül, de a bürokratikus keletnémet pártnyelv fordulatai ezúttal is eredményeznek némi iróniát („az okok abban keresendőek” fordulat a pártdokumentumok egyik kedvenc
kifejezése volt).304 Míg Gallerach a gyári pártvezetés ülésén azt hozta fel a saját
mentségére, hogy a készüléküzemben nincs fegyelem, és a vezetők azt csinálnak,
amit akarnak,305 addig itt a munkások kifogásolták a termelésirányítás lazaságát, az anyaghiányt és a rossz szervezést. Ők azonban azt is őszintén elmondták,
hogy az üzemben az emberek kinevetik a „harci” propagandát, a termelés frontját és a küzdőszellemet (ami ráadásul az idősebbeket kínosan emlékeztethette
a náci idők hasonló szellemű propagandájára, noha ezt nyilvánvalóan nem merték kimondani). Az viszont mindenképpen sokatmondó kifogás, hogy a munkások azért nem mondják el a véleményüket a pártgyűléseken, mert úgysem változik semmi. Az a tény, hogy ez a vélemény nyilvánosságot kapott, azonban mégiscsak azt bizonyítja, hogy a „kísérletezés” korában a dogmatikus NDK-ban is fellazult az ideológiai fegyelem.
Bár az NDK-ban a nagyobb szabadság mindig idézőjelek között értendő –
nem véletlenül hivatkozom itt annyit a magyar példára, ami az NDK-hoz képest
304
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A „mindennapi ideológia” egyébként még a konyhában is megjelent. Egy 1968-as információs jelentés arról tudósít, hogy a menzán „kiéleződött a helyzet”, mert nincs szakképzett szakács, és ehetetlen a koszt. A munkások ezért megkeresték a párttitkárt a menzai menüvel, és megkérdezték tőle:
„Ti meg tudjátok ezt enni? Mert mi nem.” Emellett mutattak neki egy 1959-es étlapot, amiből kiderült, hogy akkor sokkal jobb volt a koszt. A jelentés szerint a pártitkár „azonnal magához ragadta a
kezdeményezést”, megkereste a kombinát vezetőit, „és konstruktív javaslatokat tett arra, hogyan lehet javítani a helyzetet az üzemi étkezés területén”. Az persze nem derült ki, hogy javult-e a koszt.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/3/255, Informationsbericht der IKL,
12.6.1968. Az esetet a későbbiekben részletesen bemutatom, itt csak azért idéztem, mert az NDK-ban
az „ideológiai fegyelem” sokszor a nevetséges oldaláról mutatja be – legalábbis az utókornak – a diktatúrát (lásd a konyhai helyzet „fokozódása”).
Protokoll der IKL-Sitzung, 15. und 18. 8.1969, i. m.
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„nyugati” országnak számított –, más jelek is arra utalnak, hogy ebben az időszakban az emberek bátrabban feszegették a határokat, és szegtek meg bizonyos politikai tabukat. A készüléküzemben folytatott vizsgálat ugyanis feltárt
más „ideológiai hiányosságokat”, amelyek sokat elárulnak a párt és a Zeiss-munkások feszült viszonyáról, illetve arról, hogy a párttagságot sok esetben egyszerűen ráerőltették a munkásokra:
Komoly ideológiai hiányosságok lépnek fel a tekintetben is, hogy számos elvtárssal állandóan elvi vitákra kényszerülünk a tagdíj összegéről. Itt van például M.
elvtárs esete, aki esztergályosként dolgozik a Zeissnál, és egy éve állt munkába.
Már januárban kiderült, hogy az előírt 11,85 márka helyett csak 2,5 márkát fizetett be. Ebben a hónapban 17 márkát kellene fizetnie. Naponta próbáltak az elvtárs lelkére beszélni. Először csak 3 márkát akart fizetni, és most azt a véleményt
képviseli, hogy egyáltalán semmit sem fog fizetni. Ő belépett ugyan a pártba, de
szabadon ki is léphet belőle.306
Itt egyébként megint találkozunk némi – valószínűleg akaratlan – nyelvi iróniával, mert a párttagok mindig előszeretettel képviseltek valamilyen véleményt.
Sokat elárul az üzemben uralkodó „ideológiai fegyelemről”, hogy M. elvtárs
az elvi elbeszélgetések ellenére sem tért jobb belátásra, sőt kijelentette, hogy
szándékában áll kilépni a pártból. És itt érdemes felhívni a figyelmet egy érdekes pontra a párt és a munkások viszonyában. Az uralkodó rezsim – éppúgy,
mint Magyarországon – garantálta, sőt, megkövetelte, hogy mindenkinek legyen
munkája vagy legalábbis munkahelye. Ezért a nagyobb karrierre nem áhítozó
munkást valójában nem tudták hathatósan fenyegetni: ha nem lépett fel nyíltan
a rendszer ellen, bebörtönözni nem tudták, egyébként pedig garantálniuk kellett az olyan, állampolgári jogon járó „juttatásokat”, mint a munkahely vagy az
NDK esetében később az állami lakás. Erre a pontra még visszatérünk; de valóban érdemes elgondolkodni azon, hogy miközben tekintélyes szakirodalom tárgyalja, hogy miért nem volt a létező szocializmus munkáshatalom, megnézhetjük úgy is a kérdést, hogy miben volt mégis az. A mindenkinek garantált munkával az állam igen fontos fegyelmező eszköztől fosztotta meg magát; ráadásul a
nagy fejlesztések munkaerőhiányt okoztak, ami megint csak erősítette a munkások alkupozícióját. Üzemünkre visszatérve: ha a pártcsoport szükségesnek látta
hangsúlyozni, hogy ennyit küzdött M. elvtárs megagitálásáért (aki az első időktől nem fizette rendesen a tagdíjat), akkor ebből az következik, hogy a pártnak
nagyobb szüksége volt a munkásokra, mint a munkásoknak a pártra.
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A készüléküzem munkásai, ahogyan már jeleztem, nem elégedtek meg azzal, hogy általánosan bírálták a vezetőket, hanem konkrét példákkal is igazolták egyes főnökök szakmai felkészületlenségét. Az esztergályosműhely munkásai például elmondták, hogy az üzemvezetés megvásárolt két nagy teljesítményű
esztergagépet anélkül, hogy megkérdezték volna a munkásokat, szükség van-e
ezekre a gépekre a műhelyben.
Az egyik gép azóta is csak áll az edzőműhelyben, ami gyakori beszédtéma a munkások között. Nem értik, hogy a vezetés ennyire tehetetlen, vagy pedig ez egyenesen szabotázs.307
A pártalapszervezet egyik vezetőségi tagja, aki a maróműhelyben dolgozott, hozzátette, hogy a gép sok valutájába került a népgazdaságnak, ami így veszendőbe
ment, ráadásul megnőtt a karbantartási és a leállási idő, ami azt jelentette, hogy
a normák is változtak. Ő többször elmondta a pártgyűléseken, hogy nem figyelnek a munkások véleményére, sőt, készített egy részletes kimutatást is a maróműhely gépeiről.308 Utólag persze nehéz kideríteni, hogy pontosan mi történt, és
vajon szükség volt-e a megvásárolt gépekre, vagy nem. Azt azonban a többi műhelyben lefolytatott vizsgálat is igazolja, hogy általános volt az elégedetlenség a
„tehetetlen” (hogy ne mondjam, tutyimutyi) vezetőkkel szemben: a munkások
rajtuk kérték számon az anyagellátás akadozását és a folytonos leállásokat (holott, ahogyan majd a későbbiekben látni fogjuk, ők is ki voltak szolgáltatva a gazdaságirányítás általános káoszának). „A termelés folyton elakad, mert nincs elég
munkaanyag, elsősorban öntvény, és nem tudják megoldani, hogy időben a gépen legyen a szükséges munkadarab.”
Míg a reform ellenzői azt vetették a vezetők szemére, hogy a gazdasági feladatok kedvéért elhanyagolják a pártmunkát, a munkások, éppen ellenkezőleg,
úgy látták, hogy a vezetőket túlságosan lefoglalja a feleslegesnek ítélt ideológiai munka: „Mindenhol panaszkodnak az emberek, hogy a vezető funkcionáriusok, beleértve az összes társadalmi szervezetet, alig-alig mutatkoznak az üzemben.”309 A bírálat ugyan tompítja a munkás–funkcionárius ellentétet, az azonban
kiderül belőle, hogy a munkások általában nem tekintették az ideológiai munkát munkának.310 Ezt egyébként párhuzamba állíthatjuk a fehérgalléros–kékgalléros munkások ellentétével, amit Magyarországon is megfigyelhetünk. A fizikai
munkások általában csak a termelést tartották munkának, a nem termelő dol307
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Uo. Bericht (GDREH 1, Y, Abteilungsleiter).
Uo. Bericht (Gen. R. és Gen T. GO-Leitungsmitglieder).
Uo. Bericht (APO-Leitung).
2003–2004-ben összesen 50 életútinterjút készítettem a Zeiss egykori, illetve ma is ott dolgozó munkásaival. Több interjúban elhangzott, hogy a funkcionáriusokat a munkások naplopóknak tekintették, akiket nekik kell eltartaniuk.
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gozókat pedig jórészt ingyenélőknek tekintették, akik az ő munkájukból élnek.
Nem véletlenül agitálta annyit az üzemi pártszervezet a munkásokat: általában
megfigyelhető, hogy az NDK-ban a termelésben dolgozó elvtársak nagyobb tekintélyt élveztek, mint a „főállású” pártkáderek.
Ne legyünk azonban igazságtalanok a keletnémet gazdasági és termelési vezetőkkel szemben, akiken a politikai nyomás sokkal nagyobb volt, mint a munkásokon; és persze a terv nem teljesítéséért is nekik kellett „elvinni a balhét”.
Amikor a bizottság meghallgatta a készüléküzem egyik közgazdászát, Z. elvtársat, a közgazdász a jegyzőkönyv szerint nagyon rossz idegállapotban volt, és
nem tudta visszatartani a könnyeit. A meghallgatásból kiderült, hogy a vezetők
a bérelszámolásnál számos szabálytalanságot elnéznek, hogy biztosítsák a munkások jóindulatát:
A technológiai munkatervek 33%-át nem tartják be, a bérelszámolási lapok 25%ánál megváltoztatják a normát. A köszörűsműhelyben 100 technológiai előírásból 3-nál tartják be a normát. Az eredmény: hihetetlenül magasak a bérek, vannak munkások, akik 1400 márkát visznek haza. Az elosztóban a normák 15%-át
nem tartják be. Az ottaniak azt a véleményt képviselik, hogy az ő elszámolásukat egyáltalán nem érti meg egy olyan közgazdász, aki nem náluk dolgozik, mert
nem ért a kollégák munkájához. Csak az elosztó munkatársainak van világos képük az ott folyó munkáról. Ez egyértelműen ideológiai probléma. Ebben az összefüggésben Z. elvtárs megjegyezte, hogy az elosztó állam az államban.
A közgazdász ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy az üzemben nincs elég szakképzett középvezető – és ebben az egyben egyezett a véleménye a munkásokéval.
Nem tartják be a megrendelési határidőket és a szerződéseket, és az anyagellátás sem biztosított. A készüléküzem elmulasztotta a középvezető-gárda szakmai
és politikai kiképzését, ezért nincsenek abban a helyzetben, hogy meg tudják oldani a napi feladatokat. Mindent felülről kell eldönteni, innen az óriási túlterhelés. Az egész munkánk abból áll, hogy próbáljuk befoltozni a lyukakat, miközben
egyre újak és újak keletkeznek.
A közgazdász a meghallgatás során azt is elmondta, hogy „a készüléküzem nyolc
éve nem teljesítette a tervet, és számos kolléga kételkedik abban, hogy egyáltalán lehet-e a tervet teljesíteni”. Közlése szerint a vezetők jelentős anyagi engedményekre kényszerültek a munkásokkal szemben, mert 48%-ra emelkedett
a többletbér.311
311
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A bizottság megkereste a készüléküzem műszaki igazgatóját, aki lényegében
megerősítette a közgazdász közléseit. A munkások nem értik, hogy ha állandóan
túlóráznak, és a hétvégén is dolgoznak, miért nem tudják a tervet már nyolcadik
éve teljesíteni. A munkabérrel kapcsolatban az igazgató azt mondta, hogy a köszörűsműhelyben és a szereldében az átlagbérek azért olyan magasak, mert nincsen konkrét munkaterv az egyes munkafolyamatokról. A művezetők nem akarnak konfliktusba keveredni a munkásokkal, inkább jóváhagyják a magasabb béreket. Az igazgató hozzátette, hogy a művezetőknek nincs elég tekintélyük, mert
gyakran kevesebbet keresnek, mint a munkások.312 Ő is panaszkodott a vezetők túlterheltségére, szerinte a készüléküzem vezetői napi 12–14 órát töltenek a
gyárban, hogy megbirkózzanak a napi feladatokkal.313 Ez azért történt így, mert
nem volt elég jól képzett középszintű vezető. Ebben, úgy látszik, mindenki egyetértett: a pártalapszervezet egyik vezetőségi tagja konkrét eseteket említett, ahol
a termelési irányítóknak nem volt meg a megfelelő szakképzettségük, mint például éppen a köszörűsműhelyben, ahol „a műszaki dokumentumok 35%-a hamis”, és „a munkások minden szabálynak fittyet hányva maguk írják a bérelszámolási lapokat”.314 Ne gondoljuk, hogy a felső vezetés ennyire nem törődött volna a készüléküzem gondjaival; az 50 szakembert, aki végül azért utasította viszsza a Zeiss ajánlatát, mert nem kaptak lakást, éppen a készüléküzemben akarták elhelyezni. Gallerach beszámolójában leírta, hogy magasabb béreket kínáltak a keresett szakembereknek; csakhogy, ahogyan ezt a tényt már többször aláhúztam, a munkások – és különösen a szakemberek – abban az időben megengedhették maguknak, hogy válogassanak. Ezért a kisebb-nagyobb bérmanipulációkon sem csodálkozhatunk: a vezetőknek ott volt a terv, amit teljesíteni kellett, nem tehettek mást, mint hogy az együttműködés érdekében szemet hunytak a szabálytalanságok felett, és engedték, hogy a munkások hazavigyék a magas fizetéseket.
A munkások természetesen igyekeztek a lehetőség szerint főnökeiket hibáztatni a terv nem teljesítéséért. Ugyanakkor az elmondásokból kiderül, hogy a vezetők tényleg nehezen tudták utolérni önmagukat – és ehhez még vegyük hozzá
a rájuk erőltetett ideológiai munkát. A csiszolóműhely munkásai arról panaszkodtak, hogy a műhelyben nagy a fejetlenség: vezetőik össze-vissza kapkodnak,
és máról holnapra megváltoztatják az utasításokat.
A dolgozók tudják, hogy le vannak maradva a tervvel, de azt senki sem tudja, hogy személy szerint neki mit kéne csinálni azért, hogy behozzák a lemaradást. A feladatok nincsenek rendesen kiosztva a munkatársak között. Ezért az312
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A művezetők alacsony fizetését a Rába-gyár üzemi pártbizottsága is többször kritizálta az 1970-es
évek elején. Erről lásd „Az életszínvonal és a politika” c. fejezetet.
Bericht der IKPKK (K, technischer Leiter der GB), i. m.
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tán mindenki igyekszik minél gyorsabban befejezni a saját munkáját, az elszámolást meg ráhagyja a brigádvezetőre vagy a művezetőre. Külön problémát jelent a különműszak. Ennek fő ideológiai akadálya az, hogy a műhelyben sok aszszony dolgozik, akik háztartási kötelezettségeik miatt nem vállalják a túlórázást.315 Ezért a műhelynek nincs is külön programja arra, hogyan hozzák be a
tervhez képest a lemaradást.316
A műhelyben működő „6. Kongresszus” brigád vezetőjéről kiderült, hogy nem
vesz részt a pártszervezet gyűlésein, amire a bizottság zárójelben rögtön meg is
jegyezte: „Hogyan lehet brigádot vezetni pártinformáció nélkül?”317 A brigádvezető a következő problémákat sorolta fel a műhelyben:
…akadozó anyagellátás; túl sok utómunka; régebben raktárra dolgoztak, ma
nem; a brigádterv túl magas; tanulókat állítottak be dolgozni, akiknek még
nincs elég gyakorlatuk; a felső vezetők csak azért jönnek le a műhelybe, hogy a
különműszakért agitáljanak. Ezek mind olyan tényezők, amelyek lehetetlenné
teszik, hogy valaha is teljesítsük a tervet.
A „6. Kongresszus” brigád egyébként még 800 túlórát vállalt a teljesített 1200
mellé. A brigádvezetőnek a pártépítéssel is voltak gondjai: a 11 brigádtagból
csak 2 volt párttag, és amikor 3 munkást megkértek, hogy legyen jelölt, azzal
utasították vissza, hogy a párttagság „túl sok pluszmunkát jelentene nekik”.318
A csiszolóműhelyéhez hasonló eredményeket hozott a maróműhelyben lefolytatott vizsgálat, ahol a munkások azért nem tudtak folyamatosan dolgozni, mert a leszállított alkatrészek túl nagyok voltak, illetve akadozott a szállítás. A munkások szerint az állami vezetőknek fogalmuk sincs, hogy mennyi időt
vesz igénybe a munka előkészítése, mert soha nem jönnek le a műhelyekbe, hogy
személyesen ellenőrizzék a munkát. Ugyanakkor naiv módon azt is kikotyogták, hogy az utómunkát még egyszer kifizeti nekik az üzem (ami persze megmagyarázza, hogy miért volt olyan sok az utómunka). A maróműhely munkásai
ezután nem haboztak leleplezni a „6. Kongresszus” brigád mesterkedéseit: ró315
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A munkásnőkre nehezedő kettős terhelésről (a munkában és a háztartásban) lásd Fodor Éva: Working
difference, i. m.; Annette Schüler: „Die Spinne”,i. m.; Beatrix Bouvier: Die DDR- ein Sozialstaat?, i. m., különösen 110–151.; Tóth Eszter Zsófia: “Puszi Kádár Jánosnak”, i. m. Itt teszem hozzá, hogy jómagam
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luk meg az derült ki, hogy azért vállalnak a második műszak helyett inkább hétvégi munkát, mert azért többet fizet az üzem. A pártélettel viszont a maróműhely sem állt jobban, mint a 6. Kongresszusról elnevezett brigád: a vizsgálat az
ő párttagságuk körében is feltárta, hogy nem tartanak rendszeresen pártgyűlést, és más „ideológiai hiányosságok” is kiderültek. A pártalapszervezet vezetőségi üléseiről nem készült jegyzőkönyv, az 1969-re kidolgozott választási kampánytervet pedig „sehol sem találták” a párttagok. Az alapszervezeti titkárt többen bírálták azért, mert alig jött le a műhelyekbe; a maróműhelybe az azt megelőző évben csak egyszer jutott el, pedig többször is hívták.319 Az üzemi pártélettel hasonló gondok voltak a Rábánál is, ahol több üzemben a párttagok szintén nem tartottak rendszeres pártgyűlést. Ebből arra következtethetünk, hogy a
párt általában nem várta el, hogy olyan intenzív pártélet folyjon a termelésben,
mint a humán területen (ami egyébként mutatja, hogy az előbbi kevésbé volt
ideológiaérzékeny terület).
A feltárt „ideológiai hiányosságok” mellett a készüléküzemben is nyilvánvalóan nagyobb súllyal estek latba a termelés és a munkaszervezés fogyatékosságai.
Készüléküzemről lévén szó, az új műszaki fejlesztések alapvetően meghatározták a gyár sikereit. Itt is mutatkozott azonban lemaradás: az E-rendszeren hiába dolgoztak annyit a készüléküzem munkatársai, nem mutatkozott meg, úgymond, a megfelelő eredmény. „A dolgozók azt kérdezik, hogy az egész munkának egyáltalán van-e értelme, ha a lemaradás egyre nagyobb.” Az üzem műszaki igazgatója minderre lakonikusan annyit felelt, hogy a Zeissnak 50 diplomás
szakembert ígértek, akik végül azért nem jöttek, mert a vállalat nem tudott lakást adni nekik. A vezetők kezében nincs elég eszköz arra, hogy fegyelmet tartsanak, ő például egyszer odáig ment, hogy kevesebb fizetést adott három művezetőnek, akik nem teljesítették a tervet, de soha többet nem tesz ilyet, mert anynyi gondja volt utána a munkaügyi bírósággal.320
Mint látjuk, a vizsgálat mind a vezetők, mind pedig a munkások oldaláról felszínre hozta a létező szocializmussal szembeni elégedetlenséget. Az üzemi pártalapszervezet egyik vezetője, A. elvtárs például azt kifogásolta, hogy a vállalatnál
túl nagy a bürokrácia. Számítása szerint a szerződések általában 1 km-t is megtesznek az üzem különböző irodái között, és az is előfordul, hogy egy-egy szerződés egyszerűen elvész menet közben. Szerinte már az is eredmény lenne, ha egy
helyre lehetne költöztetni a különböző irodákat, amelyek most szanaszét vannak szórva az üzem területén.321
Mindennek a tetejébe még arra is fény derült, hogy 1959 óta hamisan könyvelik el az üzemben a leszállított árukat, amiről az egész üzemi pártvezetés tudott.
Így leszállítottnak könyvelik el az árut, ha valami apróság hiányzik, amit a kö319
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vetkező hónap első 10 napjáig pótolni lehet. Az egyik vezető szerint minden készüléküzemben megengedett az ilyen „apró” manipuláció. Ő különben a technikusok hiányával magyarázta az üzem nehézségeit: míg a világban 100 munkásra jut 8 technikus, addig az NDK-ban ez éppen a fele. 1966-ban például csak 20
technikusuk volt, azóta 70–80%-kal többen vannak, hiányzik viszont legalább 50
fejlesztő mérnök, akik végül azért mentek máshova, mert ott megkapták az állami lakást, amit a Zeiss nem tudott nekik biztosítani.322 A beszámolóból egyébként kiderül, hogy a szakképzett „középgárda” hiánya sokban magyarázhatta a
rossz termelési eredményeket, mint ahogyan a tapasztalt, szakképzett munkások is éppen ezért engedhették meg maguknak a bérmanipulációt (hiszen a vezetőknek szükségük volt a munkájukra és a tapasztalatukra).
A termelési vezetők nemcsak védekeztek, hanem vádoltak is – ami megint
csak megmutatja, hogy a termelésben más szabályok uralkodtak, mint az agyonszervezett „ideológiában”. G. elvtárs, az üzemi pártvezetőség egyik tagja például
odáig ment, hogy nyíltan kimondta: a felülről jövő nyomás kényszerítette bele a
fenti manipulációba az üzemvezetést.
A vezetőktől megkövetelik, hogy mindenáron gondoskodjanak arról, hogy világítson a vörös csillag. Amikor elmondják az előzetes terveket, gyakran megtörténik, hogy nem fogadják el, hanem 2-3 millióval többet követelnek. A vezetők nem
tehetnek mást, rábólintanak, anélkül hogy meglennének az előfeltételek. A hiányzó előfeltételek – G. elvtárs szerint – a központi berkekben keresendőek. Az
edzőműhelyt a főüzemben például fél éve bezárták, a déli üzemben viszont csak
most nyílik meg az új műhely. Egy egész sor üzem, köztük a készüléküzem, rá van
azonban utalva az edzőműhelyre, és mivel nem kapják meg a munkadarabokat,
mert a műhely áll, nem tudják befejezni a gyártmányokat. Ez csak egy példa a
sok közül. G. elvtárs szerint ennek semmi köze a tervezéshez, a zavart központilag szervezik, a következményeket pedig rálőcsölik az egyes üzemekre.323
G. elvtárs sommás véleménye jól példázza, hogy a termelési vezetők igen meszszire mehettek a szókimondásban, gondoljunk csak arra a megjegyzésre, hogy
állandóan „ragyogtatni kell” a vörös csillagot – mindez egy pártvezető szájából.
Valószínűbb, hogy a párt a termelésben nem az ideológiai hűséget nézte elsősorban; G. elvtársra mint jó szakemberre szükség volt, az üzemi vezetők pedig szinte „automatikusan” bekerültek a pártvezetésbe.
A fentiek fényében azon sem csodálkozhatunk, hogy pártvezetők is mondtak
olyan kemény kritikát a pártvezetőségi gyűlések színvonaláról, mint az egyszerű párttagok. A termelésben dolgozók többsége, nem vitás, egyszerű időpocsé322
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kolásnak tekintette az állandó „gyűlésezést” – így volt ez egyébként a Rábánál is,
noha ott sokkal szabadabban nyilvánulhattak meg a párttagok, mint a szigorúan ellenőrzött NDK-ban. Az alábbi meghallgatás egyébként igazolja a munkás–
vezető ellentét meglétét – mint ahogyan azt is, hogy az üzemvezetők bekerültek
a pártvezetésbe, sőt, befolyásuk a pártban is erősen érvényesült (ami egyébként
szintén igaz a magyar esetre).
Sokat beszélnek, és keveset határoznak. Nincs értelme felszólalni, vagy pláne kritizálni valamit, mert az állami vezetőknek így is, úgy is igazuk van. Nem változik semmi, a pártvezetőség mindent elfogad, amit az üzemvezetők mondanak.324
Tanulságos még W. elvtárs összefoglalója, aki a következő problémákat sorolta fel az üzemben:
A munkások egy része azt hiszi, hogy a szocializmus már megvalósult, és egy kicsit elengedheti magát az ember. Ami a bérelszámolást illeti, ott viszont nem tűrnek el semmiféle lazaságot. „A pénznek stimmelnie kell” – mondják. Számos kolléga a régi Zeiss iránti hűségből dolgozik lelkiismeretesen, nem valamiféle politikai öntudatból vagy elvi osztályálláspont alapján.325 Mivel a kollektíva már nyolc
éve nem tudja teljesíteni a tervet, sokan kételkednek gazdasági politikánk helyességében. Az itt a vélemény, hogy túl magasak a követelmények, és a tervet nem
lehet teljesíteni. Sok művezető nincs tisztában a műszaki előírásokkal, és nem
tud fegyelmet tartani. Ez abban nyilvánul meg, hogy nem tartják be a normát, a
munkások pedig csillagászati fizetéseket visznek haza.326
W. elvtárs szavai legalábbis azt mutatják, hogy a kollektívát sokkal inkább a régi
Zeiss iránti hűség tartotta össze, mintsem az új rendszerben annyit hangoztatott szocialista munkástudat. Nem akarom azt mondani, hogy az utóbbi egyáltalán nem érvényesült; az azonban mindenképpen tanulságos, hogy a régi Zeiss
iránti szolidaritás a német esetben ilyen erős hatást tudott kifejteni az új rendszerben is. Hasonló motívumokkal egyébként a Rábában is találkozunk: gondoljunk csak a megyei első titkár és Horváth Ede konfliktusára, amikor az utóbbi
meg akarta szüntetni a vagongyártást (mindkét ember vagongyári munkásként
kezdte a pályafutását, ami – a Zeisshoz hasonlóan – akkoriban és persze később
is igen nagy presztízsű gyárnak számított). Más összefüggésben, de említettem
már a hagyományos paraszti társadalom erős tudatformáló hatását a szocialista
324
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Uo. Bericht (Gen. H).
Kiemelés – B. E.
Bericht der IKPKK (Gen. W), i. m. Welche Probleme sieht der Betriebsleiter?
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Magyarországon. A fenti példák viszont azt mutatják, hogy a régi munkásmozgalom hatása is erőteljesen érvényesült – legalábbis így volt ez még az 1960-as
években.
De a nagy hipotézisektől térjünk vissza egyelőre a készüléküzembe. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogyan lehetséges, hogy ez az egyetlen vizsgálat több
szabálytalanságot, „ideológiai hiányosságot” és egyéb, éppen nem a munkáskollektíva tökéletességét tükröző tényt tárt fel a Zeissnál, mint a későbbi jelentések
összessége – már amennyi a tartományi és a vállalati levéltárban megmaradt. A
sok bírálatot nyilvánvalóan visszavezethetjük a vizsgálat okára – vagyis a gyár
kirívóan rossz eredményeire, amivel a Zeiss „annyit ártott a népgazdaságnak”,
mint ahogyan azon sem csodálkozhatunk, hogy a vezetők a központra, a munkások pedig a vezetőkre próbálták hárítani a felelősséget. A különféle beosztásban dolgozó alkalmazottakkal lefolytatott beszélgetések mégis egybehangzóan
igazolnak két tézist, amit az előző fejezetben is fejtegettem.
Az első következtetésem az, hogy a keletnémet kommunista párt – szemben
a rendszerváltás utáni, a hidegháborús ideológiát felelevenítő neototalitárius elmélettel, amely a mindenre kiterjedő ellenőrzést tekintette a legfontosabbnak
az egész rendszer működési mechanizmusából – valójában még attól is messze
volt, hogy a termelést olyan fokon ellenőrizze, ahogyan a sokat szidott „kapitalista tulajdonosoknak” ez sikerült. A termelési fegyelmet tovább rontotta, hogy
a párt kezét nemcsak az ideológiában kötötte meg a munkáspolitika, hanem a
valóságban is nagyon komoly engedményeket tettek a munkásoknak, ahogyan a
gyengén teljesítő Zeiss jelentései is ékesen bizonyítják. Fel sem merült például,
hogy a munkásokat okolják a gyár gyenge eredményeiért, büntetésre meg aztán
végképp nem került sor. Ellenkezőleg, a vezetők valójában nagyon sok mindent
elnéztek a munkásoknak, jól megfizették a hétvégi munkát és a különműszakot,
eltűrték a normák megsértését, a kisebb-nagyobb bérmanipulációkat és azt,
hogy a munkások „csillagászati” összegeket vigyenek haza. Mindez arra vall,
hogy a tapasztalt munkások alkupozíciói egyáltalán nem voltak olyan rosszak
az üzemben. Az anyaghiány miatti leállás nemcsak többletmunkát jelentett, hanem többletbért is, hiszen a hétvégi munkát külön megfizették. A technikusok
hiánya miatt a vezetőknek szükségük volt a szakképzett, tapasztalt munkások
jóindulatára; valószínűleg ezért nézték el nekik a bércsalást.
És ne felejtsünk el még egy fontos okot. A német társadalmat mindig is merev
osztályhierarchia jellemezte. A nemesség és a polgárság mellett a munkásosztály hagyományosan alsóbb rendű osztálynak számított. Ha visszatérünk arra a
költői kérdésre, hogy mi jót hozott a munkásoknak a szocializmus, egyet máris mondhatunk. A munkások olyan öntudatosan bírálták a vezetőket és tulajdonképpen a reformon keresztül a párt politikáját, ami mindenképpen arra vall,
hogy tudatában voltak társadalmi helyzetük megváltozásának. Ez egyébként az
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egyik válasz arra, hogy a nagyipari munkásság miért tartott ki olyan sokáig a
rendszer mellett – vagy a „megvalósult szocializmussal” szembeni fenntartásaik, kételyeik dacára miért vállalták mégis, hogy tovább „ragyogtassák” a vörös
csillagot.327
A másik következtetés, amit a fentiekből levonhatunk, az az, hogy a kommunista párt még az agyonfegyelmezett NDK-ban is ideológiai engedményekre kényszerült a munkásokkal szemben, ha a militáns nyelvezet és a kérlelhetetlen dogmatizmus ellenére előfordulhatott, hogy a „munkás elvtársak” nem fizettek tagdíjat, vagy hónapokig nem tartottak pártgyűlést. Igaz, a Zeissnál – az alapítók filantróp meggyőződésének köszönhetően – erősen kisebbségben voltak a
kommunizmussal szimpatizáló munkások; többségük szociáldemokrata meggyőződésű lehetett. A készüléküzemben lefolytatott vizsgálat azt igazolta, hogy
a párttal szembeni bizalmatlanság (vagy ellenszenv) jórészt megmaradt, és nehezen lehetett toborozni a pártba „munkás elvtársakat”. Megint szeretnék itt
visszatérni a fegyelmezésre: a munkások semmit nem kockáztattak, ha visszautasították a párttagságot, amelyből – ha nem akartak a termelésben előrelépni
(és ezt sokuk feleslegesnek ítélte, hiszen a művezetők sem kerestek sokkal többet) – nem sok hasznuk származott. Ugyanezzel a vonakodó magatartással Magyarországon is gyakran találkozunk: ahogyan az egyik üzemi párttitkár megfogalmazta a Rábánál, a párttagság „nem létkérdés” a munkásoknak.328 És ez a sokkal szigorúbban ellenőrzött NDK-ban is így volt.
Érdemes még egyszer felhívni a figyelmet a fizikai és a fehérgalléros munkások közötti ellentétre, amit Magyarországon is megfigyelhetünk. Az NDK-ban
sokan elmondták, hogy a vezetők nem kíváncsiak a munkások véleményére a
pártgyűléseken. Magyarországon ennél sokkal színesebb bírálatok is elhangzottak a vezetőkről, amelyek között első helyen állt igazságtalannak tekintett vagyonosodásuk. Az NDK-ban ilyen bírálatot egyáltalán nem hallani; ellenkezőleg,
a készüléküzemből éppen a munkások vittek haza magas fizetéseket. Ha összehasonlítjuk a két esetet, azt mondhatjuk, hogy az NDK-ban sokkal kevesebb szó
esett a társadalmi különbségek növekedéséről, mint Magyarországon. A keletnémet munkások inkább azért panaszkodtak, mert nem volt elég áru a boltokban, és nem tudták mire költeni a fizetésüket.
327
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Itt szeretném felidézni, hogy Johannes Weiȕ a következő osztályokat különböztette meg az NDK-ban:
a felső káderelit, a középszintű funkcionáriusok, a régi értelmiség és a keresztény ellenzék, valamint
a munkások és a parasztok tömegei (uő: Die namenlose Gesellschaft, i. m.). Csakhogy sok munkás
lehetett középszintű funkcionárius – és ahogyan láttuk, szép számmal voltak is ilyenek. Ha az üzemi hierachiát vizsgáljuk, akkor a Zeissnál egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a szocializmus idején
csökkent a társadalmi távolság a vezetők és a munkások között. Ezt a leváltári kutatás eredményei és
az általam készített életútinterjúk közlései is megerősítik.
A pártállam és a munkások viszonyát „A munkások és a hatalom” c. részben tárgyalom. A pártstatisztikákból egyébként mindkét esetben az derül ki, hogy a pártból kikerültek vagy töröltek között a legmagasabb (65–70%-os) volt a munkások aránya.
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Ezekről a különbségekről a későbbiekben még lesz szó. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a reformkorszak nagyobb nyitottságát elsősorban az bizonyítja, hogy a nyilvánosság előtt egyáltalán megjelenhetett a bírálat. Ilyesmivel a Honecker-rezsim alatt szinte elvétve sem találkozunk, mintha legalábbis
ideológiai téren helyreállt volna a német fegyelem. Ha a készüléküzem vezetői és
munkásai egyaránt bírálni merték a párt politikáját és a pártfegyelmet az ellenőrző bizottság előtt, az azt mutatja, hogy a korszakban a pártfunkcionáriusok is
nyitottabban fogadták a kritikát. Ezt egyébként nemcsak az egyszerű párttagok,
hanem a pártvezetők meglepően nyílt közlései is alátámasztják. Az a megjegyzés, hogy a vezetőktől mindenáron megkövetelik, hogy fenntartsák a látszatot
(vagyis gondoskodjanak a vörös csillag ragyogásáról), nem éppen a párt iránti
„kötelező” tiszteletről tanúskodik. Hasonlóan elgondolkoztató az a megállapítás, hogy a Zeiss törzsgárdája a régi gyár iránti tiszteletből dolgozik jól, és nem
azért, mert azonosul a párt hivatalos osztályideológiájával. Ha a vezetők egyáltalán kimondtak ilyen renitens gondolatokat, akkor a párton belül is érezniük
kellett a sokat emlegetett nagyobb szabadságot. Mindezek arra vallanak, hogy
a mégoly dogmatikus NDK-ban is megteremtődtek a társadalmi párbeszéd előfeltételei.

A kísérlet bukása
A magyar és a keletnémet reform iránya és hatása sokban különbözött. A magyarok a piacot próbálták kiszélesíteni; a keletnémet elképzelés pedig az volt,
hogy a nagy stratégiai beruházásokkal teremtik meg a későbbi jólét alapjait. Az
eredmény persze az lett, hogy a túlfeszített tervek és a nagy beruházások prioritása miatt nőtt a boltokban az áruhiány és ezzel párhuzamosan az „egyszerű dolgozók” elégedetlensége is. A növekvő elkeseredést tükröző hangulatjelentések kiélezték a párton belüli ellentéteket. A reform ellenzői most már nemcsak arra hivatkozhattak, hogy az NDK-ban megismétlődhetnek a csehszlovák események, hanem arra is, hogy a növekvő munkásharag, amit jól érzékeltet az idézett gerai hangulatjelentés,329 előbb-utóbb szervezett tiltakozó akciókhoz vezet. A keményvonalasokat emellett a pártban megindult óvatos liberalizálás is aggasztotta. Legalábbis erre vall az a sokat hangoztatott bírálat, hogy
egyes pártszervezetek, illetve vezetők a gazdasági feladatok kedvéért elhanya329

Nem véletlen, hogy a Honecker-korszakban kitüntetett figyelmet kapott a lakossági ellátás, noha
még egy 1974-es körzeti jelentés is komoly „lyukakról” tudósít az ellátásban: nincs elég tv, magnó,
építőanyag, szőnyeg és futó, férfiöltöny, női kabát, bőrruházat, fürdőkád, tűzálló üveg, bor, pezsgő, olló, konzervnyitó, vízforraló, dugóhúzó, és előfordul, hogy az utcai világítás is szünetel, mivel
nincs áram. ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV C-2/3/154, Protokoll der
Sekretariatssitzung, 20. 6.1974.
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golják az „ideológiai nevelést” és általában a „politikai munkát”. A keményvonalasok mindebből csak a rendszer bomlását érzékelték. A munkásosztályt kétségtelenül mindkét oldal igyekezett felhasználni a politikai küzdelemben. A társadalmi párbeszéd azonban nem volt pusztán taktika: a későbbi bürokratikus
szürkeséget és dohszagot árasztó jelentésekhez képest a reformkorszak szokatlanul informatív forrásaiból arra következtethetünk, hogy a gazdasági kísérletezés időszakában a párttagok valóban megpróbálták feszegetni a rendszer határait. Ez pedig azt jelentette, hogy a korszakban valamelyest enyhült a politikai
elnyomás.
A nagyobb szabadság azonban itt is illúziónak bizonyult. A liberalizálás véget ért, mielőtt tulajdonképpen elkezdődhetett volna valódi társadalmi párbeszéd. A gazdasági káosztól megrettent keletnémet vezetés nem vállalta a további kísérletezés kockázatát, Ulbricht azonban ragaszkodott az új gazdasági rendszer maximális programjához. Lemondásával nemcsak a mégoly ellentmondásos keletnémet reform ért véget; utódja, Erich Honecker alatt bezárultak a társadalmi párbeszéd további lehetőségei. Az 1970-es évektől uralkodóvá váló merev ideológiai dogmatizmus tükrében (ahol lényegében évről évre ugyanazokat
a semmitmondó frázisokat ismételgették a pártvezetők) különösen tanulságos
a 8. Kongresszus határozatainak kiértékelésére a gerai körzetben összehívott
pártvezetőségi ülés.
Az ülésen részt vett a Politikai Bizottság egyik tagja, Hager professzor. Zárszavában lényegében beismerte a gazdaságpolitika csődjét, illetve olyan kritikusan festette le a helyzetet, amire nem találunk példát a győzelmi jelentésektől
hemzsegő későbbi keletnémet pártanyagokban:
Nem megoldott a lakosság rendszeres ellátása tejjel, pékáruval és egyes iparcikkekkel. Az utóbbiak között említhetem az elektromos és háztartási árucikkeket,
a lakásbútorokat, a fűtési berendezéseket, a varrógépeket, a gyerekkocsikat és a
háztartási edényeket. Ezekből a cikkekből nem tudjuk fedezni a lakosság szükségletét. A cipőkről most egyáltalán nem beszélek, a probléma tegnap is előkerült
egy beszélgetésnél, és azt hiszem, jobban ismeritek a témát a körzetben, mint én.
Ez azt jelenti, hogy jelenlegi legfontosabb feladatunk a fáradhatatlan és megalkuvás nélküli harc azért, hogy teljesítsük a fogyasztói cikkek és a szolgáltatások
tervelőirányzatait, és biztosítsuk a lakosság folyamatos ellátását. Mielőbb biztosítanunk kell az alapélelmiszerek, a gyümölcs, zöldség, a napi használati cikkek, a gyermekruházat és a pótalkatrészek stabil és állandó kínálatát a lakosság
szükségletének megfelelően. Ez az alapkérdés, ez az a feladat, ami előtt ma állunk. Elvtársak, egészen tudatosan mondom itt, a körzeti pártvezetés előtt, hogy
a 8. Kongresszus sikere azon múlik, hogyan tudjuk ezt a feladatot megvalósítani.
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Noha elismerte a reformpolitika kudarcát, Hager tett még egy kísérletet arra,
hogy bemutassa a decentralizálás előnyeit éppen a már említett cipők példáján:
„Az erfurti Schäfer cipőgyárban például elsősorban az üzemvezetés és a munkások feladata eldönteni, hogy milyen cipőket gyártanak, nem pedig a Könnyűipari Minisztériumé.”330 Ebben pedig Hagernek kétségtelenül igaza volt.
A keletnémet ideológiai fegyelmet ismerve nem meglepő, hogy a reform és
Ulbricht bukásáról egyetlen szó sem esett a nyilvánosság előtt. A körzet pártdokumentumai a későbbiekben sem kommentálták a témát, mintha íróik óvakodtak volna attól, hogy országos ügyekről önálló véleményük legyen. (Ez egyébként
jellemzi a keletnémet fegyelmet.) Hogy azonban pozitív vonásokat is említsünk
a pártfunkcionáriusok viselkedéséből: a fentiekben már említettem a régi munkásmozgalom „túlélő” hagyományait. Ez az örökség olykor a nyilvános párteseményeken is megjelent. Hager ugyanis elmesélt egy történetet az egyik üzemi
látogatásáról, ami, ha mégoly naiv ideológiának hangzik is, mégiscsak kifejezi,
hogy ekkor a munkások még nagyon is valóságosan megjelentek a párt hivatalos ideológiájában. (Érdemes lesz ezt majd összevetni a Honecker-korszak nyilvánosságával, amikor a „munkásosztály” már csak elvont hivatkozási és legitimációs alap.)
Elvtársak, hat vagy nyolc hete meglátogattam egy mikroelektronikai üzemet. Helyet cseréltem az egyik munkással, és huzatot kapott a derekam. Megkérdeztem
a munkásokat, hogyan tudnak dolgozni ebben a rettenetes zajban és huzatban.
És most kiderül az elvtársakkal folytatott beszélgetésből, hogy ezt a problémát
még mindig nem tudták megoldani. De elvtársak, ez egy nagyon komoly dolog,
itt egy modern fejlesztőüzemet építünk, ebben az üzemrészben túlnyomóan aszszonyok dolgoznak, akik többnyire ülőmunkát végeznek – nincs igazam? –, és ott
ülnek szegények egész nap ebben a szörnyű zajban és huzatban. Kérdezem én,
hogy nincs egy technikus vagy mérnök abban az üzemben, aki meg tudná oldani ezt a problémát? Muszáj erre negyedévet vagy még többet várni a dolgozóknak? Biztosan lehet találni ezer meg ezer kifogást és magyarázatot, de ezekre
én azt mondom, hogy egy ilyen modern üzemben, ahol a munkatermelékenység
100%-os vagy még több, olyan munka- és életkörülményeket kell biztosítanunk,
hogy a munkások ne kapjanak egész életükre reumát, és jól érezzék magukat a
munkahelyükön.331
Természetesen Hager professzor ideológiai célzattal is előadhatta történetét; de
még akkor is szembetűnő (főleg annak az álláspontnak a fényében, amit én nem
330
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-2/1/20, Protokoll der
Bezirksleitungssitzung, Die sich aus den Beschlüssen de VIII. Parteitages ergebenden
Schlussfolgerungen für die Arbeit der Bezirksparteiorganisationen, 19.7.1971.
Uo.
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osztok, ti. hogy a párt valójában soha nem törődött a munkásokkal!), hogy a legfőbb körzeti pártfórumon is fontosnak látták demonstrálni, hogy a pártvezetők
osztoznak a munkások sorsában és nehézségeiben, és „nem felejtik el, hogy honnan jöttek”. Az emancipációs mozzanat, csakúgy, mint Magyarországon, igen
fontos szerepet kapott a történetben; ami azt igazolja, hogy az 1960-as években
a régi munkásmozgalom ilyen irányú törekvései még nagyon is eleven hagyományt jelentettek a pártvezetők számára.
A honeckeri stabilizációval nemcsak a bírálatok tűntek el a pártanyagokból,
hanem a munkásosztály és a párt közötti lehetséges párbeszéd előfeltételei is.
Mindenesetre bajosan lehet utólag megítélni, hogy mennyire lehetett volna az
NDK-ban tovább feszegetni a rendszer határait, illetve milyen megoldással szolgáltak volna a munkáspanaszokra a reformerek. Mivel a nagyobb szabadság
csak a reform utolsó éveire volt jellemző, nehéz megmondani, hogy az állampárt
mennyire lett volna képes arra, hogy lemondjon a politikai elnyomás eszközeiről, és más, demokratikusabb alapokra helyezze a munkásosztály és a párt kapcsolatát; illetve egyáltalán mennyire volt ez történelmileg választható lehetőség
az akkori NDK-ban. A magyar példa azt mutatja, hogy ha demokratikus szocializmust nem is, de egy emberarcúbb szocializmust azért fel lehetett építeni még
egy, az NDK-nál jóval elmaradottabb ipari és munkáskultúrával rendelkező országban is. Ha ebből a perspektívából ítéljük meg, a honeckeri teljesítmény meglehetősen szegényesnek mondható; vagy talán a magyar pártvezetés – és személyesen Kádár János – teljesítményéről kell elismernünk, hogy az adott történelmi feltételrendszerben mégiscsak közelebb hozta „Európához” Magyarországot,
mint amire a sokkal jobb helyzetből induló NDK-nak ez sikerült.332 És ezt így látták maguk a keletnémetek is.
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A ránk maradt keletnémet és magyar dokumentumok nem mindenben teszik
lehetővé a szisztematikus összehasonlítást – noha megkíséreltem kiválogatni
olyan színes kis „életképeket”, amelyek tükrözik a két ország politikai légkörének és a tolerált kritikai nyilvánosságnak a különbségeit. Az országos politikában is tapasztalunk jelentős eltéréseket; hiszen a keletnémet reform csak a vállalatokra koncentrált, és az állami iparon belül akarta növelni a versenyt, a magyar reformközgazdászok pedig a piac kiszélesítésében és – ha ki nem mondottan is, de – a magántulajdon növekedésében látták a versenyképesség és a hatékonyság zálogát. Ezek a különbségek a reform fogadtatásánál is megmutatkoztak a két országban. Mindazonáltal nem veszthetjük szem elől a reformtörekvések hasonló vonásait: értem ezen elsősorban a vállalatirányítás reformját és az
egy-egy adott ágazaton belüli termékprofil minél teljesebb lefedésére irányuló
óriásvállalatok létrehozását. Ennek a törekvésnek köszönhette ugrásszerű fejlődését a Rába és a Zeiss is. Megint láthatjuk azonban a különbségeket. A magyar
célkitűzések között szerepelt ugyan a vállalatok kutatásfinanszírozása és a Rábában is működött fejlesztőközpont, műszaki könyvtára pedig országosan a legjobban felszerelt könyvtárak közé tartozott. Olyan tervek is voltak, hogy a győri
főiskola műegyetemi rangot kap, és szorosan együttműködik majd a Vagongyár
fejlesztőmérnökeivel. Ez a terv végül nem teljesült; a Zeiss óriási kutatóközpontját pedig nem lehetett összevetni a Vagongyár által finanszírozott kutatással (és
persze Jénában ott volt a híres Friedrich Schiller Egyetem). Meg kell jegyeznünk,
hogy itt is megmutatkozott az eltérés a két ország történeti fejlődésében. A háború előtti Németország Európa-szerte híres volt államilag bőkezűen finanszírozott tudományegyetemeiről, amelyek a kutatás központjául is szolgáltak.333 Az
1960-as évek nagy keletnémet tervei a strukturális prioritásként megjelölt exportképes iparágazatok fejlesztéséről ezért végeredményben valóban a német
iparfejlesztő hagyományokra építettek. Ennyiben jogosan beszélhetett Ulbricht
„saját”, keletnémet útról.
Fordítsuk azonban figyelmünket a reform tágabb társadalmi-politikai öszszefüggéseire. A fentiekben mind a két gyártanulmány példáján elsősorban arra
koncentráltam, hogyan fogadta a rendszer legfőbb társadalmi támaszának te333
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kintett nagyipari munkásság a párt reformterveit. Röviden mindkét esetet úgy
tudnám jellemezni, hogy ellentmondásos volt a reakció. Először is, és ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, maga az a tény, hogy a párt mindkét országban szükségesnek látta megkérdezni a munkásokat, igen nagy horderejű. A
későbbiekben, mint ahogyan majd látni fogjuk, a munkások véleményét senki se
kérdezi. Az NDK-ban a politikai represszió akadályozott meg bármilyen párbeszédet a munkások és a pártfunkcionáriusok között, a magyar esetben pedig eldöntött kérdésnek számított, hogy a munkások akkor boldogok, ha nyugodtan
géemkázhatnak vagy „fusizhatnak” az állami munkahely mellett, és ha ezt megkapják, akkor nincs igényük arra, hogy a „nagypolitikába” is beleszóljanak. Az
1960-as években ezért mindenképpen nagy eredménynek számít, hogy a munkások politikai véleménye hangot kapott a nyilvános fórumokon. Igaz, rögtön
hozzá kell tennünk, hogy ez jórészt azért történhetett így, mert a reform a pártvezetést is megosztotta, és mindkét fél jónak látta a nyilvánosság elé vinni a vitát.
Az eredmény mindkét esetben az lett, amit a fentiekben szemléltettem. A
munkások éltek a nagyobb szabadság lehetőségével, és olyan vélemények is
elhangzottak a nyilvánosság előtt, amelyeket például a Honecker alatti NDKban csak egymás között mondogathattak az emberek. A kemény munkáskritika ugyancsak kapóra jött a keményvonalasoknak (vagy a „dogmatikusoknak”),
hiszen vitán felül állt, hogy a munkások tiltakoztak a reform őket érintő negatív következményei ellen, amelyeket az alábbiakban részletesen összefoglalok.
Ez egyébként részben megmagyarázza a keletnémet esetben különösen kirívó
ellentétet az 1960-as években regisztrált bíráló megnyilvánulások sokasága és
a Honecker-korszak egyhangú öndicsőítése között. A pártvezetés ha fogékony
nem is, de legalább nyitottabb volt a kritikára, mint ahogyan azt majd az 1970-es
és az 1980-as években tapasztaljuk. Ráadásul a korszakban a hatalmi viszonyok
is nyitottabbak voltak, mint később. Éppen erről tanúskodik a pártfunkcionáriusok szokatlan készségessége, hogy a felső vezetés felé a rossz híreket is tolmácsolják.
A két esettanulmány legfontosabb közös vonása, hogy a gazdasági reform
időszaka felkavarta a politikai állóvizet és az addigi társadalmi konszenzust. A
párton belül elindult egy hatalmi harcoktól korántsem mentes útkeresés, amelynek részeként a párt kiszélesítette a társadalmi vitát. A vita jellegét és tartalmát
tekintve három lényegi azonosságot szeretnék kiemelni a keletnémet–magyar
összehasonlításból. Először is, a munkások elfogadták a párt által kezdeményezett társadalmi vitát, vagyis a korszakban még tárgyalófélnek, elismert politikai
tényezőnek tekintették a pártot. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az
egyszerű dolgozók meglepő nyíltsággal mondtak kemény hangú bírálatot a kormánypolitikáról (hiszen ne felejtsük el: a gazdasági reformot mindkét országban
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a kormány és a párt kezdeményezte!) – mindezt nyilvános fórumokon. Ez világosan megmutatja, hogy a korszakban létezett társadalmi visszacsatolás a kormány és a „nép” között; sőt, a kormány minden jel szerint mindkét országban
komolyan gondolta a társadalmi párbeszédet a munkásosztállyal.
A nagyobb liberalizmus a pártéletben is megmutatkozott. Ez teljesen egyértelmű volt az NDK esetében, ahol a reformkorszak az utolsó időszak, amikor a
nyilvánosság előtt elhangzott, hogy a párt és a munkások kapcsolata nem a legfelhőtlenebb. A gerai hangulatjelentés – no és persze Hagernek a körzeti pártvezetés előtt elmondott beszéde – jól érzékelteti, hogy a pártvezetők tisztában voltak a párt népszerűségének csökkenésével a munkások körében, ami nagyban
befolyásolta a pártpolitikát. Ennek ismeretében mindenképpen érdemes felülvizsgálni azt a leegyszerűsítő képet, hogy az NDK nem volt más, mint egy „totálisan” ellenőrzött rendőrállam, és megkérdezni, meddig terjedtek tulajdonképpen a terror és a totális ellenőrzés határai, ha – helyi példánál maradva – előfordulhatott, hogy a „6. Kongresszus” brigád három munkása csak úgy visszautasította a párttagságot, másokat meg hosszan agitáltak, hogy fizessék be a tagdíjat, és maradjanak a párt tagjai. Ezek a példák nem éppen arra vallanak, hogy
a párttagságnak olyan magas lett volna a presztízse a munkások körében. (És
Magyarországon a pártmunkások éppúgy panaszkodtak, hogy a munkásoknak
nem „létkérdés” a párttagság!) Kétségbe kell tehát vonnunk a keletnémet állam
állítólagos „abszolút” hatalmát az állampolgárok fölött, ha egy pártvezető szájából elhangozhatott, hogy a Zeiss-dolgozók a régi gyárukhoz hűségesek, és nem
érzik át azt „az elvi osztályálláspontot”, ami a hivatalos beszédek állandó szófordulata volt. A magyar esetben is megfigyelhetjük a reformidőszakban a szokatlanul nyílt kritikát. Ott ugyan ez nem volt annyira rendkívüli, mint az NDK-ban, de
az 1970-es években a magyar forrásokban is nagyobb óvatosságot tapasztalunk.
Ez majd az 1980-as évek közepétől változik meg döntően, amikor egyre jobban
romlik a közhangulat, és egyre többen és nyíltabban bírálják a párt és a kormány
politikáját. A keletnémet esetben itt valóban működött a politikai represszió,
mert a közhangulat romlását a helyi források nem dokumentálják.
A második dolog, amit fontosnak tekintek, az éppen a társadalmi vita jellege,
ami véleményem szerint hasonló volt a két országban. Noha számos kemény kritika hangzott el nemcsak a gazdasági reformról, hanem a létező szocializmusról is, a cél ekkor még egyértelműen nem a szocializmus mint társadalmi rendszer „leváltása” – amit majd 1989-ben tapasztalunk. Ennek egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka a kritika maga: a munkások mind a két országban a szerintük igazságtalan privilégiumok és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek ellen
protestáltak, amit bajosan lehetne úgy értelmezni, mint sóvárgást egy olyan kapitalizmus után, ami nem kisebb, hanem nagyobb egyenlőtlenségeket eredményez. Ebből pedig két dolog következik. Először, az ipari munkások a reformidő-
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szakban nyitottak voltak a demokratikus szocializmusra, és nem a kapitalizmus
visszaállításáról álmodoztak. Másodszor, az emberek akkor még hittek abban,
hogy a rendszer és a párt megreformálható, és a jobbítás szándékával mondtak
kritikát. Ezért hangsúlyozom annak jelentőségét, hogy a korszakban nemcsak a
párt tolerálta jobban a bírálatot, hanem az emberek is készek voltak arra, hogy
tárgyalófélnek tekintsék a pártot.
Harmadszor, szeretném kiemelni a munkáskritika legfontosabb azonos jegyeit a két országban. Mind a keletnémet, mind a magyar munkások körében
megtalálható volt egy reformellenes attitűd. A keletnémetek tiltakoztak a piaci ösztönzők ellen, ami csökkentette az átlagos munkásfizetéseket; ugyanakkor
arról panaszkodtak, hogy más rétegek (az értelmiség, a kisiparosok és a maszekok) jobban élnek a szocializmusban, mint ők, a munkások. A magyarok, ha lehet, még hevesebben tiltakoztak a növekvő egyenlőtlenségek ellen: a gazdasági reform szerintük csak a gyári vezetőknek, illetve a magánszektor dolgozóinak kedvezett. Amellett, hogy szóvá tették a reform őket érintő negatív hatásait,
a munkások más igazságtalanságok ellen is tiltakoztak, amivel túlmentek a gazdasági reform bírálatán. Magyarországon hallunk olyan kritikát, hogy az üzemi
demokrácia nem tudja biztosítani a gyárak munkásellenőrzését, mert működése a vezetőségtől függ, a munkások pedig egyes helyeken úgy érzik, hogy „csak
a munkához van joguk”. Az NDK-ban a korszakban egyedülálló nyíltsággal beszéltek arról, hogy a párt nem népszerű egyes rétegek (sőt, munkáscsoportok!)
körében. Sőt, olyan eretnek dolgokat is olvashatunk a jegyzőkönyvekben, hogy
vannak munkás párttagok, akik nem fizetnek tagdíjat (és ezt elnézik nekik!), a 6.
Kongresszusról elnevezett brigád meg csak azért vállal túlórázást, mert azt jobban megfizetik. A korszakban a keletnémet munkások is sokkal szabadabban
adtak hangot sérelmeiknek. Az a kérdés, hogy „mi hasznunk van a szocializmusból?”, legalábbis arra vall, hogy a munkások az NDK gyáraiban sem voltak valami nagy véleménnyel az üzemi demokráciáról.
Különbségeket is természetesen szép számmal találunk a két eset között. A
magyar reform eredetileg a magántulajdon kiszélesítését célozta, és a közgazdászok jóval radikálisabb piaci ösztönzőkben gondolkodtak, mint a keletnémetek, akik csak az állami szektorban kívánták fokozni a versenyt. Emiatt a magyar dokumentumokban rengeteg bírálatot olvashatunk az „újgazdagok” megjelenéséről – ami persze azt mutatja, hogy a munkások Magyarországon sokkal
inkább szembesültek a reform anyagi egyenlőtlenségeket növelő hatásával, mint
az NDK-ban. Egy másik különbség a magánszektor kiterjesztése a mezőgazdaságban. A magyar jelentésekben szép számú „parasztellenes” megnyilvánulással, esetenként kirohanással találkozunk. A „parasztok” alá azonban a városi
munkások a bejárókat is besorolták, akik a mezőgazdasági magánszektorban is
dolgozhattak. Ilyen kettős életformájú munkáscsoporttal az NDK-ban nem ta-
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lálkozunk, ami persze a két ország ipari kultúrája közötti különbséget is tükrözi. És természetesen nem győzzük eléggé hangsúlyozni a két ország politikai
légkörének különbségét, amelyet talán a leginkább megéreztek a kortársak. Az
NDK politikai életére jellemző volt, hogy még a reformkorszak pártharcai közepette is ébren tartották a politikai fegyelmet. A Zeiss sorozatosan nem tudta teljesíteni a tervet; nagy károkat okozott a népgazdaságnak; óriási exporthátralékai voltak; csalódást okozott a szovjet partnernek; és végül, a reform utolsó éveiben alig tudta elkerülni a csődöt. A funkcionáriusok azonban ebben a helyzetben sem adták fel az ideológiai éberséget. Külön jelentésben nyugtatták meg a
körzeti párttitkárt, hogy „minden információt összegyűjtöttek” az oberkocheni
pszeudovállalat bukaresti szerepléséről.334
Ez csak egy példa, de számos idézettel lehetne igazolni, hogyan keverték bele
az ideológiát minden olyan kérdésbe, aminek semmi köze nem volt a politikához, és ami még rosszabb, marxista idézetekkel nyilvánvalóan nem lehetett rajtuk segíteni. Ez fejeződött ki a Zeiss egyik vezetőjének, G. elvtársnak azon megjegyzésében, hogy a vezetőknek állandóan fényesíteni kell a vörös csillagot. A reformkorszakban még elhihetjük, hogy a beszélők értették a helyzet komikumát
– sőt, mertek viccelődni a vörös csillag ragyogásával. Ugyanakkor az NDK még
ebben a relatíve nyitott időszakban is távol állt a magyar szabadságtól. Elképzelhetetlen volt például az üzemi demokráciáról folytatott nyílt vita, de a pártelit
bírálata is tabunak számított. (Vessük ezt össze azzal, hogy Magyarországon
ekkor pártjelentésekben szerepel, hogy az emberek az „újgazdagok” egy részét
a pártelitbe sorolják!) Az NDK-ban éppen csak kezdték próbálgatni a nagyobb
nyilvánosságot. A hatás éppen elég volt ahhoz, hogy a párt leállítsa a reformot,
és soha többé ne kezdeményezzen társadalmi vitát azzal az osztállyal, amelyiknek a nevében uralkodott.
A társadalmi párbeszéd az ipari munkássággal Magyarországon is eredménytelenül zárult. Pontosabban: attól függ, hogy mit tekintünk eredménynek. Az állampárt mindkét országban komoly engedményeket tett az ipari munkásosztálynak. Az NDK-ban nőttek a munkásfizetések (jelentős engedmény ez ahhoz
képest, hogy a reform eredetileg bérstoppal indult!). Magyarországon a kormány
hasonló belátásra jutott, amikor megemelte a munkások fizetését. Ami ennél is
fontosabb: mindkét ország vezetése egyértelműen elkötelezte magát az életszínvonal-politika mellett (vagyis az állam garantálta az állami ipar munkásainak
az életszínvonal emelkedését). Szeretném hangsúlyozni: a reformidőszak vége
mind a két országban azt igazolja, hogy a munkásságnak volt politikai súlya,
ha a kormány nem engedhette meg magának a reform folytatásával járó további népszerűségvesztést. Ugyanígy a munkások érdekérvényesítő erejét mutatja,
hogy az NDK-ban akkor is fizetésemeléseket adtak, amikor a vállalat nem tudta
334
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teljesíteni a tervet – és mindezt még a reform idején! Azzal, hogy a kormány mindenkinek garantálta a munkahelyet, az állam igen fontos fegyelmező eszköztől
fosztotta meg magát: hiszen mivel fenyegethették meg azt a munkást, aki elutasította a párttagsági jelölést, vagy nem fizetett tagdíjat? Hogy élete végéig gyári munkás marad? A munkások meg tudtak lenni a párt nélkül; az 1960-as években elkezdett fejlesztések, beruházások idején azonban mind a Rába, mind a Zeiss munkaerőhiánnyal küszködött. Ez és a munkahelyekért vállalt állami garancia jelentősen javította a munkások alkupozícióit. Gazdasági téren a párt mindkét országban igen komoly engedményekre kényszerült. Ez fejeződött ki az életszínvonal-politikában.
Győztek-e a munkások ebben a társadalmi vitában? Ennek megítélése is ellentmondásos lehet. Az NDK-ban a reform leállt; Magyarországon a kormány
központilag javította az állami szektornak a magánszektorhoz képest lemaradt
béreit. Emellett a kormány és a párt úgy Magyarországon, mint az NDK-ban felelevenítette a hagyományos szociáldemokrata munkáspolitikát. Ennek elemei
közé tartozott az állami lakásépítő program (munkáslakások), a munkáskultúra és -oktatás támogatása és a közösségépítés (szocialista brigádok), amelyekkel
a következő fejezetben foglalkozunk. Az életszínvonal-politika azonban a munkásköveteléseknek csak egy részét érintette. Az 1960-as évek társadalmi vitáiban olyan kérdések is felmerültek, amelyek következményeiben sokkal messzemenőbb társadalmi változásokat érintettek. Ezek közé tartozott, bármilyen furcsa, a munkásosztály „leértékelődése” és az a kérdés, hogy mi lesz a munkásság társadalmi szerepe a technikai fejlődés előrehaladásával – és a magyar esetben azonnal hozzátehetjük, a piac kiszélesítésével. Ezek a kérdések, mint láttuk,
Kelet-Európában is felmerültek – méghozzá az akkori társadalmi nyilvánosság
előtt, amit mindenképpen a reformkorszak javára írhatunk.
A társadalmi párbeszéd bezárulása ebben az értelemben vereség volt mind a
párt, mind pedig az ipari munkásosztály számára. Akármilyen naiv ideológiát
tükröz Hager idézett beszéde, a reformidőszakban a munkások és a problémáik még nagyon is valóságosan voltak jelen a párt számára. A kritikai nyilvánosság szűkítésével a párt a vezetők elől is elzárta a munkásokkal folytatott párbeszéd csatornáit. A politikai békét meg lehetett vásárolni az életszínvonal-politikával, az időt azonban nem. Nem véletlenül emeltem ki a régi szociáldemokrata
hagyományok felelevenítését: a párt ugyanis egyik országban sem tudott kitalálni semmit, ami adekvátan lett volna baloldali a „műszaki-technikai forradalom
előrehaladásával” – ahogyan a keletnémetek olyan szépen megfogalmazták. A
politikai represszió ráadásul azokra is elrettentő erővel hatott, akiknek bármi új
az eszükbe juthatott volna. Ennek legjobb példái a keletnémet hangulatjelentések, amelyek szerzői évről évre szó szerint ugyanazt ismételgették, mintha féltek
volna attól, hogy egy új megfogalmazásból is baj lehet. A párt hivatalos ideoló-
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giája így reménytelenül idejétmúlt volt, avítt, és dohszagot árasztó, amiben még
azok közül is kevesen hittek, akik pedig állandóan ismételgették. Más baloldaliságot azonban a rendszer sehol, még a „liberális” Magyarországon sem tűrt el.
A reform bukása és az ideológiai dogmatizmus győzelme így valóban lezárt egy
korszakot. A párt egyik országban sem tett több kísérletet arra, hogy társadalmi
vitát kezdeményezzen a munkásokkal. Ebben az értelemben nemcsak a korszak,
hanem a párbeszéd vége is szimbolikusnak tekinthető.
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Az életszínvonal és a politika
1972 novemberében a Központi Bizottság mérleget vont az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus négy évének tapasztalatairól. Az állásfoglalásban – noha természetesen méltatták a reform sok „pozitív tapasztalatát” – nyilvánvalóan kifejezésre jutott a reformellenes munkáskritika, mert az életszínvonallal foglalkozó rész leszögezte:
Külön probléma, hogy az alapvető dolgozó osztályok és rétegek közül általában a
munkások, különösképpen az állami nagyüzemi munkások keresete viszonylag
kisebb mértékben emelkedett. A nyereségrészesedés egyenlőtlen, néha igazságtalan megoszlása is rendezést kíván. A fogyasztói cikkek egy részének áremelkedése is érezhető teher a dolgozók számottevő részénél.335
Éppen ezért a dolgozók messzemenő támogatásával találkozott az a bejelentés,
hogy miközben „általában fejlődik az életszínvonal”, nem helyes, hogy a szocialista nagyipar dolgozói lemaradjanak az általános fejlődéstől – kommentálta a
megyei végrehajtó bizottság, bár ez inkább a KB-határozat hűséges visszhangja volt a megyében.336
A megfogalmazásból világos, hogy a párt figyelembe vette azt a bírálatot, hogy
a gazdasági reform túl nagy egyenlőtlenségeket hozott létre az ipari munkásosztály rovására. A vezetők és a mezőgazdasági magánszektorban dolgozók látható vagyonosodása, jobb életkörülményei, ahogyan az előző részben láttuk, általános irigységet keltettek. A munkások érzésük szerint jogosan kérték számon
a párton a munkásosztály érdekeinek képviseletét. Ahogyan az idézett határozatból kiderül, a párt is jogosnak fogadta el – legalábbis részben – a bírálatot. A
határozat ugyanis az ipari munkásoknak és a művezetőknek előirányzott egy
8%-os béremelést, hogy a munkásosztály „behozza” az életszínvonalban a lemaradást. Tekintve, hogy a gazdasági reform az egyéni teljesítményt és versenyt kívánta ösztönözni, a munkásosztálynak kollektíven biztosított állami béremelés
világosan mutatja, hogy az alulról jövő nyomás rákényszerítette a pártot a re335
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Közlemény az MSZMP Központi Bizottsága üléséről, i. m. 382. Idézi: A bérfejlesztés és a különböző bérezési formák bevezetésének hatása a dolgozók helyzetére és a munkaerőmozgásra, i. m.
Uo.
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form irányának megváltoztatatására. Ráadásul a kormány arra is ígéretet tett,
hogy az állami keresetek a jövőben is lépést fognak tartani a növekvő magánszektoréval. Mindez világosan megmutatja, hogy a „pozitív tapasztalatok” ellenére a kormány a valóságban jelentősen eltért a reformpolitikától – no meg persze azt is, hogy az egyéni teljesítmény ösztönzését az ipari munkások nem fogadták kitörő örömmel, hiszen az a legtöbbjük számára bércsökkenést jelentett.
A megyei anyagokból is kitűnik, hogy mekkora jelentőséget tulajdonított a
kormány és a párt ennek az intézkedésnek, amelytől népszerűségük növekedését remélték, tegyük hozzá, jogosan – ha a gazdasági teljesítmény növekedésében gondolkodó reformközgazdászok nem is üdvözölték ezt a lépést. A megyei
végrehajtó bizottság több ülésen foglalkozott az állami iparban dolgozók bérének javításával (a jutalmak elosztása azonban továbbra is az egyes vállalatok feladata volt). Az 1973-as kollektív béremelés tehát nagyon jól dokumentált, és jó
képet ad az egyes ágazatok közötti egyenlőtlenségekről a megyében. (Lásd az 1.
táblázatot.)
Az 1972-es felmérés a következő jövedelemaránytalanságokat állapította meg
Győr-Sopron megyében: a paraszti háztartások átlagos évi jövedelme (19 060 Ft)
valamivel magasabb volt, mint a munkás- és értelmiségi háztartásoké (18 625
Ft). A havi átlagos fizetések között azonban nagyobb eltéréseket tapasztalunk:
az állami iparban 2146 Ft volt az átlagos havibér, az építőiparban 2419 Ft, az állami gazdaságokban 2528 Ft, a közlekedési vállalatoknál 2593, a termelőszövetkezetekben pedig 2271. A könnyűiparban alacsonyabb volt a bérezés. A jelentés
felpanaszolta, hogy a munkásfizetések emelkedése nem állt arányban a gazdasági vezetők jövedelmének emelkedésével. Ugyanakkor az egyenlősítő bérpolitikát a munkások sem mindig jutalmazták: a művezetők például olyan keveset kerestek, hogy sok munkás nem is akarta vállalni a nagyobb felelősséggel járó irányító munkát. A szakképzett és a betanított munkások fizetése között sem volt
olyan nagy a különbség, ami a jelentés szerint „sértette” a szakképzett munkások öntudatát. A konzervatív hagyomány továbbélését mutatja, hogy a férfiak és
a nők bérezésében viszont megmaradtak a különbségek. A jelentés finoman úgy
fogalmazott, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét „nem mindig” sikerült
érvényre juttatni a megyében.337
A Központi Bizottság úgy határozott, hogy 1973. március 1-jével „külön központi bérintézkedéssel” átlagosan 8%-kal emelik az állami ipar munkásainak
és művezetőinek bérét; az építőipar – figyelembe véve a magas béreket – csak
6% emelést kapott. Világosan láthatjuk a kompenzálás szándékát az ágazatok
között: a határozat ugyanis külön előírta, hogy előnyben kell részesíteni a „nagyobbrészt nőket foglalkoztató, több műszakban dolgozó üzemeket” (383. o.),
és figyelembe kell venni a nehéz fizikai munkát. Ugyanakkor törekedtek arra,
337
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hogy a szakképzettséget honorálják: ebben nem az egyenlősítő bérpolitika érvényesült. A központi határozat megyei végrehajtói 8%-os emelést irányoztak elő
a szakmunkásoknak és a művezetőknek, és 4%-os emelést a betanított és segédmunkásoknak.338
A megyei összesítésben a következő adatok szerepelnek (lásd az 1. táblázatot). Az állami iparban a művezetők 269 Ft-os emelést kaptak, a szakmunkások
225 Ft-ot, a betanított és segédmunkások viszont csak 109 Ft-tal többet vihettek haza. A munkásnők bére is 8%-kal emelkedett, de mivel a nők átlagosan kevesebbet kerestek, mint a férfiak, csak 137 Ft-os javulást tudtak elkönyvelni.339
Emellett a gyárak, ahol tehették, külön emelték a munkások fizetését a saját béralapjukból. A Vagongyár, a soproni Öntöde és a mosonmagyaróvári Traktorgyár
javított a legtöbbet, 5-6%-ot, míg a könnyűipar – a Richards Ruhagyár, a Műbőrgyár és a Pamutszövő Gyár – ezúttal is hátul kullogott 2%-kal. A nehéziparban
ez átlag 102 Ft-ot jelentett a szakmunkásoknak, és 75 Ft-ot a betanított és a segédmunkásoknak.340
Noha az emelés a munkásosztály helyzetét kollektíven volt hivatott javítani,
ha megnézzük a statisztikát, akkor rögtön kiderül, hogy az egyébként is jól kereső nehézipari munkások jártak a legjobban – ez volt az a réteg, akikre a párt a
leginkább számított. Itt átlagosan 15%-ot tett ki a béremelés: vagyis a munkások
2354 Ft helyett 2707 Ft-ot vihettek haza. A könnyűipari bérek átlagosan 12%-ot
javultak: 1884 Ft helyett 2109 Ft-ból gazdálkodhatott egy átlagos ruhagyári dolgozó. A teljes állami iparban 13%-os volt a bérnövekedés, ami 249 Ft-ot tett ki. A
női „átlag” azonban csak 203 Ft-tal javult, mert a női fizetések eleve alacsonyabbak voltak, mint a férfiaké.341 A szellemi állományba tartozó dolgozók csak 141
Ft-os javítást kaptak a vállalati béralapból. A gazdasági vezetőket ráadásul fizetéscsökkentéssel fenyegették, ha nem sikerül javítani a termelékenységet.342 A
fenti adatok persze csak az átlagot jelzik; túlórával, műszakkal és jutalommal a
nehézipari munkások sokkal többet is megkereshettek, mint a művezetők.
Nem véletlenül harangozták be olyan nagyon a kormány életszínvonal-javító
intézkedéseit. Láthatjuk, hogy miközben történtek lépések arra, hogy csökkentsék a férfi- és női keresetek különbségeit, a nőpolitikát felülírta a párt azon törekvése, hogy kedvezzen a nehézipari munkásosztálynak, amelyet hagyományosan a párt legfontosabb társadalmi bázisának tartottak. Ez pedig „férfiszakma”
volt; a Rábában például 25% volt a nők aránya a dolgozók között, és túlnyomó
többségük irodákban, az adminisztráción dolgozott.343 A párt nem engedhette
338
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meg magának, hogy magára haragítsa a képzett szakmunkásréteget; ezért tehát,
noha elvben törekedtek az ágazatok közötti bérkülönbségek nivellálására, a valóságban a nehézipari munkásosztályt szerették volna a legjobban megnyugtatni afelől, hogy érdekeiket a párt a jövőben is a szívén viseli. Ennek kézzelfogható jeleként pedig ügyeltek arra, hogy a nehézipar kiemelt munkahelynek számítson, és jól tudja fizetni a munkásait (lásd a 2. táblázatot).
Nem készült ugyan felmérés a béremelés fogadtatásáról, de a vállalatok és a
szakszervezetek képviselői a megye legfőbb politikai fórumán egybehangzóan
kijelentették, hogy a dolgozók úgy érezték, jó munkájuk elismerést kapott, és készek arra, hogy a jövőben még jobban dolgozzanak.344 A többi társadalmi réteg
elégedetlensége kevés elismerést kapott. A végrehajtó bizottság egyik tagja lakonikusan kijelentette, hogy „az értelmiség és a parasztság nem volt nagyon boldog, de megértették az intézkedés szükségességét”.345 A nehézipar a statisztikai
adatok tükrében jobban fizetett a béremelés után, mint a mezőgazdaság: a havi
átlagos munkáskereset 2707 Ft volt, az állami gazdaságban pedig átlagosan 2538
Ft-ot kerestek a dolgozók.346 A szövetkezeti parasztok körében kérdezgették is,
hogy a kormány miért csak a munkásosztály életszínvonalával törődik. (Vessük
ezt össze azzal, hogy korábban meg a munkások vetették a kormány szemére,
hogy „parasztbarát” politikát folytat!) A férfi- és a női keresetek közötti különbségek viszont megmaradtak, úgyhogy a megyei végrehajtó bizottság kiemelte: a
pártnak további erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy a nők megkapják „az őket
megillető bért a szocialista bérezésnél”.347 Az egyenlő bérezésnek más, mentalitásbeli-kulturális akadályai is voltak, amelyekre még visszatérünk.
A fenti statisztikai adatok ha nem is teljesen megbízhatóak (egy másik megyei jelentés 2510 Ft-os fizetési átlagot ad meg a nehéziparban és 2075 Ft-ot a
könnyűiparban, lásd a 2. táblázatot348), és az átlagok között sok különbség elvész
az egyes vállalatok között (a Rábát az egész megye legjobban fizető gyárának
tartották, és kiemelkedően magasak voltak az éves prémiumok), azért rávilágítanak a bérezési rendszer egyes alapproblémáira. A művezetők a szakképzett
munkásokhoz képest alul voltak fizetve. Nem volt nagy különbség a szakmunkások és a betanított munkások fizetése között. A differenciált béremelés ezen
próbált meg segíteni a maga szerény eszközeivel. A nehézipar munkásai voltak
a legkedvezőbb anyagi helyzetben az ágazatok között. Ha a nemek szerinti bon-
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rendi anyagai. A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító tevékenységéről. 1975. november 26.
A bérfejlesztés és a különböző bérezési formák bevezetésének hatása a dolgozók helyzetére és a munkaerőmozgásra, i. m.
Uo. 3.
Uo. A havi munkás átlagbérek alakulása.
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Jelentés Győr-Sopron megye munkássága helyzetéről a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, i. m.
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tást nézzük, akkor feltűnő, hogy mindegyik kategóriában a férfikeresetek emelkedtek a legjobban (az egyetlen kivétel az állami építőipar volt; ott azonban nem
tudjuk, hány nőt érintett a béremelés). Ezt két okkal magyarázhatjuk: (1) a munkásnők túlnyomó többsége a rosszul fizetett könnyűiparban dolgozott; (2) a nők
között igen magas volt a szakképzetlenek aránya. 1973-ban a megye fizikai munkásainak 35,8%-a volt nő, de csak 16,5%-uk szakképzett.349 Ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a párt minden emancipációs törekvése ellenére a
megye iparában megmaradt a hagyományos nemi hierarchia. Nincsenek ugyan
külön adatok a férfi- és női keresetekről, de ha figyelembe vesszük az ágazatok
közötti különbségeket, akkor elfogadható feltételezés lehet, hogy a szakmunkás
férfiak átlagosan 25–30%-kal kerestek többet, mint a munkásnők.350
Egy 1974-es jelentés a következő adatokat adja meg a megye ipari munkásságáról. Az állami ipar 98 000 embert foglalkoztatott, a nyugdíjasokkal együtt
130 000 főt soroltak a munkásosztályba. A megyében 27 500 főnél többet foglalkoztató nagyvállalat működött; 40 000-en dolgoztak a nagyiparban. A bejárók számát a jelentés 30–35 000-re, vagyis az aktív munkások harmadára becsüli. (Ebből láthatjuk, hogy jelentős társadalmi csoportról volt szó.) A munkáskeresetek a következőképpen alakultak: az 1971–75-ös tervidőszakban 43%-ról
60%-ra nőtt azoknak a munkásoknak az aránya, akik 2000–4000 Ft között kerestek, és 56%-ról 40%-ra csökkent azoké, akik egy hónapban 2000 Ft-nál kevesebbet vihettek haza. A társadalmi juttatások 50%-kal nőttek; a nagycsaládos
háztartásokban azonban még mindig kevesebb mint 800 Ft volt az egy főre eső
jövedelem. Az átlagos munkásnyugdíj 1365 Ft-ot tett ki. A munkások 94%-a 44
órás munkahét szerint dolgozott, de sokan vállaltak túlórát. A megyében dolgozó párttitkárok egynegyede volt fizikai munkás.351
Mivel az életszínvonal-politika lett a párt új társadalmi üzenete, a pártvezetők tudni akarták, hogyan fogadják az emberek a kormány és a párt gondoskodását.352 1976-ban egy nagy kérdőíves kutatást végeztek a megye gépipari nagy-
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GYML, X. 415/128/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Tájékoztató a KB 1970. február 18–19-i, a nők politikai, gazdasági és szociális helyzete megjavítására hozott határozata végrehajtásának tapasztalatairól, 17. 1973. május 4.
Az interjúk tanúsága szerint a férfiak még akkor sem szívesen fogadták el a nőkkel azonos béreket, ha
a nők szakképzettsége és az elvégzett munka is megfelelt a férfiak képzettségének és teljesítményének. Az egyik hegesztőnő például elmondta, hogy amikor bekerült a Rába egyik „elit” férfibrigádjába,
a brigádtagok egy emberként ellene voltak annak, hogy „egy nő ugyanannyit keressen, mint egy férfi”, noha teljesítménye alapján kijárt neki a sérelmezetten „magas” fizetés. A brigádvezető (az interjúalany későbbi férje) megerősítette a történetet, hozzátéve, hogy „annak idején” ő maga is osztotta a
brigádtagok véleményét.
Jelentés Győr-Sopron megye munkássága helyzetéről a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, i. m.
A kortárs irodalomból lásd Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977; Berényi József: Életszínvonal és szociálpolitika. Budapest, Kossuth Kiadó,
1974; Jávorka Edit: Életszínvonal a mai magyar társadalomban. Budapest, Kossuth Kiadó, 1970.
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üzemeinek párttagsága körében.353 Hat vállalatnál kértek meg összesen 1013
embert (csaknem felük, 471 fő, a Rábánál dolgozott) arra, hogy értékeljék anyagi körülményeiket. A válaszadók 84%-a férfi volt, 16%-a nő (tekintve, hogy a gépipar a legelitebb szakmák közé tartozott, ez az arány is sokat elárul a két nem között továbbra is fennálló egyenlőtlenségekről mind a munkahelyi, mind pedig a
politikai karrier vonatkozásában). A koreloszlás a következőképp alakult: 21–30
évesek: 18%; 31–41 évesek: 35%; 41–50 évesek: 32%; 51–60 évesek: 12%; 60 felett:
3%. 21%-uknak volt 8 osztályos végzettsége, 26%-nak szakmunkás oklevele, 35%
érettségizett, és 13% végzett főiskolát vagy egyetemet. Ha ezt összevetjük a Rába
adataival, akkor látjuk, hogy a megkérdezettek iskolázottsága jóval magasabb
volt az átlagnál: a Rábában például 1975-ben a dolgozók negyede kevesebb mint
8 osztályt végzett,354 míg a megkérdezettek közül csak 5%-nak nem volt meg a 8
osztálya. Nem véletlenül alakult ez így: ahogyan majd a későbbiekben látni fogjuk, a párt erősen törekedett arra, hogy a tagság viselkedése példamutató legyen.
Ezt a törekvést példázza a megkérdezettek munkaköre is: 35%-a volt szakmunkás, 13% betanított munkás, és mindössze 3% dolgozott segédmunkásként. A
többi 49% szellemi munkakörben dolgozott. Ez az arány nagyjából megfelelt a
megyei átlagnak: a gépipari üzemek párttagságának 53%-a volt fizikai munkás.
Ahogyan a fentiekből láthatjuk, igen elit csoportról volt szó, akármelyik dimenziót nézzük (ágazat, iskolai végzettség, szakképzettség, kereset). Bátran feltehetjük, hogy a megkérdezettek az átlagosnál jobb anyagi körülmények között
éltek, és ezt a kutatás is megerősítette. Itt is kiderült, hogy a nagyvállalatoknak,
csakúgy, mint a Zeissnak, volt egy elit törzsgárdája: a megkérdezettek 35%a több mint 20 éve dolgozott ugyanazon a munkahelyen, 18% 16–20 éve, 21%
11–15 éve, és 16% 6–10 éve. A keresetek is magasabbak voltak a megyei átlagnál: a megkérdezettek csaknem fele (46,8%) keresett 3100–4000 Ft között, míg
a megyében csak az ipari dolgozók negyede keresett ilyen jól. A megyében az
ipari dolgozók kevesebb mint fele (40%) keresett 3000 Ft felett; a megkérdezetteknek pedig a kétharmada (66%). Hasonlóképpen: a megye munkásainak csak
9,3%-a keresett 4100–5000 Ft között; a mintában pedig 16,5%. Érdekes módon
a csúcson megfordult ez az arány: csak 0,7%-uk keresett többet 6000 Ft-nál; a
megyében pedig az ipari dolgozók 2,4%-a kapott ilyen menedzseri „csúcsfizetést”. Egyébként a különbséget valóban a magas vezetői fizetések magyarázzák;
de hozzá kell tennünk, hogy még ezek a „csúcsfizetések” is csak nagyjából a dupláját tették ki az átlagos munkásfizetéseknek.
353
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GYML, X. 415/7/14, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Az életszínvonal-politikánk értelmezése a gépipari nagyüzemek párttagsága körében.
1976. április 27.
Egy 1972-es információs jelentés szerint a dolgozók közel harmadának nem volt meg a 8 osztályos
végzettsége. GYML, X. 415/118/27, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, 1972.
április havi információs jelentés.
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A megkérdezett ezer ember tehát az átlagosnál jobb anyagi körülmények között élt. Ezt elsősorban lakáskörülményeik tükrözik, de a tartós fogyasztói javakkal való ellátottság alapján is a szocialista középosztály felső rétegébe tartoztak.
Lássuk az adatokat! Egyharmaduk (31%) saját tulajdonú házban lakott, további egyharmaduk (30%) főbérlőként tanácsi vagy állami tulajdonú lakásban, egynegyedük (24%) saját lakásban, 11% élt otthon családtagként, és csak 4% volt
albérlő. Munkásszálláson senki nem lakott. Ez azt mutatja, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége jó lakáskörülményeket mondhatott a magáénak. A
háztartások berendezése is jó anyagi körülményekről árulkodott: 93%-nak volt
tv-je, 94%-nak rádiója, 91%-nak mosógépe, 69%-nak centrifugája, 87%-nak hűtőszekrénye, és 83%-nak porszívója. A megkérdezettek negyede (24%) rendelkezett motorkerékpárral, egy további negyede (26%) pedig gépkocsival. A háztartások 22%-ában volt lemezjátszó.355
Sok mindent elárul az életszínvonal-politika fogadtatásáról, hogy miközben a
megkérdezettek anyagi körülményei sokkal jobbak voltak az átlagosnál, ők maguk nem látták ennyire rózsásnak a saját helyzetüket. Noha 99% azt mondta,
hogy emelkedett az életszínvonal, eltérően vélekedtek arról, hogy milyen mértékben és pontosan miben mutatkozik meg a javulás. Jelzésértékű lehet, hogy
a párttagok alig egyötöde (21%) értett egyet azzal, hogy az 1971–75-ös tervidőszakban „jelentősen” nőtt az életszínvonal. Kétharmaduk (64%) szerint „közepesen”, 14% szerint pedig „alig”. Ez egyúttal mutatja a magyar pártélet liberalizmusát: a keletnémet párttagoktól a nyilvánosság előtt feltétlenül megkövetelték a
párt politikájához való véleményigazodást. Az áruhiányra viszont csak kevesen
panaszkodtak Magyarországon. (Vessük ezt össze Hager beszédével, aki a körzeti pártvezetőség előtt elismerte, hogy szinte minden fontos lakossági iparcikkben hiány mutatkozik!) A megkérdezettek kétharmada (68%) meg volt elégedve az árukínálattal, 31% „közepesen” kielégítőnek tartotta az ellátást, és csak 1%
vélekedett úgy, hogy „rossz” a lakossági ellátás.
A reálbérek növekedésében is erősen különböztek a vélemények: egyharmad
(33%) szerint a fizetések jobban emelkedtek, mint az árak, valamivel kevesebben
(28%) gondolták úgy, hogy nagyjából egyformán emelkedett a kereset és a megélhetés ára, míg 39% (!) szerint a béremelés nem tartott lépést a fogyasztói árakkal. A Rábában a megkérdezettek 44%-a vélekedett így. A felmérés összefoglalója is kiemelte, hogy a lakosság – a párttagokat is beleértve! – sokkal negatívabban ítélte meg az áremelkedést, mint „amilyennek azt a gazdaságpolitika tényei
mutatják. Áremelkedésről, drágulásról beszélnek akkor is, ha a szükségleteiket
magasabb színvonalon, értékesebb, drágább termékekkel elégítik ki. A termékek műszaki paramétereinek emelkedését figyelmen kívül hagyják, csak az ára355
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kat értékelik.”356 A szubjektív és objektív értékelés különbségeire világít rá az is,
hogy a megkérdezettek többsége csak „közepesen” volt megelégedve a fizetésével: háromnegyedük (75%) úgy gondolta, hogy a fizetése megfelel az „átlagnak”.
A szubjektív torzítást mutatja, hogy csak 19% vélekedett úgy, hogy jó a fizetése – ami pedig megfelelt a valóságnak, mert a gépiparban magasabbak voltak
a keresetek, mint az állami ipar egyéb szektoraiban. 6% ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy rosszul keres. Az is sokatmondó adat, hogy a válaszadók több mint
fele (57%) nem volt megelégedve a fizetésemelkedés ütemével. Mindez arra vall,
hogy az életszínvonal-politikával nem is volt olyan könnyű növelni a kormány és
a párt népszerűségét.
A felmérés azt is megmutatta, hogy a megyében nem szűnt meg a „munkás–
paraszt” ellentét. A válaszadók kétharmada (68%) vélekedett úgy, hogy a parasztságnak magasabb a jövedelme, mint a munkásosztálynak, és csak 7% értett
egyet azzal, hogy a munkások jobban keresnek a parasztoknál. A kutatók ugyanakkor megjegyezték, hogy a megyei statisztikák szerint a parasztok jövedelme
10%-kal alacsonyabb volt, mint a munkásoké. Megint emlékeztetek arra, hogy a
városi munkások a bejárókat is a „parasztok” közé sorolták. Ezt a tényt a Vagongyár képviselője is hangsúlyozta a megyei pártbizottsági ülésen, ahol megvitatták az anyagot:
Többet kell az üzemi pártszervezeteknek is foglalkozni a háztáji gazdaságok szerepével, az ott kifejtett munka értékelésével. Világossá kell tenni, hogy a családi
jövedelmek alakulásában egyre több munkáscsaládnál is megtalálható a háztáji és kisegítő gazdaság. Statisztikai felmérések alapján bizonyított, hogy a megyében egyre kevesebb a tiszta munkás és a tiszta paraszt család. A túlnyomó többségnél a család jövedelme az üzemi, a mezőgazdasági és az értelmiségi munkahelyeken szerzett jövedelmekből tevődik össze.357
A „munkás–paraszt” ellentét, mint látjuk, annak ellenére fennmaradt, hogy a
kormány éppen a munkásosztály keresetét kívánta felzárkóztatni a parasztság
jövedelméhez. Ebből is kiderül, hogy a bejárók nem tagozódtak bele kulturálisan
a munkásosztályba, és gyári munkájuk ellenére is „parasztoknak” számítottak a
városi munkások szemében.
A felmérés ugyanakkor rávilágít néhány érdekes pszichológiai összefüggésre
a szakképzettség, a nem és az anyagi megelégedettség vonatkozásában. Miközben a betanított munkások jónak látták családjuk anyagi helyzetét, a szakmunkások többsége átlagosnak mondta életkörülményeit. A kutatók ezt a két csoport fizetése közötti csekély eltéréssel magyarázták: a szakmunkások magasabb
356
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órabért éreztek volna jogosnak a betanított munkások órabéréhez képest, és
ezért elégedetlenebbek voltak a fizetésükkel, mint betanított társaik. Ugyanilyen
különbség mutatkozott meg a férfiak és a nők megelégedettsége között. Noha a
nők átlagosan kevesebbet kerestek, mint a férfiak (2100–2500 Ft), a nők inkább
meg voltak elégedve családjuk anyagi helyzetével, mint a háztartások férfi tagjai. Azt a két tényt is érdemes egymás mellé tenni, hogy miközben 99% szerint
emelkedett az életszínvonal, a válaszadók több mint fele nem volt megelégedve
a fizetések emelkedésével. A felmérés erről megjegyezte, hogy az emberek csak
a fizetésemelések alapján értékelik az életszínvonal-politikát, és nem veszik figyelembe a közösségi infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy, a tömegközlekedés és a lakóhelyi környezet fejlődését – az utóbbira volt példa a parkosítás.
Mivel az életszínvonal-politika volt a párt fő társadalmi jelszava, a 99%-os igent
magyarázhatja, hogy a párttagok nem akarták kétségbe vonni a párt politikáját.
A válaszok részletezéséből azonban kiderült, hogy a lakosság többet várt az
életszínvonal-politikától, mint amit az nyújtani tudott. A szubjektív értékelésben az is nagy szerepet játszott, hogy milyen csoporttal hasonlították össze magukat a válaszolók. A vonatkoztatásicsoport-elmélet magyarázza a szakmunkások és a betanított munkások anyagi megelégedettségének különbségét, de
ugyanígy magyarázhatjuk vele azt is, hogy a válaszadók túlnyomó többsége átlagosnak tekintette a fizetését, holott a felmérés résztvevői az átlagnál jobban kerestek.358 A megyei pártbizottsági ülésen a Vagongyár képviselője is felhívta a figyelmet az egyenlősítő bérrendszer káros pszichológiai hatásaira:
Előfordul konkrétan nálunk, hogy ha egy dolgozó középszintű vezető lesz, kevesebb lesz a bére, mint a fizikai dolgozóé. Így nem szívesen tanulnak, illetve vállalnak magasabb beosztást a dolgozók. Hogy mi ennek az oka? Tüzetesebben meg
kellene nézni, hiszen a felelősség aránya sem áll egyenes arányban az érte kapott
fizetéssel. Márpedig a dolgozók legnagyobb része azon méri le az életszínvonalának emelkedését, hogy mennyi pénzt visz haza, kocsival vagy telekkel rendelkezik-e.359
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A vonatkoztatási csoport fogalma a szociálpszichológiában keletkezett. Robert K. Merton a következő definíciót adta: „Kétségkívül ősrégi és feltehetően igaz elképzelés, hogy az egyéni cselekvések társadalmi vonatkoztatási keretei azok a csoportok, amelyekhez az egyének tartoznak […] Tény azonban
az is, hogy az emberek, magatartások és értékeléseik kialakítása során gyakran nem a saját maguk csoportjához igazodnak, s éppen ez az a terület, amely a vonatkoztatási csoport elméletét különösen foglalkoztatja. Azokról a problémákról van szó, amelyek abból adódnak, hogy az egyén olyan csoportokhoz is igazodhat, amelyeknek nem tagja.” (Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Osiris, 2002, 365.). Azt mondhatjuk, hogy a szakmunkások azért voltak elégedetlenebbek, mert ha keresetüket a betanított munkásokéval hasonlították össze, úgy érezték, hogy szaktudásukat nem eléggé értékelik.
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Itt érdemes egy kicsit jobban belemenni a differenciált bérezés boncolgatásába,
különösen, ha belegondolunk, hogy az 1968-as reform egyik célkitűzése az volt,
hogy érdekeltté kell tenni az embereket a termelésben – vagyis jobban kell jutalmazni a nagyobb teljesítményt. Horváth Ede teljes mértékben osztotta ezt az elvet. Sőt, akkor is felszólalt a differenciált bérezés védelmében, amikor a párt újra
kiállt az egyenlősítő munkáspolitika mellett, hogy lecsillapítsa a reform miatt
elégedetlen munkásokat.
Legyen meg a gazdasági egységekben az érdekeltség a korszerű üzemszervezés
iránt. Ez az érdekeltség ne legépelt hozzászólási dolog legyen, hanem annak a
kollektívának az emberei év közben, év végén érezzék a saját zsebükön keresztül
is. Egyetértek, felesleges munkaerőket lehet találni. Régi kérdés. Meg kell mondani önkritikusan, keveset tud a vállalat tenni, hogy a felesleges munkaerőtől megszabaduljon. Ha a szabályozó rendszereket korszerűsítenék, ha a 2000 ember bérét 1800 embernek ki lehet fizetni, akkor azt gondolom, hogy minden gazdasági
egység, minden pártszervezet, minden gazdasági vezető bátrabban hozzányúlna
ennek a régóta húzódó, kényes kérdésnek a megoldásához.360
Az egyenlősítő bérpolitika egyébként, ahogyan fentebb láttuk, a munkásosztályon belül is okozott feszültségeket. A megyei pártbizottsági ülésen a szakszervezeti vezetők arról panaszkodtak, hogy túl magas a segédmunkások fizetése,
ami miatt a szakmunkások nem érzik eléggé megbecsültnek magukat. A Rába
képviselője pedig arról számolt be, hogy egész segédmunkásbrigádok hagyták
ott a Vagongyárat, mert máshol magasabb fizetést ígértek nekik.361
A Vagongyárban szigorúak voltak a követelmények: a minőség 30%-ban is befolyásolhatta a fizetés alakulását.362 Az éves prémium is szép összegre rúgott:
az elosztási listákat Horváth Ede minden évben bekérte, és személyesen ellenőrizte.363 A művezetők fizetésének kérdésével az üzemi pártbizottság is többször
foglalkozott. Egy 1979-es jelentésből megtudjuk, hogy 1972 és 1977 között 72
művezetőt váltottak le szakmai hiányosságok miatt. A többieket az üzemi pártbizottság 88–90%-ban ítélte megbízhatónak szakmailag, 75–80%-ban pedig politikailag.364 Hozzá kell tenni, hogy Horváth Ede az előléptetéseknél nem nézte a
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GYML, X. 415/121/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A vállalatok üzemi és munkaszervezésének korszerűsítésére indított mozgalom feladatairól, 11–14. 1972. március 24.
GYML, X. 415/117/7, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A munkaerő-gazdálkodás helyzete és az első félév fő tapasztalatai a megye ipari vállalatainál, 1971. augusztus 3.
A Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatójának beszámolója a KB 1974. december 5-i határozatáról
a minőség, a takarékosság és a munkaerő-helyzetről, i. m.
Az interjúkból származó közlések alapján.
GYML, X. 415/200/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági ülés
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párttagságot; neki a munkában csak a szakmai szempontok számítottak. A művezetőktől megkövetelték az érettségit, bár az idősebb munkások esetében tettek kivételt.365 1979-ben a Vagongyár nyolc üzemében készült felmérés a művezetők helyzetéről és szakmai-politikai felkészültségéről (lásd a 7. táblázatot). Ebből kiderül, hogy egy művezetőre átlag 23–45 munkás jutott. A nyolc üzemben
csaknem 6000 munkás, 194 művezető és 46 üzemvezető dolgozott. A művezetők
5100 és 5400 Ft körül kerestek átlagosan, míg az üzemvezetők 5900 és 6600 Ft
között. A Motorgyárban a művezetők 6300, az üzemvezetők pedig 6700 Ft-ot is
megkereshettek.366 Az összehasonlítás kedvéért: ekkor egy fizikai munkás átlagos bére 4000 Ft volt. A felmérés a gyárban 25–30 olyan munkást talált, akik túlórával többet kerestek, mint közvetlen feljebbvalóik.367 Viszont a számokból az
is kitűnik, hogy a párt továbbra sem tűrt meg nagy különbségeket a vezetők és
a munkások között: az üzemi vezetők csak 30–60%-kal kerestek többet, mint a
munkások. A nehézipari ágazat azonban továbbra is kiemelt támogatást kapott:
a textilipari művezetők például még 1984-ben is csak 4800–5000 Ft körül kerestek, holott közben folytatódott az infláció.368
Az 1980-as évek információs jelentései, ahogyan majd később látni fogjuk, jól
dokumentálják a közhangulat romlását, amiről Horváth Ede a Tér-képnek beszélt, és az életszínvonal-politikából való általános kiábrándulást. Már az 1976os felmérésből kiderült, hogy a fogyasztói morál a gépipari párttagságot is „megfertőzte”. Közel felük (48%) azt válaszolta, hogy szabadidejében is dolgozik, hogy
biztosítsa magának és családjának a kívánt életszínvonalat, és hozzájusson az
egyre inkább státuszszimbólumként is szolgáló tartós fogyasztói árucikkekhez.
Igen tanulságos adalék lehet a munka „becsületének” a szocialista korszakban
oly sokat hangoztatott jelszavához, hogy a párttagok közül is kevesen láttak szoros kapcsolatot az elvégzett munka és a fizetés között. 22% szerint a teljesítmény ritkán vagy soha nem határozta meg a fizetéseket (a Rábánál 25% válaszolt így!), és csak 19% vélekedett úgy, hogy az embereket a munkájuk szerint fizetik.369 Hozzá kell tennünk, hogy itt egy ipari elit szakma válogatott embereiről
volt szó, akik objektív körülményeiket tekintve jobban kerestek és jobban is éltek az átlagnál. Sok mindent elmond a rendszerről, hogy körükben is ilyen sokan kételkedtek abban, hogy az elvégzett munkát a társadalom a maga érdeme
szerint jutalmazza.
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jegyzőkönyve, A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikai-szakmai felkészültségük értékelése –
az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásuk, 6. 1979. szeptember 21.
Uo. 2.
Uo. Melléklet.
Uo. 6.
GYML, X. 415/12/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A vállalati belső irányítási és érdekeltségi rendszer fejlesztésének eredményei Győr város könnyűipari vállalatainál, 1984. május 29.
Az életszínvonal-politikánk értelmezése a gépipari nagyüzemek párttagsága körében, i. m.
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A kutatás eredményei jól tükrözik, hogy az életszínvonal-politika a szocialista propaganda szempontjából még akkor sem működött megfelelően, amikor
valóban emelkedtek a reálbérek, mert nem tudta kellőképpen kielégíteni az embereket, és még kevésbé sikerült egy fogyasztói ideológiával meggyőzni őket a
szocializmus felsőbbrendűségéről. Az országos statisztikák szerint 1970 és 1975
között volt a legnagyobb a reálbér-emelkedés. Az 1970-es évek második felében a reálbérek még mindig nőttek, de kisebb ütemben a magasabb infláció miatt.370 Az 1980-as években a reálbérek stagnáltak, 1988-ban pedig csökkentek is.
De már az 1976-os felmérés azt mutatja, hogy a megye kiemelt helyzetben levő
ipari dolgozói is csak többletmunkával tudták megteremteni az óhajtott magasabb életszínvonalat, mert az állami fizetésemelés egyedül már nem fedezte a
megnövekedett fogyasztói igényeket. Már itt is láthatjuk, hogy az életszínvonalpolitika veszedelmes politikai üzenet volt, az 1980-as években pedig teljesen a
visszájára fordult, amikor nőtt a lakosság elégedetlensége az ország és persze a
saját nehéz gazdasági helyzete miatt.
Az 1970-es évek kedvenc szocialista szlogenje volt, hogy az olajválság nem
„gyűrűzhet be” a szocialista világba. Nem javította a kormánypropaganda
amúgy is megtépázott hitelét, amikor a válság a jóslatok ellenére mégis begyűrűzött – annyira nem, hogy az üzemekben is rendszeres élcelődésre adott okot
a párt és a kormány rovására. A reformközgazdászok ezúttal helyes jósoknak bizonyultak: a lakosság úgy gondolta, hogy „felülről” határozzák meg az életszínvonalat, és a gazdasági helyzet romlásával haragjuk az egész politikai rendszer
ellen fordult, amelyik „becsapta” őket.371 És ez bizonyos értelemben igaz is volt;
hiszen az életszínvonal-politikával a kormány elsősorban a népszerűségét kívánta megvásárolni. Amikor azt állították, hogy a szocializmusban állandóan
növelni tudják az emberek életszínvonalát, kétségtelenül becsapták az embereket; de az is igaz, hogy a „nép” nagyon könnyen hagyta becsapni magát; mintha
sokan szívesen hittek volna abban, hogy a kormánytól függ, milyen életszínvonalon élnek az állam polgárai.

