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Előszó

A  kötet tisztelgés Mark Pittaway angol társadalomtörténész emléke előtt, 
aki nagyon sokat tett azért, hogy új utakat nyisson a magyar történetírásban, 
és termékenyen kapcsolja bele hazánkat egy nemzetközi dialógusba. Kritikai 
gondolkodó volt, aki elutasította magától a szociális és etnikai-nemzetiségi 
egyenlőtlenségek mindenfajta apológiáját. Ez a beállítódása számos írásában 
is kifejeződésre jutott. 

Mark Pittaway nagyon fiatalon került kapcsolatba Magyarországgal. Ku-
tatói pályafutása egybeesett a magyarországi rendszerváltozással. 1989-ben 
egy politikai esszéíró pályázat nyerteseként jutott el egy Bécsben rendezett 
nemzetközi ifjúsági találkozóra, ahonnan ellátogatott Magyarországra is. 
Egy évvel később már célzottan tért vissza a debreceni egyetem magyar nyel-
vű intenzív nyári tanfolyamára. Mark annyira megszerette Magyarországot, 
hogy doktori témáját is innen választotta: a munkások és a Rákosi-rendszer 
kapcsolatát vizsgálta, különösen azt, hogyan reagáltak a munkások a kom-
munista párt üzem- munka- és bérátszervezési kísérleteire. Ez a disszertá-
ció alapozta meg Marknak azt a könyvét, amelyiket 2012-ben jelentet meg 
a Pittsburgh University Press akadémiai kiadó. A könyvben a szerző három 
eltérő környezetben élő munkásközösséget vizsgál, az újpesti, a tatabányai és 
a zalai munkásokat, és ebben a három miliőben mutatja be, hogyan fogadták 
a munkások a pártnak az iparosítás felgyorsítására irányuló erőfeszítéseit. 

Mark társadalomtörténeti vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, 
hogy vitatható az a tézis, amely szerint a szocializmust csak a győztes szovjet 
hadsereg erőltette rá Magyarországra, és a rendszer soha, semmiféle legitimi-
tást nem élvezett, még azoknak a munkásoknak a körében sem, akiknek a 
nevében uralkodott. Mark megmutatja, hogy Magyarországon – szemben a 
háború utáni Ausztriával, amelynek történetét Mark szintén alaposan átta-
nulmányozta a levéltári források tükrében – volt egy alulról jövő nyomás is, 
amely segítette a rendszer radikalizálódását. Magyarországon a kommunista 
párt politikája kezdetben élvezett egy bizonyos népszerűséget – gondoljunk 
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8  ELŐSZÓ

csak az újjáépítés sikereire vagy a béremelésekre az iparban – ami persze po-
pulista lépés is lehetett. Az ipari körzetek munkásainak politikai hangulata 
akkor romlott el, amikor Rákosi maximálisan a magáévá tette Sztálin hideg-
háborús politikáját, és a kommunisták vezette kormány mindent alárendelt 
a valódi háborúra való felkészülés szempontjainak. A munkásokat az fordí-
totta szembe végletesen a párttal, amikor Rákosi új bérrendszert vezetett be, 
amely jelentősen csökkentette a szakképzett, jórészt férfi nagyipari munkás-
ság jövedelmét – hiszen ők alkották a munkásságnak azt a rétegét, amelyet a 
párt a leginkább meg akart nyerni a saját céljainak. A munkásság különböző 
rétegeiben dokumentált felháborodás és elkeseredés is sokban hozzájárult 
1956 népi támogatásához, amely egyúttal a legitimáció elvesztését is jelezte 
a rendszer felé.

Mark éppolyan otthonosan mozgott Kelet-Európában, mint Nyugaton, 
mind szellemileg, kulturálisan, mind pedig nyelvileg. Beszélt magyarul, né-
metül, olaszul, szellemi nyitottsága pedig lehetővé tette számára, hogy be-
illeszkedjen az általa vizsgált országok közösségébe, kultúrájába. Számos 
konferencia, rendezvény meghívott előadója, a nemzetközi tudományos élet 
rendszeres szereplője volt, rangos szakmai folyóiratokban jelentek meg cik-
kei. Mark nemcsak nagyszerű kutató és előadó volt, hanem kiváló ember, ta-
nár és munkatárs. Baloldali politikai elkötelezettsége mutatkozott meg ab-
ban, hogy elutasította az egyetemi tandíjat, és amikor az bevezetésre került 
Angliában, ösztöndíjat alapított fiatal diákok támogatására. Nagyon sokat 
tett azért, hogy a magyar fiatalok be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tu-
dományos diskurzusba.

A kötet szerkezetileg három nagy témát ölel fel, amelyek Mark tudomá-
nyos érdeklődését meghatározták. A munkástörténet-írás blokkban kap he-
lyet Mark két magyarul megjelent tanulmánya, ahol a munkásság szempont-
jából vázolja fel a Rákosi-korszakot és 1956-ot. Mark kifejti és igen átfogó 
levéltári kutatás segítségével bizonyítja új tézisét a legitimációról, miközben 
felhasználja a munkástörténet-írás új, globális eredményeit. Ezekről pontos 
képet kaphatunk Marcel van der Lindennek, az amszterdami Nemzetközi 
Társadalomtörténeti Intézet tudományos igazgatójának tanulmányából, 
amely kitűnő áttekintést ad a munkástörténet-írás szellemi állomásairól, és 
egyúttal felhívás arra, hogy globális keretek között értelmezzük a munkás-
történetet. Az új módszerek és per~ ektívák keresésére nyújtanak példát a 
blokk további tanulmányai. Varga Zsuzsanna lényeglátó vázlatban és szem-
léletes források segítésével ismerteti a hatalom és a munkások egy ~ eciális 
csoportjának, a kétlaki dolgozóknak az ellentmondásos, és korszakonként 
változó viszonyát. Ez a csoport Mark Pittaway kutatásaiban is kitüntető 
figyelmet kapott. Géra Eleonóra egy, a kötetben először közölt forrás, egy 
diakonissza naplójának a tükrében vizsgálja, mit is jelentett a szegénységgon-
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ELŐSZÓ  9

dozás egy pesti peremterületen, és milyen égető szociális problémák halmo-
zódtak fel még a dolgozó emberek körében is a száz évvel ezelőtti Magyar-
országon (beleértve a nedves pincelakásokat, amelyek hamar tönkretették 
a lakók egészségét – ne felejtsük el azt a szomorú tényt, hogy a korszakban 
– és még utána is – népbetegségnek számított a tüdővész).Tóth Eszter Zsó-
fia munkásnők leveleinek tükrében tanulmányozza a paraszti életformát 
munkásra cserélő emberek identitásának, kultúrájának alakulását, és persze 
a gender-viszonyokat, amelyek általában elkerülik a régi baloldal figyelmét. 
Valentina Fava a Škoda gyár példáján vizsgálja, hogyan alakítják a gyáron 
belüli viszonyokat a termelés realitásai, és mennyire fontos a munkafolya-
mat a hatalmi viszonyok alakításában. Mezei Bálint tanulmánya megmu-
tatja, hogy 1956 mekkora „tehertétel” volt az olasz kommunistáknak, és 
impresszív forrásanyag tükrében vizsgálja, hogyan alakította ez a tehertétel 
a párt belső viszonyait, illetve a Magyarországgal való kapcsolatot. Bezsenyi 
Tamás a fusizás gyakorlatát tanulmányozza a Csepel Autógyárban, és meg-
állapítja, hogy az önérdek sokszor nem zárta ki a reciprocitást.

Kötetünk második nagy blokkja a határátlépés, nemzet, etnikum és ge-
nocídium súlyos kérdéseire koncentrál. Marknak a kötetben közölt tanul-
mánya Ausztria háborús szerepvállalásával és a genocídiumban játszott sze-
repével foglalkozik, amelyről az ország sokáig hallgatott, vagy a németekre 
hárította a felelősséget.  A  szerző a levéltári források segítségével vizsgálja 
a helyi lakosok szerepét, akik szintén alakítói voltak az európai történelem 
eme tragikus fejezetének. Krausz Tamás tanulmányában hasonlóan hang-
súlyozza a kelet-európai politikai elitek és a helyi lakosság felelősségét a nép-
irtásért (igaz, a németek goebbelsi recept alapján mindent megtettek, hogy 
fokozzák az antiszemita hangulatot, és természetesen büntetlenséget ígértek 
a gyilkosoknak). A szerző szembeszáll azokkal a szerzőkkel, akik felelevení-
tik a nácik azon cinikus érvelését, hogy Németország valójában „preventív” 
háborút vívott a Szovjetunió ellen (amikor Sztálin semmitől nem rettegett 
jobban, mint egy nagy kapitalista koalíciótól, amely szétzúzza országát!). 
A  holokauszt története, hangsúlyozza Krausz Tamás, elválaszthatatlan a 
Szovjetunió megtámadásától, a Kelet (amelyet a németek a saját gyarma-
tukként kezeltek, és úgy is bántak a helyi lakossággal) a népirtás „kísérleti 
terepéül” is szolgált. 