Tömegkultúra és munkásművelődés
Az 1970-es években az állami ipar fizetésemelései mellett a kormány más területen is tett komoly gesztusokat a munkásosztálynak. Az egyik ilyen terület volt
370
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Statisztikai évkönyv 1980. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 355. A reálbérindex 17%-kal nőtt
1970 és 1975 között, és csak 4%-kal 1975 és 1980 között (100% = 1970). 1980-ban a reálbérindex alacsonyabb volt, mint 1979-ben, és a nominális bérindex kevésbé nőtt, mint a fogyasztói árak. Ezt a negatív változást a hangulatjelentések is kifejezően tükrözik, ahogyan azt majd látni fogjuk „Az életszínvonal-politika kudarca” c. fejezetben.
Jelenlegi gazdaságirányításunk kritikája, i. m.
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a munkáskultúra és munkásoktatás, amivel egyrészt megpróbáltak feléleszteni
egy régi szociáldemokrata hagyományt, másrészt pedig vonzóvá kívánták tenni
a szocializmust a munkásosztály számára. Két irányban szerették volna formálni az emberek tudatát. Először is, arra törekedtek, hogy javítsák az iskolázottsági mutatókat (mint majd látni fogjuk, ha összevetjük a keletnémet mutatókkal,
akkor volt min javítani). Másodszor, szerették volna közelebb hozni a kultúrát
az emberekhez. A „magaskultúra” különböző formáinak (idetartoztak a színházi és balettelőadások, a komolyzenei koncertek és a művészfilmek) népszerűsítése azt a célt is szolgálta, hogy megmutassák: a munkások teljesen beilleszkedtek a szocialista középosztályba, és a szabadidő eltöltése s az életstílus tekintetében sem különböznek a kulturált „polgári” középrétegektől.372 Az ismeretterjesztés, közoktatás propagálása és finanszírozása ugyanakkor azt a társadalmi
üzenetet hordozta, hogy a szellemi értékek fontosabbak, mint az anyagiak, amit
persze egyre kevesebben hittek el (ha az 1976-os felmérésre gondolunk, akkor
hozzátehetjük, hogy ez az értelmiségre is igaz).
A felnőttoktatás természetesen nemcsak a hiányzó osztályokat volt hivatott
pótolni, hanem a munkások pályáját is egyengette, hiszen a felsőfokú végzettség
megszerzése megnyithatta az utat egy üzemirányítói, -vezetői karrier előtt.373
Ennyiben természetesen összekapcsolódott a káderpolitikával. Emlékezzünk
arra, hogy egy 1972-es felmérés is szóvá tette a munkásszármazású vezetők arányának csökkenését! A munkásvezetők képzése bevallott célja volt a felnőttoktatásnak, amit a megyei párttitkár is megfogalmazott a maga bumfordi módján:
A másik dolog a munkásvezetők képzése. Ennek nagy jelentőséget tulajdonít a
Központi Bizottság határozata. De előfordulnak túlkapások felsőbb helyeken.
Hallottam olyan véleményeket egyes munkahelyektől és vállalatoktól, hogy minden vezető posztot munkásokkal fognak betölteni. Akkor minek képezünk évente
tízezer diplomást? Nem szabad általánosítani, hanem mindig a konkrét helyzetből kell kiindulni. Ha egy munkás alkalmas a feladatra, akkor őt kell választani.
De ha kiderül, hogy az új munkásvezető nem alkalmas a feladatra, nagyon kellemetlen helyzetet okozunk neki. Vissza kell mennie az üzembe, ahol céltáblája
lesz a többi munkás csúfolódásának. Ha csak statisztikailag akarjuk megoldani
ezt a kérdést, akkor előfordulhat, hogy lejáratunk egy nemes ügyet.374
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Ennek a törekvésnek a kritikájához lásd Dietrich Mühlberg: Konnte Arbeiterkultur in der DDR gesellschaftlich hegemonial sein? Utopie kreativ, 2002. 145. sz.
Több interjúalany is beszámolt ilyen karrierről. Emlékezzünk csak, hogy a művezetőktől is megkövetelték az érettségit (még ha az idősebb munkások esetében kivételt is tettek). Vö. A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikai-szakmai felkészültségük értékelése, i. m.
Az üzemi demokrácia helyzete, az egyszemélyi vezetés érvényesülése és a továbbfejlesztés feladatai, i.
m. 25–26. 1974. március 29.
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A párttitkár ha nem is a legudvariasabb módon, de figyelmeztetett a szakmai
szempontokra a jelöltek kiválasztásánál. Ez azonban a párttagságnál is szerepet
játszott: a párt, ha példát akart mutatni az üzemekben, nem toborozhatta soraiba a szakmailag megbízhatatlan vagy más szempontból rossz hírű munkásokat.
Az üzemi beiskolázásoknál természetesen figyelembe vették a politikai megbízhatóságot, mint ahogyan a párt ajánlása is sokat számított. A fiatal diplomások
számának növekedésével azonban csökkent a munkásegyetemek és a részidős
felsőoktatás jelentősége a munkások mobilitásában.
A munkásoktatás hagyományának felelevenítése mindenképpen pozitív baloldali kezdeményezés. Az igazi gondot itt inkább az jelentette, hogy a kormány
a régi munkáspolitikához nyúlt vissza, mert politikáját nem tudta új, baloldali tartalommal megtölteni. Ez egyébként még markánsabban mutatkozott meg
Honecker NDK-jában, ahol például a nagy államépítő lakásprojektet, amelynek
keretében húsz év alatt 3,5 millió lakás átadását tervezték, az a szociáldemokrata gyökerű elgondolás inspirálta, hogy a munkásoknak is emberhez méltó, kulturált lakáskörülményeket kell biztosítani.375 Nem az elgondolással volt itt önmagában a baj, hanem azzal, hogy ezt a kritikát a kapitalizmus egy régebbi formájával szemben fogalmazták meg a szociáldemokraták; a fejlett kapitalista országok, köztük az NSZK is, ekkor már olyan lakáskörülményeket biztosítottak a
munkásoknak, amelyekkel az állandó építőanyag-hiánnyal küszködő NDK nem
tudott versenyezni.
Ha a megye iskolázottsági mutatóit nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy
azokon káderpolitika nélkül is bőven volt mit javítani. 1974-ben 37 000 szakmunkásnak volt meg legalább a 8 osztálya, 11 000 szakmunkás azonban kevesebb mint 8 osztályt végzett. 1968 és 1973 között 5200 ember járt a Dolgozók
Általános Iskolájába (90%-uk volt fizikai munkás). Az utánpótlásról a szakiskolák gondoskodtak: évente 8500 szakmunkástanulót vettek fel a megye iskoláiba. A legtöbb szakmunkástanuló munkáscsaládból jött (80%), ami arra mutat, hogy az új munkásnemzedék nagy része is a munkásosztályból rekrutálódott.376 A jelentés szükségesnek látta kiemelni, hogy a munkásszármazású hallgatók aránya különösen alacsony az orvosi fakultáson és az egyetemek nyelvi
szakjain, ami nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy ezek a szakok igényelték
a legtöbb előzetes befektetést és kulturális tőkét.377 Ráadásul a vállalatok is a
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A Honecker-féle lakáspolitika kritikájáról lásd Beatrix Bouvier: Die DDR- ein Sozialstaat?, i. m. 152–
201.
Jelentés Győr-Sopron megye munkássága helyzetéről a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, i. m.
A magyar oktatási rendszer társadalmi egyenlőtlenségeire (pontosabban azok továbbélésére a szocializmus idején) a téma kitűnő kutatója, Ferge Zsuzsa is rámutatott: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. A szocializáció hatásairól lásd
Dogossy Katalin szociográfiáját: Baj van a gyerekkel. Budapest, Kossuth Kiadó, 1987. A könyv következtetései több ponton egybecsengenek Paul Willis A skacok c. könyvének téziseivel, ami arra mutat, hogy ekkorra már a szocialista társadalomban is bezárult az oktatás mint mobilitási csatorna. Az
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közgazdaságtanban és a műszaki szakokon támogatták leginkább az üzemi dolgozók továbbtanulását. A tehetséges munkásszármazású gyerekek ezért sokkal
nagyobb eséllyel jutottak be a műszaki értelmiség sorai közé, mint a „hagyományosabb” humán értelmiségbe. Magyarországon sok szociológiai felmérés igazolta Bourdieu-nek azt a tételét, hogy a kulturális tőke a legnehezebben megszerezhető, illetve a legbiztosabb „befektetés” a gyerekek jövőjébe; az viszont a feudalizmusból örökölt magyar kasztrendszer erejét mutatja, hogy éppen ezen a
téren maradtak fenn a legtartósabb egyenlőtlenségek a társadalmi rétegek között – ahogyan a fentiekből is látható.
Egy másik 1974-es jelentés megerősíti, hogy volt mit javítani a megye iskolázottsági szintjén.378 A becslések szerint a betanított munkások 40%-a, a segédmunkásoknak pedig kétharmada nem végezte el a 8 osztályt. A gépipari nagyüzemek dolgozói negyedének nem volt meg a 8 általános iskolai végzettsége. A
jelentés is foglalkozott a bejárókkal. Számukat a megye összes dolgozói negyedére becsülte, és kritikusan megjegyezte, hogy nagyon sok idő elmegy az utazgatással, ezért a bejáróknak művelődésre, tanulásra semmi idejük nem marad. A
jelentés emellett felrótta, hogy sok vállalat és társadalmi szervezet elhanyagolja a kultúra ügyét. Igaz, ezt a kultúrmunkások olyan körülményesen fogalmazták meg, mintha csak igazolni akarnák, hogy kell a kulturális tőke a nyelvi megértéshez (vagy úgysem számítottak arra, hogy az üzemi illetékesek elolvassák
beszámolójukat):
Nem mondható általános jelenségnek az üzemen belüli vagy a lakóterületi kulturális intézmények támogatását célzó szándék, amely szervezeti keretet adna a
munkáskollektíva és a közösségi életforma erősítésének, a munkásművelődés átfogó igényű fejlesztésének.379
A jelentés szerint az üzemen belül a munkásművelődés szervezeti alapja a szocialista brigádmozgalom. A megyében 2585 szocialista brigád működött, összesen 32 000 brigádtaggal. A jelentés azonban itt is talált kifogásolnivalót: a brigádok kulturális vállalásairól megjegyezte, hogy sokszor „túl formálisak”, és „túl
mechanikus” az adminisztráció.380 Ezen főleg azt értették, hogy sok munkásnak
nem volt igénye – no meg persze ideje sem – arra a magaskultúrára, amit a kulturális emancipáció nevében ugyan, de „felülről” próbáltak rájuk erőltetni.
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NDK esetére lásd Heike Solga: Auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft? Klassenlagen und Mobilität
zwischen Generationen in der DDR. Berlin, Akademie Verlag, 1995.
GYML, X. 415/134/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Közművelődésünk helyzete, 1974. július 10.
Uo.
Uo.
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A „népre erőszakolt” kultúra problémájára a hazai szépirodalomban is bőven találunk kritikai reflexiót; de itt szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy a szocialista munkásosztály nem volt kulturális értelemben homogén. Nyilvánvalóan
nem ugyanolyan kulturális igényei voltak a 8 általánosból kibukott segédmunkásnak, mint a szakképzett, nemegyszer diplomával rendelkező gépipari technikusnak, művezetőnek. Ezt a tényt mindig érdemes szem előtt tartanunk, amikor majd a szocialista brigádok művelődési és kulturális vállalásairól lesz szó.
Mint ahogyan arról sem szabad megfeledkezni – különösen a keletnémet összehasonlításban –, hogy milyen elmaradások voltak továbbra is a lakosság általános műveltségi szintjében, amit a fent idézett jelentés is kiemelt: „Szembetűnő
hiányosságok tapasztalhatóak a lakosság közgazdasági, pedagógiai és anyanyelvi műveltségében, amelyek akadályozó tényezői a közéleti demokrácia további
kiszélesítésének.”381 Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ország egyik legfejlettebb nyugati régiójáról van szó; mint ahogy arról sem, hogy a „közgazdasági, pedagógiai és anyanyelvi műveltség” hiányáról sokat elárul, hogy a szakmunkások
(!) közel negyedének nem volt meg a 8 osztálya, ha pedig a megye összes munkását vesszük, akkor egyharmadra tehető azok aránya, akik nem végezték el a 8 általános iskolát. Ez még akkor is nagyon magas, ha figyelembe vesszük, hogy az
idősebb generáció kevesebb iskolát végzett. A Dolgozók Általános Iskolájában
egyébként lehetőség volt arra, hogy az idősebbek elvégezzék a hiányzó osztályokat. Igaz, a falvakban ezzel a lehetőséggel is kevesebben éltek, sokan pedig kifejezetten szégyellték, hogy „vén fejjel” újra iskolapadba üljenek. Ha emlékszünk
még az egyik szerkesztő felszólalására a megyei pártbizottság ülésén, akkor tudjuk, hogy a párt a Dolgozók Általános Iskolájának is megpróbált „propagandát”
csinálni – amit egyébként a mutatók fényében csak helyeselni lehet.
Érdemes azonban beszámolni a pozitív tapasztalatokról is. A jelentés szerint
a lakosság negyede rendszeresen olvasott, 40–45% pedig „ritkán” (de legalább
olvasott). A színházlátogatók között is viszonylag magas volt a fizikai munkások
aránya (Győr iparváros volt, ezt azért ne felejtsük el!). A munkások 10%-a rendszeresen hallgatott komolyzenét.
A községekben elkezdték a koncertek szervezését, de még hiányzik a megfelelő tapasztalat. A komolyzene népszerűsítésének egyik fő akadálya, hogy megyénkben
nincsenek elég nagy befogadó termek, vagy olyan kulturális intézmények, amelyek komolyzenei koncertek számára alkalmasak.382
A jelentés hozzáfűzte, hogy noha a képzőművészet sokat fejlődött a megyében,
a közterek állapota még „sok kívánnivalót” hagy maga után. Az amatőr filmesek
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mozgalma ugyan „szűk bázison” fejlődött, de országosan is észrevették. 1972ben 434 öntevékeny művészeti csoport működött a megyében, 8572 taggal. A
nagy többség (6000 fő) a 30 év alatti korosztályhoz tartozott, ami azt mutatja,
hogy elsősorban fiatalok csatlakoztak a művészeti mozgalomhoz. 1973-ban a
megyének 90 315 tv-előfizetője volt.383
Hála a széles körben propagált munkásművelődési programnak,384 a Rábadolgozók iskolázottságáról az 1970-es években jó információkkal rendelkezünk.
Egy 1972-es jelentés szerint a Vagongyár 17 000 dolgozójából 5500 (32,3%) nem
végezte el a 8 általános iskolát.385 Ez megegyezik a megyei adatokkal, noha a jelentés úgy fogalmazott, hogy ez az arány „meglepően” magas. A következő öt évben negyedére (24,7%) csökkent a Rába-dolgozók között azok aránya, akiknek
nem volt meg a 8 osztályos végzettségük (lásd az 5. táblázatot). Az adatok bontása a táblázatokban megerősíti azt a szociológiai kutatásokból ismert tényt, hogy
az idősebb generáció kevesebb osztályt végzett (lásd a 3. táblázatot). Az 50 év felettiek több mint felének, a 30–50 évesek harmadának (33,2%) és a 20–30 évesek
közel 5%-ának nem volt meg a 8 osztálya.386 Figyeljünk azonban arra, hogy a 20
évnél fiatalabb korcsoportban magasabb, 6,5% volt ez az arány: vagyis a vállalat
„állami politikából” felvett olyan fiatal segédmunkásokat, akiknek nem volt meg
a 8 általános iskolája. Akárhogyan is nézzük azonban, még mindig nagyon magasnak mondható a 8 osztálynál kevesebbet végzett Rába-dolgozók egynegyedes aránya az elitnek számító Vagongyár munkásai között.
Az elvégzett iskolák száma a fiatalabb korcsoportokban nőtt: ezt a táblázatok is szépen megerősítik (lásd a 3. és a 4. táblázatot). Az 50 év felettiek 27,5%-a,
a 30–50 évesek 46,3%-a, a 20–30 évesek 60,4%-a, a 20 év alattiak 75%-a fejezte be
a 8 általánost. Sokuk valószínűleg ennél több osztályt végzett, de a szakmunkásképzés három éve nem szerepelt a kialakított kategóriák között. Az érettségizettek aránya viszont jól tükrözi a fenti trendet: míg az 50 év felettiek 14%-a érettségizett, addig az érettségizettek aránya megduplázódott a 20–30 évesek között
(27,7%). A 20 évnél fiatalabbaknál azonban ez megint visszaesett (18,5), ami arra
vall, hogy a fiúk körében a „csak érettségi” kevésbé volt divat (vagy szakmunkásképzőbe mentek, vagy tovább tanultak érettségi után). A diplomások számának
fejlődése is hasonló trendet követett: arányuk az 50 év felettiek között mindöszsze 2,7%, míg a 20–30 évesek körében több mint a duplája (6,6%).387
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Uo.
Lásd pl. Füleki József: Mérlegen a közművelődési határozat végrehajtása. Beszélgetés három nagyüzem pártbizottságának titkárával. Társadalmi Szemle, 1976. 7. sz.
1972. április havi információs jelentés, i. m.
GYML, X. 415/195/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, fejlesztésének
feladatairól a Magyar Vagon- és Gépgyárban, Melléklet, MVG összes dolgozójának iskolai végzettség
szerinti megoszlása korcsoportonként, 1977. július 6.
Uo.
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Ha mármost csak a fizikai munkásokat nézzük, akkor is látjuk szépen kibontakozni az általános fejlődési trendet (lásd a 4. táblázatot). A 8 osztálynál kevesebb végzettségűek túlnyomó többségét az idősebb generációban találjuk. A 30
évnél fiatalabb korcsoportban pedig sokkal több volt az érettségizett, mint az
annál idősebbek között. Az idősebb és fiatalabb generáció közötti iskolázottsági különbséget az előléptetésnél is figyelembe vették. Noha általában követelmény volt, hogy a művezetőnek meglegyen az érettségije, a vagongyári üzemi
pártbizottságon elhangzott, hogy ezt nem lehet elvárni az idősebb munkásoktól.388 Ugyanakkor a diploma megszerzése szinte automatikusan együtt járt a fizikai állományból való kikerüléssel; erre vall, hogy csak 15 diplomást találunk a
fizikai munkások között (és mindegyiket a 30 évnél fiatalabb korcsoportban, vagyis valószínűleg ők sem maradtak sokáig munkások).389
A Vagongyár a kortárs viszonyok között nagyon bőkezűen támogatta a fiatalok továbbtanulását. Saját szakképző iskolája volt, amelynek tanulói a gyakorlóidőt a gyárban töltötték. 1972 és 1976 között az iskola évente átlag 350 szakmunkástanulót vett fel. A tanoncok 75%-a a vállalatnál maradt. Ezt a döntést a tanulmányi ösztöndíjak is elősegítették: a jó tanulók havi támogatást kaptak, amit
nem kellett visszafizetni akkor, ha meghatározott ideig a Vagongyárnál dolgoztak.390 Ilyen ösztöndíjban főiskolai és egyetemi hallgatók is részesültek.391 A vállalat ilyen irányú erőfeszítéseit mutatja a tanulmányi kiadások jelentős növekedése. 1976-ban 100-zal több szakmunkástanuló részesült ösztöndíjban, mint
1972-ben. 1972-ben a Vagongyár 689 700 Ft-ot költött társadalmi ösztöndíjakra,
1976-ban pedig több mint a dupláját: 1 751 000 Ft-ot.392
A különösen a munkásokat érintő felnőttoktatást is erőteljesen ösztönözték. (Elég, ha arra gondolunk, hogy a gyár dolgozói negyedének volt mit pótolnia!) A felnőttoktatás nem korlátozódott a diploma megszerzésére; sokaknak a
8 osztály pótlása vagy a hiányzó szakképzettség megszerzése jelentette az iskolai végzettségben való előrelépést. Az üzemi pártszervezet két alapvető problémára hívta fel a figyelmet (szerencsére ők nem hivatkoztak az „ideológiai hiányosságokra”, ami a keletnémetek kedvenc kifejezése volt). Az első az életkor: az
idősebb emberek többségét nehezen lehetett meggyőzni arról, hogy eljárjanak a
Dolgozók Általános Iskolájába.393 A második a bejárók problémája (és itt megint
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A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikai-szakmai felkészültségük értékelése, i. m. 2.
Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, fejlesztésének feladatairól a
Magyar Vagon- és Gépgyárban, i. m. 1. táblázat, Fizikai dolgozók iskolai végzettsége.
Uo. A szakmunkásképzés adatai 1972–1976.
GYML, X. 415/122/6, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatójának jelentése a termelőkapacitás kihasználásának helyzetéről, 16. 1972. július 18.
Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i. m. A szakmunkásképzés
adatai 1972–1976.
Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i. m. 5. 1977. július 6.
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előjön a már jól ismert „munkás–paraszt” ellentét!). Az üzemi pártszervezet arra
kérte a helyi falusi iskolákat, hogy indítsanak be délutáni felnőtt osztályokat, de
csak kettő válaszolt, hogy megpróbálták, ám a falusiak nem járnak el az iskolába. Itt megint említhetjük a kulturális különbséget: falvakban a felnőtt „iskolásokat” nyilvánvalóan kinevették a helybeliek.
A vállalat más, anyagi ösztönzőkkel is megpróbálkozott. Akinek megvolt a 8
osztálya, azt helyben be tudták iskolázni szakmunkástanulónak. Aki pedig megkapta a szakmunkás-bizonyítványt, az 10%-os fizetésemelésben részesült.394 Az
esti érettségit és az esti, vagy levelező tagozatos egyetemet fizetett tanulmányi
szabadsággal támogatta a Vagongyár. Sok szocialista brigád vállalásai között
szerepelt, hogy a brigádtagok tovább tanulnak, vagy megszerzik a hiányzó szakképesítést. A jelentés szerint a dolgozók érdeklődése a különböző oktatási formák iránt „kielégítő” volt, amit a statisztikák is tanúsítanak. 1972 és 1976 között
3999 fő vett részt valamilyen oktatási programban: 387 férfi és 175 nő fejezte be
a 8 osztályt, 1524 férfi és 741 nő tette le az érettségit, 1010 férfi és 162 nő szerzett diplomát.395
Az oktatásban való részvételt a párt nemcsak lelkes propagandával, hanem
adminisztratív eszközökkel is ösztönözte. 1976 decemberében az üzemi pártbizottságon belül létrejött egy közművelődési munkacsoport azzal a feladattal, hogy a dolgozók körében népszerűsítse a tanulást és a kulturálódást.396 Nem
tudni, hogy az általános fejlődési trendnek vagy a vállalat erőfeszítéseinek következtében, de az iskolázottsági mutatók az 1970-es évek második felében tovább javultak (lásd az 5. táblázatot). 1975-ben a dolgozók 24%-ának nem volt
meg a 8 osztályos végzettsége; 1979-ben ez a szám 18,3%-ra csökkent.397 1975ben a dolgozók 18%-a érettségizett; 1979-ben 23,6%. A leglátványosabb fejlődést
a diplomások arányában tapasztaljuk. 1975-ben a vagongyári alkalmazottak
3,4%-a volt diplomás; 1979-ben 6,1%. A szakképzett munkások aránya is emelkedett. 1979-ben a dolgozók 23%-a dolgozott szellemi, 77%-a pedig fizikai állományban. Negyedük (25,2%) volt 30 évesnél fiatalabb, és 24,2% volt a női munkaerő aránya.398 1975 és 1979 között 1961 dolgozó vett részt valamilyen műszaki továbbképzésen. 410 szakmunkás további szakképzettséget szerzett, 334-en
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Uo.
Uo. Melléklet. Esti, levelező oktatásban résztvevők 1972–1976.
GYML, X. 415/200/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, A közművelődés helyzete. Az MVG végrehajtó bizottságának jelentése az 1975-ös pártértekezlet után, 12. 1979. december 11.
A fejlődést az is magyarázhatta, hogy sokan közben nyugdíjba mentek az általában kevesebb iskolával rendelkező, idősebb generációból. Ezt a lehetőséget az üzemi pártbizottság már idézett, 1977. július 6-i ülésén is említették. Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i.
m. 3.
A közművelődés helyzete. Az MVG végrehajtó bizottságának jelentése az 1975-ös pártértekezlet után,
i. m. 12.
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pedig megkapták a szakmunkás-bizonyítványt. A termelésfejlesztés keretében
11 tanfolyamot szerveztek, 360 résztvevővel. Évente 30-40 egyetemi hallgató kapott ösztöndíjat a Rábától, akik elkötelezték magukat a vagongyári munka mellett – legalábbis annyi időre, ameddig az ösztöndíjat kapták.399
A javuló statisztika ellenére a jelentés elismerte, hogy van két olyan hátrányos
helyzetű csoport, akik még nem tudtak eleget profitálni a fenti intézkedésekből.
A bejárók nehézségeit már fentebb is említettük. Ők a jelentés szerint nem tudtak kellő mértékben bekapcsolódni a felnőttoktatásba, mert kevés szabadidejük volt, és alkalmazkodniuk kellett a menetrendhez (a bejárók tömegközlekedési eszközöket használtak, ahogyan majd a következő fejezetben részletesen
bemutatom).
A vidékről bejárók kisebb arányban vesznek részt az állami oktatásban és a vállalati tanfolyamokon. Ennek oka, hogy a vonatok, autóbuszok időpontjaival nem
tudják összeegyeztetni az általános iskolai, középiskolai oktatást, vagyis ezek a
járművek du. 17 óra tájban indulnak, aki ezt nem éri el, csak a második műszakot követő járművel utazhat haza.400
A bejárók iskolázottsági hátránya az üzemi statisztikákban is megmutatkozott.
Noha a dolgozók közel 40%-a volt bejáró, 1979-ben 25 győri lakos (90%) és csak 3
bejáró (10%) szerzett diplomát munka mellett. 57 győri (70%) és 24 bejáró (30%)
tette le az esti érettségit, és 12 győri (70%) és 5 bejáró (30%) fejezte be a Dolgozók Általános Iskoláját. A bejárók aránytalanul alacsony aránya a diplomások
között mutatja a területi egyenlőtlenségek hatását. A vállalatnál szervezett tanfolyamokon, amelyek a közlekedési menetrendhez igazodtak, sokkal jobb volt
az arány: ott 50% körül volt a bejárók aránya.401 Az „iskolázatlan” (vagy mondjuk ki nyíltan, „bunkónak” tekintett) falusiakkal szembeni kulturális előítéletről
a „munkás–paraszt” konfliktus is árulkodik. A Rába üzemi pártbizottságában is
elhangzottak olyan vélemények, hogy a falusiak sokkal szívesebben művelik a
kertecskéjüket, mint a szellemüket:
Komoly gátja továbbá a szakmai fejlődésnek a bejáró dolgozók mezőgazdasági tevékenysége. Az állattartás, a kertészeti és szántóföldi tevékenység olyan sok
időt vesz igénybe, és rendszeresen, amely a gyári munka után lehetetlenné tesz
bármilyen rendszerezett szellemi tevékenységet.402
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Uo. 13.
A vidékről bejáró dolgozóink helyzete, i. m. 4.
Uo.
Uo. 5.
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Ez az egyenlőtlenség nem volt érezhető a foglalkoztatásban. 1978-ban 56 bejáró fiatal szakmunkást (59,6%) és 38 városi fiatalt (40,4%) vettek fel a Rábához,
1979-ben pedig 39 bejárót (55%) és 32 győrit (45%). A jelentés azonban hozzáfűzte, hogy sokkal nagyobb arányban vannak a Rábánál bejáró szakmunkástanulók, akik az üzemi gyakorlat után visszatérnek szülőhelyükre, és ott vállalnak
munkát.403 (A szakmunkástanulók között vidékiek magas aránya megint az iskolázottsági hátrányt szemlélteti, hiszen a korszakban, mint láttuk, egyre nőtt az
érettségizettek és a diplomások aránya.) A városiak és a bejárók közötti iskolázottsági egyenlőtlenség a korszakban is „köztudott” ténynek számított.
A vidékről bejárók a második műszakot is hasznosan töltik el – nem állnak sorban a piacon, a húsbolt előtt stb. – ez nem egy rossz politika. Éppen ezért kicsit
másképpen kellene kezelni ezeket a dolgokat. A pártmunkánál mindig azt mondjuk, hogy kevésbé iskolázottak, ez kétségtelen, és ez nem mostani jelenség. De aki
akar tanulni, annak nem a közlekedés az akadálya, és nem az, hogy Szemerén
vagy Győrben lakik.404
A másik hátrányos helyzetű csoport a nőké. A bontott adatok azt mutatják, hogy
a Rábánál dolgozó munkásnők iskolázottsága általában alacsonyabb volt, mint
a férfiaké (lásd a 4. táblázatot).405 1977-ben a munkásnők 38%-a kevesebb mint
8 osztályt végzett, 56% végzett 8 osztályt, és 6% érettségizett. Ugyanakkor a férfi munkások 29%-a végzett kevesebb mint 8 osztályt, 59%-nak volt meg a 8 osztálya, 11,8% érettségizett, és 8,2% szerzett diplomát. A szakmunkások csoportján belül azonban magasabb volt az érettségizett nők aránya: 25,6%, míg a szakmunkás férfiaknak csak 16%-a. A diplomás szakmunkások között azonban csak
férfiakat találunk, ami jól tükrözi a szakmunkás férfiak és a munkásnők eltérő karrieresélyeit a Rábánál. Ugyanezt láthatjuk akkor is, ha a teljes munkaerőt
nézzük: a Rábánál dolgozó nők 1,9%-a volt diplomás, míg a férfiak 4,6%-a szerzett felsőfokú végzettséget. Az alacsonyabb kategóriákban kiegyenlítettebbek
voltak az arányok. A nők 26%-ának nem volt meg a 8 osztálya, 52,1%-nak volt
8 osztályos végzettsége, és 28% volt érettségizett. A férfiak csoportjában 24,2%nak volt kevesebb mint 8 osztályos végzettsége, 52,1%-nak volt meg a 8 osztálya,
és 28% érettségizett. A nők oktatási hátrányát az esti egyetemeken is tapasztaljuk: noha a Rába dolgozóinak negyede nő volt, csak 16% tanult munka mellett
valamilyen felsőoktatási intézményben 1972 és 1976 között. Az esti érettségizők
között jobb volt az arány: ott a tanulók fele volt nő.406 A diploma azonban nyilvánvalóan nagyobb karriert ígért a gyárnál, mint az érettségi megszerzése. (A
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Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i. m.
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férfiak túlsúlyát persze azzal is indokolhatjuk, hogy a felsőfokú műszaki tanulmányok kevésbé vonzották a nőket.)
A fenti adatok jól szemléltetik az iskolázottság és az életkor fordított összefüggésének általános trendjét. Nehezebb kérdés, hogy miként – vagy inkább
honnan hova – fejlődött a gyár kulturális élete. Erről néhány általános jelentésen
kívül nem sok információ áll rendelkezésre – és a jelentésekből valószínű, hogy a
közművelődési munkacsoport is ad hoc jelleggel adott meg adatokat a különböző rendezvényeken való dolgozói részvételről. A Rábánál, mint más állami nagyvállalatoknál, a szocialista brigádokra épült a munkásművelődés és a kulturális élet – vagy sarkítva úgy is fogalmazhatunk, hogy az üzemi pártbizottság rájuk terhelte a magaskultúra népszerűsítésének nemes feladatát.407 A brigádtagok sokszor vállalták a hiányzó iskolák vagy szakképzettség megszerzését, de a
kulturális vállalások között szerepelt a színház- és koncertlátogatás, a múzeumok megtekintése, a könyvtárlátogatás és egyéb kulturális programok teljesítése is. Ezek a vállalások beleszámítottak a brigádok értékelésébe. A gyár kedvezményes árú jegyekkel segítette a kulturálódást: 1976-ban például 435 színházbérletet adtak el a vállalati dolgozóknak, míg 1977-ben 585-öt. Emellett a Rába
rendszeres kapcsolatokat ápolt a Kisfaludy Színház408 művészeivel, ami segítette a színház népszerűsítését a dolgozók körében.409 A gyárban kórus, zenekar és
tánccsoport is működött: 1976-ban a jelentés szerint 30 000 ember nézte meg
műsoraikat. Nagy tetszést arattak még a munkás-hangversenyek, amelyeken fellépett a Győri Filharmonikusok zenekara.410
1977 márciusában alakult meg a vállalati TIT-csoport, 22 taggal. 80 szekcióban szerveztek előadásokat: nem meglepő módon a műszaki és a közgazdasági témák váltották ki a legnagyobb érdeklődést.411 A jelentés éves szinten 2600–
2800-ra tette az érdeklődők számát; persze, nyilvánvalóan nem készült pontos
kimutatás arról, hogy hányan látogatták a rendezvényeket. Azt azonban nem
érdemes kétségbe vonni, hogy volt érdeklődés a tudományos ismeretterjesztő
előadások iránt. A vállalat más téren is ki tudta elégíteni a dolgozók tudományos, kulturális érdeklődését. A Rábában jól felszerelt műszaki és szakszervezeti
könyvtár üzemelt (lásd a 6. táblázatot). A műszaki könyvtár közel 50 000, a szakszervezeti 66 000 kötettel rendelkezett. A dolgozók 40%-a volt könyvtári tag, és
többségük rendszeresen használta is a könyvtárat. A tagok évente átlag 10 köny407
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GYML, X. 415/204/4/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, Pártbizottsági
ülés jegyzőkönyve, A szocialista munkaverseny és a brigádmunka fejlesztésének feladatai vállalatunknál, 1980. augusztus 29. A brigádok értékelésénél a kulturális élet is szerepet kapott.
1978-ban adták át az új színház épületét. 1979-ben alakult meg a Győri Balett, ami nemzetközileg is elismert produkciókat vitt színre.
Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i. m. 4.
Uo. 3–4.
A közművelődés helyzete. Az MVG végrehajtó bizottságának jelentése az 1975-ös pártértekezlet után,
i. m. 14.
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vet kölcsönöztek a könyvtárosok kimutatása szerint.412 A könyvtárosok rendszeresen szerveztek író-olvasó találkozókat; 600-ra tették az érdeklődők számát egy
évben.413 A nagyobb kulturális rendezvényeket az Ady Endre Művelődési Házban bonyolították le; itt művészeti csoportok, klubok, szakkörök is működtek.
1979-ben a Rába ezt is kinőtte, és egy új, nagyobb épületet igényelt kulturális célokra. A gyárnak volt egy művészeti telepe is. A művészek tevékenysége „pozitív
hatást” váltott ki a dolgozókból.414
A fenti prózai tények alapján egyértelműen „pezsgőnek” nevezhetjük a Vagongyár kulturális életét. A dokumentumok alapján azonban nem tudjuk megválaszolni azt a kérdést, hogy miképp fogadták a munkások a „felülről” rájuk
erőltetett kultúrát; erről ugyanis nem készült felmérés. A későbbi visszaemlékezések vegyes képet mutatnak. Sok Rába-dolgozónak volt pozitív élménye a szocialista brigádokról, az intenzív közösségi életről, a közös kirándulásokról és az
egymásnak nyújtott érzelmi támogatásról, szolidaritásról akár egy új diploma
megszerzésénél. Egykori brigádvezetők is beszéltek ugyanakkor arról, hogy nem
mindenki volt egyformán lelkes például a kulturális vállalások teljesítésében:
„leadminisztrálták” a brigádnaplóban, hogy színházba ment 16 brigádtag, amikor a valóságban csak nyolcan mentek el. Az üzemi pártbizottság egyik ülésén
is elhangzott, hogy a brigádokat nem lehet egyforma mércével mérni: a fizikai
munkások közül sokan örülnek, ha hazamehetnek, és a családjukkal tölthetik az
estét, mert fáradtak a színházhoz vagy a mozihoz.415 A munkásművelődés „formális” erőltetése így nemegyszer inkább ellenkező eredményeket hozott. Ahogyan az egyik brigádvezető megfogalmazta: „Hazudtam, mert kellett.”416 A munkásművelődés előremutató baloldali hagyománya felelevenítésének volt egy bevallottan politikai célja: a párt a szocializmus eszméjét szerette volna a munkások körében népszerűsíteni. Ugyanakkor azonban az életszínvonal-politika
mint társadalmi program egy fogyasztói társadalom irányába mutatott. Így inkább az csengett le a dolgozóknak, hogy a párt „vizet prédikál és bort iszik”, vagyis tulajdonképpen éppúgy becsapja magát, mint ahogyan a szocialista brigádok „csaltak” a kulturális vállalásoknál.
A fentiekből azonban semmiképpen nem következik, hogy az egész munkásművelődés szocialista propaganda lett volna, vagy ami még rosszabb: hogy a
munkásoknak ne lett volna igényük a magas kultúrára. Ha az egész brigád nem
is ment el a színházba, ahogy a brigádnaplóban megírták, azok, akik elmentek,
mégiscsak hozzájutottak egy „elérhető” kulturális élményhez. Hangsúlyoztam,
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Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, i. m. 3.
A közművelődés helyzete. Az MVG végrehajtó bizottságának jelentése az 1975-ös pártértekezlet után,
i. m. 16.
A szocialista munkaverseny és a brigádmunka fejlesztésének feladatai vállalatunknál, i. m. 5.
Idézet az egyik interjúból.
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hogy a Rába munkásai sem alkottak kulturálisan homogén csoportot: kulturális igényeik sem voltak egyformák. Voltak olyan brigádok, ahol a kollektíva valóban jelentett húzóerőt: az egyik vagongyári brigádban sokan a közösség ösztönzésére tanultak tovább. Az iskolázottsági szint emelésére irányuló erőfeszítéseket pedig csak üdvözölni lehet: és ahogyan láttuk a vagongyári statisztikákat, ha
átütő erejű nem is, de számottevő volt a javulás.

Munkáslakások és bejárás
A vállalat – a kiemelt bérek és a kultúra támogatása mellett – egyéb kedvezményeket is felajánlott dolgozóinak. A két legfőbb juttatás a lakástámogatás és
a bejárás finanszírozása volt; az utóbbi korántsem elhanyagolható támogatási formát jelentett, hiszen emlékezzünk csak: a dolgozók 40%-a volt bejáró.417 Itt
mindjárt ki kell emelni egy fontos különbséget a keletnémet és a magyar politika
között. Míg a Honecker-rezsim központilag kívánta megoldani a lakáskérdést,
addig a magyar esetben – legalábbis a tárgyalt időszakban – sokkal több szerep
jutott a magánkezdeményezésnek. A Zeiss, ahogyan majd nemsokára látni fogjuk, több mint tízezer lakás felett rendelkezett, és ezreket tudott elhelyezni munkásszállóiban. A Rábának mindössze 93 lakása volt Győrben, és nem üzemeltetett munkásszállót.418 Nincs összesített adatunk a Rába-dolgozók lakáshelyzetéről, az életszínvonal értékelésével foglalkozó 1976-os felmérés viszont ad egy
hozzávetőleges képet arról, hogy a gépipari szakmunkásság és a műszaki értelmiség jó lakáskörülményeket mondhatott a magáénak.419 Erre vall legalábbis,
hogy a nagy többség saját tulajdonú házban vagy lakásban élt. A győri agglomeráció sokat javított a gyár dolgozóinak lakáshelyzetén, mert a falvakban olcsóbb
volt építkezni: a fiatalok sokszor a szülőktől kapták a telekhelyet, az építkezésnél pedig számíthattak a rokonok és a barátok segítségére.420
Egy 1979-es üzemi pártbizottsági ülésen elhangzott, hogy a „napjainkban divatossá vált” nehéz lakáshelyzet nem jellemző a vállalat dolgozóira.421 1970 és
1979 között minden második lakáskérelmet meg tudtak oldani, és nem volt 3-4
évesnél régebbi kérelem a vállalat nyilvántartásában.422 Az is igaz viszont, hogy
közvetlenül – vagyis kiutalt lakással – a Vagongyár nagyon keveseknek tudott
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A vidékről bejáró dolgozóink helyzete, i. m.
GYML, X. 415/197/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, Jelentés a vállalati lakásépítési hozzájárulás felhasználásáról, 3. 1978. január 30.
Az életszínvonal-politikánk értelmezése a gépipari nagyüzemek párttagsága körében, i. m.
A vidékről bejáró dolgozóink helyzete, i. m.
GYML, X. 415/200/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, Szóbeli tájékoztató vállalatunk dolgozóinak lakáshelyzetéről. A vállalati lakástámogatás felhasználása, 4, 1979. március 21.
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segíteni, mert csak 93 lakással rendelkezett Győrben. 1971 és 1977 között 10 fizikai és 23 alkalmazotti állományú dolgozó költözött be a megüresedett lakásokba. (18 bérlő viszont már nyugdíjas volt, de megmaradhatott a vállalati lakásban, mint jóhiszemű jogcím nélküli lakó.423) 1976-ban az Ipar-utcai lakásépítő szövetkezet keretén belül a Rába elindított egy munkáslakás-akciót: ezzel 120
dolgozó lakásproblémáját tudták megoldani.424
Ahogyan a számokból is kiderül, a magyar lakáspolitika sokkal inkább a magánkezdeményezést kívánta ösztönözni, mint a keletnémet. A keletnémeteknél
a magánépítkezést roppantul megnehezítette az építőanyag- és a munkaerőhiány. Így sokan visszautasították a nekik kiutalt régi házakban lévő lakásokat, és
inkább megvárták az új panellakást, ami akkor sokkal keresettebbnek számított,
mint a rendszerváltozás után, amikor teljesen megfordultak a preferenciák. Magyarországon azonban, éppen ellenkezőleg, az életszínvonal-politika egyik célja az volt, hogy saját lakáshoz, vagy a falvakban házhoz juttassa az embereket. A
vállalat az építkezéseket kölcsön formájában segítette. 1970 és 1979 között 1093
fő kért lakástámogatást a vállalattól. Több mint a felük, 601 fő (392 fizikai dolgozó és 209 alkalmazott) kapott is társasházépítéshez vagy OTP-lakás-vásárláshoz
hozzájárulást.425 A saját lakás megszerzése vagy egy családi ház felépítése az
1970-es években nem volt elérhetetlen álom a Rába-munkások számára. Az is
igaz, hogy ezért a nagy többség nem napi 8 órát, hanem jóval többet dolgozott.
Az 1980-as években azonban ezen a téren is nőtt az elégedetlenség. A dolgozók és a párttagok a kormányt sem kímélték, amit értelmezhetünk a nagyobb
szabadság pozitív jelének, ha összevetjük a keletnémet párttagok hallgatásával.
Egy 1984-es jelentés az ifjúság helyzetéről megállapítja, hogy nem egyformák a
fiatalok lakáshoz jutásának esélyei: a legrosszabb helyzetben vannak a nagyvárosban élő fiatalok, akiknek nincs extra jövedelmük, és szüleiktől sem várhatnak
segítséget, míg a legkönnyebb lakáshoz jutni a kisvárosokban (pl. Csorna) vagy a
falvakban.426 A győri üzemi pártbizottság egyik 1986-os ülésén elhangzott, hogy
a munkásfiataloknak annyi különmunkát kell végezniük, ha meg akarják teremteni saját otthonukat, hogy egyáltalán nem marad idejük a társadalmi és pártfeladatokra.427 A mosonmagyaróvári pártbizottságon pedig egyenesen az anyagi perspektíva hiányával magyarázták a fiatalok érdeklődésének hiányát a kom-
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Jelentés a vállalati lakásépítési hozzájárulás felhasználásáról, i. m.
Szóbeli tájékoztató vállalatunk dolgozóinak lakáshelyzetéről, i. m. 3.
Uo.
GYML, X. 415/156/1/3, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
napirendi anyagai. Tájékoztató „Az ifjúság társadalmi helyzete, a párt feladatai” c. anyag vitájáról,
1984. június 26.
GYML, X. 415/236/4, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, Jelentés a KISZ munkájáról, 1. 1986. december 27.
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munista szervezetek iránt. (1987-ben a gyári fiatalság mindössze 12,4%-a volt
tagja a KISZ-nek.428)
A lakáskérdés mint társadalmi probléma a hangulatjelentésekben is egyre
többet szerepelt. 1982-ben az állami lakások béremelését sokan értetlenül fogadták, mivel a lakbértámogatás volt, úgymond, az egyik kompenzáció a nyugatinál alacsonyabb jövedelmekért.
A tervezett intézkedések közül a lakbéremelés nagy vitákat váltott ki a dolgozók között. A válaszokat persze befolyásolta a dolgozók érintettsége. Az állami
bérlakásban élők fel vannak háborodva. Mások azt mondogatják, hogy „helyes,
mindennek meg kell fizetni az árát”. De sokan azt gondolják, hogy az olcsó állami lakás szocialista vívmány.429
Az életszínvonal-politika propagálásának megvolt a hatása: az emberek nem kívántak engedni a jogaikból. Ebben az értelemben sikerült az öntudatosítás, hiszen ugyanígy tiltakoztak a benzináremelés ellen, amiről egy ingerült hangulatjelentés tudósít:
Az április 22-i Hírháttér c. adásban a benzin árának tervezett emelésének indoklása megütközést váltott ki. Évek óta a nyugati országok életszínvonalának beszédtémájánál agitációs érvünk, hogy nem lehet összehasonlítani a forintra átszámított nyugati árakat, kereseteket, mert ez irreális képet ad. Erre az árhivatal főosztály vezetője a tv-ben is megteszi. Mit lehet mondani ekkor egy olyan felvetésre, hogy „fel kell emelni a benzin árát, mert pl. az Ausztriában kb. 10 schilling körül van, ami forintban 22 Ft-ot jelent”. Ha ezt vesszük figyelembe, egy osztrák dolgozó a havi fizetéséből kb. ezer, míg a magyar majd emellett kb. kétszáz
liter benzint vásárolhat. Minek ilyen összehasonlításokat tenni? Hogyan agitáljunk ezek után az árak össze nem hasonlíthatóságáról. Megértik, ha valaminek
az árát fel kell emelni, de ne nézzék az embereket butáknak.430
1984-ben a munkások nemcsak a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek miatt
zúgolódtak, hanem azért is, mert egy lakás ára 10–15-szöröse volt az éves jövedelmüknek.431 Egy 1985-ös jelentés szerint a téma felmerült ugyan a 13. Párt428
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GyML, X. 415/529/14/3, A RÁBA Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár (a továbbiakban: MMG)
Pártbizottságának iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1987. november 19. Jelentés a gyár ifjúsága társadalmi helyzetének javítására tett intézkedésekről.
GYML, X. 415/528/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől, 1982. október.
GYML, X. 415/211/33, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az MSZMP Jármű II. alapszervezetétől, 1982. április; kiemelés – B. E.
GYML, X. 415/533/30, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Futómű Pártalapszervezetétől, 1984. szeptember.
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kongresszus előkészítésénél, de azóta sem történt változás, ellenkezőleg, tovább
emelkedtek a lakásárak.432 Az egyik hangulatjelentésben az áll, hogy a lakásra
való spórolás megfosztja a fiatalokat az „egészséges szórakozástól és kulturálódástól”.433 Mivel a megye közel volt Ausztriához, sokaknak volt pozitív képe
a nyugati életszínvonalról. A hangulatjelentések szerint a fiatalokat egyre kevésbé hozta lázba a szocialista ideológia, és egyre többen tekintették követendő példának a Nyugaton látott fejlődést.434 Most ütött vissza, hogy az életszínvonal-politika kibontakoztatásával párhuzamosan a párt vezetői elfojtottak minden újbaloldali kezdeményezést. A régi munkásideológia nem hatott a fiatalokra; és reménytelenül elavult is volt egy megváltozott társadalmi környezetben.
Abban pedig egyre kevesebben hittek, hogy a kormány képes emelni az életszínvonalat.435 Az 1980-as években a munkásfiatalok messze nem láttak már olyan
perspektívát a szocialista rendszerben, mint amilyen életszínvonal-emelkedést
a kormány még a szüleiknek ígérhetett.
A közhangulat romlását a tömegközlekedésről szóló jelentések is hűen tükrözik. A közlekedési információk amúgy a hangulatjelentések szerves részét képezték; és a buszok általános állapota meg a bejárás izgalmai sok párttagot anynyira megihlettek, hogy egész karcolatokat kanyarítottak a témáról. De a személyes beszámolók előtt nézzük a tényeket! A dolgozók túlnyomó többsége használta a tömegközlekedési eszközöket, azaz busszal vagy vonattal járt be dolgozni, vagy – megelőzve korát – biciklizett.436 (Igaz, a kerékpározók nagy részét valószínűleg nem az egészséges vagy a környezettudatos életmód iránti igény motiválta, hanem a drága benzin, vagy hogy nem tellett autóra.) Az utazási költségek
nagy részét megtérítette az állam. A vonatjegy 66%-át az állam fizette, 20%-ot a
vállalat, és a dolgozónak csak a fennmaradó 14%-ot kellett kifizetnie. A buszjegyek árából 40–60%-ot térített meg a dolgozóknak a vállalat a távolságtól függően. 1968-tól a munkások a vállalatnál is megvehették a kedvezményes árú bérleteket.437
Az utazási hozzájárulást sokan igénybe vették (emlékezzünk rá, hogy milyen
sokat foglalkoztak a bejárók helyzetével!). 1980-ban 2595 dolgozó vonatjegyéhez, és 2108 dolgozó buszjegyéhez adott a gyár anyagi hozzájárulást, 365-en
pedig kombinált bérlettel utaztak. A vonattal utazók 523 932 Ft-jába kerültek a
432

433

434
435

436

437

GYML, X. 415/534/12, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. A Vagongyár Pártbizottságának információs jelentése, 1985. október.
GYML, X. 415/534/5, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a T. M. K. Pártalapszervezettől, 1984. április.
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GYML, X. 415/529/8/5, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai, MMG pártbizottsági ülésének jegyzőkönyve, Jelentés a Rába MMG ifjúságának társadalmi helyzetéről, 1985. október 8.
Sok interjúalany visszaemlékezésében szerepelt, hogy Győr nagy „biciklis” város volt, és műszakkezdéskor csak úgy „özönlöttek” a biciklisták a Vagongyár felé vezető széles úton.
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vállalatnak (ők ennek tizedét, 54 732 Ft-ot fizettek), a busszal járók után pedig
290 880 Ft-ot fizetett a gyár (ők ennél valamivel többet, 324 811 Ft-ot fizettek).438
1979-ben a Rába 12 saját busza szállította ki a dolgozókat az új reptéri telephelyre,439 ami 3440 főt foglalkoztatott. Ez valószínűleg nem lehetett elegendő, mert
sokan panaszkodtak a zsúfoltságra, úgyhogy a gyár rendelt még 8 új buszt, hogy
megoldják a „dolgozók kulturált utaztatását”.440
Az információs jelentések szerint ezt aligha lehetett elmondani a vasúti közlekedésről. Sok olyan panaszt olvasunk, hogy a munkásvonatok sokat késnek,
zsúfoltak és piszkosak. A vagonkocsik elöregedtek, lepusztultak, sokszor nem
működött a fűtés, vagy nem lehetett becsukni rendesen az ablakot. Az üzemvezetők a gyakori késések miatt dühöngtek. 1980 első félévében 1591 dolgozó egy
órával később kezdte el a munkát, ami a vállalatnak 810 000 Ft-os termeléskiesést okozott.441
Persze, az igazság kedvéért elmondhatjuk, hogy az olcsó jegyárak és a nagylelkű támogatás ellen senki nem emelt kifogást, mint ahogyan azt sem kérdezték
meg, miből is kellene a vonatkocsikat és a buszokat felújítani, vagy gondoskodni arról, hogy a dolgozók valóban „kulturált” körülmények között utazzanak. A
közhangulat romlása azonban erősen érződött a mindennapi közlekedési panaszokban. Az 1980-as években az emberek egyre ingerültebben – sőt, dühödtebben – szidták a tömegközlekedést, mintha így vezették volna le az életszínvonalpolitika megfeneklése miatt érzett frusztrációt és a kormány elleni indulatokat.
Nem először mondjuk el, hogy milyen rossz az Adyváros és a reptér közötti közlekedés. Miért nem tudja a Volán végre figyelembe venni, hogy télen, a rossz időben többen utaznak busszal, és miért nem tudnak a csúcsidőben több járatot indítani?442
Egy másik jelentés még harciasabb: „A dolgozók emberi körülményeket várnak
el a pénzükért!”443 (Amire persze rosszmájúan hozzátehetnénk, hogy a vállalat
is sokat fizetett azért, hogy a dolgozók „kulturáltan” utazhassanak.) Egy másik
hangulatjelentés szerint a „20-as járaton elviselhetetlen reggel a zsúfoltság. A
Verseny ABC-nél nem is lehet felszállni – mondják a dolgozók.”444 De éppígy ol438
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GYML, X. 415/528/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől, 1982. június.
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vasunk a párttagok tollából kemény hangú dörgedelmet a „rengeteg” kátyúról,
az utak „siralmas” állapotáról és a győri közterületek, parkok állapotáról („elhanyagolt, és tele van hajigálva szeméttel”).
A tömegközlekedés azonban „örökzöld” téma maradt. Az egyik szerző szinte
egész memorandumot szentelt a győri buszoknak, amit nemcsak kordokumentumként idézünk, hanem azért is, mert kiderül belőle: mennyivel okosabb volt
a liberalizálás politikája, amikor megengedték az embereknek, hogy olykor „kieresszék a gőzt” egy hivatalos pártdokumentumban, mint a keletnémet lakosokra kényszerített némaság, amivel a Honecker-rendszer saját magát is becsapta.
Gyakorlatilag évek óta megoldatlan a kulturált tömegközlekedés a járatok 80%án. Nem kényelmes utazásról beszélünk, mert az csak vágyálom. Csupán arról
van szó, hogy elviselhető körülményeket teremtsenek elsősorban a hajnali és a
délutáni munkásjáratokon. Ménfőcsanakon a 19. sz. Volán, úgymond, megszervezte két éve a városi közlekedést, de ez nem állt másból, mint az átmenő vidéki járatokra – amelyekre már Csanakon felszállni sem lehet, mert zsúfoltan érkeznek – városi számozású táblákat szereltek fel. A vidéki járatok utasai, akik
esetenként 400-500 forintot meghaladó összeget fizetnek havi buszbérletükért,
joggal sérelmezik, hogy a csanakiak elveszik a férőhelyet főként munkából haza
igyekezve a távolabb utazók elől. De mit tehet az, aki csupán Csanakra utazik, és
nincs más lehetősége, mint a másikat taposni és hallgatni a morgást és a zsörtölődést. Mindez rendkívül kellemes légkört teremt a munkavégzéshez, illetve az
itthoni pihenéshez vagy a második műszakhoz. Jó lenne, ha az MVG illetékesei
és a Városi Tanács VB. Szervei ösztönöznék a Volánt, hogy végre szüntesse meg
ezt az áldatlan állapotot, és a városi járat valóban városi járat legyen, ne csak
egy járatszámmal annak álcázott préselt utasszállító! Jellemző, amit ennek kapcsán egy kb. fél éve elhangzott rádióinterjúban lehetett hallani. A riporterek megkérdezték a debreceni és a győri Volán vezetőjét, hogy miként igyekeznek megoldani városukban a zsúfolt autóbuszokból adódó közlekedési problémákat. Amíg
a debreceni Volán vezetőjének válasza az volt, hogy új autóbuszok beszerzésével fogják enyhíteni a zsúfoltságot, addig a győri Volán részéről azzal igyekezett
megnyugtatni a hallgatóságot a nyilatkozó, hogy a zsúfoltságot jobb szervezéssel
fogják megszüntetni. Hát erre mindannyian kíváncsiak vagyunk. Úgy tűnik, nem
sikerült a szervezés, mert azóta nem változott semmi, csak az utasok bosszúsága lett nagyobb.445
A fentiekhez hasonló szándékos vagy szándéktalan iróniával más hangulatjelentésekben is találkozunk. A kovácsműhely például szódaautomatákat vásá445
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rolt, hogy nyáron a dolgozóknak legyen hideg vizük. A gépek meg is érkeztek, de
egy évig ki sem csomagolták őket, a jelentés szerint „talán a szénsav hiánya miatt”.446 A menza is számos élcelődésre adott alkalmat, amibe „belekeveredett”
egy kis politika.447 Ilyen az a kijelentés, hogy a „túlfőtt tésztát és az ízetlen menüt nem írhatjuk az áremelkedések számlájára. Ezeket a hibákat a szakácsok
nemtörődömségével magyarázhatjuk.”448 Egy másik hangulatjelentésben pedig
az áll, hogy
voltak, akik kifogásolták, hogy miért kellett a konyhának marhapörköltet adni
nagypénteken. Ezzel, úgymond, megsértik a vallásos emberek érzéseit. Amikor
viszont belekóstoltunk, akkor kiderült, hogy a konyha azokat sértette meg, akik
nem átallottak húst enni az ünnepen. A hús olyan rágós volt, mintha cipőtalpat
ettünk volna, és kifordult az emberek szájából.449
Mások azt ajánlották a konyhafőnöknek, hogy találjon más nevet a „győri pecsenyének”, mert nagyon rontja a város hírnevét.450
Ezek a „gyári életképek” igencsak rímelnek Burawoy-nak a Lenin Kohászati Művek munkásai között szerzett tapasztalataira – kár, hogy mire megjelent
a kutatómunka, addigra Kelet-Európában már meg is bukott a szocialista rendszer.451 Az emberek megérezték, hogy egyre nő a szakadék az ideológia és a valóság között, és ezt a szakadékot semmi nem tudta áthidalni. Az erőltetett iparosítás korában még működhetett a „fényes jövő” ígérete. Tekintve a második világháború utáni példátlan mértékű társadalmi mobilitást Kelet-Európa történetében, a „fényes jövő” sokaknak nemcsak politikai lózung volt, hanem nagyon is
reális perspektívát jelenthetett. Csakhogy az 1980-as évek mintha éppen arról
szólnának, hogy már nemcsak az ellenzéki értelmiség, de a munkások sem látják a perspektívát a rendszerben. Ezért mernek élcelődni nyilvánosan is a párt
ígéretein. Mivel a hangulatjelentéseket párttagok (sőt többségükben funkcionáriusok írták), a sokasodó kritikák figyelmeztetésül szolgálhattak a felső vezetésnek, hogy a „tömegek” türelme fogyatkozik.
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„A közösség akkor teljesen más volt”. A szocialista brigádmozgalom
A szocialista brigádok szerepét sokan félreértik, és a sztahanovista mozgalom
utódainak tartják őket. Utóbbiak célja az volt, hogy minél nagyobb erőfeszítésre sarkallják a munkásokat, vagyis növeljék a teljesítményt. A brigádok között is
volt szocialista munkaverseny, de a mozgalom elsősorban nem a termelés növelésére akarta buzdítani a munkásokat, hanem inkább a közösségi élet, a csapatmunka fejlesztésére szolgált. Fentebb már láttuk, hogy a szocialista brigádokat
tekintették a munkásművelődés, a szakmai továbbfejlődés és a kulturálódás fő
bázisainak a vállalatoknál.452 A kulturális vállalások is természetesen beleszámítottak a versenybe: a legjobb brigádok anyagi elismerést és különböző címeket
kaptak. Miközben a termelésben is vállaltak extra feladatokat, a brigádok jobban összehozták az embereket, hiszen a közös programok és vállalások együtt
jártak a rendszeres kapcsolatápolással és a munkahelyen kívüli találkozásokkal.
Ezért mondom, hogy itt elsősorban munkahelyi közösségépítésről volt szó.453
Noha a Rába szocialista brigádmozgalmáról több levéltári forrás maradt
fenn, mint a Zeiss kollektívájáról, a rendelkezésre álló dokumentumok (az üzemi pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, jelentések, beszámolók stb.) nem sokat árulnak el abból, milyen szerepet játszottak a brigádok a munkások életében. Papíron persze voltak eredmények: 1975-ben a Vagongyár elnyerte a Munka Vörös Vándor zászlaját és a Kiváló Vállalat címet.454 Maga a vállalatvezetés
azonban korántsem volt egységes a mozgalom és a szocialista munkaverseny
megítélésében. A vaskezű vezérigazgató, Horváth Ede például egyáltalán nem
lelkesedett a kampányokért a termelésben.455 Állítólag egy üzemi pártértekezleten ki is jelentette a pártvezetők előtt: „Versenyezni, elvtársak, a sportpályán
kell!”456 (Persze, ne felejtsük el, hogy Horváth Ede a Központi Bizottság tagja volt:
ellentmondhatott-e neki egy egyszerű üzemi párttitkár?)
Lehetséges, hogy a vezérigazgató magatartása befolyásolta a vezetőket, de az
is lehet, hogy csak a hatáskörök féltéséről volt szó. Mindenesetre a brigádvezetők részéről több olyan panasz felmerült, hogy a vezetők nem veszik figyelembe
javaslataikat, vagy egyenesen hátráltatják az üzemükben a brigádmunkát:
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munkáskollektíváinak társadalmi-politikai aktivitása. Társadalomtudományi Közlemények, 1978. 2–3.
sz.; uő: A szocialista brigádok közösséggé fejlődéséről. Társadalomtudományi Közlemények, 1978. 1.
sz.; Sőtér Edit: Gondolatok a szocialista brigádmozgalomról, i. m.
A szocialista brigádmozgalomról lásd Tóth Eszter Zsófia kitűnő monográfiáját: “Puszi Kádár Jánosnak”, i. m.
A szocialista munkaverseny és a brigádmunka fejlesztésének feladatai vállalatunknál, i. m.
A vállalatok üzemi és munkaszervezésének korszerűsítésére indított mozgalom feladatairól, i. m.
Lásd még Bossányi Katalinnak a vezérigazgatóval készített interjúját: Made in Rába, i. m.
Az interjúkból származó közlések alapján.

182

A munkások a jóléti diktatúrákban

Mint volt brigádvezető, mondja el a véleményét a brigádmunkájukról. Ha egy
kollektíva akarja, akkor különösebb figyelmeztetés nélkül is tud dolgozni. 9 évvel
ezelőtt alakultak, azóta közülük 16-an szerezték meg a felsőbb iskolai végzettséget, majdnem mindenkinek saját könyvtára van, országjáráson vettek részt közösen, ők nem a fehér asztalnál költötték el a jutalmakat, hasznosabban használták fel. Ismerték egymás családi problémáit, ez meg is látszott a gazdasági
munkájukban is. Előzőleg már felvetették a tömegszervezeti vezetés törődését.
Általában csak akkor találkoztak a vezetőkkel, amikor a feladat már annyira
szorított, vagy pedig amikor a versenyiroda leszólt. Nem volt rendszeres kapcsolat. Egyszerűen nem volt mód arra, hogy magának a mozgalomnak a problémájáról szót váltsanak a felsőbb szervekkel. A termeléssel kapcsolatos problémákat
sem tudták elmondani, a gazdasági vezetés egyszerűen sértőnek találta, hogy egy
brigádtagtól hallják meg, hogy a területükön milyen problémák vannak. Kaptunk olyan választ is, hogy ehhez mi nem értünk, ne foglalkozzunk vele. Vagy pedig még egy eset: volt olyan vezetőjük is, aki addig is elment, mikor egy pályázat
értékelésére került sor, kijelentette, hogy az ő területén ilyen kollektíva nincs is.457
Más brigádvezetők is konfliktusba kerültek a vezetéssel, ha konkrétan bele akartak szólni termelési kérdésekbe:
A beszámolóval egyetértek, azzal is, hogy a pártcsoportok munkáját miért nem
értékelték. A tengely és hídház gyártósoron a politikai munkát gyáregységi szinten semmibe veszik. Ezt arra alapozom, hogy egy éve a brigád megalakulása
után volt egy termelési tanácskozás, ahol azt mondták, hogy nincs brigádmunka. Pedig ott voltam minden brigádvezetői értekezleten. Én akkor le is mondtam
a brigádvezetői tisztségről, hiszen nagy szó volt az, hogy létre tudtuk hozni azt
a brigádot. Hogy nem volt jobb a brigádmunka, az köszönhető a politikai, gazdasági vezetésnek és a szakszervezetnek is, mert nem törődött velünk. A párton
kívüliek tájékoztatása sem megfelelő. A dolgozók nem lettek értesítve, hogy be
akarják vezetni az egy havi fizetést, ezt a tájékoztatást a szakszervezetnek kellett
volna végrehajtani. Véleményem szerint minden dolgozónak van problémája, de
azért nem mondja el, mert úgysem nyer megoldást. Nekem is volt szerszámproblémám, meg is ígérték, és nem kaptam meg. Miért mondjuk el, ha úgysem nyer
megoldást. Viszont ha a gazdasági vezetés kér tőlünk valamit, azt mi maradéktalanul teljesítjük.458
A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a brigádmozgalmat a vezetés is inkább afféle
„ingyencirkusznak” tekintette, mintsem komoly kísérletnek arra, hogy jobban
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belevonják a termelési döntésekbe a munkásokat. Az üzemi pártbizottság vitái
a szocialista munkaversenyről azt tükrözik, hogy a pártvezetők sem voltak egészen tisztában azzal, tulajdonképpen miben is állnak a szocialista brigádmozgalom fő feladatai. Többen rámutattak arra, hogy a fizikai és szellemi munkát végző brigádok munkáját nem lehet összehasonlítani, és nyíltan kimondták, hogy
ostobaság az erről készült statisztika:
Amivel nem tud a maga részéről egyetérteni. Az anyagban van olyan utalás, hogy
egyes területeken magas szintű brigádmunka folyik. Boncolgatná ezt a kérdést.
Mint ahogyan nem könnyű értékelni egy alkalmazotti szervnek a munkáját, öszszehasonlítani a fizikai szervvel, ugyanúgy vitába lehet szállni, hogy mit lehet
magas szintű brigádmunkának nevezni. Sokszor problémáink vannak – amikor
kérik a statisztikát, akkor azt mondjuk, hogy nálunk a munkaverseny szervezettsége 55%-os. A másik 45% mit csinál? Ha egyénileg nézzük az embereket, lehet,
hogy jobb munkát végeznek, csak nincsenek benne a statisztikában.459
De az üzemi pártbizottságban is voltak olyanok, akik nyilvánosan kifejezték a
brigádmunka értékelésével kapcsolatos tanácstalanságukat, sőt kételyeiket. Az
egyik hozzászóló szerint a tv-ben bemutatott filmek alapján sem világos, hogy
mit kell csinálnia a brigádoknak, és a brigádversenyt egyébként is nehéz a vállalatnál megvalósítani:
Ugyanis vannak olyan brigádok, akik kellően leadminisztrálják magukat – színházlátogatás, könyvkölcsönzés, stb. és vannak olyan brigádok, akik ledolgozzák
a 12 órájukat, örülnek, ha utána hazamehetnek, és a családjuk körében tölthetik
azt a pár órát, őnekik nincs idejük részt venni ilyen közös rendezvényeken. Szerinte itt kellene közös nevezőre jutni.460
Az írásos forrásokból mindenesetre hézagos kép bontakozik ki arról, hogy ténylegesen hogy nézett ki a Vagongyárnál a brigádmozgalom. A magyar munkásinterjúk azonban ebben a vonatkozásban egybecsengenek a keletnémet pozitív
visszaemlékezésekkel. A megszólalók túlnyomó többsége úgy látta, hogy a brigádmozgalomban intenzív közösségi élet folyt. A munkások összejártak, megismerkedtek egymás családjával, problémáival, sokat kirándultak együtt, jártak
moziba, színházba, táncolni. A közös szórakozás és a munkahelyen kívül együtt
töltött szabadidő kialakított egy kollegiális szolidaritást, és nemegyszer igazi barátságok, közösségek formálódtak. Abban mind a magyarok, mind a keletnéme459
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tek egyetértettek, hogy a szocializmus alatt sokkal jobbak, összetartóbbak voltak a közösségek, mint az új rendszerben.
Nem tett jót. Sokkal jobbat tettek a szocialista brigádok, tehát amikor egymásról
is tudtunk. Akkor azt mondták, hogy egymásra is kell figyelni. Papír szerint. De
akartak is egymásra figyelni. Mert én emlékszem, hogy voltunk babalátogatáson,
moziban, meg amit el lehet képzelni, mindenhol. Vetélkedőn… és a közösség jobban összeforrt, tekézni, futballozni, abban az időben mentünk minden ilyen helyre. Nem azért, mert vállalta papírforma szerint. A csudát. Azért, mert jól is érezte
magát. És kevés volt az az ember, aki ebből a társaságból kihúzott.461
A közösségi szellem hanyatlására a kapitalista rendszerben szinte mindegyik interjúalany reflektált. A munkások azt mondták, hogy az emberek önzőbbek lettek, mindenkit csak a maga ügyes-bajos dolgai foglalkoztatnak, és visszahúzódnak a közösségi élettől.
Összetartóbb közösségeket lehetett akkor egy-egy munkahelyen összehozni, mint
ma. Mondom ezt, mint brigádvezető. Egy évben kétszer, háromszor össze lehetett
hozni régen az embereket ezen a kis horgásztanyán. Ha az első sikerült, a többire szívesebben jöttek. Alkalmuk, módjuk volt arra, hogy megismerjék egymást, és
akarták is megismerni egymást. Ma ugyanaz a társaság, ugyanazon a munkahelyen, jó, nem ugyanaz, mert az életkor már hármat, négyet kipiszkált onnan,
igaz, helyettük vannak újak, tíz évvel ezelőtt összejöttek itt 65-en, mert családostól jöttek – most 22-en. Ezért nem ér rá, azért nem ér rá, fáradt ő az ilyesmihez,
komoly kifogása talán egy embernek volt. Délután azért eljött, most meg a harmadát nem lehet összeszedni. Ki is ment a divatból, az egyéni problémák is olyanok lehetnek, hogy nem nagy hajlandóságot mutatnak arra, hogy társasági életet éljenek. De ezt a házunkról is el tudom mondani. 80 lakás. Amikor beköltöztünk oda, az első szilveszter napján a 80 lakásból legalább 35-ben jártam. De nálunk is keresztül-kasul mászkáltunk együtt, jól éreztük magunkat. Ma? Úgy mennek el az ember mellett, hogy egyszerűen nem köszönnek.462
Felfedezhetünk bizonyos párhuzamot az 1968-as reform kapcsán megfogalmazott bírálat és a fentiek között: nőtt az individualizmus, az embereket kevésbé
érdekli a közösség, visszahúzódnak, nem törődnek egymással, önzők és kapzsiak. Mind a két esetben ugyanarra a jelenségre reflektáltak: a nagyobb piac (vagyis a több kapitalizmus) nemcsak a lehetőségeket tágította, hanem erősítette a
társadalomban az individualista szellemet. Talán nem lett volna lehetetlen a kö461
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zösségi tudat erősítése alapján felépíteni egy új, antikapitalista kritikát. Ezt a lehetőséget azonban a párt elutasította az 1970-es években. 1989-ben pedig már
késő volt: a rendszerváltás idején keveseket vonzottak az antikapitalista jelszavak. Pedig a munkások később is elítélték a kapitalizmus közösségellenességét:
Az a régi, kollektív szellem, az a brigádszellem, amit én is képviseltem, mert ugye
én voltam a brigádvezető ebben a csapatban, ugye összejött az, hogy negyedévenként meg tudtunk szervezni egy összejövetelt, elmentünk egy iksz helyre, fehér
asztal mellett elbeszélgettünk, az most nincs. Az embereknek nincs rá ideje, pedig most nem vagyunk sokan, nem megyünk haza a 3,25-össel, nem, mert mindenki rohan.463
A szocialista brigádmozgalom pozitív oldalait általában azért nem szokás elismerni, mert az sokak szemében egyet jelent az államszocializmus dicséretével.
Holott – és itt fel szeretném hívni a figyelmet egy érdekes ellentmondásra – a
szeretettel és nosztalgiával felidézett intenzív közösségi életet a munkások általában nem azonosították a szocialista ideológiával vagy az állampárttal. (Ezt
majd az NDK-nál is látni fogjuk!) A legtöbben azt mondták, hogy az emberek jól
érezték magukat, és nem sokat törődtek az ideológiával. A közösségi szféra éppen hogy „ideológia- és politikamentes” területnek számított. Sokan például elmondták, hogy a pártba (ahol karriert csinálhattak volna) nem kívántak belépni, viszont szívesen lettek brigádvezetők, mert szerettek emberekkel foglalkozni.
Így volt ez a keletnémeteknél is. Egyébként ugyanezt a politikai megkülönböztetést tükrözik a magyar források, mert kiderül belőlük, hogy a brigádvezetőknek nem volt túl nagy hatalmuk. A brigádmozgalom tehát sikeresen betöltötte
ugyan közösségépítő szerepét, de arra már nem volt alkalmas, hogy a párt politikai céljaira mozgósítsa a munkásosztályt.
Akkor más volt a közösség, azt mondják, az a szocialista brigád, az ilyen látvány,
meg akármilyen kommunista, nem, énszerintem nem, most nem lehetne egy ilyet
megszervezni, hogy menjünk el együtt, meg kimentünk óvodákba is dolgozni társadalmi munkában, én nem sírom vissza azt az időt, mert az se volt príma, de
más volt az emberek egymáshoz való viszonya, kötődése.464 Most abszolút nem
törődnek egymással, fásultak, más kor van, más stílus van, más szellem. Mindenki azt mondja, nem volt az olyan rossz, pincébe jártunk, borozni, szalonnát
sütni, könyvtárba mentünk, voltak ilyen eminens könyvtári tagok, én is az voltam, nagyon szeretek olvasni. Volt a brigádnapló, szépen kidíszítettük, előadások, a szocializmust terveztük, erre emlékszem [nevet], mozi… Nem volt az rossz,
463
464

Idézet az egyik interjúból (53 éves férfi, technikus).
Kiemelés – B. E.

186

A munkások a jóléti diktatúrákban

a közösség akkor teljesen más volt; jó, volt az a sok marxizmus, de azt nem vettük ám olyan komolyan. Láttuk az egész értelmetlenségét, hát nem lehetett minket se mindennel beetetni.465 A munkásőrség, az nagyon taszított engem, pedig
voltam ifjúgárdista. A második évben aztán nem vállaltam. Nem hitte el az ember… szóval, nem hitte el.466
Ez segít megmagyarázni, hogy miért nem „mozdultak meg” a szocialista kollektívák a szocializmus érdekében. Megkockáztathatjuk, hogy ezek a közösségek
sokszor inkább a „mi” és az „ők” (vagyis a hatalom) szembenállását erősítették
az emberek tudatában, mintsem az állampárttal való azonosulást. Ebben a vonatkozásban érdemes megjegyezni, hogy a brigádvezetők általában a munkások közé számították magukat, és többnyire azok is voltak, gondoljunk csak az
egyik idézett brigádvezető szerszámproblémájára. Ugyanígy szólaltak fel a vezetőkkel szemben is: mint a munkások képviselői. Hatalmuk azonban nem volt túl
sok, ahogyan a források mutatják. A közösségépítés része volt a népnek nyújtott
„ingyencirkusznak”: sörözzetek, írjátok a brigádnaplót, csak ne szóljatok bele a
politikába. Az emberek azonban nem voltak olyan „buták”, hogy ezt ne értették
volna meg.

Munkástiltakozások
A megyei pártbizottság elvben beleavatkozhatott a vállalati politikába, illetve az
üzemi pártszervezeten keresztül befolyásolni tudta a Rába személyzeti politikáját, mai szóval: humánpolitikáját. A Lombos Ferenccel való emlékezetes konfliktus után azonban senki nem mert nyíltan beleszólni a vállalat irányításába, amit
Horváth Ede a saját felségterületének tekintett. És valóban, ahogyan az eddigiekből is láttuk: vaskézzel irányította a Vagongyárat, és hírhedten szigorú fegyelmet tartott mind a munkások, mind pedig az igazgatók között. Mégis előfordult
néhány olyan eset, ami a gyárkapukon kívül is figyelmet keltett, noha a vezérigazgatóra nézve egyik sem járt komoly következménnyel. A fejezetben három
olyan „incidenst” mutatok be, amikor a munkások haragja áttörte a munkafegyelem szilárd falát. Az utolsó, 1986-os nagy tiltakozási hullám a szabadságolások szabályozása ellen különösen érdekes, mert akkor a dolgozók felháborodása
Horváth Ede diktatórikus vezetési stílusa miatt már olyan vehemensen mutatkozott meg, ami elárulta a rendszer politikai meggyengülését. A megkérdőjelezhetetlen hierarchia omladozott.
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Idézet az egyik interjúból (49 éves nő, esztergályos).

Munkáspolitika Magyarországon

187

Az első eset azért nevezetes, mert 1989-ig ez volt az első és egyetlen sztrájkkísérlet Horváth Ede alatt.467 Igaz, ez sem tartott sokáig. 1977. július 4-én a Vagongyár 28-as üzemében 64 munkás másfél órára abbahagyta a munkát bérük rendezetlensége miatt. Miután a vezérigazgató beszélt a munkásokkal, azok megint
felvették a munkát. Az esetet jelentették a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai osztályának, ahol kivizsgálták az ügyet, és megállapították, hogy az „incidenst” több tényező egybeesése okozta:468 1977-ben a Vagongyár 6%-os fizetésemelést adott, de 10%-kal megemelte a normát.469 A 28-as üzem munkásai
olyan munkát kaptak, ahol a gyakorlat hiánya miatt nem tudtak megfelelő teljesítményt elérni, és ezért csökkent a fizetésük. Panaszkodtak a Munkaügyi Főosztálynak, de eredménytelenül. A másik problémát az jelentette, hogy az első
félév 6 milliárd 335 milliós tervét felemelték 6 milliárd 760 millióra. Prémiumot
(félhavi bért) tűztek ki azoknak az üzemeknek, amelyek teljesítik az új tervet. A
programot végül csak 95,4%-ban sikerült teljesíteni, ezért végül csupán a dolgozók 43%-a kapott jutalmat. A kivizsgálás megállapította, hogy voltak üzemek,
mint például a Hátsóhíd és a Jármű Gyáregység, ahol a munkások úgy érezték,
hogy a vezetők „félrevezették, alaptalanul hitegették” őket.470 Emiatt persze többen zúgolódtak: a sztrájkkísérlet csak a jéghegy csúcsa lehetett. Végül megszületett az a megállapodás, hogy ha a dolgozók a következő negyedévben behozzák
a lemaradást, akkor megkapják az újonnan kitűzött jutalmat (egyheti bér) és a
kétheti bért is ráadásul. Nem tudni, hogy a sztrájkkísérlet – ami, ha figyelembe
vesszük az időtartamot és a sztrájkolók létszámát, legfeljebb szimbolikus tiltakozás lehetett – mennyire befolyásolta ezt a döntést. Azt viszont igen, hogy sok
munkást nem elégített ki a megállapodás, vagy egyébként is kevesellték a bérüket. Akárhogyan is, de 1977 nyarán 222 fizikai dolgozó felmondott a Vagongyárnál.471 Az eset nemcsak azt mutatja meg, hogy kevesen mertek fellépni Horváth
Ede ellen, akármennyire zúgolódtak a szigorú munkafegyelem miatt, hanem azt
is, hogy abban az időben a fizikai munkások könnyen el tudtak helyezkedni a városban.
Az 1970-es években még nem volt „divat” a hangulatjelentésekben szidni a
pártot. (Az 1980-as években viszont már egyre nyíltabban bírálják az emberek
a kormánypolitikát!472) Olyan esetek azonban az 1970-es években is előfordul467
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GYML, X. 415/12/22, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Gazdaságpolitikai
osztály, Tájékoztató az MVG Vagon 28-as üzemében végzett vizsgálatokról és a 2 heti jutalom kifizetéséről, 1977. augusztus 16.
Uo.
GYML, X. 415/197/4, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Jelentés az 1977. évi
bérek és jövedelmek alakulásáról, az alkalmazott ösztönző bérrendszerek hatékonyságáról, normakarbantartás végrehajtásának szükségességéről, 1977. június 15.
Tájékoztató az MVG Vagon 28-as üzemében végzett vizsgálatokról, i. m. 2.
Uo. 3.
Ezt majd részletesen látni fogjuk „Az életszínvonal-politika kudarca” c. fejezetben.
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tak, hogy a munkások zúgolódtak az alacsony bérek miatt. Ilyenkor nem tettek
lakatot a szájukra – ezt egyébként a keletnémeteknél is tapasztaljuk, legalábbis
még a Honecker-korszak elején, amikor a jelentések hűségesen beszámolnak a
helyenként „elfajuló” munkástiltakozásokról, melyek az elmaradt vagy kevesellt
jutalom miatt alakultak ki.473
Elrontotta az ünnepi hangulatot, hogy december 12-én a dolgozók nem kapták meg a magas, de jogos béreket, amit a minőségellenőrzés már jóváhagyott.
Azt mondják, hogy a Munkaügyi Főosztálynak jogában áll ellenőrizni a normát,
vagy megszigorítani a minőségellenőrzést, de azt nem teheti meg, hogy nem fizeti ki nekik azt a pénzt, amiért becsületesen megdolgoztak, és amit a minőségellenőrzés is jóváhagyott. Mindegyik dolgozó szakszervezeti tag, és vannak köztük
párttagok is. Amikor meghallották ezt a döntést, kijelentették, hogy mától kezdve
nem fizetnek tagdíjat, és visszamondják az újságok előfizetését.474
Egy hónappal később:
A dolgozók megvitatták a Központi Bizottság üléséről kiadott közleményt. Túl
soknak tartják a 4,5%-os fogyasztói áremelkedést, mert a fizetések csak 2%-kal
emelkednek. Ez pedig azt jelenti, hogy 1979-ben rosszabbul élünk majd, mint ma.
Egyszóval: a dolgozók hangulata nem a legjobb!475
Az üzemi hangulat később sem javult:
A dolgozókat a legjobban azok a nemrég történt események foglalkoztatják, amelyek negatívan befolyásolták a fizetésüket. Ilyen például a normarendezés – sok
esetben indokolatlanul magas – és a minőségi követelmények növelése. Ez akár
30–40%-kal is csökkentheti a fizetéseket. A dolgozók szerint nem szabadna megengedni, hogy egy tapasztalt, szakképzett munkásnak, aki évek óta dolgozik a
Vagongyárban, 15-16 Ft-os órabére legyen! Ebből megreggelizni sem tud rendesen. Abszurd helyzet, hogy egy targoncás ugyanannyit, vagy esetenként még többet is keressen, mit egy szakmunkás.476
A kovácsüzemből is hallunk hasonló panaszokat az alacsony bérekre:
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Lásd majd „A társadalmi béke ára” c. fejezetet.
GYML, X. 415/198/7, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Vagon Fémipari Alapszervezettől, 1978. december.
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Az elmúlt hetekben a dolgozóinkat a leginkább az árváltozások foglalkoztatták. Volt, amivel egyetértettek, de a húsárak emelkedését határozottan túlzónak tartották. Azt mondják, hogy az órabérükből egy reggelire se futja, márpedig – mondják – nem élhetnek lekváros kenyéren azok, akik kemény fizikai munkát végeznek.477
A jelentés írója nyilvánvalóan együtt érzett a munkásokkal, és megpróbált apellálni a szocialista társadalom igazságérzetére. Azért nem valószínű, hogy a munkásoknak egy rendes reggelire sem telt volna. A retorikai fordulattal inkább azt
jelezték (persze a szerzővel együtt), hogy a munkások igenis igényt tartanak a
tisztességes bérekre a szocialista államban. A keletnémeteknél éppúgy megfigyelhetjük, hogy a politikai elnyomás ellenére gazdasági követeléseik mellett nagyon öntudatosan és határozottan kiálltak a dolgozók. Azt tehát semmiképpen
nem állíthatjuk, hogy a párt részéről puszta szó volt a munkásideológia. A munkások bármikor figyelmeztethették a vezetőket arra, hogy a pártnak is vannak
velük szemben kötelességei. A tagdíjfizetés megtagadása, a pártból való kilépés
és a kommunista újságok lemondása a keletnémet munkások tiltakozó akciói
között is szerepel.
A második nevezetes incidens az volt, amikor 1979-ben a vezérigazgató a gyakorlatba is át akarta ültetni azt az elvet, hogy meg kell szabadulni a felesleges
munkaerőtől.478 Az intézkedéssel Horváth Ede elsősorban az adminisztratív dolgozók létszámát kívánta csökkenteni. Elrendelte a munkakörök felülvizsgálatát,
a dolgozók munkájának értékelését és a feleslegesnek ítélt posztok felszámolását. A városi tanács feladata volt, hogy elhelyezze a feleslegessé vált munkaerőt. A revízió 1318 főt érintett. 170 nyugdíjba ment, 124 átkerült a termelésbe,
344 más munkát kapott a vállalatnál, 98-an nem fogadták el a felkínált új munkakört, 102 állást felszámoltak, és 480 embert elbocsátott a Vagongyár.479 Az intézkedés érthető módon nagy felzúdulást keltett a dolgozók körében. Egyesek a
népgazdaságot hibáztatták, a nagy többség viszont a Vagongyár vezetőiben látta a legnagyobb problémát:
Mindenki azt kérdezi a párttagoktól: nem tudjátok, kiket fognak elbocsátani?
Nem lehet az a társadalom célja, hogy növeljük a bizonytalanságot. A dolgozók
arra is kíváncsiak, hogy mi lesz azokkal a vezetőkkel, akik ennyi felesleges em-
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GYML, X. 415/199/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a V. J. Kovács Pártalapszervezettől, 1979. július.
Bossányi Katalinnak adott interjújában Horváth Ede azt mondta, hogy 804 felesleges „posztot” találtak a revízió során (Made in Rába, i. m.). A hangulatjelentések szerint viszont a dolgozók szinte egyöntetűen kritizálták, hogy a Rába újság csak a vezetőség álláspontjából foglalkozott a kérdéssel.
Tóth László (szerk.): Győr-Sopron. Budapest, Kossuth Kiadó, 1984, 107.
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bert alkalmaztak. Ők is hibáztak.480 Ugyanazok a vezetők, akik még 2-3 hónappal ezelőtt azt mondták, hogy munkaerőhiány van, most hirtelen rájöttek, hogy
ellenkezőleg, nagy a munkaerőfelesleg (mert csak a dolgozók a létszám fölöttiek,
a főnökök soha!).481
Az Acélöntöde is keményen fogalmazott:
A dolgozók sokat beszélgetnek gazdasági politikánkról. Nem mindennel értenek
teljesen egyet abból, amit ma tapasztalnak. Egy kicsit félnek is attól, hogy kendőzetlen képet kapnak a népgazdaság helyzetéről. Nem értik például, hogyan lehetséges, hogy egy olyan dinamikusan fejlődő vállalat, mint a Rába, embereket bocsát el.482
Noha a leépítés nem érintette a fizikai dolgozókat, a hangulatjelentésekből az
derül ki, hogy ők is bizonytalanabbnak érezték a politikai klímát.
Az utolsó incidens, az 1986-os szabadságolás szabályozása alkalmat adott a
Rába-dolgozóknak arra, hogy sokkal jobban kikeljenek az egyszemélyes irányítás ellen, mint amennyire az intézkedés súlya indokolta. A munkaszervezés fejlesztése érdekében a vezérigazgató elrendelte, hogy a dolgozók egy évben egyszer vegyenek ki szabadságot, és az időpontot az év elején közöljék az üzemvezetőkkel. Az intézkedést Horváth Ede nem egyeztette rendesen a szakszervezettel, ennélfogva a rossz hírt rosszul kommunikálták. Ráadásul a döntés bejelentése is nagyon szerencsétlen időpontban történt: az ország gazdasági kilátásai
romlottak, a glasznoszty szellemében a média nyíltabban számolt be a problémákról, és a politikai reformra való felhívás a párttagok körében is visszhangra
talált. Horváth Ede azonban nem érezte meg a politikai változás szelét. Kiadta
a rendelkezést, amelynek általános visszhangját úgy summázhatjuk, hogy a dolgozók értelmetlen és szívtelen korlátozásnak tekintették. Az üzemi pártszervezetet pedig elárasztották a felháborodott, dühös, a vezetőség érzelmeire apelláló, érvekkel felfegyverkezett, fenyegetőző és az érzelmi skála legkülönbözőbb
hőfokán megfogalmazott hangulatjelentések. A dolgozók felháborodása odáig
ment, hogy a megyei hangulatjelentésben is szükségesnek látták megemlíteni a
vagongyári szabadságolásokat:
A Vagongyár igazgatójának új rendelkezése a szabadságolásokról negatívan befolyásolta a város közhangulatát. A dolgozók felháborodtak azon, hogy a döntés480
481

482
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GYML, X. 415/202/29, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a T. M. K. Pártalapszervezettől, 1979. május.
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nél hiányzott a demokratikus egyeztetés, nem volt megfelelő az előkészítés, nem
vették figyelembe a szakszervezet véleményét, és mereven ragaszkodtak az intézkedés végrehajtásához. A Vagongyár szinte minden pártalapszervezete felhozta
ezt a kérdést. Sok dolgozó visszaadta a szakszervezeti tagsági könyvét, és kijelentették, hogy nem fizetik a tagsági díjat és a párttagdíjat sem.483
A dolgozók nemcsak fenyegetőztek: a szakszervezet bejelentette, hogy áprilisban sok üzemi gyáregységben 24–64%-kal csökkent a tagdíjfizetés, az egész vállalat szintjén pedig 20%-kal (3800 dolgozó nem volt hajlandó befizetni a tagdíjat).484 Egy másik megyei jelentés arra figyelmeztetett, hogy a nehéz gazdasági
helyzetben nem kell feleslegesen provokálni az embereket:
Megyénkben a szabadságolások rendjének szabályozása a Vagongyár legtöbb
dolgozójának nemtetszésével találkozott. Érezhetően visszaesett a tagdíjfizetési
morál. A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt sokan kétségbe vonták a május 1-i
kitüntetések nagy számának jogosságát.485
Itt is tetten érhetjük a vezérigazgató politikai érzékének tompulását. A diktatórikus vezetői stílusnak nem volt meg a politikai támogatottsága. A vezérigazgató jól látta, hogy az alacsony bérek „elrontották” a munkások politikai hangulatát (vagyis szembefordították őket a kormánnyal); azért azonban ő sem tett sokat, hogy más eszközökkel elnyerje a munkások jóindulatát.
Az alapszervezeti hangulatjelentések persze sokkal élesebben fogalmaztak,
mint a megyei összesítés, ami egyébként szintén nem szépített sokat azon a tényen, hogy nem volt szerencsés a gyárigazgatói drákói szigor demonstrálása egy
olyan politikai helyzetben, amikor már a párton belül is napirendre kerültek a
demokratikus reformok. A dolgozók mélyen felháborodtak azon, hogy a termelési érdekek minden humán megfontolást felülírnak – ráadásul, ahogyan majd
látni fogjuk, a rendelkezés nem javította a munkafegyelmet, vagyis Horváth Ede
feleslegesen bőszítette fel a munkásokat. A Hátsóhíd gyáregységből például azt
jelentették, hogy a döntés
heves tiltakozást és ellenállást váltott ki a dolgozók körében, ami nem csillapodott. A dolgozók azt mondják, hogy egy ilyen döntésnél a vezetőségnek ki kell kérnie a munkások véleményét, ami nem történt meg. Ezzel a vezetőség megsértet483
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GYML, X. 415/187/2, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, 1986. április.
GYML, X. 415/187/3, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, 1986. május.
GYML, X. 415/187/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, 1986. június.

192

A munkások a jóléti diktatúrákban

te az üzemi demokráciát. Sokan nyíltan beszélnek a szakszervezet gyengeségéről, és szidják a vezérigazgatót. Mások azt emlegetik, hogy a rádióban is elhangzott: első a család! Hogyan lehet ezt összeegyeztetni ezzel a családellenes intézkedéssel? 14-en visszaadták a szakszervezeti könyvüket a döntés elleni tiltakozásuk jeléül.486
A Szerszámgépgyár munkásai szerint a vezérigazgató semmibe vette a szakszervezetet és az üzemi demokráciát:
A dolgozók még ma is gyakran felhozzák a szabadságolások témáját. Különösen
dühösek azok, akiknek vissza kellett adniuk a szakszervezeti beutalókat. A dolgozók nem értik ezt az indokolatlan merevséget, és azt, hogy lehet, hogy a nagy
többség kívánságát néhányan ennyire semmibe veszik. Ezt nem hagyhatjuk anynyiban, ez a döntés megtorpedózza az üzemi demokráciát! A dolgozók azt mondogatják, hogy hiába van vállalati tanácsunk, ha a kollektív döntéshozatal akkor sem játszik szerepet, amikor nyilvánvalóan megsértik a dolgozók érdekeit.
Nem értjük, hogy lehet itt a kollektíva érdeke ellentétes az egyének érdekével.487
A Rába újság is megkapta a magáét a felháborodott dolgozóktól, amiért nem írta
meg az igazságot:
Nem tudunk egyetérteni azzal a határozattal, hogy ha a dolgozó öt napnál tovább van betegállományban, akkor nem kaphat prémiumot. Ez a rendelkezés
egyébként tipikus a Vagongyárra. Ugyanakkor a Rába újság ellen is nagyon sok a
panasz. Ez az újság nem a dolgozók lapja. Ha az lenne, akkor azokról a dolgokról is írna, amik valóban foglalkoztatják az embereket. Mint például: a szabadságolások. Talán nem tudjuk felismerni ezeknek a kérdéseknek a társadalmilag
káros hatásait?!488
1986 végén a Vagongyár pártaktivistái szomorúan konstatálták, hogy a dolgozók
körében terjedőben van a pesszimizmus, nő a feszültség és az idegeskedés, és általában kevesen bíznak a kormány gazdasági intézkedéseinek sikerében, valamint a szakszervezeti érdekképviseletben.489 A szabadságolások kérdésében végül született egy informális kompromisszum: az év elején az üzemvezetők elfo486
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GYML, X. 415/537/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Hátsóhíd Alapszervezetétől, 1986. május.
GYML, X. 415/537/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől, 1986. június.
GYML, X. 415/537/5, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1986. október.
GYML, X. 415/187/5, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A Vagongyár Pártbizottságának információs jelentése, 1986. december.
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gadtak egy „fantomtervet”, aztán pedig elnézték a változtatásokat.490 Ezért jeleztem fentebb, hogy a szabályozásnak nem volt sok értelme. Kiélezte a viszonyt a
munkások és a vezetők között, erősítette a Horváth Ede közmondásos szigorúságáról és az emberi problémák iránti érzéketlenségéről kialakult képet (a hangulatjelentésekben is előfordultak olyan megjegyzések, hogy a Vagongyárnál gépeknek tekintik a munkásokat), és ráadásul semmi fegyelmezési haszna nem
volt, hiszen a szabályozást úgyis kijátszották az egyes gyáregységeknél. A sok
konfliktus végigjátszása után tehát minden maradt a régiben. A fegyelem fellazulását ugyanakkor a megyei jelentésekből is kiolvashatjuk. Ahogyan majd „A
munkások és a hatalom” című részben látni fogjuk, a politikai közérzet romlása
a leginkább abban tükröződik, hogy a hangulatjelentésekben eluralkodik a peszszimizmus és a negatív kritika. A szabadságolások témája apróság, de a felháborodás mértéke mégiscsak jelzi a megváltozott politikai klímát. És nem csak azt.
Horváth Ede keresztül tudta ugyan verni a döntést a vállalati tanácson, de közmondásos keménykezűsége sem volt már elég ahhoz, hogy érvényt is szerezzen
a szabályozásnak. Valahogy úgy végződött ez az incidens, mint amikor Burawoy
munkásai „festették” a szocializmust.491 Mindenki tudta, hogy csak a látszatot
szolgálja a festés. Ugyanilyen látszatmegoldással zárult le a szabadságolás, csakhogy ez a munkások felé éppen azt közvetítette, hogy a szocializmus ideje lejárt.
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Dusza András: A birodalom végnapjai, i. m. 12.
Michael Burawoy – János Lukács: The Radiant Past, i. m. Amikor május 1-jén felső vezetők látogatták
meg a gyárat, a munkásoknak elrendelték, hogy fessék ki a műhelyt, hogy jó benyomást keltsenek.
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A gazdaság- és társadalompolitika egysége
Magyarországon a gazdasági reform, mint láttuk, nem ingatta meg a kormány
pozícióját. Az NDK-ban azonban Ulbrichtnak le kellett mondania. Utóda, Erich
Honecker azzal az ígérettel került hatalomra, hogy a reform gazdasági bizonytalanságai után növelni fogja a lakosság életszínvonalát, és gondoskodik a megfelelő ellátásról. Ez utóbbi ígéret a növekvő áruhiány miatti lakossági elégedetlenséget kívánta lecsillapítani. A nagy strukturális beruházások miatt ugyanis megkurtították a fogyasztói árucikkek tervszámait, ráadásul a reform utolsó két viszontagságos évében még az alacsonyabb tervszámokat sem sikerült teljesíteni. A korábban idézett Hager-beszédből tudhatjuk, hogy még a felső pártvezetés
is elismerte, milyen súlyos problémát jelent az áruhiány.492 A Zeiss üzemi párttitkára rögtön meg is nyugtatta a hallgatóságot, hogy levonták a „megfelelő” következtetéseket a 8. Kongresszusból, ahol a párt elrendelte az új irányvonalat:
Politikai-ideológiai munkánkban különösen nagy figyelemmel tanulmányoztuk
a 8. Pártkongresszus határozatait. Ennek köszönhetően sikerült rávennünk az
üzemvezetést a terv megváltoztatására. Az IKL plénumán a dolgozóink elkötelezték magukat amellett, hogy 2 millió márka értékben növelik a fogyasztói árucikkek tervszámait, és ha kell, akkor többet dolgoznak azért, hogy teljesítsék az
emelt szintű tervet. Megfogadtuk, hogy 1971-ben 7000 távcsővel többet gyártunk.
Vállaljuk, hogy sokkal több fényképezőgépet és szemüveglencsét szállítunk, hogy
jobban elláthassuk a lakosságot ezekkel a nagyon keresett árucikkekkel. Megígérjük itt, a Pártvezetőség előtt, hogy elvtársaink és munkásaink minden erejükkel és elszántságukkal azon lesznek, hogy teljesítsék az 1971-es tervcélokat, és
megvalósítsák a 8. Pártkongresszus határozatait.493
A beszédből egyértelműen kiderül, amit eddig is hangsúlyoztam: hogy az NDK
politikai légköre sokkal dogmatikusabb volt, a pártfunkcionáriusoktól, a párttagoktól, de még az egyszerű munkásoktól is sokkal inkább elvárták a politikai
igazodást és a párthoz való lojalitást, mint a liberálisabb, türelmesebb Magyarországon. A probléma persze másban is jelentkezett. A reform idején az NDK492
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Die sich aus den Beschlüssen de VIII. Parteitages ergebenden Schlussfolgerungen für die Arbeit der
Bezirksparteiorganisationen, i. m.
Uo.
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ban, hogy lecsillapítsák az áremelkedések miatt zúgolódó munkásokat, állandóan emelték a fizetéseket. Áruval viszont nem tudták ellátni a lakosságot, mivel az ipari erőfeszítések jó része a strukturális beruházásokra irányult. A társadalmi béke érdekében nem mertek hozzányúlni a fizetésekhez; sőt, Honecker
további állandó életszínvonal-emelkedést ígért a lakosságnak, cserébe a politikai lojalitásért vagy legalábbis annak látszatáért.494 Így viszont gondoskodni kellett arról, hogy a munkások a boltokban kapjanak is valamit a pénzükért: vagyis legyen elegendő fogyasztói árucikk. Honecker a gazdaság- és társadalompolitika egységének keresztelte el ezt a politikát. Ezzel elsősorban Ulbrichttól kívánta elhatárolni magát, aki előbb ígért strukturális fejlesztéseket és csak utána
életszínvonal-politikát a munkásoknak. Honecker viszont úgy képzelte el, hogy
együtt fejlődik majd az ipar és az anyagi jólét: ez volt a gazdaság- és társadalompolitika egysége, ami lényegét tekintve megfelel a magyar életszínvonal-politikának. (Már az előző részben megjegyeztem, hogy a német pártfunkcionáriusoktól
ne várjunk el sok nyelvi leleményt.)
Noha, mint láttuk, a keletnémet körzeti pártvezetők készségesen igazodtak az új irányvonalhoz, a forrásokból arra következtethetünk, hogy az 1970-es
években maradt még bőven olyan közszükségleti árucikk, amivel nem tudták ellátni „folyamatosan” a lakosságot. A pártfunkcionáriusok általában derűlátó jelentéseket küldögettek a pártközpontnak arról, hogy kitűnően áll a körzetben
a „harc”, azért, hogy kielégítő szinten tudják ellátni a lakosságot a mindennapi közszükségleti árucikkekkel (szó szerint így fogalmaztak!), de még maradtak
hiányosságok különböző területeken (és itt következik egy vicclapba illő hoszszú lista arról, hogy milyen árucikkekben szenved még mindig hiányt a lakosság. Szerencsére a távcső nem szerepelt a listán.) De nézzünk meg példaként egy
1974-es jelentést:
Általában pozitív eredményeket értünk el a fogyasztói árucikkek termelésében,
javult a lakossági ellátás, és a szolgáltatások színvonala, de még mindig vannak
olyan nehézségek, amiket csak következetes és céltudatos munkával tudunk leküzdeni. Nincs elég konzervnyitó, dugóhúzó, olló, elektromos forraló és elektromos árucikk. Hiánycikk a tv, a magnó, a bor, a pezsgő, az építőanyag, a mosdókagyló, a tűzálló üveg és a villanykörte. Gyakori panasz, hogy nincs raktáron
elég szőnyeg, férfiöltöny, női felső ruházat, női kabát és bőrcipő. A politikai fórumokon a lakosok kifogásolták, hogy nincsenek rendesen kivilágítva az utcák.495
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Itt szeretnék visszautalni arra, hogy Honecker jobban félt egy esetleges „ellenforradalmi” kísérlettől,
amelyet egy nagyszabású árreform kiváltana, mint a gazdasági csőd fenyegetésétől. André Steiner:
Von Plan zu Plan, i. m.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/3/1/154. Die Sicherung der Versorgung
der Bevölkerung im 2. Halbjahr 1974 und über die Verwirklichung der Aufgaben an den Versorgungsplan des Bezirkes zur Verbesserung der Versorgung mit Dienstleistungen und Baureparaturen, be-
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A lista nem éppen arra vall, hogy sikerült biztosítani a lakosság gondtalan és
folytonos ellátását közszükségleti árucikkekkel. A gyenge közvilágítás pedig azt
mutatja, hogy az energiaellátás még mindig (vagy inkább továbbra is) akadozott.
Az új politika eredménye azonban ha lassan is, de megmutatkozott. Nőtt a
fogyasztói árucikkek termelése, és a lassú, de biztos gyarapodás érzése az NDKban csakúgy, mint Magyarországon jelentősen hozzájárult a rendszer konszolidációjához. 1976-ban a kormány elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy új, nagyszabású életszínvonal-emelési terveket tárjon a lakosság elé, vagy még jobban
erősítse a gazdaság- és társadalompolitika egységét, ahogyan Honecker olyan
szépen kifejezte. Ekkor jelentették be a nagy állami lakásépítő programot, ami
valóban kitűnt gigantikus méreteivel. Honecker a lakáskérdést is központilag kívánta megoldani. Az elképzelés az volt, hogy a keletnémetek állampolgári jogon
kapják meg a családjukat megillető méretű állami lakásokat, amelyekért a lakók
jelképes bért fizetnek az államnak. Ezt persze összekötötték a családpolitikával,
sőt, ahogyan látni fogjuk, ösztönözték is a mielőbbi családalapítást, mert a fiatal
házasok (pláne gyerekkel) előre kerültek a várólistákon.
Honecker más jóléti intézkedéseket is bejelentett a 9. Pártkongresszuson.
Ezek nagy része a családok támogatását és a gyermekvállalási kedv ösztönzését
célozta. A nők munkába állását sokféle módon (a bölcsődei és az óvodai rendszer kiterjesztése, napközik), a továbbtanulás támogatásával és persze erős propagandával ösztönözték. A nők munkába állásáért folytatott kitartó agitációt
többek között a munkaerőhiány motiválta; a berlini fal építése mögött is voltak olyan megfontolások az ideológiai okok mellett, hogy a keletnémet munkaerő vészesen megfogyatkozott.496 De éppen itt, a nőpolitikánál nem tekinthetünk el az ideológiai okoktól sem. Az NDK-ban – és erre nagyon büszkék voltak!
– igen erőteljesen pártolták a női emancipációt. Az egyenjogú, dolgozó nő pozitív eszményét állították szembe az NSZK konzervatív családpolitikájával, ami
arra ösztönözte a nőket, hogy maradjanak otthon, és szentelték magukat családanyai, háziasszonyi teendőknek. Az NDK nőpolitikájáról még lesz szó, de anynyit itt is érdemes kiemelni, hogy az állami szociális intézkedésekkel a nők munkába állását kívánták megkönnyíteni.
A körzeti pártvezetés – természetesen – azonnal csatlakozott a 9. Kongreszszus irányvonalához, miután megvitatták és kiértékelték a kongresszus határozatait. A Honecker-rendszer konszolidációjáról sok jel tudósít: egyebek között
az, hogy egyre kevesebb szó esik az áruhiányról, viszont annál több arról, hogy
mi mindent tesz a párt és a kormány az emberekért:
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sonders in den Zentren der Arbeiterklasse. Sekretariatssitzung, 20 Juni 1974.
Vö. Peter Hübner: Konsens, Konflikt und Kompromiȕ, i. m.

Munkáspolitika az NDK-ban

197

Minden okunk megvan rá, hogy valljuk és hirdessük: állampolgáraink gondolkodását és cselekedeteit döntően a szocialista eszme szabja meg. A 9. Kongresszus
általános irányvonala és határozatai, amelyek a munkásosztály és az egész lakosság érdekeit és jólétét szolgálják, egyértelműen pozitív fogadtatásra találtak
a dolgozók körében, akik nagy lelkesedéssel támogatják politikai irányvonalunkat. Mint mindannyian tudjuk, társadalompolitikánk alapja az állami lakásépítő program. 1976 és 1980 között 20 000 állampolgár költözhet be az új, összkomfortos lakásokba, vagyis körzetünkben minden harmadik családnak rengeteget
javulnak az életkörülményei. 1980-ban a lakosság nettó jövedelme megduplázódik az 1960-as szinthez képest; ugyanakkor megígérjük, hogy az árszínvonal nem
változik. Új alapbért vezetünk be 70 000 munkás számára, és felemeljük a minimálbért. 20 millió márkát kaptunk erre a célra. További 360 millió márka áll a
rendelkezésünkre, hogy javítsuk a nyugdíjasok életkörülményeit. Hogy teljesítsük
a társadalompolitika oktatási célkitűzéseit, 40 millió márkát adunk a munka
melletti továbbtanulásra. 1977. május 1-jén a körzet 54 000 dolgozója számára
bevezetjük a 40 órás munkahetet. Az ötéves terv alatt 60 millió márkával támogatjuk a dolgozó édesanyákat. Emellett büszkén mondhatjuk, hogy további 36,3
millió márkánk van arra a célra, hogy végrehajtsuk a 8. Kongresszus óta elfogadott társadalompolitikai intézkedéseket. Elvtársak, ezek grandiózus, de megvalósítható célok. És ha sikerül tovább növelnünk a munka termelékenységét, akkor további társadalompolitikai juttatásokat is tervbe vehetünk, hogy még jobbá
tegyük az emberek élet- és munkakörülményeit.497
A fentiek alapján az a benyomásunk támadhat, hogy a körzeti pártvezetés csak
úgy dobálózott a milliókkal, mintha legalábbis kapitalista versenytársaik ott ültek volna a körzeti pártfórumon. Ünnepeken persze buzdítani kell, le kell hengerelni a hallgatóságot. De a végrehajtó bizottság ülésein is kevés szó esett arról,
hogy konkrétan milyenek azok az élet- és munkakörülmények, amelyek jobbá
tételén annyit fáradozott a Honecker-rezsim. Különösen a mindent átható ideológia fényében meglepő, hogy valójában milyen ritkán bukkannak fel hús-vér
munkások a megyei pártértekezleteken. A dolgozókkal való foglalkozás kimerült abban, hogy hosszasan beszámoltak az ellátás alakulásáról, mintha a politikai bizalom alfája és ómegája az lenne, hogy kapható-e konzervnyitó és dugóhúzó a boltokban. (Ráadásul a dolog úgy működött, hogy a „megbízhatatlan”
lakosság állandóan új igényekkel állt elő: amikor volt elég szőnyeg, akkor kávét
és banánt kerestek, vagyis állandóan nőtt az áruhiány.) A magyar esetben láttuk, hogy a párttagok körében is előszeretettel használták a kérdőíves kutatást,
a hangulatjelentések pedig őszintén beszámoltak a politikai közérzet romlásá497

ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/6/440. Zur Einführung von Grundlöhnen
21 September 1976.

198

A munkások a jóléti diktatúrákban

ról és a párt népszerűségének csökkenéséről az 1980-as években. A keletnémet
körzetből nem maradt ránk ilyen kutatás (a nőpolitika az egyetlen kivétel, de ott
is csak a bérek összehasonlítása terén használtak kérdőíveket), a honeckeri rezsim konszolidációjával pedig fel sem merült, hogy az embereknek rossz lehet a
hangulata. Aki a nyilvánosság előtt panaszkodott vagy pláne bírált, azt automatikusan ellenségnek tekintették.498
Az viszont valóban figyelemre méltó, hogy a munkások egyre inkább „fogyasztó egységekre” redukálódtak, akiknek évente ennyi és ennyi cipőt, ruhát,
kabátot és még sok minden mást kellett megtermelni, és ennyi meg ennyi állami
lakást kellett évente átadni, hogy az emberek „hathatósan” érezzék a munka- és
életkörülmények állandó javulását. Az antikapitalista kritika Marxnál sem csak
a kizsákmányolásra fókuszál; a közösségtől és az emberi lényegtől való elidegenedés szintén központi kategória. Ha valamit, akkor az elidegenedésnek ezt a
folyamatát jól tükrözik a keletnémet pártiratok. Míg Hager legalább elment egy
üzemlátogatásra, és panaszkodott a huzat miatt, addig a honeckeri stabilizáció idején a munkásokkal, ha egyáltalán szóba kerültek a megyei pártértekezleteken, csak mint munkaerővel számoltak: például milyen politikai és ideológiai nevelőmunkával lehet őket rávenni a több műszakra, vagy hogyan lehet megagitálni a körzetben lakó nőket, hogy teljes állást vállaljanak. Míg Magyarországon a magánkezdeményezések ösztönzése fokozta az individualizációt, addig az
NDK-ban az állam és a munkásosztály növekvő elidegenedéséről beszélhetünk,
ha a marxista terminológiában akarjuk bírálni a honeckeri erőszak-politikát.
A keletnémet jóléti diktatúra ugyanakkor nem a materiális igények visszafogására törekedett, mint a „klasszikus” sztálini modell, hanem ellenkezőleg: államilag kívánták gerjeszteni a lakossági fogyasztást. A magyarok kevesebb szerepet szántak a „fejlesztő államnak”, és nagyobbat a piacnak a lakosság jólétének növelésében, de a lényeg ugyanaz volt. A fogyasztás bővítése másodlagossá tette az eredeti emancipációs célokat, ráadásul következetesen elzárt a lakosság elől minden baloldali alternatívát. A magyaroknál ezt részletesen bemutattam az 1968-as gazdasági reform elemzésénél. A keletnémeteknél az állami életszínvonal-politika lassanként kiiktatta a munkásokat a pártfunkcionáriusok látószögéből: egyszerű fogyasztói egységeknek tekintették őket. A fogyasztás kielégítésén túl pedig nem maradt energia (és ismerve a rezsim légkörét, politikai bátorság sem) arra, hogy új ideológián gondolkodjanak. Magyarországon az
1980-as évektől valamennyire visszafogták az ideológiát499 – amit nemcsak az a
498
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Ezt majd látni fogjuk „A pártból való kikerülés” c. fejezetben.
Fentebb már szóltam a „dogmatikusok” és a „reformerek” politikai harcáról (az NDK-ban a gazdasági
reform ugyan megbukott, de a honeckeri jóléti diktatúra ott is a fogyasztói szocializmus kialakítására
törekedett). Az ideológiában azonban nem történt változás; ezért hivatkozom itt és a továbbiakban a
régi baloldalra (értve ezen a „dogmatikus” legitimációs ideológiát).
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felismerés motivált, hogy a régi baloldal500 politikai jelszavai elavultak, hanem
az is, hogy ez az ideológia nem volt összhangban a nagyobb piaci nyitást sürgető reformerek gondolkodásával. Az NDK-ban azonban rendületlenül ismételgették a régi baloldali jelszavakat, és egy olyan kapitalizmus ellen harcoltak, ami akkor már – legalábbis a fejlett Nyugaton – nem létezett. Ezért hatott különösen
elavultnak a keletnémet propaganda, különösen, ha majd összevetjük a nyugati
életszínvonalat reklámozó média hatásával (ahol ráadásul nyelvi akadálya sem
volt a megértésnek). Nem csoda tehát, hogy az 1980-as években a keletnémet
propaganda már a párttagok nagy részére sem gyakorolt hatást.
A magyar esettel összehasonlítva tehát a keletnémet körzet munkásságáról
kevés adattal rendelkezünk (ami furcsa, ha a híres német rendszerességre gondolunk). 1971-ben 303 000 dolgozója volt a körzetnek (beleértve a szakmunkástanulókat). 186 000-en dolgoztak az iparban, az építőiparban és a közlekedési
vállalatoknál. 89 000 párttag élt a körzetben, és 77 000 részesült pártiskolai oktatásban, ami azt mutatja, hogy a keletnémetek jóval nagyobb figyelmet fordítottak a párttagság politikai továbbképzésére, mint a magyarok.501 A nőpolitika
kiemelt szerepét mutatja, hogy a női foglalkoztatottságról is vannak adatok.502
1970 és 1973 között 73%-ról 82,5%-ra nőtt a dolgozó nők aránya, 1975-ben pedig elérte a 90%-ot. 1972 végén már 50,8% volt a nők aránya az összes foglalkoztatott között. 1972 végén 44 vállalatnál végeztek felmérést, amiből kiderült, hogy
a nők 35%-a volt szakmunkás. A Zeissnál ennél jóval magasabb, 50% volt a szakképzett munkásnők aránya a női foglalkoztatottak között. A Jenapharm gyárnál
szintén sok szakképzett nő dolgozott (45,3%), és a felmérés szerint a textiliparban is jóval a körzeti átlag felett volt a nők szakképzettsége.503 (A magyar esetben, ahogyan láttuk, az ipar általában jóval több szakképzetlen munkaerőt foglalkoztatott.)
A női emancipációt olyan fontos politikai kérdésnek tekintették, hogy a megyei pártértekezleteken is téma volt, hogyan tudják a nők összeegyeztetni családi és háztartási kötelezettségeiket a teljes állással. A részmunkát általában nem
tekintették kívánatos megoldásnak. A Zeiss üzemi pártszervezetének nőbizottsága minden évben hűségesen jelentette, hogy félévente hosszú „ideológiai beszélgetéseket” folytattak a részmunkaidősökkel, hogy rábeszéljék őket a teljes
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A régi baloldalon a kelet-európai állampártokat értem. (Vö. Immanuel Wallerstein: 1968, Revolution
in the World System. In uő: Geopolitics and Geoculture. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.)
Wallerstein a régi baloldalhoz sorolja a nyugat-európai országok szociáldemokrata pártjait, a Keletés Közép-Európában, valamint Ázsiában hatalomra kerülő kommunista pártokat és a gyarmatok
nemzeti-felszabadító mozgalmait.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV B-2/3/170, Über Erfahrung bei der Qualifizierung der Arbeiterklasse, 25 März 1971.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Frauenarbeit.
Uo.
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állásra.504 Egyébként a félállást csak ritkán, vagy nagyon indokolt esetben engedélyezték.505 Külön problémát jelentett a műszak, ami mellett a Zeissnál is nagyon széles körben agitáltak. A vállalat nyitott egy éjszaka is nyitva tartó bölcsődét, hogy esti műszakra buzdítsák a kisgyermekes édesanyákat, de végül ideológiai kompromisszum született, mert a többgyerekes édesanyák kijelentették, hogy nem hagyják a kicsiket a bölcsődében éjszakázni.506 A bölcsőde tehát
megszüntette az éjszakai műszakot. A műszak melletti agitáció azonban teljes
gőzzel folytatódott, bár a munkásokat feltehetően a felajánlott pótlék és nem az
„ideológiai elbeszélgetés” győzte meg. A nők aránya azonban alacsonyabb volt
a több műszakban dolgozók között, ami azt mutatja, hogy a család ellátása itt
is, mint Magyarországon, elsősorban a nők dolga maradt. 1972-ben a körzetben dolgozó nők 15,8%-a dolgozott két műszakban, és 6,7% három műszakban.
A jelentés eredményként könyvelte el, hogy 39,2%-ról 43,2%-ra nőtt azok aránya, akik a munkahelyi menzán étkeztek.507 A több műszakban dolgozókat más
módon is igyekeztek jutalmazni. 1972-ben a beutalók 70%-át munkások kapták
meg, és a több műszakban dolgozók előnyben voltak az elbírálásnál. A legszerencsésebbek azok voltak, akik gyógyfürdőbe utazhattak (az 1972-es szakszervezeti választásoknál a munkások kifogásolták, hogy pont ezekre az elit helyekre jutott el kevesebb munkás). A szakszervezet arról is gondoskodott, hogy a
beutalt édesanyák gyerekeit üdülőtáborokba küldjék a szülők nyaralása alatt.508
A több műszakban dolgozók a lakáskiutalásoknál is előnyben voltak, ami sokkal többet számított, mint egy szakszervezeti beutaló. A Zeiss vezérigazgatójához írt panaszlevelekben a lakáskiutalást sürgető munkások soha nem felejtették el megemlíteni, ha több műszakban dolgoztak. A válaszokból az is kiderül,
hogy ez valóban komoly érv volt: a több műszakban dolgozók szinte mindig pozitív választ kaptak a vezérigazgatótól. Ennek persze a szociális szempontok
mellett megvolt a maga gyakorlati oka. Ha a műszakban dolgozó munkás egy
szobában lakott a kisgyerekével (ami előfordult, hiszen nagyon sokan vártak az
új lakásokra, a munkásszállón pedig sokszor csak egy szobát tudtak a családoknak kiutalni), akkor a szülők nem tudták rendesen kialudni magukat. Az sem
volt persze kellemes, ha egyedülálló, de külön műszakban dolgozó munkások
kerültek egy szobába. Az állami politika azonban egyértelműen a családok tá504
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UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten. A jelentés szerint 20,8%
volt a részmunkaidőben dolgozó nők aránya a női dolgozók között, ami ugyan alacsonyabb volt, mint
a keletnémet átlag (29,5%), de „enyhén növekvő” tendenciát mutatott.
Az interjúkból származó közlések alapján.
Frauenarbeit, i. m.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/3/959, Protokoll der Sekretariatssitzung,
29 Juni, 1972, Ergebnisse und Probleme auf den Gebiet der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der werktätigen Frauen insbesondere der Arbeiterversorgung, der Betreuung der Schichtarbeiter und der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den Arbeiterzentren des Bezirkes.
Uo.
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mogatását célozta; Honecker ebben makacsul ragaszkodott a konzervatív modellhez. Az egyedülállók mindig a várólista aljára kerültek a lakáskiutalásoknál.
A munkások visszaemlékezése szerint ez a politika nagyban elő is segítette a korai házasságokat és a korai gyerekvállalást, mert sokszor az egyetlen módja volt
annak, hogy kiszabaduljanak a munkásszállóról.
Van némi bizonyíték arra, hogy míg a férfiak türelmesebben viselték el a zsúfoltságot vagy piszkot a munkásszállókon, addig a nők inkább hazamenekültek
a szülőhelyükre. Ez derül ki legalábbis a nőbizottság jelentéséből:
A munkásszálláson élő fiatal szakmunkásnők rengeteget panaszkodnak az
együttélésre, különösen, ha a szobatársuk más műszakban dolgozik. Emiatt sokan nem vállalnak műszakot, vagy inkább felmondanak a rossz lakókörülmények miatt. Kérjük a szakszervezet és az illetékes kulturális és társadalompolitikai vezetők gyors segítségét. Minden munkásnő, akit elveszítünk ilyen problémák
miatt, nagy veszteséget jelent a számunkra.509
A Zeissnak a finomműszerészetben és az elektrotechnikában is nagy szüksége
volt a női munkaerőre, és a munkaerőhiány miatt lelkesen ösztönözték a máshonnan jött tanulók Jénában való letelepedését. Ugyanakkor egy másik jelentésben is azt olvashatjuk, hogy a munkásnők inkább hazaköltöznek, ha „nehézségeket” tapasztalnak a munkahelyükön és az életükben.510 A panaszlevelekből is
látni fogjuk, hogy a nők általában sokkal elszántabb harcot vívtak a tisztességes
otthonért, mint a férfiak.511 Úgy tűnik, hogy a két nem eltérő igényeit a keletnémet nőpolitika is figyelembe vette.
Míg a magyar esetben, mint láttuk, a párt nagyon kíváncsi volt arra, hogy miképpen reagálnak a munkások az életszínvonal-politikára, addig a keletnémetek
nem bíztak a kérdőívekben (vagy azt is ideológiai megtévesztésnek tekintették).
Az üzemi pártbizottság fennmaradt irataiból csak annyit tudunk meg, hogy a
gazdaság- és társadalompolitika egysége nagyon sokba került a Zeissnak. A dolgozó édesanyák több szabadnapot kaptak: ez 20 000 munkanapba került a vállalatnak. A megrövidült munkahét hetente 2000 óra kiesést jelentett. A különböző szociális juttatások további 1 millió márkát emésztettek fel egy évben.512 Érdekes, hogy hiába költöttek el ennyi pénzt: a valóságban mintha a pártvezetés
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ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/1/15, Protokoll der Sitzung der Bezirksleitung, 8 Januar 1974.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Probleme die sich aus der Entwicklung der Berufstätigkeit der Frau in der sozialistischen Industrie ergeben. 21 April 1976.
Ezeket a leveleket „A munkásszállótól a lakótelepig” c. fejezet mutatja be.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/3/66, Protokoll der Sekretariatssitzung,
24 Juli, 1972, Ergebnisse und Probleme bei der Entwicklung der sozialpolitischen Maßnahmen von
Partei und Regierung zur Erleichterung des Lebens der berufstätigen Frauen und ihre Auswirkungen
auf die Entwicklung der Berufstätigkeit der Frauen im Kombinat.
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nem is akarta volna tudni, mennyire volt a „nép” elégedett, és ami talán még fontosabb: mennyire sikerült növelni a párt népszerűségét az állami osztogatás politikájával. Van némi bizonyíték arra, hogy a munkások, amikor megkérdezték
őket, nagyon hasonló dolgokat mondtak, mint a magyarok. Vagyis elismerték
az életszínvonal-politikát, de még a legnagyobb jövedelemnövekedés időszakában is voltak a rendszerrel szemben fenntartásaik. A Zeiss-gyár munkásnői többek között azt kifogásolták, hogy olyan későn érnek haza, hogy nem tudják ellátni a háztartást:
Noha rengeteget tettünk a munka- és életkörülmények fejlődéséért, a női dolgozók egy részénél tapasztalunk olyan követeléseket, amelyeket még nem tudunk
kielégíteni. Vannak, akik panaszkodnak, hogy lassú a fejlődés, és nincs elég vásárlási lehetőség. A boltoknak is tovább kéne nyitva tartaniuk.513
Az NDK-ban érdekes ellentmondás, hogy miközben valóban sokat tettek a női
emancipálódásért, a Honecker-rezsim alatt elsősorban a nők kifogásolták az
áruhiányt és a hosszú sorbanállásokat. Ez persze magyarázható azzal, hogy a
vásárlás és a család ellátása a nők feladata maradt, ezért főleg ők szembesültek a
„még fennálló” ellátási hiányosságokkal. A részmunkaidőben dolgozó nők úgyszintén háztartási lekötöttségükre hivatkoztak, amikor elutasították a teljes állást. Egy 1972-es jelentésben a következő „objektív” okok szerepelnek: nem tudják napközben kire hagyni a gyerekeket, nincs hely a napköziben, és hiányos az
ellátás. Az „ideológiai” problémák alá sorolták, hogy sok férfi kényelmesen szeretne pihenni, ha hazamegy a munkából.514 Érdekes egyébként, hogy sok diktatúrában látunk olyan munkástiltakozást, amit a nők vezetnek. Ezek a tiltakozások persze nem feltétlenül a nők emancipálódását bizonyítják, hiszen sokszor
éppen azért tiltakoznak, mert nem tudják betölteni hagyományos szerepüket, és
ellátni a családot. Mivel az NDK-ban általában nem tolerálták a politikai bírálatot, az a tény, hogy elnézőbbek voltak a női dolgozókkal szemben, arról árulkodik, a női emancipáció felkarolása mellett is elfogadták, hogy a házimunkát és a
bevásárlást a nők intézik.
De nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy a dolgozó nőkben rejlő propagandaértéket maximálisan kiaknázta a párt. Az 1972-es körzeti pártfórumon a Zeissgyárat egy munkásnő képviselte.515 Beszéde igazolja azt a fenti tézist, hogy a rezsim nem volt képes túllépni a régi baloldali ideológián, és leragadt egy régi szo513
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ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Einschätzung der Durchsetzung
der Frauenpolitik im VEB Carl Zeiss Jena durch die Leitungen der Gewerkschaft, 28 Juni 1974.
Ergebnisse und Probleme bei der Entwicklung der sozialpolitischen Maßnahmen von Partei und Regierung, i. m.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/1/7. Sitzung der Bezirksleitung, 4 Mai
1972.
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ciáldemokrata álomnál, amit közben lehagyott a „műszaki-technikai forradalom” (a kifejezést egyébként a keletnémet pártfunkcionáriusok is előszeretettel használták).
A VEB Carl Zeiss Jena optikai üzemében dolgozom. Be szeretnék számolni nektek
arról, hogy mekkora örömmel üdvözölték a gyár dolgozói Központi Bizottságunk
5. Konferenciájának előremutató társadalompolitikai intézkedéseit. Munkatársaink szerint ez a program teljes mértékben követi a 8. Kongresszus irányvonalát. Mindenki látja, hogy a mi államunkban van jutalma és eredménye a lelkiismeretes munkának. Én hiszek abban, hogy valamennyien szerencsésnek tarthatjuk magunkat, amiért ebben az országban, az NDK-ban élhetünk. Munkáscsaládból származom, négyen voltunk testvérek. Ha összehasonlítom mai helyzetünket azzal, hogy milyen nehéz volt szüleimnek a négy gyerekkel annak idején, akkor csak azt mondhatom, hogy államunk társadalompolitikai intézkedései és a dolgozó nők támogatása teljes mértékben kifejezik a szocializmus lényegét. Ezek a jótétemények természetesen nem pottyantak csak úgy az ölünkbe. Boldog vagyok, hogy munkámmal hozzájárulhattam eredményeinkhez, és hiszek abban, hogy ez a munka értelmet ad az életünknek. Sok nő és édesanya gondolkodik hozzám hasonlóan, és mi készek vagyunk mindenre, hogy méltónak bizonyuljunk a párt határozataira.516
Mivel a beszéd tele van tűzdelve olyan kifejezésekkel, amiket pártfunkcionáriusok használtak (ilyen például a „méltónak bizonyul” és a „teljes mértékben követi a 8. Kongresszus irányvonalát” kifejezés), nagyon kétséges, hogy a Zeiss küldötte maga írta volna meg felszólalását (pedig lehet, hogy sokkal jobb és életszerűbb lett volna a beszéd, ha ráhagyják a küldöttre). A társadalompolitikai intézkedéseket ugyanis valószínűleg sokan valóban üdvözölték, és az sem tagadható,
hogy a munkások között sokan voltak baloldali gondolkodásúak. Az idejétmúlt
bürokratikus nyelvezet azonban korántsem volt alkalmas arra, hogy tükrözze
az emberek valódi érzéseit. Olyan benyomásunk támad, hogy a jelszavak mögött
nem volt semmi, csak egy megfélemlített nép, amelyik „szerencsésnek tarthatta
magát”, hogy ilyen bölcs vezére van. Az igazság, ahogyan megpróbáltam a fentiekből érzékeltetni, ennél bonyolultabb. Csakhogy a honeckeri represszió olyan
csapnivaló propagandát eredményezett, hogy azt sem sikerült élő tartalommal
megtölteni, amit pedig sokan tényleg pozitívan fogadtak.
Ebben az értelemben tünetszerű az élő munkások eltűnése a pártiratokból.
Már nem volt rájuk szükség az ideológiai küzdelemben. Az ellátásért folyó harcban pedig csak fogyasztó egységekként voltak jelen. Ennek megfelelően a munkáspolitika fő célja az emancipációból átcsúszott a szükségletek kielégítésébe,
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és ezt az ideológiai váltást jól mutatja a munkás-téma alulreprezentáltsága a
megyei pártértekezletek napirendi pontjai között. Az emberek ezt nyilvánvalóan megérezték, és egyre jobban eltávolodtak attól a párttól, ahol puszta propagandaeszköznek tekintették a „munkásosztályra” való állandó hivatkozást,
csakúgy, mint a Honecker-, Marx- és Lenin-idézetek kötelező betoldását a hivatalos beszédekbe.
A munkáspolitika propagandacélját világosan leírja az üzemi pártbizottság
titkára egy információs jelentésben, ahol arról tudósít, hogy az olasz kommunista lap, a L’Unità interjút készített az egyik Zeiss-munkással.
Egyik 26 éves dolgozónkat, T. elvtársat választottuk, hogy demonstráljuk: van egy
jól fizetett, szakképzett, fiatal munkásnemzedék, amelynek tagjai teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy mit jelent munkájuk a szocialista állam építésében. Az interjúból kiderül, hogyan fejezte be T. elvtárs az esti iskolát, és hogyan került be az egyetemre. Bemutatjuk a gyárhoz tartozó szociális, egészségügyi és kulturális intézményeket (a poliklinika, a bölcsődék, az óvodák és az étkezők), és bebizonyítjuk, hogy ha mindezt számba vesszük, akkor a keletnémet
munkás jobb körülmények között él, mint a nyugatnémet. Az interjú azzal a következtetéssel zárul, hogy az NDK „termelési csodájának” fő záloga a magasan
képzett munkaerő, és a munkások szükségleteinek magas szintű kielégítése. Ezt
minden munkás megerősítette, akivel a szerző beszélt.517
Mindkét eset – a munkásküldött beszéde és az interjú – azt mutatja, hogy a párt
és a munkások közötti kommunikációt nemcsak ellenőrizte a pártbürokrácia,
hanem Honecker alatt tulajdonképpen a közvéleményt is „felülről” állították elő.
Legalábbis azt a közvéleményt, ami a nyilvánosság és a pártvezetés előtt megjelent. Létezett azonban egy másik, valódi közvélemény, amit a represszió következetesen leblokkolt. A munkások véleményét még akkor sem kérdezték meg,
ha válaszaik egyébként pozitívak lettek volna. A párt és a „munkásosztály” közötti kommunikáció bürokratizálása elárulja, hogy a sokat hangoztatott munkáspolitikának a kormány is elsősorban propagandaértéket tulajdonított. Az
életszínvonal-politika lett a párt legfontosabb társadalmi üzenete az NDK-ban
csakúgy, mint Magyarországon. A munkásosztály emancipációja visszaszorult
a másodlagos célok közé, amire a pártfunkcionáriusoknak a lakosság „folyamatos és kielégítő” ellátásáért vívott küzdelem mellett már nem maradt energiájuk és idejük.
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A társadalmi béke ára
Már fentebb is láttuk, hogy a pártanyagok milyen szemléletesen tükrözik az „átmenetet” az új gazdasági rendszer ideológiai küzdelmeitől (amelyek éppen ezért
teret engedtek a szabadabb kritikának) a párt és a munkások közötti kommunikáció befagyasztásáig, amely a Honecker-korszak egészére jellemző, sőt, a represszió inkább előrehaladt a rezsim konszolidációjával. Az 1960-as években és
még az 1970-es évek elején is előfordultak munkástiltakozások, sőt, ahogyan
majd látni fogjuk, politikai fenyegetések is elhangzottak a munkások részéről. A
vezetők többnyire egyszerű módszert alkalmaztak a tiltakozás letörésére: lehetőség szerint megpróbálták kielégíteni a munkások anyagi követeléseit, és „eltekintettek” a politikai elégedetlenségtől. Ezt a módszert Honecker alatt sikerült
tökélyre fejleszteni, amikor a pártfunkcionáriusok megelégedtek a közhelyszerű
politikai szólamokkal (amiket nem is frissítettek), és teljes erejükkel a termelési
mutatókra koncentráltak, hogy elejét vegyék a munkástiltakozásoknak.
Ha elégedetlenség mutatkozott, akkor általában megfigyelhetjük, hogy igyekeztek orvosolni a munkások sérelmeit, vagyis helyreállítani a párt gondoskodó szerepéről kialakított pozitív imázst. Ehhez hasonlóan konfliktusok esetén
megpróbálták megőrizni azt a képet, hogy a párt a szívén viseli a munkások jólétét, és ha valami hiba vagy „félreértés” zavarja meg a párt és a munkások felhőtlen viszonyát, a párt azonnal készen áll arra, hogy helyreállítsa a rendet és az
igazságot. Nézzünk egy példát. A Zeissnál, ha még emlékszünk rá, a reform idején komoly problémát jelentett a műszakok megoldása. Egy ellenőrző vizsgálat 1968-ban „kirívó” szabálytalanságokat talált ezen a téren: sok délutáni és esti
műszak dolgozott úgy, hogy nem volt jelen a felelős vezetője. Az üzemi pártvezetés magyarázkodott:
Előfordul, hogy nem mindig tudunk odatenni egy főnököt, főleg éjszaka, amikor
kevesen vannak műszakban. Amikor az ellenőrzés megérkezett, akkor például
csak 10 fő dolgozott a köszörűsműhelyben. A délutáni művezető kiadta nekik
a feladatot, és felügyelet nélkül dolgoztak. Az indoklás: tapasztalt munkásokról
van szó, akik képesek az önálló munkavégzésre.518
A felügyelők ugyanakkor meg voltak elégedve a délutáni és esti műszakban dolgozó munkások ellátásával: „A műszakban dolgozók minőségileg megfelelő, tápláló, meleg ételeket kapnak, és az automaták segítségével biztosított az itallal
való folyamatos ellátás.”519 A felügyelők javasolták, hogy éjszakára főzzenek friss
kávét a dolgozóknak. Ezek az apró gesztusok sokkal jobban közvetíthették vol518
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na a munkáspolitika lényegét a dolgozók felé, mint az ideológiai jelszavak. Ráadásul azt is látjuk, hogy voltak, akik valóban törődtek a munkások jólétével.
Kár, hogy Honecker alatt annyira átpolitizálódott a munkáspolitika, hogy minden hitelét elvesztette.
A párt a nőbizottságokat bízta meg a munkásnők munkakörülményeinek ellenőrzésével és a helyzetük általános javításával. Megint csak bebizonyosodott,
hogy a nők furcsa helyet foglaltak el a szocialista NDK-ban. Egyfelől a rezsim
tudatosan törekedett politikai megnyerésükre, és a nők emancipációját fontos stratégiai feladatnak tekintette a kapitalista NSZK ellen folytatott ideológiai küzdelemben. Másfelől elnézőbb volt a hatalom akkor, ha a nők vagy a nőbizottságok számoltak be arról, hogy még mindig nagyon sok javítanivaló van az
élet- és munkakörülményeken. Az alábbi papírgyári üzemlátogatás mindenesetre arról tanúskodik, hogy emberek katasztrofális körülmények között is dolgoztak a szocialista NDK-ban.520 A nőbizottság elismerte, hogy sokukat sokkolta a
látvány.
A beszélgetésekből kiderült, hogy az egész brigád nagyon jó eredményeket ért el a
minőség javításában és a munkatermelékenység növelésében. A dolgozók rendszeres gyűléseket tartanak, ahol megvitatják fejlődésünk aktuális kérdéseit, és
tisztázzák a politikai-ideológiai problémákat. Meg kell jegyeznünk, hogy kitűnő
munkája elismeréseképpen a brigád már több ízben elnyerte a szocialista brigád
címet. A nehéz fizikai munka és a nem kielégítő bérek ellenére a munkásnőknek
nagyon pozitív a hozzáállásuk munkájukhoz és országunk fejlődéséhez. Ráadásul a munkakörülmények közel sem kielégítőek: a munkacsarnok barátságtalan
és nincs kitatarozva, és rosszak a higiéniai körülmények (többnyire a dolgozók
takarítanak). Egészen elborzadtunk, amikor körbejártuk az üzemet és a papírcsarnokot. Véleményünk szerint a műhelyek higiéniai állapota nem emberhez
méltó, és sokunkban felidézte a háború utáni évek szörnyű nyomorát. A WC-k és
a mosdókagylók töröttek és piszkosak. Az üzem háborút követő leszerelése után,
úgy látszik, senki nem gondolt többet a takarításra, mert a géproncsok egy sarokban vannak felhalmozva, olyan elborzasztó állapotban, hogy alig mertünk odanézni. Ráadásul a szemétkupac egyben fertőzési terület is a benne lakó férgek és
más élősdiek miatt. Igaz, az üzem épülete régi és nem modern, de azt hisszük,
hogy a munkások iránti gondoskodásnak meg kellene, sőt, meg is kell nyilvánulnia abban, hogy olyan munkafeltételeket teremtünk, amelyek megfelelnek a szocialista követelményeknek.521
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Nem tudjuk, hogy a nőbizottság látogatásának volt-e pozitív eredménye: például felújították-e a mosdókat, vagy megelégedtek azzal, hogy a piszkos WC-ket is
besorolták a „tisztázandó” ideológiai kérdések alá. De ha eltekintünk az iróniától, akkor azt is érdemes észrevenni, hogy a jelentésben tetten érhető ugyanaz az
emancipációs törekvés, amellyel Hager beszédében is találkozunk. A nőbizottság nem a munkásnőket hibáztatta a szörnyű állapotokért, ellenkezőleg, dicsérték munkájukat, és elismerték, hogy nehéz fizikai munkát végeznek alacsony
bérért. A munkásnők politikai elkötelezettségét nehéz megítélni; mindenesetre nagy türelemre vall, hogy a nehéz körülmények között is jól végezték munkájukat. Ugyanakkor legalábbis furcsálljuk, hogy a Zeissnál meleg étellel látták el
este a munkásokat, míg a papírgyárba nem tudtak kiküldeni egy takarítóbrigádot, hogy eltakarítsák a szemétkupacban nyüzsgő férgeket. Persze lehetséges,
hogy nagy különbségek voltak a Zeisshoz hasonló kiemelt óriásvállalatok és a lerobbant kis papírgyár között, de mégiscsak furcsa, hogy magasabb pártfórumokhoz kellett fordulni azért, hogy egy ilyen probléma megoldódjon.
A fenti történetben a munkásnők türelemmel viselték sorsukat, de az 1970-es
évek elején olyan esetek is előfordultak, amikor a munkások hangos tiltakozásra, sőt cselekvésre szánták el magukat. Igaz, a következő eset a nehéziparban
történt, amit az NDK-ban – csakúgy, mint Magyarországon – kiemelten támogattak, és férfi munkások voltak a főszereplői.522 Egy silbitzi vasüzem munkásai
nem kapták meg a megígért prémiumot (a vita azon volt, hogy milyen munkakörben dolgozó munkásoknak ígért a párt külön jutalmat: csak az olvasztároknak vagy a többi szakmunkásnak is). Az esztergályosok, akik magukat tartották a legelitebb szakmunkáscsoportnak, nem hagyták annyiban a dolgot. Fenyegetőzve mentek az üzemi párttitkárhoz, és amikor a vezetők ismételten megtagadták a jutalom kifizetését, kijelentették: „Ha nem kapjuk meg azt, ami jár nekünk, akkor holnap majd ti is megtanultok valamit” – ami célzás volt az 1953. június 17-i berlini munkásmegmozdulásra, ahogyan a jelentés óvatosan hozzáfűzte. A magyar munkásokhoz hasonlóan a keletnémetek is elvárták, hogy a bérvitáknál a párt az ő oldalukra álljon, és amikor nem ez történt, akkor pont úgy fejezték ki haragjukat és csalódásukat, mint a magyar munkások. „Nincs értelme
annak, hogy pártgyűléseket rendezzünk, mert úgysem jön senki. Nem is mentem el a pártirodalomért, mert senki sem vásárolja. A 33 párttagból csak 3-an fizetik még a tagdíjat” – panaszkodott az esztergályosok párttitkára. A műhelyben törött esztergakéseket is találtak, és gyanították, hogy a munkások haragjukban rongálták meg a szerszámokat. Az „ideológiai célzatú elbeszélgetések”
során kiderült, hogy az olvasztárok 750 márkás különjutalma „sértette az esztergályosok szakmai öntudatát, mert a legképzetlenebb munkások kapták a leg522
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több pénzt”.523 Sejthetjük, hogy a párttagok többsége is a tiltakozó munkások
oldalára állt, mert a jelentésben olyan politikai élű megjegyzések szerepelnek,
mint az 1953-as munkásfelkelés felemlegetése, vagy célzás arra, hogy a munkások nem félnek a Stasitól (a Stasi emlegetése aztán végképp tabunak számított).
Nem tudjuk, hogy a silbitzi esztergályosok megkapták-e végül a pénzüket. Az viszont biztos az eset leírásából, hogy nagyon is tudatában voltak annak, hogy a
munkásérdekekre való hivatkozással nyomást tudnak gyakorolni a pártra, ha
még attól sem riadtak vissza, hogy kijelentsék: ők nem félnek a Stasitól.524
A fentiekből sejthetjük, hogy sok munkát adott a vezetőknek az éves prémiumok szétosztása a körzet fémipari dolgozói között. 1972-ben átlagosan 550–880
márka között alakult a jutalom, de nagy különbségek voltak az egyes üzemek
között az átlagfizetések kiszámolásában, a jutalmak maximálásában, a túlóra, a
műszak és a vállalatnál eltöltött idő beszámításában. A lobensteini öntöde például csak 120 márkát adott a 3 műszakra, a VEB Blawa Schleiz viszont 300 márkát. Az olvasztárok megint külön gondot okoztak, mert náluk súlyozottabban
számítottak a ledolgozott évek (nehéz munka volt, és többnyire lasszóval fogták az embereket). Az üzemek viszont nem kaptak külön keretet, így az olvasztárok hűségjutalmát a többiek rovására kellett kiügyeskedniük a vezetőknek. A
fémipari munkások amiatt is zúgolódtak, mert szerintük a könnyűiparban és
a kereskedelemben magasabb jutalmakat osztogattak. Sokan azzal fenyegetőztek, hogy a szakszervezetnél reklamálják meg a kevesellt jutalmat.525 Megfigyelhetjük, hogy a politikai represszió ellenére az emberek nagyon jól ismerték a jogaikat. Bércsökkentés esetén a magyar munkások ugyanezzel fenyegetőztek, és
az esetek többségében a párt keresett is valami kompromisszumot. Nem engedhették meg, hogy a nyilvánosság előtt lerombolják a gondoskodó párt mítoszát.
Tudták ezt a munkások is, ezért figyelhetjük meg a két országban a munkástiltakozások hasonló megnyilvánulásait.
A következő esetre kétségtelenül lecsapott volna a kapitalista propaganda,
mert ott is bérvitáról volt szó, de olyanról, amikor az államosított üzemek munkásai tiltakoztak, mert a maszek tulajdonos többet fizetett nekik az állami béreknél.526 A jelentés ezt a tényt eufemisztikusan úgy fogalmazta meg, hogy az állam a „teljesítménynek megfelelően” fizetett. A munkások azonban nyilvánvalóan nem így gondolták. A VEB Stramo Greiz kisüzemében a 7-ből 5-en azonnal
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fel akartak mondani, mert elmondásuk szerint így már nem érte meg nekik a bejárás. A pártvezetőket, a szakszervezetet és az üzemvezetőket mindenesetre figyelmeztették, hogy „különleges éberséggel” figyeljenek oda az újonnan államosított kisüzemekre, ahol a munkásokban a változás „igazán akkor tudatosodik,
amikor kézhez kapják az új fizetéseket”.527 Úgy látszik, hogy a párt is tudta: a dolgozók haragja erősebb lehet, mint a politikai repressziótól való félelem. Ráadásul az eset a dolgozók szemében nyilvánvalóan nem a szocializmus fölényét demonstrálta a kapitalizmus felett.
A magyar esetben is láthattuk, hogy milyen nagy figyelmet szentelt a párt a
munkásbérek emelkedésének. Ugyanezt az NDK-ban is megfigyelhetjük. Amikor egy freitali üzemben bevezették az új alapbérezést, ami a munkások többsége számára kedvezőbb volt, mint a régi rendszer, a helyi párttitkárok rengeteg utasítást kaptak a felső vezetéstől arra nézve, hogy miként is értessék meg a
munkásokkal az új rendszert.
Minden kérdésre válaszoljatok! Mindenkinek éreznie kell, hogy számít a véleménye! Minden normarendezést meg kell indokolni a dolgozók előtt. Elvünk: ugyanaz a bér jár ugyanazért a teljesítményért! Emeljétek ki a munka- és életkörülmények szakadatlan fejlődését és a munkáskultúra támogatását. Mivel az új bérek
bevezetése nagyon fontos minden dolgozó számára, a párttitkárok, a szakszervezeti vezetők és a vezérigazgató személyesen felelnek azért, hogy megértessék a
dolgozókkal az új rendszer alapelveit. A központi munkacsoport elnöke legyen a
vezérigazgató, és személyesen döntse el a felmerülő vitás kérdéseket. Magyarázzátok el a munkásoknak, hogyan viszonyulnak az új normák a régiekhez, és hogyan számolják ki az új rendszer szerint a fizetésüket. Minden vezető funkcionáriusnak jelen kell lennie akkor, amikor a munkások megkapják az új fizetéseket,
hogy meg tudják válaszolni az esetleges kérdéseket. A munkásoknak tisztában
kell lenniük a régi és az új rendszer közötti különbségekkel, hogy megértsék: az új
rendszerben éppúgy megkapják munkájuk jutalmát, mint a régiben.528
A részletes utasítások arról tanúskodnak, hogy a pártnak is érdekében állt elkerülni a munkásokkal való konfliktusokat és bérvitát. A magyar esetben is láttuk,
hogy ez nem volt mindig könnyű. Különösen sok gondot okozott, hogy miképp
lehet összeegyeztetni az egyenlősítő bérpolitikát a szakképzett, minőségi munka ösztönzésével. Láttuk, hogy felháborodtak az esztergályosok az olvasztárok
magas prémiumán; de a magyar szakmunkásokat éppúgy felháborította, hogy
nem sokkal kerestek többet a betanított munkásoknál. A keletnémet új bérrendszer figyelembe vette a besorolásnál a szakképzettséget, de, mint látjuk, itt is fi527
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gyelmeztették a párttitkárokat arra, hogy ne keressék a konfliktust a munkásokkal, és inkább hagyják meg az eredeti besorolást:
Ha a szakképzetlen munkásokat átsorolják az alacsonyabb fizetési kategóriákba, akkor megsértik szakmai büszkeségüket és önbecsülésüket. Ezért jobb lenne,
ha megváltoztatnák a munkaköri leírást, vagy tanfolyamot szerveznének nekik,
hogy megmaradhassanak az eredeti bércsoportjukban.529
A párt nem kívánta felvállalni a fizetéscsökkentéssel járó konfliktusokat: ennyiben nagyon jól megértette a „népakaratot”.
A fenti esetek jól illusztrálják a párt és a munkások közötti ellentmondásos
hatalmi viszonyt. Azért hívom így, mert míg az utóbbiak valóban „lemondtak”
politikai jogaik érvényesítéséről (vagyis nem követeltek szabad választásokat és
demokráciát), addig igenis erős nyomást tudtak gyakorolni a pártra annak érdekében, hogy az állami vezetés ne csak szavakban, hanem tettekben is képviselje a munkásérdekeket. „A pénznek stimmelnie kell” – jegyezte meg W. elvtárs a megvalósult szocializmusról. És ezt a munkások pontosan így gondolták,
és nem haboztak figyelmeztetni a pártot, amikor úgy érezték, hogy megrövidítik őket. A munkástiltakozások pedig még enyhe formáikban is sokat ártottak a
párt presztízsének (például a pártból való kilépés, a szakszervezeti könyv viszszaadása, a kommunista lapok visszamondása), ezért a párt lehetőség szerint
kerülte a munkásokkal való nyílt konfliktusokat. Miközben politikai téren a keletnémetek egyértelmű igazodást vagy legalábbis némaságot vártak el a munkásoktól, addig jóval készségesebbnek mutatkoztak akkor, amikor anyagi kérdésekben merült fel vita. Ezért mondom, hogy ellentmondásos volt a viszony:
ugyanis gazdasági téren a párt valóban messzemenően figyelembe vette a munkásérdekeket, sőt, rá is volt kényszerítve, hogy ezt tegye. A munkáspolitika nemcsak jelszó volt, hiszen a kormánynak demonstrálnia kellett, hogy ígéretéhez híven gondoskodik az állampolgárokról, különben a „néma” politikai támogatás
bármikor megvonható. Egyáltalán nem meglepő, hogy a legtöbb ránk maradt
panaszlevél az NDK-ban anyagi kéréseket ad elő. A Zeiss esetében egyértelműen
a lakáskérelmek vezetik a listát: ezekből majd bőven fogunk látni részleteket. Itt
csak azt a munkást említem, aki arra kérte a körzeti pártvezetést, hogy kiemelkedő üzemi és társadalmi munkája jutalmául a várakozási időnél hamarabb juthasson hozzá egy Trabanthoz. A pártvezetés utánanézett, és azt válaszolta a kérelmezőnek, hogy a Trabant kapcsán sajnos nem tudnak neki segíteni, de azonnal megkaphat egy Zaporozsec gépkocsit.530 Azt persze nem tudjuk, hogy a munkás beleegyezett-e a cserébe.
529
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Utolsóként még egy esetet idéznék, ami jól illusztrálja a magyar és a keletnémet szocializmus hasonlóságait és különbségeit. Mint láttuk, a menzai étkeztetés a Rábánál is gyakran bekerült a hangulatjelentésekbe, és nem éppen azért,
mert a dolgozók olyan elégedettek voltak vele. Nem volt ez másként a Zeissnál
sem, ahol 1968-ban az egyik párttitkár a következő „politikai provokációt” jelentette a rossz gyári koszt kapcsán:
Az utóbbi időben rengeteg panasz érkezett az üzemi étkeztetésre, különösen
azokra az ételekre, amiket szabadon lehet rendelni az étlapról. Valóban vannak objektív nehézségek: jelenleg nincs szakképzett szakács a konyhán, és kellene még 30 kukta. Helyzetünket tovább nehezíti, hogy vállalatunk nem tud annyit
fizetni a konyhai dolgozóknak, mint a többi üzem. A múlt héten a helyzet fokozódott. Az O3 műhely pártgyűlésén a munkások átnyújtottak egy tálat a párttitkárnak azzal a kérdéssel: „Ti ezt meg tudjátok enni? Mert mi nem.” Hoztak egy
1959-es étlapot is, hogy bebizonyítsák: akkor nagyobb volt az ételkínálat, mint
ma. Azonnal magamhoz ragadtam a kezdeményezést, és konstruktív javaslatokat tettem a felelős vezetőknek, hogyan lehet javítani az üzemi étkeztetés színvonalát.531
Utólag nehéz kideríteni, hogy a párttitkár maga is paródiának szánta-e az akciót, vagy csak utólag hat így. Az első lehetőség sem kizárt, ha a vörös csillag fényesítésére gondolunk, szintén egy pártvezető szájából. Ha azonban a jelentés nem
volt pusztán politikai paródia, akkor újabb bizonyítékot kaptunk arra, hogy az
NDK-ban ideológia nélkül még étkezni sem lehetett – igaz, ha hihetünk a munkásoknak, akkor amúgy is ehetetlen volt a koszt.

Új egyenlőtlenségek?
Magyarországon, amint már az 1968-as reform példáján is láthattuk, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése gyakori céltáblája volt a munkáskritikáknak.
Ugyanezt fogjuk majd látni az 1980-as évek hangulatjelentéseiben, amelyeket az
utolsó fejezet mutat be részletesen. A keletnémet hangulatjelentések Honecker
alatt igazodtak az általános politikai elvárásokhoz, vagyis csak a pozitív dolgokat hangsúlyozták. Azt viszont elhihetjük, hogy az új egyenlőtlenségek miatt valóban kevesebben panaszkodtak, mint Magyarországon, hiszen az NDK-ban
egyáltalán nem ösztönözték a magánszektor növekedését, sőt, Honecker a magánkézben maradt kisüzemeket is államosította.
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Azt azonban érdemes megvizsgálni, hogyan látták a párttagok a munkásosztály helyzetét az eljövendő szocialista társadalomban. Mint említettem, Magyarországon felmérés is készült a megyei párttagság körében a műszaki-technikai
fejlődés várható hatásairól, amiből kiderült, hogy sokan úgy vélekedtek, a munkások kezéből átkerül az irányítás a műszaki-gazdasági értelmiség kezébe.532 A
keletnémet körzetben nem kérdezték meg a párttagokat, hogyan vélekednek a
műszaki-technikai forradalomról (a keletnémetek következetesen forradalomról beszéltek), de a pártvezetés más témákban sem kért a kérdőíves kutatásból,
mintha féltek volna a felmérés eredményeitől. A technikai forradalom koncepcióját ugyanis beleillesztették a szocialista propagandába (Ulbricht előszeretettel
beszélt a tudományos szocializmusról), tehát semmiképpen nem gyengíthette a
munkásosztály vezető szerepét. A körzet második titkára egy ügyes fordulattal
még azt is bebizonyította, hogy a műszaki-technikai forradalom valójában erősíti a munkásosztály társadalmi helyzetét a fejlett szocializmusban:
A műszaki-technikai forradalom korában, amelyet a termelőerők gyors fejlődése jellemez, a dolgozók tömegei elválaszthatatlanul összeforrnak a modern szocialista iparral. Ezért a munkásosztály, államunk legnagyobb társadalmi osztálya, amely a leginkább elkötelezett a szocialista rendszer építésében, egyre jobban megerősíti vezető szerepét a társadalomban, mert mind fizikai, mind szellemi munkát is végez. A burzsoá ideológusok azt bizonygatják nekünk, hogy a technológiai fejlődés ráutalja a munkásosztályt az értelmiségre. Mi, marxisták, viszont azt valljuk, hogy a műszaki-technikai forradalmat csak a néptömegek irányíthatják, a nép érdekében, és a jövőbeli technikai fejlődés csak akkor lehet sikeres, ha a dolgozó tömegek ötleteire, tudására és kreativitására támaszkodik.533
A keletnémetek sok szempontból sokkal közelebb voltak ahhoz, hogy megértsék a posztindusztriális forradalmat: a magyaroknál fejlettebb iparral, jóval képzettebb munkaerővel és komolyabb tudományos-fejlesztő központokkal rendelkeztek, emellett a német minta alapján építették ki a kutatóközpontokat,
amely a tudományt nagyon korán bekapcsolta az iparba (gondoljunk csak a Zeiss-gyárra!). A fenti beszédből kiderül, hogy megértették: változik a munka szerepe, eltűnik vagy összezsugorodik a hagyományos fizikai szakmunkásréteg, és
az új munkásosztály egyre inkább szellemi munkát végez. A magyar esetben ezt
kevésbé látták át, és ha megtették volna, nagyon súlyos kérdésekkel szembesülnek (például: mit fognak kezdeni a gyár egynegyedét kitevő munkásokkal, akik532
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nek nem volt meg a korszakban megkövetelt alapvégzettsége, vagyis a 8 osztály sem, ha a gépek kiváltják a munkájukat?). Figyelmeztetek arra, hogy ugyanekkor a Zeiss férfi munkásainak csak 6%-a volt szakképzetlen, vagyis a keletnémet munkások iskolai végzettsége messze meghaladta a magyarokét. A keletnémeteket azonban a régi baloldali ideológiához való ragaszkodás és a politikai légkör megmerevedése megakadályozta abban, hogy bármilyen értelmes
konklúziót levonjanak a fentiekből a jövőre nézve, és elkezdjék boncolgatni azt
a ma is nagyon aktuális kérdést: hogyan változik meg a nagyrészt szellemi munkát végző új munkásosztály társadalmi tudata? Munkásoknak gondolják-e még
magukat, vagy ha nem, akkor milyen társadalmi réteggel azonosulnak? Láthatjuk azonban már a kérdőíves kutatásoktól való elzárkózásból is, hogy noha a
modern szociológia Marxot tartja a tudomány egyik alapító atyjának, a keletnémet pártfunkcionáriusok ellenséges provokációt láttak a szociológiai érdeklődésben. A magyarok sokkal nyitottabban álltak a korszakban a szociológiához:
gondoljunk csak a sok bemutatott kérdőíves kutatásra a megyében. A keletnémet politikai légkörre jellemző, hogy Ulbricht bukása után a neve még véletlenül
sem hangzott el a műszaki-technikai forradalommal kapcsolatban, holott rengeteget tett a tudományos szocializmus népszerűsítéséért. A műszaki-technikai
fejlődés azonban a szocialista rendszer bukásáig kedvelt szlogen maradt. A baj
csak az volt, hogy egyre kevésbé remélhették, hogy ezen a téren megverik a nyugatnémet riválist.
A magyar hangulatjelentésekből szépen kiderül, hogy egyre többen gondolták úgy, hogy nem előnyös, hanem kifejezetten hátrányos a munkásosztályhoz
tartozni. Az állami szektor stagnáló reálbérei és a magánszektorban szerezhető nagyobb jövedelem volt a két fő oka az állami iparban dolgozó munkások elégedetlenségének. Az NDK-ban érdekes módon inkább azt találjuk, legalábbis az
1970-es években, hogy az emberek nem kívánnak kilépni a „munkás” kategóriából, mert az bizonyos előnyöket jelentett például a lakáskiutalásnál vagy az
egyetemi felvételinél.534 Itt van egy lehetséges válasz arra a kérdésre, hogy miképp alakult az új munkásosztály (amelynek tagjai túlnyomórészt szellemi rutinmunkát végeznek) társadalmi identitása: miközben Nyugaton a többség inkább a középosztályba sorolta magát, addig Kelet-Európában sokan nem láttak
nagy különbséget a „munkás” és a „középosztály” között, és inkább az előbbibe
sorolták magukat.535
534
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A „munkásosztály” társadalmi presztízsén tehát valóban sikerült a szocialista
rendszereknek javítaniuk. A Zeiss üzemi párttitkára 1975-ben például azt jelentette a körzeti párttitkárnak, hogy sok párttag nem ért egyet az osztálybesorolás
kritériumaival (ami már önmagában nagy dolog volt, mert a korszakban a párttagok mindig mindennel egyetértettek, legalábbis a hivatalos jelentésekben).
Fel szeretném hívni a figyelmét két problémára, ami felmerült az elvtársak között. Az első az, hogy sok munkásunk rendszeres és következetes munkával és
szorgalommal megszerezte a diplomát, és most mérnökként dolgozik nálunk.
Elvtársaik nem értik, hogy miért van az, hogy ők most már nem tartoznak bele
a munkásosztályba, mert, úgymond, „túlképzettek”. A másik dolog, ami felmerül, hogy nálunk sok mérnök dolgozik közvetlenül a termelésben, művezetőként,
vagy munkásként a gépen: ők működtetik és kezelik a nagy tudományos mérőeszközöket. Nem értik, hogy ők miért számítanak értelmiséginek, amikor ugyanazt a munkát végzik, mint a technikusok, akiket pedig a munkásosztályhoz sorolunk. Noha elfogadják a kritériumokat, nem értik azok okát. Mi is azt gondoljuk,
hogy néhány kritérium változtatásra szorul, és a besorolásnál figyelembe kellene
venni a munkavégzés jellegét és a munkások helyét a szocialista termelésben.536
A cirkalmas megfogalmazás mögött érdekes pszichológiai probléma rejlik. Ismert, hogy az emberek nagy része inkább a pozitív énképét szeretné erősíteni,
tehát ritkán tiltakoznak azért, ha társadalmilag feljebb sorolják őket. Itt viszont
pontosan ez történt: a mérnökök inkább a munkásosztályhoz akartak tartozni,
és nem az értelmiséghez. Én ezt azzal magyarázom – amellett, hogy az NDKban bizonyos előnyökkel járt a munkásosztályhoz tartozni –, hogy a szocialista
rendszerben az emberek nem láttak lényeges társadalmi különbséget a munkásosztály és a középosztály között, míg Nyugaton ez egyértelmű társadalmi-kulturális különbséget jelentett. Ezen mindenképpen érdemes elgondolkodni, ha
meg akarjuk válaszolni azt a kérdést, hogy mit tett valójában a „munkásállam”
a munkásokért.
Az 1980-as években azonban még az amúgy vonalas NDK-ban is felmerült,
hogy egyes társadalmi rétegek jobban élnek, mint a munkások (a magyar esetben ez volt a hangulatjelentések legfontosabb témája, ahogyan majd látni fogjuk). Már 1977-ben szóba került, hogy Jénában és Gerában sokan úgy gondolják, hogy noha az osztályok közötti távolság csökkent, vagyis az osztályok közeledtek egymáshoz, a társadalmi egyenlőtlenségek (a jövedelem, az oktatás, a
szabadidő eltöltése és a nyaralások tekintetében) nőttek.537 Az Intershopok és
536
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az Exquisit-üzletek engedélyezése (az Intershop nyugati valutáért árusított, az
Exquisit árai pedig jóval magasabbak voltak a rendes boltokénál – csak éppen
az Exquisitben hiánycikkeket is lehetett kapni) sértette az emberek szociális érzékenységét, és persze felkeltette az irigységet azon kiváltságos csoportok iránt,
akik ezekben az üzletekben vásárolhattak. A Zeiss-dolgozók például egy hangulatjelentés szerint azt mondogatták, hogy az NDK-ban 3 osztály van: 1. akiknek
rokonai vannak Nyugaton (és küldenek nekik valutát); 2. akik az átlag felett kereshetnek, és megengedhetik maguknak az Exquisit-üzletekben való vásárlást;
3. a „normális” fogyasztók. A dolgozók szerint ők voltak a legrosszabb helyzetben, mert nem tudtak hozzájutni a hiánycikkekhez, és sokszor két hónapnál is
többet kellett várniuk arra, hogy megjavítsák a kocsijukat.538
Már a gazdasági reform időszakában láthattuk, hogy a Zeiss-dolgozók hajlottak az ideológiai renitenskedésre, sőt, olykor gúnyt űztek a hivatalos ideológiából. Az Intershopokról például kijelentették, hogy a burzsoá ideológiát szolgálják, mert kizárják a normális keresetű dolgozókat. A politikai-ideológiai nevelőmunkáról szóló jelentésből pedig megtudjuk, hogy a munkások megkérdezték az agitátorokat, miként lehetséges, hogy az NSZK-ban egy munkanélküli
900 márkát kap, ami több, mint a keletnémet munkások fizetése.539 Az Exquisitüzletek láthatóvá tettek bizonyos társadalmi különbségeket – noha az is igaz,
hogy a Honecker-korszak egészen a rezsim bukásáig szorgalmasan igyekezett
megakadályozni a nagy különbségek kialakulását. És nem is voltak ezek olyan
nagy különbségek. Az Exquisit-üzletekben például meg lehetett venni a hiánycikknek számító kávét, vagy a nyugati rokonsággal rendelkezők nyugati farmerbe tudták öltöztetni gyermekeiket, míg a többieknek be kellett érniük a szocialista ipar termékeivel. Olyan különbségekről az osztályok között semmiképpen
nem beszélhetünk, mint amik a kapitalizmus bármely korszakára jellemzőek.
A Zeiss pártfunkcionáriusai mégis hűségesen beszámoltak arról, hogy „elvtársaink és dolgozóink többsége elítéli az Exquisit-üzleteket, mert növelik, és láthatóvá teszik a társadalmi különbségeket”.540 A magyar esettel összehasonlítva
az NDK még így is a szocializmus fellegvára volt, ha az osztályok egyenlőségét
tekintjük a fő kritériumnak. De említhetnék itt még egy esetet az 1980-as évekből, ami szépen mutatja a mindenható vezérigazgató, Wolfgang Biermann gondoskodó szerepét és a központi elosztó politika működését. A Zeiss dolgozói panaszkodtak a női fehérnemű hiányára, mire megérkezett egy nagy teherautó tele
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kerung stehen (Jena-Stadt, Jena-Land, Zeis, Gera-Stadt, Rudolstadt), 5 Mai 1977.
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női alsóneművel és harisnyával, amiből csak a Zeiss-dolgozók vásárolhattak.541
Az esetet természetesen nem dokumentálták, viszont jól mutatja, hogy itt sem
volt teljes az egyenlőség.
Az NDK-ból, mint láttuk, jóval kevesebb negatív kritika érkezett a növekvő
társadalmi egyenlőtlenségekről, mint amekkora munkásfelzúdulást okozott a
magyar gazdasági reform (az 1980-as években pedig szinte „standard” eleme a
hangulatjelentéseknek, hogy a munkások szerint túlzottan nőnek a társadalmi
különbségek az osztályok között, és a magánszektorban sokkal többet lehet keresni, mint az állami iparban). Ha az egyenlőtlenségek miatt kevesebbet is panaszkodtak a németek, bizonyos jelek azt mutatják, hogy az életszínvonal-politikával ők is csak „relatíve” voltak megelégedve – vagyis, mondjuk ki kereken, a
honeckeri társadalompolitika a kormány minden erőfeszítése ellenére sem tudta a keletnémetek többségét meggyőzni arról, hogy a szocializmus alatt jobban
élnek, mint a kapitalista NSZK állampolgárai. Erre vall az a társadalmi felosztás, hogy azokat tartották privilegizáltnak, akik a nyugati rokonság révén hozzájutottak a nyugati valutához és a nyugati árucikkekhez. A keletnémetek az életútinterjúkban is említették, hogy ha volt nyugati rokonságuk, akkor meg tudtak
venni olyan ruhákat, vagy játékokat a gyerekeiknek, amikhez a „normális” dolgozók nem jutottak hozzá.
Magyarországon, ahogyan az utolsó fejezetben látni fogjuk, a magánszektorban megkereshető magas jövedelmek „befolyásolták negatívan a munkások szocialista tudatát”, ahogyan a megyei első titkár olyan szépen kifejezte, a keletnémetek szocialista tudatára viszont a nyugati médiában (és az Intershopokban)
látott életszínvonal volt romboló hatással. Az életszínvonal-politikával
Honecker is beleesett abba a csapdába, amibe a magyarok. A fogyasztói ideológiát állította társadalompolitikája középpontjába, elfeledkezve arról, hogy egy
olyan kapitalizmus ellen hadakozik, amelyik maga is fogyasztókká kívánja tenni a munkásokat. Amikor kiderült, hogy a nyugati kapitalizmus magasabb színvonalon tudja kielégíteni a fogyasztói igényeket, Honecker gazdaság- és társadalompolitikája éppúgy hitelét vesztette, mint a magyar életszínvonal-politika. A
régi munkáspolitika adekvát lehetett volna a „vadkapitalizmus” társadalmi igazságtalanságai ellen; a jóléti kapitalizmussal szemben azonban a jóléti diktatúra nem kínált versenyképes alternatívát. A gazdaság- és társadalompolitika egységének kudarca világossá válhatott akkor, amikor a kormány engedélyezte az
Intershopokat. A nyugatnémet tévéadók műsorainak nézését nem engedélyezték, viszont mindenki ezt tette a behúzott függönyök mögött.542 A sors iróniája,
hogy miközben a szocialista ideológia egyre kevésbé hatott az állampolgárok tu-
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datára, a honeckeri jóléti diktatúra végeredményben elősegítette a nyugati propaganda térhódítását a „normális” munkások körében.