Pető Andrea a magyar szélsőjobboldal történetének egy kevésbé ismert 
fejezetét vizsgálja, a háborús bűnös nők történetét. A  bemutatott élettör-
ténetek és a kutató felosztása különösen elgondolkoztató. A szerző kiemeli 
azon nők csoportját, akik – rácáfolva a párt paternalista ideológiájára - nem-
csak támogatóként, segítőként, hanem aktív politikusként is jelen voltak a 
szélsőjobboldali mozgalomban. A tanulmány segít megcáfolni kialakult szte-
reotípiáinkat a szélsőjobboldal és a nők viszonyáról. 
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10  ELŐSZÓ

Krasztev Péter a kelet-európai „imázs” alakulását vizsgálja Nyugaton. 
Szellemes és tanulságos azon megállapítása, miszerint „Stoker az első, aki 
eljátszik a gondolattal, hogy a veszélyt azok jelentik, akik eltanulják tőlük 
a műveltséget, és olyan a modort vesznek fel mint a hibátlan európaiak – 
Drakula kis akcentussal, de tökéletesen beszél angolul, könyvtárában meg-
található az angol szép- és szakirodalom java, első időben nem tápláléknak 
tartja Harkert, hanem információkat szív le tőle az angol jogrendről és jó 
modorról -, majd közéjük férkőzik, megkülönböztethetetlenné válik, azon-
ban végső célja a művelt világ átformálása a saját képére és hasonlatosságára, 
vagyis az idilli angol társadalom felszámolása”. Ez a sztereotípia a rendszer-
váltás idején is alakította a Nyugat Oroszország-képét.

A blokk további négy tanulmányát az kapcsolja össze, hogy új, interdisz-
ciplináris  módszerek segítségével közelítik meg a nemzet, etnikum és társa-
dalom nagy kérdéseit. Egry Gábor a középosztálybeli kultúrát vizsgálja a két 
világháború közötti Erdélyben, igen színes és átfogó levéltár anyag tükrében. 
Fontos és tanulságos megállapítása, hogy az osztályszempontok Erdélyben 
gyakran felülírták az etnicitást: sok román polgár inkább a magyarokhoz 
igyekezett asszimilálódni. Divinyi Zsombor tanulmányában a második vi-
lágháború után az Európa nyugati és keleti felében lezajlott államosításokat 
vizsgálja, és számos érdekes hasonlóságra és különbségre mutat rá. Sebők Ri-
chárd a társadalmi mobilitást vizsgálja, statisztikai módszerek segítségével. 
Tanulmányából új és pontosabb képet kaphatunk a vármegyék tiszti kará-
nak hivatalviselési szokásairól és a hivatalnoki karrierutak alakulásáról. Sza-
lai László a patriotizmus fontos kérdését elemzi az orosz forradalomban és 
utána, és megállapítja, hogy ennek töltete korszakonként változott.

Végezetül a kötet harmadik részének tanulmányait összekapcsolja a 
rendszerelemzés és rendszerkritika. Nyitó tanulmányunk Marknak a ma-
gyar munkásság és a rendszerváltás viszonyáról írt cikke. Mark megállapítja, 
hogy a munkásság lényegében nem vett részt ebben a folyamatban. A tanul-
mányban összegzi ennek okait és következményeit. Don Kalb a globális ant-
ropológia eredményeit kitűnően hasznosító esszéjében elgondolkoztató pél-
dáját adja az európai összehasonlításnak: a neoliberalizmus és a populizmus 
viszonyát vizsgálja két olyan eltérő, ám, ahogyan az elemzésből megtudjuk, 
mégis összevethető államban mint Hollandia és Magyarország. Nigel Swain 
a posztszocialista kapitalizmus társadalmi-gazdasági feltételrendszerét vizs-
gálja Közép-Kelet-Európában, igen impresszív irodalom alapján. Sok tanul-
ságos azonosságra és különbségre rámutat, amelyek segítenek megmagyaráz-
ni, hogy miben és miért térnek el  a Kelet-Európában kialakult rendszerek a 
nyugati típusú kapitalizmustól.

Alice Freifeld a tömeg és a tüntetések „koreográfiáját” veti össze 1956-
ban és 1989-ben, miközben azt a kérdést boncolgatja, hogyan alakítják a 
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magyar politikát  a „látható” tömegek. Szigeti Péter tanulmánya az Alap-
törvényről nyújt komoly elméleti elemzést, miközben megválaszolja azt a 
kérdést, hogy mennyiben tér át az új magyar Alaptörvény a polgári demok-
ratikus jogállamiságból egy hatalmi állam berendezkedéséhez. Nagy Éva 
Katalin, az Eszmélet egyik szerkesztője azt vizsgálja, hogyan szorultak ki a 
munkástanácsi, önigazgatói kísérletek a magyar főáramú politikából. Mára 
már sokak számára elfelejtett az a tény, hogy az államszocialista időszak-
ban a keleti blokk országaiban – és persze Magyarországon is – létezett az 
államszocializmusnak egy baloldali ellenzéke, amelyik – noha elvetette az 
államszocializmust – nem a kapitalizmushoz való visszatérésben, hanem a 
szocializmus megreformálásában gondolkodott. A tanulmány feleleveníti az 
önigazgató társadalom eszményét és a dolgozó tulajdon megteremtése kísér-
letének tapasztalatait. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy Mark Pittaway az 
Eszmélet rendszeres szerzői közé tartozott.

A következő két tanulmány a mai magyar társadalomról rajzol kritikai 
diagnózist. Bartha Eszter három kiemelkedő szociológus, Szalai Erzsébet, 
Ferge Zsuzsanna és Ladányi János könyvei alapján mutat rá arra, hol látják 
ezek a szociológusok a társadalom alapvető törésvonalait. Tóth András po-
litológiai elemzést nyújt a mai magyar pártok és a gazdaság viszonyáról, és a 
2008-as pénzügyi válság tapasztalatainak fényében keres politikai-gazdasági 
kiutat Magyarország számára.

Kötetünket Michael Burawoy írása zárja, aki Markhoz hasonlóan szin-
tén elvetette az államkapitalizmus tézisét. A Berkeley Egyetem professzora 
még a Kádár-korszak idején végzett terepmunkája során felfigyelt a rendszer 
szocialista vonásaira; érdekes módon jobban, mint azok a magyar munkások, 
akik csak az amerikai munkások fizetéséről kérdezgették a professzort, és 
szóba sem kerültek azok a szocialista vívmányok, mint az ingyenes oktatás 
vagy egészségügy. Burawoy ugyanakkor felfigyelt a munkásközösségekre, 
hiszen éppen ezek a közösségek lehettek volna egy önigazgató társadalom 
bázisai. Ez a kultúra 1956-ban még elég erős volt ahhoz, hogy megingassa 
a „munkásállamot”, 1989-ben azonban a szocialista rendszer szétporladt 
legitimitása nem tudta megakadályozni a kapitalista re� aurációt. Burawoy 
azonban rámutat, hogy a neoliberalizmus kimerítette anyagi és szellemi tar-
talékait, és egyúttal felvázolja a jövő lehetséges baloldali per~ ektíváit.

Legújabb, határmenti kutatását Mark már nem tudta befejezni; de mun-
kássága nem megkerülhető azok számára, akik komolyan el kívánnak mélyed-
ni a régió munkástörténetében, és olyan elhivatottságot éreznek a téma iránt, 
ami Mark minden kutatását irányította. A magyar munkástörténet nagyon 
sokat köszönhet a tragikusan fiatalon meghalt angol történésznek. 

a Szerkesztők
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MARK PITTAWAY 

Visszavonulás a kollektív tiltakozástól: 
háztartás, nemek, munka és népi 
tiltakozás a sztálinista Magyarországon

BEVEZETÉS

1951. december közepén a kormány bejelentette: az ünnepek előtt nem fi-
zetnek bért, hogy véget vessenek a karácsony utáni sorozatos hiányzásoknak. 
Így a munkások csak december 27-én kapják meg a pénzüket. A budapes-
ti Ikarusz gyárban mind a szakszervezetet, mind az üzemi pártszervezetet 
elárasztották a panaszok. Az üzemi vezetők biztosítékot kaptak arra, hogy 
a határozat ellenére 23-án is kifizethetik a munkásokat. Az üzemi pártbi-
zottság azonnal hozott is egy ilyen értelmű határozatot, hogy lecsillapítsák 
a felháborodott dolgozókat. 23-án el is kezdődött a bérek kifizetése a reggeli 
műszakban dolgozó munkásoknak. 11-kor azonban a minisztérium közbe-
avatkozott, és leállította a kifizetést, így azok, akik fél 2-kor kerültek volna 
sorra, hiába várakoztak a pénzükre. Az üzemi vezetés tiltakozott, és kínos 
vita alakult ki a vállalat és a minisztérium között. Gerő Ernőnek, a párt gaz-
daságpolitikai főemberének kellett közvetítenie a felek között. Ő úgy határo-
zott, hogy nem szabad több bért kifizetni. Ekkor már délután fél négy volt, és 
több mint 1500 munkás várakozott egyre türelmetlenebbül a munkabérre. 
Amint tudomást szereztek Gerő határozatáról, a feldühödött munkások de-
monstrálni kezdtek, és elfoglalták az üzemi vezetés és a pártszervezet irodá-
it. A munkások ellenállását csak erőszakkal lehetett megtörni. Az ÁVH 156 
embert tartóztatott le a tiltakozásban való részvételért.1

Ez a demonstráció különleges esemény volt, mert Magyarországon 1956 
előtt – szemben a szomszéd országokkal - a sztálini típusú diktatúra idején 
a nyílt népi ellenállásnak csak nagyon kevés példájával találkozunk. A kol-
lektív nyilvános tiltakozás hiánya mellé szegénység, csökkenő életszínvonal, 
nagyfokú elnyomás és az iparon belüli növekvő munkaintenzitás társult. 
A munkásjövedelmek mégoly jelentős megnyirbálása is csak elszórt ellenál-

1 Budapest Főváros Levéltára, MSZMP Budapesti Bizottság Archívuma (BFL, XXXV.) 
95f.4/118 ő. e., pp.81-7.
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lásba ütközött.2 A kollektív tiltakozás visszaesésével a „munkásosztálybeli” 
háztartások tagjai tevékenységüket egyre inkább a magánszférába összpon-
tosították. Az állam iránti bizalom megfogyatkozása különösen megmutat-
kozott az élelmiszerellátás területén: sokan jóval inkább bíztak az önellátó 
gazdálkodásban, mintsem a megbízhatatlan állami elosztásban.3 Ahogyan 
csökkent a kollektív tiltakozás, úgy lett egyre fontosabb szerepe a magán-
szférának az ipari munkások életében. Miért történt ez így? A látszólag nyil-
vánvaló ok, ami az ember eszébe ötlik, az a masszív politikai elnyomás. Ez 
kétségtelenül szerepet játszott, de korántsem lehetett az egyetlen ok, hiszen 
akkor elfelejtkezünk arról, hogy más kelet-közép-európai államokban, ahol 
a lakosságot hasonló mértékű repressziók érték, jóval több volt a politikai 
tiltakozás, mint Magyarországon. Egy másik elfogadható magyarázat lehet 
a sztálinista évek nyomora. Ez sem tudja azonban megragadni a kollektív 
nyilvános tiltakozástól való visszavonulás pontos dinamikáját. Miközben a 
szegénység és a politikai elnyomás kétségtelenül része a rejtély megoldásá-
nak, azok a folyamatok, amelyek átrajzolták a nyilvános- és a magánszféra 
határait a sztálinista Magyarországon, bonyolultabbak és szövevényesebbek 
a látszólag nyilvánvaló magyarázatnál. 

A  tanulmány tézise, hogy a munkásoknak a szocialista iparosításról 
szerzett tapasztalata megteremtette a szocialista magánosítás és az önellátó 
háztartás ideálját. A szegénység, az állami szektorból származó munkabérek 
gyakori bizonytalansága összekapcsolódott az egyre elterjedtebbé váló hi-
ánnyal a hivatalos fogyasztás területén, és együtt átalakították az állam által 
dominált nyilvános szférát. Ez a szféra sok munkásháztartás számára olyan 
küzdőtérré változott, ahol az igényeket nem lehetett kielégíteni. Kialakult 
egy morális gazdaság, ahol a háztartás az állam által dominált nyilvánosság-
tól való autonómiára törekedett. Ezt soha nem lehetett tökéletesen megva-
lósítani, sőt valójában nagyon sok esetben elérhetetlen volt. Amennyiben a 
háztartások önellátóak voltak, ez csak a nyilvános- és a magánszféra közöt-
ti komplex kapcsolatrendszer miatt történhetett így. Nem szabad azonban 
alábecsülnünk a szocialista magánosítás eszményének ideológiai hatásait. 
Noha kezdetben az állami elnyomás is megtette a magáét, ezek legitimálták 
a nyilvános tiltakozástól való fokozatos visszavonulást a gyárban vagy a kö-
zösségben. Nem szüntették meg a népi ellenállást, hanem más csatornákba 
irányították – a munkahelyen például a tiltakozás olyan rejtett formáiba, 

2 Az elszórt tiltakozás néhány példáját ld. Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltára, 
Szakszervezetek Országos Tanácsa (PtSzL, XII.2f.)10/13d./1952.

3 Mark Pittaway ”Stalinism, Working Class Housing and Individual Autonomy: the 
Encouragement of Private House Building in Hungary’s Mining Areas, 1950-1954” in 
Susan E. Reid & David Crowley (szerk.) Style and Socialism. . Modernity and Material 
Culture in Post-War EaR ern Europe, pp.49-64 Berg Publishers, Oxford, 2000.
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mint az állami tulajdon módszeres megdézsmálása, ami tovább erősítette az 
informális gazdasági tevékenységeket, amelyeknek a háztartás állt a közép-
pontjában. A nyilvánostól a magánszféra felé történő elmozdulás fontos kö-
vetkezményekkel járt a nemek egymás közötti viszonyára mind a munkahe-
lyen, mind pedig a háztartásban. Miközben a sztálinista állam támogatta a 
nemek egyenlőségét a munkában, és kiterjesztette a női foglalkoztatottságot, 
paradox módon a nők többet fektettek a háztartás fenntartásába. Ez tükrö-
ződött a kollektív tiltakozás mintázatában éppúgy, mint a túlélési stratégiák 
formáiban. A férfi munkásoknak a munkahellyel folytatott alkudozásában 
is kifejeződött a nyilvános- és magánszférák határainak átrajzolódása. A bé-
rek körüli informális alkudozást olyan feltételezések támasztották alá, ame-
lyekben megjelent a két társadalmi nem viszonyának az elmozdulása.

A NYILVÁNOS ÉS A MAGÁN NEMILEG MEGHATÁROZOTT 
DIMENZIÓI A HÁBORÚ UTÁNI MAGYARORSZÁGON

Amikor a Magyar Dolgozók Pártja 1948-ban elkezdte bevezetni Magyaror-
szágon a sztálinista diktatúra formális intézményeit, az állam kezdeményez-
te a gyárakban a munkaversenyt, amelynek kettős célja volt: egyrészt, hogy 
a termelés növelésére ösztönözze a munkásokat, másrészt, amint azt az „új” 
állam idealistább építői feltételezték, hogy a termelésben megvívandó for-
radalom előfutára legyen, és megváltoztassa a „munkásosztálynak” a mun-
kához való attitűdjét. A propagandisták aggodalommal álltak az 1948-ban 
a főváros ipari kerületeiben lefolytatott közvélemény-kutatások eredményei 
előtt, amelyek szerint a munkásfeleségek 37%-a nem tudta, hogy a férje részt 
vesz-e a munkaversenyben. Megállapították, hogy a munkásfeleségeket az 
otthonuk és a közvetlen környezetük ügyei foglalkoztatják. Így, legalábbis 
a propagandisták szemében, ezek az asszonyok „elhatárolódnak a gyártól, a 
gyári munkától és a munkaversenytől”.4 

A fenti közvélemény-kutatások arra próbáltak fényt deríteni, hogyan re-
agálnak a háztartások tagjai a gyárakban bekövetkezett változásokra. A fel-
mérések összeállítói a nyilvános és a magán nemileg meghatározott elválása 
ideáltípusának nyomait mutatták ki az ipari Magyarországon. A városi ipari 
munkások az olyan munkamegosztást találták ideálisnak, ahol a férfi mun-
kás a kenyérkereső, miközben a háztartásért a feleség felel. Ezek a berögződé-
sek az üzemi bizottságok attitűdjeiben is kifejeződtek, amelyeket – legalábbis 
a nehéziparban – 1949-ig a szakképzett, férfi munkáselit dominált. 1948-
ban a Lampart Gyár üzemi bizottsága szisztematikusan rosszabbul fizetett 

4 Garai Tibor, A kultúrtényező jelentősége a versenyszellem kialakításában, pp.14-5, Munka-
tudományi és Racionalizálási Intézet, Budapest, 1948.
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munkákra küldte a legjobb helyeken levő nőket azzal az indoklással, hogy a 
munkaelosztásnál figyelembe kell venniük a férfi kollégák családi „kötele-
zettségeit”. A Ganz Hajógyárban a szakszervezet csak a „férfiaknak és csa-
ládjaiknak” juttatott krumplit és természetben más segélyeket, explicite is 
kizárva a nőket ebből a juttatásból.5

Miközben a „munkásosztály” maszkulin jellegének hangsúlyozása a ke-
nyérkereső szerepét osztotta a férfi munkásokra, a háztartás azonosítása az 
asszonyokkal számos felelősséget ruházott a háztartás nőtagjaira. Ez utób-
biak nemcsak a házimunkát, a háztartás vezetését, a kosztpénz beosztását és 
a vásárlást foglalták magukba6, hanem gyakran az otthonon kívül a háztar-
tásért végzett fizetetlen munka más formáit is. A háború utáni újjáépítést 
követő nehéz és szegény időszakban sok városi háztartás kapott egy kis darab 
földet, ahol csirkéket tartottak, vagy zöldséget termesztettek. Számos ipari 
településen a gyári munkásfeleségek végezték ezt a munkát, miközben férjük 
a gyárban dolgozott. Következésképpen, amikor elérkezett az iskolai vaká-
ció, a gyári hatóságok felé rengeteg kérés érkezett, hogy oldják meg a gyerekek 
felügyeletét, amíg az anyák a földeken dolgoznak. 7 

A  sztálinizmus „exportjával” az új állam egy, a nehézipar fejlesztésén 
alapuló társadalmi átalakulás képét vázolta fel, amely azt ígérte, hogy Ma-
gyarország a „vas, az acél, és a gépek országa” lesz.8 Más kelet-európai orszá-
gokhoz hasonlóan határozott nemi elképzelések társultak a szocialista ipa-
rosítás eme víziójához. A férfi termelő munkát ünnepelték, és szorgalmazták 
a nehézipar fejlesztését, amely szektort hagyományosan a férfi munkások 
dominálták. Amikor bejelentették az első ötéves terv célkitűzéseit, az ipari 
területeken sok nő gyanakvással tekintett a propagált társadalmi átalakulás 
„nemi” dimenziójára. Nem hitték, hogy közvetlen hasznát láthatják a ne-
hézipar fejlesztésének, és inkább egy olyan tervet preferáltak volna, amely az 
életszínvonal, a lakókörülmények és a közösségi szolgáltatások javítását tűzi 
ki célul. 9 Ennek ellenére az első ötéves terv a nemek közötti viszony radiká-
lis átalakítását látszott felajánlani azáltal, hogy teljesen megnyitotta a nők 
előtt a szocialista munkaerőpiacot. 1950-ben a közgazdászok 123,000 nő 
foglalkoztatását tervezték, 54,000-re az iparban, 22,000-re az építőiparban 

 5 PtSzL, A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének iratai (XII.47f.)/ 
520 d./ 1948; címtelen jelentés.

 6 Interjú B.P.-nével, Dunaújváros, 1995. február 8. 
 7 A  tatabányai bányászok feleségeinek ilyen jellegű kérelmét lásd: Magyar Országos 

Levéltár (MOL) Magyar Általános Kőszénbánya Személyzeti Osztályának iratai 
(Z254)/10cs/38t, p.493.