A munkásszállótól a lakótelepig
A Rába jelentéseiben, ahogyan olvashattuk a lakásbizottság elnökének optimista kijelentését, a „napjainkban divatossá vált” nehéz lakáshelyzet nem volt jellemző a vállalat dolgozóira.543 A Zeiss dokumentumai alapján egyértelműen leszögezhetjük, hogy ők viszont igenis szenvedtek a lakásínségtől. Sőt, ha statisztikát készítenénk a fennmaradt panaszlevelekből, akkor messze a lakáskérdés vezetne azon témák körében, amelyekben a dolgozók számítottak a vezérigazgató pártfogására. Ezzel nem feltétlenül azt akarjuk mondani, hogy a keletnémet
lakáshelyzet rosszabb volt, mint a magyar. Számos, már említett strukturális tényező magyarázza a keletnémet lakásbizottságokra nehezedő óriási nyomást: a
gyors ütemben terjeszkedő Zeiss munkaerőéhsége, a tömeges betelepülés és a
központosított állami lakáspolitika, ami ráadásul összekapcsolódott a családpolitikával. A fiatal házasoknak ugyanis lakást ígértek, és sok esetben ez ösztönözte a korai családalapítást és gyermekvállalást.544 Az új állami lakótelepek építése azonban nem tudott lépést tartani a betelepülés ütemével. A Zeiss szakmunkásképzőiben végzett, az NDK elmaradottabb régióiból érkező szakmunkások nagy része a vállalatnál maradt, és más lehetőség híján türelmesen várakozott arra, hogy sorra kerüljön az üzemi lakáskiutalásnál.
Akiknél elszakadt a cérna, azok pedig panaszleveleket írtak a vezérigazgatónak. Ezeket a panaszokat kivizsgálták, és ha a vizsgálat megerősítette a kérvényező kétségbeesett helyzetét, amit levelében ecsetelt, a vezérigazgató soron kívül intézkedhetett az ügy megoldásáról. Ahogyan majd látni fogjuk a fejezetben,
a panaszlevelek szépen példázzák a munkások és a hatalom ellentmondásos viszonyát, amit fentebb, „A társadalmi béke ára” című fejezetben már megpróbáltam érzékeltetni. A jóléti diktatúrában nemcsak a diktatúra volt valóságos, hanem a gondoskodó állam szerepe is. Miközben a politika tabutéma volt, a munkások nagyon is tisztában voltak az állam irántuk való kötelességeivel. Erre vall
a kérvények hangneme, ami csak nagyon ritkán kérelmező. A többség a jogaira
hivatkozott, hiszen például a lakást a honeckeri társadalompolitika ígérte meg
a keletnémet állampolgároknak, akik „szerencsésnek mondhatták magukat”,
mert ilyen országban éltek. És az emberek a jogaikat állhatatosan követelték,
mit sem törődve a politikai elnyomással vagy azzal, hogy Wolfgang Biermann, a
vezérigazgató keménykezű és ellentmondást nem tűrő ember hírében állott. En543
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nek ellenére nem egy olyan kitartó panaszos akadt, aki az elutasítás után is további kérvényekkel bombázta a vállalati panaszirodát. Ez volt a jóléti diktatúra másik oldala, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk a munkáspolitika elemzésénél.
A Zeiss minden évben kapott egy meghatározott kontingenst (a városban a
legnagyobbat) az újonnan épített lakásokból. A kontingenst a munkaerőhelyzetet figyelembe véve osztották szét a gyár üzemei között. Emellett mindig fenntartottak bizonyos létszámú lakást a vezérigazgató számára, hogy megoldja a
szociálisan nagyon sürgős eseteket vagy az akut szakemberhiányt.545 Ez érthetővé teszi a fennmaradt beadványok nagy számát, amelyekben a dolgozók tűrhetetlen lakáskörülményeik miatt panaszkodtak, vagy kétségbe vonták az üzemi lakáselosztás méltányosságát, és arra kérték a vezérigazgatót, hogy vizsgálja felül kérelmük elutasítását. Magyarországon, amint láttuk, a magánkezdeményezést részesítették előnyben: a Rába elsősorban vállalati kölcsönnel segítette
a dolgozók lakáshoz jutását. Az NDK-ban itt is a központosított elosztás rendszerét követték (ezért állt elő a lakáshiány).
1976-ban a Zeiss 11 321 lakással rendelkezett, és 3342 embernek tudott munkásszállást biztosítani.546 Az 1980-as évekre vonatkozóan nincsenek összesített
adataink; tudjuk azonban, hogy a tudományos műszergyártó üzem 1972 és 1987
között 1696 lakást kapott.547 Ezek a Rába lehetőségeihez képest óriási számok
jól érzékeltetik, hogy az NDK-ban a gyár kulcsszerepet játszott a munkások lakáskérdésének megoldásában, és egyúttal köréje szerveződött az egész társadalompolitika. A magyar esetben is fontos szerepet játszott a munkások életében
az üzem, de ott az állam központi elosztó szerepét jobban egyensúlyozta a mezőgazdaságban vagy a magánszektorban végzett munka. Az NDK-ban, ahogyan
az alábbiakban látni fogjuk, a központi elosztás politikája és az államnak a társadalmi élet minden részletére kiterjedő irányító szerepe sokkal jobban érvényesült.
Mivel nincsenek átfogó statisztikai adatok a lakásra várók számáról és az átlagos várakozási idő alakulásáról, a fennmaradt beadványok alapján természetesen nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket a Zeiss-dolgozók lakáshelyzetéről, annál is kevésbé, hiszen minden panaszos lakáskörülményeinek elviselhetetlenségét ecsetelte. A levelek azonban bepillantást engednek abba a folyamatba, hogyan jutottak lakáshoz az NDK állampolgárai, mint ahogyan azt
is megmutatják, hogy milyen csoportok voltak különösen rászorulva az állami
támogatás eme formájára. Kétségtelenül az új betelepülők alkották a legfontosabb rászoruló csoportot, hiszen a nagy fejlesztések időszakában a Zeissnak
égető szüksége volt szakképzett munkaerőre, és, ahogyan már fent is láttuk, az
545
546
547

UACZ, VA Nr. 3741, Ihre erneute Eingabe vom 24 April 1980, 8 Mai 1980.
UACZ, VA Nr. 1583, Unterlagen zur Direktion Kultur und Sozialwesen, 20 Mai 1976.
Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth: Carl Zeiss in Jena, i. m. 305.

Munkáspolitika az NDK-ban

219

üzemi pártbizottság komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy maradásra bírja a náluk kiképzett – és messziről odacsábított – fiatal munkásokat.548
Az első „otthon”, amit a vállalat fel tudott ajánlani a pályakezdő fiataloknak, a
munkásszállás volt; ipari tanulókként általában kollégiumokban laktak. A munkásszállóban többnyire két egyedülálló fiatal osztozott egy szobán, de voltak
családi szállók is a fiatal házasoknak. Az állami politika, de a városra nehezedő
nyomás miatt is kevesen laktak albérletben. Mivel a munkásszálló lényegében
a kollégiumi élet folytatását jelentette, közös konyhával, fürdőszobával és gyakran eltérő műszakban dolgozó lakótársakkal, érthető, hogy olyan sok fiatal ostromolta beadványokkal a gyár lakásbizottságait és a vezérigazgatót, hogy véget
vessenek ennek az áldatlan állapotnak. A lakástémát egyébként a munkások az
interjúkban is gyakran érintették. Sokan elmondták, hogy a korai házasságot és
gyermekvállalást az önálló háztartás megteremtésének igénye motiválta, mert
a családok (főleg kisgyermekkel) sokkal hamarabb jutottak lakáshoz, mint az
egyedülálló fiatalok. Ők automatikusan a várakozólista legaljára kerültek, és nemegyszer 10–15 évet kellett várniuk az elvileg minden állampolgárnak „járó” állami lakás kiutalására.
Az üzemi lakáskontingensre nehezedő nyomást még egy tényező magyarázza. Ma a lakótelep kevésbé preferált lakókörnyezetnek számít, de akkor szinte
mindenki az újonnan épült, vagyis panellakásra várakozott, és ez még jobban fokozta a lakásbizottságokra nehezedő nyomást. A vállalatnak voltak ugyan szép
számmal régi építésű lakásai, de sokszor előfordult, hogy akik a várt új helyett
régi lakást kaptak, inkább visszamondták a költözést a rendes fürdőszoba, konyha és a központi fűtés hiánya miatt. A kérelmezők azonban ilyenkor azt kockáztatták, hogy lakásproblémájukat nem tekintik olyan sürgősnek, mint ahogyan a
beadványban ecsetelték, és a megismételt panaszokra azt a választ kapták, hogy
ha ragaszkodnak az új lakáshoz, akkor várjanak. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy nekik a honeckeri társadalompolitika értelmében ennyi és ennyi
szoba jár (meg volt adva a méret a családnagyság szerint), és nem voltak hajlandók beköltözni egy kisebb lakásba. Sokan inkább „kibekkelték” a munkásszálláson az új lakásra való hosszabb várakozást, mintsem hogy elfogadják a régi
épületekben felkínált lakásokat. Ennek oka összefüggött az állami elosztó politikával. A régi lakásokat nagyon nehezen lehetett önerőből felújítani, mert nem
volt elég „maszek” munkás és építőanyag.549 Az új panellakások pedig mind összkomfortosak voltak, és nagyobbak, mint a magyar panellakások.
Noha a panaszlevelek mind egyedi eseteket ismertettek, mégis érdemes válogatni belőlük, nemcsak azért, hogy képet alkossunk a fiatal keletnémet munkások lakáskörülményeiről, akik nem számíthattak szülői segítségre, hanem azért
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is, hogy megvizsgáljuk a munkások és a hivatalos szervek közötti levelezés hangnemét. A kapcsolat természetesen korántsem volt mentes a feszültségtől, hiszen
a beadványok kérelmek voltak ugyan, ám a levélírók mind azt bizonygatták,
hogy ők csak a jogaikat szeretnék érvényesíteni. A lakáskérelem ezért sokkal inkább a követelés formáját öltötte magára: több levélíró egyenesen azzal fenyegetőzött, hogy Erich Honeckerhez fordul, ha nem kapja meg a családjának járó lakást. A „feszült lakáshelyzet” – ahogyan nevezték – nem meglepő módon felszínre hozta az emberi természet negatív oldalait. Többeket dühített, hogy munkatársaik előbb jutottak lakáshoz, mint ők, és magyarázatot követeltek arra, hogy
miért pont ezeket a kollégákat preferálták, holott állításuk szerint jobb helyzetben voltak, mint a panasztevők. A kérelmeket minden esetben megvizsgálták,
és több panaszost elutasítottak azzal, hogy a levelében felsorolt körülmények
„nem teljesen felelnek meg a valóságnak”. Több levélíró igen nagy találékonyságról tett tanúbizonyságot, hogy kiharcolja magának a soron kívüli lakáskiutalást.
Sőt, ahogy már említettem, voltak kitartó panaszosok, akik az elutasítás után is
beadványokkal bombázták a vezérigazgatót. Ezek alapján úgy tűnik, hogy kétélű fegyver volt a honeckeri társadalompolitika. A munkások nem követeltek demokráciát, viszont annál öntudatosabban szálltak síkra társadalompolitikai jogaikért, „teljes összhangban” a Honecker alatti pártkongresszusok irányvonalával – ahogyan a kérelmezők emlékeztették rá vezetőiket.
A munkásszállókon formálódhattak – és sokszor formálódtak is – baráti közösségek, és még olyan is előfordult, hogy a családi munkásszállókon egymás
gyerekeire vigyáztak a családok. A „feszült jénai lakáshelyzet” miatt az együttélést azonban sokaknak akkor is el kellett viselniük, ha szívesebben laktak volna
egyedül. A munkásszállók színvonala is különbözött. A panaszokból ítélve volt
olyan, amelyik az elemi kényelmet sem biztosította. A felszerelési tárgyak régiek
voltak, és agyonhasználtak, a lakótársak em, vagy alig takarították a szobájukat,
a közös helyiségek berendezését pedig megrongálták és tönkretették. A következő levélből kiderül, milyen nehézségek előtt álltak azok a vidéki fiatalok, akik úgy
döntöttek, hogy a vállalatnál folytatják a munkát:
Miután elvégeztem a 10. osztályt, optikai csiszoló szakképesítést szereztem az
Önök vállalatánál. Az újság és a tv hívta fel a figyelmemet erre a lehetőségre. Mivel a szülővárosomban nem volt szakképzés, és nagy családból jövök (hat testvérem van), független szerettem volna lenni. 1980. július 9-ig kollégiumban laktam, utána helyet kaptam az AWU-ban.550 Azóta egy hatszobás lakásban élek,
amelyen három kollégával osztozom. Mivel a „hálószobákat” csak függönyök választják el a nappalitól, be sem tudom zárni az ajtómat. Az egész lakás felháborító állapotban volt, amikor beköltöztünk (a korábbi bérlők által otthagyott sze550
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mét, eltört zárak, megrongált szekrényajtók). Napokba telt, amíg lakható állapotba hoztam a szobámat, ahol élnem kell, mert csak ritkán tudok hazautazni.
Nagyon elkeserít, hogy a gyár ilyen lakáskörülményeket kínál a fiatal szakmunkásoknak, amelyek köszönő viszonyban sincsenek elvárásainkkal. Szeretnék jó
eredményeket elérni, de a jó munkához rendezett körülmények kellenek, amelyeket itt sajnos hiányolok. Ennek érdekében szeretném kérni az Ön támogatását.551
A mostoha körülményektől eltekintve az együttélés problémái is megnehezítették a fiatalok életét, akik függetlenségről és önálló otthonról álmodoztak. E tekintetben nem figyelhetünk meg jelentős különbséget a nemek között: a fiatal
férfiak legalább annyit panaszkodtak a tisztaság és a higiénia általános hiányára a közös lakásokban, mint a pályakezdő nők. Az alábbi levélben meglehetősen
sötét színekkel ecsetelik a munkásszállón uralkodó körülményeket:
1980-ban kerültem a Zeisshoz csiszoló szakmunkástanulóként. Tanulóéveim
alatt a Kurt Zier kollégiumban laktam. Itt születtem, Jénában, és 9 évig éltem
Kahlában. Szüleim válása után gyermekotthonba kerültem, ott fejeztem be a 10.
osztályt. Ha a szakmunkásképzés idejét is beleszámítom, több mint nyolc évig
laktam intézeti körülmények között (tizenkét-, nyolc-, öt- és négyágyas szobákban). A szakmunkásvizsga után a Josef Klose utcai munkásszállón552 kaptam
helyet, ahol olyan rosszak voltak a körülmények, hogy fel akartam mondani. A
munkahelyemen megbeszélték az ügyemet, és 1983-ra ígértek lakást. Ezt az ígéretet azonban csak szóban kaptam. Mivel nincs otthonom, az AWU az egyedüli lakóhelyem, ahol nagyon nehéz körülmények között élek. Nincs elég tárolóhelyem:
a ruhásszekrényben tartom az ennivalót, mert a konyhai szekrények tele vannak
svábbogárral. Mivel a hűtőből már tűntek el dolgaim, kénytelen vagyok az ablakpárkányon tartani a vajat, sajtot és italokat. Négyen vagyunk a lakásban, és
más-más műszakban dolgozunk. Mivel a szobákat csak papírfalak választják el
egymástól, nem tudok aludni, ha a többieknek látogatójuk van, vagy zenét hallgatnak. A mosdó sokszor tele van szennyes ruhával, úgyhogy ilyenkor csak késő
este tudok zuhanyozni. A bérlők nagyon gyakran váltogatják egymást, úgyhogy
a lakás piszkos és lelakott. Szeretem a munkámat az optikai üzemben, de nagy
szükségem lenne egy olyan helyre, ahol munka után kipihenhetem magamat. És
ez teljesen lehetetlen az AWU-ban a fent leírt okok miatt. Nem várok luxuslakást,
csak valamit, amit az otthonomnak hívhatok.553
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A válasz nem maradt fenn, de van némi bizonyíték arra, hogy figyelembe vették
a levélíró szociális helyzetét, mert az a mondat, hogy „több mint nyolc évig laktam intézeti körülmények között”, alá van húzva, az ügyintéző megjegyzésével:
„ez komoly érv!”.
Miközben az NDK még a régióban is kitűnt fojtogató ideológiai légkörével, érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan nézett ki mindez alulnézetből. Nem tudjuk persze, milyen szigorúan ellenőrizték a munkásszállókat; fennmaradt azonban egy, a vezérigazgatóhoz intézett beadvány, amelyben az egyik lakó nemcsak
a laktanyákhoz illő fegyelmet nehezményezi, hanem azt is, hogy a rendőrök túlságosan gyakran tartanak „ellenőrzést” a kollégiumban (vagyis kihallgatják a lakók beszélgetését). A levelet azért idézem, mert megmutatja, hogyan fordította
a rendszer maga ellen azokat a munkásokat, akik elvben egyáltalán nem lettek
volna a szocializmus ellenségei:
Tizenhat hónapja dolgozom lakatosként a VEB Carl Zeiss Jénánál. A 86/87
blokkban lakom, és még mindig bízom abban, hogy megkapom az ígért egyszobás lakást, és össze tudok költözni a barátnőmmel, aki miatt idejöttem dolgozni. Azt ígérték, hogy egy éven belül kapok lakást. Türelmesen várakoztam, noha
a munkásszállóbeli életet nem nevezném éppen kellemesnek. A vécék és a zuhanyozók vagy nagyon lerobbant állapotban vannak, vagy pedig egyenesen használhatatlanok. Elfogadtam ezeket a körülményeket és a komfort hiányát, mert
legalább a szabadságomat nem korlátozták. De néhány hete a gyár biztonsági
emberei ott üldögélnek a porta előtt, úgyhogy amikor az ember belép, mindjárt
olyan érzése van, mintha egy kollégiumban vagy kaszárnyában lenne. Úgy érzem, mintha ezzel már a belépésnél megsértenék személyes szabadságomat.554 A
házirend szerint minden vendégnek be kell jelentkezni. Ez nagyon zavarja a barátnőmet és a barátaimat, akik meglátogatnak itt. Este tízkor minden vendégnek távoznia kell, és gyakran be sem engedik őket, ha nincs náluk igazolvány. Ez
a hétvégekre is vonatkozik, amikor mi, fiatalok, szeretnénk több időt együtt tölteni. Még negyedóra plusz időt sem lehet megbeszélni a portásokkal. Az embert itt
állandóan ellenőrzik, amint belép a szállóba. A rendőrség rendszeresen járőröz
a környéken, mintha közönséges bűnözők lennénk. Van, hogy a rendőrök ajtóról ajtóra járnak és hallgatóznak.555 Azért jöttem Jénába, hogy önálló életet éljek,
ami lehetetlen ilyen körülmények között. Csak egy lakás oldhatja meg a problémámat. Az egész évet Jénában töltöm, és csak néhány napra tudok hazautazni,
háromszor egy évben. Így ez a kis szoba jelenti a fő otthonomat, a szigorú házirenddel, a rengeteg tilalommal és a munkásszálló „börtönőreivel” együtt. Azt hiszem, hogy egy 23 éves embernek joga van ahhoz, hogy ennél többet kívánjon.556
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Mivel lakáskérelemről van szó, a levélíró nyilván nem kívánta szándékosan provokálni a hatóságokat. Ha mégis szükségesnek látta megemlíteni a rendőrök
viselkedését, akkor elmondható, hogy sokan nem azonosították a rendszert a
„rendőrállammal”, hiszen akkor nem tették volna szóvá a rendőrök hallgatózását egy hivatalos beadványban.
Míg a fenti panasz jó példája annak, mennyire kontraproduktív volt a lakosság rendszeres megfigyelésének gyakorlata, más területeken – például a társadalompolitikában – a rendszer meglepő engedékenységet tanúsított, már csak
azért is, mert tiszteletben kellett tartania saját ideológiáját. A fentiekből megtudtuk, hogy a munkásszállók nem mindig kínáltak komfortos életet a lakóknak (a Josef Klose utcai szálló nagyon lerobbant lehetett, mert sokan panaszkodtak az ottani állapotokra), de ha megnézzük a másik oldalt, akkor kiderül, hogy
az állam teljes felelősséget vállalt az állampolgárok lakhatásáért. A bérlők jogait ugyanis annyira körülbástyázták, hogy akkor sem lehetett őket kitenni az utcára, ha olyan deviáns módon viselkedtek, mint az alábbi levélben bepanaszolt
fiatalember:
26 éves munkás vagyok, és három műszakban dolgozom. A nyugat-neulobedai
munkásszálló 10. blokkjában lakom, és a következő ok miatt írok Önnek. Az év
elején beköltözött hozzánk egy fiatalember, K. úr.557 Nem dolgozik a VEB Carl
Zeissnál, és nincsen állandó munkahelye. Van azonban egy hobbija, lemezlovas,
és minden zenei felszerelését a lakásban tárolja. Sokszor jár haza késő este hangoskodó és ittas barátai társaságában. A zaj elviselhetetlen, különösen hétvégén.
Néha tíznél is több idegen alszik a lakásunkban, akik kérdezés nélkül kiszolgálják magukat a hűtőnkből, és otthagyják a mosatlan edényeket a konyhában. 10
éve dolgozom három műszakban a vállalatnál, ami nagyon fárasztó, különösen,
ha aludni sem hagyják az embert. Beszéltem erről a problémáról a szálló vezetőségével, de úgy tűnik, hogy vagy nem törődnek vele, vagy nem tudnak segíteni.
Ezért kérem az Ön segítségét, mert ez a helyzet az idegeimre megy. Szükségem
van az alvásra, hogy rendesen tudjam elvégezni a munkámat az üzemben.558
A vizsgálat megállapította, hogy a bepanaszolt bérlő házasságot kötött a gyár
egyik alkalmazottjával, és a pár egy egyszobás lakást kapott az egyik családi
munkásszállóban. A házasság felbomlott, a férj azonban vonakodott elhagyni a
közös lakást, mert nem volt hová mennie; így kapott egy szobát a panaszos lakásában. Eközben K. úr a Carl Zeissnál is felmondta munkaviszonyát, azzal az indoklással, hogy egyedül a zenéből fog megélni. A vizsgálat szerint a fiatalember
az ismételt figyelmeztetések ellenére sem változtatott életstílusán:
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Márciusban, miután sokan panaszkodtak K. viselkedése miatt, a szálló vezetősége felkereste őt a szobájában (az ágyban feküdt, és láthatóan nem érezte szükségét annak, hogy felkeljen), és felszólították, hogy keressen magának állást és új
lakhelyet, és amíg a szállóban lakik, tartsa be a házirendet. Nem vagy késve fizeti a lakbért, és már számtalan figyelmeztetést kapott. Májusban ismét felszólították, hogy költözzön ki, amire azt mondta, hogy esze ágában sincs.559
Noha a vizsgálat megerősítette a fiatalember elleni panaszokat, az ügyben a
gyár éppolyan tehetetlen volt, mint a szálló vezetősége. A válaszlevélben a vezérigazgató megígérte, hogy a szálló a jövőben jobban ügyel a házirend betartására, egyébként azonban megismételte a szálló vezetőségének véleményét: K.
úr addig maradhat a lakásban, amíg nem talál másikat. Az eset újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a rezsim nagyon komolyan vette a munkások társadalompolitikai jogainak garantálását. A történetben szereplő fiatalember életvitele szöges ellentétben állt a szocialista munkáseszménnyel, nem volt állása
a vállalatnál, és nem fizetett lakbért. Mindennek ellenére nem dobhatták ki az
utcára, hanem kötelességük volt visszatéríteni a jó útra a rendszer szempontjából mindenképpen deviáns, alternatív életformát követő, munkakerülő fiatalembert. A rendszer korlátozta ugyan az emberek politikai szabadságjogait, de,
amint láttuk, a rendszer cselekvését is korlátozta a munkásideológia. Bizonyos
társadalompolitikai szempontokat a vezetőknek akkor is figyelembe kellett venniük, amikor azok az „ellenséget” védték. Erre jó példa K. úr esete.
Nem sokat tudunk a szállók takarításáról. A szobákat és a közös helyiségeket,
úgy tűnik, a lakók maguk takarították (lehet, hogy ezért volt annyi panasz a tisztaságra). A „konyhai helyzet” nemegyszer odáig fokozódott, hogy csótányok lepték el a lakásokat. Az egyik levélben egy AWU-ban élő egyedülálló édesanya kérte a szálló segítségét, mert konyháját, úgymond, elöntötte a rovarinvázió.560 A rovarirtók ki is jöttek, de csak két élő csótányt találtak a konyhában. Azt viszont kifogásolták, hogy a mosogató tele van mosatlan edénnyel, ezért nem tudtak mindenhova rovarirtót szórni. A szálló vezetősége válaszlevelében felkérte a hölgyet,
hogy a jövőben „járuljon hozzá munkájával a szálló tisztaságához, és működjön
együtt a takarító személyzettel a rovarok és férgek pusztításában”.561 A sztálini
korszakban nagyon baljósan hangzott volna ez a felszólítás; így inkább komikusan hat a pártfunkcionáriusok bürokratikus nyelvezete a munkásszállók magasabb higiéniájáért folytatott küzdelemben (a „konyhai helyzet” például szó szerint szerepel a takarítóbrigád jelentésében).
Olyan esetek is előfordultak, amikor az AWU személyzetének hozzá nem
értése (vagy egyszerűen lustasága) nehezítette meg a bérlők helyzetét. A
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Kernbergében levő családi szállók lakóinak például azért kellett a szigorú német télben fagyoskodniuk, mert a kazánfűtők csak ímmel-ámmal látták el munkájukat:
Az élet a szállónkon egyre elviselhetetlenebb, mert a kazánfűtők alig fűtenek. A
központi kazánt kicserélték, de még így is csak 15–18 °C-ra tudja a személyzet
felfűteni a lakásokat. A fűtés gyakran hosszú órákra leáll, mert a gondnok nem
tudja a fűtőket fegyelemre szorítani. Felőle a fűtők azt csinálnak, amit akarnak,
nincsen előttük semmi tekintélye. Ezek kemény szavak, de ez a valóság. Mi viszont azt hisszük, hogy ha 1,2 márka lakbért fizetünk négyzetméterenként (0,4-et
a fűtésre), akkor jogunk van ahhoz a minimális hőmérséklethez, amit a törvény
előír. A lakók mindig meg vannak fázva a hideg miatt, főleg a gyerekek. Noha a
fűtőket hétvégén reggel 8-tól délután 4-ig fizetik, csak 10.30 körül kezdenek el fűteni. Az ok egyszerűen a fegyelem hiánya. Miután már 4 éve szenvedünk ettől a
helyzettől, arra kérjük Önt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.562
A levél nemcsak azt mutatja meg, hogy az üzem volt a társadalompolitika központja, vagyis a dolgozók lakhatását, oktatását, szociális és kulturális életét is a
gyár szervezte meg, hanem azt is, hogy mik voltak a központosított elosztás és
szervezés árnyoldalai. Végtére is, mi köze van a Zeiss vezérigazgatójának ahhoz,
hogy a kernbergei családi szálló kazánfűtői nem járnak be rendesen dolgozni a
hétvégén, vagy hogy a gondnok nem tudja őket megfegyelmezni? Az eset jól példázza, hogy Honecker gondoskodó államában a foglalkoztatási és társadalompolitika elválaszthatatlanul összefonódott (ezzel összehasonlítva érdemes értékelni a magánkezdeményezések ösztönzését Magyarországon!).
Fentebb már szóba került, hogy nagy különbségek is lehettek a szállók komfortja és általános állapota között. Ezt az alábbi levél is megerősíti, amelyben a
levélíró felpanaszolta, hogy szakmunkásként jobb szállást kapott, mint főiskolai
hallgató korában. A levél arra utal, hogy valami mégiscsak lehetett a „munkások
államában”, és a gyár a szakmunkásoknak a lehetőségekhez képest igyekezett elfogadható szállást biztosítani. Az olyan különösen lerobbant szálló, mint a Josef
Klose utcai, inkább kivétel lehetett.
Miután leszereltem a katonaságtól, esztergályosként dolgoztam a VEB Carl
Zeissnál. Idén felvettek a Zeiss mérnöki iskolájába. A kernbergei diákotthonban
kaptam szállást, de kollégiumi tapasztalataim hatására kezdek kételkedni abban, hogy jó döntés volt a továbbtanulás. Először is, a közös konyha és a mosdó
állapota szörnyűséges (nincs takarítószemélyzet). Másodszor, a szállás nagyon
zajos (négyen vagyunk egy szobában). Harmadszor, nincs tárolóhelyem, és saj562
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nos elég sok dolog eltűnik a közös hűtőkből és konyhákból. Jénától 300 km-re lakom, tehát csak ritkán tudok hazamenni. Amikor a gyárban dolgoztam, rendes
szállásom volt a herrenbergei szállóban (két személyes szoba). A mérnöki iskolában magasak a követelmények, és sokat kell készülni az órákra. A régi helyemen megvolt a nyugalmam, és tudtam volna rendesen tanulni otthon. De itt, a
Bernhard Kellermann utcában a fent leírt körülmények miatt nem tudok koncentrálni a tanulmányaimra.563
A levélíró elutasító választ kapott: figyelmeztették arra, hogy a többi diák is ilyen
körülmények között él. A szálló vezetősége viszont elrendelte, hogy a bérlőknek
meg kell fizetniük az okozott kárt, ami arra vall, hogy lehetett valami a levélíró
panaszában (vagyis hogy tényleg szörnyűek voltak a körülmények).
Olyan eset is előfordult, amikor a levélíró annyira felháborodott (vagy elkeseredett) a rossz lakáskörülmények miatt, hogy a legkevésbé sem kérte, hanem
határozottan követelte ügye kivizsgálását. Az 1970-es évek közepéből igen sok
olyan levelet ismerünk, amelyben nyoma sincs a hivatalnak kijáró kötelező tiszteletnek. A gazdaság- és társadalompolitika egysége nemcsak jól hangzó politikai szlogen volt, hanem hivatkozási alapot jelentett az állampolgárok számára, akiket a politikai elnyomás nem riasztott vissza attól, hogy követeljék a jogaikat. Az meg a rendszer gazdasági korlátait mutatja, hogy még a nagyon keresett
szakembereknek sem tudták megadni időben azt a lakást, amit a szerződésben
megígértek nekik.
1972-ben fogadtam el a VEB Carl Zeiss Jena munkaajánlatát, mert a vállalat
megígérte, hogy gondoskodik megfelelő szállásról jómagam és a családom számára. Miután idejöttem, kiderült, hogy ez a „megfelelő” szállás nem más, mint
egy AWU. A családom az apósom házában maradt, nekem pedig azt mondták,
hogy egy év múlva új lakást kapunk. Most, másfél év után közlik velem, hogy „objektív okok” miatt csak később kapok lakást, és a lakásproblémám különben sem
sürgős! Ha Öntől is elutasító választ kapok, azt kell hinnem, hogy Ön is helyesli
ezt a közönséges csalást, amivel a vállalat idecsábított engem. Mert mi másnak
lehet nevezni azt az eljárást, hogy másfél éven át hitegetnek, utána meg közlik velem, hogy a családom nem jöhet Jénába! Még a munkaszerződésemben is benne
van a szállás, ami ennyi várakozás után nem lehet egy AWU, ahol én, a családapa egy idegen kollégával osztozom egy szobán! Ha nem oldják meg a problémámat, a Munkaügyi Bírósághoz fordulok.564

563
564

UACZ, GB Nr. 1569, Eingabe zur unzureichenden Unterkunft in AWH, 21.05.1987.
UACZ, VA Nr. 933, Eingabe, 04.04.1974.

Munkáspolitika az NDK-ban

227

A fenyegetőzés azonban nem használt. A vezérigazgató válaszlevele megismételte, hogy a gyár „objektív okok” miatt képtelen megoldani valamennyi sürgős
szociális problémát, és a „megfelelő” szállás kezdetben nagyon sok dolgozónak
az AWU-t jelenti. A levélíró megnyugtatására azonban közölték, hogy problémáját megoldják, amint az „objektív okok” engedik.565
A feszült lakáshelyzet komolyságára vall, hogy olykor párttagok is elragadtatták magukat. Az is lehet, hogy sokan azt gondolták, türelemmel és udvariassággal nem mennek semmire, az erőszakosság sokkal többet használ (mert legalább ott „fenn” felfigyelnek esetük sürgősségére). Az állami elosztó politika ebben az értelemben nem éppen az emberi kapcsolatok pozitív oldalait erősítette.
Sorkatonai szolgálatot teljesítek. Múlt évben írtam már néhány panaszlevelet, amire azt a választ kaptam, hogy az üzemi lakásbizottság mindent megtesz
azért, hogy segítsen a családomnak. Feleségem azonban ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalja. Amikor érdeklődött a bizottságnál, a felelős kolléga csak hoszszú keresgélés után találta meg lakáskérvényünket. Amikor érdeklődött a bizottságnál, a felelős kolléga csak hosszú keresgélés után találta meg lakáskérvényünket. Elküldte egy másik kollégához, aki azt mondta neki, hogy vannak üres lakások, de azoknak, akik az AWU-ban laknak. „Ha két éve beköltöztél volna az
AWU-ba, most lenne lakásod” – mondta a feleségemnek. Nagyon felháborított,
hogy ilyen megkülönböztetéssel él a vállalat, holott a szüleim egy szobájában mi
is éppen elég szűkösen lakunk. Vagy ez talán azt jelenti, hogy a vállalat most nem
törődik velem, mert a hadseregben vagyok?
A levélíró felsorolta jó munkaeredményeit és társadalmi munkáját, és „elvtársi
üdvözlettel” zárta a levelét.566 Ez sem használt: a válaszlevélben megírták neki,
hogy az AWU-ban lakók nincsenek előnyben, és „objektív okok” miatt nem sikerült megoldani lakásproblémáját. Neki azonban, mint párttagnak, megindokolták, mik voltak azok az objektív okok:
Sürgős termelési feladatokat kellett megoldanunk, és ezért voltak olyan üzemek,
amik több lakást kaptak. Egy további ok, hogy politikai emigránsok érkeztek Chiléből, akiket el kellett helyeznünk. Ezért az, hogy idén nem tudtuk megoldani az
Ön lakásproblémáját, nem azt jelenti, hogy nem kezeljük egyenlően a dolgozókat,
hanem azt, hogy elsősorban a gazdaság érdekeit kell szem előtt tartanunk, ha javítani akarjuk a dolgozó nép helyzetét.567
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Az utóbbi a párt részéről ideológiai figyelmeztetés is lehetett a párttag panaszosnak. Igaz, a levél végén hozzátették, hogy „mielőbb” igyekeznek megoldani a
lakásproblémáját. A levélíró az „idén nem sikerült” fordulatot is biztatásnak vehette (vagyis, hogy jövőre sikerülni fog). Nincs bizonyíték arra, hogy a párttagok kérelmét külön kezelték, de a párttagság kétségtelenül előnyt jelentett a panaszok elbírálásánál.
Akadtak olyan elszánt panaszosok is, akik a kifárasztás taktikáját választották: tájékoztatást követeltek arról, hogy milyen kritériumok szerint osztják szét
a lakásokat, s újabb és újabb panaszlevelekkel bombázták az üzemi lakáshivatalt. Erre példa N. úr levele, aki rossz lakókörülményei miatt annyira elkeseredett, hogy az egész lakáselosztó rendszer igazságosságát megkérdőjelezte.
Öt éve élek családommal az AWU-n. Tavaly megszületett a lányom, és most hárman nyomorgunk egy 12 m2-es szobában. Azt hiszem, nem kell jobban ecsetelnem helyzetünk lehetetlenségét. Mivel rajta voltunk az üzem sürgősségi listáján,
1980-ra ígértek nekünk új lakást. Legnagyobb csalódásunkra azonban a várt új
lakás helyett kiutaltak nekünk egy nyomorúságos, nedves, régi lakást, ahol nincs
fürdőszoba, nincs rendes WC, és nem működik az elektromos hálózat. Soha, semmilyen körülmények között nem költöznék be egy kisgyerekkel ebbe a lakásba.
Kik kapták meg azokat az új lakásokat, amiket a mi üzemünknek kiutaltak? Azt
mondta nekem a lakásbizottság, hogy 84 lakást kapott az üzem, és 59-et a vezetők döntése alapján osztottak szét, nem számított a lakásbizottság véleménye.
Minek csinálnak akkor sürgősségi listákat, ha úgyis a vezetőség dönt, és a kapcsolatok számítanak, nem pedig a szociális helyzet? Nem tudom megérteni, hogy
lehet az, hogy gyermektelen fiatal párok pár hétig laknak az AWU-ban, és rögtön
megkapják az új lakást. Hol itt az igazság?568
N. úr megkapta a lakáskiutalási listát, és rögtön új panasszal fordult a vezérigazgatóhoz:
Nem fogadom el a levelemre adott választ, mert a kérdéseimre csak részben vagy
egyáltalán nem kaptam választ. A lista megerősíti azt a meggyőződésemet, hogy
az új lakásokat az emberek nem szociális helyzetük alapján kapják. Másképp
hogy lehet az, hogy gyermektelen házaspárok kétszobás lakást kapnak, mi meg
évekig élünk egy kisgyerekkel az AWU-ban? Amikor elősoroltam a konkrét eseteket, a lakásbizottság egyáltalán nem tudta megindokolni ezeket a kiutalásokat.
A „kritériumok összességét” emlegették, de nem tudtak ennél többet mondani.
Azt is mondták nekem, hogy a gyermek életkora nem számít. Nekünk, érintettek-
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nek, azonban éppen ez a döntő kérdés: meddig kell még a kislányunkkal egy szobában nyomorognunk az AWU-ban? Kérdésemre konkrét választ várok!569
És itt álljunk meg egy pillanatra. A levél hivatalos beadvány formájában íródott
a vezérigazgatóhoz, akiről tudjuk, hogy ellentmondást nem tűrő, zsarnoki vezető hírében állott. N. úr levele ennek ellenére nem tartalmaz semmiféle kötelező tiszteletet a vezérigazgató iránt, sőt, megkérdőjelezi a vállalat egész szociális politikájának igazságosságát (amiért a vezérigazgató volt felelős). Nem kell
nagy csalásokra gondolnunk itt a lakáskiutalásoknál. A Zeissnak, ahogyan láttuk, nagy szüksége volt diplomás szakemberekre. Ők, ha ki nem mondottan is,
de előnyben voltak a lakáskiutalásnál (gondoljunk csak a párttagnak írt válaszlevélre, amiből kiderül, hogy egyes üzemek a termelési érdekek miatt több lakást kaptak!). N. úr azonban keletnémet Robin Hoodként előállhat, és követelheti a szociális igazságot a rettegett vezérigazgatón, akinek senki sem mert ellentmondani (mindezt Honecker rendőrállamában!). Ez az eset önmagában fényesen igazolja, hogy nemcsak a politikai terror volt valóságos, hanem a munkásosztálynak is volt politikai befolyása. Adott esetben a munkások ki tudták kényszeríteni társadalompolitikai jogaik érvényesítését.
Ebben az esetben is így történt. N. urat ugyan szigorúan megrótták, amiért kételkedett abban, hogy a vállalatnál helyesen érvényesítik a párt társadalompolitikáját, de utána megígérték neki, hogy a következő évben megoldják a lakásproblémáját. Ez persze lehetett taktikus válasz is: ha végre megkapja a megígért új lakást, nem kifogásolhatja tovább az elosztási rendszer igazságosságát (hiszen ő
is kapott lakást, holott nincsenek kapcsolatai!), de mégis látnunk kell, hogy akármilyen okból történt is, a rendszer adott a látszatra. Nemcsak „felülről” hirdettek állandóan harcot a kizsákmányolás ellen; a társadalomban is megvoltak az
igények egyfajta szociális igazságosságra. És annyi ellenőrzés volt a rendszerben
(például a panaszirodák intézményén keresztül), hogy ha valaki nagyon akarta,
akkor ki tudta harcolni a maga szociális igazát. (Politikailag kevésbé „érte meg”
harcolni.) Gyaníthatjuk egyébként, hogy a panaszirodák intézménye a szociális
és pszichológiai feszültség levezetésére is szolgált. Ez mindenesetre megmagyarázza, hogy miért tolerálták a hivatalos szervek a tiszteletlen hangnemet, és az
N. úréhoz hasonló harcias fellépést a vállalati lakáspolitika ellen. „Ismételt panaszlevelére válaszolva megragadom az alkalmat, hogy még egyszer elmagyarázzam Önnek vállalatunk lakáspolitikáját. Az 1973-as rendelet értelmében az
üzem teljes felelősséget visel a dolgozók lakásproblémájáért. Én ezzel kapcsolatban a következőket határoztam. Először, minden üzem évente kap egy meghatározott kontingenst. Másodszor, az üzemvezetők teljes felelősséggel tartoznak
nekem ebben a kérdésben. Harmadszor, minden évben fenntartok magamnak
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egy bizonyos kontingenst, hogy megoldjam belőle a sürgős káderproblémákat,
és a nagyon indokolt szociális eseteket. Teljes mértékben tudatában vagyok felelősségemnek, és döntéseim mindenben követik a 9. Kongresszuson kijelölt társadalompolitikai irányvonalat. Semmiféle elhajlást nem tűrök el ettől az irányvonaltól. Kollégáim tájékoztatták Önt a nehéz jénai lakáshelyzetről. Ezért érthetetlen számomra, hogy Ön két régi lakást is visszautasított (egy háromszobásat a Mühlenstr. 41-ben és egy kétszobásat a Dornburger Str. 131-ben) a fürdőszoba hiánya miatt. Még egyszer tájékoztatom Önt arról, hogy a következő évben az ügye sürgősségére való tekintettel a neve ott lesz a lakáskiutalási listán.
Ezzel a panaszát egyszer és mindenkorra elintézettnek tekintem.”570 N. úr tehát
végül megkapta a konkrét választ a kérdésére. A negatív kritika, mint láttuk, ebben az esetben nem befolyásolta kedvezőtlenül a levélíró esélyeit az új lakásra.
Kevés adat maradt fenn az üzemi lakásbizottságok működéséről, de úgy tűnik, hogy a kérelmezők a személyes meghallgatáson sem fékezték a nyelvüket.
Egy bizonyos R. kisasszony például két régi építésű lakást és 2 AWU-szobát is
visszautasított, mert „ahogyan leírta őket, a lakótársak »piszkos disznók«”. A bizottság tagjai maguk is tisztában lehettek a szállókon uralkodó körülményekkel, de szocialista kötelességüknek tekintették, hogy hozzáfűzzék R. kisasszony
(nem elvtársnő!) szavaihoz, hogy a nehéz jénai lakáshelyzet miatt „sok fiatal ember és kisgyermekes édesanya lakik az AWU-ban, akiket nem lehet így nevezni”.
Miután a lakásbizottság tagjai megvitatták a problémát R. kisasszonnyal, ő úgy
nyilatkozott, hogy
„elég rossz, hogy más kollégák mindenbe beletörődnek, és nem merik kinyitni a
szájukat”. Megkérdezte, hogy mi, a lakóbizottság tagjai, laktunk-e valaha ilyen
körülmények között. Ezt a kérdést egy 64 éves elvtársnak tette fel, aki a kapitalizmusban nőtt fel.
A jelentés azzal végződött, hogy
a lakóbizottság tagjai szeretnének ugyan segíteni R. kisasszony lakásproblémáján, de nem várható el tőlük, hogy csak az ő ügyével foglalkozzanak. Két éven belül négy elfogadható ajánlatot kapott, de mindegyiknél talált valami kifogást. R.
kisasszony olyan álomlakást szeretne, amit jelenleg nem tudunk neki felajánlani. Azt mondta, hogy válaszunkat tudta előre, és új panaszt fog benyújtani.571
Az, hogy R. kisasszony nem habozott párttagok előtt kritizálni a szocialista lakásviszonyokat, mindenképpen figyelemre méltó, és arról tanúskodik, hogy a
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kérelmező nagyon is tisztában volt szociális jogaival. De ugyanezt érezte a bizottság is, hiszen R. kisasszony provokatív viselkedése ellenére fontosnak látták
hangsúlyozni, hogy segíteni akartak a helyzetén. A lakóbizottság jelentése megerősíti, hogy a funkcionáriusoktól elvárták a szociális szempontok figyelembevételét, noha a 64 éves elvtársnak feltett kérdés, hogy lakott-e valaha AWU-ban,
nyilvánvalóan nem R. kisasszony kommunista érzületéről tanúskodott.
Természetesen voltak olyan panaszlevelek is, amelyek komolyabb következménnyel jártak a kérelmezőre nézve. A párttagoktól elvárták, hogy erkölcsös
családi életet éljenek, és általában példamutatóan viselkedjenek, hogy ezzel is
növeljék a párt presztízsét. Amint az alábbi történetből kiderül, a házasfelek
konfliktusa esetén a párt néha aktívan is beleavatkozott tagjai életébe a család
védelme érdekében. Családpolitikában kifejezetten a konzervatív irányvonalat
támogatták – ami érdekes, ha belegondolunk abba, hogy konzervatív ellenfeleik
szabadossággal és erkölcstelenséggel vádolták a kommunistákat. Holott, és ezt
az 1960-as évek reformjai kapcsán is hangsúlyoztam, az állampárt határozottan
elutasította az együttélés alternatív formáit (kommunák), és társadalompolitikájában is a hagyományos család intézményét igyekezett megerősíteni. A párt
ez irányú törekvéseit a megcsalt házastársak is kihasználták, amint az kiderül a
következő panaszlevélből.
Egy kétszobás lakásban élek feleségemmel és két gyermekemmel. Egyéves pártiskolára járok, és sokat kell otthon tanulnom. Feleségem is tovább tanul. Nagyon
sok veszekedés van a családban a helyszűke miatt. A pártiskola után a csoportunk párttitkárának javasolnak, és a mérnöki iskolába is jelöltek hallgatónak.
Kérem, támogassa kérvényemet, hogy családommal nagyobb lakást kapjunk.572
A panasz kivizsgálásánál kiderült, hogy a levelet nem D. elvtárs, hanem a felesége írta, férje tudta nélkül. A családban valóban sok volt a veszekedés, de nem a
helyszűke miatt, hanem azért, mert D. elvtársnak másfél éve volt egy barátnője, és ideje nagy részét nála töltötte. A másfél év alatt párttársai többször kérték,
hogy „rendezze” a magánéletét. Ezt D. elvtárs meg is ígérte, de tovább folytatta
szerelmi viszonyát. Végül kijelentette, hogy kibékül feleségével, és együtt marad
a család. A vizsgálat megerősítette, hogy D. elvtárs a csoport párttitkárjelöltje.573
A történet bemutatja, hogy a párttagság valóban elindíthatott egy „nagyobb”
karriert (pártmunka, pártiskola, továbbtanulás, felelős poszt felajánlása), de azt
is láthatjuk, hogy a párttagok viselkedését szigorúan szemmel tartották, és elvárták tőlük, hogy respektálják a párt meglehetősen konzervatív erkölcskódexét. D. elvtárs további sorsáról nincsenek adatok, de gyaníthatjuk, hogy ha a csa572
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lád végül megkapta a nagyobb lakást, akkor még többet jártak a nyakára, hogy
rendezze magánéletét.
Miközben a levélírók szabadon panaszkodhattak nyomorúságos lakáskörülményeikre (legfeljebb a vizsgálat megállapította, hogy eltúlozták a nyomort), az
a fenyegetés, hogy ilyen körülmények között inkább elhagyják az NDK-t, ellenséges politikai lépésnek, „provokációnak” minősült, és azonnal megvolt a foganatja. Az alábbi levélben foglalt fenyegetést az teszi még inkább nyomatékossá,
hogy a Minisztertanácshoz címezték. A levélíró (ráadásul szakszervezeti bizalmi!) nemcsak a rossz lakáskörülményekre panaszkodott, hanem egyenesen azzal fenyegetőzött, hogy kivándorol, amennyiben nem javítanak családja ínséges
lakáshelyzetén:
A férjem technikus a VEB Carl Zeiss Jéna optikai műszergyártó üzemében, én
pedig ápolónőként dolgozom az egyetemi klinika nőgyógyászatán. Családommal hét éve lakom a nővérszállón egy kis bútorozott szobában. Gyermekkorom
óta nehéz lakáskörülmények között éltem. Hatéves koromban elváltak a szüleim, és egyetlen szobát kaptunk édesanyámmal egy régi házban, ahol a falak nedvesek és penészesek voltak, úgyhogy az összes bútorunk átvette a rossz szagot.
Édesanyámnak tízévi harcába került, amíg sikerült egy nagyobb lakáshoz jutnia.
Amikor Jénába jöttem tanulni, három évig kollégiumban laktam, ahol csak egy
ágyat és egy polcot mondhattam a magaménak. 1977-ben kaptam egy 9 m2-es tetőtéri szobát. Fél évvel később férjhez mentem, és a férjem is odaköltözött. Három
évig laktunk ebben a szobában, ahol csak a heverőn tudtunk aludni, mert nem
volt elég hely egy franciaágy felállításához. Végre kaptunk egy 12 m2-es szobát,
ahová be tudtuk állítani a közös ágyat. Tavaly megszületett a kisbabánk, úgyhogy most hárman lakunk ebben a pici szobában. Kaphattunk volna egy kétszobás AWU-lakást, de én azt mondtam, hogy nincs értelme egyik szállóról a másikra vándorolni. Nagyon igazságtalannak tartom, hogy hatévnyi várakozás után
csak ezt tudják nekünk felajánlani. Remélem, hogy családom még az idén megkapja a nekünk járó lakást. Egyébként nem érzek magamban elég erőt ahhoz,
hogy ebben az országban neveljem tovább gyermekemet.574
A levélíró hozzátette, hogy ő és a férje szakszervezeti bizalmiak.
A panaszt természetesen gondosan kivizsgálták. A levélíró is megbánhatta
elhamarkodott fenyegetőzését, ami kifejezetten politikai ügynek minősült az
NDK-ban.575 Helyette legalábbis a férje jelent meg a bizottság előtt, mivel, úgymond, a felesége felismerte, hogy levele „helytelen és hamis” állításokat tartalmazott, és nem volt ereje megjelenni a bizottság előtt. A férj kijelentette, hogy
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nem tudott a levélről, és ha a felesége megmutatta volna neki, akkor minden erejével lebeszélte volna a levél elküldéséről.
Különösen sokkolónak találta azt a mondatot, hogy „egyébként nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy ebben az országban neveljem tovább a gyermekemet”, és nem tudta egykönnyen megemészteni. Kitartott azonban amellett, hogy
a mondatnak nem volt politikai értelme, és a felesége nem gondolt arra, hogy elhagyja az országot.
Az ominózus mondatot természetesen a panasz kivizsgálói is aláhúzták, és magyarázatot követeltek. A vizsgálóbizottság elnöke és az egyik tag felkeresték a levélírót otthonában, ahol személyesen is meggyőződhettek a család ínséges lakáskörülményeiről. Mégis szükségesnek látták figyelmeztetni az asszonyt:
A kollégák világosan elmagyarázták neki, hogy levelének politikai üzenete van,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy szakszervezeti aktíva. A beszélgetésnél
kiderült, hogy csak az ügy sürgősségét kívánta hangsúlyozni, amelyért nem vádolja államunkat.
A vizsgálat a továbbiakban megállapította, hogy a levél egy „adminisztratív tévedés” eredménye, mert a család lakásproblémáját már megoldották. 1983-ban
egy egyedülálló édesanyának tévedésből egy háromszobás lakást utaltak ki. Ezt
a lakást megkapta az ápolónő és családja, míg az egyedülálló szülő átköltözött
egy kétszobás lakásba. A jelentés szerint a félreértést az információ elakadása
okozta a hivatalok között.576 Ez persze lehetett egy szépített magyarázat a központi szervek felé; az viszont, hogy egyáltalán szükség volt ilyen magyarázatra,
azt mutatja, hogy a szociális helyzetet a politikai elkötelezettségtől függetlenül
is figyelembe kellett venni.
Nem állítjuk, hogy minden eset happy enddel végződött, vagy hogy nem számítottak a kapcsolatok. Mint láttuk, a párttagság előnyt jelentett a lakáskiutalásnál, de számított a káderpolitika, a több műszak vállalása és természetesen
a kérelmező szociális helyzete is. A levelek túlnyomó többsége tulajdonképpen
éppen azt bizonyítja, hogy a szociális helyzet sokat nyomott a latban a lakáskérelmek elbírálásánál. Mivel a panaszokat minden esetben kivizsgálták, a panaszirodák intézménye önmagában gyakorolt bizonyos ellenőrzést a központi elosztó rendszer felett. Amint láttuk, a funkcionáriusoknak demonstrálniuk kellett,
hogy megértéssel fordulnak a panaszosok felé (gondoljunk csak R. kisasszony
esetére!), és nincs okunk kételkedni abban, hogy nemcsak elvárták tőlük a szo576
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ciális érzékenységet, hanem többségük valóban így gondolkodott. A panaszlevelekhez fűzött megjegyzések általában azt mutatják, hogy a nehéz szociális helyzet megértésre talált az ügyintézőknél. Az egyedülálló édesanyák például általában nagyobb megértésre számíthattak. Idézhetném itt N. kisasszony levelét, akinek megígértek egy új lakást, amibe meg is vette a bútorokat. A lakást azonban
végül nem kapta meg, a munkásszállón viszont nem akartak tárolóhelyet biztosítani a bútoroknak. Az elutasítás ráadásul különösen szívtelenül történt, ahogyan N. kisasszony leírja:
Két héttel ezelőtt P.-né, a szálló gondnoka behívott egy beszélgetésre a szálló vezetőivel. Egyáltalán nem hagyta, hogy elmagyarázzam nekik a helyzetet, és a legkisebb együttérzést sem mutatta a helyzetem iránt. Azt mondta: „Tegye ki az utcára a bútorait, a maga problémája. Szeptember 30-ig ürítse ki a szobát.” Nem
ez az első eset, hogy P.-né ilyen hangnemben beszélt velem. Én nem akarok többet tárgyalni vele, viszont borzasztó nagy szükségem van egy nagyobb szobára,
ahová beférnek a bútoraim. Kérem, hogy segítsen megoldani ezt a problémát.577
Az ügyintéző pirossal aláhúzta a „tegye ki az utcára a bútorait” kezdetű mondatot, és hozzáfűzte: „Botrányos!!!”. Sajnos, a válaszlevél nem maradt fenn, de
ha P.-né valóban ilyen ridegen és érzéketlenül utasította el az egyedülálló édesanyát, legalábbis egy figyelmeztetésre számíthatott, hogy a jövőben legyen belátóbb az egyéni problémák iránt.
Nem tudni, hogy az egymásrautaltság, a nagyjából egyenlő helyzet és problémák, és az ebből fakadó sorsközösség vagy az államilag propagált közösségi szocializmus hatására, de tény – és ezt a későbbi visszaemlékezések is megerősítik
– hogy volt egy erős társadalmi szolidaritás, amire a nagy szükségben levők számíthattak mind az ügyintézők, mind pedig a vezetők részéről. A levelek hangneméből pedig egyértelmű, hogy az állampolgárok nagyon is tudatában voltak
szociális jogaiknak. Kitűnik ez abból, hogy a kérelmezők, mint például az az aszszony, aki nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy gyermekét tovább nevelje a
szocialista NDK-ban, elkeseredésükben még az állam kritizálásától sem riadtak
vissza egy olyan országban, ahol sokkal szigorúbban vettek bármilyen politikai
kritikát, mint Magyarországon. A következő két panasz megmutatja, hogy a társadalmi szolidaritás, amire a levélírók hivatkoztak, valóban létezett, és működésbe is lépett olyan esetekben, amikor a szociális helyzet feltétlenül indokolta
a felsőbb állami beavatkozást. Az is kiderül az esetekből, hogy igaz ugyan, hogy
a párt a hagyományos családmodellt támogatta, de az egyedülálló szülők éppúgy számíthattak a hatóságok együttérzésére. A nők munkába állását és továbbtanulását, ahogyan majd látni fogjuk, a szocialista állam sokféle eszközzel támo577
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gatta. A nőpolitika az NDK-ban különös jelentőséget kapott a nyugatnémet riválissal vívott ideológiai háborúban (az NSZK-ban ugyanis a középosztálybeli nők
hagyományosan otthon maradtak, és a háztartással, gyerekneveléssel foglalkoztak). Ennek fényében kell majd értékelnünk az NDK nőpolitikáját.
De lássunk két konkrét példát arra, hogy miként oldották meg a dolgozó nők
a munka és a család összeegyeztetését a nehéz lakáskörülmények között! A levelekből nem világos, hogy egyedülálló édesanyákról van-e szó, vagy arról, hogy
a gyerek édesapja azért lakott külön, mert a pár nem tudott közös lakást szerezni. A levélírók mindenesetre csak az állami lakáskiutalásban reménykedhettek.
Műszerésznek tanultam a VEB Carl Zeiss Jenánál, ahol most is dolgozom. Jó
eredményeket értem el, és még soha nem kaptam figyelmeztetést. A szüleim lakásában élek, holott 27 éves vagyok. Egy régi házban lakunk (1939-ben épült). A lakásunkban van egy nappali, egy hálószoba, egy gyerekszoba, egy kis szoba, amit
nem lehet fűteni, egy konyha, egy WC és egy zuhanyzó. A gyerekszobában sincs
fűtés. Öt évvel ezelőtt megszületett a fiam, és a lakásunk túl kicsi lett, mert van
egy húgom is. 1975-ben kértem egy kétszobás lakást, és most, négyéves várakozás után azt a választ kapom, hogy vannak az enyémnél sürgősebb esetek. Kérdezem Önt, vezérigazgató elvtárs, az én esetem nem sürgős?!! Az apám úgy bánik velem a fiam előtt, mintha gyerek lennék, és azt hiszi, hogy ő a felelős a gyerekem neveléséért. Nem tudom érvényesíteni szülői jogaimat! Hozzá kell tennem,
hogy nálunk lakik a vőlegényem, így el tudja képzelni, hogy milyen feszült a helyzet a családunkban. Még egyszer kérdezem Önt, vezérigazgató elvtárs, az enyém
nem sürgős eset?!!578
A vizsgálat megállapította, hogy a levélíró vőlegénye néhány hónappal korábban költözött hozzájuk, és az együttélés „nagyon feszült” viszonyokat eredményezett a családban. A panaszos pozitív választ kapott, sőt, a vezérigazgató megígérte, hogy „személyes ellenőrzése alatt” tartja az ügyet, amíg a kérelmező megkapja a nagyobb lakást. A megfogalmazás illett a vezérigazgató autokratikus vezetési stílusához, de, mint látjuk, a gondoskodó főnök patriarchikus szerepének
is igyekezett megfelelni. A kérelmezők pedig nyilvánvalóan nem foglalkoztak a
diktatórikus politikai rendszer és az autokratikus vállalatirányítás összefüggéseivel, ha egyszer megkapták a megígért lakást.
A második történet főszereplője szintén egy gyermekét egyedül nevelő édesanya, aki a szülői házban élt, hasonlóan szűkös körülmények között, mint a 27
éves műszerésznő.
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Kislányommal a szüleim házában, egy 8,5 m2-es szobában lakom. A húgom is velünk él a kisfiával, egy még kisebb szobában, mint az enyém. A gyerekágy sem fér
be a szobájába. További gondot jelent a konyha és a fürdőszoba közös használata. Mivel mindannyian egy időben járunk dolgozni, nagyon korán fel kell kelnem,
hogy a többiek is használni tudják reggel a fürdőszobát. A lakásbizottság megnézte a lakásunkat, és úgy döntöttek, hogy szociálisan sürgős az esetem. Most
azonban megtudtam, hogy nem kerültem fel a sürgősségi listára. A vőlegényem is
az üzemben dolgozik, és egy 6 m2-es szobában lakik otthon. Ez a panasz az egyetlen lehetőségünk arra, hogy megoldást találjunk a lakásproblémánkra, és össze
tudjunk költözni. Ezért kérem Öntől, hogy segítsen véget vetni a mostani szörnyű
helyzetünknek. A lakásbizottság bármikor kijöhet hozzánk, és ellenőrizheti, hogy
milyen tarthatatlan körülmények között élünk.579
A zsúfolt szülői házban élő panaszos ugyancsak pozitív választ kapott a vezérigazgatótól: megnyugtatták, hogy lakáshelyzete szociálisan sürgős, és a vezérigazgató „személyes ellenőrzése alatt” tartja az ügy elintézését.
Végezetül érdemes idézni még egy levelet a nehéz lakáskörülményekről, ami
azért érdekes, mert megmutatja, hogy a társadalompolitikában a hatóságok is
engedékenyebben kezelték a politikai kritikát, vagy betudták a kérelmező jogos
elkeseredésének a rossz lakáshelyzet miatt (gondoljunk csak az ápolónőre, aki
azzal fenyegetőzött, hogy elhagyja az NDK-t, ha nem oldják meg a lakásproblémáját!). A levélből az is kiderül, hogy voltak munkások, akik nem sok jót láttak a
szocialista jóléti államból – még akkor sem, ha valószínűleg nem szándékosan
kerültek a társadalompolitika perifériájára.
Nagy érdeklődéssel olvastam a Volkswacht 1987. január 30-i számában megjelent cikket társadalompolitikánk jelenlegi helyzetéről. A cikk azt írja, hogy 1971
és 1986 között a munkáscsaládok kétharmada kapott új lakást, és egy felnőttnek
26 m2 áll a rendelkezésére. A lakások 76%-ában van fürdőszoba, 68%-ában pedig folyóvizes WC. Az új lakások 42–45%-át munkások kapják meg. Sajnos, én a
saját családomban ennek a fejlődésnek semmi jelét nem tapasztalom. 48 m2-es
lakásban élünk egy régi házban. Télen nem tudjuk használni a nappalit, mert
nincs benne fűtés. Így a 8 éves lányom és a 2 éves fiam egy 10 m2-es szobán osztozik. A lakásban nincs sem fürdőszoba, sem pedig WC. A házban nincs szárítószoba sem, ezért minden holminkat a lakásban kell szárítanunk. Az épület nagyon
rossz állapotban van (lyukas a csatorna, hullik a vakolat, és nem lehet rendesen
becsukni az ablakokat, mert annyira ócskák a keretek). 1978-ban kaptam ezt a
lakást, amit azért fogadtam el, mert egy félszobában laktam a kisfiammal a szüleim lakásában. Második házasságom és a kisfiam megszületése után négyen la579
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kunk egy olyan lakásban, amit két fő részére kaptam. A férjem és én fizikai dolgozók vagyunk, a férjem két műszakban dolgozik. 1971-ben igényeltem egy vállalati szövetkezeti lakást, de most, 16 év várakozás után azt mondták, hogy adjak
be egy új kérvényt. Azt hiszem, a lakásbizottság szándékosan csapott be engem,
és elveszett bennük a bizalmam. Ezért kérem az Ön támogatását.580
A válasz sajnos nem ismert, de ha a két fenti esetből indulunk ki, akkor valószínűleg méltányolták a család nehéz lakáskörülményeit, és találtak valami megoldást a problémájukra. A rendszernek a „nép” előtt is demonstrálnia kellett, hogy
jelentősen javultak a munkáscsaládok lakásviszonyai, és éppen ez a körülmény
erősítette meg a panaszosok helyzetét. Még egyszer hangsúlyozom: a munkáspolitika hangoztatása nemcsak üres politikai szólam volt, hanem a rendszer a
gyakorlatban is rákényszerült arra, hogy demonstrálja a munkásokkal való törődését. És hozzátehetjük: a közhangulatban is benne volt a szegényekkel való
együttérzés és az alul levők gondjainak felvállalása.
A fenti levelek ugyan mind egyedi helyzeteket és problémákat ismertettek,
de azt hiszem, hogy mégiscsak kaptunk egy többé-kevésbé megbízható képet a
lakáskiutalási rendszer működéséről. Két csoport volt a leginkább ráutalva az
állami lakásokra: az újonnan betelepülők, akiket a Zeiss gyors ütemű terjeszkedése és munkaerőéhsége vonzott Jénába, és azok a helyi lakosok, akik nem kaptak szülői segítséget lakásproblémájuk megoldásához. Az utóbbiak sokszor még
nehezebb helyzetben voltak, mint a betelepülők, hiszen az AWU, ha kényelmetlen volt is, és nélkülözte az otthon megszokott komfortot és higiéniát, mégiscsak
biztosított némi önálló életet (főleg a családi munkásszállások), míg a helyiek
gyakran csak az a szüleik lakásában lévő szobájukban tudták meghúzni magukat, ahol a helyzetet a szűkösség mellett súlyosbította a különböző generációk
együttélése, amit a két fenti levél is szemléltet. A korai házasságok és gyermekvállalás „tarthatatlan” körülményeket eredményeztek az amúgy sem nagy lakásokban, ráadásul a fiatal házasok nemritkán arra kényszerültek, hogy továbbra is a szüleik otthonában, külön-külön lakjanak. Itt kell megjegyeznünk, hogy
a korai családalapítást ugyanakkor sokszor éppen az motiválta, hogy a fiatalok
önálló lakáshoz jussanak, csak éppen az állami építőipar nem tudott lépést tartani a társadalompolitikai igényekkel. Ebből adódott a nehéz jénai lakáshelyzet,
amit a fenti levelek olyan érzékletesen ecseteltek.
A vállalat társadalompolitikai kötelezettségei persze nemcsak az alkalmazottak biztonságát garantálták (hiszen a gyár funkcionáriusainak kellett találniuk
valami megoldást a dolgozók lakásproblémájára), hanem igen nagyfokú beavatkozást engedtek az üzemnek a dolgozók magánéletébe. A panaszlevelek beszámoltak olyan családi problémákról is, mint a válás vagy a házasságtörés, sőt, a
580
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féltékenység gyakran odáig hajtotta a megcsalt házastársat, hogy a munkahelynek vagy a pártnak küldött feljelentéssel álljon bosszút partnere hűtlenségéért.
Olyan esetek is előfordultak, amikor az elvált feleség azt szerette volna elérni,
hogy részeges férjét dobják ki a közös lakásból, ahol megrongálta a bútorokat, és
verte a családtagokat. Ez sem volt könnyű, hiszen ilyenkor a férjnek új szállást
kellett biztosítani (emlékezzünk csak K. úr esetére, aki úgy maradt a Zeiss nyakán, hogy egy Zeiss-dolgozót vett feleségül). Az üzem nemcsak munkahely volt,
hanem egyben felelősséget viselt a dolgozók szociális helyzetéért, és, mint K. úr
esetéből is láthattuk, ettől a felelősségtől nem volt könnyű megszabadulni, akkor sem, ha a dolgozó deviáns módon viselkedett. Az állampolgárok szociális jogait a rendszer igen erősen körülbástyázta, sőt, ezen a téren a hatalom azt is eltűrte, hogy a dolgozók jobban kinyissák a szájukat. A központosított elosztórendszer így fenntartott egy bizonyos mértékű társadalmi igazságosságot (ezt a
panaszlevelek gondos kivizsgálásából és a vezérigazgató „személyes közbeavatkozásából” láthattuk a szociálisan indokolt esetekben), ám ugyanakkor megerősítette a rendszer egészére jellemző hierarchikus függési viszonyokat (kicsiben
az üzem éppúgy kormányozta a dolgozókat, mint a jóléti diktatúra az állampolgárokat). A felülről erőltetett kollektív szocializmus meglehetősen kis teret
engedett a magánszférának és az önálló kezdeményezésnek. Ez biztosította a
közösségi szellem nagyobb erejét (minden keletnémet munkás elmondta, hogy
a szocializmus idején sokkal erősebbek és összetartóbbak voltak a közösségek,
mint a rendszerváltozás után megismert kapitalizmusban), de ugyanakkor az
erőszakos állami politika és a felülről szervezett közösségek illuzórikussá tették
a szabad akaratot és az önszerveződést.
A fenti kritika ellenére sem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy
még a felülről szervezett közösségi életnek is volt egy pozitív oldala. A kollégiumokban, a munkásszállón és később a lakótelepeken formálódó közösségek valószínűleg keveset törődtek azzal, hogy nem az önszerveződés, hanem a központosított állami lakáspolitika hozta össze a lakóhelyi kollektívákat, melyek az
üzem társadalompolitikai szerepéből adódóan gyakran egybeestek a munkahelyi közösségekkel. A sorsközösség és a tartós együttlét (hiszen nemegyszer egy
szakiskolába jártak a későbbi kollégák és szomszédok) sok valódi közösségi élményt adott a Zeiss-dolgozóknak. A szocializmus alatt élvezett intenzív közösségi élet minden munkásinterjúban említésre került, és sokan kifejezetten szembeállították a régi közösségi szellemet a kapitalista rendszer individualizmusával, a társadalmi szolidaritás csökkenésével és az ember magárautaltságával.
Az üzemi társadalompolitika és a közösségi élet támogatása – ha állami eszközökkel történt is – nagymértékben elősegítette a munkásoknak a gyárral való
azonosulását, amit az interjúkban is elmondtak a Zeiss-dolgozók.
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Akkor sokkal jobban összetartottak a kollektívák – többes számban mondom,
mert akkor sokkal többen dolgoztunk egy-egy üzemben. Sokkal több közös programot csináltunk az üzemi kollégákkal. Eljártunk tekézni, voltak nagy kerti partik, a gyerekeknek is sok mindent csináltunk. Meg nagyon sokat ünnepeltünk
munka után. Ez ma már nincs így. Az ember eljár dolgozni, leteszi a munkát, hazamegy, aztán becsukja az ajtót. A szomszédokkal is egészen más ma a viszony,
mint régen. Akkor volt egy házközösségünk – így hívták, mind fiatalok voltunk,
23-24 évesek, kisgyerekkel, akkor kaptunk lakást, nagyon sok közös témánk, közös gondunk volt, sok időt töltöttünk együtt. Neveltük a gyerekeket, szórakoztunk,
klubesteket rendeztünk. Akkor nagyon sokat ünnepeltek együtt az emberek. Ma
ez másképp van, talán mert az embereknek más gondjaik vannak, nem akarnak
már egymással úgy összejárni, mint régen. Azt mondja a szomszédjának, jó napot, és behúzza az ajtót. Ez a mai rendszerből jön. Ebből a rendszerből [csend].
Ahogyan ma az emberek visszahúzódnak – nem, ennek semmi köze a szegénységhez. Én azt hiszem, ez azért van, mert ma egy csomó olyan gondjuk van, ami
az NDK idején nem volt. Akkor mindenkit vagy szinte mindenkit egyenlően kezeltek.581 Mindenkinek megvolt a munkája, tudta, mennyi jövedelemre és kiadásra számíthat. Ma minden bizonytalan, az emberek félnek a jövőtől. Akkor senkinek nem voltak igazán nagy problémái. Megvolt az emberek munkája, a gyerekek helye az óvodában, az egészségügyi ellátás… ma mindent magának kell elintézni az embernek, és ezért sokkal több a stressz. Az embereknek nincs idejük
a közösségre.582
A Zeiss-munkások körében általános nézet volt, hogy a régi szocialista kollektívákhoz hasonló közösségeket ma nem lehetne létrehozni, mert nem olyan a
„környezet”, ahogyan egyikük fogalmazott. Valamennyi interjúalany érzékelte a
környezetnek ezt a változását; jellemző módon az emberek nemcsak a munkahelyi kollektívák széteséséről beszéltek, hanem kifejezésre juttatták, hogy ez a
változás egy szélesebb társadalmi folyamatba illeszkedik.
A munkások hasonlóképpen hiányolták az új rendszerből a régi lakóközösségeket, amelyek elmondásuk szerint nagy szerepet játszottak társadalmi kapcsolatrendszerükben. Sokan elmondták, hogy régen számíthattak egymásra a
szomszédok (például autószerelésben, kisebb házimunkákban vagy a lakótelepi kert gondozásában), mert az emberek nyitottabbak voltak egymás problémáira, és több figyelemmel, segítőkészséggel közeledtek egymáshoz. A szocializmus alatti nagyobb társadalmi szolidaritást azzal magyarázták, hogy az emberek több időt töltöttek együtt, és olyan munkákat végeztek el közösen, amiket
ma már szolgáltató cégekre bíznak a lakók. A megszólaló munkások túlnyomó
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többsége szerint a közösségi élet hanyatlott az új, kapitalista rendszerben, és az
emberek jóval individualistábbak lettek. Ilyen értelemben a lakóközösségek valóban az NDK kultúrájához tartoztak, de a beszélők szemében olyan közösségi
teret képviseltek, amelyik kívül esett az állam szféráján.
Az emberi kapcsolatok minősége szerintem ma minden téren romlott, mindegy,
hogy a munkahelyre gondol, vagy a magánéletre. Mi például egy 44 lakásos lakótelepi házban laktunk, volt egy nagy lakóközösségünk, akikkel nagyon sokat
ünnepeltünk együtt, sok közös programunk volt. Ez ‘89 után megszűnt. Sokan elköltöztek, házat vettek, építkeztek, de nemcsak ezért. Az egész légkör megváltozott. Mindenki inkább otthon maradt, bezárkózott, nem érdekelte már a közösségi élet úgy, mint régen. Az emberek már nem akartak úgy együtt lenni, mint régen. Korábban gyerekfesztiválokat is rendeztünk a lakótelepen, nagyon szerették
a gyerekek. Ma már senki se csinál ilyet. Régebben ott volt a Stasi. Az emberek
féltek, hogy valami olyat mondanak, de szerintem ma sokan még jobban félnek,
hogy mond valamit, a másik besúgja a főnökének, és esetleg elveszíti a munkáját. Talán ezért sem keresik egymás társaságát. Senki nem akar olyat mondani,
amit a másik ellene felhasznál. A privát problémáikat is jobban takargatják ma
az emberek, mint régen. Régebben rendszeresen voltak a házünnepségek, amikor
a szomszédok összeültek, elbeszélgettek egymással. Ma már senki nem akar ilyet.
Nem akarnak olyan bizalmasan összeülni, a dolgaikról beszélgetni, mert hátha
olyat mondanak, amiből a másiknak származik előnye583… ma mindenki ódzkodik attól, hogy az ötleteit vagy a gondjait másokkal megossza, és ebből neki valami hátránya származzon. Ma szerintem nem is kívánatos az a rendszer szempontjából, hogy a munkahelyen vagy bárhol valódi közösségek alakuljanak. Egy
bizonyos szint alatt nem is akarják, hogy az emberek között olyan sok kapcsolat legyen.584
Függetlenül attól, hogy miképp értékeljük az NDK közösségi életét, annyit leszögezhetünk, hogy a központosított lakáspolitika és az üzemi elosztás (amiben, mint láttuk, volt helye önkényes döntéseknek és kiskapuknak, de az ellenőrző csatornák működése kikényszerítette a szociális igazságosság mérlegelését
a döntéshozóknál) vitathatatlanul erősítette a kollektív szellemet, és szorosabbra fűzte a munkások és a gyár kapcsolatát. Abban sem kételkedhetünk, hogy az
emberek nagyon boldogok voltak, amikor beköltöztek első lakásukba, különösen, ha előtte éveken át kellett munkásszállón vagy a szülői házban lakniuk, ahol
általában szűkösek voltak a körülmények. És persze az elvárások is nyilván mások voltak, mint ma: elég, ha arra gondolunk, hogy sokan inkább évekig várakoz583
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tak a munkásszállón a modern lakótelepi lakásokra, mintsem hogy elfogadjanak
a vállalattól egy régi építésű lakást, amit nem tudtak rendbehozni. A lakáshoz
való jog azonban állampolgári jognak számított, és, ahogyan láttuk, az állampolgárok többsége nem habozott kérni vagy egyenesen követelni szociális jogait. A
Honecker-féle életszínvonal-politika így lényegében az állam számára is csapdát
jelentett, hiszen akkor sem mérsékelhette kiadásait, amikor gazdaságilag egyre kevésbé bírta ezt a nagylelkű szociális politikát.585 És a nyugatnémet tv-adók
műsorainak hatására változtak az emberek elvárásai, és nőttek a fogyasztói igények (amin nem is csodálkozhatunk, ha belegondolunk a nyugatnémet jóléti állam vívmányaiba). Ezt a generációs különbséget az alábbi idézet is tükrözi:
A Keleti-tenger partján születtem, egész fenn Északon. Rostock – tudja, hol van
Rostock? Na, 40 km-re Rostocktól délre, onnan származom. Csak másodsorban
a Zeiss miatt jöttem ide, Jénába. Az első helyen a lakás állt. Ez volt igazából az
oka annak, hogy idekerültem, különben nem költöztem volna el ilyen messzire. A
Zeiss megígérte, hogy lakást kapunk, máshol meg kilátástalan volt – hát ezért. Be
is tartották, amit ígértek. ’68 májusában kezdtem, és ‘68 októberében már meg is
lett a lakás. Öt hónapot kellett csak várni. Akkoriban sokan jöttek Jénába a lakás
miatt. Igen, ez így történt. Ezért jöttek. Voltak ilyen nagy húzóvállalatok, mint Jénában a Zeiss, vagy Eisenhüttenstadt – nem tudom, ez a név mond-e magának
valamit, marha nagy vegyi gyárak épültek akkor ott, és azok is a lakással vonzották oda a munkásokat. Képzelheti, mennyien jöttek, ha itt kinéz az ablakon. Később elköltöztem, mert az csak egy kétszobás lakás volt, csak kétszobásat kaptál,
ha nem volt gyereked. A fiam még nem nősült meg, és van lakása. Én ezt jónak
tartom. Jobb dolga van neki, mint akkor volt nekünk.586
Magyarországon az 1980-as évek hangulatjelentései tele vannak az életszínvonallal való elégedetlenséggel. A keletnémeteknél a politikai elnyomás elfojtotta
a nyilvánosság előtti kritikát, de az NDK-beli állampolgárok tömeges menekülése 1989-ben a magyar határokon át világosan megmutatja, hogy az 1980-as években a keletnémet fiatalok sem látták már a jövőjüket a szocialista rendszerben.

„Te és az üzemed”
Ahogyan a fentiekből is láthattuk, az NDK-ban jóval nagyobb hangsúlyt fektettek az üzemi közösségépítésre, mint Magyarországon. Sokkal több állami ünnepséget tartottak, amin kötelező volt a részvétel – de az emberek amúgy is el585
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mentek, hiszen úgysem volt más dolguk.587 A szociális eseményekből pedig kevesen szeretnek kimaradni, hiszen ezek ideológiától függetlenül biztosítják a társadalmi integrációt. Noha a brigádmozgalom az interjúk alapján központi szerepet játszott a munkások társadalmi életében, a mozgalom ránk maradt forrásai a Zeissból kifejezetten szegényesek. Arról is keveset tudunk, hogy miként készítették elő a nagy állami ünnepeket – holott az interjúk alapján egyértelműen kijelenthetjük, a keletnémet pártfunkcionáriusok sokkal többet adtak a rendezvényekre, mint a magyarok, akik csak a május 1-i felvonulásokat emlegették „kommunista ünnep” gyanánt. 1973-ból, amikor a Zeiss-gyár államosításának 25. évfordulójára emlékeztek, szerencsés módon fennmaradt egy kiadvány,
amely az ünnepség és a hozzá kapcsolódó kiállítás fő koncepcióját az alábbiakban vázolta fel:
Elsősorban azt kell bemutatni, hogyan nevelődnek az emberek – különösen a vezető munkáspárt tagjai – szocialista személyiséggé munkahelyi kollektívájuk segítségével. Ez egy olyan folyamat, amely nem mehet végbe konfliktusok nélkül,
mert le kell győznünk a burzsoá ideológiák befolyását és előítéleteit. Be kell mutatnotok, hogyan nyilatkoznak meg a munkások a párt vezetése alatt és az értelmiséggel való szövetségben, mint szocialista tulajdonosok, termelők és a hatalom birtokosai. Az alapeszme nem az, hogy felvázoljátok a VEB588 Carl Zeiss negyedszázados történetét, hanem hogy megmutassátok, ez a 25 évvel ezelőtt lezajlott, történelmileg determinált esemény mérföldkövet jelentett a Zeiss fejlődésében, és döntően meghatározta gyárunk jövőjét. Az érzelmi hatás érdekében
használjátok a tegező formát, és közvetlenül szólítsátok meg az olvasókat, hogy
azonnal bevonhassátok őket a történetbe. Véssétek az eszükbe, hogy munkájuk
az NDK és a szocialista világrendszer megerősödését és a nemzetközi béke védelmét szolgálja. És mindennek ők is részesei munkájukkal, kezdeményezőkészségükkel, kollektívájukkal és egész személyiségükkel együtt.589
A fenti szöveg, bármennyire propagandisztikus célokat szolgált is, mégis jól eltalálta a Zeiss közösségi politikájának lényegét. A németek sokat adnak a formalitásra, a szakszerűségre, a hivatalos és a magán szigorú elválasztására. Itt
nagyon tudatos a tegező forma használata: „Te és az üzemed”. Az állam általában arra törekedett, hogy személyessé tegye a munkások és az üzem közötti viszonyt: a személytelen szakszerűséget a közösségi szellem, az egyéni lelkesedés
és a kollektívába való beolvadás volt hivatott felváltani. A munkásközösségek kialakítását, ahogyan látni fogjuk, minden eszközzel támogatták. A német rend587
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szert hagyományosan erős hierarchia és szigorú osztályelkülönülés jellemezte.
A keletnémetek ebben a tekintetben sokat tettek azért, hogy demokratizálják a
munkások és a vezetők kapcsolatát. Ezt részben az egyenlősítő bérezéssel érték
el (a Zeissnál is gyakori panasz volt, hogy a művezetők alig kerestek többet, mint
a szakmunkások), részben pedig a társadalmi távolság tudatos csökkentésével
(a munkások ugyanolyan lakótelepi lakásokban laktak, mint az üzemvezetők,
együtt étkeztek a vállalati ebédlőben, együtt ünnepeltek, és általában minden
eszközzel kihangsúlyozták az emberek közötti egyenlőséget). A „Te és az üzemed” jelszó által sugallt munkásdemokrácia a társas érintkezésben kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de megvalósult. Az persze más kérdés, hogy a tényleges
hatalmi kérdésekben kevésbé működött a munkásdemokrácia.
A fejezet jól hangzó címe ellenére azt mondhatjuk, hogy a gyár intenzív közösségi életének kevés levéltári nyoma maradt. Az üzemi pártszervezet iratanyaga a korszakban egyáltalán nem vagy csak nagyon hézagosan maradt fenn.
Így kevés átfogó statisztikai adat van a brigádokról vagy az ott folyó munkáról.
Egy 1973-as jelentésben a következőket olvashatjuk a gyári kollektíva társadalmi munkájáról:
Az év eleje óta a brigádok száma 598-ról 664-re nőtt a jénai üzemekben (beleértve Saalfeldet). Közülük 401-en vesznek részt a „szocialista brigád” címért folytatott versenyben, míg az év elején csak 389 brigád versenyzett. Ugyanakkor 219ről 229-re nőtt azon brigádok száma, amelyek elnyerték ezt a címet. Emellett
gyárunk 20 iskolát patronál, 11 650 diákkal. 6779-en vesznek részt politechnikai oktatásunkban, és 445-en látogatják intézeteink tudományos-politikai programjait. Több mint 2000 dolgozónk tevékenykedik a gyár 82 kulturális csoportjában. Fiatalságunk politikai és kulturális tevékenysége főleg a 10. ifjúsági fesztivál
előkészítésére koncentrált: 480 ifjúsági program volt több mint 20 000 résztvevővel. A fiatalok nagyarányú részvétele a „Messe der Meister von Morgen”590 rendezvényen, a szocialista munkaversenyben és az ifjúsági törvényt tárgyaló vitacsoportokban azt mutatja, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a problémák
megoldásába. Az emberek növekvő felelősségtudatáról tanúskodik, hogy 2100
megbeszélést tartottak az 1974-es terv megvitatásáról, amelyeken a brigádtagok 80%-a vett részt. A 7300 javaslatból 3309 foglalkozott a munkakörülmények,
a munkahelyi kultúra és a munkavédelem javításával.
Az eredmények felsorolása mellett a jelentés megjegyezte, hogy a szocialista racionalizálás terén még nincsenek számottevő eredmények, és több agitáció kell
ahhoz, hogy növeljék a műszakban dolgozók számát.591
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Tekintve, hogy a szocialista racionalizálás és a több műszak megoldásának
kérdése 1978-ban is napirenden volt, sőt, a körzeti vezetés kemény szavakkal illette az üzemi pártbizottság politikai munkáját, amiért nem tudtak eredményt
felmutatni,592 úgy tűnik, hogy a kampányok (beleértve a brigádmozgalmat) sokkal inkább közösségi funkciókat szolgáltak, mintsem valódi termelési célokat.
Ahogyan láttuk, így volt ez a magyar esetben, és a kevés keletnémet forrás és
az interjúk azt igazolják, hogy a szocialista brigádmozgalmat a pártfunkcionáriusok is afféle „népszórakozásnak” tekintették, vagy, hivatalosabban, a mozgalom a munkahelyi kollektíva megerősítésére szolgált. Az 1969-es vizsgálatból az
derült ki, hogy a régi Zeiss-gárda nagy része távolságot tartott a politikától és a
párt kampányaitól, és általában a termelést tekintették elsődlegesnek. Ez a hozzáállás legalábbis megmagyarázza, hogy a tömegekkel végzett munkának a jelentések alapján nem vagy alig volt konkrét eredménye, mint ahogyan a szocialista racionalizálást sem sikerült közelebbről meghatározni. A szocialista tudatról elég, ha annyit mondunk, hogy a gyár államosítását ellenállással fogadták
a munkások, mert megnyirbálták korábbi szociális jogaikat és juttatásaikat. Itt
idézhetjük megint azt a pártvezetőt, aki az 1969-es vizsgálat kapcsán kijelentette, hogy a munkások a régi Zeiss iránti hűségből dolgoznak jól, és nem valamiféle elvi osztályálláspont miatt.593 Ezek a megjegyzések valószínűsítik, hogy a párt
kampányait a gyárban a munkások inkább szkeptikusan, mintsem lelkesedéssel
fogadták, és ezt az üzemi pártbizottságnak is tudomásul kellett vennie.
A Zeissnak minden jel szerint nem lehetett túl hitbuzgó üzemi pártvezetősége, az üzemi pártbizottság politikai munkáját ugyanis a körzeti pártvezetés sokszor illette bírálattal. Egy 1978-as körzeti pártbizottsági ülésen a Zeiss üzemi
pártbizottságának tömegmunkája és tömegkapcsolatai éppen a szocialista racionalizálással kapcsolatban váltották ki a körzeti vezetők éleshangú kritikáját:
Azt hiszem, mindannyian osztjuk azt a véleményt, hogy a napi tömegmunka és
agitáció rendkívül alacsony színvonalon áll a Zeissnál. A fogyasztói igények minél magasabb színvonalú kielégítése, valamint a nemzetközi és hazai politika
aktuális kérdései megkövetelik, hogy mindegyik dolgozó teljesen tisztában legyen politikai fejlődésünk irányvonalával és saját személyes felelősségével köztársaságunk fejlődéséért. El kell magyaráznotok a munkásoknak, hogy a lakosság igényei, amint azt mindnyájan tudjuk, gyorsabban nőnek, mint a termelé-
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sünk, és a nagyobb igények kielégítése mindenkitől megköveteli a magasabb teljesítményt.594
A hozzászólások azt mutatják, hogy Jéna városát egyébként is túl liberálisnak és
ideológiailag megbízhatatlannak tartották a körzeti pártvezetők:
Az üzemi pártbizottságnak a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítania a tömegmunkára és a párt tömegkapcsolataira. Legyen a propagandamunkátok sokkal
átfogóbb és sokrétűbb nemcsak a gyárban, hanem Jéna városában, ahol nagyon
sok tennivalónk van még politikai téren. Meg kell értenetek, hogy csak gazdasági
propagandával nem tudunk minden kérdést megoldani.595
Az utolsó mondat nyilvánvalóan az életszínvonal-politikára vonatkozott, és
benne rejlett az a néma elismerés, hogy a Honecker-korszakban a kommunista párt fő társadalmi jelszava a fogyasztás volt – éppúgy, mint Magyarországon.
Az üzemi párttitkár nem merte nyíltan visszautasítani a vádakat, de válaszában
kiemelte az üzemi pártszervezet politikai munkájának eredményeit: a minőségi munka javulásáért kitüntetett szakmunkásfiatalok növekvő létszámát, az újítómozgalom (Neuererbewegung) eredményeit és az optikai üzemben elindított
„Initiativpass 30” tömegmozgalom sikerét. Ez utóbbi keretében a dolgozók vállalták, hogy heti 30 munkaórát megtakarítanak a szocialista racionalizálással.596
A fentiek megerősítik, hogy a politikai kampányok és tömegmozgalmak (beleértve a szocialista brigádmozgalmat) elsősorban a párt és a munkások kapcsolatát, valamint a munkásközösségeket voltak hivatottak fejleszteni, és csak másodsorban volt érdekes a termelés.597 A legnagyobb jóakarattal is nehéz ugyanis megállapítani, hogy mik voltak a tömegmunkának a konkrét munkaszervezési vagy termelési eredményei, a szocialista racionalizálás pedig jól hangzó szlogen volt, semmi más, főképp, ha belegondolunk, hogy a munkaerő csökkentéséről szó sem lehetett, a munkások fizetését pedig állandóan emelni kellett. Erről a honeckeri társadalompolitika gondoskodott. Kérdés tehát, mit lehetett itt
racionalizálni? Konkrét fegyelmező eszközök híján a termelési kampányok ko594
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Peter Hübner – Christoph Kleȕmann – Klaus Tenfelde (szerk.): Arbeiter im Staatssozialismus, i. m.
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rántsem fenyegettek leépítésekkel vagy a munkások fizetésének csökkentésével. A tömegmozgalmak csakúgy, mint a nagy állami ünnepségek, a hatalom és
a dolgozó nép egységét igyekeztek demonstrálni. A munkahelyi közösségépítés
is éppen ezt a célt szolgálta. Sajnos a szocialista brigádok tevékenységéről csak
az interjúk alapján alkothatunk képet. A gyári levéltárban egyedül a „Salvador
Allende” brigád naplói maradtak fenn, azok is hiányosan. A brigád vállalásai alátámasztják a fenti állítást, hogy a brigádmozgalom elsősorban a közösségépítést
célozta, a konkrét termelési feladatok megoldása csak másodlagos helyen szerepelt a vállalások között, illetve olyan általános megfogalmazásban, mint a szocialista racionalizálás, amit elvileg bármi kielégíthetett. Míg a kulturális vállalások
között szerepelt a brigádtagok továbbtanulása, mozilátogatás (például szovjet
filmek megtekintése), tekézés, közös kirándulás, brigádesték, iskolás gyerekek
patronálása és a Nemzetközi Nőnap megünneplése, addig a termelésben a brigád az üzemi terv teljesítését tűzte ki célul, illetve önkéntesen vállaltak biztonsági feladatokat.598 A „Salvador Allende” brigád emellett politikai elkötelezettségéről is tanúbizonyságot tett, amennyiben megfogadta, hogy tanulmányozni fogja a szovjet médiát, és a brigádtagok megvitatják majd az aktuális kérdéseket.
A brigádnaplók alapján a „Salvador Allende” közösségi élete nem sokban különbözött a magyar brigádokétól. A bejegyzések megörökítették a múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, túrákat, könyvtárlátogatást, borkóstolót, a gyerekeknek rendezett Mikulás-ünnepséget és a Nemzetközi Nőnap megünneplését.
A kísérő fotók alapján azt mondhatjuk, hogy a brigád közösségi élete nemcsak
papíron létezett, hanem a tagok ténylegesen részt vettek a brigád rendezvényein. Nem állítjuk, hogy ezek a rendezvények politikamentesek lettek volna; az állami ünnepek megtartása egyébként is cáfolja ezt a feltételezést. Az persze sokkal nehezebben mérhető, hogy milyen mértékben hatott az emberek tudatára
a brigádmozgalom által közvetített politikai ideológia. A munkásinterjúk alapján egyértelműen azt mondhatjuk, hogy az egyszerű tagoknak a közösségi élet,
az egymással való szolidaritás fontosabb volt, mint bármilyen ideológiai üzenet.
A brigád elsősorban közösség volt akkor is, ha felülről, államilag szervezték. Mivel a brigádoknak kevés befolyásuk volt a politikára, az is feltételezhető, hogy a
nagyobb karrierre áhítozók inkább pártpozíciókat igyekeztek megszerezni, míg
a brigádvezetők többsége valóban közösségi gondolkodású ember volt, akik társadalmi feladatnak tekintették munkájukat. Tekintve az NDK dogmatikus politikai légkörét, a forrásokat természetesen kritikával kell olvasni, hiszen nem világos, hogy mit diktált a félelem, és mit az őszinte meggyőződés. Ennek ellenére nincs okunk kételkedni abban, hogy a munkások szívesen vettek részt a bri598
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gádok közösségi életében, és nem az állami kényszert, hanem a társas, szociális
szférát látták a brigádmozgalomban.
És volt még egy tényező. Sok jel mutat arra, hogy a Zeiss régi törzsgárdáját a
kommunisták nem tudták megnyerni maguknak. A nagy fejlesztésekkel és a tömeges betelepüléssel azonban a munkaerő összetétele is megváltozott. Sok fiatal jött az NDK elmaradottabb régióiból, kis falvakból Jénába, akik szinte együtt
nőttek fel a gyár új üzemeivel. A kollégiumok, a közös szórakozás, a közös képzés és a munkásszállók közösségi élete szorosabb kapcsolatokat alakítottak ki a
fiatalok között, és létrehoztak egy természetes szolidaritást. Az emberek közösségben nevelődtek, és az egész társadalmi közeg azt sugallta, hogy részesítsék
előnyben a közösségi gondolkodást az individuálissal szemben. Ha nem is maradt sok írásos nyoma a brigádok életének, okkal feltételezhetjük, hogy a közös
állami rendezvények, a kulturális vállalások és az együtt töltött idő fontos szerepet játszottak az emberek társadalmi integrációjában. Ez a fajta szocializáció fogékonyabbá tette a munkásokat egy közösségi értékrendre, amit az üzem
is széles körben propagált (gondoljunk csak a „Te és az üzemed” jelszóra!). Hozzáteszem azonban, hogy éppúgy, mint Magyarországon, a közösségi élet igenlése nem feltétlenül jelentette az állami ideológiával való azonosulást. Ahogyan
mindjárt látni fogjuk, az emberek a szociális szférát inkább szembeállították
a politika világával. Bármennyire felülről szervezték a közösségeket, a munkások többsége nem lett kommunista attól, hogy elment tekézni a brigádtagokkal, vagy megünnepelte a Nemzetközi Nőnapot. A munkások ezekben az alkalmakban nem az állami ideológiát látták, hanem alkalmat arra, hogy együtt szórakozzanak. Megkockáztatom, hogy az emberek a brigádokban olyan közösségi teret láttak, ami mentes volt az állami ellenőrzéstől. Ezért történhetett meg,
hogy a keletnémet munkások szeretettel és szívesen emlékeztek vissza a brigádokra és arra a közösségi életre, amit nagyon hiányoltak a rendszerváltozás utáni NDK-ból, de magát a Honecker-korszakot egyértelműen és kemény szavakkal
elutasították fojtogató politikai légköre miatt.
Írásos források híján lássunk néhány visszaemlékezést a Zeiss-brigádok életéről! A szocialista közösségalapú munkarendszert a munkások többsége szembeállította a „könyöklő társadalommal”, ahogyan a kapitalizmust nevezték. Talán nem véletlen, hogy a teljes foglalkoztatottság, a munka biztonsága mellett
a közösségi életet hiányolták a leginkább az új, kapitalista rendszerből. Mivel a
munkások magát a Honecker-rezsimet egyáltalán nem kívánták vissza, elvethetjük azt a magyarázatot, hogy „az emlékek mindig megszépülnek”. Az egykori szocialista brigádokat azonban pozitív emlékként idézték fel, éppúgy, mint a
lakóközösségeket, amikre az előző fejezetben láttunk példát. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy a szocializmus alatt erősebb volt a közösségi szellem és a
munkatársak közötti szolidaritás, mint az újraegyesítés utáni kapitalista társa-
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dalomban. Ebben a kontextusban többen explicite is szembeállították a szocialista brigádok pozitív értékeit az új rendszerben elterjedt individualizmussal és
törtetéssel:
Ma egészen más dolgok mozgatják az embereket, mint régen. A nyomás is teljesen más minőségű, más irányból jön. Korábban a művezetőtől, meg ha volt valami politika… de most szerintem sokkal nagyobb a nyomás az embereken. Az
a félelem, hogy egyáltalán meddig tudom megtartani az állásomat? Ma ez minden területen visszaköszön. Az a kollektív szellem, ami annak idején megvolt az
NDK-ban, egészen más alapokon nyugodott. Akkor az emberek kölcsönösen segítették egymást, mert együtt kellett megoldaniuk egy-egy problémát. Ma beszélnek ugyan „csapatszellemről”, de ezen csak azt értik, hogy el kell érni egy adott
célt. A szocialista brigádokban nem a cél elérése volt az elsődleges, hanem a kollektív társadalmi munka. Ha valaki nem dolgozott olyan jól, akkor odacsúsztattak neki valamit, kapott pár cetlit attól, aki jobban állt, és mint kollektíva, el tudták érni a kívánt eredményt. Tehát a közösség egésze számított, és ez jobban öszszekovácsolta az embereket. Ez most nem így működik. Ez kár, mert akkor sokkal jobban összetartottak a kollégák. Ma nem is akarják, hogy egy munkahelyen
ilyen közösség legyen. Beszélnek „csapatszellemről”, de a cél az, hogy versenyeztessék az embereket, vagyis egymás ellen dolgozzanak, ne egymásért. Egy célért
dolgoznak ugyan, de mindenki a magáét hajtja, vagyis önmagából kell kihoznia
a maximumot.599
A munkások túlnyomó többsége úgy gondolta, hogy megváltozott a munkahelyeken az emberek viszonya, és a rendszerváltás után nem vagy sokkal kevesebbet érintkeztek egymással a magánéletben a kollégák. Sokan ezt a munkásokra
nehezedő nagyobb nyomásnak tulajdonították: az embereket csak a saját munkájuk megtartása érdekli, és ezért nem szívesen kerülnek bizalmas viszonyba
kollégáikkal. Általános vélemény volt, hogy a társadalmi szolidaritás csökkent,
és sokan nem is hisznek a közösségi megoldásokban. A munkások egyetértettek abban, hogy a régi szocialista kollektíváknak nem is lenne helyük az új rendszerben.
Régen az emberek mindent együtt csináltak, mindent közösségben. Meg rá is voltak kényszerítve, hogy segítsék egymást. Ma az ember befejezi a munkát, beugrik
a kocsijába, megy haza, és akkor már csak a saját gondjai foglalkoztatják, nem
a közösségi dolgok, mint régen. Régen az emberek simán becsöngettek a szomszédhoz, ha kellett nekik valami segítség, vagy csak beszélgetni akartak egy kicsit. Akkor az benne volt, hogy mindenki számíthatott a másikra. Ez elveszett, az
599
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az én tapasztalatom. Mindenki csak a maga dolgáért vállal felelősséget, azt gondolja, nekem elég a magam baja, oldja meg a másik is a sajátját. Az, hogy az ember a másikért is felelős – az az érzés elveszett. Mi a régi kollégákkal, noha már
rég nem dolgozunk együtt, még mindig rendszeresen eljárunk – volt egy kis csoportunk annak idején, akikkel együtt sátoroztunk, együtt jártunk nyaralni, mentünk Csehszlovákiába meg ahova lehetett. Ez még ma is megvan, de én úgy látom, hogy egyre kevesebb az emberek között az ilyen közösség. Az a régi együttlét,
a közösség érzése énszerintem mára elveszett. Az emberek akkor a munkán kívül is szívesen találkoztak, együtt voltak, megbeszélték a problémáikat. Ma sokkal kevésbé ismerik egymást a munkatársak, és igény sem nagyon van rá, hogy a
munkahelyen kívül is összejárjanak. Az egész társadalmi közeg megváltozott, és
szerintem ez nagyon szomorú. Én egyáltalán nem sírom vissza az NDK-t, és nagyon örülök a rendszerváltozásnak, de sokkal jobban szerettem volna, ha egy darabka közösségiség megmarad.600
Mások elmondták, hogy a brigádtagokra a magánéletben is lehetett számítani:
szerelmi csalódások, házassági krízis, de olykor csak a gyerekek megbetegedése esetén. Thorstenhez hasonlóan sokan hangsúlyozták: a szocializmus alatt az
emberek számíthattak egymásra, nem féltek megosztani egymással a gondjaikat. Az egyik visszaemlékező beszámolt olyan esetről, amikor a brigádtagok lelki támogatása tartott a felszínen egy labilis kolléganőt, aki a rendszerváltás után
elvesztette ezt a hálózatot, és gyógyíthatatlan alkoholista lett. De az interjúkban
a munkások azt is fejtegették, hogy a nagyobb szolidaritás és a nagyobb társadalmi egyenlőség összetartozott:
Az emberek az egykori NDK-ban mára óriásit változtak. Akkor nagyjából mind
egyenlők voltunk, hasonló problémákkal – pl. hogy mindig kellett bütykölni az
autót, vagy az ember nem talált szakmunkást, ha valami kellett a lakásban, pl.
festés –, ezért volt természetes, hogy a szomszédok és a kollégák segítik egymást.
Te nekem segítesz, én meg majd neked – így ment, ismertük egymás családját
és otthonát. Máma különböző rétegek vannak, senki nem jár össze a nála sokkal szegényebbekkel. Nem is tudnának miről beszélgetni, mit kezdeni egymással.
A városban is szétszóródtak az emberek: aki jobb módú, az elköltözött a zöldbe
meg a villanegyedekbe, otthagyta a paneleket.601
A visszaemlékezések tükrében tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy a brigádmozgalomról politikai felfogásuktól függetlenül jórészt pozitív emlékeket őriztek meg a munkások. A szocialista rendszer alatti munkaszervezést sokkal in600
601

Idézet az egyik interjúból (52 éves férfi, esztergályos, később az üzemi tanács elnöke).
Idézet az egyik interjúból (60 éves nő, finomműszerész, az interjú készítése idején munkanélküli).

250

A munkások a jóléti diktatúrákban

kább közösségi alapúnak gondolták, mint amit a kapitalista rendszerben tapasztaltak. A szolidaritást, együttérzést és segítőkészséget is sokkal magasabbra értékelték a régi rendszerben, mint az újban. Ez bizonyos fokig megerősíti
azt a tézisünket, hogy az 1960-as években egy megújult baloldali ideológiának
lett volna társadalmi vonzereje. A Honecker alatt megmerevedett régi munkásideológia viszont még a brigádokon keresztül is kevés hatást tudott kifejteni.
Miközben a munkások hangsúlyozták bizonyos baloldali értékek fontosságát
(egyenlőség, társadalmi szolidaritásvállalás az elesettekkel, közösségi értékek),
a Honecker-rendszerről olyan elutasítással beszéltek, ami legalábbis megkérdőjelezi, hogy szocialistának tartották-e a régi rendszert (holott a megszólalók között voltak párttagok).
Az alábbi idézet jól példázza, hogy a politikai és a szociális szféra nem feltétlenül kapcsolódott össze az emberek tudatában:
A férjem rendőr volt, ott ez [a párttagság] szinte elvárás volt akkor. De én nem.
Pedig velem is beszélt az üzemvezetőm, hogy a te férjed párttag, akkor te miért
nem lépsz be? Amikor már nagyon nyaggattak, megmondtam a nőnek, aki mindenképp be akart léptetni: „Na jó, ha a te férjed belép, akkor majd én is belépek.”
Mert tudtam, hogy a férje nem párttag. És ezzel el volt intézve. Én ezzel úgy voltam, mint sokan mások az üzemben: az ember minden hónapban fizeti a tagdíjat, aztán nem tudja, miért és kinek. Meg a gyűlésezésre se volt nekem időm. Én
egyáltalán nem voltam a rendszer ellen, csak ebben a dologban. Ott volt például a május 1-jei felvonulás. Arra mindig kimentem. És nem azért, mert engem
valaki is kényszerített volna, ahogyan ma sokan mesélik. Az akkor hozzátartozott. A gyerek kicsi, kell neki az élmény. De a felnőttek se kényszerből mentek. Ma
úgy mesélik, hogy listát vezettek arról, ki van ott, meg ki nincs. Hát én ilyen listát sose láttam. Énnekem sok szép emlékem van a brigádról, sokat jártunk el kirándulni, volt borkóstoló, tekézés, csináltunk családi napot. Mondtam magának,
én a pártban nem voltam benne, de arra rábeszéltek, hogy vállaljak el egy tanulócsoportot az iskolában. Régen volt politechnikumi oktatás hetente egyszer, ott
lettem mestertanár, azt nagyon élveztem. Elosztani a gyerekeket, gondoskodni,
hogy legyen munkájuk, értékelni a munkát – a tanulócsoport nekem nagy örömet
szerzett, ma is szívesen emlékszem vissza rá. De ahhoz nekem nem volt kedvem,
hogy hétfőnként pártgyűlésekre járkáljak.602
Nyilván voltak olyanok, akik a közösségi munkából előnyt kovácsoltak maguknak, de a többségnek a brigádmunka a társadalmi életbe való bekapcsolódást jelentette, nem pedig karrierlehetőséget.
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Idézet az egyik interjúból (55 éves nő, finomműszerész, később irodai dolgozó).
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A brigádok természetesen nem voltak alulról szervezett, spontán közösségek,
hiszen tudjuk, hogy a brigádmozgalom erős támogatást kapott az üzemi pártszervezettől. Ettől függetlenül azonban az emberek részt vehettek úgy a közösségi életben, hogy közben nem azonosultak sem a párttal, sem pedig az államhatalmi ideológiával. Sőt, az interjúkból úgy látszik, hogy a munka- és lakóhelyi
kollektívákat az állami kontrolltól mentes közösségi élet színtereinek tekintették a munkások. Még azt is megkockáztathatjuk, hogy az itt kialakult szolidaritás inkább az egyszerű emberek „mi”-tudatát erősítette meg a rendszer privilegizált kádereivel szemben. A munkások közötti társadalmi szolidaritást olyan tényezők is táplálták, amik éppen nem a rendszer iránti hűséget erősítették. Ezek
közé tartozott az elnyomó politikai légkör, a mindenhová betolakodó állami
kontroll és a hiánygazdaság, ami az embereket kölcsönösen ráutalta egymásra
bizonyos áruk vagy szolgáltatások szívesség ellenében való cseréjében. Ez a fajta
szolidaritás azonban inkább a rendszer és a privilegizált káderek iránti ellenérzést erősítette, nem pedig a gondoskodó államhoz való lojalitást, ahogyan a közösségépítők remélték.

Egyenjogúan? A munkásnők helyzete a Zeissnál
A dolgozó nők támogatása kiemelt helyen állt a rezsim munkáspolitikájában –
két ok miatt. Az első az volt, hogy az akut munkaerőhiányt (ami a berlini fal építése előtt abból fakadt, hogy a lakosság tömegesen vándorolt át Nyugat-Németországba) a nők teljes foglalkoztatásával szerették volna megoldani. Az agitáció mellett számos konkrét lépést tettek azért, hogy megkönnyítsék a nők munkába állását. Rengeteg bölcsődét, óvodát és napközit nyitottak, hogy megoldják
a gyerekek napközbeni felügyeletét. Elvben mindenkinek jutott elég férőhely az
állami gyermekintézményekben, és az állam szimbolikus összeget kért a gyerekek felügyeletéért. Az állami gyermekintézmények kiterjedt hálózata nemcsak
a nők munkába állását segítette, hanem lehetővé kívánta tenni számukra a család és a munka összeegyeztetését. A második ok benne gyökerezett a szocialista emancipációs ideológiában. Csökkenteni szerették volna a nemek közötti egyenlőtlenségeket a jövedelem, az oktatás és a karrierlehetőségek terén. Valójában a teljes női foglalkoztatás is része volt ennek az általános emancipációs
ideológiának, hiszen a nőket egyenjogúként kívánták integrálni a munka világába. Hála az üzemi nőbizottság működésének, amelyiknek az volt a feladata, hogy
felügyelje ennek az emancipációs politikának a megvalósulását, és tolmácsolja a
vezetés felé a női dolgozók speciális problémáit vagy az őket ért diszkrimináci-
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ót, sokkal több adattal rendelkezünk a Zeissnál dolgozó nők helyzetéről, mint a
férfiakéról (például az oktatás terén).603
1960 és 1980 között valamennyire nőtt a női dolgozók aránya a Zeissnál. 1960ban 37,8%, 1970-ben 39,4%, 1975-ben 40,3% és 1980-ban 43,5% volt a nők aránya
a dolgozók között. A jénai üzemekben a dolgozók 42%-a volt nő, de a nagyobb bíbelődést igénylő munkát többségében nők végezték. Az optikai üzemben például 60%-os volt a női dolgozók aránya.604 A körzet büszkén jelentette, hogy a párt
agitációs munkájának hála, majdnem sikerült megvalósítani a teljes női foglalkoztatást. 1972-ben a munkakorú nők 82,5%-a dolgozott,605 1975-ben pedig már
90%.606 1976-ban Jénában a nők 93%-a dolgozott.607 Ezen adatok fényében a körzetben és a városban a nők szinte teljes foglalkoztatásáról beszélhetünk.
A gyár jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy megteremtse a teljes női foglalkoztatás feltételeit. 1976-ban a Zeiss Jéna városában 8 bölcsődét tartott fenn 407
férőhellyel, 9 óvodát 856 férőhellyel, és 2 napközi iskolát 172 férőhellyel.608 A városban az országos átlagnál kevesebb gyerek jutott egy óvodára, bölcsődére viszont valamivel több. Napközi iskolás férőhely azonban nem volt elég, de ezt az
adatokból is látjuk. Az 1970-es évek második felében az állami gyermekintézmények férőhelyei lassú növekedésének lehetünk tanúi. 1976-ban a Zeissnak összesen 1749 bölcsőde- és 2762 óvodahelye volt, 1980-ban pedig 2206 bölcsődést és
2859 óvodást tudtak elhelyezni gyermekintézményeikben.609 A fejlődést az is demonstrálja, hogy 1970-ben csak Jénában 500 nő nem tudott újra munkába állni,
mert nem tudták elhelyezni az állami intézményekben gyermekeiket,610 1980ban pedig az egész kombinátban csak 141 nő maradt otthon emiatt.611 Nyugodt
szívvel elmondhatjuk, hogy az állami gyermekintézmények szinte teljesen kielégítették a lakosság igényeit, és ez meglátszott a női foglalkoztatás fejlődésén.
A teljes női foglalkoztatottságnak a munkaerő-piaci integráció mellett persze
megvolt a maga árnyoldala. Noha nem tudjuk, hogyan osztották meg a házastársak a házimunkát, a hangulatjelentésekből úgy tűnik, hogy a bevásárlás jórészt a nők feladata maradt (legalábbis általában ők panaszkodtak a fogyasztói
árucikkek szűkös készlete miatt). A részmunkaidőben dolgozók döntő többsége nő volt, ami szintén azt mutatja, hogy a háztartási kötelezettségek túlnyomó603
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A gender mikrotörténeti megközelítését lásd Annette Schüler: „Die Spinne”, i. m.
UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, Entwicklung der Berufstätigkeit der Frau.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-4/13/115, Frauenkommission.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Frauenarbeit.
UACZ, VA Nr. 1583, Unterlagen zur Direktion Kultur- und Sozialwesen, 1976.
Uo.
Az adatok a Zeiss-kombinátra vonatkoznak, vagyis a Jénán kívüli üzemek gyermekintézményeire is.
Informationsbericht des 1. Sekretärs der IKL Zeiss, 12 November 1970, i. m. Egy másik jelentés szerint
az egész körzetben kb. 1000 olyan nő volt, aki a bölcsődei vagy óvodai helyhiány miatt maradt otthon
(Frauenarbeit, i. m.).
UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten.
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részt a nőkre hárultak (hiszen nekik azért engedték meg a részmunkaidőt, mert
a háztartás ezt feltétlenül indokolta). 1973-ban a Zeiss 2347 részmunkaidős dolgozójából 2234 (90%) volt nő. A gyár női dolgozóinak egyötöde dolgozott részmunkaidőben: 1973-ban 19,5% és 1980-ban 20,8%. A munkásnők között ugyancsak egyötödre tehető a részmunkaidősök aránya: 1979-ben 19,3%, 1980-ban pedig 18,1%.612 Az üzemi nőbizottság politikai feladatai közé tartozott, hogy a részmunkaidősöket megnyerje a teljes állásnak.613 Noha országosan magasabb volt
a nők között a részmunkaidősök aránya (25,8%), mint a Zeissnál, a nőbizottság
évente hűségesen jelentette, hogy „hosszú ideológiai elbeszélgetéseket” folytattak a részmunkaidős női dolgozókkal, hogy megvilágítsák előttük a teljes állás
előnyeit. A részmunkaidő nagy kiváltságnak számított: a nőbizottság kifejezetten hangsúlyozta, hogy a jövőben odafigyelnek arra, hogy csak meghatározott
időre adják, és csak akkor, ha a dolgozó családi körülményei ezt feltétlenül indokolják. Az elbeszélgetéseknél a női dolgozók a következő „ideológiai akadályokra” hivatkoztak, amikor elutasították a teljes állást: nincs elég napközis férőhely, és délután tanulni szeretnének a gyerekeikkel; nagyon leköti őket a háztartási munka és a napi közszükségleti cikkek beszerzése; férjük ellenzi a teljes
állást; anyagilag nincsenek rászorulva.614 Ebből azért kiderül, hogy akármennyire hangsúlyozta is az állam az emancipációt, a nők valódi igényeit nem mindig
vették figyelembe. A munkásnők az interjúkban elmondták, hogy sokan inkább
részmunkaidőben dolgoztak volna, és több időt töltöttek volna otthon a gyermekeikkel, amíg kicsik voltak. Azt azonban valamennyi interjúalany – mind a
férfiak, mind a nők – nagyon pozitív fejleménynek értékelték, hogy a nők bekapcsolódhattak a munka világába. Ez az emancipációs cél tehát maradandó sikert
aratott.
Az üzemi nőbizottságok feladata volt a nők teljes foglalkoztatása melletti agitálás, de ugyanígy rájuk tartozott a dolgozó nők munkakörülményeinek javítása, ahogyan láttuk például a papírgyári üzemlátogatás példáján, ahol olyan „elrettentő” munkakörülményeket talált a nőbizottság, mint a törött mosdók és a
férgektől hemzsegő géproncskupac. A gazdaság- és társadalompolitika egységében már láttuk, hogy mekkora kampányt indítottak a Zeissnál a több műszakért.
Az agitációhoz a nőbizottság is csatlakozott, bár vegyes eredménnyel. 1976-ban
az optikai üzem női dolgozóinak 15%-a dolgozott több műszakban. A jelentésben a bizottság megemlítette, hogy ez a gyár legfiatalabb üzeme, ahol az átlagéletkor 23 év, és a fiatal édesanyák a kisgyerekek miatt nem vállalnak több műszakot. Nyitottak ugyan egy éjszaka is nyitva tartó bölcsődét, de végül vissza kel612
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A körzetben ennél jóval magasabb, 34,1% volt a részmunkaidősök aránya a dolgozó nők között. (ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-4/13/115, Frauenkommission, i. m.)
Vö. Almut Rietzschel: Frauenerwerbstätigkeit und Teilzeitarbeit in der DDR, 1957 bis 1970. Potsdamer
Bulletin für Zeithistorische Studien, 1997. 9. sz.
UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, Teilzeitbeschäftigung.
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lett alakítaniuk nappali bölcsődévé, mert az édesanyák kijelentették, hogy éjszakára nem hagyják ott a csecsemőket.615 A bizottság azt is szóvá tette, hogy
sok édesanya korábban megy haza azzal az indokkal, hogy nem szeretné utolsónak hagyni gyermekét a bölcsődében vagy az óvodában. Ezek a gyermekintézmények ugyan 17.30-kor zártak a városban, de a szülők már 5 órakor elvitték a
gyerekeket (nem kizárt, hogy a személyzet kérésére). A nőbizottság éberségén
viszont nem lehetett kifogni: elintézték, hogy az állami gyermekintézmények 6
órakor zárjanak, hogy a nők „több időt tölthessenek a munkahelyükön, jobban
részt tudjanak venni az üzem közösségi életében, és nyugodtan elintézhessék a
bevásárlást anélkül, hogy aggódniuk kelljen gyermekeikért”.616 Nem tudjuk, hogy
az édesanyák mennyire köszönték meg a nőbizottságnak ezt a „szíves” gondoskodást.
De mielőtt elhamarkodottan besoroljuk a nőbizottságot a párt „kreálmányai”
közé, azt is el kell mondanunk, hogy olyan eset is előfordult, amikor az üzemvezetéssel szemben védték meg a dolgozó nők érdekeit. „A nagycsaládosokkal
való munkánkból azt a következtetést szűrtük le, hogy egy sor ideológiai probléma van még az üzemvezetők és a gazdasági vezetők hozzáállásában” – olvashatjuk a jelentésben.617 A fő ideológiai problémát itt az jelentette a nőbizottság tapasztalata szerint, hogy a vezetők nem értették meg és nem értékelték eléggé
azt a tényt, hogy a háztartás és a gyereknevelés terhe főként a nők vállán nyugodott. Nem vették figyelembe, hogy a dolgozó nőknek máshol is vannak kötelezettségeik, és ezért nem mindig tudják teljesíteni az extra üzemi elvárásokat. A
nőbizottság a több műszak kérdésére is kitért, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy „véleményünk szerint nem a kisgyermekes édesanyákat kellene elsősorban megagitálni, hogy több műszakban dolgozzanak”.618 Az ilyen kritikus megjegyzések azt mutatják, hogy a nőbizottság vállalta a dolgozó nők és az állami
vezetők közötti közvetítő szerepet, és nemritkán valóban megvédte a vezetőséggel szemben a nők érdekeit.
Nem tudjuk, hogyan osztoztak meg a házimunkán a nők és a férfiak, de azt
igen, hogy a női foglalkoztatás kiterjesztését és az állami gyermekintézmények
működését a munkások egyöntetűen pozitívan értékelték az interjúkban. A megszólalók túlnyomó többsége a gyermekfelügyeletet, az oktatást, az egészségügyi
rendszert és persze a teljes foglalkoztatást tartotta a szocialista rendszer leginkább hiányolt társadalmi vívmányának. A nők tömeges munkába állását úgy
emlegették, mint ami pozitívan különböztette meg az NDK-t az NSZK-tól. Sok
nő elmondta, számukra természetes volt, hogy a családjuk mellett önálló életük
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ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Frauenarbeit, Carl Zeiss Jena,
Optik-Betrieb, 21. April 1976.
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legyen, míg a hagyományos nyugatnémet családmodellben a nő otthon maradt,
és a háztartással, a gyerekneveléssel és a társasági élettel kötötte le magát. A keletnémet nők ezt a modellt nem tartották volna a maguk számára kielégítőnek:
Nálunk egészen másképpen volt ez, mint az NSZK-ban, ahol olyan sokan maradtak otthon 50 év alatt. Nálunk senki nem akarna otthon ülni egész nap. Akik
munkában nőttek fel, és megszokták, hogy emberek között vannak, dolgoznak,
azok később is aktívak akarnak lenni, nem pedig otthon maradni és dominózni.
Szerintem elég nyomasztó lehet így élni.619
Sokan nagyon tudatosan szembeállították az NDK emancipációs nőpolitikáját a
hagyományos nemi szereposztást tovább őrző NSZK családpolitikájával:
Az NSZK-ban az volt a felfogás, hogy a gyerekeknek kiskorukban az anyjuk felügyelete alatt kell maradniuk, az apa feladata, hogy ellássa mindennel a családot, és hogy ez a felállás feltétlenül szükséges a gyerekek egészséges fejlődéséhez. Az NDK-ban egészen más nézet uralkodott. Ott azt mondták, hogy sokkal
jobb, ha a gyerekek közösségben nevelődnek, gyorsabban alkalmazkodnak, illetve könnyebben birkóznak meg a konfliktusokkal. De talán nem is ez a fő kérdés. Én abban látom az igazi különbséget, hogy nálunk a nők mind dolgoztak, és
sokkal jobban be tudtak illeszkedni a társadalomba, mint az NSZK-ban. Én azt
gondolom, hogy a családnak és a nő önértékelésének sokkal jobb, ha a nő dolgozik, megvannak a maga kapcsolatai, részt vesz a munkahelyi konfliktusokban,
mintha csak a háztartással, a gyerekekkel és a kertjével törődik. Én nagyon örülök annak, hogy a feleségem csinálja a maga dolgát, megvan a saját érdeklődési köre, elfoglaltsága, barátai. Egészen másképp tudjuk megbeszélni a dolgokat
úgy, hogy ő is önálló ember, eljár dolgozni, nem csak otthon ül egész nap. Sokkal
nyitottabb és kiegyensúlyozottabb akkor a kapcsolat, ha mind a két házastárs
dolgozik. Erre sajnos ma kevesebb a lehetőség.620
A gyereknevelés és a munka/tanulás összeegyeztethetősége a német interjúkban nem jelent meg dilemmaként. Az interjúkban megszólaló nők közül senki
nem választotta volna szívesebben a dolgozó nő helyett a háztartásbeli státuszt.
Általánosan osztott nézet volt, hogy az NDK idején sokkal jobban támogatták a
nők munkába állását, illetve a dolgozó édesanyákat, mint a rendszerváltás után.
Nemcsak több hely állt rendelkezésre az állami gyermekintézményekben, hanem sokkal kevesebbet is kellett fizetni a gyermekfelügyeletért. Az emancipációs trend azonban visszafordíthatatlannak tűnik: a megszólalók lányai közül sen619
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Idézet az egyik interjúból (57 éves nő, finomműszerész).
Idézet az egyik interjúból (52 éves férfi, esztergályos, később az üzemi tanács elnöke).

256

A munkások a jóléti diktatúrákban

ki nem tervezte, hogy főállású édesanya lesz, és általában elfogadott volt a gyereknevelés melletti munka még kisgyerekek esetében is:
Egy nyugatnémet ismerősömtől hallottam, hogy a szocialista óvodában kollektíven nevelik a gyerekeket. Ez abszolút tévedés. A lányom járt bölcsődébe, óvodába, napközibe, és olyan önálló, individualista ember lett belőle, aki ismeri a gyengéit és erősségeit, és megtanulta, hogyan kell viselkedni egy közösségben. Ez elengedhetetlen az emberek együttéléséhez. A családban nem fejlődik ki annyira sem
az önállóság, sem az alkalmazkodás képessége. Az unokám is bölcsődébe jár, és
én ezt 100%-osan támogatom.621
Voltak, akik szükségét érezték annak, hogy megvédjék az állami gyermekintézményeket azon vádakkal szemben, hogy a közösségi nevelés árt a gyerekek fejlődésének. Mint láttuk, a keletnémet „kommunista agitáció” sem volt mindenható: az üzemi vezetőknek bele kellett törődniük abba, hogy az édesanyák nem
veszik igénybe az éjszaka is nyitva tartó bölcsődét. A közösségi nevelés ellen irányuló nyugati propagandát azonban évtizedekkel később is elutasították:
Először jobban meg kellett ismernünk egymást. A nyugatnémetek sem tudtak sokat rólunk. A sógorom például idejött, és azt mondta nekem, hogy az óvodában a
gyerekek csak kommunista dalokat tanultak! Én nagyon meg voltam elégedve a
gyerekeim óvodájával, szép gyerekdalokat tanultak, dehogyis kommunista dalokat! Őnáluk ugyanúgy ment a propaganda, mint nálunk.622
Az állami gyermekintézményekről azok is pozitívan emlékeztek meg, akik
egyébként jobban szerettek volna részmunkaidőben dolgozni akkor, amikor a
gyerekek még kicsik voltak.
7-től háromnegyed 5-ig dolgoztam. Hosszú nap volt ez, főleg a gyerekeknek. Reggel el kellett velük rohannom a bölcsődébe, aztán be villamossal a városba, átöltözni, dolgozni, délután megint rohanni a bölcsődébe, felöltöztetni a gyerekeket,
rohanni haza – szóval, hosszú volt a nap. De én nem hiszem, hogy a bölcsőde és
az óvoda bármit ártott volna a gyerekeknek. Inkább az édesanyáknak lett volna könnyebb, ha hagyták volna, hogy részmunkaidőben dolgozzunk [nevet].623
A nőkre rakott dupla terhet sok visszaemlékező elismerte, de a munkások évtizedekkel később is úgy gondolták, hogy a munka integráns része volt az életüknek, és általa éltek teljes életet – bármilyen propagandisztikusan hangzik is ez
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Idézet az egyik interjúból (60 éves férfi, finomműszerész).
Idézet az egyik interjúból (58 éves nő, esztergályos).
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a kijelentés. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az emberek társas életét,
szociális szféráját ma is nagymértékben a munka szervezi. A munkanélküliség
nemcsak az anyagi lehetőségeket szűkíti be, hanem az ember esélyeit is a társadalmi integrációra. A keletnémetek rengeteg ilyen negatív tapasztalatot szereztek az új rendszerben.
Sehol nem kellettem. Egy középkorú nő, hiába, már nagyon nehezen kap munkát. Hiába, hogy felnőttek a gyerekek, így se kellettem senkinek. Mindig jelentkeztem mindenre, ami adódott. Közben voltak olyan kis mellékállásaim: telefonos munkák, aztán könyveket árultam, halakat neveltem itthon az akváriumban, avonos munka, aztán Tupper-árukkal is foglalkoztam, itthon tartottam a
bemutatókat. Tudja, mindent megpróbáltam, hogy emberek között legyek. Nem
is annyira a pénz – a férjemnek volt munkája, jól keresett, a gyerekek már nagyok, nem szorulnak rám –, hanem csak hogy megmaradjon körülöttem egy kicsit a társaság, ne épüljek le teljesen. Ha az ember otthon ül egész nap, könnyen
rámegy, idegileg meg egyébként is. Otthon ül, nincs semmi feladata, a gyerekek
már kirepültek, nincs rá szüksége senkinek… elég sok ilyet ismerek sajnos a környezetemben. Nem mozdul ki, depressziós, a végén már ki sem megy az utcára.
Szörnyű, ha az ember így eltemeti magát, pedig sajnos megtörténik, gyakrabban,
mint gondolnánk.624
Az interjúk fényében azt mondhatjuk: a teljes női foglalkoztatás elismerten a
szocialista rendszer pozitív vívmányai közé tartozott, akkor is, ha a dolgozó
nőkre sokszor kettős teher hárult: a munkahelyen és a családban is „főállású dolgozóként” kellett helytállniuk.
A teljes női foglalkoztatás mellett a párt más eszközökkel is igyekezett egyengetni a nők karrierlehetőségeit. A legfontosabb volt az oktatás támogatása. Ez
összefüggött a férfi- és a női keresetek közötti különbségek kiegyenlítésével, hiszen a nők között aránytalanul nagy létszámban voltak a szakképzetlen vagy betanított munkások, ami persze azt is jelentette, hogy kevesebbet kerestek, mint
a férfiak. Miután megnyitották a gyár szakképző iskoláit, hamarosan nagy javulás mutatkozott. 1966-ban a VEB Carl Zeiss Jena női dolgozóinak 31%-a volt
szakképzetlen, 45%-a betanított és 24%-a szakmunkás.625 1974-ben, egy gyári jelentés szerint, a női munkaerő 22%-a volt szakképzetlen, 22%-a tanult más szakmát (pl. varrónő), és 49%-a volt szakmunkás.626 1976-ban hasonló arányokat látunk az optikai üzemben: a női dolgozók 51,7%-a volt szakmunkás, 3,7%-a végzett főiskolát vagy egyetemet, és 44,6%-ot tett ki a betanított és a szakképzet624
625
626

Idézet az egyik interjúból (52 éves nő, irodai dolgozó).
Gleichberechtigt, i. m. 6.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-4/13/115, Frauenkommission.
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len munkásnők aránya.627 A nagyarányú javulás ellenére a férfiak képzettségben
továbbra is felülmúlták a nőket (1974-ben a férfiak 6,4%-a volt szakképzetlen
a VEB Carl Zeiss Jenánál). A szakképzett munkások aránya is magasabb volt a
férfiak, mint a nők között: 1974-ben 81%.628 Ha az egész kombinát adatait veszszük (beleértve a jénai üzemeken kívüli gyárakat), akkor 1980-ban a női dolgozók 17,2%-a volt szakképzetlen, ami az előző évekhez képest enyhe javulást mutatott. A szakképzett munkásnők aránya azonban erőteljesen, 68,6%-ra emelkedett, vagyis összességében elmondható, hogy kezdett bezárulni az olló a szakképzett férfiak és nők aránya között.629
A nők diplomaszerzését szintén sokféle eszközzel támogatták. Ezek közé tartozott – az agitáció mellett – az ingyenes oktatás, a fizetett tanulmányi szabadság, sőt a pozitív diszkrimináció is a felsőoktatási felvételinél. 1966-ban a gyár elindította az ún. Frauensonderklasse programot: ezek speciális női osztályok voltak, ahol a nők a munka és a család mellett képezhették tovább magukat. Erre
a kezdeményezésre nagyon pozitívan emlékeztek vissza a résztvevők. Az interjúkban megszólaló nők a mérnök-közgazdász és a tervező szakokat látogatták.
1979-ben jelentkeztem mérnök szakra. Négy évig tanultam mérnök-közgazdásznak. Ez egy speciális női osztály volt, nem tudom, hogy hallott-e már róluk. A
Frauensonderklasse kurzusaira csak nőket vettek fel, úgy, hogy közben dolgoztunk mellette. Egy héten két napig tartottak az órák, arra az időre fizetett szabadságot kaptunk az üzemtől. Nagyon szerettem akkor ezt az osztályt, sokan voltunk hasonló helyzetben, kisgyerekkel, könnyebben tudtunk egymásnak segíteni
a tanulásban, és a privát problémáinkat is meg tudtuk beszélni.630
A szakképzésben is indítottak speciális női osztályokat. 1966 és 1974 között 511
nő fejezte be a szakmunkásképző tanfolyamot.631 A Frauensonderklasse hallgatóira vonatkozóan nincsenek átfogó adatok, azt viszont tudjuk a nőbizottság
jelentéséből, hogy 1976-ban 99 nő tanult a speciális női osztályokban mérnökközgazdász szakon.632 1984-ben a tudományos kutatóközpont 20 női dolgozója tanult a Frauensonderklasséban, 9-en pedig levelező tagozaton.633 Ugyanabban az évben 6 nő iratkozott be a Frauensonderklasséba, 3 pedig az egyetem le627
628
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Frauenarbeit, Carl Zeiss Jena, Optik-Betrieb, i. m.
Gleichberechtigt, i. m. 7.
UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, Qualifikationsstruktur.
Idézet az egyik interjúból (51 éves nő, tervezőmérnök, az interjúkészítés idején munkanélküli).
Gleichberechtigt, i. m. 6.
Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, i. m.
A kutatóközpont 1975-ben 4741 embert foglalkoztatott. Ez volt a „legelitebb” egysége a Zeissnak, az
alkalmazottak 51%-ának megvolt legalább a szakérettségije. (Wolfgang Mühlfriedel – Edith Hellmuth:
Carl Zeiss in Jena, i. m. 369.)
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velező tagozatára.634 A Frauensonderklasse tehát nagy segítséget nyújtott a nők
továbbtanulásása és a nemek közötti iskolázottsági különbségek kiegyenlítése
szempontjából.
Érdekes módon a felsőoktatásban nehezebben zárkóztak fel a nők, mint a
szakképzettségben (lásd a 8. táblázatot). 1972-ben a Zeiss diplomás dolgozóinak mindössze 16%-a volt nő, holott a gyári dolgozók között 40%-os volt az arányuk.635 A középiskolai végzettségűek között is csak 18%-os volt a nők aránya.
1976-ban a kombinát egészében a nők 6%-ának volt szakérettségije, és 3,5%-nak
diplomája. 1980-ban javultak a diplomás nők mutatói: ekkor a gyár női dolgozóinak 5,2%-a szerzett felsőfokú végzettséget és 8,1% szakérettségit.636 A kutatóközpont sokkal jobban állt: 1984-ben az ott dolgozó nők 37%-a volt diplomás vagy
szakérettségizett. A német adatok ugyanazt az összefüggést mutatták az életkor
és az iskolai végzettség között, mint a magyarok: a fiatal nők iskolai végzettsége jóval magasabb volt, mint az idősebb női dolgozóké. A 40 és 60 év közötti női
dolgozók 13%-a volt szakérettségizett vagy diplomás, míg a 40 év alattiak 40%-a
tette le legalább a szakérettségit.637
Kérdés persze, hogyan sikerült az üzemi hierarchiában is egyenjogúsítani a
nőket. A statisztikai adatok tükrében azt mondhatjuk, hogy a nők iskolai végzettsége gyorsabban javult, mint arányuk az üzemvezetésben (lásd a 8. táblázatot). 1972-ben a művezetők 7,1%-a volt nő a VEB Carl Zeiss Jenánál,638 és a nőbizottság később is figyelmeztetett arra, hogy a dolgozó nők létszámához képest
eltörpül a vezetők aránya (1976-ban 0,6% volt a közvetlen termelésirányításban
dolgozók aránya a nők között, 1980-ban pedig 0,9%).639 A vezető funkcionáriusok és az üzemvezetők között is lényegesen alatta maradt a nők aránya a gyárban dolgozó nőkének. 1976-ban 2041 vezető poszt volt a gyárban, aminek csak
10,6%-át töltötték be nők, míg 1980-ban a 2376 vezetői hely 12%-át foglalta el a
gyengébb nem.640 A nőbizottság jelentése élesen bírálta az üzemi káderpolitikát,
ami továbbra is előnyben részesítette a férfiakat: „Ellentmond a női iskolázottság emelkedésének az a sajnálatos tény, hogy a Frauensonderklasse 89 diplomásából csak 12 (13,5%) kapott középvezető vagy vezető funkciót.”641 De az 1981-es
634
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UACZ, WB Nr. 564, Referat des Direktors W zum Frauenforum am 8. 11.1984.
ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-2/17/612, Frauenarbeit, Einschätzung der
Durchsetzung der Frauenpolitik der Partei im VEB Carl Zeiss Jena durch die staatliche Leitung. Wie
werden die Frauen politisch-ideologisch befähigt, ihrer Rolle und Verantwortung bei der Durchsetzung der Beschlüsse der 8th Parteitages gerecht zu werden? 28. Juni 1974.
Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, i. m.
Referat des Direktors W zum Frauenforum am 8. 11. 1984, i. m.
Frauenarbeit, Einschätzung der Durchsetzung der Frauenpolitik der Partei im VEB Carl Zeiss Jena
durch die staatliche Leitung, i. m.
Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, i. m.
Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, Frauen in Leitungsfunktionen, i. m.
Frauenarbeit, Einschätzung der Durchsetzung der Frauenpolitik der Partei im VEB Carl Zeiss Jena
durch die staatliche Leitung, i. m.
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jelentés is arról tudósít, hogy vezetői szinten volt a legnehezebb az egyenjogúsítás:
Egyáltalán nem lehetünk megelégedve a képzett, diplomás nők karrierjének
emelkedésével. Ellenkezőleg, meg kell mondanunk, hogy e tekintetben óriási ideológiai hiányosságokat tapasztalunk. A női brigádvezetők és művezetők létszáma stagnált az elmúlt négy évben. Ráadásul csökkent a nők aránya az üzemvezetők és a vezető káderek között.642
A jelentésből azt szűrhetjük le, hogy a teljes foglalkoztatás és az iskolai végzettség terén sokkal könnyebb volt leküzdeni a nemi hátrányokat, mint a vezetés felsőbb (vagy akár középső) szintjén.
Nagyobb eredményeket sikerült elérni az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének megvalósításában. A gyár erre a szocialista alapelvre igen nagy hangsúlyt
fektetett, olyannyira, hogy felmérést is készítettek a férfi- és női keresetek alakulásáról (nagy szó volt ez akkor, ha belegondolunk, hogy mennyire ódzkodtak a
pártfunkcionáriusok a kérdőíves kutatástól!). Az is igaz, hogy a bérstatisztikák
ideológiailag pozitív eredményt hoztak: vagyis megerősítették azt, hogy a nőket nem különböztetik meg hátrányosan a fizetésnél (lásd a 9. táblázatot). Az
1978-as összehasonlításból azt látjuk, hogy nagyon kis különbségek voltak az
egy bércsoportba tartozó férfiak és nők fizetése között. A legkisebb különbségeket a legalacsonyabb bérkategóriában találjuk (0,08 márka/óra, ami elenyésző
összeg lehetett), a legnagyobbat pedig az 5-ös bércsoportban (0,75 márka/óra,
de ez sem tűnik nagynak). Ha a havi fizetéseket nézzük, akkor a különbség a férfi- és a női keresetek között 2 és 113 márka között ingadozott. A legnagyobb különbséget a magas bérkategóriákban találjuk: itt a férfiak 6–9%-kal kerestek többet átlagosan, mint a nők.643 Ezt általában a munka jellegével indokolták: a szakmunkás férfiak többnyire nagyobb darabokon dolgoztak, a nőknek meg inkább
a rosszabbul fizetett, aprólékos, bíbelődő munkák jutottak. A nőbizottság azonban nem találta jelét annak, hogy az üzemekben megsértették volna az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét. Ugyanezt állapította meg egy 1979-es jelentés,
amelyik elismerte, hogy a férfiak átlagosan többet kerestek, mint a nők, de ezt
azzal magyarázta, hogy a magasabb bérkategóriákban több férfi dolgozott, míg
az alacsonyan fizetett, szakképzetlen munkakörökben többségben voltak a nők.
Elég, ha egy pillantást vetünk a 10. táblára, és rögtön látjuk, hogy a legalacsonyabb bérkategóriában 84% volt a nők aránya, míg a legjobban fizetett munkások között csak 5–10%.644 Más tényezőket is talált a nőbizottság, amelyek nega642
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ThStA Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera, IV C-4/13/115, Frauenkommission, 1981, i. m.
UACZ, VA Nr. 3740, Analyse zur Entlohnung und Eingruppierung werktätiger Frauen im Vergleich zu
werktätiger Männern, 12. Oktober 1978.
UACZ, VA Nr. 3740, Analyse zur Entlohnung und Eingruppierung werktätiger Frauen im Vergleich
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tívan befolyásolták a női kereseteket: a részmunkaidősök túlnyomó többségben
nők voltak, a több műszakban dolgozók között pedig többségben voltak a férfiak (a műszakpótlék a keletnémeteknél sokban befolyásolhatta a fizetéseket,
gondoljunk csak az állandó kampányokra a több műszakért!). És ne felejtsük el,
Honecker a „munkások államát” akarta felépíteni, ami abban nyilvánult meg,
hogy a szakmunkások sokkal jobban kerestek, mint a titkárnők és a bérszámfejtők (és ezek „tipikusan” női munkák voltak a jelentés szerint). A nőbizottság
persze nem merte megkérdőjelezni a munkásideológiát, de az egyik öntudatos
funkcionárius hozzáfűzte a jelentéshez: „Így kell ennek lennie? Miért lennének
alsóbbrendűek ezek a munkák?”645 Ebben azonban nem a nemi megkülönböztetés érvényesült, hanem egyértelműen az osztályszempont: a szakmunkáért
ugyanis ugyanazt kapták a nők, mint a férfiak. A jelentés egészében azzal a kijelentéssel zárult, hogy a magasabb férfifizetéseket a „termelésben elfoglalt pozíció, és a nőknek a háztartás és a család ellátására irányuló nagyobb felelőssége”
magyarázza.646 Ami lényegében ugyanazt mondja, mint az én fenti kijelentésem,
ha leszámítjuk belőle az ideológiát.
A fentiek, ha töredékesen is, de azt gondolom, jól szemléltetik, hogy a keletnémet rendszer részben ideológiai (az NSZK-val való rivalizálás), részben pedig
gazdasági (munkaerőhiány) okok miatt valóban sokat tett a nők egyenjogúsításáért, akkor is, ha a nőpolitika felemásan érvényesült. Társadalompolitikájukban messzemenően, mondhatni, „teljes elszántsággal” kiálltak a teljes női foglalkoztatás mellett, és nagyon sokat tettek azért, hogy minden gyermekre kiterjeszszék az állami gondoskodást (a bölcsődék, óvodák, napközik kiterjedt rendszerével, ahol szimbolikus összeget kértek a gyerekek felügyeletéért és ellátásért).
Az nemcsak az államon múlt, hogy a legtöbb nőre továbbra is két teher hárult,
hiszen a munka mellett a háztartásért és a család ellátásáért is általában ők viselték a nagyobb felelősséget. Hozzátehetjük: a bevásárlás intézése önmagában
nem kis feladatot jelentett a hiánygazdaság feltételei között, ahol a pártfunkcionáriusok hősies küzdelme ellenére sem sikerült megoldani például, hogy a jénai
boltokban legyen elég női fehérnemű, és Biermann személyes beavatkozása kellett az „ideológiai probléma” megoldásához!
Ne becsüljük azonban alá az állami nőpolitikában rejlő emancipációs potenciált. A visszaemlékező nők valamennyien úgy érezték teljesnek az életüket,
hogy dolgoztak, és, mint láttuk, az óriási többség mindent megtett azért, hogy az
új rendszerben is legyen munkája – még akkor is, ha a férje el tudta volna tartani.
Az interjúkban megszólaló férfiak ugyancsak természetesnek vették, hogy részt
vesznek a háztartásban, és mind a munkában, mind pedig a családban egyen-
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zu werktätiger Männern im Kombinat VEB Carl Zeiss Jena, 6. September 1979. Verteilung weiblicher
Werktätiger auf die einzelnen Lohngruppen im Vergleich zu männlichen Werktätigen.
Uo.
Uo.
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lő partnerként kezelik a nőket. Még egyszer hangsúlyozom: a keletnémet nőpolitikának megvoltak a maga korlátai, és a társadalom férfiközpontúsága is sokáig éreztette a hatását (gondoljunk csak arra, hogy az üzemi és az állami vezetésben volt a legnehezebb javítani a nők arányát!). Ugyanakkor minden munkás,
aki egészében elutasította a Honecker-rendszert, elismerte, hogy a szocialista
rezsim sokat tett a dolgozó nőkért, és megkönnyítette számukra a munka és a
család összeegyeztetését. A visszaemlékezők azt is elmondták, hogy a munka és
a továbbtanulás kitágította a nők világát, és gyermekeik sem tudják elképzelni,
hogy háziasszonyként otthon üljenek. Ahogyan a mai trend mutatja, a nyugati
fejlődés is a nemi emancipáció irányába haladt. Talán nem véletlen, hogy a nőpolitika olyan pozitív emlékeket hagyott a keletnémetekben, hiszen egyike volt
azoknak a szociális területeknek, ahol az NDK valóban az élen járt. Tegyük hozzá: ebben – Magyarországgal összehasonlítva – fejlettebb ipari társadalma is segítette, mert a magyar esetben a párt emancipációs törekvéseit ellensúlyozták
a hagyományos társadalom által átörökített nemi szerepek és a hagyományos
családmodell.
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Az 1960-as évek reformidőszakának lezárulásával egy „néma” kompromiszszum született az állampárt és a munkásosztály között. Feladva korábbi általános emancipációs törekvéseit, a párt mindkét országban az életszínvonal emelésére és a fogyasztói igények kielégítésére koncentrált. Az állam lényegében garantálta, hogy a munkásosztály politikai hallgatása fejében gondoskodik a lakosság jólétéről és szociális biztonságáról, de új perspektívákat is ígért nekik a műszaki-technikai fejlődéssel párhuzamosan kibontakozó ipari növekedés alapján.
Ennek az elképzelésnek Magyarországon a hangzatos (és kifejező) életszínvonal-politika nevet adták, míg a fantáziátlanabb Honecker követte az állampárt
bürokratikus nyelvi hagyományait, és a gazdaság- és társadalompolitika egységeként emlegette állama „grandiózus célokat” maga elé tűző társadalompolitikáját. Ez a társadalompolitika azonban korántsem volt új: Ulbricht is a lakosság jólétének emeléséről beszélt, csakhogy majd azután, hogy az NDK ipara felküzdi magát a vezető exportőrök közé, és az így megnőtt nemzeti jövedelem fedezi majd a jóléti állam kiadásait. Mivel a keletnémet munkások nem bizonyultak eléggé türelmesnek, Honecker alatt változtattak a koncepción, és egyszerre
akartak modernizálni, és kiépíteni a jóléti államot.
Mindkét esetben figyelemmel követtük ennek a politikának a helyi megvalósulását és eredményeit. Magyarországon az 1970-es években valóban relatíve
nagyot emelkedett az életszínvonal. Ebben azonban a magyarok kezdettől fogva nagyobb szerepet szántak a magánkezdeményezésnek, mint a keletnémetek.
Már láttuk egy jelentős munkáscsoport, a bejárók példáján, hogy az anyagi gyarapodáshoz (például a házépítés) nagyon sokan kihasználták az állami ipar és a
mezőgazdaságban engedélyezett magánszektor lehetőségeit. A lakásépítésben
éppolyan nagy szerep jutott a magánkezdeményezésnek, főleg, ha összevetjük a
keletnémet esettel, ahol a döntő többség állami lakásokba költözött. Az életszínvonal emelkedése tehát csalóka volt, mert a béremelések ellenére nem az állami
keresetek játszották benne a főszerepet, hanem a különmunka vállalása, a fusizás és az egyéni ügyeskedés. Ráadásul az 1976-os, az életszínvonal-politika értékelésére irányuló felmérésből az is kiderült, hogy az emberek még akkor sem látták „jelentősnek” az életszínvonal emelkedését, amikor pedig a legjobban nőttek a reálbérek a korszakban. Érdemes hangsúlyozni, hogy a felmérésben résztvevők „objektíven” a megye legjobb helyzetű munkásai közé tartoztak (fizetés-
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ben, lakáshelyzetben, iskolai végzettségben). Elégedetlenségük figyelmeztethette a felső vezetést: az életszínvonal-politikára alapozott népszerűség igen veszedelmes politikai játék lehet, mert a megnövekedett igényeket az állam nem tudja kielégíteni. Ugyanilyen figyelmeztetésül szolgálhatott, hogy még abban az időben is, amikor az embereknek a legtöbb okuk volt a megelégedettségre, a párttagok alig egyötöde vélekedett úgy, hogy a dolgozókat a munkájuk szerint fizetik, és egy további egyötöd úgy gondolta, hogy az elvégzett munkának semmi
köze nincs a fizetéshez. Ez legalábbis azt jelezte, hogy a „munkások államában”
a párttagok közül sem hittek már túl sokan.
Az NDK-ban talán még a magyaroknál is lelkesebben vágtak bele az új társadalompolitikába. A Honecker-kormánynak Ulbricht sorozatos kudarcai után
nagy szüksége volt arra, hogy megmutassa: a párt igenis népszerű az egyszerű
emberek között. A munkások körében ráadásul valóban nagy volt a társadalmi elégedetlenség: gondoljunk csak a reformkorszakban megfogalmazott bírálatokra a párt felé. A Honecker-kormány igen egyszerű megoldást választott a
társadalmi elégedetlenség lecsillapítására. Megígérték, hogy állandóan emelik
a munkások fizetését, kiterjesztik a társadalompolitikai juttatásokat (a lakás is
állampolgári jogon járt volna!), és gondoskodnak arról, hogy a munkások a boltokban kapjanak is valamit a pénzükért. Az ideológiai harc fő frontját áthelyezték a fogyasztói ellátásra: a körzeti pártvezetés a korszakban rendszeresen beszámolt arról, hogyan áll a lakosság folyamatos és kielégítő ellátásáért folytatott „küzdelem”, és milyen árucikkeket hiányolnak az üzletekből a dolgozók. Az
1970-es évek elején még olykor komikusan hosszú listákon sorolták, hogy elvi elszántságuk és rendíthetetlen harcuk ellenére milyen termékeket keresett állandóan a lakosság, de később a hiánycikkek skálája szűkült vagy olyan „luxusárukra” korlátozódott, mint a kávé, a banán és a női alsónemű. Az 1980-as évek végének elmélyülő válságát jelzi, hogy megint krónikussá vált az áruhiány: a pártiratok állapotából kiindulva nem volt elég papír és indigó, de egy asztalos visszaemlékezése szerint szög sem.
A honeckeri társadalompolitikának azonban nem az általános áruhiány volt
az egyedüli Achilles-sarka. Nem elhanyagolható különbség volt ugyanis a két ország között, hogy a magyarok már a gazdasági reform időszakától kezdve a magánszektor bővítése felé tapogatóztak, miközben Honecker, éppen ellenkezőleg,
ahol lehetett, letörte a magánkezdeményezést (gondoljunk csak a kisüzemek államosítására), és a központosított elosztó rendszerrel akarta kielégíteni a növekvő fogyasztói igényeket. A központosított árutermelés és elosztás azonban
egész egyszerűen nem volt alkalmas arra, hogy biztosítsa a lakosság „folyamatos és kielégítő ellátását” a keresett árucikkekkel. Erről bármikor meggyőződhetünk, ha beleolvasunk a hangulatjelentésekbe, melyekben a folyamatos politikai
győzelmek és termelési eredmények hangoztatása mellett kénytelenek voltak

A jóléti diktatúrák összehasonlítása

265

említést tenni arról, hogy x és y közszükségleti árucikkből a termelési erőfeszítések ellenére hiány mutatkozik. A túlközpontosított gazdaságpolitika mellett
legalábbis kérdéses, hogy mennyire lehetett volna teljesíteni a növekvő fogyasztói igények teljes kielégítését. De az NDK esetében volt még egy probléma. Nemcsak a politikai ideológia terén kényszerült versenyezni az NSZK-val, hanem a
meghirdetett fogyasztáspolitikában is. Így hiába voltak a szocialista régióban kiemelkedő eredményeik (a keletnémet munkásfizetések kimagaslóan jók voltak,
a lakáskörülmények, hála az állami lakáspolitikának, jelentősen javultak, a társadalompolitikai eredményeket a családpolitikában, az oktatásban és a nőpolitikában pedig részletesen bemutattuk az előző fejezetekben), ha az állampolgárok a nyugatnémet médiában látott életmóddal és árukínálattal hasonlították
össze a saját helyzetüket, akkor bizony nem a szocializmus javára billent a mérleg. És ez az NDK-ban éppúgy, mint Magyarországon, világosan megmutatta az
életszínvonal-politika korlátait és az erre alapozott népszerűség törékenységét.
Magyarországon a szocialista fogyasztói politika kudarca előbb vált láthatóvá, mint az NDK-ban, ahol a represszív politikai légkör elfedte a dolgozók valódi politikai hangulatát. Ennek jeleit a Munkástiltakozásokban láthattuk, amikor az életszínvonal romlásával a dolgozók politikai türelme is egyre jobban fogyatkozott, és egyre bátrabban bírálták a kormány és a párt programját. Tanulságosak voltak itt az éttermi beszélgetések, a tömegközlekedés pellengérre állítása (zsúfolt buszok, tömött járatok, piszkos és késő vonatok, kátyús országutak, a köztisztaság hiánya), de általános „vészjelzésként” említhetjük a hangulatjelentések hangulatának „progresszív” romlását. Az 1970-es években még kötelező dicshimnusz és általános optimizmus előzte meg a finoman becsomagolt
bírálatot. Azt is úgy fogalmazták meg, hogy jelezzék: az emberek bíznak a pártban, ezért nem tartják meg maguknak a kritikájukat. Az 1980-as években ritkult
a pozitív bevezető, és szaporodott a negatív kritika. Már nemcsak arról esett szó,
hogy a párt politikáját rosszul érvényesítik, hanem arról is, hogy talán téves ez
az irányvonal. Ezt a „Munkáslakások és bejárás” című fejezetben leírtak is érzékeltetik, de a munkások politikai hangulatának általános elromlására még több
példát találunk majd a következő fejezetekben.
Mind az NDK-ban, mind Magyarországon az életszínvonal elromlása volt a
társadalmi elégedetlenség fő oka. Az NDK-ban a társadalompolitika létező eredményei ellenére akkora volt a szakadék a látható nyugatnémet árubőség és a keletnémet mindennapokban tapasztalt dühítő áruhiány között (hiszen hogyisne
lett volna dühítő, ha a fárasztó munkanap után nem kaptak húst a boltban, vagy
Biermann közbenjárása kellett ahhoz, hogy a Zeiss női dolgozói fehérneműt vásároljanak maguknak!), hogy kevesen hihették el: ha az állami társadalompolitika összességét nézzük, akkor a keletnémet munkás jobb körülmények között
él, mint a nyugatnémet – ahogyan a L’Unità cikke próbálta meg elhitetni a naiv
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nyugati baloldallal. Jeleztem, hogy a keletnémet pártiratok nem éppen alkalmas
források arra, hogy kiolvassuk belőlük a keletnémet állampolgárok valódi politikai hangulatát. Éppen ezért érdekes az új egyenlőtlenségek tárgyalása a hangulatjelentésekben, vagyis az a társadalmi felosztás, amelyik azokat tartja privilegizáltaknak, akik nyugatnémet valutáért nyugati árucikkeket vásárolhatnak.
A társadalmi ranglétra alján álltak a „normális” fogyasztók, vagyis azok a munkások, akik jól kerestek ugyan, de csak keletnémet márkáért tudtak vásárolni
a „rendes” boltokban, amelyeket a szocialista állam látott el áruval. Nem valószínű, hogy a pártfunkcionáriusokon kívül bárki átrágta volna magát az üzemi
pártbizottság jelentésein (erről a bürokratikus bikkfanyelv is gondoskodott), de
ha egy kapitalista kém mégis megtette volna, nyilván nagy elégtétellel olvashatta volna, hogy a „munkások államában” a valutázók megelőzték a munkásokat.
A magyar esetben már a gazdasági reform időszakában láthattuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése volt a munkáskritikák egyik fő céltáblája. Az 1973-as béremelés bevallott társadalmi célja az volt, hogy felzárkóztassa a munkáskereseteket a többi társadalmi csoport jövedelméhez, akiknek életszínvonala, úgymond, jobban fejlődött, mint a munkásoké. Az 1980-as években
az állami munkások politikai hangulatának elromlásával párhuzamosan tanúi
lehetünk az egyenlőtlenségek miatti zúgolódás fokozódásának. A kritika fő célpontjai a vállalkozók, a maszekok és a gazdasági vezetők, akik a magánszektorban jóval magasabb jövedelemhez jutnak, mint a munkások. Az osztrák életszínvonal is megjelent összehasonlítási alapként, de a magyar esetben ez nem
játszott akkora szerepet, mint a keletnémeteknél. Magyarországon a munkások
a növekvő magánszektorral kapcsolták össze az anyagi egyenlőtlenségek növekedését, ugyanakkor, ahogyan láttuk, sokan maguk is bekapcsolódtak a magánszektorba.
Ezért nehéz egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy miképp jelentek
meg az új egyenlőtlenségek a szocialista társadalomban. A keletnémetek a magánkezdeményezés lefojtásával és az állami bérek erős nivellálásával egyenlőbb
társadalmat hoztak létre, mint a magyarok. Sok jel mutat azonban arra, hogy ezt
az egyenlőséget az állampolgárok kevésbé értékelték, ha már azon az alapon is
megkülönböztették egymást, hogy „nyugati” vagy „keleti” árut vásárolnak-e. A
magyarok elítélően beszéltek ugyan a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséről, de ők is szívesen vállaltak munkát a magánszektorban, hogy jövedelmüket
növeljék. A jóléti diktatúrák célul tűzték ki a fogyasztás kollektív emelését, de ez
egyrészt, ahogyan láttuk, még a szigorú keletnémeteknél sem teljesült, másrészt
pedig úgy tűnik, hogy az emberek maguk sem üdvözölték akkora örömmel a teljes egyenlőséget. A fogyasztói igények kollektív kielégítése ezért sem a gyakorlatban, sem pedig társadalompolitikai téren nem aratott teljes sikert. A két rezsim gazdasági lehetőségeinek szűkülésével pedig a kormány a munkásosztály-
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lyal kötött „néma” egyezséget sem tudta már betartani. Nőtt az a meggyőződés,
hogy egyre kevésbé kifizetődő a politikai hallgatás. Ahogyan „A munkások és a
hatalom” című részben látni fogjuk, a magyar hangulatjelentések nagyon szépen
tükrözik ezt a folyamatot.
Mindeddig arról beszéltem, hogy miért volt hosszú távon „tévút” az életszínvonal-politika és a szocialista fogyasztás kiterjesztése mint a párt fő társadalmi jelszava. Noha nézetem szerint ez volt a munkásosztállyal kötött társadalmi
kompromisszum központi eleme, az állampárt mindkét országban más engedményekkel is megpróbálkozott. Újbaloldali megújulásról szó sem lehetett, hiszen, mint láttuk, a reformkorszak lezárulásával a párt mind Magyarországon,
mind pedig az NDK-ban következetesen és szigorúan távol tartotta az újbaloldalt és politikai programját a nyilvánosságtól. Nem véletlen tehát a régi munkásideológia felelevenítése. Ennek legfontosabb elemeit tárgyaltam az előző fejezetekben: az egyenlősítő bérpolitikát, a lakáspolitikát, a szocialista brigádmozgalmat és a munkásművelődést. És nem tagadhatjuk, hogy ez volt az a terület, ahol
a „munkások állama” talán a leginkább megvalósult. Ha megnézzük az állami fizetéseket az NDK-ban és Magyarországon, láthatjuk, hogy a szakképzett munkásság relatíve jól keresett, és nem voltak igazán nagy különbségek a vezetők
és a munkások között. A Rábában például nehezen tudtak művezetőket toborozni, mert a munkásoknak nem érte meg bekerülni a termelésirányításba, hiszen a nagyobb felelősség nem járt arányosan magasabb fizetéssel. Később, amikor megalakultak a gmk-k, az állam már kevésbé tudta érvényesíteni ideológiai
megfontolásait, de a nagyiparban dolgozó szakmunkásréteg a szocialista rezsim
bukásáig privilegizált csoport maradt. Még inkább így volt ez a keletnémeteknél,
ahol az ideológiai megfontolások olyan erősek voltak, hogy egy szakmunkás nemegyszer többet keresett, mint egy kezdő mérnök vagy egy kutató (nem is beszélve egy titkárnőről vagy egy bérszámfejtőről). Az állami bérpolitikában tehát
a Honecker-kormány a rendszer bukásáig érvényesítette a munkások érdekeit.
A közösségépítés és a munkáskultúra támogatása a régi szociáldemokrata programpontok között is szerepelt, vagyis komoly baloldali hagyományokra támaszkodott. Azt mondhatjuk, hogy míg régebben a munkásság politikai
öntudatának megerősítése és társadalmi-politikai cselekvésre való buzdítása
volt a cél, addig a szocialista brigádmozgalom mindkét országban a munkások
depolitizálását szolgálta: foglalják csak el magukat a közösségépítéssel, a klubdélutánokkal, a tekézéssel és a mozival, de ne kívánjanak beleszólást a politikai
és a termelési kérdésekbe. Ezt egyértelműen bizonyítják a Rábánál a brigádvezetők és az üzemvezetők konfliktusai, de az interjúk is megerősítik, hogy a brigádoknak nem volt igazi politikai szerepük. Ugyanezt mondhatjuk el a munkásművelődésről: nem az volt az elsődleges cél, hogy kineveljék a politikai utánpótlást vagy esetleg egy baloldali kritikai ellenzéket, hanem az, hogy teljesítsenek
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bizonyos kvótákat, és munka után lekössék az embereket. A nappali egyetemi
oktatás kiterjesztésével csökkent a munkásegyetemek, levelező tagozatok jelentősége a káderutánpótlásnál. A magyar szociológiai vizsgálatokból ismert, hogy
már az 1960-as években is jórészt az értelmiség soraiból verbuválódtak az egyetemi hallgatók, később pedig tovább nőttek az iskolai egyenlőtlenségek az egyes
osztályok között. De a keletnémet adatok is azt mutatják, hogy a Honeckerkorszakban csökkent az iskolai mobilitás, és a felsőoktatásban a káderelit reprodukálta önmagát. A munkásművelődés így, akármilyen nemes célokat szolgált
is egyébként, egyre kisebb szerepet játszott a munkások társadalmi mobilitásában. Ebből is látható, hogy a munkásideológia csak a nevében volt régi; a munkásosztály társadalmi-politikai felemelkedése ekkor már egyik párt napirendjében sem állt az első helyen. Vagy úgy is fogalmazhatunk: megelégedtek az addigi eredményekkel, és nem a munkásosztály további felemelkedését, hanem a fogyasztás bővítését tartották a legfontosabb politikai feladatnak.
A munkásművelődésnek és a felnőttoktatásnak természetesen volt sok pozitív hozadéka. A keletnémet–magyar összehasonlítás mindenesetre szemlélteti a
magyarok iskolázottsági lemaradását, és alátámasztja a keletnémetek előszeretettel hangoztatott propagandáját a keletnémet munkaerő szakképzettségéről.
Az 1970-es évek közepén a Rába dolgozói negyedének nem volt meg a 8 általános
iskolája – és emeljük ki, a gyár Magyarország egyik legfejlettebb régiójának volt
az elitvállalata. A gépipar ráadásul a kiemelten támogatott iparágak közé tartozott. Ugyanekkor a Zeiss férfi munkásainak mindössze 6%-a volt szakképzetlen, és nagyon magas, 80%-os volt közöttük a szakképzettek aránya. A Rába férfi munkásai körében alacsonyabb volt a szakmunkások aránya: 65%. Ráadásul a
szakmunkások csoportjában is sokaknak nem volt meg a 8 osztálya (16%), ahogyan az kitűnik a 4. táblázatból. A megyében dolgozó segédmunkások esetében
kétharmados volt ez az arány. Az is elgondolkodtató, hogy a megye kultúrmunkásai „szembetűnő hiányosságokat” tapasztaltak a lakosság anyanyelvi műveltségében. Ugyanakkor megnyugtató, hogy a lakosság 65–70%-a ritkán vagy gyakran, de olvasott könyveket.
Az előző fejezetekben részletesen beszámoltam az oktatás javulásának statisztikai mutatóiról. Nem kívánom itt újból hosszú számsorokkal untatni az olvasót. Amire rá szeretnék mutatni, az sokkal inkább a közösségi élet, a felülről
támogatott intenzív társas együttlét minőségi aspektusa. A szocialista brigádmozgalom és a munkásművelődés ugyan távolról sem a hatalomban való aktívabb részvételre akarta felkészíteni a munkásokat, és a munkásdemokrácia kiszélesítése is csak a mozgalom propagandájában szerepelt. Ha hatalmat nem
is, közösségi élményt valóban adtak az embereknek. Ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy mind a magyar, mind pedig a keletnémet munkások a közösségek
minőségét tartották a két rendszer, a szocializmus és a kapitalizmus egyik leg-
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jellemzőbb különbségének. A német életútinterjúkban különösen nagy szerepet
kapott a nagyobb egyenlőség és az egyenlő helyzetből, problémákból fakadó erősebb társadalmi szolidaritás, segítőkészség a szocializmus idején. De a magyarok éppúgy elmondták, hogy a régi rendszerben több együttérzésre számíthattak kollégáiktól, főnökeiktől és szomszédaiktól, és nem voltak akkora anyagi és
társadalmi különbségek az emberek között.
Az interjúk alapján egyértelműen leszögezhetjük: a szocialista közösségek
emlékét mind Magyarországon, mind Kelet-Németországban szeretetettel őrizték meg a munkások, függetlenül attól, hogy miképp vélekedtek magáról az államszocializmusról. Ez megerősít minket abban, hogy egy közösségalapú kapitalizmuskritikának lehetett volna társadalmi vonzereje. Ezelől azonban az állampárt mind a két országban következetesen elzárkózott. Így a szocialista brigádmozgalom és a közösségépítés is csak a látszatot szolgálta: nem az emberek politikai-szellemi „felfegyverzését” – kevésbé militáns nyelven: felkészítését
arra, hogy egyenjogúan vegyenek részt egy demokratizálódó közéletben –, hanem sokkal inkább depolitizálását és egyfajta helyettesítő időtöltést. Ezért nem
lehettek ezek a közösségek a „szocialista öntudat” hordozói, sőt, a munkások
többségének valójában olyan szociális közeget jelentettek, amely kívül esett a
hatalom és a politika szféráján.
Ha egy mondatban akarjuk összegezni a jóléti diktatúrák eredményeit, akkor
azt mondhatjuk, hogy a munkásosztályt valóban emancipálták annyiban, hogy
egy részüket (elsősorban a szakképzett nagyipari munkásréteget) „beemelték” a
középosztályba. Ennek volt egy anyagi dimenziója: láttuk, hogy a szakmunkásfizetések a többi társadalmi réteghez képest magasak voltak mind a két országban. A magyar képet az 1980-as években módosította a növekvő magánszektor,
de a magasan képzett szakmunkásoknak megvolt a lehetőségük arra, hogy kihasználják a nagyobb piaci lehetőségeket. A kulturális szférában jobban megmaradtak az egyenlőtlenségek, de a munkásművelődés programja – ha eltekintünk attól, hogy a „tömegekre” felülről, egy meghatározott ideológia és világkép
nevében akarták ráerőltetni a magaskultúrát – a kulturális hátrányok leküzdését is szolgálta. Hiszen a színház- és balettelőadások látogatása, a komolyzenei
koncertek, az amatőr művészcsoportok fellépései, a tudományos ismeretterjesztő előadások és a könyvtárlátogatás a hagyományos középosztálybeli kulturális szórakozásokat kívánta megnyitni a munkások előtt. A társadalmi dimenzióról pedig elég, ha annyit mondunk, hogy a keletnémetek például sokszor kifejezetten előnyösebbnek tartották, ha megmaradnak a „munkásosztálybeli” kategóriában, mintha átsorolják őket az értelmiségbe. Ez persze abból is fakadhatott, hogy a munkásosztályhoz való tartozás jelentett bizonyos előnyöket például az egyetemi felvételinél. De ugyancsak az emancipációt jelzi, hogy még a rendszerváltást követő években is sokkal többen sorolták be magukat a volt szocia-
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lista országokban a munkásosztályba, mint Nyugaton, ahol a többség inkább a
középosztállyal azonosult.
Nem állíthatjuk tehát, hogy a szocialista rendszernek egyáltalán nem voltak
emancipációs eredményei, még akkor sem, ha a munkásosztály felemelése felemás módon sikerült, és azon az áron, hogy ha nagyobb esélye volt is az egyéni
felemelkedésnek, mint bármikor a kelet-európai történelem folyamán, a munkásosztály egészét kirekesztették a politikai hatalomból. Nem tudjuk, ugyanez
az emancipáció milyen mértékben következett volna be egy kapitalista társadalomban – hiszen a korszakban Nyugaton is sokat beszéltek a munkásosztály
középosztályosodásáról. Én azt mondanám, hogy a szocialista rendszer megpróbált felgyorsítani bizonyos általános emancipációs folyamatokat, de minden
országban beleütköztek a meglevő elmaradott társadalmi struktúra korlátaiba.
Ennek talán legjobb példája a nőpolitika. Noha az állampárt mindkét országban
zászlajára tűzte a nők emancipációját, az iparilag fejlettebb keletnémet társadalomban ez a politika sokkal eredményesebb volt, mint Magyarországon, ahol az
emancipáció beleütközött a nemi szerepek konzervatív felfogásába.