 8 A kifejezés Gerő Ernőtől származik. Lásd id., A vas, az acél és a gépek országáért, Szikra, 
Budapest, 1952.

 9 BFL, XXXV.95f.3/55 ő. e., pp.46-7.
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volt szükség.10 Az Országos Terviroda nemileg egyenlősítő politikát szorgal-
mazott a munkahelyen, a szakmunkásképző tanfolyamok esetében pedig 
pozitív diszkriminációt javasolt, amelynek értelmében a helyek 30-50%-át 
fiatal nőkkel kellett betölteni.11 Ez a politika explicite is a „férfi munka új-
jászervezését” hirdette, hogy elősegítsék a nők belépését a korábban férfiak 
által dominált szakmákba és iparágakba. Utasították a gyárakat, hogy „ne 
csak azokba a munkakörökbe helyezzenek nőket, amelyeket általában nők 
töltenek be, hanem kövessék azt az irányvonalat, hogy a nők minden foglal-
kozásra alkalmasak”.12

Ez a politika sem kérdőjelezte meg azonban a „bevett” nemi ideológiákat, 
amennyiben azok a nyilvános és a magán határaihoz kapcsolódtak. Ehelyett 
azt ígérte, hogy „felszabadítja a nőket az otthoni kötelességek alól”, mégpedig 
úgy, hogy megnöveli a bölcsőde- és óvodahálózatot, megoldja a gyerekek nap-
pali felügyeletét, és kiterjeszti a menzát és a közösségi étkeztetést. Emellett 
a rezsim tervbe vette a munkatakarékos eszközökhöz, mint például a mo-
sógéphez való hozzájutás megkönnyítését és kiterjesztését, legfőbb ambíci-
óként pedig a házimunka iparosítását.13 A munka nyilvános világának férfi 
és a magán világának női természetéről szóló feltevések, illetve a két világ 
elkülönülésének hiedelme szolgáltak a kollektív tiltakozástól való vissza-
vonulás hátteréül. Ezeket a hiedelmeket mind a munkásosztálybeli férfiak, 
mind a nők osztották, és fontos szerepet játszottak attitűdjeik és cselekede-
teik strukturálásában. Paradox módon ezeket némely tekintetben az új szo-
cialista állam is erősítette.   

A KOLLEKTÍV TILTAKOZÁSTÓL VALÓ VISSZAVONULÁS 
A MUNKAHELYEN

A sztálinista fordulat Magyarországon is beharangozta a termelés forradal-
mát. Az átfogó gazdasági tervezés gyakorlatának a tudományos vezetés tör-
vényei alkalmazásától való függését azok is elhanyagolták, akik elemezték 
ezt a kérdést. Megvalósítása a Szovjetunióban és Kelet-Európában jelentős 
intézményi centralizációval, ugyanakkor a kitűzött termelési célok teljesíté-
séért való egyéni felelősség kiterjesztésével járt együtt. A magyar gazdasági 
tervezést tehát a kollektivista centralizáció és üzemi szinten az individuali-
zált termelési rezsim látszólagosan paradox kombinációja jellemezte ebben 

10 MOL Magyar Dolgozók Pártja - Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Szervek ira-
tai (Ezután M-KS-) 276 f.116/43 ő. e., pp.15-6.

11 MOL M-KS-276f.116/43 ő. e., p.17.
12 MOL M-KS-276f.116/43 ő. e., p.16.
13 A MOL M-KS-276f.116/43 ő. e. dosszié dokumentumai tele van ilyen tervekkel. 
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az időben. A  termelés szervezését, az ösztönzési és jutalmazási rendszert 
explicite individualizálták, és a tervben rögzített célok teljesítéséhez kötöt-
ték.14

Az átfogó gazdasági tervezés bevezetése eredményeképpen létrejött in-
tézmények távolról sem voltak népszerűek. Az ipari munkások a munkahe-
lyen egy szigorúan instrumentális attitűdöt vettek fel az eredményekért való 
fizetséggel és a munkaversennyel szemben. A munkások ebben csak akkor 
vettek részt, ha közvetlen anyagi hasznuk származott belőle.15 Az 1940-es 
évek vége a rezsim szerencséjére olyan időszak volt, amikor a reálbérek gyor-
san emelkedtek.16 1949-ben azonban nem ez volt a helyzet: amikor a rezsim 
növelni kívánta a termelési normákat, az állam az üzemi tiltakozás több hul-
lámát tapasztalta mind a férfi, mind a női munkások részéről.17

1949 végére a munkát explicite individualizálták, a munkaversenyben 
való egyéni részvétel ösztönzésével és a sztahanovista mozgalom bevezeté-
sével Magyarországon. A bérek emelkedtek, nemcsak az új sztahanovistáké 
– a kiemelkedő dolgozóké – hanem általában a munkásoké. Noha többen 
tekintettek bizalmatlanul az új sztahanovistákra, a munkásosztály alapjá-
ban elégedett volt a béremelés miatt.18 A termelés individualizálása, amelyet 
a központi tervezés szorgalmazott, kiegészült azonban a bérrendszer átala-
kításával. Ez a munkaerő legnagyobb része számára normarendezést jelen-
tett, amely a rezsim legnépszerűtlenebb intézkedései közé tartozott.19 Az új 
normák bevezetését a háborút követő időszak egyik legnagyobb munkástil-
takozás hulláma kísérte.20 Ez az intézkedés aláásta a rendszer legitimitását, 
amely hosszú távú politikai következményekkel járt, rövid távon pedig elle-
hetetlenítette a munkaversenyt21, mert a munkahelyeken a munkások nega-
tív szolidaritást alakítottak ki az állammal szemben, és megtagadták a rész-
vételt annak erőfeszítéseiben. 1950-től a munkásokat leginkább az az érzés 

14 Mark Pittaway ”The Social Limits of State Control: Time, the Industrial Wage Relation 
and Social Identity in Stalinist Hungary, 1948-1953”, Journal of Historical Sociology, 
Vol.12, No.3, pp.271-301, September 1999.

15 Garai, A kultúrtényező jelentősége.
16 „A magyar munkásosztály fejlődése”, p. 20, Központi Statisztikai Hivatal, publikálatlan 

jelentés, Budapest, 1954.
17 MOL M-KS-276f.116/18 ő. e., p. 6.
18 MOL M-KS-276f.116/18 ő. e., pp.22-3.
19 Pittaway ”The Social Limits of State Control”, pp. 280-1.
20 MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., pp.129-30; MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., pp.220-3; 

MOL M-KS-276f.116cs/18 ő. e., pp.180-3; MOL M-KS-276f.116cs/18 ő. e., pp.197-9; 
MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., p.1; MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., p.5; MOL M-KS-
276f.116cs/19 ő. e., p.58; MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., pp. 43-5.

21 MOL M-KS-276f.116cs/18 ő. e., pp.180-3; MOL M-KS-276f.116cs/19 ő. e., p.5; MOL 
M-KS-276f.116cs/ 40 ő. e., pp.77-82.
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egyesítette, hogy ők mindannyian egy „vérszopó kormány” kizsákmányolt-
jai.22 Az állammal szembeni közös ellenérzés abban is kifejeződött, ahogyan 
a munkások együttműködtek az őket kontrollálni akaró gyári rendszerek 
befolyásának visszaszorításában. 1953-ban egy Nyugatra menekült nehéz-
ipari munkás a következő választ adta arra a kérdésre, hogy miért „dolgoztak 
össze” a munkások a minőség rontásában, vagy az anyagpazarlásban: „pszi-
chológiailag olyan volt a helyzet…hogy ők (a munkások) örültek, ha árthat-
tak a kommunista rendszernek”.23 A munkásoknak az állammal szembeni 
negatív szolidaritásának kultúrája teremtette meg az alapot a kollektív tilta-
kozás rejtett formái folytatásához. A Duna Cipőgyár egyik munkása a kö-
vetkezőképpen emlékezett vissza erre: „1953-ban nagy volt a morgás a nor-
mák miatt, egyszer a munkások nem hivatalos cigarettaszünetet tartottak, 
hogy kifejezzék a tiltakozásukat. Tíz percre megállt a munka. A munkások 
nem akartak többet kockáztatni, a vezetés ezért egyszerűen ignorálta az in-
cidenst, és senki nem érezte meg a következményeket”.24

A kollektív tiltakozás rejtett formái alatt azonban volt egy másik szint, 
ahol az elégedetlenség kifejeződött. A  munkásellenállás jelentős része 
„infrapolitikai” formát öltött, amely kikerült a hatalomban lévők direkt lá-
tószögéből, és olyan egyéni cselekedetekben nyilvánult meg, mint a viccek, 
rémhírek, pletykák koholása, és a rezsimet lejárató falfirkák.25 Ezek azonban 
korántsem a munkások vicces kedvére utaltak, hanem nagyon is kifejezték 
az ipari munkások alacsony életszínvonala miatti elkeseredést és a rezsimben 
való mély csalódottságot. Tatabányai munkásfiatalok, akik szintén 1953-ban 
menekültek Nyugatra, idézték fel később, hogy a sötétség leple alatt hogyan 
mentek be a munkásszállóból a városba, és tépték le a „kommunista” plaká-
tokat, amelyek arra buzdítottak, hogy „több szenet a hazának”, vagy „jegyezz 
békekölcsönt, építsd a családod és a gyermekeid jövőjét”, és hogyan rakták a 
helyükbe a saját készítésű plakátokat, amelyeken olyasmik szerepeltek, mint 
„éljenek az amerikaiak!”, vagy „ne dolgozzatok ilyen kevés pénzért!” 26     

Az állami politikával szembeni munkásellenállást azért jellemezhet-
jük az állammal szembeni negatív szolidaritásként, mert ebben az időben a 

22 A  kifejezés egy munkás válaszából származik az új kurzusra, idézi: PtSzL, 
XII.2f.10/33d./1953; Feljegyzés a kormányprogrammal kapcsolatos üzemi tapasztalatokról, 
p.1

23 Open Society Archives (OSA) RFE Magyar Gy.6/ Item No. 08794/53, p.1.
24 OSA RFE Magyar Gy.6/ Item No. 3677/56, p. 2.
25 Az „infrapolitikai” ellenállás mint koncepció természetének kifejtését lásd James C. Scott 

Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, e~ ecially Chapter 7, Yale Uni-
versity Press, New Haven and London, 1990. Az ilyen típusú ellenállási formák vizsgála-
táról a magyar kontextusban lásd: Rév István, „The Advantages of Being Atomized: How 
Hungarian Peasants Coped with Collectivisation”, Dissent, pp. 335-350, Summer 1987.