4. rész
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Pártépítés és munkáskvóták
A Magyar Szocialista Munkáspárt saját magát tömegpártként és munkáspártként határozta meg. 1986-ban a pártnak 883 131 tagja volt országszerte, ami a teljes népesség 11,1%-át tette ki. Ugyanebben az időben Győr-Sopron megye párttagsága 31 893 főt számlált.647 A párttagság létszáma a megyében az 1980-as évek
folyamán alig változott: 1981-ben 30 808 főt ad meg a statisztika,648 1983-ban 30
800-at,649 1984-ben pedig kereken 31 000-et.650 Annak ellenére, hogy a párt folyamatosan erőfeszítéseket tett azért, hogy növelje a munkások arányát a párttagok között, 1975 és 1981 között a megye párttagsága 9%-kal nőtt, míg a munkás
párttagok létszámát csak 6%-kal sikerült megnövelni. 1981-ben a megye párttagságának kevesebb mint a fele (40,2%) volt fizikai munkás. A párttagok aránya a munkásság körében megfelelt az országos 10%-nak (a szervezettség aránya 6 és 20% között váltakozott az egyes üzemekben). Ugyanakkor a párt igyekezett megnyerni a szakképzett munkáselitet: az 1975 óta felvett munkás párttagok többsége szakmunkás volt, vagy művezető. A párttagság azonban nem jelentett egzisztenciális kérdést a munkásoknak; a pártból kikerülők között a legnagyobb, 70%-os volt a munkások aránya.651
Mivel az MSZMP munkáspártként határozta meg magát, a párt adminisztratív eszközökkel is igyekezett fenntartani a munkások megfelelő arányát a szervezetben. A pártépítő munkáról szóló jelentésekben nyíltan beszámoltak a kvótákról, amelyeket a pártszervezetnek sikerült teljesítenie, illetve azokról is, amiken még „javítani” kellett a jövőben. Így kvóták szabályozták a munkások, a nők
és a fiatalok arányát az újonnan felvett tagok között. Az adminisztratív eszközökkel persze gyakran éppen az ellenkező hatást érték el, mint amit szándékoztak (ti., hogy a munkások között növeljék a párt népszerűségét), mert sok mun647
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GyML, X. 415/186/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Tájékoztató az 1986.
évi tagfelvételekről és a pártból való kikerülésekről, 1987. március 11.
GyML, X. 415/32/10, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1982. február 9. A párt tömegbefolyása, szervezettsége, a pártépítő munka tapasztalatai a munkások
körében.
GyML, X. 415/32/10, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1983. április 5. A pártonkívüliekkel folytatott beszélgetések tapasztalatai, javaslat a további feladatokra.
Tóth László (szerk.): Győr-Sopron megye, i. m. 70.
A párt tömegbefolyása, szervezettsége, a pártépítő munka tapasztalatai a munkások körében, i. m.
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kást csak azért szerveztek be a mozgalomba, hogy betöltsék a kvótákat. A meggyőződés hiánya a statisztikában is megmutatkozott: a pártból kikerülők között
65–70%-os volt a munkások aránya. A kilépést az emberek leggyakrabban a túl
magas tagsági díjjal, családi okokkal (vallásosság) indokolták, vagy egyszerűen
azzal, hogy nincs idejük részt venni a pártéletben.652 Ez azt mutatja, hogy a felvételnél sokszor nem vették komolyan a követelményeket, vagy el sem magyarázták rendesen a munkásjelölteknek, hogy milyen kötelezettségeket ró rájuk a
párttagság (nehogy elijesszék őket az elején).
Az 1968-as új gazdasági mechanizmus kapcsán kiéleződött pártvitákban komoly szerepet kapott a reformnak a munkásosztály helyzetére gyakorolt hatása, illetve a munkások reakciója a piac kiszélesítésére. Sok régi kommunista félt
attól, hogy a reform, a növekvő egyenlőtlenségek és az áremelések csökkentik a
kormány népszerűségét, és sok munkást elidegenítenek majd a párttól. A megyében a reform körüli vitákat belső hatalmi harcok is színesítették.653 Akármi
volt is az ok, a megyei pártvezetőségben nyíltan beszéltek a párttagok csökkenő politikai aktivitásáról, amelyet az emberek rossz politikai hangulatával hoztak összefüggésbe:
Véleményem szerint meg kellene azt is mutatni, hogy a X. Kongresszus654 után
nem olyan mértékben erősödtek a párt tömegkapcsolatai, mint ahogyan azt a sikeres Kongresszus után elvártuk. Sőt, az a tapasztalatunk, hogy az országgyűlési
és tanácsválasztások után csökkent a tömegek politikai aktivitása, időlegesen lazultak a párt tömegkapcsolatai. A tömegekkel végzett munkának még nem érettek be a politikai eredményei. Véleményem szerint ezt a párt legfelső vezetésének nyíltan meg kell mondani, hogy le tudják vonni a helyes következtetéseket.655
Itt csak vissza szeretnék utalni arra, hogy a reformkorszakban mennyit panaszkodtak a pártmunkások az emberek önzésére és a közösségi szellem hanyatlá652
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GyML, X. 415/48/2, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Jelentés a tagkönyvcsere munkálataival kapcsolatos számszerű adatokról. 1976. július 6. A jelentés szerint a pártból kikerültek között 70%-os volt a munkások aránya. A kilépők közül 28% hivatkozott családi okokra (vallásosság), 20% nem vállalta a párttagsági kötelezettségeket, és 22% indokolta kilépését betegséggel és időskorral. 1985-ben ugyancsak 70% volt a pártból kikerültek között a munkások aránya. A törlések leggyakoribb oka a szervezeti élet elhanyagolása volt. GyML, X. 415/194/5, MSZMP Győr-Sopron Megyei
Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1986. március 4. Szóbeli tájékoztató az 1985. évi
tagfelvételek alakulásáról.
A megyei párttitkár és a Rába vezérigazgatója körül kialakult konfliktusról lásd Tischler János: A “győri csata” – 1965, i. m. Tischler a személyi oldalról írja le a konfliktust, Horváth Ede visszaemlékezésében a keményvonalasok reformellenessége volt a vezérigazgató elleni támadás fő motívuma. Horváth
Ede: Én volnék a Vörös Báró?, i. m. 30–32.
Az MSZMP X. Kongresszusára 1970. november 23–28-án került sor.
Feljegyzés „A párt tömegkapcsolata, a pártszervezetek és tömegszervezetek, tömegmozgalmak politikai vitája” c. vitaanyagról, i. m. 2.
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sára. Mindez szerintük nagyon rossz irányba befolyásolta a párt és a munkások kapcsolatát, olyannyira, hogy a megyei pártbizottság ülésén is szóba került
a rossz politikai hangulat és a párt csökkenő tömegbefolyása. Igaz, hogy az is elhangzott, amire már a keletnémet munkások kapcsán is hivatkoztam: a munkásoknak nem volt létérdekük a párttagság. Aki nem akart nagyobb karriert, azt
nem tudták mivel fenyegetni. A pártnak viszont érdeke volt, hogy maga mellé állítsa az üzemekben is nagy tekintélynek örvendő képzett szakmunkásréteget, hiszen ez biztosította a munkáspárt társadalmi támogatását. Láttuk, nagyon adtak arra, hogy tagjaik példamutató életet éljenek, hiszen meg kellett őrizniük a
párttagság társadalmi tekintélyét. Ezért a jó szakmunkásoknak azt is elnézték,
hogy sokkal lazábban veszik a párttagsággal járó kötelezettségeket, mint ahogyan kívánatosnak tartották volna a megyei pártvezetők. Ezt az üzemi párttitkár is megfogalmazta, amikor arról panaszkodott, hogy az üzemi párttagok politikai aktivitása nem mindig megfelelő (a Zeissnál ugyanezzel a kritikával találkoztunk abban az időszakban, amikor a pártmunkások még őszintébben beszéltek az üzemi pártépítés nehézségeiről).
A pártból való kikerüléssel kapcsolatban nagyon egyetértek X. elvtárssal akkor,
amikor felveti a fizikai dolgozók közötti tagfelvétel problémáját, hogy kifejezi az
ottani terület hangulatát. Én ezen egy kicsit még túlmennék, hogy ebben kifejeződik a párt politikája iránti vélemény is. Általában egyetértenek a párt politikájával, illetve annak megvalósításával a dolgozók, de a részkérdésekkel szemben
a munkások körében más állásfoglalás van. Pl. bérkérdések, árak nem megfelelő alakulása stb. Ebben közrejátszanak a helyi hangulati elemek. A pártból kikerülő munkások arányszámában is érezhető, hogy a munkások körében nincs egzisztenciális függőség, „egyik satupadtól megy a másik satupadig”. Véleményem
szerint, ezek az okok – melyek fel vannak vetve – ezek egy kicsit az adott területen
a pártvezetőség gyengeségét takarják. Amikor előkészítjük a párttagokat felvételre, nem vagyok meggyőződve arról, hogy megfelelően ki vannak-e képezve, hogy
milyen jellegű kötelezettségeik vannak a párttal szemben. Pl. a Vagongyárban
ha megkérdeznénk néhány párttagot, vajon meg tudná-e mondani, hogy mik az
ő kötelezettségei, a 10 főből 5 nem tudná elmondani.656
Ha a nagyobb karrier lehetősége sokszor nem is, a munkások politikai és anyagi
megelégedettsége viszont annál inkább befolyásolta a munkások hajlandóságát
arra, hogy csatlakozzanak a párt soraihoz. Itt azonban nagyon érződött az életszínvonal-politika elromlása, mert a munkások egyre kevésbé voltak megeléged656

GyML, X. 415/117/8, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1971. október 13. Jelentés a 10. kongresszus óta felvett párttagok szociális összetételéről, valamint
a pártból kikerültek összetételéről és okairól, 9.
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ve helyzetükkel. A Rába MVG pártvezetősége őszintén beszélt a pártépítés gyárbeli nehézségeiről:
A felvételre kerülők többségénél a pártszervezet kezdeményez, és csak kisebb része kerül ki az önként jelentkezők közül. Ezek is elsősorban fiatalok, akik leszerelt katonák, és a KISZ-ben végzett munkájuk alapján kérik felvételüket. Jelentkezésüket az alapszervezetek szívesen fogadják, és pártcsoporton belül foglalkoznak a felvételükkel. Emellett esetenként az ajánlók felelősségének érvényesítése
és elsősorban a jelöltek munkájának figyelemmel kísérése a felvétel után gondot
okoz, amelyet bizonyít, hogy az 1969-ben, 1970-ben felvett párttagok közül 7 főt
kellett – kizárni (1 fő), törölni (4 fő), illetve fegyelmileg (2 fő) – felelősségre vonni. A pozitív eredmények mellett problémaként jelentkezik, hogy egyes párttitkárok egyedül végzik a pártépítés irányítását, nem vonják be megfelelőn a vezetőség
tagjait és a pártcsoportok vezetőit a feladatok végrehajtásának segítésébe. Ebből
adódik, hogy a tervbe felvettek egy része nem, vagy a betervezett fizikai dolgozók
helyett alkalmazottak kerülnek felvételre.
A fentieket úgy is olvashatjuk, hogy a kvótákat betöltendő olyanokat is felvettek a pártba, akiknek nem volt komoly politikai elkötelezettségük, csak éppen
igent mondtak az üzemi párttitkár vagy az idősebb munkások nógatására. Aztán inkább nem jártak el a pártgyűlésekre, és nem fizették a tagdíjat – ahogyan
majd látni fogjuk, az érdektelenség volt a pártból való kikerülés egyik leggyakoribb oka a munkások körében. Az meg, hogy a párttitkárokra maradt a pártépítés, szintén arról tanúskodik, hogy általában kevés munkás érzett kedvet ahhoz,
hogy önszántából bekapcsolódjon a párt munkájába. Az önszerveződést tehát
mindenképpen kizárhatjuk a pártépítés módszerei közül. Nem, a pártot adminisztratív eszközökkel építették, ami mindennél világosabban mutatja a pártnak a munkásosztálytól való elidegenedését. Egyébként az üzemi pártbizottság
is elismerte, hogy igyekezetük ellenére nem tudtak felvenni elegendő munkás
párttagot:
Az üzem területén azok az erőfeszítések, melyeket a fizikai dolgozók felvételének
emelése érdekében a pártvezetés tett, nem realizálódtak megfelelően. A számszerű növekedéssel egy időben lassan emelkedett a fizikai dolgozók aránya (1970ben 61,5%, 1972-ben 62%). 1971. és 1972. első negyedév: 170 felvett, ebből 105
munkás (62,5%).657
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GyML, X. 415/124/14, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1972. március 30. Jelentés a Vagongyári Pártbizottság párttaggá nevelési munkájáról.
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A munkás párttagok nem megfelelő arányát megyei szinten is érte bírálat: egy
1975-ös jelentés megállapította, hogy a felvett munkások aránya az új tagok között 0,5%-kal alacsonyabb, mint a kvóta, és gyakran megtörtént, hogy az üzemi
pártbizottságok inkább a készségesebb szellemi dolgozókat vették fel a munkások helyett.658 Ebben persze gyaníthatjuk a munkásosztály „leértékelődését”; de
éppúgy előfordulhatott, hogy egyszerűen nem tudták elég szakmunkással feltölteni a párt sorait. További gondot jelentett a bejárók egyházi kötődése; hiszen
már az 1968-as gazdasági reform kapcsán láthattuk, hogy a falusi értelmiségi elit
egyházi kapcsolatait is kritikával illették. Több jelentés hangsúlyozta, hogy a falvakban nagyobb a vallásosság, mint a városokban. Az egyházi befolyás terjedésére a párttagság körében egy információs jelentés is felhívta a figyelmet:
Megyénkben kb. 500 olyan párttag van, aki hittanórára járatja a gyermekét és
rendszeresen vesz részt vallási szertartásokon. Következetesebben kell leküzdeni ezt a befolyást.659
A vallásos kötődés az 1980-as években is gátolta az új felvételeket a megyében:
Még nagy a vallásosság a falvakban. Nem volt olyan színvonalú a tagfelvétel, elég
sokat visszautasítottunk a város területén éppen az előbb említett okoknál fogva.
Ezen kívül gond az is, hogy a városba költözők között sok olyan van, aki bizonyos
előnyszerzés reményében akar párttag lenni.660
Kétségtelenül szép számban voltak olyanok, akik egyéni hasznot reméltek a
párttagságtól; de hozzátehetjük, hogy az előnyszerzők többsége valószínűleg
nem a munkásosztályból verbuválódott.
A pártépítés két sarkalatos pontját, a fiatalok és a munkások kellő számú toborzását a párt a következő években sem tudta teljesíteni. Ebből világosan kiolvashatjuk a munkáspárt társadalmi támogatásának csökkenését éppen azok körében, akiket a leginkább szeretett volna megnyerni politikájának:
Nem sikerült növelni a jelenlegi foglalkozás szerinti munkásarányt, valamint az
éves tagfelvételekben a jelentős munkástöbbséget. Mindkét esetben csökkenés jellemző (különösen Győr és Sopron városok területén). Nem sikerült érvényesíte658
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GyML, X. 415/4/31, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1975. november 26. A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító
tevékenységéről.
GyML, X. 415/132/54, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Havi összefoglaló jelentések a kül- és belpolitikai eseményekről, a lakosság hangulatáról. 1973. február.
GyML, X. 415/156/2/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1984. szeptember 4. Tájékoztató az 1984. 1. félévi tagfelvételek összetételének alakulásáról.
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ni, hogy a felvételre kerülő munkások között a nagyüzemekben felvettek legyenek
döntő többségben (évente az össz-felvettek 25–28%-át vették fel a megye 19 nagyüzemében). Nem, vagy nehezen sikerült a 30 év alatti korosztályból az évente felvettek kétharmadát biztosítani.661
A magyarok, szemben a németekkel, a korszakban egyre nyíltabban kimondták
a rossz híreket. A jelentés a végén még egyszer leszögezi, hogy „a pártalapszervezetek nevelőmunkájának gyengeségei miatt” sem a munkástöbbséget, sem pedig a fiatalok kétharmados arányát nem sikerült elérni Győrben és Sopronban
az új felvételek között. A 30 év alatti korosztály aránya a megye párttagsága körében 12,3-ról 8,9%-ra, a 18–26 évesek aránya pedig 5,9-ről 3,4%-ra csökkent. A
fiatalok aránya országosan is csökkent, 12,4-ről 10,7%-ra.662 A pártépítők azt is
elmondták, hogy a megyében igen magas a munkások és szövetkezeti parasztok
aránya a pártból kikerültek között (77,4%, míg országosan 73%). Ennél is fontosabb volt a párt csökkenő munkástámogatottsága, amiről a jelentés őszintén tudósít:
A politikánk mellett kiálló, azzal egyetértő, a munkahelyén jól dolgozó, tekintélylyel rendelkező munkások jelen körülményeik között egyre inkább leterheltségre,
elfoglaltságra, többletjövedelem szerzés szükségességére hivatkozással nehezebben vállalják a párttagsággal járó növekvő követelményeket, a mind következetesebben számon kért kötelezettségeket. Követelménytámasztásunk ellenére az
egyes nagyüzemekben felvettek száma nem nőtt, sőt, tendenciaszerűen csökkent,
a szervezettségben mutatkozó jelentős különbségek nem változtak.663
Noha a párt munkáspártként határozta meg magát, már nem tudta biztosítani
a munkástöbbséget a tagjai között. Jelzésértékű, hogy a megyében az 1983-ban
felvettek 73%-a volt eredeti foglalkozására nézve munkás, de már csak 44,4%
dolgozott a termelésben.664
A munkásfelvétel csökkenése a nagyüzemekben rossz jel volt, mert a párt a
nagyipari munkásosztályt tekintette fő társadalmi bázisának. Győrben hét üzemi pártbizottság működött: a Vagongyár, az Építőipari Vállalat, a Richards
Finomposztógyár, a Pamutszövő, a Textilipari Vállalat, a MÁV és a Volán pártbizottságai. 1975-ben a hét nagyvállalat 80 pártalapszervezete 4300 embert tö661
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GyML, X. 415/37, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1983. október 4. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottsága 1983. június 21-i határozata alapján a tagfelvételi munkáról, a párt összetételének alakulásáról, a további feladatokról a megyében.
Uo.
Uo. Kiemelés – B. E.
GyML, X. 415/37, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1983. december 13. Jelentés a tagfelvételi munkáról.
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mörített, ami a város párttagságának 37,14%-át tette ki. A hét nagyvállalat 33
000 embert foglalkoztatott. 77%-uk volt fizikai munkás, vagyis a városi munkásság döntően a nagyvállalatoknál dolgozott.665 A Rába MVG, mint a megye legjelentősebb iparvállalata, mondhatta magáénak a legnagyobb pártszervezetet:
1975-ben 28 alapszervezete volt (a hat másik nagyvállalatnak 6–11), és párttagsága csaknem 2000 főt számlált (1965). A tagság túlnyomó része (86%) férfi volt.666 1983-ban a párttagság leapadt 1786 főre (miközben a megye párttagsága növekedett az eltelt időszakban). A pártalapszervezetek nem tudtak megfelelően gondoskodni az utánpótlásról: 1975 és 1980 között 6412 új tagot vettek fel,
miközben 9573 ember került ki a pártból. 667
A munkások és a fiatalok csökkenő aránya a pártban minden jel szerint általános trendet tükrözött. Az üzemi pártbizottság jelentéseiben egyre sűrűbben
szerepel, hogy nem tudják megnyerni a pártmunkának a szakképzett fiatalokat:
Gondot okoz, hogy kevés fiatal szakmunkást vesznek fel a pártba. Sok közülük a
bejáró, a munkahelyet könnyebben változtató. Nősülés után a családalapítás, lakásszerzés anyagi feltételeinek biztosítása szabadidejük jelentős részét is leköti.
Környezetük is hajlamos elfogadni, hogy „nem érnek rá közéleti politikai munkát
végezni”, majd ha a legszükségesebbet megszerezték.
Az 1979-es leépítés a Rábában (ami pedig főleg az adminisztratív dolgozókat
érintette) szintén negatívan befolyásolta a párttagság hangulatát:
A gyáron belül végrehajtott átszervezés, elbocsátás, béremelésekkel kapcsolatos
sértődések növelték a pártból kikerülők számát. Úgy ítélték meg, hogy a pártszervezet nem védte meg őket, ezért kiléptek, vagy töröltették magukat.668
Jeleztem, hogy a korszakban nem volt könnyű megagitálni a munkásokat: 1983ban az MVG alkalmazottainak 17%-a volt párttag, miközben a munkások között
15%-os volt a szervezettség. Igaz, a munkások még így is többséget alkottak az
üzemi párttagságban (64%), hiszen az üzem dolgozóinak nagy része fizikai munkás volt. A 30 év alattiak aránya 10% volt a párttagok között.669
Az 1980-as évektől egyre kevésbé vették figyelembe a munkáskvótákat, igaz,
hogy a felvételek száma is folyamatosan csökkent. 1980-ban a megye párttagsá665
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A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító tevékenységéről, i. m.
Uo. Melléklet.
GyML, X. 415/25/13, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1980. március 14. Kimutatás a megye területén lévő nagyvállalatok párttagfelvételének alakulásáról 1975–1979 között. MVG győri telephelyén be- és kilépők száma. Melléklet.
A párt tömegbefolyása, szervezettsége, a pártépítő munka tapasztalatai a munkások körében, i. m.
GyML, X. 415/532/2/2, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1984. február 2. Tájékoztató az 1983. évi párttaggá nevelés, a párttag felvételek tapasztalatairól.
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ga még 1,8%-kal nőtt, 1982-ben 1,5%-kal, 1984-ben 1%-kal, 1986-ban pedig már
csak 0,5%-kal.670 Egy 1987-es beszámoló lényegében megismételte az 1983-as,
fent idézett negatív tapasztalatokat az üzemi pártépítés területén:
A munkások felvételi aránya nem a kívánt mértékben emelkedett. Több munkás
került ki a pártból, mint amennyit felvettek. A törekvések ellenére nem sikerült
elérni, hogy a megye nagyüzemeiben – a lehetőségek jobb feltárásával – eredményesebb legyen a pártépítő munka. A tagfelvételek száma több nagyüzemünkben
visszaesett. Pl.: MVG, Textilipari Vállalat, Graboplast, Rába MMG,671 stb. Ennek
oka szorosan összefügg társadalmi, gazdasági gondjainkkal, a munkahelyi közérzetet negatívan befolyásoló tényezőkkel, helyenként a pártmunka, az alapszervezeti munka gyengeségeivel, az egyes párttagok közömbösségével, példamutatásának hiányával.672
Az országos adatok hasonlóképpen a munkások százalékos arányának csökkenését mutatták ki a párttagság soraiban: 1980 és 1986 között 6%-kal csökkent a
munkásfelvételek aránya, és 1986-ban az ország párttagságának kevesebb mint
a fele (42%) volt munkás.673 Ezek a számok világosan mutatják, hogy csökkent a
párt társadalmi és politikai vonzereje a munkások körében. A régi baloldali ideológia legitimációs tartalékai kimerültek; de ennek üzemi bizonyítékait „Az életszínvonal-politika bukása” című fejezetben mutatom be részletesen.

Pártélet
Hivatalosan a párttagok kötelezettségei közé tartozott a pártgyűlések rendszeres látogatása. Ez persze külön terhet rótt azokra a munkásokra, akik a fizikai
munkában kifáradva legszívesebben hazamentek volna pihenni, és valószínűleg csökkentette szemükben a párttagság vonzerejét. Ahogyan majd látni fogjuk,
az üzemekben tettek is engedményt a dolgozóknak, és voltak olyan pártalapszervezetek, amelyek ritkábban gyűléseztek. Azt is nehéz megítélni, hogy menynyi „politikai” aktivitásról tettek tanúbizonyságot a párttagok a gyűléseken. Az
MVG-ből kevés alapszervezeti pártgyűlés jegyzőkönyve maradt fenn, ezek alapján azonban úgy tűnik, hogy az alapszervezeti pártgyűlések fő témája nem a politika volt, hanem az üzemi problémák, amelyek közelebbről érintették a dolgo670
671
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Tájékoztató az 1986. évi tagfelvételekről és a pártból való kikerülésekről, i. m.
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár.
GyML, X. 415/224/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
1988. február 23. Szóbeli tájékoztató az 1987. évi tagfelvételek alakulásáról a Megyei Párt-végrehajtó
Bizottság 1983. december 13-i határozata alapján. Kiemelés – B. E.
Tájékoztató az 1986. évi tagfelvételekről és a pártból való kikerülésekről, i. m.
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zókat. Még „A munkásosztály leértékelése” című fejezetben idézett szerelő járt
a legközelebb a politikai kritikához, de őt is a normarendezés dühítette fel anynyira, hogy nyilvánosan is kifejezésre juttatta a munkások rossz politikai hangulatát. Egyes brigádvezetők a szerszámproblémára panaszkodtak, mások azt
hozták szóba a pártgyűléseken, hogy nincs elég targonca.674 Ne gondoljuk tehát,
hogy az üzemi alapszervezetekben magas szinten ment volna a politikai propaganda. A munkások olyan témákról beszélgettek, amelyek közelről érintették
őket: ilyenek voltak a normák, a fizetések alakulása, az éves prémium, az anyagellátás, vagy a fizikai és az irodai dolgozók közötti ellentét. Nem tudjuk, menynyiben vitattak meg „magasabb” politikai kérdéseket; a szerelő felszólalásából
azonban az derül ki, hogy a magyar esetben korántsem volt kötelező a párttagoknak „vonalasan” nyilatkozni a pártfórumokon. Ahogyan a későbbiekben látni
fogjuk, nem is tették. Ellenkezőleg, a párttagság politikai hangulatának elromlása az életszínvonal-politika kudarcával együtt szépen dokumentálható a helyi
hangulatjelentésekkel.
A fennmaradó kevés jegyzőkönyvből persze nehéz megítélni, mennyire volt
jellemző a kritikus hangvétel a pártgyűléseken, mint ahogyan a tagság politikai aktivitásáról sem tudósítanak ezek a dokumentumok. Az viszont feltűnő,
hogy a pártalapszervezetek titkárai általában optimistábban ítélték meg a tagok
pártmunkáját, mint a felsőbb funkcionáriusok. Ennek persze több oka lehet. A
legnyilvánvalóbb, hogy a pártélet alsóbb szintjén a párttitkárok teljesen tisztában voltak azzal, hogy mennyire terhelhetőek az emberek, és nem várták el tőlük, hogy üzemi munkájuk mellett aktív mozgalmárok legyenek. Felsőbb szinten
már inkább könnyű volt panaszkodni a hiányzó mozgalmi szellemre. Azt sem
zárhatjuk ki, hogy a régi pártmunkások megérezték, hogy a fogyasztói társadalmat, amire az új gazdaságpolitika irányult, nem a közösségi szellem működteti. Egy, a példamutató kommunista magatartásról folytatott vitában a megyei
első titkár egyenesen úgy fogalmazott, hogy azt nagyítóval kell keresni. Noha
nem került szóba a gazdasági reform, az erkölcsi bírálat jól kifejezte a régi pártmunkások véleményét, hogy a mozgalmi életet aláásta az anyagiasság és a közömbösség:
Van javítani való bőven a párt területén is. A passzivitás itt is itt van. Nem akarok az 5%-on vitatkozni,675 de nyugodtan megszorozhatjuk 5-tel, akkor is csak
közelítjük a valóságot, nem lehet számokkal kifejezni a közömbösséget, ami tapasztalható a munka iránt, a politikai kérdések iránt, hogy a kiélesedő vitáknál
a párttagok tátott szájjal néznek, nem lépnek fel, nem mondják el a párt állás674
675

Jegyzőkönyv a Motor Pártalapszervezet 1977. január 26-i taggyűléséről, i. m. 5–6.
A jelentés 4-5%-ra becsülte a passzív párttagok arányát a győri pártbizottság alá tartozó közel 10 000
párttag között (104 pártalapszervezet).
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pontját. Fel sem merül e kérdés kint az üzemekben, meg vagyunk elégedve, csak
azt nem mondjuk, hogy minden rendben van.676
Egy másik vezetőségi tag szerint a központi határozatok nagy része el sem jutott
az egyszerű párttagokhoz: „Az alapszervek titkárainak fontos feladatokat kell
egyszeri hallás után leírniuk, vagy memorizálniuk, amire egy részük sajnos képtelen.”677 Ez sem éppen úgy hangzik, mintha a vezető funkcionáriusok megbíztak
volna az üzemi párttitkárok értelmi képességeiben.
Beszéltem már arról, hogy a régi baloldali ideológia egyik országban sem tudta megmozgatni a munkásokat. Úgy tűnik, ezzel a pártmunkások is tisztában
voltak: az üzemi pártbizottság iratai mindenesetre azt demonstrálják, hogy a
mozgalmi szellem elavult dolognak számított, és értelmes emberek igyekeztek
távol tartani magukat a társadalmi és a mozgalmi munkától. Olyan eset is előfordult, amikor éppen pártvezetők tették szóvá, hogy nem mindig jogos a munkások politikai „lustaságát” szidni, hiszen a vezetők éppúgy húzódoznak a pártmunkától. Miközben a megyei pártbizottságban sokszor megbírálták az üzemi pártélet formalitását, voltak, akik arra intettek, hogy nem kell olyan szigorúan venni a pártéletet, mert akkor kevés munkás marad a pártban. A józanabb
pártmunkások tudták, hogy a munkásokat a mozgalmi célokkal nehéz lelkesíteni; egyszerűen nem volt olyan a társadalmi hangulat. A fogyasztói társadalmat
nem lehetett összeegyeztetni az önszerveződő, közösségi társadalom eszményével (arról nem is beszélve, hogy a párt, ahogyan láttuk, a legkevésbé sem volt önszerveződő intézmény).
A munkásokat nehéz meggyőzni a pártmunka végzéséről, de ha megnézzük a
Munkásőrséget, amit az esetek többségében munkaidőn kívül kell végezni, az öszszetétel döntő többségben munkás. Ugyanakkor leírjuk, hogy a munkásokat nehéz meggyőzni a pártmunka fontosságáról. Ami le van írva, nem felel meg a valóságnak, még akkor sem, ha 52 tagú brigád vizsgálta meg. A másik dolog: felvetődik a párttagság aktivitása, a pártmegbízatások száma, a párttagság számának az aránya. Úgy van ez itt a jelentés alapján, mint a tömegsport. Azt mondjuk, hogy rendezünk három futóversenyt, amelyen 100-100 ember vesz részt, de
ha mind a háromszor ugyanazok vettek részt, akkor is azt mondjuk, hogy háromszázan vettek részt. 2300 embernek van pártmegbízatása, de lehet, hogy csak
1000 ember vesz részt. Összetehetnénk a kezünket, ha valóság lenne, hogy a párttagság 85%-a aktívan részt vesz a párt- és tömegszervezeti munkában. Van olyan
érzésem, hogy a 85% nem fedi a valóságot. Nehogy az gondolja valaki, hogy hob676
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A Győr városi Párt-végrehajtó Bizottság jelentése a pártszervezeti fegyelem, a kommunista munkamorál, magatartás, életmód helyzetéről, i. m. 18–19.
Jelentés a 10. Kongresszus óta felvett párttagok szociális összetételéről, valamint a pártból kikerültek
összetételéről és okairól, i. m.
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bim a munkáspolitika erőltetése, de leírjuk, hogy törlünk a pártból 97 főt. Ennek
a többsége, hetvenvalamennyi fő azért lett törölve, mert nem vettek részt pártrendezvényen, és ebből 67 munkás. De mikor el kell halasztani egy taggyűlést a vezetők elfoglaltságára hivatkozva, feltesszük-e a kérdést az illetékes vezetőnek, hogy
akarsz-e párttag maradni, vagy nem? Úgy látszik, hogy a pártszervezeteink egy
kicsit bátrabban mernek szembeszállni a munkással. Akivel szemben függőség
van, az ellen nem lehet fellépni pártszerűen?678
A megszólalásból kiderül, hogy a munkáspolitikának akadtak elszánt védelmezői a vezetők között, akik még a pártélet hiányosságait is elnézték az üzemekben.
A mégoly formális pártélet is jelenthetett azonban problémát a bejáróknak,
akik sokszor arra hivatkozva utasították el a párttagságot (helyesebben a tagjelölést), hogy nekik nincs idejük munka után gyűlésekre járni. Itt megint megmutatkozik a jól ismert „munkás–paraszt” ellentét: a bejárók sokszor csak ürügyképpen hozták fel a pártgyűlést.679 Megértőbb volt az üzemi pártbizottság a fiatal munkások gondja iránt, akiket lefoglalt a saját otthon megteremtése, és ezért
nem vállalták a párttagságot és a vele járó kötelezettségeket. Egy, az ifjúság helyzetéről szóló anyag is hangsúlyozta, hogy a fiataloknak eltérő esélyei vannak az
önálló otthon megteremtésére:
Nem egységesen negatív a fiatalok lakáshoz jutásának megítélése. A vélemények
alapján úgy összegezhető, hogy legnehezebb dolga a nagyvárosokban lakó, bérből és fizetésből élő fiataloknak van, akiknek a szülei is hasonló anyagi helyzetben vannak, tehát szülői anyagi támogatásra nem számíthatnak, mellékjövedelemmel nem rendelkeznek. Könnyebb a helyzetük a kisvárosban lakó fiataloknak, ahol 2–5 év alatt biztosított a saját lakáshoz jutás (pl. Csorna). A községekben lakóknak a viszonylag olcsóbb telekárak, a szülői anyagi segítség, a háztájiból származó többletjövedelem, a munkahelyi kedvezmények, és a baráti összefogás nagyobb lehetőséget nyújt az otthonteremtéshez.680
Az MVG pártvezetőségéből is megjegyezték, hogy a saját lakás megszerzése anynyira lefoglalja a munkásfiatalokat, hogy nem marad idejük, energiájuk a társadalmi és a politikai munkára.681 Máshol pedig azt olvashatjuk, hogy a gyárban ki-
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A Győr városi Párt-végrehajtó Bizottság jelentése a pártszervezeti fegyelem, a kommunista munkamorál, magatartás, életmód helyzetéről, i. m. 14–15. Kiemelés – B. E.
A vidékről bejáró dolgozóink helyzete, i. m. 5.
GyML, X. 415/156/1/3, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1984. június 26. Tájékoztató „Az ifjúság társadalmi helyzete, a párt feladatai” anyag vitájáról.
Jelentés a KISZ munkájáról, i. m.
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képzett fiatal szakmunkások inkább visszatérnek lakóhelyükre, mert nem vállalják a bejárást vagy az albérletet.682
A kevés fennmaradt jegyzőkönyv alapján persze nem lehet megítélni, hogy
mennyire volt jellemző a pártéletre a „formalitás” (vagyis milyen gyakran tartottak pártgyűlést ténylegesen a párttagok). Azért vannak jelek arra, hogy ha az
üzemi pártbizottságban szemet is hunytak a kisebb-nagyobb szabálytalanságok
felett (gondoljunk például arra, hogy a szocialista brigádmozgalom értékelésénél elmondták: nem lehet annyit várni a fizikai dolgozóktól, akik becsületesen
ledolgozzák a 12 órájukat, és örülnek, ha pihenhetnek, mint a szellemi munkát
végző brigádoktól), a városi pártvezetés már nem volt ilyen elnéző. 1975-ben a
városi pártbizottság például szigorúan megrótta az üzemi pártvezetést, amiért
hagyták, hogy a tagok elhanyagolják a rendszeres pártéletet:
A vagongyári havonkénti taggyűléssel kapcsolatban már láttuk a problémát korábban is, kissé kompromisszumokat is csináltunk, amikor B. elvtárs személyében úgy gondoltuk, hogy meg tudja oldani azt a problémát, amit kívánunk. Sajnos, nagyon gyenge tevékenység volt a Vagongyárban. A Vagongyárnál odáig fajult a dolog, hogy volt olyan alapszervezet, aki nem élt rendszeres pártéletet. Városi szintről kellett kimenni, elmarasztalni az ottani elvtársakat, hogy tegyék felelőssé az illetékeseket. D. elvtárs személyével megoldottnak látjuk ezeket a kérdéseket.683
A fáma szerint azonban D. elvtárs sem volt keménykezű ember, Horváth Edének
meg aztán semmiben nem mert ellentmondani. A vezérigazgató pedig közismerten nem tűrte, hogy a politika „belebeszéljen” a termelésbe. Így nem volt igazi fegyelmező eszköz az üzemi pártbizottság kezében, ha komolyabb mozgalmi
életre akarta szorítani a munkásokat. De kevesekben volt ilyen szándék, ha arra
gondolunk, hogy a városi pártbizottság ülésén megjegyezték: a Vagongyárban
„majdnem úgy néz ki”, hogy büntetés taggyűlésen részt venni.684 D. elvtárs kinevezése tehát nem valószínű, hogy pezsgőbbé tette volna a pártéletet a Rábában.
De legyünk igazságosak: nem elsősorban a vezetők személyén múlott a mozgalmi élet. Hiszen milyen politikai célok mozgathatták volna meg a korszakban
a munkásokat? Az újbaloldal éppen az állampárt tiltása következtében nem tudott gyökeret verni Magyarországon – meg persze az NDK-ban sem. Az életszínvonal-politika gazdasági hátterében az állt, hogy jobban, magasabb színvonalon
termeljenek. Ne csodálkozzunk hát azon, hogy a termelés érdekei minden mást
megelőztek – sajnos, a munkások egészségének védelmét is, ami nem csak a Vagongyárra volt jellemző. Az üzemi pártélet így azokkal a kompromisszumokkal
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A vidékről bejáró dolgozóink helyzete, i. m. 5.
A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító tevékenységéről, i. m.
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együtt működött, amiket meghoztak annak érdekében, hogy első helyen álljon a
termelés. Egy 1977-es jelentésben is panaszkodtak arról, hogy a művezetők nem
veszik eléggé komolyan a politikai feladatokat. Komolyabb hatása persze nem
volt a kifogásnak, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a művezetőket általában megbízhatóbbaknak tartották szakmailag, mint politikailag.
Közvetlen gazdasági vezetőinkben még fejleszteni kell a politikai irányító készséget. Az utóbbi időben a gazdasági feladatokra való hivatkozás miatt nem fordítottak megfelelő figyelmet a politikai munkára.685
Egy pártbizottsági ülésen konkrétan elhangzott, hogy a pártvezetőknek nincs tekintélyük a gazdasági vezetők előtt:
Az első időszakban, ha egy párttitkár egy gazdasági vezetővel szeretett volna beszélni, és felkérte a pártirodába, az majdnem elfehéredve gondolkodott, hogy mit
is akarhat tőle a párttitkár, ma pedig nyugodtan visszaüzen, hogy nem ér rá.686
Ez mindenesetre „visszaigazolja” a régi pártmunkások abbeli félelmét, hogy a
gazdasági reformok háttérbe szorítják a mozgalmi vonalat. De valljuk be: az
egész társadalmi fejlődés ebbe az irányba haladt. Át lehetett venni elemeket a
régi baloldali programból, de nem lehetett felújítani a régi mozgalmat új politikai tartalom nélkül. Ráadásul, ahogyan a brigádmozgalomnál láttuk, a hatalom célja az volt, hogy depolitizálja a munkásokat, nem pedig az, hogy nagyobb
részvételre buzdítsa őket a közügyekben. A térségben, ahogyan „A kelet-európai fejlődés különlegessége” című fejezetben vázoltam, meglehetősen gyenge
hagyományai vannak a politikai demokráciának. Az államszocializmus, miközben gazdasági téren megpróbálta egyenlősíteni az embereket, politikai gyakorlatában támaszkodott az évszázados patriarchális viszonyokra. Ezt mutatja az
is, hogy a politikai közösségeket és mozgalmakat felülről, államilag szervezték
meg, az önszerveződés szóba sem jöhetett. Ne csodálkozzunk tehát a pártélet
formalitásán, mint ahogyan azon sem, hogy komoly politikai kérdések helyett
azt tárgyalták meg az üzemi alapszervezeti gyűléseken, hogy nincs elég targonca. Bár nem tudni, hogy a párt mennyit tudott ezen segíteni.
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GyML, X. 415/195/1, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Jelentés a tömegszervezetek pártirányításáról
a Vagon gyáregység és az Irodák III pártalapszervezeteknél, 1977. május.
GyML, X. 415/203/2/7, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, 1980. november 28. A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka és a párttagokkal való foglalkozás tapasztalatai.
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A nőpolitika érvényesítése a pártban
A kvótákat nem csak a munkások esetében alkalmazták; hasonló eszközökkel
kívánták növelni a nők arányát a pártban és a pártvezetésben is. A nők helyzetének javítása kiemelt helyen szerepelt a párt politikai programjában. Erre szükség is volt, mert az 1970-es évek közepének statisztikáiból kiderül, hogy a legtöbb nagyvállalat pártszervezeteiben és a vezetők között többségben voltak a
férfiak. Az MVG-ben például a párttagság 14%-a volt nő, noha az összes dolgozó
között 25% volt az arányuk. A pártbizottság 41 tagja közül mindössze 5 volt nő.
Az egyenlőség még az olyan hagyományos „női” iparágakban sem érvényesült,
mint a textilipar: a Pamutszövőben a párttagság 35%-a és a pártbizottság 30%-a
volt nő. Igaz, hogy a Richardsban ők alkották a párttagság többségét (60%), a vezetésben azonban csak 50% volt az arányuk. A MÁV-nál és a Volánnál a női párttagok aránya alig érte el a 10%-ot.687
Egy 1973-as jelentés szerint, bár történt javulás a nők helyzetében, több erőfeszítésre van szükség, hogy minden területen érvényesüljenek az egyenlő jogok:
Annak ellenére, hogy a párt, állami, és társadalmi szervekben jelentősen megnőtt a nők aránya, még ma is gyakran tapasztalni, hogy a különböző választott tisztségekre alkalmas nők bevonását statisztikai igénynek tekintik. Főleg e
területeken a különböző tisztségekben lévő nők nem kapnak megfelelő segítséget,
hogy még alkalmasabbá váljanak funkciójuk ellátására. Indokolatlanul lassúnak tartjuk a nők különböző vezető posztokra való felkészítését és beállítását.688
A dokumentum beszámol arról az eredményről, hogy a megye pártbizottságaiban sikerült 10-12%-ról 20%-ra emelni a nők arányát. Egy közelebbi pillantás
a statisztikára azonban elárulja, hogy a nők többsége az alacsonyabb vezetői
posztokat foglalta el, és tevékenységük főleg a közösségi feladatokra korlátozódott. Igaz, hogy a KISZ-bizottsági tagok 43%-a és az SZMT (Szakszervezetek Megyei Tanácsa) tagjainak 40%-a volt nő, arányuk azonban a városi, községi tanácsokban, illetve a függetlenített pártmunkások között 20% körül alakult. A dokumentumból az is kiderül, hogy a megyében továbbra is éltek előítéletek a női
vezetőkkel szemben:
Ma már az előző évekhez képest nyílt nőellenes véleményekkel, helytelen nézetekkel, főleg vezetők között és testületekben ugyan kevésbé találkozni, azonban a
gyakorlatban magasabb követelményeket állítanak a nők elé, esetenként azt keresik, hogy miért nem alkalmas, miért nem lehet beállítani.
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A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító tevékenységéről, i. m.
Tájékoztató a KB 1970. február 18–19-i, a nők politikai, gazdasági és szociális helyzete megjavítására
hozott határozata végrehajtásának tapasztalatairól, i. m. 2.
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A jelentés emellett megállapította, hogy a KISZ kivételével alacsony a nők aránya a pártapparátusokban, a tanácsoknál és a vezetők között. Az előrelépést
megnehezíti, hogy nincs elég női jelölt, akinek meglenne a megfelelő politikai
képzettsége, amin úgy próbáltak meg segíteni, hogy támogatták a nők felvételét
a pártiskolákba: így sikerült a női hallgatók arányát 5–8%-ról 20%-ra növelni. A
jelentés ugyanakkor megjegyezte, hogy a nők sokszor családi okokra hivatkozva
nem vállalják a továbbtanulást. 689
Sokan nemcsak a női vezetőket nem nézték jó szemmel, hanem a nők politikai szerepvállalását sem. A dokumentumból kiderül, hogy bizonyos nőellenesség a párton belül is érvényesült, főleg ott, ahol tovább éltek a régi előítéletek.
A falvakban lakó munkásnőket például környezetük sokszor lebeszélte a politikai munkáról:
Még ma is számos esetben találkozni olyan nézettel, hogy a párton belül kétféle mérce van, egy a férfiakra, egy a nőkre. Ugyanígy a tagfelvételnél is. E nézetek
a gyakorlatban jelentős károkat okoznak, mert egyfelől lemondanak a nők politikai aktivizálásáról, másrészt párttaggá, kommunistává nevelésükről. Azzal
egyetértünk, hogy a nők sajátos helyzetét esetenként, és személyenként figyelembe kell venni, ehhez kell igazítani a pártmunkájukat, de ez nem vezethet párttagok közötti megkülönböztetéshez. Ez a megkülönböztetés számos esetben a nőknél bátortalanságot, visszahúzódást is eredményez. A nők között végzett politikai munka hiányosságait mutatja az is, hogy viszonylag lassan csökken a paszszív, illetve a politikai munkától, közügyektől visszahúzódó, közömbös nők száma. Sok helyen a párt- és tömegszervezetek még ma is tudomásul veszik és belenyugszanak, hogy a nők jelentős része úgy vélekedik, „nem érünk rá”, esetenként
„nem érdekelnek a közügyek”. Számos esetben a különböző üzemi, intézményi
rendezvényekre ezeket a nőket meg sem hívják. A passzív nők többségének magatartása részben azzal magyarázható, hogy politikai felkészültségük, tájékozottságuk, látókörük az átlagosnál alacsonyabb. Ebben közrejátszanak a családi körülmények, a férj, a rokonság konzervativizmusa és valóságos okként a túlzott leterheltségük.690
A munkásnők felvételét a nőellenes előítéletek mellett egy másik ok is megnehezítette: a szakképzettség hiánya. A párt elsősorban a munkásosztály szakképzett
elitjét szerette volna megnyerni magának, míg a munkásnőknek csak egy kis része szerzett szakmát. 1973-ban a megye munkásságának 35,8%-a volt nő, ám közülük csak 16,5% dolgozott szakmunkásként:
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A nők között a szakmunkások száma növekedett, azonban arányuk lényegében
változatlan. Ennek oka többek között az alábbiakban keresendő. Még mindig károsan hatnak szemléletbeli okok, melyek nemcsak a férfiaknál, hanem a nők között is megtalálhatók. Nem folyik közöttük jó irányú pályaválasztási felvilágosító munka. A szülők között sokan csak a legvégső esetben engedik lányukat szakmunkásképző intézetekbe tanulónak, és egy részük a szakma megszerzése után
máshol helyezkedik el. Gondot okoz még ma is, hogy a lányok, szülők jelentős része a divatos szakmák után érdeklődik. Bizonyos eredmények várhatók a szakközépiskolák számának emelkedésétől, azonban ez csak később érezteti kedvező hatását.691
Az MVG-ben a pártba felvett nők százalékos aránya valamelyest növekedett
1980 és 1983 között: a 250 új tagból 50 volt nő.692 Az arány megyei szinten is javult: 40% volt a nők aránya az 1983 és 1986 közötti új felvételek között, 1987-ben
pedig 42%.693 Az 1973-as jelentés alapján azonban elmondható, hogy a megyében sok helyen fennmaradtak a hagyományos előítéletek a nők politikai tevékenységével és szereplésével szemben, és a pártnak a nők helyzetének javítására
tett minden erőfeszítése ellenére a nemi szerepek konzervatív felfogása továbbra is meghatározta mind a férfiak, mind pedig a nők gondolkodását a megyében.
A keletnémeteknél láttuk, hogy a Zeiss-gyárban sikerült 70%-ra emelni a szakképzettek arányát a női dolgozók körében.694 Ha megnézzük a Rába adatait (4.
táblázat), látjuk, hogy ebben is nagy lemaradás mutatkozott. A keletnémet forrásanyagokban előkelő helyen állt a nőpolitika; a magyar esetben alig 1-2 jelentés foglalkozott a nők helyzetével a megyében. Ez önmagában sokat elárul abból,
hogy mennyire vették komolyan a nőpolitikát. Nem véletlen, hogy a német életútinterjúkban nagy hangsúlyt kaptak a női emancipáció, a munka világába való
beilleszkedés és az egyenjogúsítás problémái, míg a magyar esetben a női dolgozók nyilvánvalóvá tették, hogy számukra a család volt az elsődleges, és családösszetartó szerepüket értékelték a legtöbbre. Sokan őszintén beszámoltak arról,
hogy nem is kívánták a szakmai karriert, mert akkor nem tudták volna ellátni
családi kötelezettségeiket. Ez mindenképpen arra mutat, hogy más társadalmi
elvárások határozták meg a keletnémet és a magyar nők gondolkodását és szerepmintáit, és ezek a különbségek a nőpolitika érvényesítését is döntően befolyásolták – hiába akarta a párt a két országban ugyanazt.
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Uo. 18.
Tájékoztató az 1983. évi párttaggá nevelés, a párttag felvételek tapasztalatairól, i. m.
Szóbeli tájékoztató az 1987. évi tag alakulásáról a Megyei Párt-végrehajtó Bizottság 1983. december
13-i határozata alapján, i. m.
Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach Schwerpunkten, Qualifikationsstruktur, i. m.
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Fogyatkozó párttagság
A munkásoknak nem volt egzisztenciális kérdés a párttagság. Ez abban is tükröződött, hogy a munkások voltak a legnagyobb arányban a pártból kikerültek között (így volt ez a keletnémet esetben is, ahogyan majd látni fogjuk). Ha meg is
agitálták őket az üzemben, politikai meggyőződésük sokszor nem volt elég erős
ahhoz, hogy „tartósan” megmaradjanak a párt soraiban. Ahogyan írtam, nagy
többségüknek a párttagság nem jelentett nagyobb karrierlehetőséget vagy más
előnyöket. A pártból való kikerülés történhetett önkéntesen (vagyis az illető kérte párttagsága törlését, ideológiai okokra, más világnézetre vagy a szabadidő hiányára való hivatkozással) vagy a párt kezdeményezésére (ha a párttag nem fizetett tagdíjat, vagy rendszeresen nem látogatta a gyűléseket, akkor törölték, súlyos vétség esetén pedig kizárták a párt soraiból). Sok munkás nyugdíjba vonuláskor kérte párttagsága megszüntetését, mert befejezte az aktív életet, vagy pedig nem akarta tovább fizetni a tagdíjat. Olyan eset is sok volt, amikor a párttag
munkahelyet változtatott, és nem jelentkezett új munkahelye üzemi pártbizottságánál. Párttagságuk törlésével a munkások politikai elégedetlenségüket is kifejezhették (láttuk például a vagongyári elbocsátások vagy az ismertetett bérviták példáján, amikor a munkások nem kapták meg a szerintük jogosan nekik járó magasabb béreket), de a vallási kötődés is erős érv lehetett (a jelentések
szerint főleg a falvakban a feleség is befolyásolta a férj politikai meggyőződését).
De gondolhatunk például az 1986-os szabadságolások miatti felzúdulás politikai
következményeire, amikor sokan tiltakozásuk jeleként visszaadták szakszervezeti tagsági könyvüket, vagy kiléptek a pártból.695 Ezek az esetek világosan mutatják, amit a fentiekben is bizonygattam: a „munkásállam” nem csak üres jelszó
volt; a munkások elvárták a párttól gazdasági érdekeik megvédését, ha bele is törődtek politikai jogaik elvesztésébe. Amikor ez nem teljesült, akkor pedig csalódásukat úgy mutatták ki, hogy eltávolodtak a mozgalomtól.
A pártból kikerültek jelentős csoportját alkották a nyugdíjasok. Ez egyébként
megint csak azt jelzi, hogy az önszerveződés még csírájában sem működött, hiszen ha például az amerikai esetre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az önkéntes munkát végzők között többségben vannak a nyugdíjasok. A magyar esetben
ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Azok, akik „letették” a gyárban a munkát, általában visszahúzódtak a tömegszervezetektől. 1982-ben a pártból kikerültek közel negyede volt nyugdíjas a megyében (23,3%), 1984-ben közel harmada (27,8%),696 1987-ben pedig 27,4%.697 Ebből látható, hogy a pártot az em695
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A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, 1986. április, i. m.
GYML, X. 415/161/2/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve,
napirendi anyagai. A pártból kikerülés elemzése és az abból adódó feladatok. 1985. június 28.
Szóbeli tájékoztató az 1987. évi tagfelvételek alakulásáról a Megyei Párt-végrehajtó Bizottság 1983. december 13-i határozata alapján, i. m.
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berek szorosan összekapcsolták a munkahellyel. Nyugdíjba vonulásuk után nagyon kevesen vállalkoztak arra, hogy jelentkezzenek a területi pártszervezeteknél. Kilépésüket általában azzal indokolták, hogy rossz az egészségi állapotuk
(fent már jeleztem, hogy a nagy termelési hajszában nem sokat adtak a munkavédelemre), és kis nyugdíjukból nem tudják fizetni a tagdíjat. Egy 1985-ös jelentés így summázta a nyugdíjasok politikai visszavonulásának okait:
A pártból kikerültek 27,8%-a nyugdíjas, sokuk évtizedeken át vett részt társadalmi és politikai munkánkban. Jelentős részüknek krónikus egészségügyi bántalmai vannak. Elfáradtak, közönyösek, passzívak, ami jórészt érthető. Természetesen ez nem indokolja a politikai és társadalmi munkától való teljes visszavonulást. Vannak, akik sértve érzik magukat, akkor is, ha nincs rá okuk.698
Az üzemi pártiratokból viszont az derül ki, hogy olykor valóban volt okuk a
munkásoknak megsértődni a vezetőkre. Már fentebb fejtegettem, hogy a párt
minden valószínűség szerint nem volt az intenzív közösségi élet színtere. Az
egyik jelentésben például beszámolnak arról, hogy egy kiemelkedő munkát végző szakmunkás üzemi búcsúvacsoráján az elérzékenyült kartárs egyszer csak a
következőket mondta:
45 éve dolgozom itt, egy dolog bánt, amit most itt elmondok nektek. Miután betöltöttem az 58-at, nem kaptam több fizetésemelést, mert azt mondták, hogy túl
öreg vagyok.699
Ez az üzemi pártbizottságban is felmerült, mint „jogos kifogás” a dolgozók részéről. A nyugdíjasok pénzügyi gondjai is nagyobb megértésre találtak az üzemben, mint a városi és a megyei pártfórumokon. Elmondták, hogy az átlagos nyugdíj 3000 Ft, de akik korábban mentek nyugdíjba, azok gyakran ennél sokkal kevesebbet kapnak. Vannak, akiknek igenis gondot jelent a 100 Ft-os tagdíj – mutatott rá az üzemi pártbizottság.700 De a nyugdíjba menők, mint az idézett kartárs,
sokszor emlékeztek a régi sérelmekre, és megkésett elégtételként töröltették
magukat a pártból. Az üzemi pártbizottságban idéztek egy párttagot a Hátsóhídból, aki például elmondta, hogy 18 évig dolgozott ott, de soha senki nem kérdezte meg tőle, hogy van ő és a családja. „Csak azt kérdezték, meddig maradsz,
hány darabot csinálsz, stb.” – panaszkodott a vezetők érzéketlenségére.701 Ezek a
698
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A pártból kikerülés elemzése és az abból adódó feladatok, i. m. 5.
GYML, X. 415/203/2/7, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági
ülés jegyzőkönyve. A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka és a párttagokkal való foglalkozás tapasztalatai, 5. 1980. november 28.
Uo. 6.
GYML, X. 415/203/2/5, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági
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panaszok megerősítik, hogy a párt nem nyújtott igazi közösségi élményt a munkásoknak, és nyugdíjasként nem látták értelmét a párttagság fenntartásának.
Nem tudjuk, milyen erőfeszítéseket tett a párt a nyugdíjasok megtartásáért (a
fentiek azt sugallják, hogy nem sokat), de az biztos, hogy az aktív munkások kilépése érzékenyen érintette az üzemi szervezetet, hiszen általában éppen azért
történt, mert a kilépők elégedetlenek voltak a párt munkájával vagy a munkásérdekek képviseletével. Általában meg kellett jelölni a kilépés okát; de 1987-ben
már sok kilépő nem adott magyarázatot.702 És persze a párt is kezdeményezhette a párttagok kizárását, például, ha az illető komoly bűncselekményt követett
el (írtam már, hogy a párt igyekezett ügyelni tagjai feddhetetlen életére!), vagy
Nyugatra emigrált (bár ilyen esetben nem valószínű, hogy nagy szükségét vette volna a párttagságnak).703 Voltak persze kevésbé drasztikus módjai is a pártból való kikerülésnek: azokat, akik hosszú ideje inaktívak voltak – nem fizették
a tagsági díjat, nem jártak gyűlésekre –, egyszerűen törölték a párt soraiból. (Bár
az is igaz, hogy a törlés előtt megpróbáltak elbeszélgetni velük, és meggyőzni
őket a párttagság előnyeiről.) Gyaníthatjuk azonban, hogy az inaktív tagok éppen azért viselkedtek ilyen passzívan, mert nem kívántak tovább párttagok maradni, csak kényelmesebb volt számukra a kikerülés ezen módja, mint a „kezdeményező” kilépés.
A statisztika legalábbis azt mutatja, hogy a párt csak ritkán nyúlt a kizárás
eszközéhez. 1985-ben a megyében 192 párttag töröltette a tagságát, 150-et a párt
kezdeményezésére töröltek, és csak 52 párttagot zártak ki. 1980 és 1984 között
699-en töröltették párttagságukat a megyében. 20,2% magyarázta családi és vallási okokkal ezt a lépést, és 14,3% mondta azt, hogy nem tudja teljesíteni pártkötelezettségeit.704 Van némi bizonyíték arra, hogy a párt a korszakban meglehetősen „rugalmasan” kezelte a vallási kötődést. Egy 1984-es jelentésben az áll, hogy
a falvakban a szülők és a nagyszülők gyakran elvárják az egyházi esküvőt és a
gyerekek megkeresztelését, különben visszavonják a fiataloktól az anyagi támogatást.705 A magyarázat valószínűleg inkább az igazság megszépítésére szolgált:
vagyis szemet hunytak az egyházi esküvők és a keresztelők felett, hiszen a fiatalok, úgymond, nem tehettek másképp a nagycsalád vallásossága miatt.
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ülés jegyzőkönyve. Az emberi kapcsolatok alakulásának tapasztalatai. Politikai feladatok a zavartalan
munkahelyi légkör elősegítésére, 4. 1980. május 22.
Szóbeli tájékoztató az 1987. évi tagfelvételek alakulásáról a Megyei Párt-végrehajtó Bizottság 1983. december 13-i határozata alapján, i. m.
A párttagok disszidálása a párt presztízsének is komoly károkat okozott. Mosonmagyaróváron pl.
hosszan tárgyalták az egyik pártalapszervezeti titkár és a barátnője esetét (mindketten disszidáltak).
GYML, X. 415/529/1/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. MMG pártbizottsági ülésének jegyzőkönyve. A párttaggá nevelés és a pártépítő munka tapasztalatai a Rába MMG-ben.
1984. május 3.
Szóbeli tájékoztató az 1985. évi tagfelvételek alakulásáról, i. m.
GYML, X. 415/237, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. Tájékoztató az 1983-as pártfegyelmi eljárásokról. 1984. március 5.
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A törlés, ahogyan írtam, általában azért következett be, mert a párttag nem
vett részt a pártéletben, vagy munkahelycsere esetén nem jelentkezett a munkahelyi pártbizottságnál.706 Egy 1977-es jelentés szerint sokan kerültek ki így a
pártból munkahelycsere után (vagy mondjuk inkább: ilyen módon szüntették
meg párttagságukat).707 Ez is világosan mutatja, hogy szó sem volt önszerveződésről; leginkább a munkahelyen „szervezték be” a pártba a dolgozókat. A párt
általános népszerűségvesztését, ahogyan majd a „Milyen társadalmat akarunk?”
című fejezetben részletezem, a statisztikák is szemléltetik; az viszont egyértelműen kiderül a pártjelentésekből, hogy az 1980-as években az elsődleges cél az
volt, hogy megtartsák a párttagokat, és sokkal inkább a defenzív, mintsem a támadó hangvétel volt a jellemző a párttagokkal való elbeszélgetéseken. 1979 és
1983 között például a Rába MMG párttagsága 502-ről 411 főre fogyott. 123-an
átkerültek más pártszervezetekhez, 20-at töröltek, 9 töröltette a tagságát, 3-at
kizártak, 7 fő pedig meghalt. 49 új párttagot vettek fel, és 22-en „igazoltak át”
más pártszervezetektől. Az üzemi pártszervezet még így is 20%-os létszámcsökkenést volt kénytelen elkönyvelni a négy év alatt.708 Az előző fejezetben már sok
szó esett a pártélet formalitásáról; nem valószínű, hogy amikor ilyen mértékben
fogyatkozott a párttagság, a párt szigorúan számon kérte volna tagjain a pártfegyelmet. Ezt látjuk abból is, hogy csak „végső esetben” zártak ki párttagokat
(Mosonmagyaróvárról egyébként két pártvezető is disszidált, akiket persze kizártak távozásuk után). Ne gondoljuk tehát, hogy a párt a korszakban szigorúan
fegyelmezett – és hangsúlyozom, a munkásokat nem is nagyon tudták volna mivel fenyegetni, vagy visszatartani a kilépéstől.
A kizárás csak a végső eszköz volt; a „kisebb vétkesek” pártfegyelmiben részesültek. A ránk maradt fegyelmi ügyekből az derül ki, hogy itt sem a tagok ideológiai megfegyelmezése volt a fő cél, mintha a párt a fogyasztói társadalomban
„lejjebb” adta volna az alapelveit. (Ezt nem figyelhetjük meg például az NDK esetében, ahol a párttagokra a rendszer bukásáig rákényszerítették az ideológiai fegyelmet.) Magyarországon „megelégedtek” a párt erkölcsi tekintélyének fenntartásával, igaz, ez sem volt mindig könnyű, ha olyan esetekre gondolunk, mint
például az a bepanaszolt téeszelnök, aki érkezése után annyira berúgott egy tanácsülésen, hogy „kihányt a pártbizottság épületének ablakán. Ez nagyon rossz
bemutatkozás volt, és igen nagy visszatetszést szült a faluban.”709 Az esetet persze kivizsgálták, és a téeszelnök szigorú figyelmeztetést kapott. De a németek706
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Szóbeli tájékoztató az 1985. évi tagfelvételek alakulásáról, i. m.
GYML, X. 415/195/1, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A tagkönyvcserével kapcsolatos elbeszélgetések és taggyűlések tapasztalatai. 1977. január 26.
A párttaggá nevelés és a pártépítő munka tapasztalatai a Rába MMG-ben, i. m.
GYML, X. 415/47/36, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Dolgozók által tett
bejelentések, panaszok, 1975.
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hez hasonlóan sok olyan eset is előfordult, amikor a megcsalt házastárs jelentette fel a férjét bosszúból. A párt általában a család oldalán állt, noha az is előfordult, hogy a kivizsgálás után rágalmazásnak minősítették a vádakat. (Egy sértett nő például elvált férjét jelentette fel, amiért állítólag pártellenes kijelentéseket hangoztat, és fasiszta barátai vannak. A férj ráadásul pártvezető volt. A
hölgyet megfeddték, hogy alaptalanul, bosszúból vádaskodik.710) A „rendezetlen” magánéletet a párt nem nézte jó szemmel; talán nem véletlen, hogy az egyik
mosonmagyaróvári pártvezető is a barátnőjével együtt távozott az országból.711
De nézzük meg a pártéletet a statisztikák fényében! 1980 és 1984 között 268
párttagot (köztük 180 munkást) zártak ki a pártból a megyében. Egyharmadukat
(35,7%) a szocialista tulajdon ellen elkövetett vétség (magyarán: lopás) miatt. A
rendezetlen magánélet volt a kizárás második leggyakoribb oka (25,9%). 6% nem
fizetett tagdíjat, 5,3% okozott ittasan autóbalesetet, 4,5% szegte meg a munkaügyi szabályzatot, és 3%-ot kellett kizárni ideológiai okok miatt (ez általában a
vallási kötődést jelentette).712 Érdekes az a fentebb már említett tény, hogy noha
a párt állandóan hirdette felvilágosodottságát, családpolitikája és morális kódexe alapján szövetségre léphetett volna a neokonzervatívokkal. Az ajánlókat is
mindig figyelmeztették, hogy ügyeljenek a jelöltek erkölcsi és magánéleti feddhetetlenségére.713 (A szocialista tulajdon ellen elkövetett vétségek nagy száma
persze nem éppen arra vall, hogy ezt a feltételt maradéktalanul sikerült érvényesíteni!)
Mint láttuk, a párt szemében igen fontos volt a morális tiszteletreméltóság,
és igyekezett valóban „élcsapatként” megmutatkozni a lakosság előtt. Nehezebb
kérdés, hogyan látta ezt maga a lakosság. Emlékezzünk arra az 1972-es felmérésre a megyei párttagság körében, amiből kiderült, hogy a megkérdezettek fele látott különbséget a marxisták és a nem-marxisták politikai meggyőződése között
(ami vagy azt jelenti, hogy a munkások csak baloldaliakat láttak maguk körül,
vagy pedig – ami sokkal valószínűbb – azt, hogy a párttagok között is sokan voltak olyanok, akiknek nem volt túl markáns politikai meggyőződésük). Ami ennél
is érdekesebb: a megkérdezettek töredéke (4,6%) látott különbséget az erkölcsi
magatartásban, és 3,3% a munkához való viszonyban a marxisták és a nem-marxisták között.714 Úgyhogy a párttagság önmagában szinte biztosan nem jelentett
társadalmi tekintélyt.
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Uo.
A párttaggá nevelés és a pártépítő munka tapasztalatai a Rába MMG-ben. 1984. május 3., i. m.
A pártból kikerülés elemzése és az abból adódó feladatok, i. m.
A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka és a párttagokkal való foglalkozás tapasztalatai,
i. m.; GYML, X. 415/161/2/5, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve, napirendi anyagai. A párttaggá nevelő munka tapasztalatai a munkások és az ifjúság körében a Politikai Bizottság 1983. június 21-i és a Megyei Párt-végrehajtó Bizottság 1983. december 13-i határozata alapján. 1985. október 16.
Jelentés a párttagság ideológiai nevelésének eredményeiről, problémáiról, a feladatokról, i. m. Mellék-
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A következő fejezetben ismertetem a lakosság politikai hangulata romlásának okait; de a fejezet zárásaként szeretném elmondani, hogy az 1980-as években a párttagok körében is felerősödtek a kritikai hangok, megnyilvánulások.
Fent érintettem a párt tekintélyének kérdését; nos, az 1980-as években egyre többen panaszkodtak arról, hogy nem valami hálás feladat párttagnak lenni, mert
a nem-párttagok rajtuk kérik számon az életszínvonal „elrontását”. (Megint látjuk, milyen előrelátóak voltak a reformközgazdászok, amikor óvták a politikusokat attól, hogy „rájátsszanak” a feudalizmusból örökölt patriarchális érzületre, és jóléti államot ígérjenek az embereknek, cserébe az egypártrendszerért!) A
rossz politikai hangulat az információs jelentésekben is tükröződött: az emberek eleinte az ország gazdasági helyzetét bírálták egyre erőteljesebben, majd pedig felerősödött a korábban tabunak számító politikai kritika. 1983-ban például egyes nem-párttag dolgozók azzal utasították vissza a párttagokkal való elbeszélgetést, hogy ők nem beszélgetnek azokkal, akik a napi munkájukat sem végzik el rendesen.
Volt, aki azt mondta, hogy akkor sem kérdezték, amikor elrontották az életszínvonalat. Volt, aki nem nyilvánított véleményt, amit azzal magyarázott, hogy azt
úgysem veszik figyelembe.715
Az 1980-as évek második felében már egyenesen arról beszéltek, hogy negatív
megkülönböztetések érik a párttagokat. A gazdasági problémák sokasodásával
(áremelkedések, magas infláció, a reálbérek stagnálása, majd csökkenése) egyre
többen vetették fel a felelősség kérdését mind a párttagság, mind pedig a nempárttagok körében. A reformerek és a párt konzervatív szárnya közötti konfliktus és az ország tényleges gazdasági helyzetéről kiszivárogtatott információk
negatívan befolyásolták a tagság hangulatát. Az elbeszélgetésekből az derült ki,
hogy sokan szkeptikusak voltak a párt gazdasági politikáját és a jövőbeli kibontakozást illetően.716 Mivel a gazdasági helyzet nem javult, egyre többen kérdezték meg, hogy miért velük fizettetik meg a vezetők rossz döntéseinek árát. Az
igazság természetesen ennél bonyolultabb volt, de ezt akkor már késő lett volna magyarázni. Az emberek pedig a vezetőket okolták az életszínvonal-politika
kudarcáért. A Szerszámgépgyárból jelentették, hogy a dolgozók panaszkodnak,
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let 1–5.
GyML, X. 415/36, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve. A
pártonkívüliekkel folytatott beszélgetések tapasztalatai, javaslat a további feladatokra, 1983. április 5.
GyML, X. 415/236, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Összevont megállapítások az alapszervezeti taggyűlések tapasztalatairól, 1986. december; GyML, X. 415/235, MSZMP
Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, 1987. december.
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mert a vezetők megint megpróbálják a termelőkre tolni a felelősséget, pedig,
ahogy mondják, a tervek készítése és a gazdaságirányítás nem a gépek mellől történik. Jó lenne, ha a vezetők vállalnák a felelősséget a meghozott döntésekért!717
Egy másik jelentésben ez áll:
Nem hálás dolog ma kommunistának lenni. Sokan nem vállalják a felelősséget
az elkövetett hibákért, inkább kilépnek a pártból.718
A kilépések száma ugyan csak 1989-ben ugrott meg drasztikusan, de a fenti folyamatok – elsősorban a párt társadalmi tekintélyének megállíthatatlan csökkenése – már a vég kezdetét jelentették.

Az életszínvonal-politika kudarca
A megyei hangulatjelentések az 1980-as években rászolgáltak a nevükre, mert
kitűnően dokumentálják a lakosság politikai közérzetének elromlását, amit a
vele készült interjúban Horváth Ede is elismert. Mivel a hangulatjelentéseket általában az alsó üzemi pártfunkcionáriusok írták, a dokumentumok valószínűleg hűen tükrözték az egyszerű párttagság politikai elégedetlenségét. Érdemes
összehasonlítani az 1970-es és az 1980-as évek „sláger”-témáit. Míg az 1970-es
években a helyi üzemi problémák domináltak a kritikák között (nincs elég targonca, nem lehet felférni reggel a buszokra), addig az 1980-as években fokozatosan előtérbe kerültek az ország társadalmi és gazdasági fejlődésének nehézségei. A hangulatjelentések főképp két dolgot hangsúlyoztak: az életszínvonal-politika kudarcát és a növekvő anyagi egyenlőtlenségeket, amiket az emberek igazságtalannak éreztek a magát szocialistának hirdető rendszerben. Ez a két tényező jelentősen aláásta az 1960-as években megfogalmazott, a bővülő fogyasztáson alapuló legitimációs ideológiát.
Az áremelkedésnek persze, mondhatni, soha nincs pozitív társadalmi üzenete. Az 1970-es évek végén azonban egyre gyakoribb kritika, hogy az áremelkedések azokat sújtják elsősorban, akik csak az állami bérekből élnek, míg a magánszektorban dolgozók ki tudják termelni az áremelkedések fedezetét.
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GyML, X. 415/537/2, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Információs jelentés a Szerszámgépgyárból,
1986. május. Kiemelés – B. E.
GYML, X. 415/235, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, Sopron, 1987. december.
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Dolgozóinkat az elmúlt hetekben leginkább az áremelkedések foglalkoztatták.
Vannak, akik azt mondják, hogy egy szendvicsre sem telik az órabérükből. A benzin áremelkedését is túlzónak tartják. Azt mondják, hogy éveken át gyűjtögettek
egy autóra, de a mostani benzinárak mellett luxus kocsit tartani. További kifogás, hogy a maszekoknak nem gond kifizetni a plusz benzint, de egy városi munkásnak, aki egy órát dolgozik egy kg. paprikáért, a mostani áremelkedések igenis nagy gondot jelentenek. Dolgozóink az energiaárak emelkedését is túlzónak
tartják.719
Ne lepődjünk meg a személyes hangvételen: valószínű, hogy a hangulatjelentések írói teljes mértékben osztották a zúgolódó munkások véleményét, és sokan a
„dolgozók véleménye” alatt a saját véleményüket közölték. Az életszínvonal-politika kudarca fájdalmasan érintette az embereket, akikben az 1970-es évek gyarapodása után olyan remények ébredeztek, hogy ha nem is sikerül felzárkózni
az osztrák életszínvonalhoz, azért ha lassabban is, de éppúgy el tudják magukat látni tartós fogyasztói árucikkekkel, mint a nyugatiak. Az 1970-as évek végén
azonban az egyszerű emberek közé is leszivárgott, hogy a bővülő jólét helyett
inkább összébb kell húzniuk a nadrágszíjat. Ne becsüljük le azt a tényt, hogy ez
nemcsak a nem-párttagok körében okozott csalódást, hanem ugyanúgy érintette a párttagokat is. A hangulatjelentésekben mindenesetre sokan tudatosan öszszekapcsolták a politikai aktivitás hiányát a munkások anyagi elégedetlenségével:
De ami még fontosabb, be kellene látnunk, hogy a „nehezebb” gazdasági helyzet
megoldásának kulcsa nem az áremelkedés! Mert a társadalom elvárhatja ugyan
az igények visszafogását a lakosságtól, ha a gazdasági helyzet megköveteli, de
hosszú távon nem lehet alternatíva, mert az igények visszafogását felváltja a lemondás, ami pedig együtt jár az általános közönnyel. A közöny pedig a társadalom gyógyíthatatlan betegsége.720
Az 1968-as reform bukása kapcsán kritikával illettem a megyei első titkár politikai érzékét, aki a tulajdon mindenhatósága ellen szónokolt, belekeverve a permetezést a pártpolitikába. Most igazságot szeretnék szolgáltatni az alsóbb szintű pártfunkcionáriusoknak: hosszú időkre előre látták az életszínvonal-politika
kudarcának következményeit.
Az 1970-es évek végéről rengeteg bírálatot ismerünk. Az üzemi pártbizottság
szintjén is megfogalmazták, hogy az alsóbb szintű funkcionáriusok az elégedetlenek oldalán állnak:
719
720

Információs jelentés a Vagon Fémipari Alapszervezettől, 1979. május, i. m.
GYML, X. 415/199/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Kovács Pártalapszervezettől. 1979. szeptember.
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Befolyásolja az üzem és a termelés politikai hangulatát, hogy vannak párttagok,
sőt, művezetők, akik nem értik meg gazdaságpolitikánk célkitűzéseit. Gazdasági
„agitációjuk” azt jelenti, hogy az elégedetlenekkel együtt csak a hibákat hangsúlyozzák. A vezetőkben keresik a hibát gazdasági nehézségeinkért. Azt mondogatják, hogy ők mindig magas színvonalon, és hatékonyan dolgoztak.721
A Kovácsüzem egyik 1978-as párttagsági ülésén elhangzott, hogy az emberek
anyagi elégedetlensége abban mutatkozik meg, hogy távol tartják magukat a
párt által uralt közszférától.722 Nem így fogalmaztak, de ez volt a lényeg. A politikai aktivitás a korszakban egyértelműen a pártmunkába való bekapcsolódást
jelentette; politikai ellenzéki tevékenységet nem figyelhetünk meg a munkások
között. A rendszer a jóléti diktatúrával hatékonyan megakadályozta egy esetleges munkásellenzék kialakulását; ezért cserébe azonban az életszínvonal-politikával fizetett. Ennek a politikának a kudarca együtt járt a népszerűségvesztéssel, aminek a hatását nem szabad lebecsülnünk. Mit szóljunk például a következőkhöz?
Egyre jobban terjed a közöny a dolgozók között. A társadalmi és a pártmunkában nincsenek érdekeltté téve az emberek. Az első a gazdasági munka, mindenki azt akarja jól elvégezni. Ez a véleménye a fizikai dolgozóknak, de a gazdasági és az üzemvezetőknek is. Az idősebbek belefáradtak a mozgalmi munkába, a
fiatalok meg azt hiszik, hogy nincs benne perspektíva. Ne szólj szám, nem fáj fejem – ez érvényesül itt. A dolgozók nem vitatkoznak, csak rábólintanak mindenre. A politikai munka teljesen háttérbe szorul.723
Az idézet jól mutatja az életszínvonal-politikából való kiábrándulás és a „közöny” terjedésének összefüggéseit. Felfogásom szerint inkább arról volt szó,
hogy az egyszerű párttagság megpróbálta a kormányt rászorítani a „néma”
egyezmény betartására; és imígyen fejezték ki elégedetlenségüket. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy éppen abban az időszakban olvashatunk ilyen rossz közhangulatról, amikor a gazdasági csőd rémképe sokakat megijesztett, vagy legalábbis kétségbe vonta az életszínvonal-politika jövőjét. A Szerszámgépgyárból például azt jelentették, hogy „sokan elvárják, még a pártiskolát végzettek között is, hogy mások győzzék meg őket”.724 És a korábban hosszan idézett szerelő,
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GYML, X. 415/202/32, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1979. május.
GYML, X. 415/199/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Jegyzőkönyv a Kovács II. üzem MSZMP alapszervezetének taggyűléséről. 1978. február 22.
Uo.
GYML, X. 415/199/12, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelen-
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aki a pártgyűlésen beszámolt rossz politikai hangulatáról, szintén ebben az időszakban gyűjtögette tapasztalatait.725 Az Új Acélöntödéből pedig az a szkeptikus
hangulatjelentés érkezett, hogy „dolgozóink szerint azok a vezetők, akik kijelentették, hogy meg tudjuk őrizni az 1970-es évek életszínvonalát, maguk sem gondolják ezt komolyan”.726 Ez világosan érzékelteti, milyen kevéssé bíztak már ekkor a dolgozók a kormány ígéreteiben.
De menjünk tovább. Az 1980-as években már sokasodtak a hangulatjelentésekben a közvetlen politikai kritikák.727 A dolgozók kétségbe vonták a szocialista
média szavahihetőségét, meg persze az egész szocialista propagandát az olyan
kérdésekkel, mint például „miért romlik külkereskedelmi mérlegünk évről évre,
kérdezik a dolgozók”,728 vagy „tudni szeretnénk: emelkedik-e a benzin ára?”.729 Az
olajválság „begyűrűzése” sok élcelődésre adott alkalmat a „szavahihetetlen” kormány rovására.
Az „egyszerű” munkásnak nehéz megérteni, és még nehezebb elviselni, hogy a világgazdaság kedvezőtlen változásai begyűrűztek hazánkba. A dolgozók nem vitatják, hogy jogos az ésszerű takarékoskodás, de az ésszerűtlen spórolás már ellenérzéseket kelt. A túlzóan magas árak, és az életszínvonal stagnálása fokozza az emberek bizonytalanságérzetét. Az, aki csak a munkájából él – márpedig
a nagy többség ilyen! – soha nem tud megvenni egy 500–800 000 Ft-os lakást.730
Ez a jelentés már nemcsak az életszínvonal kudarca miatt panaszkodik, hanem
a társadalmi egyenlőtlenségeket kritizálja. Bár a kettő sokszor összekapcsolódott, az utóbbi az 1980-as években vált egyre jellemzőbbé.
Már írtam, hogy sok hangulatjelentés leginkább az alsóbb szintű pártfunkcionáriusok hangulatát fejezte ki. Ez pedig az életszínvonal-politika kudarcával párhuzamosan sokuk körében „befagyott”. Mint láttuk, az Új Acélöntödében
már az 1970-es évek végén elvesztették a bizalmat a párt politikájában. 1982-ben
még gorombábban fogalmazott a hangulatjelentésük:
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tés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől, 1979. február.
Jegyzőkönyv a Motor Pártalapszervezet 1977. január 26-i taggyűléséről, i. m.
GYML, X. 415/206/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1980. március.
Vö. Szalai Erzsébet interjús kutatásának eredményeivel. Szalai Erzsébet: Beszélgetések a gazdasági reformról, i. m.
GYML, X. 415/206/12, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerelde Pártalapszervezetétől, 1980. február.
Információs jelentés a T. M. K. Pártalapszervezettől, 1979. május, i. m. Az eredetiben aláhúzva.
GYML, X. 415/206/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1980. július.
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Nincs pozitív változás az árakban és a közlekedésben, ezért ezekkel kapcsolatban a dolgozók véleménye (amit már korábban jeleztem) nem változott. Kérem
információs jelentésünk elfogadását!731
Egy másik jelentésben a szerző közelebbről is kifejtette álláspontját:
A politikai továbbképzésen sok javaslat elhangzik arról, hogyan kell kinéznie egy
hangulatjelentésnek. Ezeket a kritériumokat azonban nem mindig könnyű teljesíteni, mert az emberek nem a megadott pontok szerint mondják el a véleményüket. Sokszor kifogásolják, hogy a jelentésben csak a lakossági ellátásról és a közlekedésről írunk. Ha nem akarjuk meghamisítani az emberek véleményét (márpedig nem akarjuk!), akkor nem írhatunk mást, csak azt, ami valóban foglalkoztatja a dolgozókat. Ezek: az áremelkedések, az ellátás, a közlekedés és az életszínvonal „megőrzése”. Ezekben pedig nem történt változás, sőt, a benzinár-emelkedéssel csak romlott a helyzet. Kérem információs jelentésünk elfogadását!732
Az életszínvonal „megőrzésében” az idézőjel arról árulkodik, hogy ez az alsóbb
szintű üzemi pártfunkcionáriusoknak is gondot okozott – vagyis, mondhatni,
teljes szolidaritást vállaltak az elégedetlenkedőkkel.
Komoly társadalmi figyelmeztetés lehetett ez a pártnak. Nem igaz, hogy csak
„lózung” volt a munkáspolitika; hiszen láttuk, hogy az életszínvonal-politikában
is kiemelt helyen állt a szakképzett nagyipari munkásosztály. A munkások viszont – a gazdasági reform időszakához hasonlóan – egyre többet panaszkodtak arra, hogy más társadalmi osztályok jobban élnek, mint ők. A „mások” alatt
elsősorban a magánszektorban dolgozókat értették: a vállalkozókat, a maszekokat, az „ügyeskedőket”. Egyre izmosodott az a meggyőződésük, hogy az ország
„gazdasági nehézségeinek” ők, a munkások fizetik meg az árát, miközben azok,
akik szerencsésen „helyezkedtek” a rendszerben, nem érezték meg az áremelkedéseket, sőt, gyarapodtak. Erről a meggyőződésről ingerült hangulatjelentések tudósítanak:
A fizetések emelése nem követi az áremelkedéseket, így a dolgozók azt tapasztalják, hogy lassanként csökken az életszínvonaluk. Ez csak azokra vonatkozik,
akik a munkájukból és a fizetésükből élnek, nem pedig a spekulánsokra – és sajnos, az utóbbiak nincsenek kevesen. Az OTP jelentése szerint az áremelkedések
ellenére nőtt a megtakarítások száma. Dolgozóink kérdezik: kik azok, akiknek
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GYML, X. 415/211/38, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1982. február.
GYML, X. 415/211/38, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az Új Acélöntödéből, 1982. április.
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nőttek a megtakarításai, és közülük hányan keresték meg becsületes munkával
a vagyonukat?733
A jelentés hozzáfűzte, hogy a dolgozók felháborodása érthető, hiszen 1973 óta
állandóan emelkednek az árak, és a fizikai dolgozóknak egyre nehezebb a megélhetés. Ha ezt nem is kell szó szerint érteni, világos, hogy a jelentés írója azok
közé sorolta magát, akik becsületes munkával vagy anélkül, de nem gyűjtöttek
vagyont. Pártalapszervezeti gyűléseken is elhangzott, hogy az áremelések nagyon érzékenyen érintették a városi ipari munkásságot, akik csak az állami fizetésekre számíthattak.734
Lehet, hogy a kormány az OTP-megtakarításokkal le akarta csillapítani a lakosságot (vagyis megmagyarázni nekik, hogy nem romlott az életszínvonal, ahogyan állítják), de a Rába-munkásokat a hír mindenesetre alaposan feldühítette.
Sokan úgy érveltek, hogy a kormány nem várhatja el a munkásoktól, hogy áldozatokat hozzanak, miközben mások jól élnek, hitük szerint az ő rovásukra. Mint
látjuk, ezek az érzések ugyancsak „rímeltek” az 1968-as gazdasági reform munkásvisszhangjára. De hát a történelemből ritkán tanul az ember, és talán még
ritkábban tanulnak a politikusok.
A legfontosabb téma a munkások körében az életszínvonal-csökkenés. Panaszkodnak, hogy az árakat bejelentés nélkül is emelik. Az újságok és a tv állandóan
a magas lakossági megtakarításokat emlegetik, de senki nem vizsgálja meg, hogy
vajon a munkásoknak nőttek-e a megtakarításai?735
A Szerszámgépgyár is az ipari munkásság elégedetlenségéről tudósított:
Statisztikai hivatalunk rendszeresen közöl adatokat a lakossági megtakarításokról, és aztán azt mondják, indokolt az áremelés, mert a megtakarítások évről
évre nőnek. Dolgozóink szerint, ha valaki venné magának a fáradságot, és megvizsgálná, kik azok a szerencsések, akiknek nőnek a megtakarításai, akkor kevés
Rába-dolgozót találna közöttük!736
A látható anyagi különbségek a társadalmi igazságosságot is megkérdőjelezték.
Kevesen hitték el, hogy a „gazdagok” becsületes munkával jutottak a pénzük733
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GYML, X. 415/211/4, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Technológia Pártalapszervezetétől, 1982. február.
Jegyzőkönyv a Szerszámgépgyár Egység Pártalapszervezetének 1983. februári taggyűléséről, i. m.
GYML, X. 415/212/15, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Kovács Pártalapszervezettől. 1982. november–december.
GYML, X. 415/528/2, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől, 1982. március.
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höz; egyébként is láttuk, hogy a munkások csak a termelőmunkához kapcsoltak
értéket, a vezetői fizetések pedig valóban nem voltak akkorák, hogy a termelésben dolgozó menedzserek nagy vagyont tudtak volna gyűjteni. Írtam már, hogy
az életszínvonal-politika kudarca döntően – és persze negatívan – befolyásolta
a párttagság hangulatát, és ebben a rossz politikai közérzetben az alsóbb szintű
üzemi pártfunkcionáriusok is osztoztak. Erről a hangulatról tudósít a párttagokkal való elbeszélgetés már 1982-ben:
A dolgozók véleménye szerint a javak elosztása nem az elvégzett munka alapján
történik. Azt mondják, hogy a pénz nagy része az improduktív területekre megy,
és a munkásosztály, aki megtermeli a nemzeti jövedelmet, egyre kisebb részt kap
belőle. Kialakult egy „felső réteg”, akinek jólétét nem érinti az ország gazdasági
helyzete. A gazdasági szabályozók csak a túlszabályozott iparban dolgozók jövedelmét csökkentik. Dolgozóink szerint a magángazdaság további növekedése ezt
a felső réteget fogja kiszélesíteni.737
Itt kell elmondanunk, a Rábában Horváth Ede nem engedélyezte a gmk-t; elvei
ellen volt, hogy a dolgozók „maszek” úton végezzék el azt a munkát, amit az állami munkaidőben kellene elvégezniük. A Rába-dolgozók tehát valóban csak az
állami fizetésekre, az éves prémiumra meg a túlórára számíthattak, ahogyan a
hangulatjelentésekben elmondták.
Már a keletnémeteknél láttuk a hármas társadalmi felosztást, ahol az egyszerű dolgozók voltak a hierarchia legalján. Hasonló hármas felosztást a magyar
munkások is kialakítottak, igaz, itt nem a nyugati rokonság megléte dominált,
hanem a titokzatos „felső” rétegben való tagság, akikről nem tudni, hogyan szerezték vagyonukat, de az biztos, hogy nem becsületes úton. Őket nem érintette
meg a „nehéz gazdasági helyzet” (ami az 1980-as években olyan visszatérő fordulattá vált, mint a keletnémeteknél a politikai lojalitás kényszeres bizonygatása). A második csoportban stagnált az életszínvonal, a harmadik csoportban pedig csökkent. Ez volt természetesen az egyszerű dolgozók csoportja, ahová az
ipari munkásság besorolta magát.
A nagyobb anyagi egyenlőtlenségek kialakulása kapcsán a párttagok provokatív kérdéseket tettek fel – a „nép” véleményének álcázva – a hangulatjelentésekben, mint például:
Miért nem viseli minden réteg egyenlő mértékben a terheket? Van, aki villát épít,
a másiknak meg gondot jelent, hogy megvegyen egy kiló húst!738
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GYML, X. 415/210/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági ülés
jegyzőkönyve. Jelentés a párttagok körében végzett politikai nevelőmunkáról, 2. 1982. október 14.
GYML, X. 415/211/33, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Jármű II. Pártalapszervezettől, 1982. november.
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Az ipari munkások úgy érezték, hogy az életszínvonal-politika kudarca legjobban az ő helyzetüket rontotta, mert a magánszektorban dolgozók valahogy „kiügyeskedték” jövedelmük emelkedését, ők pedig csak az államot hibáztathatták
az életszínvonal stagnálásáért. Nem érdemes itt azon vitatkozni, hogy „objektíven” hogyan alakult az életszínvonal. A lényeg a rendszer szempontjából az volt,
hogy az emberek nem voltak megelégedve anyagi helyzetükkel és fogyasztásuk
növekedésével. Ilyen értelemben beszélek kudarcról.
Általános vélemény, hogy ma a városi munkásoknak gondot okoz kijönni a fizetésükből. Nem hisszük, hogy ez ráfogható az igények növekedésére. Mindenki
gyűjt valamire – mindegy, hogy autóra, családi házra, vagy a gyerekeinek lakásra – és a fiatalok lakásproblémája már sokszor szóba került! – és szüksége van
a plusz jövedelemre. Lehetőség kell ahhoz, hogy az ember bekapcsolódjon a magángazdaságba.739
De ugyanígy felmerült a politikai tudat kérdése:
Ha tovább nő a szakadék az állami és a magángazdaság jövedelme között, felmerül a kérdés, mi befolyásolja jobban a munkás tudatát: ahová bejár dolgozni,
vagy ahol pénzt keres? Ez politikai kérdés!740
Annyiban kétségtelenül az volt, hogy a munkások az életszínvonal-politika alakulásától tették függővé a rezsim politikai támogatását – ez az 1960-as években
kialakított legitimációs ideológia következménye volt.
A munkások gazdasági elégedetlensége összekapcsolódott azzal a kritikával,
hogy saját társadalmi és politikai szerepük csökkent. Már az 1968-as gazdasági
reform kapcsán is felmerült ez a kritika; de az 1980-as években, mondhatni, „slágertémává” vált. Nézzünk néhány példát!
Az áremelkedések sajnos 1983-ban is folytatódtak. Egy átlagos munkásfizetés –
túlóra nélkül – 4500 Ft. A mérnöki fizetések viszont 6500–7000 Ft körül mozognak. A dolgozók szerint nem jogos ez a nagy különbség munka és munka között.
Úgy látják, hogy a munkásosztály vezető szerepe csak a munkapadnál érvényesül, de nincs szerepe a jövedelmek elosztásában.741
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GYML, X. 415/212/5, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Motor Pártalapszervezettől. 1982. február. Az eredetiben aláhúzva.
Uo.
GYML, X. 415/528/1, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Hátsóhíd Alapszervezetétől, 1983. január.
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Kérdezhetnénk persze, mihez képest, hiszen túlórával a szakmunkásfizetések nem sokban maradtak el a mérnöki fizetésektől. Ez is azt bizonyítja, hogy a
„munkások állama” nem volt üres politikai lózung. A Járműben a párttagok azt
kifogásolták, hogy „manapság mindent a nehéz gazdasági helyzettel magyarázunk, és háttérbe szorul a párt vezető szerepe”.742 A jelentés hozzáfűzte, hogy a
munkások nem tapasztalják eléggé a párt vezető szerepét – ami utalás volt arra,
hogy a kormány nem tudja emelni az életszínvonalat. A Kovácsüzemben a munkások azért zúgolódtak, mert megint emelték a benzin árát, pedig – mutattak
rá – az alacsony jövedelmű rétegeknek (idesorolták a munkásokat, a nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat) sokszor az autó jelenti az egyetlen luxust, amit megengednek maguknak.743 A Hátsóhíd dolgozói az igazságtalan anyagi egyenlőtlenségekre a balatoni nyaralást hozták fel példának: az ottani éttermek árait szerintük egy munkás nem tudja megfizetni.744
Ezek persze lehettek „túlzó” vélemények, hiszen a jól kereső szakmunkások
valószínűleg megengedhettek maguknak egy éttermi ebédet. De a hangulatjelentések alapján nem kétséges, hogy a párttagság a munkásosztály lehetőségeit
romlónak látta, és egyre kritikusabban viszonyult az állampárthoz és propagandájához. A jóléti diktatúra legitimációja vészesen fogyatkozott, amit abból is láthatunk, hogy a munkások nyílt politikai kritikára ragadtatták magukat:
Az állandó áremelések nagyon elrontják a közhangulatot. Véleményünk szerint
a dolgozók még nem elég felvilágosodottak ahhoz, hogy természetesként fogják
fel ezt a folyamatot. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a világgazdaság begyűrűzésének egyetlen hatása az áremelkedésekben mutatkozik meg, árcsökkentő hatásával nem találkozunk. Miközben a vezetők azt mondják, hogy termékeink ára lemegy a világpiacon, hazánkban az árak csak emelkednek tovább.745
Hasonló jelentés érkezett a Motorgyárból:
Napról napra romlik a közhangulat. A dolgozók az állandóan növekvő adókkal,
és az áremelkedésekkel magyarázzák rossz hangulatukat. Sokak véleménye szerint az állam megpróbálja a közterhek legnagyobb részét a munkásosztályra hárítani.746
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Információs jelentés a Jármű II. Pártalapszervezettől, 1982. november, i. m.
GYML, X. 415/211/28, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Rendkívüli információs jelentés a Kovács Pártalapszervezettől, 1982. december.
GYML, X. 415/528/1, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Hátsóhíd Alapszervezetétől, 1983. augusztus.
GYML, X. 415/537/1, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Jármű Pártalapszervezetétől, 1985. november–december.
GYML, X. 415/537/16, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Motor Pártalapszervezettől. 1986. október.
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A párt kommunikációs stratégiájának csődjét mutatja, hogy az az osztály, amelyikre a jóléti diktatúrát alapította, többet nem érezte kedvezményezettnek magát. A hangulatjelentésekből is kiolvasható az a figyelmeztetés, hogy a munkásosztály kezdi visszavonni a rezsimnek nyújtott politikai támogatását. A munkások nem álltak készen ellenzéki tevékenységre; de már a munkáspártot sem támogatták.
Az 1968-as gazdasági reform kapcsán már rámutattam arra, hogy éles kritika érte ugyan a „dolgozók rovására” gazdagodó vezetőket, de magát a szocializmust mint rendszert nem támadták a munkások. Az 1980-as években nagy változást tapasztalunk. Az életszínvonal-politika kudarca nemcsak az eddigi irányvonalat kérdőjelezte meg, hanem a vezetők alkalmasságát és a szocialista média
hitelét is. Az utóbbit már alaposan megtépázta az 1970-es évek végének hitelválsága, de az 1980-as években tovább erősödött a kritika:
Dolgozóink nem értik, hogy miért csak Lengyelország és Románia államadósságát lehet tudni, Magyarországét miért nem. Ugyancsak: miért csak az USA katonai kiadásait lehet tudni, Magyarországét miért nem?747
A korszakban már az is felmerült, hogy egyes magas rangú politikai vezetők „elszakadtak a tömegektől”, sőt, igazságtalan privilégiumokat élveznek:
Dolgozóink sokat beszéltek Lázár György osztrák látogatásáról. Egyesek szerint
túlzottak voltak a biztonsági intézkedések, és azt sem értették, az általános takarékoskodás idején minek kellett a különvonat. Ezt nemcsak a párttagok mondogatják, hanem azok is, akik 35-40 percet, vagy még többet várakoztak a lezárt
vasúti hidak miatt. A dolgozók nem értik, hogy egy vezetőnek miért kell ennyire
elzárkóznia az emberektől – de ezt más állami vezetők látogatásakor is tapasztalják. Illő, hogy egy állami vezető több bizalommal legyen az emberek iránt!748
Az emberek nem hitték el a gazdasági nehézségek „objektív” okait, és a vezetőket hibáztatták azért, mert rosszul mennek a dolgok. Megjegyzem, ez nem egyedülálló; a jóléti diktatúrák azonban ilyen szempontból külön kiszolgáltatták magukat, hiszen megígérték az embereknek a politikai támogatásért cserébe a gondoskodást. Az emberek úgy érezhették, jogosan zúgolódnak azért, mert a kormány nem váltotta be az ígéretét. Ezzel kapcsolatban a párttagság körében igen
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GYML, X. 415/208/35, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Motor Pártalapszervezettől. 1981. november.
GYML, X. 415/211/33, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Magyar Vagon- és Gépgyári Végrehajtó Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Jármű II. Pártalapszervezettől, 1982. szeptember.

A munkáspárt és a munkások Magyarországon

305

kiábrándult megjegyzések hangzottak el a magyar életszínvonalról és életminőségről, amit a rendszer eredményezett:
Ma a magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, és mégse jutunk egyről a kettőre. A szocialista életmód azt jelenti, hogy az ember halálra dolgozza
magát, a társadalom meg tönkremegy.749
Máshol ezt olvashatjuk:
Dolgozóinknak feltűnt, hogy a középkorúak egészségi állapota nálunk a legroszszabb Európában. Szerintük ezt nemcsak az „egészségtelen” magyar konyha
okozza, hanem a túl sok munka is.750
Az idézetek, gondolom, meggyőzően illusztrálják, hogyan vesztette el a rendszer
a munkások támogatását. A jóléti diktatúra politikája a visszájára fordult: az állami nagyipari munkásokat felháborította, hogy az állam nem tudta ígéretéhez
híven növelni az életszínvonalukat, miközben más társadalmi csoportoknak lehetőséget adott a vagyonosodásra. Ezért hangsúlyoztam, hogy bizonyos párhuzamok megfigyelhetők az 1960-as évek gazdasági reformjának munkáskritikája
és az 1980-as években dokumentált, növekvő társadalmi elégedetlenség között.
Volt azonban két fontos különbség. Az első az, hogy az 1968-as reformidőszakban az államnak még voltak jóléti tartalékai, míg az 1980-as években ezek kimerülőben voltak, amit a párt nem tudott „kommunikálni” a munkásosztály felé.
Másodszor, az 1968-as reformidőszakban még nem veszett el a hit a szocializmusban, és kevesen gondolkodtak egy tisztán kapitalista alternatívában (beleértve a korszak véleményformáló értelmiségét). Az 1980-as években kimerült a
szocialista fogyasztásra alapozott legitimáció; más baloldali alternatíva viszont
nem kínálkozott. A régi baloldali ideológia már csak a szocializmus „festésére”
szolgált, de ha egy szóképpel akarjuk illusztrálni a hangulatjelentésekben megjelenő, egyre nyíltabban megfogalmazott politikai kritikákat, amelyek kifejezték a munkások elidegenedését a munkáspárttól, akkor azt mondhatjuk, hogy a
„festék” egyre több helyen felrepedezett.
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GYML, X. 415/236/8, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés az MVG KISZ szervezetétől. 1986. december.
GYML, X. 415/231/5, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák. 1987. január.
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„Milyen társadalmat akarunk?” A párt felbomlása
„Az életszínvonal-politika kudarca” című fejezetet azzal zártam, hogy összehasonlítást tettem az 1968-as gazdasági reform kapcsán dokumentálható munkáskritikák és az 1980-as években kimutatható általános politikai elégedetlenség
között. Két különbségre már rámutattam, de egy harmadik, nem kevésbé jelentős eltérés is mutatkozott. Az 1968-as reform kapcsán eleget hangsúlyozták a
pártmunkások: terjedőben a materializmus, a közönyösség, az embereket nehéz
beszervezni a pártba vagy a mozgalomba. Az 1980-as években azonban nemcsak
általános problémák hangzanak el a pártépítés kapcsán, hanem a párt csökkenő
vonzereje a statisztikákban is kimutatható. Jeleztem, hogy a munkáskvótákat az
egész megyében nem sikerült betölteni; sőt, volt olyan üzemi pártszervezet, ahol
1979 és 1983 között 20%-kal csökkent a párttagság. Ennél is riasztóbb jel volt a
fiatalok érdektelensége (ami persze azt fejezte ki, hogy nem gyakorolt rájuk nagy
vonzerőt a mozgalmi élet és a párttagság).751 Az ifjúság „közönye” olyan méreteket öltött, ami az utánpótlást is veszélyeztette:
K. elvtárs javasolja, hogy sürgősen tenni kellene valamit a szemléletváltozás kérdésében. Ugyanis a fiatalok kijönnek az iskolából, az anyagiakat helyezik előtérbe, és ha huszonéves korában a politikai meggyőződése nem alakul ki, akkor 30
éves korában már nagyon nehéz lesz vele foglalkozni.752
A pártépítők ugyanakkor megjegyezték, hogy általános jelenség, hogy az emberek számolják a pénzt: „Sajnos, az emberek mostanában nagyon számolnak, egy
fizikai munkás pl. azt mondja, hogy a tagdíjból kifizeti a kocsiadót.”753
Nem csoda hát, hogy a pártmunkások sok mindent megpróbáltak, hogy gondoskodjanak a pártélet folytonosságáról. A Rába MMG üzemi pártbizottsági ülésén (ennek az üzemnek a párttagsága fogyatkozott meg 20%-kal négy év alatt)
még az is szóba került, hogy érdekeltté kell tenni az embereket a párttagságban:
Az új párttag megnyerésénél „szemfülesen” kell eljárnunk. Tegyük vonzóvá a magunk számára a pártot, mutassuk meg, hogy megfelel az egyén és a csoport érdekeinek. Zömében ez a szakmai kiállásban fog jelentkezni.754
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GYML, X. 415/536/11, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka feladatai. 1985. október.
A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka és a párttagokkal való foglalkozás tapasztalatai, i.
m. 5.
Uo.
A párttaggá nevelés és a pártépítő munka tapasztalatai a Rába MMG-ben, i. m. 5.
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Ugyancsak elhangzott az a figyelmeztetés, hogy a „nehéz gazdasági helyzetben”
a párt nem nagyon válogathat:
Az öntisztulás nagyon veszedelmes, hogy mit is jelent. A taglétszám csökkentése.
Akkor lehet csökkenteni, ha van kellő választék.755
A Rába MVG üzemi pártbizottságában is felmerült, hogy a szakmunkásfiatalok politikailag képzetlenek, és az érdeklődésük is hiányzik. De olyanok is voltak,
akik védelmükbe vették a fiatalokat: akik iparkodnak, és vinni akarják valamire (lakást, családi otthont építenek), azoknak az idejét teljesen felemészti a különmunka és a másod- meg harmadállás vállalása.756 Az 1980-as évek politikai
elégedetlenségének „újdonsága” a párttagság csökkenő presztízse; ezt korábban
nem tapasztaljuk (a túlzásba vitt anyagiasság ostorozását, a közöny terjedését
viszont igen). A Rábánál is megemlítettek egy kínos esetet: egy művezetőt felvettek a kádertervbe,757 de a jelölt végül kijelentette, hogy nem kíván belépni a pártba.758 A fenti esetek, éppúgy, mint „Az életszínvonal-politika kudarca” című fejezetben dokumentált „pártellenes” megnyilvánulások (és sokszor párttagoktól!)
figyelmeztettek a párt csökkenő társadalmi befolyására.
Ha az 1960-as és az 1980-as évek összehasonlításánál maradunk: miközben a
pártfunkcionáriusok az egész korszakban előszeretettel magyarázták az emberek húzódozását a politikai és a mozgalmi munkától a növekvő anyagiassággal,
az 1980-as években a fentiekben is láttunk bizonyítékot arra, hogy pártmunkások érzékeltették: az emberek közönye kifejezte politikai hangulatukat.
A fiatalok nem általában közönyösek, csak olyan kérdések iránt mutatnak érdeklődést, amelyek közvetlenül befolyásolják életüket. A passzivitás a tömegszervezetektől való távolságtartást jelenti.759
A KISZ-szel kapcsolatban ugyancsak elhangzott, hogy a KISZ jelenlegi módszereivel „nem alkalmas a magyar ifjúság összefogására (túlzott a rendezvénycentrikusság, csökkent a mozgalmi jelleg)”.760 A Rába MMG ezúttal is élen járt a
KISZ-tagok megfogyatkozásában: 1987-ben a gyári fiatalság mindössze 12,4%-a
volt tagja a KISZ-nek, amelynek taglétszáma az üzemben 1985 óta a felére apadt:
„Ez a körülmény is a közömbösséget, az érdektelenséget, és nem utolsósorban a
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Uo. Kiemelés – B. E.
Uo. 6.
Mikor fel akarták venni a pártba, már művezető volt.
A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka és a párttagokkal való foglalkozás tapasztalatai, i.
m. 6.
Jelentés a KISZ munkájáról, i. m.
Jelentés a gyár ifjúsága társadalmi helyzetének javítására tett intézkedésekről, i. m.
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KISZ befolyásának további csökkenését mutatja.”761 Mivel a KISZ volt a párt ifjúsági szervezete, tagságának fogyatkozása jelezte az utánpótlás nehézségeit és
persze a párt csökkenő népszerűségét a fiatalok körében. A fiatalok viselkedését
sok elnéző pártmunkás azért kezelte toleranciával, mert felfogásuk szerint a fiatalok csak az idősebbeket utánozták:
A vitában elhangzottak alapján azt is meg kellett állapítanunk – sajnos a tapasztalatok is ezt bizonyítják – csökken a közösségi munka presztízse a munkahelyeken is és általában is.762
Ezzel elismerték, hogy a fogyasztói értékek az egész társadalomban erősebbek,
mint az újbaloldal antikapitalista, közösségi jelszavai. (Persze az utóbbiakat
még az „olvadozó” diktatúra is alig-alig engedte a nyilvánosság elé.)
Ausztria szomszédságában a lakosok egyre gyakrabban szembesültek a nyugati életszínvonallal és fogyasztói szinttel, gondoljunk csak a rendszer utolsó
éveinek bevásárló-turizmusára, ami szépen szimbolizálja a jóléti diktatúra végét. Hiszen a Nyugatról hazacipelt számítógépek, hűtőládák, mosogatógépek és
videolejátszók nyilvánvalóan nem a szocialista meggyőződést mélyítették el az
emberekben, még kevésbé bizonyították a létező szocializmus felsőbbrendűségét. A RÁBA MMG párttagságának nemcsak jelentős létszámfogyást kellett elkönyvelnie, hanem a tetejébe még két pártvezetője is Nyugatra távozott (ki is
zárták őket a pártból!).763 Az, hogy a reformlázban égő közgazdászok a színvonalas nyugati munkával példálóztak (miközben a glasznoszty jegyében szóvá tették a kelet-európai munkamorál lazaságát), a jelek, pontosabban a hangulatjelentések szerint csak tovább dühítette az életszínvonal-politika kudarca miatt
amúgy is elkeseredett munkásokat:
A párttagság azt véleményezi, hogy ha az ország gazdasági helyzetét, a végzett
munkát állandóan a nyugati országokéhoz viszonyítják, akkor a kereseteket miért nem hasonlítják a nyugatiékhoz?764
Mondhatjuk, hogy a munkások válasza populista ízű, de érdemes hozzátenni,
legalább ennyire ideologikus volt pellengérre állítani a kelet-európai munkamorál lazaságát. Kevesebben tették szóvá, ami sokkal érdekesebb lett volna: mik
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GYML, X. 415/529/14/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve. Jelentés a gyár ifjúsága társadalmi helyzetének javítására tett intézkedésekről.
1987. november 19.
A párttagok körében végzett politikai nevelőmunka feladatai, i. m.
A párttaggá nevelés és a pártépítő munka tapasztalatai a Rába MMG-ben, i. m.
GyML, X. 415/211/33, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Információs jelentés a Jármű Alapszervezettől, 1982. november.
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voltak az iskolázottság és a szakképzettség különbségei? Az 1970-es években azt
láttuk, hogy a magyar iskolázottsági adatok lemaradtak a keletnémetek mögött.
(Láttuk, hogy még a fiatal korosztályban is szép számmal akadtak olyanok, akik
nem végezték el a 8 osztályt – a németeknek 10 osztály volt kötelező.) A műszaki-technikai fejlődéssel kiszámítható volt, hogy kevesebb szakképzetlen munkaerőre lesz szükség. Nem a laza szocialista munkafegyelemről kellett volna beszélni, hanem a tudás- és képzettségbeli elmaradásról. No meg arról: mit fog
kezdeni ez a munkaerő, hogyha „rászabadítják” a világpiacot?
Ezzel a kérdéssel azonban akkor a munkások közül senki nem foglalkozott.
Az embereket a társadalmi és gazdasági problémák, ahogyan már az előző fejezetben is láttuk, nyílt kritikára ingerelték a párttal és a kormánnyal szemben:
A bátrabbak (a legtájékozatlanabbak) a szocialista társadalmi rend felsőbbrendűségét is megkérdőjelezik a kapitalista társadalommal szemben. Véleményüket
az átmeneti gazdasági nehézségek hihetővé teszik, és a propagandánk hiányosságai miatt nem a szocialista tulajdon döntő szerepe, a proletárhatalom, az elosztás szociális jellege stb. alapján ítélik meg a helyzetet. A kapitalizmus gazdasági és műszaki eredményeinek túlzott felértékelése nehezíti saját helyzetünk reális értékelését. Hasonlóan negatív hatást vált ki, hogy a jövedelmi arányok az
utóbbi időben szétnyíltak, az egyes rétegek életszínvonala élesen eltérő, és ebből
a nem közvetlen bérből élők kerültek ki kedvezően.765
Az információs jelentések alapján elmondhatjuk, hogy az 1980-as évek második
felében tovább nőtt a társadalmi elégedetlenség, és egyre kevesebben hittek abban, hogy a kormány képes lesz megoldani az ország gazdasági gondjait. Mindez a párt hitelének további csökkenését eredményezte a társadalomban – párttagok és nem-párttagok körében egyaránt:
Több helyen szóltak a lakosság egyes rétegeiben a pesszimista hangulat térhódításáról, melynek okait az ország eladósodásában, az életkörülmények nehezebbé válásában, a lakosságot irritáló indokolatlanul magas, illetve munka nélkül szerzett jövedelmekben, az ár és bérszínvonal kedvezőtlen alakulásában, a
nyugdíjak és a szociális juttatások reálértékének csökkenésében látják. Elmondták sokan – elsősorban a fizikai dolgozók, termelőszövetkezeti parasztok –, nem
értik, hogy az elmúlt időszakban többet, jobban és fegyelmezettebben dolgoztak,
erőfeszítéseik mégsem tükröződnek a népgazdaság eredményeiben, és a nagyobb
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GyML, X. 415/529/2/3, A RÁBA MMG Pártbizottságának iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve. Az
ideológiai munka és az agit. prop. munka feladatai, különös tekintettel a tömegszervezetekben dolgozó párttagok pártirányítására, 1985. július 16.
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erőfeszítések árán is egyre nehezebb az elért életkörülményeik, életszínvonaluk
megtartása.766
Tovább csökkentették a társadalmi bizalmat a belső pártharcok és a rossz gazdasági helyzet, a magas hitelállomány és a magyar termékek rossz világpiaci
kilátásainak „kiszivárogtatása”. Az emberek úgy érezték – és ki is mondták! –,
hogy a vezetők „belevitték” az országot a csődbe, aztán pedig elutasítják a felelősségvállalást, és a lakosságra mutogatnak: „Ti dolgoztatok rosszul!” Cserébe
aztán ők sem takarékoskodtak a vádaskodással. A párt és a munkások kapcsolatában „hajszálvékony repedések” mutatkoztak, ahogyan az egyik költői hajlamú
üzemi alapszervezeti titkár tudósította az üzemi pártbizottságot. És ahol valami
repedni kezd… de hát valami ilyesmi volt a peresztrojka tanulsága is.
Szinte a lakosság türelmét tette kockára az elmúlt 2-3 hónapban a folyamatos
áremelés. Ebből is ered részben, hogy nincs bizalom, mivel a kormány tétlenül
nézte az ellenőrizhetetlenné vált áremelkedéseket, sőt kötöttáras termékeknél indokolatlan engedményeket tett. Félnek az emberek attól, hogy a változatlan bérek mellett olyan inflációs spirál indul el, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését. Egyesek úgy vélik, hogy a kormányzat szeptemberi programjának elfogadása
óta lényeges eredmények nem születtek.767
A gazdasági nehézségek hatására a társadalmi visszásságok bírálata is erősödött:
A munkások és alkalmazottak reálbérének csökkenése növeli a lakosság érzékenységét. Többször felemlítik a társadalmi igazságtalanságokat, amelyről úgy
tűnik, tud mindenki, de nem történik hatékony intézkedés. Pl. munkanélküli jövedelemszerzés. Olyan vélemények is vannak, hogy az emberekben erősödik az
ügyeskedés miatt a függőségi viszony, szűkebb réteg (vagyonosok) akarata érvényesül, az erkölcsi megítélés nem egyezik a jogszabállyal, a bizonylati fegyelem
megsértésében, visszaélésekben nincsen visszatartó következmény, a magántevékenység és az ebből eredő jövedelmek ellenőrizhetetlenek. Szűkül az a réteg,
amely megőrizte erkölcsi alapját a számonkérésre.768
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GyML, X. 415/186/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Összevont megállapítások az alapszervezeti taggyűlések tapasztalatairól, 1986. december.
A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák, Sopron, 1987. december, i. m.
GYML, X. 415/232/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák. 1986. november. Kiemelés – B. E.
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Emlékezzünk az 1968-as népfelzúdulásra, akkor a munkások még csak a pártelit
egy részét azonosították a gyűlölt és irigyelt „újgazdagokkal”. Az 1980-as évek
végére a vezető elit egészében elveszett a politikai bizalom.
Elégedetlenséggel tölti el dolgozóinkat, hogy a vezetők az előreláthatatlan és kedvezőtlen változásokra való hivatkozással akarják magukról elhárítani a felelősséget. Gáspár elvtárs a tv-ben is elismerte, hogy a vezetők nem mindig voltak
őszinték a közvéleményhez. Hogyan higgyünk nekik továbbra is azután, hogy egy
hivatalos kijelentésben elismerést nyer: nem mindig voltak őszinték?769
A társadalmi bizalom csökkenése az ország gazdasági helyzetére tett gúnyos
megjegyzésekben is megmutatkozott:
A Richards gyár és a MEDOSZ MB információs jelentésében az erősödő infláció
jeleként értékelték a forint 15%-kal történő leértékelését az NDK márkához képest. Megjegyzik, hogy már nemcsak a nyugati valutákkal szemben nem képes
megőrizni értékét a magyar forint, hanem a szocialista fizetőeszközökkel szemben sem.770
„A tények nem hazudnak” – mondhatjuk optimistán, ha jobban hiszünk a „kemény adatok”, mint például a statisztikák megbízhatóságában. Nyugodtak lehetünk, mert a statisztika is minket igazol: a párt csökkenő vonzerejét ugyanis
a pártstatisztikák is demonstrálják. 1987-ben a vizsgált időszakban először fordult elő, hogy az új felvételek nem tudták ellensúlyozni a pártból kikerültek számát, és így a párttagok száma országosan 1,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a megyében is megfigyelhető volt: 1988. január 1-jén 31 862
tagja volt a pártnak, 445-tel kevesebb, mint egy évvel korábban.771 A növekvő elégedetlenséget mutatja, hogy jóval többen hivatkoztak politikai okokra a kilépők
között, mint korábban: 1986-ban hárman indokolták azzal a kilépést, hogy nem
értenek egyet a párt politikájával, míg 1987-ben 35 párttag adta meg ezt az indokot. A kilépések száma is emelkedett: 1985-ben 192 ember lépett ki a pártból,
1986-ban 241, 1987-ben pedig már a duplája, 504 fő (a felük munkás).772
1988 elején a párttagokkal való elbeszélgetések során többen adtak hangot
annak a nézetnek, hogy a párt vezető szerepe és tekintélye csökkent, és hason769
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GYML, X. 415/538/3, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. Információs jelentés a Szerszámgépgyár Pártalapszervezetétől. 1987. szeptember.
GyML, X. 415/224, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Lakossági hangulatot
jellemző főbb tendenciák, 1988. május.
Szóbeli tájékoztató az 1987. évi tagfelvételek alakulásáról a Megyei Párt-végrehajtó Bizottság 1983. december 13-i határozata alapján, i. m.
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lóképpen csökkent a belé vetett bizalom. Sokan kifogásolták a változás lassúságát, valamint azt, hogy nem vonták felelősségre a hibás döntésekért felelős vezetőket. Az idősebb párttagok szerint a párt vezető szerepe csak a hatalom birtoklásában nyilvánult meg, lassan reagált a változásokra, és elveszítette kezdeményező szerepét:
A párt vezető szerepének gyengülését látják a pártvezetés iránti bizalom csökkenésében, a helyi pártszervek tekintélyvesztésében, a pártonkívüliek párttagokra
tett megjegyzéseiben, a pártépítő munka nehézségeiben. A vezető szerepe gyengüléséhez jelentősen hozzájárult az utóbbi évek gazdasági, társadalmi folyamatainak ideológiai tisztázatlansága, mely a párttagok körében is zavart, elbizonytalanodást okozott, és hátráltatta a cselekvéshez szükséges tudati, érzelmi azonosulást. A párttagok egy részénél komoly konfliktust okoz a szocializmusról tanított, alkotott kép, és a mai valóság közötti különbség. Politikailag nehezen magyarázható és elfogadható jelenségként említették a tulajdonviszonyok átrendeződését, a magántulajdon erősítését, a magántulajdonon alapuló kisvállalkozások létrejöttét „elősegítő” döntéseket.773
1987-től a párttagság „értéke” szemmel láthatóan erőteljesen csökkent az emberek szemében. 1985-ben a megye iparában dolgozók közül 350 új tagot vettek fel; 1988-ban már csak 124-et. A megye párttagsága 1988-ban az előző ínséges évhez képest is erőteljesen fogyatkozott: 2051 fő lépett ki a pártból, vagyis a
kilépők száma egy év alatt megnégyszereződött.774 1989 szeptemberéig további 2372 kilépést regisztráltak a megyében; 542-en azzal indokolták távozásukat,
hogy nem értenek egyet a párt politikájával. Győrben 1194 fő lépett ki, 241-en
politikai okok miatt. Sopronban 598-an kérték párttagságuk törlését, és 156-an
indokolták ezt a politikai véleménykülönbséggel.775
Mivel nagyon kevés alapszervezeti anyag maradt fenn ebből az időszakból, nehéz megmondani, hogyan fogadták a párttagok a párt megújulására és demokratizálására tett kísérletet. Van némi bizonyíték arra, hogy sokakat elbizonytalanított a reformerek és a konzervatívok közti ellentét. Mivel a reformközgazdászok válságkezelése is csődöt mondott, a párttagság egy része már nem akart
bizalmat szavazni a régi politikai elitnek. Nagyon őszintén írnak erről az utolsó évek hangulatjelentései. Érdemes lesz majd ezeket összevetni a keletnémet
„végső győzelemjelentésekkel”, amik még rokonszenvet is ébreszthetnének, ha
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GyML, X. 415/220/4, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A párttagkönyvcserével kapcsolatos elbeszélgetések tapasztalatai, 1988. március 28.
GyML, X. 415/238, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Párttagság összetétele
1988. decemberi állapot szerint.
GyML, X. 415/238, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. Háromnegyedévi összesítők 1989.
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őszinte meggyőződés lett volna mögöttük, nem pedig félelem. Magyarországon
ilyen félelmet, szerencsére, a párttagok körében nem tapasztalunk:
Az év utolsó negyedében mélypontra süllyedt a lakosság politikai közhangulata.
Az országos pártkonferencia reményteli hangulata hamar elszállt, mert a korábban elfogadott határozatok nem tudták döntően jobb irányba fordítani a gazdaságot (termékcsere, a külkereskedelmi mérleg javítása). A lakosság úgy érzi, hogy
nőtt a szakadék elmélet és gyakorlat között. A kormányprogramból csak az életszínvonal csökkenése, az áremelkedések, az adózás, és az infláció valósult meg.
Az emberek többsége ezekkel a negatív jelenségekkel kapcsolja össze a reformot.
Szerintük a stabilizáció helyett csak a társadalmi igazságtalanság és feszültség
lett egyre nagyobb. A perspektívának ez a hiánya irritálja az embereket, és növeli bizonytalanság-érzetüket. A gazdasági perspektívátlanság mellett úgy látják,
hogy a kormány megszegte korábbi ígéreteit, mert inflációt generált, és kockára
tette az emberek bizalmát. Ez a bizalomvesztés a pártot sem kíméli. Úgy látszik,
hogy a gazdasági reform politikai síkra terelődik, és az emberek a pártot teszik
felelőssé a jelen perspektívavesztésért.776
A soproni pártbizottság azt jelentette, hogy a régi vezetőkben sokan nem bíznak, és nem hisznek abban, hogy segíteni tudnak a gazdasági bajokon, hiszen
eddig nem sok eredmény mutatkozott.777
Az eddigiekből világos, hogy nagy volt a társadalmi elégedetlenség, és megingott – sőt, az utolsó évben elveszett – a régi vezetésben való bizalom, hogy a válságban képes „menedzselni” az országot. Az viszont kevésbé világos, volt-e az
emberek fejében a létező szocializmussal szemben valami kézzelfogható alternatíva. A hangulatjelentések alapján nemigen. A kritikák – párttagoké és nempárttagoké egyaránt – fő céltáblája a gazdaság volt, egészen konkrétan: az életszínvonal-politika kudarca. Nem valószínű, hogy a többség fel volt készülve a
gyors politikai változásra; és ne felejtsük el, 1989-ben nagyon gyorsan zajlottak
le a „radikális” politikai események.
A pártélet belső reformját gyorsan háttérbe szorította az a követelés, hogy
az egész országban szélesíteni kell a demokráciát. A politikai rendszer átalakításáról folytatott vitákban az értelmiség volt a hangadó. Az alapszervezeti gyűlések ránk maradt jegyzőkönyvei azt mutatják, hogy a munkások többségét felkészületlenül érte a létező szocializmus összeomlása, és a demokrácia – ami
egyébként másodlagos helyen állt a követelések között, a túlnyomó többség fontosabbnak tartotta volna, legalábbis a hangulatjelentések fényében, az elrom776
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GYML, X. 415/234/3, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. Apparátus iratai. A lakossági közhangulatot jellemző főbb tendenciák. 1988. szeptember.
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lott életszínvonal „helyreállítását”.778 Voltak olyan hangok, amelyek felvetették
a munkások politikai képviseletének szükségességét az új rendszerben, de sok
jel mutat arra, hogy ezek a hangok a Rábában sem kaptak elég munkástámogatást. Valószínűbb, hogy a munkások a „régi kommunisták” közé sorolták azokat,
akik a régi szocialista ideológiához híven „külön” akarták képviseltetni a munkásokat.
De nézzünk meg néhány ilyen példát! A politikai rendszer reformjának vitáján a Szerszámgépgyár pártalapszervezetében figyelmeztettek arra, hogy megfelelő garanciák híján elkerülhetetlen lesz a munkásosztály politikai befolyásának további csökkenése:
A többpárt-rendszert önmagában tagságunk nagyobb része elfogadja, de sajnos azt még nem tudjuk, hogy a munkásságnak a jogaiért milyen minőségű harcot kell folytatnia (pártviták, pártharcok, demonstrációk). Többen fogalmazták
meg, hogy az alkotmányban annak a rögzítése, hogy milyen gondolat- és cselekvéstartalmú pártok legyenek alapíthatók, óriási jelentőséggel bír. Nem látjuk
egyértelműen, hogy a később törvényesített többpárt-rendszer minden magyar
állampolgár számára jelent-e reális gazdasági fellendülést, vagy lehetőséget teremt nagyon szélsőséges helyzetek kialakulásához (elszegényedő munkás, esetleg munkanélküli, vele szemben dúsgazdag bankár, tulajdonos, ügyeskedő, stb.).
A magyar nemzet tisztességes állampolgárainak jogos igényeit, beleértve a munkához való jogot is, teljes egészében figyelembe kell venni, mert ha nem, akkor nagyon sokáig tart a káosz és nem a tisztességes, értékteremtő munka lesz a jellemző a magyar gazdaságra.779
Ebben a kritikában persze megint kifejezésre jutott, hogy a munkások elsősorban a termelőmunkának tulajdonítottak értéket; kevesen gondoltak arra, hogy
a megtermelt javakat el is kell adni. Talán nem véletlen – és itt visszautalok „A
kelet-európai fejlődés különlegessége” című fejezetre –, hogy a létező szocializmus az iparilag fejletlenebb és gyengébb polgársággal rendelkező országokban
tudott gyökeret verni.
Az Új Öntöde pártalapszervezete abban bízott, hogy a többpártrendszer elősegíti a szocialista párt megújulását (ami megint csak azt bizonyítja, hogy a régi
baloldal az alsóbb pártfunkcionáriusok szerint is megújulásra szorult):
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Igaz, hogy pártalapszervezeti gyűléseken is elhangzott, hogy „több demokráciára” van szükség (igaz,
akkor még úgy, hogy a „létező rendszer” keretei között. GYML, X. 415/526/3/1, MSZMP Magyar Vagon- és Gépgyári Bizottságának anyagai. A politikai nevelőmunka tapasztalatai, az agitáció, propaganda és tájékoztatás fejlesztésének feladatai. 1988. február 2.
GyML, X. 415/526/4/3, AZ MVG Pártbizottságának iratai. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve. Állásfoglalás az MSZMP KB 1989. február 10–11-i, „A politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről szóló állásfoglalás” tervezetéről, 3. 1988. március 2.
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A tulajdonviszonyok módosulását és a többpárt-rendszer kialakulásának feltételeit az élet teremtette meg, ez nem a demokrácia akaratán, vagy ellenzésén
múlik. Ezt a párt ma már diktatúrával tudná megállítani, az pedig beláthatatlan következményekkel járna az egész politikai struktúrában. A többpárt-rendszer kialakulása elsősorban azért szükséges, hogy az elkényelmesedett, minden
jó vagy rossz döntésében magabiztos kommunista pártot felébressze. Szükséges
egyfajta társadalmi kontroll, ami kívülről jön, mert a jelenségek és a tagság sorozatos figyelmeztetései eddig nem találtak meghallgatásra.780
Azt is hangoztatták, hogy új társadalmi programot kell kidolgozni, amivel a választásokon a párt elnyerheti a munkásosztály támogatását.781 Ez látszólag magától értetődőnek tűnik, de a felbomlás állapotában levő párt számára nem volt
az, holott a munkások szavazataival akkor valóban meg lehetett volna nyerni
egy szabad választást.
Utólag persze könnyű okosnak lenni. Hozzá kell tennünk: bármilyen új kormány nagyon nehéz helyzetben lett volna, hiszen az ipari szerkezetváltás olyan
áldozatokkal járt, amelyek Nagy-Britanniában is „majdnem polgárháborús”
helyzetet váltottak ki. Az persze más kérdés, hogy az aktív eszközök alkalmazásával, átképzési programok indításával és egy átgondoltabb foglalkoztatáspolitikával csökkenteni lehetett volna a társadalmi károkat, és mérsékelni a társadalom kettészakadását, amit a Szerszámgépgyár pártszervezete némileg populista módon előrevetített. Csakhogy, és ezt hangsúlyozni szeretném, a korszakban az emberek túl sokat hallották már a régi baloldal populizmusát. „Az életszínvonal-politika kudarca” című fejezetben megpróbáltam megmutatni, hogy
a régi szocialista ideológia milyen mértékben elvesztette hitelét és társadalmi
befolyását. Az újbaloldal társadalmi és politikai térnyerését pedig éppen a kormány nem engedélyezte, még az egyébként „liberális” Magyarországon sem. Felvetettem a kérdést, hogy a munkások fejében a létező szocializmus milyen politikai alternatívája létezett. Döntő jelentőségű volt a rendszerváltás társadalmi következményeit tekintve, hogy tulajdonképpen semmilyen. Az emberek azt
várták a „jó” kormánytól, hogy majd rendbe teszi a gazdaságot, és az életszínvonalat, amit a „rossz” kommunisták elrontottak. És egyszerűbb volt elhinni, hogy
a „rossz” kommunisták rontottak el mindent, mint számot vetni a régió ipari fejlődésének évszázados elmaradottságával, a szakképzetlenek magas arányával
vagy azzal a kérdéssel, hogy hol adhatók el a magyar ipar termékei (ha egyszer
Magyarországon is mindenki a „nyugati” árukat kereste).
Pedig 1989-ben még a helyi kis ellenzéki lap is megpróbált udvarolni a „munkásosztálynak”, ahogyan a bevezetőben láttuk a „Visszahívná-e a kapitalistá780
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kat?” című olvasói rovatot és a Horváth Edével készült interjút. Igaz, ekkor már
nem egy másik, demokratikus szocializmus volt napirenden, hanem a kapitalizmus „megigazulása” (ami egyébként majdnem olyan vehemensen történt, mint
a szocializmus mint egyedüli üdvtan hirdetése annak idején). A piaci fordulatot
a pártban is sokan támogatták (és mondhatjuk, hogy azok a közgazdászok, akik
az 1960-as évek óta a létező szocializmus megreformálásán fáradoztak, addigra már leszűrték a tanulságot, hogy ez lehetetlen feladat). A munkások többsége
pedig elfogadta, hogy nincs más alternatíva (és nem is volt, hiszen a nyilvánosság előtt csak a régi, hiteltelen baloldali ideológia létezett).
Voltak azért kivételek. Az 1989 nyarán, a Rába kongresszusi termében tartott
pártértekezleten felszólalt a gyár munkásküldötte. A felszólalásból azért idézek
hosszan, mert a küldött kiállt egy demokratikus szocialista alternatíva mellett;
igaz, hogy azt is jelezte: a pártban sem mindenki akarja „felvállalni” a munkásosztály támogatását:
Ma ebben az országban fogadatlan prókátorok a munkásosztály és a nemzet nevében agitálnak, cselekszenek és követelnek. Én munkás vagyok. Helyettem ne
nyilatkozzon, és főleg ne követeljen senki. Tessék végre tudomásul venni, hogy
az elmúlt 40 évben igenis megtanultunk gondolkodni, megtanultunk tisztességesen dolgozni, és a munkapadok mellett nem robotok, hanem gondolkodó, nyitott
szemmel járó emberek állnak! És még valamit: igenis megtanultuk megbecsülni, tisztelni azokat az értelmiségieket, akik tevékenységükkel, nagyfokú tudásukkal a társadalmi haladást szolgálják, és ebben a tevékenységükben partnernek
ismernek el bennünket is, munkásokat. Nem hat meg, ha valaki munkásérzetűnek vallja magát, még akkor is, ha már vezető posztja van. Szerintünk egy vezető
akkor munkásérzetű, ha mindenkitől keményen megköveteli a munkát, tisztességes munkafeltételeket biztosít, és elvégzi a feladatát a piacon is. A munkásoknak nem kedvezmények kellenek, hanem munka és megélhetés.
Eszembe jut, amit a pénzügyminiszter az országgyűlés legutóbbi ülésén, az 1989.
évi költségvetés vitáján indokként hozott fel a szigorításokra: „Nem növekedett
az ország teljesítménye!” Kié nem növekedett? A fizikai munkásé, az intézményeké, a költségvetésé, vagy az egész társadalomé, abban a rossz struktúrában,
ahogy van? Én azt hiszem, ez az utolsó az, ami igaz, és nincs egymás szemére
vetni valónk. Mert az a szemlélet tovább nem megy, ha jó valami, azt mi csináltuk, és erre van bőven vállalkozó, ha rosszul megy, akkor mutogatunk a végrehajtók, főként munkások, parasztok felé. És ebből mindig az adódik, hogy a negatív haszonélvező is főként ez a réteg. Mert milyen társadalmat is akarunk?
Demokratikusat. Szocialistát. Én azt hiszem, olyat, ahol ténylegesen mindenki
úgy részesül a javakból, ahogy annak termeléséhez hozzájárul. Mi olyan társadalmat akarunk, amelyben a munkás a politikai hatalomban is megkapja azt a
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helyet, amit a munkája, teljesítménye, eddigi tevékenysége folytán megérdemel.
Számunkra a közösségi demokratikus szellemű, és ezen értékeket következetesen
érvényesítő társadalmi fejlődés jelenti a szocialista irányt. Nekem idegenül hat,
amikor néhány okos, magát reformistának valló, és országosan is ismert személy
ki sem meri ejteni a száján a szocializmust, mint a társadalmi fejlődés lehetséges
módját. Mi pedig éppen annak a megvalósítását tartjuk igazi reformfeladatnak.
Ennek a kimunkálásában is ki szeretnénk venni a részünket, a magunk módján,
természetesen csak akkor, ha a párt is vállal, és nem dob el minket.782
Ha megmaradunk a populista hangvételnél, frappánsan rávághatjuk: márpedig
a párt „eldobta” a munkásosztályt. Frappáns lenne, de nem lenne igaz. A fenti
fejezetekben azt kívántam bemutatni, hogyan idegenedett el fokozatosan a nagyipari munkásosztály az állampárttól,783 és hogyan bukott meg a szocialista fogyasztásra alapozott legitimációs ideológia. Magából a fogyasztásból azonban
nem ábrándultak ki a munkások; ellenkezőleg, a nagy többség előtt a megyében
az osztrák munkások életszínvonala lebegett. A régi baloldalból való kiábrándulás ezért inkább tovább erősítette a kapitalizmusba vetett hitet. Egyszerűbb volt
elhinni, hogy a „kommunisták” miatt maradt le az ország a Nyugattól, mintsem
szembenézni a kelet-európai fejlődés különlegességével. Noha, mint fentebb láttuk, létezett a demokratikus szocializmus alternatívája, nem kapta meg a munkások többségének támogatását. A párt reformer irányzata ekkorra már elkötelezte magát a kapitalizmus mellett; a „dogmatikusok” pedig nem tudták magukhoz vonzani azokat a munkástömegeket, akiket képviselni akartak. Elidegenedett-e a munkáspárt a munkásoktól? Én helyesebbnek tartom, ha inkább a párt
felbomlásáról beszélünk. A kapitalizmust építő reformerek nem tudták, de nem
is akarták felvállalni a munkásosztály érdekeinek képviseletét. A régi baloldalban pedig a munkások többsége nem bízott. Az újbaloldali eszméket csak egy
szűk értelmiségi bázis képviselte; létezésükről a munkások nagy része nem is tudott. A számítógépekről, a hűtőládákról és a nyugati világ egyéb „csodáiról” viszont mindenki hallott. Nem lehetett kétséges, hogy mi fogja inkább befolyásolni a munkások tudatát abban a történelmi pillanatban, amikor a nyugati és a kelet-európai rendszerkritikus értelmiség szerint valóban a kezükbe vehették volna a sorsukat.
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GyML, X. 415/226/1, MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága iratai. Megyei Pártértekezlet anyaga,
1989. június 10.
A „dogmatikusok” és a „reformkommunisták” harcából végül a párt reformer irányzata került ki győztesen. Annyiban igaza volt a Rába munkásküldöttének, hogy a „reformerek” nem kívántak a nagyipari munkásosztályra támaszkodni. Ez nem is fért volna bele az ipar strukturális átalakításának radikális társadalmi következményekkel járó programjába. A „dogmatikusokhoz” azonban a rendszerváltás
idején a munkásságnak csak egy kis része csatlakozott. A többség ekkor a kapitalizmusban látta a magasabb szintű fogyasztás garanciáját.
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Párttagok és pártépítés a Zeissnál
Honecker „kollektivista” szocializmusában a pártéletet sokkal komolyabban
vették, mint Magyarországon, ahol a párttagok az 1980-as években már nyíltan
zúgolódhattak a kormány és a párt politikája ellen.784 A magasabb szintű szervezettség a statisztikában is megmutatkozott: a Rábánál, mint láttuk, még a legjobb időszakban is csak a dolgozók 10%-a volt párttag (sőt, az 1980-as években
már egyre gyakrabban kerültek szóba a pártmunkások körében az utánpótlás
nehézségei!), a Zeissnál viszont a honeckeri stabilizációval egyre javultak a szervezettségi arányok: 1967-ben a dolgozók 20,2%-a volt párttag, 1975-ben 20,7%,785
1982-ben pedig, legalábbis az üzemi pártvezetők jelentése szerint, már a gyár
minden negyedik dolgozója a párt tagja volt.786 (Ha cinikusak akarunk lenni,
mondhatnánk, kár, hogy Gorbacsov nem tíz évvel később érkezett, mert addigra
már minden második dolgozó párttag lett volna.) 1967-ben az üzemi pártszervezet 23 alapszervezetre és 28 osztályszervezetre oszlott. A pártszervezetben 289
pártcsoport tevékenykedett. 1970-ben a források 13 alapszervezetről, 56 osztályszervezetről és 397 pártcsoportról adnak hírt.787 Ezek a számok az 1980-as években még tovább nőttek: 1982-ben a Zeissnak 30 alapszervezete volt, 135 osztályszervezete és 572 pártcsoportja,788 1988-ban pedig 32 alapszervezetről, 152 osztályszervezetről és 605 pártcsoportról tudunk.789
A magyar helyzettel szemben a Zeiss üzemi pártszervezete a korszakban rendíthetetlenül növekedett (pedig majd látni fogjuk, hogy a magas szervezettség
ott sem jelentette a régi baloldallal való érzelmi azonosulást!). 1967-ben a párt784
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A gyárak pártirányításáról lásd Thomas Reichel: Die “durchherrschte Arbeitsgesellschaft”: Zu den
Herrschaftsstrukturen und Machtverhältnissen in DDR-Betrieben. In Renate Hürtgen – Thomas Reichel (szerk.): Der Schein der Stabilität, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV B-4/13/96, Statistik.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV E-2/3/49, Protokoll der Sekretariatssitzung, Wie ist es der IKL des Veb Carl Zeiss Jena gelungen, in den Arbeitskollektiven und besonders
in den Jugendbrigaden der Produktionsbetriebe und der produktionsvorbereitenden Bereiche einen
aktiven Kern von Kommunisten herauszubilden, den Parteieinfluß auf die Entwicklung vom Wissenschaft und Technik zu stärken und erfolgreich den Kampf um Spitzenleistungen zu führen? 23 September 1982.
Statistik, i. m.
Protokoll der Sekretariatssitzung, 23 September 1982, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. A. 9258, Informationsbericht, Jena, 8 Juli
1988.
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nak 3121 tagja és 413 jelöltje volt az üzemben, 1975-ben pedig a Zeiss növekedésével együtt 4730 főre nőtt a párttagság.790 1982-ben az egész kombinátban
7360 párttag és pártjelölt tevékenykedett,791 1988-ban pedig az üzemi pártbizottság első titkárának kimutatásában 8394 párttag szerepelt.792 1987-ben, a körzeti
pártvezetőség egyik ülésén az üzemi párttitkár „több mint 8000 elszánt és tettre
kész” kommunistáról beszélt.793 Közben persze a Zeiss létszáma is növekedett,
de a szervezettség még így is gyorsabban nőtt, mint az üzemi létszám. 1967-ben
még csak minden ötödik dolgozó volt párttag,794 az 1980-as években pedig már
minden negyedik.795 Az üzemi párttagság korösszetételéről nincsenek adatok,
de azt például tudjuk, hogy 1982-ben 193 ifjúsági brigád működött a gyárban.796
A nagyobb német fegyelmezettséget, no meg a Honecker-korszak merev, mondhatni, megfagyott politikai légkörét ismerve nem valószínű, hogy a párt megengedte volna, hogy a nyilvánosság előtt bármi is utaljon társadalmi befolyása csökkenésére, és a párttagok számára végig fenntartottak bizonyos előnyöket. A párttagság csak a rendszerváltás idején vesztette el presztízsét – addig, ha
az emberek mást nem is, de annyit elkönyvelhettek maguknak, hogy az uralkodó párt tagjai. Eleget példálóztam már az NDK elnyomó politikai légkörével és a
„pártfegyelemmel”, ami nagyon ráillik a SED-re, szemben az „élhetőbb” Magyarországgal, ahol a párttagok nyugodtan elmondhatták, hogy nem tudnak dolgozni, ha nem telik nekik felvágottra a reggelihez (ami a szakmunkásfizetések tükrében erős túlzás lehetett). Nem tudom, mennyire sikerült érzékeltetnem a különbséget; de még egy összehasonlító példaként álljon itt, hogy a SED alsóbb
szintű funkcionáriusai csak 1989 nyarán jutottak el oda, hogy jelentésükben leírták: „vannak olyanok, akik kérik párttagságuk törlését”.797 Ilyen ideológiai fegyelem mellett nem valószínű, hogy 1989 előtt komolyan felmerült volna az utánpótlás problémája, mint Magyarországon – vagy még inkább az, hogy a nyilvános pártfórumokon egyáltalán felvessenek ilyen kérdést.
Munkáskvóták viszont éppúgy voltak az NDK-ban, mint Magyarországon –
és valószínű, hogy ott is nehezebb volt beszervezni a munkásokat, mint a fehérgalléros dolgozókat, legalábbis, ha még emlékszünk a készüléküzemben lefolytatott, emlékezetes vizsgálatra, amiből kiderült, hogy a pártépítő munka
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a Zeissnál nem volt túl hálás feladat, és a pártalapszervezetekben is sok ellentét volt a munkások és a vezetők között. Mindez az évek folyamán persze könynyen megváltozhatott. Az újonnan betelepülők nem ismerték a háború előtti
Zeiss-gyárat, és sokkal inkább rászorultak a párt jóindulatára (lásd lakáskiutalás!), mint a régi törzsgárda, amelyik alapvetően nem volt kommunistabarát. És
azt sem tagadhatjuk, hogy a mozgalmi és a közösségi élet sokban formálhatta
a „gyökértelenné” vált betelepülők identitását (és a német interjúalanyok általában hangsúlyozták a szülőföld kötőerejét!). Mindezek a tényezők segíthettek
megoldani a pártépítés korábbi gondjait a Zeissnál.
De nézzük meg a párttagság összetételét a statisztikák tükrében! 1967-ben
54,7% volt a munkások aránya az üzemi pártszervezetben, 20,3% volt értelmiségi, 23,8% fehérgalléros alkalmazott, és 1,2% hallgató. A tagság többsége (56%)
1959 és 1967 között csatlakozott a párthoz (vagyis relatíve fiatal volt az üzemi
pártszervezet). A többség 40 évesnél fiatalabb volt: 27,5% volt 31–40 éves, 33,8%
volt 30 év alatt, 16,7% tartozott a 41–50 éves korcsoportba, 16,3% az 51–60 évesek közé, és 5,7% volt 60 év fölött. Itt is látjuk, hogy törekedtek a képzett munkaerő megnyerésére: a párttagok 13,7%-a szerzett szakérettségit, és 6,6%-a volt
diplomás. A munkások 19,2%-a volt párttag (látjuk, hogy számítottak a munkáskvóták!), a technikusok 27,8%-a, a szakérettségizettek és a diplomások körében pedig egyharmad (32,9%) volt a párttagok aránya.798 Ne hamarkodjuk el
azonban azt a következtetést, hogy a tanult emberek körében többségben voltak a kommunisták. Sokan a továbbtanulás vagy a szakmai karrier kedvéért léptek be a pártba, hiszen a keletnémetek a káderpolitikát sokkal nyíltabban összekapcsolták a felnőttoktatással, mint a magyarok. Az ifjúságpolitikát is nagyon
komolyan vették: a 18–25 évesek 12%-a volt párttag, vagyis időben gondoskodtak az utánpótlásról.799
1970-ben az értelmiség javára módosultak az arányok (ami persze azt is jelenthette, hogy azok a munkás párttagok, akik tovább tanultak, kikerültek a
„munkás” kategóriából; gondoljunk csak arra, amikor technikusok és mérnökök panaszkodtak, hogy miért nem számítanak többé munkásoknak!). Az üzemi párttagság 51,3%-a volt munkás, 29,1% értelmiségi, 18,7% fehérgalléros alkalmazott, a fennmaradó 0,9% pedig hallgató. A párttagság átlagéletkora 38,1
év volt, ahogyan a gondos adminisztrátorok kiszámították. 1975-ben a munkások 20,7%-a, az értelmiség 29,5%-a és a fiatalok 8,7%-a volt párttag. Persze ez
nem mond túl sokat arról, hogy kiket vonzott jobban a párt, mert előre megadott kvótákat kellett teljesíteni. Erre vall, hogy 1977-ben továbbra is a munkások 20,7%-a volt párttag, és az üzemi párttagságnak egy picivel több, mint a felét
(51%-át) tette ki a gyári munkásság. A pártszervezet ezenkívül kellőképpen fia798
799
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tal is volt: a 30 év alattiak tették ki a párttagság 29,4%-át, ami messze jobb volt,
mint a körzeti átlag (20,4%).800 Ez megint csak alátámasztja érvelésünket a betelepülők könnyebb beszervezhetőségéről; hiszen szakmunkástanulóként kerültek a Zeisshoz, és politikai szervezésük minden valószínűség szerint a kollégiumokban elkezdődött. Az viszont már kevésbé szól a párt javára, hogy a „legelitebb” egységben, vagyis a kutatóközpontban a dolgozók mindössze 13,3%-a volt
párttag, és az elektrotechnikai részlegnél is alacsony volt a szervezettség.801 Ez
persze javulhatott (vagy mesterségesen javíthatták) az 1980-as években; de az
is igaz, hogy a kutatóközpontban volt a „leglazább” az ideológiai fegyelem (vagy
ott gondolkodtak a legönállóbban a párttagok).
Nincs adat arról, hogyan, milyen eszközökkel történt a pártépítés, és mit követeltek a párttagoktól (azon túl, hogy a párt irányvonalához igazodjanak). Ha
figyelembe vesszük, hogy minden negyedik dolgozó párttag volt, akkor azért feltételezhetjük, hogy ezen felül nem követeltek tőlük túl sokat. 1968-ban (ne feledjük el, a reformidőszakban vagyunk!) még olvashatunk a magyar pártmunkásokéhoz hasonló panaszt, hogy az ajánlók sokszor olyanokat is beléptettek, akiknek nem volt valami szilárd a meggyőződésük, csak a békesség kedvéért bólintottak rá az agitálásra.802 Ők azonban, főleg a munkások, az első adandó alkalommal kimaradtak, nem látogatták a pártgyűléseket, nem fizették a tagdíjat, és
a vége úgyis az lett, hogy törölni kellett őket a tagságból. A pártból kikerült munkások magas aránya viszont rontotta a pártstatisztikát (ezzel külön fejezetben
foglalkozom). A keletnémet párttoborzás módszereiről némi képet alkothatunk,
ha elolvassuk a következőket:
Vannak olyan esetek, amikor a gazdasági és pártfunkcionáriusok, szemben a vezetőség utasításával, maguk töltik ki a belépési nyilatkozatokat, és aláíratják a
jelöltekkel.803
Ezúton, úgymond, olyan erkölcsi nyomást gyakorolnak a jelöltekre, amely károsan hat politikai fejlődésükre. Közelebb járunk az igazsághoz, ha inkább azt gondoljuk, hogy a szerencsétlen funkcionáriusoknak kötelező volt beléptetni x főt a
pártba, és ilyen adminisztratív eszközökkel „segítették” a tagtoborzást.
A pártépítés 1968-as tapasztalataiból az is kiderül, hogy a keletnémetek hasonló problémákkal küszködtek a munkások megagitálásában, mint a magya800
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-D/2/5/300, Information über die Entwicklung der Mitgliederbewegung, 10 Mai 1977.
Jelentés a 10. kongresszus óta felvett párttagok szociális összetételéről, valamint a pártból kikerültek
összetételéről és okairól, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-B/2/4/290, Bezirksparteikontrollkommission, Gewinnung von Kandidaten, 12 November 1968.
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rok. Hogy meglegyen a kvóta, sokszor nem tájékoztatták a jelölteket kötelességeikről (vagyis nem hangsúlyozták kellőképpen, hogy elvárják tőlük a taggyűlések látogatását):
A „jelölteket mindenáron” rossz gyakorlata miatt előfordult, hogy a pártalapszervezetek úgy akarták növelni a munkások arányát, hogy a felvételnél nem tartották be a szabályokat, és nem magyarázták el kellőképpen a jelölteknek a párttagok jogait és kötelességeit. Ez a rossz gyakorlat vezetett oda, hogy sok munkás
párttagságát kellett később törölni, mert elhanyagolták a pártéletet.804
A jelentés arról is panaszkodott, hogy olyanokat is felvettek, akik sem szakmailag, sem emberileg nem álltak nagy becsben a munkások előtt, sőt, olyan jelöltek is akadtak, akik a „párt politikájának alapkérdéseit sem értették meg”. Sok
esetben nem került sor a felvétel előtti elbeszélgetésre, holott „így lehet ellenőrizni, hogy a jelölt hisz-e a pártban, vagy be akar-e illeszkedni a párttagok közösségébe”.
Emlékszünk még a magyar esetre, amikor pártmunkások panaszkodtak, hogy
a Vagongyárban 10 párttagból 5 nem tudná megmondani, milyen kötelezettségekkel jár a párttagság. A jelentésből úgy tűnik, a reformidőszakban a keletnémetek is küszködtek hasonló gondokkal. A vezetőknek előírták, hogy növeljék
a munkás párttagok arányát; ugyanakkor, mint a készüléküzemben is láttuk, a
munkásokat volt a legnehezebb beszervezni, hiszen mit tudtak ígérni annak, aki
nem akart tovább tanulni, vagy bekerülni a termelésirányításba. A rendszer politikájából fakadóan a szakmunkások jól kerestek; sokakat egyáltalán nem vonzott az a perspektíva, hogy művezető legyen. A mozgalmi lelkesedés pedig a keletnémet munkások körében éppúgy nem éghetett valami magas hőfokon, mint
ahogyan a magyar források is már az 1960-as években a mozgalmi szellem hanyatlásáról tudósítanak. Ezért nem meglepőek az olyan „adminisztratív” praktikák, mint az űrlapok kitöltése a jelöltek számára, vagy a politikai elbeszélgetés
elmaradása. A jelentés fő érdekessége, hogy egyáltalán beszámolt a tagtoborzás
szabálytalan eszközeiről és arról, hogy sokan nem őszinte kommunista meggyőződésből, hanem a „rábeszélés” hatására csatlakoztak a párthoz. Honecker alatt
az ideológiai fegyelem odáig fejlődött, hogy ilyen „szentségtörő” dolgokat a párttagok nem vitattak meg nyilvánosan.
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Nők a pártban
Láttuk, hogy a Rábánál alacsonyabb volt a nők szervezettsége, mint a férfiaké,
a vezetőségben meg aztán végképp többségben voltak a férfiak, még azokban
az üzemekben is, amelyek többségében női munkaerőt foglalkoztattak. A Zeiss üzemi pártszervezetében is ez volt a helyzet: 1970-ben a dolgozók 40%-a volt
nő,805 de a párttagságnak csak 20%-át alkották a női dolgozók.806 (A Rábában 25%
volt a női dolgozók aránya, és a párttagok 14%-a volt nő.807) 1977-ben sikerült a
nők arányát 26%-ra növelni a párttagságban,808 de ez még mindig alatta maradt
a körzeti átlagnak (36,4%). A női párttagok 40%-a volt fizikai munkás.809
A keletnémet nőpolitika érvényesítését már több területen láttuk. Az 1977-es
körzeti adatokból az derül ki, hogy az adminisztratív eszközök ellenére a pártvezetőségben még mindig nem érvényesült a teljes nemi egyenlőség. A körzeti
párttitkárok 20%-a volt nő, de például a megyei pártvezetőségben csak 13%. A
pártapparátus dolgozóinak negyede, a pártiskolai tanárok ötöde volt nő a körzetben. Az alapszervezetek párttitkárai között viszont jelentősen nőtt az arányuk: az 1975-ös 21%-ról 33,8%-ra. Jelenlétük a reprezentatív nyilvánosságban
is erősödött (és ne felejtsük el, a keletnémeteknél sokkal többet számítottak a
nagy állami ünnepségek, mint Magyarországon!): a körzeti pártvezetőség plénumain 30%-os volt a nők aránya, más plénumokon pedig 38%. A Zeissnál a pártvezetőség 26,1%-a, a párttitkároknak pedig 17%-a volt nő.810 Az alapszervezeti
női párttitkárok arányának növekedése valószínűleg hasonló trendbe illeszkedik, mint a Zeissnál folyó nagyarányú pártépítés. A nők „felszabadításától” sokat
várt a párt: gondoljunk csak az 1972-es körzeti pártfórumra, ahol a Zeiss-gyárat
egy munkásnő képviselte! Jeleztem, hogy a nőpolitikában volt egy erős emancipációs potenciál; ezt a keletnémetek minden valószínűség szerint a politikában
is kihasználták.
Az ifjúsági szervezetekben, az FDJ-ban811 és a szakszervezeti bizottságokban
(ismerjük el: ahol kevesebb volt a hatalom) teljes volt az egyenjogúság. A Zeissnál
az FDJ-tagok között 54%-os volt a nők aránya (a körzeti átlag 51%), ami arra vall,
hogy nagyon is kihasználták a betelepülő nőkben rejlő mozgalmi „potenciált”,
akiknek sokszor ezek a felülről szervezett közösségek (a párt, a szocialista bri805
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Gleichberechtigt, i. m. 4.
Statistik, i. m.
A Győr városi VB jelentése az üzemi pártbizottságok alapszervezeteket irányító tevékenységéről, i. m.
Az egyes üzemek között is eltérőek voltak az arányok. Egy 1977-es jelentés pl. arról panaszkodik, hogy
noha az optikai üzemben magas a női dolgozók aránya, csak 11,3%-uk párttag. Information über die
Entwicklung der Mitgliederbewegung, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-D/2/17/508, Analyse der gegenwärtigen
Ergebnisse bei der Entwicklung und den Einsatz von Genossinnen in Parteifunktionen.
Uo.
Freie Deutsche Jugend: a part ifjúsági szervezete.

324

A munkások és a hatalom

gádok és a munkáskollektívák) jelentették az elsődleges integrációs erőt az új
munkahelyen. A körzet szakszervezeti bizottságaiban 43–155% között mozgott
a nők aránya (igaz, a vezetők között csak 27–45%). A Konfliktkommission tagjai között 42%-ban (az elnökök között csak 22%-ban) voltak nők. A legnagyobb
százalékban a gyerekek társadalmi nevelésével (71,6%), a társadalombiztosítással (61,9%), a társadalompolitikával (54%) és az üdüléssel, nyaraltatással (51,8%)
foglalkozó bizottságokban voltak nők.812 Ez azt mutatja, hogy továbbra is főleg
a szociális, közösségi feladatokkal bízták meg őket. A nők teljes egyenjogúsítása
a vezetésben haladt a legkevésbé zökkenőmentesen: egy 1973-as jelentés például arról tudósít, hogy 905 nő tette le a szakérettségit, illetve szerzett diplomát, de
közülük csak 15 kapott képzettségének megfelelő, vezető beosztást.813 A keletnémet nőpolitika gyümölcsei a későbbi években (sőt, megkockáztathatjuk, a rendszerváltás után) értek be igazán.

Pártélet
A magyar esetben sem dúskáltunk a forrásokban, de ott legalább fennmaradt
néhány alapszervezeti pártgyűlés jegyzőkönyve. Nehezebb a dolgunk a keletnémeteknél, mert egyetlen alapszervezeti dokumentum sem maradt ránk. A készüléküzemben végzett ominózus vizsgálatból kiderült, hogy a Zeiss üzemi pártalapszervezetei körében is előfordult, hogy nem tartottak rendszeresen pártgyűlést (sőt, a brigádvezető még párttag sem volt!). Az üzemi pártbizottság üléseit a vezetők természetesen gyakrabban látogatták; egy 1976-os jelentés szerint
84,9%-os volt a részvétel.814 (Hogy ezt hogy számították ki?) A Rábánál sok jel
utalt arra, hogy az alapszervezetekben jórészt formális volt a pártélet; de a reformidőszakban a Zeissnál is elhangzottak olyan kifogások, hogy a jelöltek nem
veszik túl komolyan a pártmegbízatásokat:
A legtöbb pártmegbízatás teljesítését a jelölteknek nem kell visszajelezniük vagy
igazolniuk. Így a jelölt nem tanulja meg, hogy aktívan részt kell vennie a párt határozatainak végrehajtásában, sőt, hozzászokik ahhoz, hogy nem kell komolyan
vennie a párt iránti kötelességeit és a pártfegyelmet.815
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Analyse der gegenwärtigen Ergebnisse bei der Entwicklung und den Einsatz von Genossinnen in Parteifunktionen, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-C/2/3/720, Informationsberichte, Carl
Zeiss Jena, 10 August 1973. Még a már idézett, 1977-es jelentés is arról panaszkodik, hogy a női
vezetők többsége csak alsóbb szintű funkciókat lát el. Analyse der gegenwärtigen Ergebnisse bei der
Entwicklung und den Einsatz von Genossinnen in Parteifunktionen, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-C/2/5/337, Information über einige Probleme der Parteiarbeit, 24 März 1976.
Gewinnung von Kandidaten, 12 November 1968, i. m.
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Persze, fűzhetjük hozzá, miért nehezítették volna meg a jelöltek dolgát, ha egyszer az volt a cél, hogy minél több tagot toborozzanak?
Az 1968-as jelentés azt is szóvá tette, hogy sok nagyüzemben „alacsony” szinten áll a párttagság politikai iskolázottsága, mert a vezetők gyakran fellépnek
a politikai kurzusok munkaidőben történő látogatása ellen. A helyi marxista
„gyorstalpalókon” való részvétel „riasztóan alacsony”, ahogyan a pártmunkások fogalmaztak: a 207 jelöltből csak a meghívottak fele jött el (160 helyett 20-an
Lobedából, és 40 helyett 8-an Jénából;816 pedig Lobedában épültek fel az új, nagy
lakótelepek, vagyis onnan a párt több szimpatizánsra számított). 1977-ben a Zeiss azt jelentette, hogy párttagsága harmada (31,2%) 3 hónapnál hosszabb ideig
tanult a pártiskolán. A szakérettségizettek és a diplomások körében 43,5% volt
ez az arány.817 Ezek az adatok azért azt mutatják, hogy az NDK-ban nemcsak az
ideológiai fegyelmet, hanem a pártiskolai oktatást is komolyabban vették, mint
Magyarországon, és a párttagok is többször találkoztak, ha annyi időt ültek a politikai tanfolyamokon.
A marxista–leninista irodalom propagálását is komolyabban vették. Egy
1974-es jelentés szerint a körzetben 594 eladó foglalkozott a marxista irodalom
terjesztésével, 146-an (24%) pedig az üzemekben működtek. Még így sem volt
teljes a lefedettség: a 250 üzemből csak 85-öt tudtak ellátni politikai irodalommal, a kormány viszont vonakodott tovább növelni az üzemi terjesztők számát,
ahogyan a jelentés sajnálkozva megjegyezte.818 Az alapszervezetek közvetlen üzleti összeköttetésben álltak a terjesztőkkel: tőlük rendelték meg a tagok számára
igényelt politikai irodalmat. 1974-ben a Methodik der politischen Bildung (A politikai képzés módszertana) című kiadványból 2165 példányt adtak el az üzemekben (de valószínűbb, hogy a párttitkárok rendelték meg a tagok számára ezt a
nagybecsű kiadványt).819 Apróság, de ez is mutatja a magyar és a keletnémet politikai rendszer különbségeit: a magyarok a könyvtárak látogatásáról készítettek
kimutatásokat (még ha el is túlozták az olvasók számát), a keletnémetek pedig
a marxista–leninista irodalom megfelelő terjesztését kívánták igazolni a körzeti pártvezetőség előtt.
Nem győztem eleget hangsúlyozni: a Zeiss és Jéna városa még a Honeckerkorszakban is „liberális” közegnek számított az NDK-ban. A körzeti pártvezetőség több ízben megfeddte emiatt az „elnéző” üzemi pártvezetést. Sokan például
azzal tiltakoztak a választások formális jellege ellen, hogy egyszerűen nem men816
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tek el szavazni, ami persze szintén rosszul vette ki magát. A párt ezért valóságos
választási hadjáratokat szervezett – no, nem azért, mintha nem lettek volna biztosak a győzelemben, hanem azért, hogy minél több embert buzdítsanak a részvételre. 1971-ben például csak 25–30%-os volt a részvétel, de 1974-re már sikerült feltornászni 52%-ra.820 1977-ben az „ideológiai elhajlások” között jelentették, hogy egyes fiatal elvtársak a Zeissból és Gera városából kifogásolták, hogy a
jelöltek személyéről nem a választók döntenek.821
Konkrét fegyelemszegés is előfordult. 1979-ben F. elvtársat, a Zeiss egyik tervezőjét, azért mozdították el a Nemzeti Front winzerlai szavazókörzetének elnöki tisztéből, mert a szavazás előkészítése folyamán rendszeresen kifogást
emelt a szabálytalanságok ellen,
úgyhogy a városi tanácsnál dolgozó K. elvtársnak kellett őt figyelmeztetnie a párt
vezető szerepére. Amikor a munkacsoport megtudta, hogy megváltozott a választóbizottságok számára kiadott útmutatás, F. elvtárs kijelentette, hogy ő nem respektálja a parancsokat, és nem asszisztál egy színjátékhoz. „Mi itt demokratikus
választásokat akarunk, nem pedig cirkuszt” – mondta.
Mindezek után F. elvtárs tiltakozott a jelöltek személye ellen, majd kijelentette,
hogy nem óhajt részt venni a bizottság munkájában. A lemondást persze nem
fogadták el, hanem F. elvtársat felmentették elnöki tisztségéből. Az ügynek ezzel nem volt vége: a tervezőmérnök elzárkózott a személyes elbeszélgetéstől, és
közölte, hogy visszaadja tagsági könyvét. A párt csak fegyelmiben akarta részesíteni; F. elvtárs viszont kijelentette, hogy nem kívánja megmagyarázni viselkedését, és a tagsági könyv visszaadásával részéről elintézettnek tekinti a dolgot.822
Megint látjuk, hogy a párt a nyilvánosság előtt kerülte a konfliktusokat, és persze
mindig megtalálták a módját, hogy a renitens párttagra fogják rá a bírálat következményeit. Erre vall, hogy nem fogadták el F. elvtárs lemondását, és a pártból
való kilépését sem. A hangsúly azon volt, hogy itt az egyén nem kezdeményezhet: a „közösség” mozdította el F. elvtársat, mint ahogyan kizárást is csak a párt
kezdeményezhetett. Majd később is látni fogjuk, hogy a SED általában nem fogadta el a tagok önkéntes távozását; aki nagyon menni akart, azt inkább a „megelőzés” eszközével kizárták. Mindebben az az „üzenet” jutott kifejezésre, hogy a
párt csalhatatlan és mindenek felett áll: egy-egy párttag bizonyulhatott ugyan
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-C/2/3/152, Protokoll der Sekretariatssitzung, Einschätzung der Ergebnisse der Wahlbewegung, 30 Mai 1974.
Zur inhaltlichen Fragen der politisch-ideologischen Arbeit die gegenwärtig besonders im Mittelpunkt
der Diskussion der Bevölkerung stehen, i. m.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-D/4/13/85, IKPKK, Informationsberichte, 16 April 1979.

A SED és a munkások

327

méltatlannak a párt bizalmára, de az fel sem merülhetett, hogy valaki csalódott
a pártban.
A fenti eset is mutathatja a Zeiss „engedékeny” politikai légkörét. De talán
még többet elárul az NDK-ból való kitelepülésüket kérelmezőkkel szembeni
enyhe bánásmód, vagyis hogy nem szigetelték el az „osztályellenséget” – ami
miatt egyébként rendszeresen kritizálták a Zeiss munkáskollektíváját. 1984-ben
politikai vizsgálatra került sor a nevezetes készüléküzemben, mert az 5000 alkalmazottból 25-en kérelmezték az NDK-ból való kitelepülést. A vizsgálat megpróbálta kideríteni, mennyire hatékony a „célzott” politikai munka, azért, hogy
rábeszéljék ezeket az embereket a maradásra. Úgy találták, hogy „teljességgel
hatástalan”, sőt, sok Zeiss-dolgozó nem is akar politikai vitákba bocsátkozni a
kiutazni szándékozókkal, mert azon az állásponton van, hogy ha annyira menni akarnak, akkor az államnak hagynia kéne, hadd menjenek. Ezek a liberális felfogásúak persze nem értették meg „kellőképpen” a párt politikáját és az „osztályellenséggel vívott harc aktuális feladatait”. A Zeiss-dolgozók politikai értetlensége odáig fajult, hogy egyesek azt mondogatták: kevesebb lenne a kitelepülni szándékozó, ha több áru lenne a boltokban. Máshol meg azért húzódoztak az
„osztályellenséggel” való politikai csatározástól, mert jó munkásoknak tartották őket:
A Zeiss-dolgozók többsége azt a liberális álláspontot képviseli, hogy „ezt nem
vártuk volna tőled”, ahelyett hogy keményen fellépnének államunk árulói és az
osztályellenség cinkosai ellen. Azt mondják, nem könnyű vitát kezdeményezni
velük, mert nem tanúsítanak provokatív magatartást. Sokan már szinte sajnálják őket, mert, ahogyan P. elvtárs rámutatott, dolgozóink a kis közösségekben
lágyszívűek, liberálisok. Mások szerint az ellátás még fennálló problémái gátolják politikánkat.823
Az ellenőrzés más ideológiai hiányosságokra is rámutatott, amelyekből képet
kapunk arról, hogyan próbálták meggyőzni az embereket. Az egyik kitelepülni
szándékozó például azt mondta, hogy nem vonja vissza kérvényét, mert ha megtenné, akkor is hátrányos helyzetű állampolgár, „osztályellenség” maradna az
NDK-ban. A jelentés kifogásolta, hogy a Zeiss-kollégák nem győzték meg ezt a
munkatársat, hogy ez nincs így. Egy másik kitelepülni szándékozó – egy hölgy –
pedig szívesen részt vett volna a Mach mit mozgalomban, de őt meg nem engedték el, mert adtak neki egy extra műszakot. Holott – így a jelentés – észre kellett
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-E/2/4/255, Bericht über die Untersuchung der BPKK (Bezirksparteikontrollkommission) und der IKPKK Carl Zeiss Jena in den GO
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328

A munkások és a hatalom

volna venniük és ki kellett volna használniuk a hölgy érdeklődését a szocialista
élet iránt.824 (Ha cinikusak lennénk – bár a keletnémet propaganda megérdemel
egy kis fricskát –, azt mondhatnánk, egy fess párttitkárt is bevethettek volna az
ideológiai csatába.)
A fentiekben tárgyalt „meggyőzéstechnikának” ellentmond, hogy ugyanakkor
a kitelepülni szándékozókat úgy kezelték, mint megbízhatatlan „osztályellenséget”, a vezetőknek pedig felrótták, hogy miért nem különítik el őket.825 A maróműhelyben például 4 napba telt, amíg az üzemvezető megtudta, hogy a „biztonsági okokból” áthelyezett dolgozó ki akar települni. Amikor ezután megszervezték a „célzott” politikai elbeszélgetést a dolgozóval, sokan kihasználták az alkalmat, hogy az ellátásra panaszkodjanak; az egyik kolléga például elmondta, hogy
a lábát is lejárta egy autóalkatrészért.826 De a kitelepülni szándékozókkal szemben másképp, keményebben is felléptek: a jelentésből kiderült, hogy ha vezetők voltak, akkor megfosztották őket vezető beosztásuktól, és alacsonyabb, roszszabb beosztásba kerültek.
A rendelkezésünkre álló, hézagos információk alapján azért rá tudunk mutatni hasonlóságokra a keletnémet és a magyar pártélet között. A magyarok az életszínvonal-politika kudarca miatt zúgolódtak; a keletnémetek az ellátás hiányosságait tették szóvá az „offenzív” politikai elbeszélgetéseken. A Zeissnál minden
jel szerint az egész korszakban liberálisabb volt az üzemi pártszervezet; a reformkorszakban még a munkások és a vezetők közötti ellentétek is szóba kerültek („a munkások véleménye nem számít a pártgyűléseken”). 1971-ben az egyik
modellező műhelyben odáig fajultak az ellentétek, hogy az IKPKK-nak kellett
az ügyet kivizsgálnia. Az egyik alapszervezeti vezetőségi tag azzal magyarázta
a konfliktust, hogy a párttitkár egy követ fúj a művezetővel, és hiába vannak a
munkás párttagok más véleményen, az előbbiek mindig keresztülviszik az akaratukat. A művezető ráadásul a pártvezetőségben is benne volt. Ezek után persze mindenféle egyéb szabálytalanságok is napvilágra kerültek: nem volt rendszeres pártgyűlés, a párttagok nem készültek fel előzetesen a vitatémákra (nem
is tudták előre, miről fognak vitatkozni), és senki nem kezdeményezett semmit a
pártcsoportnál. Az alapszervezeti gyűléseken a vezetők felolvasták az éves jutalmakat és a szocialista munkaverseny eredményeit, de egyikről sem folyt vita. A
párttagok nem értettek egyet azzal, ahogyan a pártfeladatokat kommunikálták,
és ahogyan a „főnökök” végrehajtották a párt irányvonalát. Egy fiatal párttag elmondta, hogy a munkás párttagok sokszor próbáltak ellentmondani a vezetők824
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nek, de semmibe vették véleményüket. Neki magának is volt egy vitája a művezetőjével az egyik beadott újítása miatt, és tart a főnöke bosszújától.827 A vizsgálat mindenesetre dokumentálja, hogy a munkások és a vezetők ellentéte a pártban is létezett, sőt, nemegyszer az alapszervezetekben „csapódtak le” az üzemi
és munkaügyi konfliktusok.
Mindezek alapján nem rajzolhatunk fel más képet a keletnémet pártéletről,
mint ahogyan az NDK politikai légkörét jellemeztük: túlbürokratizált, antidemokratikus és a legkevésbé sem liberális. Míg az 1970-es években az új betelepülőknek nyújthatott valami „kapaszkodót” az idegen környezetben, az 1980-as
években valószínűleg keveseknek nyújtott közösségi élményt. Ahogyan az előző fejezetekben láttuk, a magyar párttagok egyre nyíltabban bírálhatták (vagy
mondjuk ki nyíltan: szidhatták) a gazdaságot, az életszínvonalat, az országos
politikát és magát a pártot. A keletnémeteknél felmerültek ugyan az ellátás „aktuális” nehézségei, de inkább csak szóban. A jelentésekben – főleg, ahogyan feljebb haladunk a hierarchiában – egyre „vonalasabban” nyilatkoztak meg a párttagok. Mivel, ahogyan a következő fejezetben látni fogjuk, a párt nem vagy nagyon kevéssé tolerálta a bírálatot, kevesen vállalták, még kevesebben adták írásba őszinte véleményüket. A munkahely és a pártszervezet összefonódása a diktatórikusabb NDK-ban külön fegyelmező eszköz lehetett, hiszen a pártfőnök a
„fegyelmezetleneken” a munkahelyen is bosszút állhatott. Nem valószínű tehát,
hogy „egymás között” a magyarokhoz hasonló nyíltsággal beszéltek volna a politikáról a párttagok.

A pártból való kikerülés
Megint egy negatív információval kell kezdenem: a Honecker-korszakból sajnos
nem maradtak fenn összesítések arról, hány embert töröltek, illetve zártak ki a
Zeiss pártszervezetéből. A reformidőszakból tudjuk, hogy Csehszlovákia lerohanása igencsak megingatta a párttagokat: 139 fő, köztük 32 üzemvezető ellen indítottak pártfegyelmit, amiért nem értették meg a lépés „szükségességét”. Voltak, akik az antifasiszta ideológiában felnőve kínos párhuzamot láttak a náci
Németország és a szovjetek magyarázkodása között arról, hogy miért volt szükséges a bevonulás. Mások már korábban is, úgymond, felléptek a párt ellen: az
1956-os magyar „események” kapcsán és az „antifasiszta védelmi fal” építésekor.
(Egyedül itt történik utalás a pártiratokban Magyarországra; utána már csak az
1989-es határnyitás kapcsán merül fel országunk, igaz, akkor is kritikusan.828)
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A jelentés két esetet mutatott be részletesen. Az elsőből kiderül, hogy a köztiszteletben álló, jó munkásokat általában igyekeztek a pártban tartani – amíg
azok nem vitték kenyértörésre a dolgot. Egy bizonyos H. elvtárs húsz éve volt
tagja a pártnak, de
pártszervezetével nem volt szoros a kapcsolata. Egyszer már kérte párttagsága
törlését, mert mint elmondta, nem tudja összeegyeztetni vallásos hitét a marxizmussal. Mivel kiváló munkás – egyike a műhely legjobb újítóinak –, meggyőzték,
hogy maradjon a pártban. Amikor azonban Csehszlovákia kapcsán kifejezésre
juttatta, hogy nem ért egyet a párt irányvonalával, töröltük a párttagságát.
Ha a vallásos H. elvtársat felvették, és ilyen sokáig a párt tagja volt, akkor megint
igazolva látjuk, hogy a munkásfelvételnél a párt – csakúgy, mint Magyarországon –kevésbé volt szigorú.
A másik eset azt illusztrálja, hogy a reformkorszakban még a párttal szemben is merészebben léptek fel az emberek (láttuk ezt az 1968-as gerai hangulatjelentésből is!). Egy villamosmérnök párttagságát például azok után törölték, hogy kijelentette: a hadseregben kényszerítették rá, hogy belépjen a pártba.
(Mint láttuk, elfogadott gyakorlat volt, hogy adminisztratív eszközökkel „segítették” a pártépítést, de a kényszerben azért lehetett egy kis túlzás.) A villamosmérnök más téren is tett „ideológiailag zavaros” megjegyzéseket (a pártmunkások, talán a villamosmérnök és a Zeiss védelmében, nem akartak ennél erősebben
fogalmazni), például azt, hogy a keletnémet média nem tájékoztatja a lakosságot az igazságnak megfelelően, és ezért ő a nyugati médiából tájékozódik. (Később, ahogy majd látni fogjuk, az is vád lehetett a párttagok ellen, hogy nem akadályozták meg, hogy gyermekeik nyugatnémet tv-műsorokat nézzenek!) Mindenesetre ha a katonaságnál ezt az „ideológiailag zavaros” villamosmérnököt is
belekényszerítették a pártba, akkor azért sejthetjük, hogy a párttagság nem állt
éppen meggyőződéses kommunistákból (bár kétségtelenül ilyenek is akadtak).
A reformidőszak tárgyalásánál azt is láttuk, hogy az üzemvezetőket (akiknek
többsége pártvezető is volt) elsősorban a termelés gondjai nyomasztották, úgyhogy a pártéletre nem sok energiájuk maradt. Az 1968-as évet azonban a csehszlovák bevonulás olyan emlékezetessé tette, hogy az üzemi pártszervezetnek is
össze kellett állítania egy jelentést a párttagság politikai iskolázottságáról, különösen pedig arról, hogy miképp fogadták a csehszlovák „eseményeket”. Említettem, hogy az antifasiszta érzület több esetben összeütközésbe került a pártvonallal: egy öntödei munkás például egyenesen Hitler politikájához hasonlította a szovjetek kezdeményezte intervenciót, és azt mondta, hogy a moszkvai tanácskozáson részt vevő csehszlovák elvtársak „csak a parancsoknak engedelmit Genossen im Zusammenhang mit den Ereignissen in der CSSR, 12 November 1968.
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meskedtek”. De előfordult konkrétan „spicliskedés” is, noha a pártjelentések általában törekedtek a „politikai korrektségre”. Egy munkásbuszon utazó nő arról beszélt a közönségnek, hogy a szocialista országoknak nem kellett volna katonailag megsegíteniük ezt az akciót, mert nem volt jogos a Csehszlovákia elleni
támadás (ne felejtsük el, ez a generáció még abban a hitben nőtt fel, hogy „soha
többet háborút!” – ami egyébként érthető, ha a náci Németország kezdeményezte totális háború a németekre nézve is katasztrofális következményeire gondolunk!). A munkásnő pártcsoportjának elvtársai azonban éberek voltak, és figyelmeztették a pártalapszervezetet a nő helytelen viselkedésére.829 Az eset következményeit nem tudjuk; valószínűleg figyelmeztetést kapott.
Egy másik esetben egy brigádvezető és egy másik elvtárs az intervenció előtt
egy csehszlovák családnál vendégeskedett. A férjet a rehabilitálások nyomán engedték ki a börtönből, és amikor a változásokról beszélgettek, azt mondta keletnémet vendégeinek: „Végre egy szabad, szocialista társadalomban élünk.” A két
elvtárs erre hivatkozva – már az NDK-ba visszatérve – vonakodott aláírni, hogy
egyetértenek a Szovjetunió „baráti segítségével”, hogy megakadályozzák a szocializmus lerombolását Csehszlovákiában. Végül azonban a két munkást „meggyőzték” téves álláspontjukról.830 Ne gondoljunk itt okvetlenül kényszerítő eszközökre: láttuk, hogy a munkásokat sokkal kevésbé tudták fenyegetni, mint azokat, akik nagyobb karrierre vágytak az üzemben. Mivel a SED – talán éppen az
antifasiszta hagyomány következtében – tovább megőrizte társadalmi és szellemi tekintélyét a munkások előtt, mint a magyar esetben, a „politikai elbeszélgetés” is meggyőzhette a munkásokat. És sokan lehettek, akik ekkor még nem
akartak kikerülni a párt által képviselt politikai közösségből, ami az NDK-ban a
korszakban végig nagyobb szerepet játszott, mint Magyarországon, ahol az embereket inkább a többnyire családi alapú magángazdaságok felé fordították a
nagyobb közösségek helyett.
Nem mindenkit sikerült persze meggyőzni az NDK-ban sem arról, hogy a közösség érdekei fontosabbak az egyéni szabadságnál. Az 1968-as jelentés leírt egy
esetet, amikor a párt „méltatlanra” pazarolta a bizalmát. A Szerszámgépgyárban dolgozott egy tehetséges jelölt, akit ráadásul mérnöki tanulmányokra javasoltak. A felvételnél azonban a jelölt kijelentette, hogy ő inkább szeretné megtartani személyes szabadságát, és nem akarja alávetni magát a pártfegyelemnek. Korábban az Exquisit-boltokat is kritizálta (emlékezzünk: itt lehetett drágábban hiánycikkeket vásárolni!). A jelöltet ezek után nem vették fel a pártba.831
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Azt nem tudjuk, hogy eltávolították-e a mérnöki iskolából (ilyet le sem írtak volna, hiszen „hivatalosan” nem volt ilyen megtorlás). Az akkor is feltűnő, hogy a jelölt ilyen nyíltan konfrontálódott a bizottsággal: valószínűsíthetjük, hogy nem
hirtelen eszmei fordulatról volt szó, hanem arról, hogy jelölését „felülről” kezdeményezték, és nem ő jelentkezett a pártba.
Láttuk, hogy a reformidőszakban az emberek politikai elégedetlensége nyíltabban megmutatkozott, mint az „érett” Honecker-rendszerben (értem ezen
a rezsim stabilizálódását az 1970-es évek közepétől), amikor még a „liberális”
Zeissnál is csak elvétve bukkanunk negatív kritikára (lásd például a kitelepülni szándékozók politikai nevelésének ürügyén elejtett megjegyzéseket az ellátás „aktuális” nehézségeiről!). A csehszlovák intervenció kapcsán szóba kerültek
a belpolitikai nehézségek. Az „ellenséges megnyilvánulások” között szerepelt a
keletnémet bérek összehasonlítása a nyugatnémet fizetésekkel; az az észrevétel,
hogy a keletnémet média félretájékoztatja az embereket; és a nyugatnémet műsorok hallgatása.832 A keletnémetek igen szigorúan vették – vagyis inkább tágan
értelmezték – az államrend felforgatására irányuló cselekedeteket. A reformkorszakra vall, hogy párttagok beszéltek a sajtószabadság és a párton belüli demokrácia hiányáról; később sikerült annyira megfegyelmezni a párttagságot, hogy a
nyilvánosság előtt nem hoztak elő ilyen témákat (vagy kevésbé voltak illúzióik
afelől, hogyan reagál a bírálatra a pártszervezet).
A keletnémet ideológiai szigort a nagy ellenféllel, az NSZK-val való rivalizálási kényszerrel is indokolták. Ahogyan láttuk, a magyar megyében is gyakran
felmerült a kapitalista Ausztria életszínvonala, mint példakép; a keletnémeteknél pedig az összehasonlítás állandó politikai harcot jelentett, hiszen az NDKnak nemcsak a szocializmus győzelmét, hanem saját létét is igazolnia kellett. Az
NSZK-hoz való viszony nagy szerepet kapott a politikai oktatásban, és persze
a párttagoktól külön elvárták, hogy az „osztályellenségről” való megnyilvánulásaikban maradéktalanul igazodjanak a párt irányvonalához – már csak azért
is, hogy példát mutassanak a pártonkívülieknek, akikről úgy ítélték meg, hogy
még fogékonyabbak a kapitalista fogyasztói értékekre, mint a „politikailag iskolázott” párttagok. De ebben a kérdésben sok párttag is ingadozott. Egy jelentés szerint 1973 és 1976 között a körzeti párttagok által tett legtöbb „ellenséges
kijelentés” az NSZK-val foglalkozott. Egy párttagot például azért kellett kizárni,
mert kijelentette:
Nincs szükség határokra, mert ott is németek élnek, ugyanazt a nyelvet beszélik,
mint mi, és egy nemzet vagyunk. Le kéne bontani a berlini falat.
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A jelentés sajnálkozva jegyezte meg, hogy a kizárt párttagot nem tudták meggyőzni tévedéséről, noha „szeretetre méltó és jó ember” volt. Egy párttitkárt pedig azért kellett leváltani, mert bélyeggyűjtő volt, és nem akarta megszakítani
kapcsolatait a nyugati országokban élő bélyeggyűjtőkkel (látjuk a német ideológiai fegyelmet!).833 Azt is hozzátették, hogy emiatt át kellene gondolni, kiengedjék-e a bélyeggyűjtő elvtársat egy tanulmányútra a Szovjetunióba. Egy párttag munkásnő annyira elkeseredett, amikor férjét tiltott határátlépésért bebörtönözték, hogy „ellenséges beszélgetést” folytatott nyilvánosan egy jelölttel, és a
fasiszta koncentrációs táborokhoz hasonlította az NDK büntetőrendszerét. Egy
régi elvtársat, B.-t, aki 1930-ban lépett be a pártba, azért kellett kizárni, mert
„magasztalta az NSZK társadalmi viszonyait, dicsérte a szociáldemokráciát, és
kijelentette, hogy mindig úgy érezte, a pártnak csak vak követőkre van szüksége”. B. elvtárs már korábban is mondott ilyeneket, de „sokáig elnézték neki, mert
olyan régi elvtársról volt szó”.834 Míg lehet mosolyogni a szovjet tanulmányúton,
azért a példákból kiderül, hogy itt nagyon is éreztették az emberekkel, hogy diktatúrában élnek.
Jeleztem, hogy a Zeiss üzemi pártszervezete liberálisabb volt, mint a keletnémet átlag. De még onnan is hozhatunk példákat, hogy lássuk: a magyar pártélet
sokkal szabadabb volt, mint a keletnémet, és sokkal több kritikát engedhettek
meg maguknak a párttagok. 1977-ben a mikroelektronikai üzemben hatan akarták töröltetni párttagságukat röviddel azután, hogy beléptek a pártba. Az esetet
kivizsgálták. Kiderült, hogy a hat ember már korábban is felszólalt a párt politikája ellen, de az alapszervezet vezetősége túl liberális volt, és nem követelt magyarázatot. A hat embert végül kizárták a pártból. Ugyancsak terítékre került
egy szakmunkás, K. elvtárs „pártellenes” kirohanása, aki egy pártgyűlésen kijelentette:
A marxista–leninista elmélet jó, de a párt és a kormány politikája nem követi az
elméletet. A vezető funkcionáriusok elszakadtak a dolgozóktól. Az NDK-ban vannak osztálykülönbségek, elég, ha megnézzük az Intershop-, az Exquisit- és a Delikát-láncokat. Az emberek nem ismerik a valóságot az ország gazdasági helyzetéről, és akik el akarják mondani az igazságot, azokat rendre elhallgattatják. Még
Marx és Engels is megfordulna a sírjában, ha látná a mi politikánkat.
Egyes elvtársak bólogattak, mert a felszólaló szóba hozta az ellátás „aktuális”
nehézségeit (lásd: autóalkatrész). K. elvtársat nagyon tisztelték a pártcsoportban, mert 1945-ben lépett be a pártba, és 1960-ig vezető tisztséget látott el. Ér833
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Az egyik interjúalany is elmondott egy hasonló történetet: ő postagalambokat tenyésztett, és ezen
hobbija miatt tartott fenn kapcsolatot nyugati postagalamb-tenyésztőkkel.
A fenti eseteket lásd: ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-C/2/4/303, Feindliche Handlungen von Mitgliedern und Kandidaten der Partei (1973–1976).
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demei ellenére (vagy azok elismerése mellett) kizárták a pártból, amiért „fellépett” a párt politikája ellen.835 (Ezek után ne csodálkozzunk azon, hogy miközben Magyarországon egyre többet bírál a párttagság, addig az NDK-ban elhallgat a kritika!)
Úgy tűnik, a nyílt bírálat egyet jelentett a pártból való kikerüléssel. A Zeiss
egyik párttagja például „nyíltan opportunista” álláspontra helyezkedett, amenynyiben kijelentette, hogy a munkások csalódtak a pártban, és visszaadta a tagkönyvét. Az elbeszélgetés során további „ellenséges” kijelentésekre ragadtatta
magát, mint például arra, hogy „a pártnak ki kell vonulnia a gazdaságból, és a
nyugati pártokhoz hasonlóan nyitottabbnak és demokratikusabbnak kell lennie”. Ezen aztán a párt is megsértődött: nem fogadták el az „opportunista” kilépését, hanem fegyelmi úton kizárták a pártból.836 1980-ban ketten kérték párttagságuk törlését: az egyikük, egy művezető, azzal az indokkal, hogy nem tudja meggyőződéssel képviselni a párt irányvonalát, a másik, egy szerszámgépgyári szakmunkás, pedig kijelentette, hogy szégyelli, hogy a párt tagja, és nem ért
egyet annak politikájával.837 A válasz nem ismert, de az eddigiek alapján valószínű, hogy mindkettőt kizárták.
A fentiekből világosan látjuk, ha eddig nem láttuk volna, hogy a SED sokkal
komolyabban vette a bírálatot, mint a „liberális” MSZMP, és az egyszerű párttagoktól is sokkal jobban megkövetelték, hogy a pártvonalhoz igazodjanak. (Arról meg aztán szó sem lehetett, hogy a pártot a nyilvánosság előtt bírálják!) Említettem, hogy a párttagoktól elvárták az erkölcsös életet, sőt, a politikai „nevelést” a családtagokra is kiterjesztették. S. elvtárs például azért kapott figyelmeztetést, mert a fiát garázdaságért elítélték. Az apának, úgymond, jobban oda kellett volna figyelnie a kamasz fiú nevelésére. A bíróságon ráadásul kiderült, hogy
S. elvtárs megengedte, hogy a fiú nyugatnémet műsorokat nézzen, sőt, a bíróságon mentegetni próbálta a fiú viselkedését: „Honecker elvtárs a 9. Pártkongreszszuson fejtette ki a nyugatnémet tv-adók nézésével kapcsolatos álláspontját…”
Az ügyész itt félbeszakította, mert nem tűrhette el, úgymond, hogy így kiforgassák a párt politikáját. A pártcsoport eleinte hagyta, hogy „megtévessze” őket S.
elvtárs verziója, és egyébként sem akartak ellene fellépni, mert sajnálták a fia miatt. „Felülről” azonban szigorúan rápirítottak a lágyszívű pártcsoportra:
A csoport tagjainak magyarázkodása mutatja a szociáldemokrata befolyást. Liberális attitűdjüket szerintünk a következők magyarázzák: a szervezetnek nincs
erős politikai vezetése, és ezért nem tudják helyesen értékelni az ügy politikai835
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-D/2/4/242, Bezirksparteikontrollkommission, 4 Januar 1978.
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ideológiai jelentőségét. A nevelő hatású közösségi életet összekeverik a pajtáskodással, és nincsenek tisztában a politikai nevelés jelentőségével.
A párttitkár figyelmeztetést, S. elvtárs pedig szigorú figyelmeztetést kapott.838
Az eset világosan megmutatja, hogy a politikai elnyomás sokkal érezhetőbb volt
az NDK-ban, mint Magyarországon; és talán az ellátás „aktuális” nehézségeinél
is jobban magyarázza, miért menekültek az állampolgárok, amint lehetőségük
nyílt rá, tömegesen Honecker jóléti diktatúrájából – amiből csak a diktatúrát
érezték egyre valóságosabbnak.
Az IKPKK szerepe azonban nem csak a büntetésre korlátozódott. Az is előfordult, hogy az ellenőrzés igazságot szolgáltatott a panaszosnak. Egy ízben például egy FDJ-titkár, és egyben tagjelölt, kérte ügye felülvizsgálatát. A fiatalember összetűzésbe került a kollégium vezetőségével, és a konfliktus miatt felmondott a Zeissnál. Erre jelöltségét is megszüntették. A vizsgálat feltárta az ügy előzményeit: volt egy kollégiumi vezetőségi ülés, ahol a panaszos, J. FDJ-titkári minőségében kifogásolta egyes nevelőtanárok viselkedését és fegyelmező módszereit. Emiatt sok „kellemetlensége” támadt a kollégiumban (valószínűleg a bepanaszolt nevelőtanárok nem hagyták annyiban a dolgot), és a „feszültség” addig
erősödött, hogy a fiatalember felmondott az üzemben. A vizsgálat megállapította, hogy nem kellett volna megszüntetni a fiút jelöltségét, mert „nem vizsgálták meg viselkedése okait. Azért akarta egyedül megoldani a problémáját, mert
a kollégiumi konfliktus miatt elvesztette bizalmát a közösségben.” A jelentés
szűkszavú, és nem magyarázza el részletesen, mi volt a kollégiumi konfliktus, és
miért zárták ki a fiút a pártból. Némi képzelőerővel (beismerem) így rekonstruálhatjuk a történetet: a nevelőtanárok, akikkel a fiú összeütközésbe került, valószínűleg szintén párttagok voltak (a németek nagy hangsúlyt fektettek a tanárok megbízhatóságára). A kollégiumi konfliktus ezért hathatott ki a fiú munkahelyi helyzetére és párttagságára. Az IKPKK tulajdonképpen a fiúnak adott igazat, de nem akartak nyíltan fellépni a nevelőtanárok ellen. Ezért azt a kompromisszumot választották, hogy nem firtatták a felmondás kérdését (holott a
fiút „presszionálhatták” a felmondásra mondvacsinált munkahelyi konfliktusok
ürügyén), viszont kijelentették, hogy J.-t vissza kell venni a pártba.839 Mint látjuk,
az IKPKK igyekezett óvatosan eljárni a párton belüli konfliktusokban; és tegyük
hozzá, nagyon ritkán léptek fel a fiatalok védelmében az idősebbek ellen. Ebben
is kifejezésre jutott a Honecker-rezsim mélységes konzervativizmusa.
Az FDJ-titkár esete mindenesetre felhívta a figyelmet a messziről jött szakmunkástanulók helyzetére és problémáira. A Zeissnál megvizsgálták a tanulók
838
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-B/4/13/83, Bericht der IKPKK, 1 Oktober
1973.
ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-B/4/13/80, Bericht der IKPKK, 19 September 1969.
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helyzetét, és megállapították, hogy sokan, főleg az északi területekről érkezett fiatalok, nagyon csalódottak, mert a hirdetések alapján jobb körülményekre számítottak:
Sok szakmunkástanuló kifogásolja, hogy a fiatal szakmunkások a kollégiumból
csak az AWU-ba mehetnek, ahol túl szigorú a fegyelem: a lakók nem vihetnek
be magnót, rádiót, és még egy képet sem akaszthatnak ki a szobájuk falára. Azt
mondják, ezek a körülmények a börtönéletre emlékeztetnek. Meg kellene vizsgálni, hogy van-e mód változtatni a házirenden, és ha lehet, több munkásszállót kellene építeni.840
Az AWU-beli életet jól ismerjük „A munkásszállótól a lakótelepig” című fejezetből, ahol hosszan idéztem egy fiatal szakmunkás leveléből, aki szintén börtönként írta le a munkásszállót. A fiatal szakmunkások csalódottságáról is elég szó
esett, akik a városba kerülve szabadabb, önállóbb életről álmodoztak. Nem tudjuk, persze, hogy a nagyobb önállóságra való törekvés mekkora szerepet játszott
az FDJ-titkár és a kollégiumi vezetők konfliktusában; de abból, amit tudunk,
minden szimpátiánk a konfliktussal egyedül maradó fiatalemberé.841
Más bizonyítékunk is van rá, hogy az IKPKK a Zeissnál nem folytatott politikai boszorkányüldözést. Persze az alábbi történetből az is kiderül, hogy a rendszer előszeretettel kreált magának ellenségeket, és a sztálini üldözési módszerekből is sokat „tanultak”, még akkor is, ha a megfélemlítést a jóléti diktatúrában messze nem tudták úgy alkalmazni, ahogyan a sztálini Nagy Terror idején. Azt azonban a történet mindenképpen jól illusztrálja, miért tudott Kádár
Magyarországon egy sokkal élhetőbb szocializmust megteremteni, mint ami
Honeckernek az NDK-ban sikerült – akkor is, ha a keletnémetek életkörülményei „objektíven” jobbak voltak, mint a magyaroké. Az „ügy” egy ártatlan farsangi tréfából született. 1978-ban a kutatóközpont egyik részlege, amelyik a szocialista brigád címével is büszkélkedhetett, kiadott egy szatirikus farsangi újságot, amit „házi használatra” terjesztettek a Zeissnál. A kiadványban “provokatív” cikkek szerepeltek, mint például a „Kocsmai beszélgetés” című opus, ami
„súlyosan rágalmazza a VEB Carl Zeiss Jena tudományos-műszaki dolgozóinak
munkáját és szakmai becsületét, és úgy állítja be őket, mint akik egész nap csak
henyélnek” (hozzá kell tennünk, hogy a Zeissnál igen erős volt a munkafegyelem,
840
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ThStA, Rudolstadt, Bezirksparteiarchiv der SED Gera. Nr. IV-B/4/13/80, Bericht der IKPKK, Argumente der Lehrlinge im Bereich des FB, 25 Januar 1970.
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fel sem merült például, hogy valaki ittasan vagy későn járjon be dolgozni). A kiadvány még egy Zeiss-szótárt is tartalmazott, amiben a következő „ellenséges
megnyilvánulások” szerepeltek:
B = bordély, az utolsó olyan intézmény, ami még hiányzik a Zeissnak; Ü. L. = üres
locsogás, a vezetőségi ülések fő tartalma; E. B. = emberi butaság, a vállalatunknál való alkalmazás egyik feltétele; S mint Scheinwerfer = olvasáshoz túl vékony,
WC-papírnak túl vastag.842
A kutatóközpont igazgatója tüstént indítványozta, hogy a kiadvány főszerkesztőjét, L. elvtársat (aki egyébként fizikus volt) tüstént zárják ki a pártból, és bocsássák el a munkahelyéről. (Ebből legalább világosan kiderül, mik lehettek a
pártból való kizárás „járulékos” következményei.) Az IKPKK elnöke viszont nagyobb megértéssel viseltetett a „megtévedt” elvtárs iránt: a fizikus „megúszta”
egy szigorú figyelmeztetéssel és azzal, hogy két kollégájával együtt, akik szintén
részesei voltak a farsangi „politikai ügynek”, áthelyezték a modellépítésbe, mert
„megsértették a politikai éberséget egy olyan időszakban, amikor az osztályellenség fokozta ideológiai tevékenységét az NDK ellen”. Felhívták azonban a figyelmüket, hogy a jövőben igyekezzenek méltónak mutatkozni a párt bizalmára.843 Az esetből kiderül, hogy a párt vezetőségében is voltak „vonalasan” nyilatkozó, ám „megértőnek” mutatkozó elvtársak; de arra is magyarázatot kapunk,
hogy miért nem bírálták a párt és a kormány politikáját az NDK utolsó éveiben
sem a párttagok – holott a társadalmi elégedetlenség minden jel szerint éppúgy
növekedett, mint Magyarországon.