26 OSA RFE Magyar Gy.6/ Item No. 06687/53, p.5.
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termelésben különösen erősen hanyatlott a munkások közötti szolidaritás. 
A termelés individualizálódásával jelentősen nőttek a munkásbérek közöt-
ti különbségek, nem ritkán az azonos munkakört betöltő munkások között 
is. A rezsim ideológiájának kollektivizmusával szemben 1950 végére nagyon 
is látható volt a termelésnek ez az individualizációja, ráadásul az erőltetett 
iparosítás komoly anyag-, munkaerő-, gép-, és eszközhiányhoz vezetett a ma-
gyar iparban az 1950-es évek elején. Noha a hiány pontos hatása szektoron-
ként, gyáranként és üzemenként változott, egészében jelentősen átalakította 
a termelés ritmusát, és az ipari munka közvetlen tapasztalatát. Egyre nehe-
zebb lett megjósolni a bérszintet és a béreket. A munkások között erősödött 
a verseny a „jó” munkákért, hogy biztosítani tudják a megélhetésüket.27 Ez 
a verseny komoly ösztönzést kapott a terveket a megjósolhatatlan gazdasá-
gi környezetben kétségbeesetten teljesíteni akaró alacsonyabb vezetés és az 
elégedetlen munkaerő közötti informális alkuktól. Azok a munkások, akik 
kedvező helyet foglaltak el egy adott üzem munkamegosztásában, felhasz-
nálhatták alkupozíciójukat, hogy a saját érdekükben manipulálják a bér-
rendszert, vagy megszerezzék a többiek elől a jól fizető munkákat. Amint az 
államot aggasztani kezdte az ipari termelés gyorsan csökkenő színvonala, a 
tapasztalt, szakképzett munkások is ki tudtak alkudni maguknak egy meg-
különböztetett bánásmódot.28    

Így tehát az idősebb és képzettebb munkások, akik 1948 előtt kezdték 
pályafutásukat, üzemi szinten jelentős befolyással voltak a hatalom, a munka 
és a bérek elosztására. Tiltakozásuk a szocialista iparosítás korai évei állami 
munkaerő-politikájának egyes következményei ellen fontos szerepet játszott 
abban a jelenségben, amelyet a legtalálóbban a hierarchiák mintáinak újjá-
termelődéseként írhatunk le. Ami bennünket ebben különösen érdekel, az 
a munkásidentitás partikularizálódásának következménye a két társadalmi 
nem viszonyára. Az 1950-es évektől a nők üzemi szinten egyre inkább mar-
ginalizálódtak, mert kevesebb ellensúlyozó hatalommal rendelkeztek az in-
formális alkukban, mint férfi kollégáik.29

A  férfi és női munkások eltérő hozzáférése az informális alkustratégi-
ákhoz bizonyos mértékig magyarázható a vállalati belső munkamegosztás 
nemi különbségeivel. Amit nehéz megmagyarázni, az a nők tiltakozásának 
hiánya alárendelt helyzetük ellen a munkahelyen. A kollektív tiltakozás vál-
tozó mintái a textiliparban segítenek megvilágítani egy általánosabb problé-
mát. Nincs bizonyíték arra, hogy a női munkások a férfiaknál kevésbé voltak 

27 Az elemzést lásd: Pittaway ”The Social Limits of State Control”, pp. 282-6.
28 ibid., pp. 291-2.
29 Mark Pittaway ”The Reproduction of Hierarchy: Sill, Working-Class Culture and the 

State in Early Socialist Hungary”, The Journal of Modern History, Vol.74, No.4, pp.737-69, 
December 2002.
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hajlamosak a kollektív fellépésre Magyarország „sztálinista fordulatát” meg-
előzően; sőt, a nők valójában sokszor radikálisabbak voltak, mint a férfiak. 
1949-ben egy budapesti üzem női gépkezelői kétnapos sztrájkkal tiltakoztak 
a termelési normák emelése ellen. A  sztrájk megbénította a gyárat.30 1950 
tavaszán, amikor az iparban bevezették a darabbéres rendszert, a textilipari 
női gépkezelők ismét harciasabbnak bizonyultak a többi csoportnál, és több-
órás sztrájkba kezdtek a főváros számos ipari üzemében.31 

Úgy tűnik, hogy a normarevízió elleni munkástiltakozás letörése 1950 
nyarán radikálisabb fordulópontot jelentett a textiliparban, mint az ipar egé-
szében. Ezután eltűnik a kollektív tiltakozás, noha jelentősen emelkedik a 
munkaintenzitás, és nagy mértékben zuhannak a bérek. A gépkezelők egyre 
nagyobb arányban választják a távozást a kollektív tiltakozás helyett. 1951-
ben a Magyar Pamutiparban a párthivatalnokok feljegyezték, hogy „sok 
munkás hagyja ott az állását, és olyan gyárakban vállalnak munkát, ahol 
nem kell dolgozniuk vasárnap, vagy éjszaka. A szomszédos gyárak felveszik 
azokat, akik engedély nélkül távoztak”. Az év első öt hónapjában 18-20%-os 
volt a f luktuáció.32 Egyre több férjezett nő hagyta ott a textilipart – a gépke-
zelők utánpótlása a mezőgazdasági területek iskolaelhagyói közül került ki, 
akik otthagyták az ipart, amikor férjhez mentek. 33

Ahol nyílt tiltakozás előfordult, ott sem közvetlenül a munkafeltételek-
kel vagy a bérekkel kapcsolatosan, noha általános volt az azok miatti elége-
detlenség. Konkrétan kritizálták azonban a munkaidő meghosszabbításának 
kísérletét, mert így a nőknek kevesebb idejük maradt a háztartásra. A tex-
tiliparban az állam úgy próbálta növelni a munkaidőt, hogy csökkentette 
az ünnepnapok számát és kísérleti jelleggel bevezette a hétnapos termelést. 
Ezt az intézkedést ellenállás fogadta, mert felborulással fenyegette a kényes 
egyensúlyt, amelyet a jórészt női munkások a gyári munka és a magánszféra 
között kialakítottak. 1950-ben kezdődtek az állam ilyen irányú próbálko-
zásai. Az első lépés az volt, hogy munkanapnak tekintették a húsvét előtti 
szombatot. A morális gazdaság védelmében a női gépkezelők, akik szombat 
délután tették meg az előkészületeket húsvét vasárnapra, korábban elmehet-
tek a munkából. Amikor megpróbáltak véget vetni ennek a toleráns gyakor-
latnak, az egész gyárban hangosan tiltakoztak a munkások, illetve egyszerű-
en utána minden évben hiányoztak a munkából. Hasonló tiltakozás fogadta 

30 A sztrájkról lásd PtSzL, A Textilipari Dolgozók Szakszervezete (XII.46f.)/129d./1949; 
Jelentés a Magyar Textilipar részleges leállásáról.

31 BFL, XXXV.95f.4/2/168/b ő. e., p.37.
32 Pamut Újság, 1951. augusztus 2.; BFL, XXXV.95f.4/60 ő. e., p.133; BFL, XXXV.143f./9 ő. 

e., p.308; BFL, XXXV.176f.2/236/4 ő. e., p.130; BFL, XXXV.143f./6 ő. e., p.49.
33 Ezt a gyakorlatot kritizálja a Pamut Újság, 1952. június 27.-i száma; OSA RFE Magyar 

Gy.6/ Item No. 08794, p.2; BFL, XXXV.95f.4/60 ő. e., pp.133-4; PIL 867f.1/d-50, p.76.
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1951-ben a munkahét kiterjesztését a vasárnapokra. Noha a pártagitátorok 
ezt a „vallási izgatásnak” tulajdonították, sohasem tudták bebizonyítani fel-
tevésüket. Valószínűbb, hogy a gépkezelők úgy tekintették ezt az intézke-
dést, mint a család és a háztartás elleni támadást. 34

A nyilvános- és a magánszféra nemi meghatározottsága legalább annyira 
formálta a kollektív tiltakozást, mint az állami elnyomás. Az államnak az a 
kísérlete, hogy kiterjessze a nők munkaidejét, és ezáltal korlátozza a háztar-
tás számára fenntartott időt, kiprovokálta a nyílt tiltakozást, míg a bércsök-
kenés és a munkafeltételek romlása a munkahely elhagyására ösztönözte a 
dolgozókat. Ráadásul úgy tűnik, hogy a jutalmazás és a munka körüli infor-
mális alkukban a szakképzett férfi munkások sokkal sikeresebben tudták 
érvényesíteni az érdekeiket, nem ritkán a nők kárára. Ez azonban meglepően 
kevés tiltakozást, vagy nyílt panasztételt vont maga után. Ezt én legalábbis 
részben azzal magyarázom, hogy a formális, vagyis az állam által ellenőrzött 
gazdaság nem tudta kielégíteni a magyar háztartások anyagi szükséglete-
it. Mivel az elnyomó állam elzárta a kollektív tiltakozáshoz vezető utakat, 
kollektív akcióval nem lehetett javítani a béreken és a jövedelmeken. A nagy 
szegénység és a növekvő hiány a fogyasztás szférájában ösztönözte a szocia-
lista privatizáció eszményének kiteljesedését, amelybe a nők többet tudtak 
befektetni, mint a férfiak.   

A HIÁNYGAZDASÁG A MINDENNAPI ÉLETBEN 

Amint a helyi élelmiszer- és áruhiány átterjedt az ipari központokra az 1950-
es évek elején, a „hiány” nemcsak a szocialista termelés szférájában lett az élet 
egyik meghatározó eleme, hanem a fogyasztásban is. A hiány alapvetően azt 
a nézetet erősítette, hogy a formális gazdaság nem képes kielégíteni az anya-
gi szükségleteket.  Az ott tapasztalt káosz sok háztartást ösztönzött arra, 
hogy megteremtsen egy bizonyos fokú autonómiát. Az áruhiány aláásta a re-
zsim legitimitását, és sok „munkásosztálybeli” fogyasztó szemében kétségbe 
vonta a munka és a jutalmazás közötti összefüggést. A fogyasztás területén 
megmutatkozó problémák alaposan csökkentették az ipari munkások haj-
landóságát, hogy pozitívan reagáljanak az ösztönzőkre, amelyekkel az állam 
a szocialista termelés világában kívánta őket jobb teljesítményre serkenteni.  
A fogyasztás problémái így teret nyitottak egy nagy parallel gazdaság számá-
ra, amely a hivatalos szocialista termelés mellett létezett, és autonóm módon 
működött ugyan, de nem szakadt el teljesen a formális gazdaságtól.

34 BFL, XXXV.95f.4/143ö.e., p.2; BFL, XXXV.95/4/62 ő. e., pp.55-6; BFL, XXXV.95f.4/60 
ő. e., pp. 119-20.
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Az állam a korai szocialista Magyarországon arra törekedett, hogy felso-
rakoztassa a lakosságot a proletarializálás politikája és a gyárakban a terme-
lőviszonyok individualizálása mögé a magasabb fogyasztás ígéretével.  1953-
ban egy propagandapamfletben a rezsim az életszínvonal és a fogyasztás 
emelésében jelölte meg a párt fő társadalmi üzenetét az állampolgárok felé. 
Noha elismerték, hogy voltak „nehézségek” az élelmiszerellátás területén, le-
szögezték, hogy „sok élelmiszer szabadpiaci ára csökkent, az ipari árucikkek 
kínálatában pedig általános bőség keletkezett”.35 A korai szocialista fogyasz-
tás valósága azonban nagyon is távol volt az állam szándékaitól vagy a pro-
pagandától. Noha a boltok száma jelentősen nőtt, a körülmények gyakran 
korántsem voltak kielégítőek.36 1951-től elméletben legalábbis a „munkás-
osztálybeli” fogyasztók a „szabadpiacokon” is vásárolhattak, ahol a termelők 
közvetlenül és piaci áron adták el áruikat a fogyasztóknak. Ezeket azonban 
mai szóval legitimitási deficit jellemezte, mert sok fogyasztó a ~ ekulációval 
és a rossz üzlettel azonosította a szabadpiacot. Sokan továbbra is „feketepiac-
nak” nevezték egyébként helytelenül ezt az intézményt, implicite is elutasít-
va a hivatalosan tolerált státusz elismerését. 37 Mivel mind az állami boltok, 
mind pedig a „szabadpiacok” függtek a mezőgazdasági termelés állapotától, 
élelmiszerkínálatuk is hasonló nehézségekkel küszködött. Ahol eleget és jó 
minőségben termeltek, ott a piacokon is megfelelő volt a kínálat.38 Az ipari 
területeken nem ez volt a helyzet: nemcsak szegényes volt a kínálat39, hanem 
rossz termések idején a lakosság élelmiszerszükségletét sem tudta fedezni az 
ellátás.40

A munka szigorú nemi megosztása miatt legalábbis a városi háztartások-
ban a „munkásosztálybeli” fogyasztó gyakran a nő volt, aki vezette a háztar-
tást. Az ő felelőssége volt a boltokban a sorban állás, az élelmiszerhiányból 
és a szegényes kínálatból adódó problémák megoldása. Ezt az önmagában 
sem hálás feladatot gyakran még jobban megnehezítette a munkásháztar-
tások nyomora az 1950-es évek elején, valamint a háztartás jövedelmének 
nemi megosztása. A szegénység és a csökkenő életszínvonal komoly problé-
mát jelentett a lakosság nagy részének az 1950-es évek elején. Szakszerve-
zeti adatok szerint az 1953-as reálbérek 16.6%-kal voltak alacsonyabbak az 
1949-eseknél. A bérből és fizetésből élő háztartások átlagjövedelme 8%-kal 

35 Mit adott a népi demokrácia a dolgozóknak?, pp.12-3, Kiadja a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége, Agitációs és Propaganda Osztály, Budapest, 1953.

36 Sztálin Vasmű Építője, 1954. március 19. 
37 PtSzL, XII.2f.16/9d./1951; Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete. Feljegyzés a 

kenyér és húsjegyek bevezetésével kapcsolatos hangulatról, p.2.
38 OSA RFE Magyar Gy.300/40/4/43, Item No. 8349/56.
39 Fejér Megyei Levéltár (FML) MSZMP FMBA ir. 17f.1/24 ő. e.; Jegyzőkönyv felvétetett az 

1952. június 3.-án megtartott pártbizottsági ülésen, a P.B. tanácstermében, p.2.
40 PtSzL, XII.2f.16/22d./1952; A 1952 II. negyedév kiskereskedelmi forgalomról, p.5.
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csökkent ugyanebben az időszakban. Ez tükröződött a háztartási kiadások 
átrendeződésében: az élelmiszeráruk 1949-ben 45,9%-át tették ki egy átlagos 
háztartás kiadásának, míg 1953-ban 58,8%-ot. A ruházkodás részesedése a 
háztartási kiadásokból 18,2%-ról 10,4%-ra csökkent. Romlott a táplálkozás: 
egy átlagos háztartás hús-, zsír- és tejfogyasztása alacsonyabb volt 1953-ban, 
mint 1938-ban.41  Ezek az átlagok „jótékonyan” leplezik sok háztartás kétség-
beejtő nyomorát. Egy Nyugatra menekült fiatal munkás visszaemlékezésé-
ben szerepel, hogy sok szomszédja „hathetente ment vért adni, hogy egy kis 
extra jövedelemhez jusson”.42  Az 1950-es évek elején mindennapi látvány 
volt, hogy tömegek fésülik át Budapest szeméttelepeit élelmiszer és kiselejte-
zett ócskaságok után kutatva.43

Az abszolút szegénység mellett komoly nyomás nehezedett sok munkás-
háztartás költségvetésére. A kis létszámú városi háztartásokban „csak” ala-
csony volt az életszínvonal, a nagyobb háztartások azonban kétségbeesett 
helyzetben voltak.  Egy 1952-ben Nyugatra menekült bányász felesége a kö-
vetkezőképp számolt be a költségvetés alapvető nehézségéről, amelyet az ala-
csony ipari bérek és a relatíve magas árak okoztak: „A férjem odaadta a teljes 
fizetését a háztartásra… A hónap elején a bánya kifizette az első két hetet, 
ami mindig 320 forint körül volt, és  ebből ki kellett jönni a hónap közepéig, 
amikor megkapta a havi fizetésének második felét. A hónap közepéig csak a 
legszükségesebbeket vásároltam, zsírt, olajat, lisztet… aztán jött a követke-
ző részlet… abból, úgy, hogy a létminimumon éltünk, meg tudtam spórolni 
100-120 forintot, de csak úgy, hogy az uram a szabadidejében külön műszakot 
vállalt… így tudtam néha anyagot venni, hogy ruhát varrjak a gyerekeknek”.44

Sok esetben azonban a férj vagy az élettárs nem adta oda az egész kerese-
tét a partnerének, hanem ragaszkodott hozzá, hogy megtartson valamennyit 
a saját szórakozására, miközben elvárta a nőtől, hogy lássa el a háztartást. 
A nők gyakran igen hátrányos helyzetbe kerültek a háztartási pénz ilyetén 
elosztása miatt. Ennek a helyzetnek egy szélsőséges, noha sajnos korántsem 
egyedüli példája az a fiatal nő, aki egy szegény budapesti kerületben élt a vő-
legényével. Noha a vőlegény szakképzett munkás volt, „ivott és lóversenye-
zett”, úgyhogy a menyasszonya csak „600 vagy 700 forintot” kapott az „1100 
vagy 1200 forintból”, amit a munkás megkeresett, aki ráadásul gyakran még 
ebből a kosztpénzből is „visszakért”. A magas árak miatt a nő sokszor nem 
tudott élelmiszert venni magának és télen a lakását sem tudta fűteni. Kenyé-

41 PtSzL, XII.2f.16/13d./1953; Adatok és példák a Szakszervezetek Országos Tanácsa III. Teljes 
Ülésének beszámolójához, pp.1-5.