A hallgatás vége
A fennmaradt források alapján bátran leszögezhetjük, hogy a keletnémetek a
fentiek szerint értelmezett ideológiai fegyelmet szinte a rezsim összeomlásáig
fenntartották. Ebben nagy különbség mutatkozik a keletnémet és a magyar eset
között. Az utóbbiban, mint láttuk, a társadalmi elégedetlenség növekedése a
hangulatjelentésekben is nyomon követhető; sőt, a párttagok nyilvános fórumokon bírálták a párt gazdaságpolitikáját. Az NDK-ban, ahogyan az előző fejezetekben leírt esetek mutatják, a politikai represszióval sikerült gátat vetni a párttagok nyilvános kritikájának (hiszen aki bírált, azt rövid úton kizárták a pártból), ez azonban korántsem jelentette azt, hogy a társadalmi elégedetlenségnek is. A korszak hangulatjelentései mindenesetre teljesen érdektelen források
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– ahogyan már fentebb jeleztem, nyugodtan felcserélhetjük az éveket a jelentéseken, anélkül hogy feltűnne: a gorbacsovi glasznoszty időszakában vagyunk.
Bár az NDK nem nagyon tudott mit kezdeni Gorbacsovval: 1989-ben az üzemi
pártbizottság arról tudósította a körzeti pártvezetést, hogy a szovjet film napján
öt filmet mutattak be, de a közönség kifogásolta, hogy ezek a filmek „nem jó oldaláról” mutatják be a Szovjetuniót:
…ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha az állam nem tudná fenntartani a jogrendet, és
a társadalmat megfertőzte volna az antiszemitizmus és az alkoholizmus. Ezért
arra kérjük az illetékes elvtársakat, hogy többet ilyen filmek ne kerüljenek vetítésre.844
Sejthetjük, hogy nem az „osztályellenség” aknamunkája választotta ki a bemutatásra kerülő filmeket; de az üzemi pártbizottságnak sikerült a körzeti vezetés
előtt demonstrálnia, hogy nem értenek egyet a Gorbacsov kezdeményezte liberalizálás politikájával.
Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az NDK-ban kettős véleményklíma uralkodott.845 „Hivatalosan” minden rendben volt: az életet ugyan megnehezítették az ellátás „aktuális” nehézségei, de tekintve, hogy ezek a nehézségek mindig fennálltak, nem valószínű, hogy ebből bárki is arra következtetett volna: a
rezsim bomladozik. Minden jel arra mutat, hogy az állampolgárok „egymás között” is óvatosan nyilatkoztak az NDK helyzetéről, és ha baráti körben meg is tették, éppen azért, mert a nyilvánosság előtt nem volt kritika, nem tudhatták, valójában mekkora az elégedetlenek tábora. Ugyanez áll a párttagságra, akik még kevésbé merték őszintén bírálni a pártpolitikát. Valószínűleg a baloldali meggyőződésűek sem értettek egyet a párton belüli elnyomással; aki azonban demokratizálásról beszélt, azt, ahogyan láttuk, kizárták a pártból. Ezért nem valószínű,
hogy a párttagság körében nagy viták folytak volna arról, hogyan kell megújítani
a pártot – amit ekkor Magyarországon tapasztalunk.
A kettős véleményklíma magyarázza, hogy a rezsim vezetői sem értették meg,
milyen közel van a politikai bukás – de azt sem, hogy a régi módszerekkel semmiképpen sem kormányozhatnak tovább. Erre egy példa: 1989 októberében a
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UACZ, VA Nr. 4447, Information über die Bearbeitung der Eingabe der Gewerkschaftsgruppe „Dr.
Richard Sorge“ aus dem Betrieb Entwicklung wissenschaftlich-technischer Ausrüstungen, 5.1.1989.
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Zeiss vezérigazgatója hűségesen jelentette a minisztériumnak, hogy az egyik
üzem lépcsőházában kézzel írt röpcédulát találtak, rajta a következő szöveggel:
Tegnap Lengyelország, ma Csehszlovákia, holnap Magyarország? Meddig tart
még a keletnémet állampolgárok opportunizmusa?846
A „másik oldalon” az opportunizmust az NDK-hoz való hűségként értelmezték
– és sokakat a félelem is mozgathatott, hogy mi lesz velük, „kommunistákkal”,
ha elszabadul a népharag. Mind a két érzés magyarázhatta a korszakban az emberek viselkedését, bár valószínű, hogy, mint a diktatúra alatt végig, ezúttal is a
félelem volt a meghatározó. Persze éppen a kettős véleményklíma miatt lehet,
hogy sokan nem akarták elhinni: a rezsim ilyen gyorsan megbukhat, és szerették volna bebiztosítani magukat a várható megtorlások ellen. Ez magyarázhatja
a „Salvador Allende” brigád vezetőjének októberi hűségnyilatkozatát, ami még
bátor kiállás is lehetne akkor, ha tudnánk, hogy az őszinte meggyőződés motiválta (holott sokkal valószínűbb, hogy a félelem). Az emberek többsége még
ekkor sem akarta elhinni, hogy a Honecker-rezsim ilyen gyorsan összeomolhat;
emiatt persze ne higgyük „eredményes” politikai rendszernek a diktatúrát.
Az utolsó napokban tapasztalt „tömeges menekülés”, és a kitelepülni szándékozók számának erőteljes növekedése ellenére nem hagyhatjuk, hogy országunkat
gyalázzák és rágalmazzák a világban. Ez ellen mi teljes elszántsággal tiltakozunk. Mindenkinek be kell látnia, hogy az NDK nélkül nem valósult volna meg 45
év béke és a nemzetek békés egymás mellett élése Európában. Erre mi, mint keletnémet állampolgárok, csak büszkék lehetünk.847
Ennyiben tehát mégiscsak hatott az antifasiszta kommunista propaganda.
1989 nyarán azért, ha hozzáedződtünk a keletnémet ideológiai nyelvezethez,
néhány hangulatjelentésből már kiolvashatjuk a rezsim meggyengülését, ami itt
is, mint Magyarországon, a „vég kezdetét” jelentette a jóléti diktatúra számára.
Júliusban például egy jelentés megjegyzi, hogy a lengyel és a magyar választásokat és a Szovjetunióban kirobbant erőszakos megmozdulásokat egyesek a „szocialista rendszer meggyengüléseként” értékelik.848 Más pártcsoportok azt a „véleményt képviselték”, hogy a vezetőség túlzott optimizmussal értékelte az NDK
eredményeit, és a boltok árukínálata ellentmond a kormány értékelésének. A jelentés hozzáfűzte, hogy vannak párttagok, akik ki akarnak lépni a pártból.849 Ez
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már majdhogynem lázadásszámba ment, ha az eddigi pártfegyelemre gondolunk. Szeptemberben 20-an léptek ki az üzemi pártbizottságból, októberben pedig 18-an. Elenyésző, ha a magyar adatokkal vetjük össze, de az NDK-ban – ahol
a kilépni akarókat kizárták a pártból – a Honecker-korszakban precedens nélküli. Az októberi hangulatjelentés azt is elismerte, hogy a dolgozókat „nem elégíti
ki” a párt által adott magyarázat az iparcikkek áremelkedésére és arra, hogy miért kell olyan sokat várniuk pl. az autójavításra és más szolgáltatásokra.850
Október 23-án „kiáltványok” jelentek meg a Zeiss több üzemében, amelyek támadták a SED vezető szerepét, és követelték a munkahelyi pártszervezetek feloszlatását és a párt gazdaságból való kivonulását. Emellett az információs jelentés szerint követelték a „burzsoá demokráciát, a szocialista piacgazdaságot, a
szabad választásokat, a sztrájkjogot és a gyülekezési jogot”.851 (A kézzel írt röpcédula szerzője elégedetten nyugtázhatta: itt ért véget a keletnémet állampolgárok opportunizmusa.) Ha azonban szocialista piacgazdaságról beszéltek, akkor
elhihetjük, hogy a kapitalizmussal szemben maradtak még fenntartásaik (sokak
előtt pozitív példaként valószínűleg a nyugatnémet újbaloldal lebegett). A SED
funkcionáriusai ragaszkodtak a régi berögződéshez: a pártvezetőség eltávolította a falragaszokat, és „magához ragadta a kezdeményezést”, ami abban merült
ki, hogy a levél tartalmát megbeszélték az érintett munkáskollektívákban.852 Úgy
látszik, hogy a régi reflexek a rezsim politikai bukásáig működtek, vagy az embereket annyira megbénították a gyors politikai változások, hogy egyszerűen engedelmeskedtek a régi szokásoknak. És valószínűleg ekkor is működött a kettős
véleményklíma, amit a tömeges őszi tüntetések oszlattak el véglegesen, amikor
a társadalomban mindenki meglátta: a rájuk kényszerített hallgatással szemben valójában mennyien vannak azok, akik nem akarják a Honecker-rendszert.
A közvélemény felszabadulása volt az a pillanat, amikor a jóléti diktatúra végleg
megbukott az NDK-ban.
A bukás csúf volt, de nem annyira, mint amire azok számítottak, akik a kommunisták tömeges meglincseléséről vizionáltak a rezsim politikai összeomlásakor. Az NDK-ban, ahol a körzeti hangulatjelentések és pártiratok birtokában
meggyőződéssel állíthatjuk: a Honecker-korszak alatt „megállt az idő”, mindenesetre a politikai kérdésekben legkevésbé tájékozott dolgozó is azonnal megérthette, hogy „fent” nagy dolgok történtek, amikor egy hivatalos levél arról értesítette a Zeiss dolgozóit, hogy a rettegett vezérigazgatót, aki korábban a röpcédulákat jelentette a minisztériumnak, hűtlen kezelés gyanúja miatt körözik.
Biermann állítólag Münchenbe szökött.853 Nem valószínű, hogy monstre pert
kreáltak volna az ügyből; legalábbis a későbbiekben nem hallunk a vezérigazga850
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tóról. De ne találgassuk további sorsát (azon túl, hogy nem lett a kommunizmus
mártírja – a kapitalisták még ebben is megakadályozták). A körzeti pártvezetőség előtt 1989. november 2-án elmondott, utolsó beszédéből azonban az derül ki,
hogy sok vezető funkcionárius tartott ilyen megtorlástól:
Ahogyan én Jénában láttam, a 15 000 tüntetőből végül megmaradt egy „kemény
mag”, akik erősen ittasak voltak, és azt kiabálták: „Falhoz minden kommunista
disznóval!”, és válogatott módon szidalmazták államunkat, pártunkat, biztonsági szerveinket és politikánkat. Ezek után én nem tudom elhinni, hogy ezek a tüntetések országunkért, a szocializmusért és a köztársaságért folynak. A magam
részéről azt szeretném hozzátenni, hogy meg kellene próbálnunk megnyerni a
pozitív erőket, akik, ahogyan Krenz elvtárs mondta, elfogadják az NDK alkotmányát, a szocialista államhatalmat, és készek arra, hogy jobban csinálják a szocializmust, mint ahogyan mi csináltuk. De nem engedhetjük meg, hogy felelőtlen,
hogy ne mondjam, garázda elemek mindent megkérdőjelezzenek, amit mi ezért
az országért az elmúlt 40 év alatt tettünk.854
A Zeiss, az NDK egyik emblematikus vállalata vezérigazgatójának utolsó beszéde tükrözi a munkások és az állampárt közötti párbeszéd hiányát. A vezérigazgató minden valószínűség szerint hitt abban, amit mondott; még bizonyos politikai „gerinc” is van abban, hogy nem tagadta meg rögtön az elmúlt 40 évet. Csak
azt nem tudta megérteni, hogy nemcsak a „felelőtlen vagy garázda” elemek nem
akartak a Honecker-rezsimben élni, hanem a lakosság döntő többségének is elege volt a rendszerből. Lehetett volna – joggal – hivatkozni a szocialista vívmányokra, és a németek körében, mint írtam, a baloldali gondolkodás sokkal mélyebb társadalmi gyökerekkel rendelkezett, mint a feudalista struktúráktól megszabadulni képtelen Magyarországon. Csakhogy a Honecker-rezsim a vívmányok mellett fenntartott egy olyan politikai diktatúrát, ahol a munkásosztályt
nemcsak a termelőeszközök fölötti hatalomtól fosztották meg, hanem politikai
véleményüket is el kellett rejteniük – ha az nem egyezett meg a párt irányvonalával. Miközben láttuk, hogy mennyit tettek az emberek szociális biztonságáért
és a közösségek fenntartásáért, az is kiderült, hogy a párton belül mennyire nem
tűrték el a kritikát. A farsangi újság esete jól mutatja, hogyan kreáltak „politikai
ügyet” egy ártalmatlan munkahelyi tréfából; és hogyan alkalmazták a megfélemlítést, hogy az emberek ne merjék a nyilvánosság előtt hangoztatni „pártellenes”
politikai nézeteiket. Ebbe a „pártellenességbe” pedig gyakorlatilag minden belefért, ami nem egyezett meg a párt „felülről kinyilatkoztatott” irányvonalával.
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Ebben a politikailag represszív légkörben a vezetők valóban „elszakadtak” a
tömegektől. A hangulatjelentések fényében nem csoda, ha „felülről” úgy tűnt,
az egyszerű párttagok véleménye teljesen összhangban áll a párt politikájával.
De valószínű, hogy az egyes emberek is úgy hitték, hogy valójában kisebbségben vannak az elégedetlenkedők. Zúgolódtak persze az áruhiány vagy a pótalkatrészre való hosszú várakozás miatt, de nyilvánvalóan kevesen voltak, akik kimondták, még szűk körben is: az egész rezsimnek meg kell buknia. Ezért hangsúlyoztam a kettős véleményklímát: kevesen voltak, még a vezetők között is,
akik valós képpel rendelkeztek arról, mekkora az NDK-ban a társadalmi elégedetlenség. Magyarországon, ahogyan láttuk, a növekvő társadalmi és politikai
feszültséget az 1980-as években végig dokumentálni lehet. Az NDK-ban a kettős
véleményklímát egyfelől az állampolgárok tömeges menekülése, másfelől pedig
a nagy tömegtüntetések oldották fel, amelyek mindenki számára világossá tették: az elégedetlenek vannak többségben. A Zeiss vezérigazgatójának beszédéből ítélve a vezető funkcionáriusokat is „sokként” érte ez a felismerés. A párt és
a munkások közötti párbeszédet a jóléti diktatúrával egyszerűen leblokkolták;
pontosabban, a munkások és a párt közötti érdemi kommunikáció, ahogyan a
lakáspolitika példáján láttuk, erre az egy területre korlátozódhatott (itt viszont
a munkások legalább szabadon elmondhatták panaszaikat). Politikailag azonban a párt egyáltalán nem kívánta a párbeszédet; egészen pontosan: a munkások politikai véleménye csak a helyeslésre (vagy legfeljebb a hallgatásra) korlátozódhatott. A keletnémet munkások egy része megőrizte baloldali gondolkodását; de a Honecker-korszak végén a SED-del már ők sem kívántak semmiféle párbeszédet. A munkások és a munkáspárt között kölcsönös volt az elidegenedés.

5. rész
A munkásállam vége az NDK-ban
és Magyarországon

A kötetben három nagy fejezetre osztottam a jóléti diktatúrák történetét: a kiépülés szakaszára, az „érett” jóléti diktatúra működési gyakorlatára és lakossági
fogadtatására, valamint a fogyasztásra alapozott legitimáció kimerülésére, amit
az állampárt és a munkásosztály viszonyának tükrében szemléltettem. A korszakolás és az összehasonlító elemzés mögött az a fő gondolat húzódott meg,
hogy noha a két ország politikai klímája és a gazdasági reform útja és hatása jelentősen különbözött egymástól, a két rezsim között több a hasonlóság, mint
ahogyan a korábbi szakirodalom feltételezte – az egyes országokkal foglalkozó
szerzők általában a keletnémet, illetve a magyar szocializmus specifikus jellegét
hangsúlyozták. Az összehasonlító vizsgálat során azonban kiderült, hogy lényegi azonosságok voltak a két rendszer munkáspolitikájában és a jóléti diktatúra munkások általi fogadtatásában. A munkásosztály és a munkáspárt viszonya
sok szempontból hasonlóan alakult a két országban. Ezekkel a hasonlóságokkal
magyaráztam az ipari munkásság mint osztály politikai aktivitásának hiányát a
jóléti diktatúrák fennállása és bukása idején.
A kötetben eddig kronológiai sorrendben haladtam. Ebben a részben nem
kronológiai, hanem tematikus elrendezésben szeretném kifejteni a kötet fő gondolatait. Ezenközben óhatatlanul ismétlődnek egyes állítások – de a már kifejtett tézisekre inkább csak visszautalni szeretnék. Az összegzésben három nagy
témát fogok érinteni. Ezek: a munkáspolitika hasonlóságai a két országban; a
munkásosztály és a párt viszonyának alakulása; a jóléti diktatúrák eredményeinek értékelése az NDK-ban és Magyarországon, valamint a két rezsim politikai
mérlege a munkások szemével. A három téma között természetesen sok az öszszefüggés, de törekedni fogok arra, hogy elkerüljem az ismétléseket.
A jóléti diktatúrák története az 1960-as évek gazdasági reformkorszakában
kezdődött. A sztálini mintára végrehajtott extenzív iparosítás lehetőségei kimerültek: ez nemcsak a munkások társadalmi elégedetlenségében tükröződött (eufemisztikusan fogalmaztunk, hiszen Magyarországon az elégedetlenség forradalommá növekedett), hanem a romló gazdasági mutatókban is (és ezek a hivatalosan közölt adatok voltak!). Mindkét országban megpróbálkoztak a tervgazdaság reformjával (ezzel nem voltak egyedül a régióban), amitől azt remélték,
hogy helyreállítja a szocialista gazdaság versenyképességét. A kapitalizmus visz-
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szaállítása, természetesen, egyik országban sem volt terítéken, sőt, a reformok
még a szocialista piacgazdaságtól is messze voltak. A keletnémetek abban bíztak, hogy ha nagyobb önállóságot adnak a vállalatoknak, kialakul majd közöttük
egy „kvázi-kapitalista” verseny, ami pótolja a szabad piacot. A vállalati reformot
a magyar reformközgazdászok is napirendre tűzték, de a magyar reform eredeti, radikális koncepciójában a magángazdaság kiszélesítése jelentette a kapitalizmusnak tett „nagyobb” engedményt. A szocialista piacgazdaság azonban még
itt is csak merész álom lehetett.
Mit jelentett vajon a reformpolitika a munkások felé? Ők a nagy célkitűzésekből vajmi keveset érzékeltek. A nagy többség azt látta, hogy több és jobb minőségű munkát várnak el tőlük, miközben csökkenteni akarják a reálbéreket. A magyar esetben ráadásul ugyanekkor más társadalmi rétegek vagyonosodásával is
szembesülhettek, ami fokozta reformellenes hangulatukat. A munkások általános elégedetlenségét mindkét országban könnyű volt a reformellenes, konzervatív erőknek a belső pártvitákban a maguk javára fordítani. A reformerek is ígérték ugyan a lakosság jólétének emelését, de majd csak azután, hogy beértek a
gazdasági reformpolitika eredményei. A munkások viszont – ez érthető – nem a
távoli jövőben akartak jobban élni, hanem követelték a kormánytól a „megvalósult” szocializmust.
A reform társadalmi fogadtatása nagyban meghatározta a jóléti diktatúrák
munkáspolitikáját. A párt új társadalmi üzenete egyszerű volt, és rokonszenvesen hangzott a sztálini időszak ínséges évei után. A magyar életszínvonal-politikát, ahogyan láttuk, minden további nélkül párhuzamba lehet állítani a gazdaság- és társadalompolitika NDK-beli egységével. Mindkettő arra törekedett,
hogy a fogyasztás növelésével állítsa a párt oldalára a munkásosztályt. Továbbmegyek: a két rezsim tudatosan az életszínvonal általános emelésére és a munkásosztály „középosztályosodására” alapozta az új legitimációt. Természetesen
nem arról volt szó, hogy az egyes munkásokat „beemeljék” a középosztályba; az
állampárt az egész munkásságnak kollektíven ígérte meg a felemelkedést. Ezen
az emberek többsége az anyagi felemelkedést értette. A reformpolitika bukásával a kormány mindkét országban egy sor olyan intézkedést hozott, amelyek
nyomatékosították az életszínvonal-politikát, és kézzelfoghatóvá kívánták tenni
a jóléti diktatúrák előnyeit. Mindkét országban megemelték a munkások fizetését, és további emeléseket helyeztek kilátásba. Az NDK-ban Honecker alatt viszszafogták a strukturális beruházásokat, és növelték a fogyasztói árucikkek gyártását (emlékszünk, a reformidőszakban a munkások egyre többet zúgolódtak
amiatt, hogy nem volt elég árucikk a boltokban, és Hager a körzeti pártvezetés
előtt a kommunisták legfontosabb feladatának nevezte az áruhiány megszüntetését). Az NDK-ban egy sor társadalompolitikai intézkedéssel igyekeztek javítani a dolgozó nők és a családok helyzetét. És ott volt a lakáspolitika: a korszak-
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ban mindkét országban reális célkitűzés volt a munkások számára a saját otthon megteremtése (igaz, a keletnémetek ebben is az állami elosztást részesítették előnyben, míg a magyarok inkább a magánkezdeményezésre és a családi segítségre alapoztak).
Ez az új, fogyasztásorientált legitimáció azonban – noha annyiban sikeres
volt, hogy rövid távon növelte a jóléti diktatúrák népszerűségét, és megakadályozta egy baloldali munkásellenzék kialakulását – legalább annyi politikai veszélyt rejtett magában, mint amennyit megoldott. Először is, jól láttuk, hogy az
emberek még akkor sem voltak teljesen elégedettek az életszínvonal-, illetve társadalompolitikával, amikor az a legtöbbet adta nekik. A későbbi években pedig
Magyarországon az életszínvonal-politika kudarca fokozatosan aláásta a szocialista rendszer erre alapozott legitimációját és nem utolsósorban: a párt és a
kormány népszerűségét (az 1980-as években, ahogyan láttuk, a párttagság körében is nagy volt az elégedetlenség). Az NDK-ban felépített jóléti állam hitelét az
rombolta, hogy nem tudott versenyezni a nyugatnémet médiából ismert kapitalista fogyasztói mintákkal, ráadásul az államilag finanszírozott jólét további növekedését csak az NSZK-tól felvett hitelekből tudták finanszírozni. Az volt a kisebbik gond, hogy mindezért ideológiai engedményekre kényszerültek (pl. a kitelepülés engedélyezése – igaz, hosszú hercehurca, várakozás és az NDK közösségeiből való kirekesztés, sok esetben pedig munkahelyi megaláztatások után).
Ennél sokkal súlyosabb problémát jelentett, hogy nem tudták elhitetni az emberekkel: a jóléti diktatúra jobban gondoskodik róluk, mint a nyugatnémet kapitalizmus, és ha a „kritériumok összességét” nézzük, akkor a szocializmussal mégiscsak többet nyernek a munkások. Ahogyan a Zeiss vezérigazgatójának utolsó beszédéből láttuk: lehet, hogy a vezető funkcionáriusok ezt őszintén elhitték.
A munkások politikai véleményét viszont Honecker alatt senki nem kérdezte;
pontosabban: akik elmondták, azokat opportunistáknak bélyegezték, és kizárták a pártból. Pedig amikor 1989 őszén a pártcsoportok végre le merték jelenteni az üzemi pártbizottságnak, hogy a boltok kínálata „nem áll összhangban” a
vezetők gazdaságpolitikai értékelésével, akkor gyaníthatjuk, hogy nem új jelenségre reflektáltak a párttagok (annál is inkább, mert az ellátás „aktuális nehézségeiről” állandóan hallunk a korszakban). Az 1980-as években minden valószínűség szerint a keletnémet munkásokat is egyre kevésbé elégítette ki a honeckeri
munkáspolitika; csak ott súlyosabb következményekkel járt volna a hangos politikai elégedetlenség.
A munkások a jóléti diktatúrákban című részben kiemeltem a jóléti diktatúrák munkáspolitikájának bizonyos pozitív elemeit. Hangsúlyoztam, hogy az állampárt igenis rákényszerült arra, hogy figyelembe vegye a munkások követeléseit, és a jóléti diktatúra maga is egy, a párt és a munkásosztály közötti „kiegyezés” eredményének tekinthető. Ha a párt munkáspolitikájának végső és látvá-
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nyos kudarcára keressük azonban a magyarázatot,855 akkor előtérbe kell kerülniük a politika negatívumainak, vagyis annak a kérdésnek, hogy ezzel a kompromisszummal mi nem teljesült. Én azt tekintem a legfontosabb ellentmondásnak, hogy az állampárt, miközben a sokat szidott nyugatnémet szociáldemokráciához hasonlóan maga is a fogyasztással kívánta megvásárolni a munkások politikai támogatását, ideológiájában és pártszervezési módszereiben képtelen volt elszakadni a régi, „dogmatikus” baloldaltól. Kapitalizmust nem építhettek a szovjet befolyás alatt álló Kelet-Európában; az újbaloldal felé való nyitást azonban mind külső, mind pedig belső okok miatt szintén elképzelhetetlennek tartották. Az ellentmondás feloldása így abban merült ki, hogy a mozgalomban és az ideológiában „megállt az idő”. Megmaradtak a régi politikai jelszavak
(amik az 1980-as évekre már annyira kiüresedtek, hogy Magyarországon a legtöbb fiatal elzárkózott a párttól), és felelevenítették a régi baloldali munkásmozgalom néhány progresszív hagyományát (közösségépítés, munkásművelődés).
Míg azonban az utóbbi célja a munkásság teljes politikai-kulturális emancipációja volt, addig az előbbi, ellenkezőleg, depolitizálni akarta a munkásokat, arra
biztatva őket, hogy a szociális szférában foglalják le magukat a politika helyett.
A brigádvezetők és az üzemvezetők között dokumentált konfliktusok pedig arra
mutatnak, hogy a munkásoknak a termelési kérdésekben sem szántak nagyobb
szerepet. Az újbaloldal önrendelkezési, önszerveződő elképzelései pedig végképp szóba sem jöttek, mint alternatívák: a szocialista közösségeket mind Magyarországon, mind pedig az NDK-ban államilag, „felülről” szervezték.
A fogyasztói politikai orientáció hatására azonban lassanként a „munkásosztály” társadalmi jelentősége is megváltozott. Még a dogmatikus NDK-ból is kapunk jelzéseket arra, hogy az igazi kiváltságot az jelentette, ha valaki valutáért
tudott vásárolni; a munkások mint „közönséges” fogyasztók hitük szerint nem
tartoztak a kiváltságosok közé. A „munkásosztály” mint kategória egyre inkább
kiüresedett; hiszen sok vezető funkcionárius tagja maradt a munkásosztálynak, és, ahogyan láttuk, mérnökök is kérdezgették, hogy ki számít tulajdonképpen munkásnak az NDK-ban. Magyarországon a reformidőszakban a munkások
azért zúgolódtak, mert más társadalmi rétegek, akik pedig nem dolgoztak anynyit és nem érdemelték meg a magasabb jövedelmeket (legalábbis az egyszerű
dolgozók szerint) jobban éltek, mint ők. Az 1980-as években a kormány, megint
csak a munkásokkal akarta, úgymond, megfizettetni az újabb reformok terheit.
Mindez – a hangulatjelentések tükrében – menthetetlenül leértékelte a „munkásosztály” társadalmi státuszát. A párt vezetőségéből pedig mindkét országban hiányzott az akarat, hogy következetesen végiggondolja: hogyan lehet „modernizálni” nemcsak a versenyképtelen ipari szektort, hanem a munkások és a
munkáspárt kapcsolatát? A magyarok a magángazdaság kiterjesztése, a kelet855
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németek pedig az áruellátás bűvöletében élve egyre inkább szemük elől tévesztették a „létező” nagyipari munkásosztályt. Van valami szomorú irónia abban,
hogy végig munkáspolitikáról beszéltem; holott az 1980-as évek helyi pártanyagaiban már alig-alig bukkan fel a „munkás” kifejezés (különösen feltűnő ez a keletnémeteknél, ahol a „munkásosztály” soha nem merül fel konkrét társadalmi
csoportként; csak elvont hivatkozási alapként szolgál). Mintha a funkcionáriusok maguk is megérezték volna a régi baloldal ideológiai tartalékainak menthetetlen kiüresedését.
Munkáspolitika helyett így tulajdonképpen jogosan írhatunk fogyasztói politikát. A keletnémet esetben különösen markánsan figyelhettük meg a munkások fogyasztói egységekre való „leredukálódását”. Ez együtt járt az eredeti emancipációs célok háttérbe szorulásával; ezért sem működhetett hatékonyan a régi
baloldali ideológia. A magyar esetben az állampárt az 1980-as években fokozatosan feladta ideológiai állásait: nem azt értem ezen, hogy „elárulták” a szocializmust, hanem azt, hogy igyekeztek minél kevesebbet foglalkozni ideológiai kérdésekkel. Az alapmotívum persze az volt, hogy érezték: a régi baloldali jelszavak
már nem meggyőzőek, az újbaloldali eszméktől pedig a reformkorszak óta féltek vagy elzárkóztak. A keletnémetek ideologikusabbak voltak, de ott meg éppen
az NSZK-val való rivalizálás hiteltelenítette a régi baloldalt. A nyugatnémet jóléti államra, ahol a munkanélküliek, úgymond, többet kaptak, mint a keletnémet
munkások, sehogy sem illett rá a „népnyúzó kapitalizmus” képe, ami a szocialista propagandában szerepelt; a nyugatnémetek viszont annál meggyőzőbben
mutogathatták a telis-tele szupermarketeket és az újabb és újabb autócsodákat,
amikre a munkásoknak nem kellett hosszú éveken át várakozniuk. A fogyasztói
kapitalizmusnak volt egy baloldali kritikája, ami meggyőzőbben hangzott volna,
mint a „népnyúzó kapitalizmus”. Csakhogy a nyugati újbaloldal önszerveződő
közösségeit sehogyan sem lehetett „összhangba hozni” az államilag szervezett
közösségekkel – élükön a párttal. Ezért nem jöhetett létre „eszmei szövetség” a
nyugatnémet újbaloldal és az állampárt között.
A jóléti diktatúra tehát szükségképpen „jobbra”, a fogyasztás irányába tolta el
az emberek tudatát. Az életszínvonal-politika a rezsim szempontjából mindkét
országban sikeres volt annyiban, hogy megakadályozta egy, a Szolidaritáshoz
hasonló, aktív munkásellenzék kialakulását. A disszidens értelmiség pedig társadalmi nyilvánosság és tömegtámogatás híján nem veszélyeztette komolyan az
állampárt uralmát. A jóléti diktatúrák legitimációja azonban törékeny volt, mert
nem egy erős, exportképes gazdaságon alapult (ahogyan Ulbricht eltervezte és
remélte), hanem egy gyengén teljesítő tervgazdaság „kikozmetikázott” eredményein – és azokon a hiteleken, amik aztán a két rezsim súlyos eladósodásához és
az államcsőd fenyegetéséhez vezettek.
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Az 1970-es évek végének Magyarországán már láthatóak voltak a jóléti diktatúra válságának jelei. A kormány úgy akart úrrá lenni a növekvő gazdasági nehézségeken, hogy tovább szélesítette a magángazdaság és a piac lehetőségeit.
Mivel az állami szektorban nem tudták tovább növelni a jövedelmeket, lehetőséget adtak a lakosságnak (a munkásokat is beleértve) arra, hogy a növekvő magánszektorban keressék meg az életszínvonal „kielégítő” emelkedéséhez szükséges mellékjövedelmet. A többletmunka vállalásának természetesen megvoltak a
maga káros társadalmi következményei: individualizálódott a társadalom, romlott a lakosság általános egészségi állapota, kevesebb idő maradt a pihenésre, a
kikapcsolódásra és persze a társas életre is. Az új lehetőségek megnyitásával viszont a rezsimnek sikerült még jobban lecsökkentenie a munkások politikai aktivitását: a másod- és harmadállások mellett a „normális” közösségi életre sem
maradt idő, nemhogy a politikai szervezkedésre. Ahogyan a jelentésekből láttuk, még az idősebb pártmunkások is megértéssel viszonyultak azokhoz a fiatalokhoz, akiknek minden idejüket lekötötte az önálló otthon megteremtése. Magyarországon, mondhatni, a „lakosság teljes megértésével” találkoztak az újabb
piaci reformok és a gazdaságpolitika további „jobbratolódása”. Ha a bevezetőben idézett „munkásellenzéki” levelére és a hangulatjelentésekre gondolunk, akkor egy kifejező szóképpel azt mondhatjuk, hogy a kapitalizmus nagyon is nyitott kapukat döngetett.
Az NDK-ban Honecker – hála az NSZK-tól kapott kölcsönöknek – az 1980-as
évek végéig folytatni tudta jóléti politikáját (persze a diktatúráról sem feledkezett meg!). Annak ellenére azonban, hogy a keletnémet állampolgárok az utolsó évekig nem tapasztalták a rendszer gazdasági nehézségeit úgy, mint a magyarok, látták a nyugatnémet tv-csatornákat, s világossá vált számukra, hogy nő
a különbség a kelet- és a nyugatnémet életszínvonal között – és persze nem az
előbbi javára. Míg az 1970-es években az emberek még boldogok voltak, amikor
beköltözhettek életük első önálló otthonába az új lakótelepeken, addig az 1980as években a lakosság egyre kevesebb reményt látott arra, hogy ha lassan is, de
sikerül majd a felzárkózás a nyugatnémet életszínvonalhoz. Az Intershopok, a
behozott nyugati áruk mint státusszimbólumok (gondoljunk csak a fogyasztók
hármas rangsorára!) pedig tovább erősítették a kapitalizmus gazdasági felsőbbrendűségébe vetett hitet. A honeckeri jóléti diktatúra politikailag akkor bukott
meg, amikor megszűnt a kettős véleményklíma; társadalmilag viszont jóval korábban, amikor a fiatalok már nem látták azt a perspektívát a szocialista rendszerben, amit a honeckeri társadalompolitika a szüleiknek még nyújtani tudott.
A fenti politikától függött a párt és a munkásosztály viszonyának alakulása;
ezért nem meglepő, hogy a két ország között itt is sok hasonlóságra tudtunk
rámutatni. A reformkorszakban tapasztalhattuk talán a legnyilvánvalóbb jeleit annak, hogy a munkásosztály politikai véleménye nem volt közömbös a párt-
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vezetésnek, hiszen a reformok leállításában nagy szerepet kapott a mindkét országban dokumentált, kemény munkáskritika és a munkásosztály növekvő társadalmi elégedetlensége. Paradox módon ez volt az utolsó időszak az „érett”
szocializmus történetében, amikor társadalmi párbeszéd folyt a munkások és a
munkáspárt között, és mindkét fél komolyan vette a politikai kompromisszumkeresést. Magyarországon a munkások és az alsóbb funkcionáriusok amellett,
hogy kifogásolták a növekvő anyagiasságot és a társadalom individualizálódását, szóba hozták az üzemi demokrácia formális szerepét és a munkásellenőrzés hiányát. Az NDK-ban az áruellátás akadozása, az anyagellátás problémái és
a sok túlóra mellett kritikával illették a vezetők és az egyszerű párttagok közötti távolságot és azt, hogy úgy az üzemben, mint a pártban csak a vezetők akarata
érvényesült. A mindkét esetben dokumentált, nagyszámú kritika arra vall, hogy
a párt nagy hangsúlyt fektetett a reform kritikus időszakában a munkások véleményére és politikai viselkedésére. A munkások pedig minden jel szerint ekkor
még elfogadták a párt politikai képviseletét, és hittek abban, hogy a párt egy új
„társadalmi szerződést” fog kötni velük.
A párbeszéd azonban kudarccal végződött. A vezetők nem helyezték új alapokra a munkások és a párt kapcsolatát; megelégedtek azzal, hogy a meghirdetett fogyasztói politikával elvegyék a tiltakozás politikai élét, és a politikum helyett az anyagi szféra felé irányítsák a munkásokat. A „dogmatikusok” ideológiai győzelme pedig hosszú évekre lezárta a párt és a munkásosztály közötti,
„szabad” kommunikációs csatornákat. Láttuk, hogy még a klasszikus munkásállamnak számító NDK-ban is egyre inkább fogyasztói egységeknek, mintsem felemelendő társadalmi osztálynak tekintették a munkásokat, akiknek politikai támogatását további emancipáció helyett tartós fogyasztói árucikkekkel akarták
megvásárolni. A párt nem mondta ugyan ki, de a jóléti diktatúrákkal végrehajtott egy „jobboldali”, fogyasztói fordulatot. A „dogmatikusok” ideológiai győzelme ezért illuzórikus volt, és hosszú távon elkerülhetetlenül a hivatalos szocialista ideológia diszkreditálódásához, általános hitelvesztéséhez vezetett a munkások körében.
Ezt a folyamatot – a munkások és a munkáspárt elidegenedését – a 4. részben
mutattam be a helyi pártanyagok tükrében (és feltehetjük, hogy a helyi pártfunkcionáriusok messze voltak az országos politikától, a hasonlóságok tehát tényleg
azonos tapasztalatokat jelentenek a két országban). A munkásoknak – ez mindkét esetben sokszor elhangzott! – nem volt létérdekük a párttagság; még a politikailag sokkal elnyomóbb NDK-ban sem nagyon tudták mivel fenyegetni azokat, akik a Zeissnál például arra hivatkozva utasították el a jelölést, hogy „nekik
nincs idejük a pártéletre”. A pártépítésnél ezért mindkét országban igénybe vették az „adminisztratív eszközöket”: hogy fenntartsák az előírt munkáskvótákat,
beléptettek olyanokat, akiknek nem volt túl szilárd a marxista meggyőződésük,
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nem maguktól jelentkeztek a pártba, hanem nógatták őket (a keletnémet esetben, mint láttuk, az is előfordult, hogy az üzemi vezetők előre kitöltötték a jelentkezési lapokat jelöltjeiknek), nem magyarázták el nekik a párttagok kötelességeit stb. Az eredmény persze az lett, hogy a legnagyobb létszámban munkások
kerültek ki a pártból, többnyire azért, mert „elhanyagolták” a pártéletet.
A rendelkezésre álló források és az interjúk alapján igencsak valószínűtlen,
hogy a pártélet a vizsgált időszakban valódi közösségi élményt adott volna a
munkásoknak. A magyar esetben azt is láttuk, hogy a belépést az 1980-as években már nagyon kevéssé motiválta a kommunista meggyőződés, a munkásfiatalok döntő többsége pedig tudatos távolságot tartott a párttól és a mozgalomtól.
A keletnémet forrásokból nem sok minden derül ki a párttagok politikai meggyőződéséről; de ezen vajmi kevéssé csodálkozhatunk, ha azt látjuk, hogy aki
nyíltan kritizálta a párt politikáját, ráadásul „baloldalról” (gondoljunk csak az
Intershopok bírálatára!), azt még akkor is kizárták, ha hosszú évek óta tagja volt
a pártnak, és vezető funkciókat is ellátott az alapszervezetben. Tekintve, hogy a
párttagoknak alaposan meg kellett fontolniuk, mit mondanak a pártgyűléseken,
nagyon kevéssé valószínű, hogy közösségi élményként élték volna meg ezeket.
A nagy állami ünnepségeken (amikből rengeteget rendeztek az NDK-ban) pedig
még inkább kötelező volt „reprezentálni”: vagyis csak olyan beszédek hangzottak el, amelyekben a lakosság „teljes mértékben” egyetértett a párt irányvonalával, örült annak, hogy részt vállalhat a pártnak a „rendszeres és kielégítő ellátásért” folytatott hősies küzdelmében, és általában azon igyekezett, hogy „méltónak bizonyuljon” a párt további bizalmára. Mindez kevesekben kelthette azt a
benyomást, hogy egy szabad politikai közösség tagjai.
A fentiekben azt is részletesen vizsgáltuk, hogy mennyire lehetett a pártot a
munkások szemével politikai közösségnek tekinteni. A magyar esetben már a
gazdasági reform idején sok kifogás elhangzott arra nézve, hogy a munkáspárt
nem képviseli igazán a munkások érdekeit, a mozgalmi életet pedig aláásta a
pénz utáni hajsza és a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, amik elfordították
az embereket a párttól. A jóléti diktatúra és az életszínvonal propagálása rövid
távon növelte ugyan a párt népszerűségét, de még inkább az anyagi szféra felé
fordította az embereket. Már az 1970-es években is számos panaszt olvasunk arról, hogy a munkásoknak nincs idejük a pártmunkára és a közösségi életre, terjed a közöny, az öregek belefáradtak a mozgalmi munkába, a fiatalokat pedig leköti egzisztenciájuk megteremtése, és egyébként sem vonzza őket a mozgalom.
Az 1980-as években pedig már az alsó funkcionáriusok sem azon háborogtak,
hogy a társadalomban nőtt az anyagiasság és az individualizmus, hanem azon,
hogy a munkások még többletmunkával is alig-alig tudják a kívánt szinten tartani életszínvonalukat. Felmerül a kérdés: milyen politikai közösségről beszélhetünk itt egyáltalán? Hiszen a hangulatjelentésekben a baloldali érzület jórészt
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csak abban jelentkezett, hogy az emberek azt kifogásolták: a magánszektorban
dolgozók magasabb jövedelemhez jutnak, mint az állami iparban dolgozó munkások. Jeleztem, hogy a magyar párt az 1980-as években fokozatosan felhagyott
az „aktív” politikai propagandával. A régi baloldali jelszavakat értelmetlen lett
volna előszedni; az újbaloldaltól viszont a reformerek éppúgy elzárkóztak, mint
annak idején a „régi” kommunisták. Az állampárt az 1980-as években Magyarországon politikai közösségként is bomladozott.
Az NDK-ban csak találgathatjuk, hogy Honecker alatt milyen véleménnyel volt
a rendszerről a párttagság. A nyugatnémet tv-műsorok nézésének elterjedt szokása és az a hármas felosztás, amelyik az Intershopokban vásárló embereket sorolta legelőre a társadalmi ranglétrán, legalábbis megkérdőjelezi, hogy minden
párttag olyan „vonalas” lett volna, mint ahogyan a hivatalos jelentésekben állították. A Honecker-rezsim a rendszer baloldali kritikáját sem szenvedhette: erre
vall, hogy kizárták az Intershopokat bíráló párttagokat. Az áruhiányról azonban
a hivatalos politikai jelentésekben is említést tesznek, például úgy, hogy kevesebben akarnának kitelepülni, ha több áru lenne a boltokban, vagy hogy az embernek „le kell járnia a lábát” egy autóalkatrészért (s mindezt párttagok írták!).
Talán az sem véletlen, hogy a pártalapszervezetektől – végre – az a nyílt kritika érkezett a Honecker-rezsim utolsó napjaiban, hogy a boltok kínálata ellentmond a vezetők az NDK gazdasági helyzetéről adott optimista értékelésének. Az
áruhiányt korábban is mindenki láthatta; azt azonban a represszív politikai légkör miatt korábban nem lehetett felmérni, hogy mekkora az a tábor, akinek a
társadalompolitikával együtt sem kell a Honecker-rezsim. Ezt neveztem kettős
véleményklímának; hiszen ha csak a vezetők beszédeiből vagy akár a keletnémet
hangulatjelentésekből indulunk ki, akkor az országban látszólag mindenki (vagy
legalábbis a nagy többség) elégedett volt a szocialista rendszerrel. A rezsim akkor bukott meg, amikor a magyar határnyitás és a nagy tüntetések szétoszlatták
a hatalomnak a többség támogatásáról keltett illúzióját, amit minden jel szerint
a magas rangú vezetők is elhittek. Ha azonban az egyszerű párttagok többsége is
legalább olyan kritikusan állt hozzá az állampárthoz, mint a magyarok (csak korábban kevesen merték őszintén elmondani a véleményüket), akkor ugyanúgy
kétségbe kell vonnunk, hogy politikai közösségnek érezték volna a pártot. Nem
a párttagok baloldali meggyőződését vitatom; pontosabban erre nézve nem rendelkezünk adatokkal (arra viszont igen, hogy aki „balról” bírálta a párt politikáját, azt kizárták, akkor is, ha régi pártmunkás volt). Az interjúkban a munkások
nem adták jelét annak, hogy kapcsolatot láttak volna párttagság és politikai nézet között; arra viszont bőven volt példa, hogy a munkások „karrieristáknak” tekintették azokat, akik beléptek a pártba, és sokan ezért tudatosan elzárkóztak a
párttagságtól (noha szívesen vettek részt a brigádok munkájában és a társadalmi munkában). A keletnémet állampárt politikai közösségként éppoly kevéssé
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tömöríthette tehát a munkásokat a Honecker-korszakban, mint ahogyan a magyar mozgalmi élet sem tudta megmozgatni a nagyipari munkásságot és a munkásfiatalokat.
Nehezebb feladat megvonni a két rezsim politikai mérlegét. A magyar esetben az 1960-as években elkezdett piaci reformok az 80-as évekre értek be igazán, amikor a növekvő magánszektorból származó jövedelmek kompenzálták
a reálbérek stagnálását. Az óvatos gazdasági liberalizálás együtt járt a politikai
liberalizálással, ami, ahogyan láttuk, a pártban is erőteljesen éreztette hatását.
Míg a magyar párttagság az 1980-as évek második felében már nyilvános fórumokon is nyíltan kritizálhatta a kormánypolitikát, addig a keletnémet párttagoknak ezzel a kritikával meg kellett várniuk a Honecker-rezsim utolsó napjait.
A 4. részben ismertetett példák jól illusztrálják, hogy miért tekintették a keletnémetek „szabad” országnak Magyarországot. A magyarországi nyaralások idején szerzett pozitív emlékeiket a keletnémet munkások az interjúkban is szeretettel idézték fel.
Volt azonban a munkásokra gyakorolt hatásaiban még egy nagy különbség
a két rendszer között. A magyar reformerek előtt az 1980-as években már egy
szocialista piacgazdaság képe lebegett; a keletnémetek viszont, éppen ellenkezőleg, Honecker alatt újabb államosításokat hajtottak végre. Mindkét rendszerben támogatták a munkáskollektívákat; a magyarokat azonban, ahogyan láttuk, egyre jobban lekötötte a növekvő magánszektorban végzett többletmunka. A közösségi életre így kevesebb idejük maradt; nem véletlenül panaszkodtak a pártmunkások már az 1968-as gazdasági reform idején is a társadalomban növekvő és minden réteget érintő individualizálódásra, valamint a közösségi szellem hanyatlására. A keletnémetek a közösségi szocializmus modelljét viszont a Honecker-rezsim bukásáig fenntartották. Azt mondhatjuk, hogy miközben a magyarok a magánszektor kiterjesztésével akarták kompenzálni a lakosságot az állami bérek visszaeséséért, addig a keletnémetek az intenzív közösségi
élettel kárpótolták a munkásokat az ellátás „aktuális” nehézségeiért. A közösségi élet és az erős társadalmi szolidaritás egyébként gyakorlati segítséget is nyújtott az általános áruhiány feltételei között: az emberek apró szívességekkel, szolgáltatásokkal segítették egymást. A kiterjedt közösségi hálón keresztül az áruk
és szolgáltatások cseréjét is lebonyolították. A magyar esetben az individualizáció azt jelentette, hogy az emberek a családi alapú gazdaságokra koncentrálták erőfeszítéseiket; a keletnémet kollektivista modellben pedig az emberek az
erős munkahelyi és lakóközösségekre támaszkodtak, hogy biztosítsák a háztartás „folytonos és rendszeres ellátását” a mindennapi közszükségleti árucikkekkel. A közösségek egyfajta támaszt jelentettek az állammal szemben is; noha „felülről” szervezték őket, sok jel és visszaemlékezés mutat arra, hogy az emberek
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az államtól független közösségi szférának tekintették például a szocialista brigádokat.
És itt érdemes megállni egy pillanatra. A közösségek tárgyalásánál többször
utaltam arra, és számos interjúrészlettel bizonyítottam, hogy a visszaemlékező
munkások – a magyarok és a keletnémetek egyaránt – szeretettel emlékeztek
vissza az egykori szocialista munkáskollektívákra, és szembeállították a szocializmus közösségi értékeit a rendszerváltás utáni kapitalizmusban tapasztalt önzéssel, törtetéssel és az egyéni verseny kíméletlenségével, ami együtt járt a társadalmi szolidaritás fájdalmasan tapasztalt csökkenésével. A szocialista közösségek pozitív emlegetése független volt attól, hogy az emberek „egyébként” hogyan
ítélték meg magát a létező szocializmust. Mindez azt sugallja, hogy a munkásoktól nem állt távol egy közösségalapú kapitalizmuskritika.
Megkérdezhetjük, hogy miért nem tudta az állampárt jobban kihasználni a
munkásközösségekben rejlő kritikai potenciált. És az eredményben nem volt
különbség: noha az NDK-ban intenzívebb volt a közösségi élet, a munkáskollektívák nem álltak a munkásállam mellé; a nagy tömegtüntetések alapján inkább
azt mondhatjuk, hogy a munkások aktívabban léptek fel a munkásállam ellen az
NDK-ban, mint Magyarországon, ahol „csak” a tömeges kilépések demonstrálták a párt munkástámogatásának visszaesését. Itt azonban rá kell mutatnunk
egy lényegi hasonlóságra a két állampárt politikai gyakorlatában. Az újbaloldal
egy alulról szervezett társadalom eszméjét tűzte zászlajára; ezek az önszerveződő, önigazgató közösségek gyakoroltak volna ellenőrzést az „elburjánzó” államhatalom felett. Az állampártnak (amit Wallerstein a régi baloldalhoz sorol856)
viszont esze ágában sem volt „ráhagyni” a közösségekre a szervezést; csak „felülről” épített (és persze „felülről” kontrollált) közösségekben gondolkodtak. És
persze a politikai cél sem az volt, hogy „öntudatossá”, aktív politikai szereplőkké
tegyék az embereket. Éppen ellenkezőleg: a „felülről szervezett” közösségi élet
sokkal inkább a munkások depolitizálását szolgálta, mintsem azt, hogy jobban
bevonják őket a döntésekbe, vagy pláne, hogy az államhatalom fölött ellenőrzést
gyakoroljanak. Ez nem is volt lehetséges, amikor a keletnémeteknél megtorlással fenyegették azokat, akik nyíltan hangoztatták politikai ellenvéleményüket;
a magyaroknál pedig hasonló, bár kevésbé erőszakos depolitizáló szerepet játszott a magánszektor.
Mielőtt megpróbálnánk megvonni a magunk mérlegét, érdemes röviden öszszefoglalni, hogyan ítélték meg maguk a munkások a Kádár- és a Honeckerrendszer teljesítményét. Egy döntő különbséget ki kell emelnünk a keletnémet és
a magyar visszaemlékezések között. Noha nem mondhatjuk, hogy a Honeckerrezsim csak negatív emlékeket hagyott a munkásokban – sőt, a legtöbben az oktatást, az egészségügyet, a gyermekellátó intézményeket és a dolgozó nők tá856
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mogatását jobbnak látták a szocializmus idején –, senki, még a magukat meggyőződéses baloldalinak vagy kommunistának valló interjúalanyok sem kívánták vissza a Honecker-rendszert. Sokan azonban az új rendszerben is csalódtak:
több társadalmi igazságosságot, nagyobb jóléti államot és az egyszerű embereknek több beleszólást szerettek volna az őket érintő politikai kérdésekbe. A magyar esetben azonban, főleg a falvakban élő munkások körében, sok olyan véleménnyel találkozunk, hogy jobb, kiszámíthatóbb volt a Kádár-rendszer, mint a
rendszerváltás után megismert kapitalizmus, és az egyszerű embereknek több
lehetőséget adott a boldogulásra. A rendszerváltás megítélése általában sokkal
negatívabb volt Magyarországon, mint az NDK-ban: az interjúalanyok – azok
is, akik a Kádár-korszak bukását szükségszerűnek érezték – egy szűk elitet tartottak a rendszerváltás fő nyertesének, miközben a globalizáció tönkretette a
magyar ipart, és az egyszerű dolgozók helyzete rosszabbodott. A politikai változást így általában a csalással és a nép kisemmizésével azonosították. Az emberek többsége az államtól várta a magyar ipar felkarolását és a globalizáció káros társadalmi hatásainak megfékezését. Így tulajdonképpen egy erős állam – és
persze egy „emberarcú”, igazságosabb kapitalizmus – iránti igény bontakozik ki
a rendszerváltás utáni munkáskritikákból.
Ha mármost mindezek alapján meg akarjuk vonni a két rendszer politikai
mérlegét, akkor először is le kell szögeznünk: a jóléti diktatúrák munkáspolitikája társadalmilag mind a két országban kudarcot vallott, jóval a rezsimek politikai bukása előtt. A Kádár-korszakot politikailag sikeresebbnek tekinthetjük
annyiban, hogy az adott történeti feltételrendszerben egy jobb, élhetőbb szocializmust tudott megteremteni. A honeckeri politikai elnyomás sok tekintetben kontraproduktívnak bizonyult, hiszen a honeckeri szocializmust azok sem
kívánták vissza, akik baloldalinak, sőt kommunistának tartották magukat (és
azok sem, akik több évig tartó munkanélküliség után a rendszerváltás veszteseinek érezhették magukat). A két rendszer politikai klímája közötti különbség a
visszaemlékezésekben is tükröződött: noha a keletnémetek magasabb életszínvonalon éltek, mint a magyarok, Magyarországot mégis a „nyugati” országok
közé sorolták, ami a nagyobb szabadság élményéből fakadhatott. Nem vált be
tehát az a honeckeri számítás, hogy az életszínvonal-politika kárpótolja az embereket a politikai szabadság hiányáért – bár az is igaz, hogy jólétben sem tudtak
annyit nyújtani a munkásoknak, mint a nyugatnémet „kapitalisták”.
Miközben a jóléti diktatúrának mind a magyar reformista, mind pedig a keletnémet kollektivista modellje megbukott, természetesen voltak különbségek
is a munkások és a munkásállam viszonyában a két ország között. A magyar
reformok óvatosan bár, de egy fokozatos piaci liberalizálás irányába mutattak.
Az emberek ezért a hétköznapokban kevesebbet szenvedtek az áruhiánytól; inkább arra panaszkodtak, hogy az állami fizetésekből nem tudnak annyit vásá-
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rolni, mint a magánszektor „szerencsésebb” vállalkozói. A keletnémetek jobban
megőrizték az egyenlőséget a munkások között: az állami szférában relatíve magasak voltak a munkásfizetések, de ott meg nem volt elég áru a boltokban. A magyar munkások viszont egyre többet zúgolódtak a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek miatt; az 1968-as reform óta tudjuk, hogy általában úgy látták: a gazdasági reformokat a munkásosztállyal fizetteti meg a kormány. Mindez persze ráirányította a figyelmet azokra a társadalmi csoportokra, akiknek nem kellett fizetniük a reformokért; ellenkezőleg, profitáltak a nagyobb piaci lehetőségekből.
Az állampárt hivatalos ideológiája éles összeütközésbe került a politikai gyakorlattal, és ennek az ellenmondásnak az antikapitalista propaganda hitelessége adta meg az árát. Az életszínvonal-politika kudarca aláásta a munkáspolitikát; a baloldal eredeti emancipációs programja pedig illuzórikus volt az új társadalmi és anyagi egyenlőtlenségek tükrében. A munkásideológia fokozódó hitelvesztését a párt és a munkások közötti távolság növekedése is szemlélteti. Az
1980-as években a párttagság presztízse és társadalmi vonzereje alaposan viszszaesett az ipari munkásság körében: elegendő itt megemlíteni, hogy adminisztratív eszközökkel sem tudták feltölteni az üzemi munkáskvótákat, a fiatalok pedig a pártjelentések szerint is távol tartották magukat a tömegszervezetektől.
Az alsóbb pártfunkcionáriusok hűségesen közvetítették az üzemi pártbizottság
felé a munkások sokasodó kritikáit, de valószínű, hogy a „dolgozók rossz politikai hangulata” az ő elégedetlenségüket és csalódottságukat is kifejezte. A párttagság társadalmi és politikai presztízse egyre jobban leértékelődött – legalábbis sokan így érezték a megye párttagsága körében. A jóléti diktatúra reformista
modelljében a politikai liberalizálásnak köszönhetően világosan ki tudtuk mutatni a rezsim társadalmi válságának jeleit: az életszínvonal-politika kudarcot
vallott, nőtt a kormány és a párt népszerűtlensége, és egyre kevesebben hittek
a rezsim szocialista ideológiájában és értékrendszerében. Az elégedetlenség a
párttagságra is átterjedt: ők is vártak valami változást. Mindez előrevetítette a
rezsim politikai válságát.
Az NDK-ban a reform bukásával ismét visszatértek a központi elosztás politikájához, a szocialista piacgazdaság emlegetése pedig egyenlő lett volna a nyílt
„opportunizmussal”. A jóléti diktatúra kollektivista modellje sem tudta azonban
megvalósítani a teljesen egyenlő emberek társadalmát. Erre vall, hogy a vezető kádereket sokan olyan „kasztnak” tekintették, amelyik privilégiumokat élvez
a fogyasztásban (lásd az Intershopok és az Exquisit-boltok gyakori munkáskritikáját), sőt, az egyetemi felvételnél élvezett előnyök révén arra törekszik, hogy
privilégiumait a gyermekeire is átörökítse. Ráadásul a kollektivista modell nem
volt képes „összhangba hozni” a kínálatot a kereslettel (nem merték csökkenteni a reálbéreket, hiszen ez egyet jelentett volna az életszínvonal-politika feladásával, de nem tudtak annyi árut, és olyan technikai színvonalon megtermel-
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ni, mint amikkel a nyugatnémetek elárasztották a fogyasztókat). Ezt az ellentmondást olyan politikai elnyomással igyekeztek ellensúlyozni, ami hitük szerint
igazolta a szocializmus társadalmi fölényét. A valóságban azonban kettős véleményklíma alakult ki: a keletnémetek túlnyomó többsége rendszeresen nézte a
nyugatnémet tv-műsorokat, és megvolt a véleménye a keletnémet áruhiányról, a
gyakorlatban azonban sokan elhitték, hogy a rezsimnek a „létező” hiányok ellenére igen nagy a társadalmi támogatottsága. Míg a magyar párttagok az 1980-as
években nyíltan kritizálhatták a párt politikáját, addig az NDK-ban, ahogyan láttuk, „politikai ügyet” kreáltak egy ártalmatlan farsangi tréfából, embereket zártak ki a pártból, és bocsátottak el az állásukból, ha a nyilvánosság előtt kritizálták a párt irányvonalát, és általában nem tűrtek el semmiféle politikai ellenvéleményt. Ezek után nem meglepő, hogy a pártiratokban alig-alig találkozunk
az emberek „magánvéleményével”, ami az állampolgárok tömeges meneküléséből ítélve az emlékezetes magyar határnyitáskor egyre kevésbé lehetett hízelgő
a Honecker-rezsim számára. A kettős véleményklíma megszűnésével aztán ki is
derült, hogy „nem volt ruha a császáron”: a munkások, ha szeretettel emlegették is a régi szocialista munkásközösségeket, Honecker munkásállamát a legkevésbé sem szerették volna visszaállítani. A jóléti diktatúra kollektivista modellje a visszaemlékezésekben mindenesetre negatívabb megítélés alá esett, mint a
Kádár-rendszer Magyarországon; de az utolsó fejezet példái alapján az olvasó
maga is eldöntheti, hogy párttagként vagy pártonkívüliként melyik rendszert találta volna „élhetőbbnek”.
A kötet elején azt ígértem, hogy a keletnémet és a magyar munkáspolitika
összehasonlító elemzésével két nagy kérdésre válaszolok: (1) Miért nem alakult
ki a két országban a létező szocializmussal szemben egy erős munkásellenzék?
(2) Miért nem cselekedett 1989-ben osztályként a munkásosztály? A két kérdés
megítélésem szerint összetartozik. Az 1960-as évek reformkorszakának lezárulásával létrejött egy politikai kompromisszum az állampárt és a munkásosztály
között. A párt a maga részérő elutasította, hogy „beengedje” a hatalomba a munkásosztályt, és nemet mondott az újbaloldal önigazgató, önszerveződő közösségi eszméire. Változatlanul hagyták a régi politikai rendszert, viszont anyagi téren annál többet ígértek a munkásoknak. Ha egyszerűbben akarunk fogalmazni:
az életszínvonal-politikával akarták megvásárolni a munkásosztály politikai támogatását. A hangsúly az eredeti emancipációs célokról átkerült a lakossági fogyasztás „mindenáron” való emelésére; erre annál is inkább szükség volt, mert
a régi baloldali program kimerülésével mindkét rezsim az életszínvonal-politikára (csúnyábban úgy is mondhatjuk, hogy a munkásosztály „lekenyerezésére”)
alapozta legitimációját.
A jóléti diktatúrák sikeresen megakadályozták egy erős munkásellenzék kialakulását. A munkások figyelmét és idejét lekötötte a saját otthon megteremté-
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se és a tartós fogyasztási cikkek beszerzése – mindez az 1970-es években a lassú,
de biztos gyarapodás boldog tudatát keltette az emberekben. A politikától a jelek szerint egyre többen elfordultak – de maga a párt sem kívánta soraiba az igazi „mozgalmi szellemet”. Stabilitásra, a hatalom konszolidálására törekedtek. A
„felülről” szervezett közösségek ugyanezt a célt, az emberek depolitizálását szolgálták. És maguk a munkások is elsősorban közösségi térnek érezték a munkáskollektívákat; nem érdekelte őket a politikai ideológia. A munkáskollektíváknak
nem volt igazi hatalmuk, de a munkások nem is szálltak síkra azért, hogy legyen
nekik. Az emberek „beérték” a biztonságos jóléttel – legalábbis addig, amíg a
kormány képes volt ezt biztosítani nekik.
És itt térünk rá arra, hogy miért volt a rezsim szempontjából kockázatos ez a
politika. A legnyilvánvalóbban azért, mert nemcsak az embereket, hanem a hatalmat is a biztonság illúziójába ringatta. Az 1980-as években a nyugati szemlélőknek is úgy tűnt, hogy a két rezsim társadalmilag „bebetonozott”, hiszen a
disszidens értelmiség szűk csoportja nem jelentett a hatalom számára komoly
veszélyt. Csakhogy a lakossági konszenzus eltakarta a rezsim elől a fogyasztásra alapozott legitimáció törékenységét. A társadalmi támogatás ugyanis korántsem volt feltétel nélküli; ez egyébként a magyar esetben világosan megmutatkozott az életszínvonal-politika kudarcával. Mindkét rezsim súlyos eladósodását az a szándék motiválta, hogy a kormány meg tudjon felelni a munkáspolitika ígéreteinek. A piacgazdasággal való fogyasztói verseny végképp próbára tette
az amúgy is gyengébben teljesítő tervgazdaságot; a munkásosztállyal kötött politikai kompromisszum pedig lehetetlenné tette az elavult iparágak leépítését.
Mindez egyre nagyobb terheket rótt a két ország gazdaságára. És arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a társadalmi támogatás nem az őszinte politikai meggyőződésen, az emberek baloldali érzelmein, hanem egyszerű anyagi számításon alapult. Egyik rezsim sem volt társadalmilag olyan erős, mint ahogyan hitte és hirdette – és tegyük hozzá: mint ahogyan a nyugati megfigyelők is elhitték.
A legitimáció törékenysége fontos volt a hatalom számára, de szeretnék rámutatni egy másik tényezőre, ami társadalmi hatásait tekintve még jobban befolyásolta a munkásosztály politikai jövőjét. A jóléti diktatúrák „fogyasztói fordulata” óhatatlanul együtt járt egy „jobboldali” szellemi fordulattal; akkor is, ha
különösen az NDK-ban az állampárt ezt mindenáron titkolni igyekezett, sőt,
„kényszeresen” bizonygatták a szocializmus társadalmi és erkölcsi fölényét. Eleget írtam arról, hogy Magyarországon az osztrák bevásárlóturizmus, az NDKban pedig a nyugatnémet tv-műsorok nézése hogyan fordította a kapitalizmus
irányába az emberek gondolkodását. Ez nem is volt azonban nehéz, hiszen a jóléti diktatúrák éppúgy a fogyasztás emelését helyezték kilátásba, mint a nyugati
kapitalizmus – csak éppen kevesebb sikerrel. Azt mondhatjuk, hogy a létező szocializmus rákényszerült arra, hogy az „ellenség fegyvereivel” harcoljon a kapita-
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lizmus ellen, és mindeközben lemondott arról, hogy kihasználja a közösségalapú antikapitalizmusban rejlő rendszerkritikai potenciált. Ami ennél is rosszabb
volt egy későbbi antikapitalista baloldal kialakulása szempontjából: a „jobboldali” fogyasztói fordulat után az állampárt a nyilvánosság közelébe sem engedte az újbaloldali eszméket, és minden eszközzel fellépett a rendszer baloldali ellenzéke ellen.
Az állampárt „fogyasztói” fordulata és az államszocializmus bukása így tulajdonképpen egy vonulatba illeszkedik. A jóléti diktatúrák hatékonyan
depolitizálták a munkásokat, akik fogyasztók akartak lenni, nem pedig egy forradalmi osztály tagjai. Miután csalódtak a létező szocializmus életszínvonal-politikájában, a kapitalizmustól várták ennek a politikának a beteljesítését. A magyar esetben a kormány még aránylag őszintébb volt a propagandában: a magánszektor kiterjesztésével párhuzamosan egyre „szégyenlősebben” került szóba a baloldali ideológia. A keletnémetek viszont a nyilvánosság előtt állandóan
„érvényesítették a pártvonalat”, de ők is csak a közvélemény elnémításával tudták elérni, hogy az emberek ne kérdezzenek rá az ideológia és a politikai gyakorlat ellentmondására (akadtak, akik így is megtették). A rezsim „jobbra” nyitott
volt, a baloldali alternatívát viszont mind a két országban következetesen kirekesztették. A magyarok valamivel őszintébben ismerték el a fogyasztói fordulat
társadalmi-politikai következményeit, mint a keletnémetek, ahol a kettős véleményklíma miatt a hatalmon levők saját magukat is becsapták. A munkásosztály kiábrándult a régi baloldalból, de nem jutott el a fogyasztói társadalom kritikájáig; ellenkezőleg, a nyugat kapitalizmusban látott életszínvonal elérésére
törekedett. A jóléti diktatúrákban szocializált munkásosztály elutasította ugyan
az életszínvonal-politikával kudarcot valló munkásállamot, de nem utasította el
a fogyasztói értékeket; ellenkezőleg, azok éppen a rezsimek politikai válsága idején többet jelentettek, mint a hitelét vesztett szocializmus közösségi értékei. Paradox, de amikor 1989-ben a munkások a kapitalizmust „választották”, csak a jóléti diktatúrák által diktált fejlődés „belső logikájának” engedelmeskedtek. A reformkorszakot lezáró politikai kompromisszummal, és ezt még egyszer hangsúlyozom, a rezsim „jobbra” nyitott, „balra” zárt – és ez akkor is így volt, ha a hatalom önáltatása miatt sokáig úgy tűnt, főleg az NDK-ban, hogy a szocializmust
„rendületlenül” építik tovább. A munkásság politikai nem-cselekvése 1989-ben
ennek a „jobboldali” fordulatnak a logikus következménye volt. Ugyancsak idesorolhatjuk a kapitalizmushoz fűződő illúziókat, amiket a bevezetőben idézett
„munkásellenzéki” véleménye szemléltet: elsősorban azt az illúziót, hogy ha a
létező szocializmus belebukott az életszínvonal-politikába, akkor az általános
jólétet a kapitalizmus alatt sikerül majd megteremteni, vagy a reményt, hogy
a kapitalizmus alatt igazságosabb lesz majd a társadalom. Az, hogy az emberek több mint 40 év szocializmus után hittek a kapitalizmus nyújtotta nagyobb
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egyenlőségben, mindennél jobban mutatja, milyen mértékben hiteltelenedett a
szocialista ideológia. Ez a hitelvesztés (éppen azért, mert az emberek a korszak
forradalmi hangulatában „kommunista propagandának” hittek és elutasítottak
minden antikapitalista kritikát) nagyban hozzájárul a neoliberális kapitalizmus
könnyű, mondhatni, ellenállás nélküli győzelméhez Kelet-Európában. A jóléti
diktatúrák így ha nem is akarták, de nagy szolgálatot tettek a gyűlölt kapitalista „osztályellenségnek”.
A kötetet, ahogyan ígértem, 1989-cel zárom. Legutoljára mégis álljon itt egy
rövid kitekintés a rendszerváltozás utáni időszakra. Láttuk, hogy hiába voltak
azonosak a munkáspolitika célkitűzései a két országban; a társadalmi és az ipari
fejlettség különbségei befolyásolták a politika eredményeit. A rendszerváltozás
utáni foglalkoztatáspolitika is különbözött: a keletnémetek „aktív eszközöket”
alkalmaztak (mint például a tömeges átképzés, az államilag finanszírozott állások és tanfolyamok), a magyarok pedig elsősorban „passzív eszközökkel” (korkedvezményes nyugdíj, rokkantnyugdíj, végkielégítések) igyekeztek megoldani
a leépítéseket. A rendszerváltás közvetlen munkástapasztalata tehát a két országban jelentősen különbözött. Elég, ha arra gondolunk, hogy miközben Magyarországon leépítették a „koraszülött” jóléti államot, addig a keletnémetek
az egyesítéssel „automatikusan” átvették a nyugatnémet jóléti intézményeket.
Ha azonban összehasonlítjuk a két ország munkásai politikai tudatának fejlődését, akkor azt látjuk, hogy a keletnémet munkások (és munkanélküliek) körében gyökeret tudott verni egy erős antikapitalista kritika, a magyarok viszont inkább egy államilag megtámogatott, „igazságosabb” kapitalizmusban (de kapitalizmusban!) gondolkodtak.
Talán ennél is fontosabb különbség, hogy a magyarok közül csak kevesen hittek abban, hogy a maguk erejéből boldogulhatnak (még a vállalkozók is úgy látták, hogy Magyarországon „vadkapitalizmus” van, ahol csak csalással, kapcsolatokkal és általában tisztességtelen előnyszerzéssel lehet előrejutni), és kevesen láttak volna szívesen „minél kisebb” államot. A többség – akármelyik oldalon – az államtól várta el a magyar gazdaság rendbetételét és persze az életszínvonal emelését; mindez „előfeltételezte” az erős államot. Ahogyan láttuk, az
1960-as évek óta „téma” a magyar társadalom individualizálódása; az interjúkból azonban az derült ki, hogy nagyon kevesen bíztak abban, hogy a saját erejükből javítani tudnak helyzetükön. Az interjúalanyok többsége tehetetlennek
érezte magát a rejtélyes „piaci erőkkel” és a globalizációval szemben; általános
nézet volt, hogy aki a rendszerváltás idején nem tudta „megszedni magát”, az
a mai vadkapitalizmusban menthetetlenül egyre „lejjebb” csúszik. Az interjúalanyok többsége azért várta a kormány „varázskezének” beavatkozását a gazdaságba, mert úgy érezték, hogy másban nem reménykedhetnek. A keletnémeteknél nem voltak ilyen várakozások. Ha kritizálták is a társadalom növekvő in-
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dividualizálódását, politikailag „individualistább” módon gondolkodtak, mint
a magyarok. A két rezsim összehasonlítása során hangsúlyoztam: megítélésem
szerint a Kádár-rendszer az adott történeti feltételrendszerben egy élhetőbb és
szerethetőbb szocializmust teremtett, mint a honeckeri munkásállam (a szkeptikusabbak hozzátehetik: ez nem volt nagy dicséret…). Nem lehet tehát csak a
Kádár-kori szocializmussal magyarázni a magyar politikai gondolkodás patriarchális vonásait, akkor sem, ha a létező szocializmus is sokat tett azért, hogy
depolitizálja a munkásokat. A honeckeri NDK-ban azonban sokkal nagyobb volt
a politikai elnyomás, és mindennek ellenére nem mutatkozik meg az „erősebb
állam” iránti nosztalgia. Úgy tűnik tehát, hogy a társadalmi és a gazdasági fejlettség történetileg „adott” különbségeit a létező szocializmus nem tudta nivellálni.

Függelék

Táblázatok

1. táblázat. A munkások havi átlagbérének alakulása az 1973-as fizetésemelés után
Győr-Sopron megyében (Ft)
1972

1973

Növekedés (Ft)

Növekedés %

Nehézipar

2256

2510

254

11,25

Könnyűipar

1880

2075

195

10,37

Élelmiszeripar

1994

2236

242

12,17

Átlag

2069

2299

230

11,11

Forrás: GYML, X. 415/128/1, A bérfejlesztés és a különböző bérezési formák bevezetésének hatása a dolgozók helyzetére és a munkaerőmozgásra (a KB november 14–15-i határozata alapján).

2. táblázat. A munkások havi átlagkeresete Győr-Sopron megyében (Ft)
1968

1970

1972

1973

Nehézipar

1880

2059

2256

2510

Könnyűipar

1568

1735

1880

2075

Élelmiszeripar

1637

1786

1994

2236

Átlag

1711

1894

2069

2299

Forrás: GYML, X. 415/134/2, Jelentés Győr-Sopron megye munkássága helyzetéről a KB 1974. márciusi állásfoglalása alapján, 3. melléklet, Munkások havi átlagkeresete.
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3. táblázat. A dolgozók iskolai végzettsége életkor szerint a Rába MVG-ben 1977ben (%)
Életkor

20 év alatt

20–30

30–50

50 felett

Összesen

Főiskola v.
egyetem

–

6,6

3,4

2,7

3,9

Középiskola

18, 5

27,7

17,1

14

20

8 általános

75

60,4

46,3

27, 5

51,4

8 ált. alatt

6,5

5,3

33,2

55,8

24,7

Forrás: GYML, X. 415/195/3, Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, fejlesztésének feladatairól a Magyar Vagon- és Gépgyárban, MVG összes dolgozójának iskolai végzettség szerinti megoszlása korcsoportonként.

4. táblázat. Fizikai dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége életkor és nem
szerint a Rába MVG-ben 1977-ben (fő)

Iskolai
végzettség

Főiskola

Középiskola

8 általános

Szakmunkás

Betanított

Segéd

Összesen

Életkor
férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

30 alatt

15

–

–

–

–

–

15

–

30 felett

–

–

–

–

–

–

–

–

30 alatt

754

56

78

102

5

1

837

159

30 felett

444

22

57

25

6

2

509

49

30 alatt

2633

96

824

479

166

150

3623

725

30 felett

2539

88

946

778

99

201

3584

1067

13

2

147

29

116

55

276

86

1158

55

1353

619

335

435

2846

1109

8 általános 30 alatt
alatt
30 felett

Forrás: GYML, X. 415/195/3, Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, fejlesztésének feladatairól a Magyar Vagon- és Gépgyárban, Fizikai dolgozók iskolai végzettsége.
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5. táblázat. A Rába MVG dolgozói iskolai végzettségének változása (%)
1975

1979

Főiskola v. egyetem

3,4

6,1

Középiskola

18

23,6

8 általános

54,6

52

8 általános alatt

24

18,3

GYML, X. 415/200/3, A közművelődés helyzete. Az MVG végrehajtó bizottságának jelentése az 1975-ös pártértekezlet után, 12., 1979. december 11.

6. táblázat. A Rába MVG könyvtárainak főbb jellemzői
Szakszervezeti könyvtár

Műszaki könyvtár

Könyvtártagok száma

6537

2675

Ebből brigádtag

3209

889

Látogatók száma

52 323

12 676

Kölcsönzések száma

160 690

29 487

Könyvtár állománya

66 000

47 395

Forrás: GYML, X. 415/195/3, Jelentés a munkásművelődés tapasztalatairól, helyzetéről és szerepéről, fejlesztésének feladatairól a Magyar Vagon- és Gépgyárban, MVG könyvtárainak főbb jellemzői.
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7. táblázat. Irányítási megosztás gyáregységenként 1979-ben
Gyáregység

Fizikai
dolg. (fő)

Üzemvezető (fő)

Művezető
(fő)

1 művezetőre eső fiz.
dolgozó

Művezető
havi
fiz. (Ft)

Üzemvezető havi fiz.
(Ft)

Öntöde

1214

52

10

23

5418

6270

Autó

409

11

4

33

5000

6220

Hátsóhíd

993

29

7

34

5317

6571

Kovács

473

20

5

24

5215

6220

Vasszerk.

578

20

5

29

5305

6340

Vagon

644

26

4

25

5160

6275

Motor

1191

31

8

38

5230

6300

Jármű

227

5

3

45

5900

5900

Forrás: GYML, X. 415/200/3, A közvetlen termelésirányítók helyzete, politikaiszakmai felkészültségük értékelése – az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásuk.

8. táblázat. A Zeiss női dolgozói iskolai végzettségének fejlődése (fő és %)
1976

1980

Fő

%

Fő

%

Egyetem vagy főiskola

639

3,5

949

5,2

Szakérettségi

1096

6

1478

8,1

Művezető

110

0,6

164

0,9

Szakmunkás (1+2 év)

12 137

66,5

12 514

68,6

Szakképesítés nélküli

4270

23,4

3138

17,2

Összesen

18 251

100

18 243

100

Forrás: UACZ, WB Nr. 487, Abrechnung der Frauenarbeit 1980 nach
Schwerpunkten, Qualifikationsstruktur.
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9. táblázat. A férfi és női keresetek különbsége a VEB Carl Zeiss Jenánál 1978-ban
(havi átlagos fizetés)
4.
bércsoport

5.
bcs.

6.
bcs.

7.
bcs.

8.
bcs.

9.
bcs.

10.
bcs.

11.
bcs.

12.
bcs.

13.
bcs.

Női dolgozók
fizetése (M/hó)

457

507

570

630

669

764

878

1050

1289

1595

Férfi dolgozók
fizetése (M/hó)

455

554

576

675

724

836

960

1163

1378

1707

Különbség
(M/hó)

2

47

6

45

55

72

82

113

89

112

Forrás: UACZ, VA Nr. 03740, Analyse zur Entlohnung und Eingruppierung
werktätiger Frauen im Vergleich zu werktätiger Männern, 12. Oktober 1978.

10. táblázat. A férfiak és nők aránya a bércsoportokban a VEB Carl Zeiss Jenában
1978-ban
3.
bércsoport

4.
bcs.

5.
bcs.

6.
bcs.

7.
bcs.

8.
bcs.

Női dolgozók
a bércsoportban (fő)

99

2062

4571

1375

289

46

Női dolgozók
a bércsoportban (%)

79,8

73,4

59,7

26,5

8,2

2,2

Férfi dolgozók
a bércsoportban (fő)

25

747

3082

3803

3232

1334

Férfi dolgozók
a bércsoportban (%)

20,2

26,4

40,3

73,4

91,8

96,7

Forrás: UACZ, VA Nr. 03740, Analyse zur Entlohnung und Eingruppierung
werktätiger Frauen im Vergleich zu werktätiger Männern, 12. Oktober 1978.
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Rövidítésjegyzék

APO
AWU
BPKK
FDJ
GO
IKL
IKPKK
IKPO
MMG
MVG
SED
SZMT
VB
VEB
vgmk

(Abteilungsparteiorganisation): osztályszervezet
(Arbeiterwohnunterkunft): munkásszálló
(Bezirksparteikontrollkommission): körzeti ellenőrző bizottság
(Freie Deutsche Jugend): a keletnémet kommunista párt ifjúsági
szervezete
(Grundorganisation): alapszervezet
(Industriekreisleitung): üzemi pártbizottság
(Industriekreis-Parteikontrollkommission): üzemi ellenőrző bizottság
(Industriekreisparteiorganisation): üzemi pártszervezet
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár
Magyar Vagon- és Gépgyár
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands): a keletnémet
kommunista párt
Szakszervezetek Megyei Tanácsa
végrehajtó bizottság
(volkseigener Betrieb): állami vállalat
vállalati gazdasági munkaközösség
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