42 OSA RFE Magyar Gy. 6./ Item No.11555/55, p. 4
43 Földes László „A város peremén. Leírás Nagy-Budapest szeméttelepéről 1954-ben”, Moz-

gó Világ, No.5, pp.22-9, 1994. május.
44 OSA RFE Magyar Gy.6/ Item No. 08371/52, p.1.
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ren és lekváron élt, és ha otthon volt, ágyban feküdt, hogy úgy-ahogy melegen 
tartsa magát.45

Még ahol a nők képesek és hajlandóak voltak azzal enyhíteni a háztar-
tás megélhetési gondjait, hogy a rendszer propagandájának megfelelően részt 
vállaltak a szocialista építőmunkában, a háztartás terhét akkor is nekik kel-
lett viselniük. Ez az általános áruhiány, alacsony hatékonyság és meg nem 
értés világában korántsem volt könnyű feladat. Egy budapesti fogyasztó így 
írja le a bevásárlás napi rutinját, amikor az élelmiszer-és áruellátás éppen 
nem akadozott: „minden nap 6-kor keltem, és mentem a TEJÉRT-be, hogy 
megvegyem a reggelit… Persze sorban kellett állnom, de legalábbis hét köz-
ben annyi tejet vehettem, amennyit akartam, vagy legalábbis amennyit meg 
tudtam fizetni. Csak vasárnap limitálták egy literben a fejadagot… Sorban 
álltam kenyérért a KÖZÉRT-ben… megvártam, amíg a vőlegényem elmegy 
a munkába, aztán bevásároltam ebédre és vacsorára, olyankor nem kellett 
sorban állni”. Az ipari körzetekben sokszor naponta kellett a nőknek járni a 
különböző boltokat, egyszerűen azért, mert „a munkásfeleségeknek nem volt 
elég pénzük arra, hogy nagy mennyiségben vásároljanak”.46 

A dolgozó nőknek, különösen azoknak, akik reggeli műszakban dolgoz-
tak, a munka előtt vagy közvetlenül utána kellett elintézniük a bevásárlást. 
Mivel a boltok nem győzték kapacitással, és sok élelmiszert késve szállítot-
ták, állandó problémát jelentett a sorban állás. 1952-ben Sztálinvárosban 
óriási sorok kígyóztak a boltok előtt a munkakezdést megelőző reggeli órák-
ban, vagy délután 2-kor, az első műszak után. Nemritkán órákat kellett vár-
ni, amíg a kenyereket leszállították, kirakták, és szétosztották. Emiatt sokan 
kénytelenek voltak reggel akár két óráig is sorban állni, amíg megkapták, 
amit akartak (és ugyanez ismétlődött délután).47 Még rosszabb helyzetben 
voltak a bejárók. Vidéki háztartásokban, ahol a család egy vagy két tagja a 
városi iparban dolgozott, módosult a nemek közötti munkamegosztás: a nők 
általában otthon maradtak a faluban és ők dolgoztak a mezőgazdaságban.48 
Ezekben az esetekben a férfiak szerezték be a városban azokat az árucikke-
ket, amelyeket nem tudtak otthon megtermelni, vagy amelyekből általános 
hiány volt a faluban. Ez a fajta munkamegosztás kialakult azokban a háztar-
tásokban is, ahová a férfiak csak hetente, vagy akár havonta tudtak hazajár-
ni, de akkor is, ha napi ingázókról volt szó. Az ingázók fogyasztási szokásai 

45 OSA RFE Magyar Gy.6/Item No. 10820/54, pp.1-5.
46 OSA RFE Magyar Gy. 6/ Item No. 10820/54, pp.4-5.
47 FML MSZMP FMBA ir. 9f.2/PTO/48 ő. e.; A Sztálinvárosi Tanács végrehajtó Bizottság-

ba.... 
48 A nemek közötti ilyenfajta munkamegosztáshoz a „bejáró” településeken lásd a Budapest 

melletti Tárnok példáját (OSA 400/40/4/43; Item No. 7095/54); a propagandisták szerint 
ez okozta a komárom-esztergomi bányavidékek téeszeinek „gyengeségét”, lásd: PtSzL Ko-
márom SZMT (XII.20f.)/168d./1956; Jelentés a Falusi Osztályharc Helyzetéről.
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mindkét esetben jelentősen különböztek a városiaktól, bár eltérő okok miatt.  
A fő különbség abban állt, hogy az ingázók nem jártak olyan gyakran boltba, 
hanem csak ritkán mentek, de akkor nagy mennyiségben vásároltak. A nagy 
távolságokból ingázók ilyenkor vették meg a családjuknak a falvakban nem 
kapható hiánycikkeket, amelyekből nagy mennyiség kellett, hogy a férj tá-
vollétében is elég legyen a készlet. 1953-ban Sztálinvárosban az ingázók ál-
lítólag kihasználták az aránylag kedvező húsellátást, és más olyan vevőkkel 
együtt, akik úgymond „nem is itt dolgoznak” mindent felvásároltak, úgyhogy 
a szabad szombat előtti napon mindenki megrohanta az üzleteket, hogy még 
jusson neki hús.49 Azok, akik naponta bejártak, más okokból vásároltak nagy 
mennyiséget: ők a szülőfalujukban lakó barátoknak és rokonoknak is vásá-
roltak, akiknek nem volt más kapcsolatuk a városi világgal. Az egyik tatabá-
nyai bejáró bányászt a vonaton felelősségre vonta egy szakszervezeti vezető, 
hogy miért vásárolt tíz fehér kenyeret, amire a megkérdezett azt válaszolta, 
hogy a szomszédjai kérték tőle a többi kenyeret. 50

Az ingázó munkások fogyasztási szokásai azokhoz a vádakhoz vezettek, 
hogy árufelhalmozók. Ez a gyanúsítás olyan légkört teremtett, amelyben az 
ingázókat aktívan (és persze negatívan) diszkriminálták. 1952-ben Tatabá-
nyán egy szakszervezeti vezető úgy igazította el a helyi boltvezetőt, hogy 
„csak akkor adja ki a fehér kenyeret, amikor már elmentek a bejárók buszai”. 
Ezt azzal indokolta, hogy a bejárók „elviszik a fehér kenyeret a városlakók 
orra elől, ugyanez történik a liszttel… és így akadályozzák a mi ellátásunkat”. 
51 Ez a fajta diszkrimináció igen elterjedt volt, és nagyon dühítette a bejárókat. 
Egy falusi fiatal így emlékezett vissza erre: „otthon nem lehetett húst kapni, 
ha valaki venni akart, csak a városba mehetett. A városban, ha megtudták, 
hogy falusi vagy, zsírt se szívesen adtak, nemhogy húst, mert mindenki azt 
mondta, minek jönnek ezek a városba, amikor falun minden van…”.52

Az állami boltok és a „szabadpiacok” elégtelensége miatti komoly ellá-
tási nehézségek kritikussá váltak az extrém élelem-és áruhiány időszaka-
iban. Ennek megtapasztalása kettős hatással volt az emberekre. Először 
arra ösztönözte a „munkásosztálybeli” fogyasztókat, hogy igénybe vegyék a 
helyzet enyhítésére „kitalált” eszközöket. Másodszor és hosszú távon pedig 
erősítette azt a trendet, hogy az emberek csökkentsék a szocialista szektor-
ban kapott bérektől és az állami boltokban beszerezhető árucikkektől való 

49 FML MSZMP FMBA ir. 17f.1/29 ő. e.; Jelentés a város közellátásának helyzetéről és az üz-
lethálózat fejlesztéséről, p.1.

50 PtSzL, XII.2f.16/21d./1952; Szénszállító és Szolgáltató Vállalat Szakszervezeti Bizottsága, 
Tatabánya - Jegyzőkönyv Társadalmi ellenőrök részére megtartott értekezletről, p.2.

51 PtSzL, XII.2f.16/21d./1952; Szénszállító és Szolgáltató Vállalat Szakszervezeti Bizottsága, 
Tatabánya - Jegyzőkönyv Társadalmi ellenőrök részére megtartott értekezletről, p.1.

52 OSA 300/40/4/43; Item No. 6700/54, pp.1-5.
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függőségüket, és nagyobb háztartási autonómiára (vagyis nagyobb mértékű 
önellátásra) rendezkedjenek be. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy még az 
önellátásra törekvő legsikeresebb háztartások sem tudták ezt a célt teljesen 
megvalósítani.

Először megvizsgáljuk az áruhiányhoz való közvetlen alkalmazkodás for-
máit a „munkásosztálybeli” fogyasztók körében. A leggyakoribb válasz azok 
esetében, akik elegendő készpénzzel rendelkeztek, az volt, hogy felvásárolták 
és felhalmozták az árukat, amint lehetett. Mivel a munkásháztartások zömé-
re ránehezedett az állami megszorító politika, a jelentések szerint leginkább 
azok alkalmazhatták ezt a stratégiát, akik extra jövedelemforrással, vagy 
földdel (és így élelemmel) rendelkeztek, vagyis nem csak az alacsony ipari bé-
rektől függött az egzisztenciájuk. 1952 februárjában, amint a zsír és a tojás 
újra megjelent a boltokban, két megyéből is jelentették, hogy „jórészt falusiak” 
vásárolják fel az addig hiányolt élelmiszert azzal a szándékkal, úgymond, hogy 
„felhalmozzák” a készleteket. Az egyik boltból például 5000 tojást vittek el 
két óra leforgása alatt. 53 Voltak családok, akik úgy próbáltak meg túljárni a 
hatóság eszén, hogy az összes családtagot elküldték egymás után sorban állni. 
Tatabányán például egy család öt tagja állt be ugyanabba a sorba, és mind-
egyik vásárolt lisztet.54 1951-ben az újabb élelmiszerhiányról szóló rémhírek 
pánikszerű vásárlási lázat váltottak ki a kétségbeesett emberekből.55

Az ismétlődő áruhiányok, valamint a felvásárlás és a felhalmozás gya-
korlata jelentősen átformálták a készpénzzel rendelkezők vásárlási szokásait, 
ugyanakkor igen hátrányos helyzetbe hozták azokat, akiknek nem volt meg-
takarított pénzük. A krónikus élelmiszer- és árucikkhiány nemritkán arra 
kényszerítette a fogyasztókat, hogy informális, nem hivatalos, vagy illegális 
megoldásokhoz folyamodjanak. Egyes „munkásosztálybeli” fogyasztók az 
áruházakban dolgozó barátaik vagy rokonaik révén „privilegizáltan” tudtak 
hozzájutni az árucikkekhez. 1953 februárjában Tatabányából jelentették, 
hogy az állami boltok titokban ritka lisztkészleteket tartottak fenn a sze-
mélyzet barátai és rokonai számára.56 A megvesztegetésre kevés a közvetlen 
bizonyíték, de a létezése nagyon valószínű, tekintve, hogy az 1950-es évek 
elején az ipari Magyarországon bevett eljárásnak tűnik a túlszámlázás, ami-
ből a személyzet kapta az extra összeget.57 

53 PtSzL, XII.2f.16/22d./1952; Feljegyzés a dolgozók hangulatáról), p.3.
54 PtSzL, XII.2f.16/15d./1953; Tatabánya. Ótelepi gépüzem, 1953. január. 31, p.4.
55 Zala Megyei Levéltár (ZML) MSZMP ZMBA  ir.57f.2/Agit/10ö.e.; Nagykanizsa Városi 

Pártbizottság, 1951. január 2. du. 4.30.
56 -SZKL SZOT Mun PtSzL, XII.2f.16lakossági ellátás/15d./1953; Tatabánya VIII.akna. 

1953. február 9., p.2.
57 FML MSZMP FMBA  ir.9f.2/PTO/48 ő.e.; A  Sztálinvárosi Tanács végrehajtó Bizottság-

ba...., p.1;  PtSzL, XII.2f.16/21d./1952; Szénszállító és Szolgáltató Vállalat Szakszervezeti 
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A „feketepiacon” való vásárlás volt az informális, nem hivatalos és illegális 
stratégiák másik formája. Az ehhez való hozzáférés nagyon korlátozott le-
hetett az adminisztratív szabályozás miatt. Sokan a falusi vidékekről érkező 
vándor árusok révén kerültek kapcsolatba a „nem hivatalos” gazdasági tevé-
kenységgel, akik használt ruháért vagy iparcikkekért cserébe árultak élelmi-
szert. 58 A nagy pénzszükség miatt a „munkásosztálybeli” fogyasztók maguk 
is megpróbálták kihasználni az áruhiányt, hogy extra jövedelemhez jussa-
nak. 1951-ben Miskolcról számoltak be olyan esetekről, amikor a munkások 
illegálisan és magasabb áron „adták tovább” az állami boltokban beszerzett, 
hiánycikknek számító csizmákat.59

A háztartások hosszú távú válasza az áruhiányra az állami gazdaságtól 
való egyfajta autonómia megteremtése volt. Ezt a stratégiát jól illusztrálja 
a kenyérhiány problémája a bányászvidékeken. Az „állami” kenyér sokszor 
nemcsak késve érkezett, hanem nagyon rossz volt a minősége is. Emiatt a 
„munkásosztálybeli” fogyasztók 1953-ban egyre nyíltabban követelték, hogy 
ők maguk süthessék otthon a kenyeret. A bányászok azt mondták az életkö-
rülményeiket vizsgáló pártbizottságnak, hogy „hazai sütésű kenyeret akar-
nak enni, mert a gyári kenyér ehetetlen”, és azt kívánták, hogy a boltokban 
lehessen kapni megfelelő minőségű lisztet és élesztőt.60

A HÁZTARTÁS AUTONÓMIÁJA: ESZMÉNYEK ÉS VALÓSÁGOK 

A szocialista iparosítás idején az államot elkezdte foglalkoztatni a „kétlaki” 
munkások problémája – vagyis a munkásosztály azon tagjaié, akik földdel 
is rendelkeztek, és így a háztartásoknak volt jövedelme a mezőgazdaságból 
is. Az állam ebben látta a szocialista munkafegyelem elfogadásának legfőbb 
akadályát az „új” munkások körében. Az 1951-es és az 1952-es kampánynak 
két fő célkitűzése volt. Egyfelől a propaganda segítségével társadalmilag el-
fogadhatatlanná igyekezett tenni a kétlakiságot a többi munkás szemében. 
Úgy ábrázolták a munkás-paraszt létet, mint ami ártalmas az összes mun-
kásra nézve, beleértve magukat a munkás-parasztokat, mivel akadályoz-
za a tisztán szocialista tudat kialakulását. Egy korabeli kiadvány szerint a 
„kétlaki bányász önmaga ellensége”. A  kétlaki munkásokat azzal is vádol-
ták, hogy mivel erőfeszítéseiket a saját földjük megművelésére koncentrálják, 

Bizottsága, Tatabánya - Jegyzőkönyv Társadalmi ellenőrök részére megtartott értekezletről, 
p.2.

58 OSA RFE Magyar Gy.6; Item No. 11699/52, p.1.
59 PtSzL, XII.2f.16 /9d./1951; Jelentés a Miskolc, Diósgyőr munkásellátási kérdésekről, p.1.
60 MOL M-KS-276f.53/145 ő. e.; Tájékoztató az üzemi dolgozók és az üzemi vezetők által felve-

tett szociális és kulturális problémákról, p.40.
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óhatatlanul elárulják a kollégáikat, mert folyton betegszabadságra mennek, 
és így rontják a kollektíva eredményeit és keresetét. Másfelől megpróbálták 
megagitálni a munkásokat, hogy kedvező áron adják el a földjüket a helyi 
tanácsnak, vagy lépjenek be a téeszbe.61 Ez a kampány a feleségek komoly 
ellenállásába ütközött az olyan vidékeken, ahol a munkás-paraszt létnek 
mély gyökerei voltak: miközben a férj dolgozott, a feleség művelte a földet. 
Az asszonyok nem akarták eladni a földet, és a téeszbe sem akartak belépni, 
még akkor sem, ha a férjük beleegyezett volna az állami követelésekbe. Az 
ő szemszögükből egyedül a saját föld biztosította a háztartásnak a gyakori 
hiányokkal küzdő szocialista kereskedelmi szektortól és a férjek kereseté-
nek megbízhatatlanságától való részleges autonómiáját. A  zalai olajmezők 
falvaiban a feleségek állítólag válással és öngyilkossággal fenyegették meg a 
férjüket, amennyiben belépnek a téeszbe. Sokan megtagadták, hogy főzze-
nek annak a férjnek, aki eladja a családi telket. Az egyik olajmunkás idézte 
a hatóságoknak a felesége szavait: „az (a föld) segíti a megélhetést, azért nem 
éhezünk, de ha elveszik tőlünk, éhezni fogunk”.62

Az 1950-es évek elején, az általános áruhiány időszakában a munkás-pa-
raszt életforma a mezőgazdasági háztartásokra nehezedő nyomás ellenére is 
ideált jelentett sok munkás és különösen a „munkásosztálybeli” nők számá-
ra.63 Az 1953-as kormányátalakítást követő részleges liberalizálás idején sok 
munkás, többnyire munkás-parasztok, ha megtehették, saját házat építet-
tek.64  A magánépítkezés elterjedése „táplálta” a növekvő parallel gazdaságot, 
mivel az áramkimaradásokkal és áruhiányokkal küszködő állami szektor 
nem tudta kielégíteni a lakosság anyagi igényeit.65 A hivatalos (állami) mun-
kahelyről „kicsempészett” áruk adták a magánházak építőanyagának egyik 
fő forrását.  Egy 1956-ban Nyugatra menekült újságíró cinikusan nyilatkoz-
ta, hogy „a nagy szocialista építkezések melletti falvakban vannak most a 
legújabb parasztházak, kitűnő anyagból és jól megépítve… természetesen az 
anyagot a szocialista építkezésekről szerezték”.66

61 Kétlakiság, p.8, Szakszervezeti Ismeretterjesztő Előadások, Népszava, Budapest, 1952; a 
programról lásd: Rákosi Mátyás, Visszaemlékezések. 2 kötet. 1940-1956, p.845, Napvilág 
Kiadó, Budapest, 1997.

62 ZML MSZMP ZMBA  ir. 61f.2/Agit/7 ő. e.; Hangulatjelentés, p.1; ZML MSZMP 
ZMBA ir.61f.2/Agit/7 ő. e.; MDP MAORT Lovászi üzemi pártszervezet titkársága jelentés.

63 Pittaway ”Stalinism, Working Class Housing and Individual Autonomy”.
64 Egy szegény megye helyzetéről 1954-ben lásd: ZML MSZMP ZMBA ir. 57f.2/63ö.e.; Ki-

mutatás a Zala megyében engedélyezett ….
65 Ehhez lásd: Mark Pittaway, The Victory of Production over Consumption: Reform, Workers 

and the Possibilities of a New Course, kézirat, Southport, England, 1999.
66 Idézi: Bill Lomax „The Working Class in the Hungarian Revolution of 1956”, Critique, 

Vol. 13, p. 32, 1981.
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A  háztartási autonómia a korai szocialista Magyarországon a lakosság 
nagy része szemében a föld és a családi ház magántulajdonán, vagy a meg-
bízhatatlan állami szektoron kívüli más jövedelemforráson alapult. A ház-
tartás állt annak az informális gazdaságnak a középpontjában, amely a rosz-
szul működő állam résein keletkezett. A hivatalos világot uraló elnyomás és 
szegénység egy háztartás központú, részben látható gazdaság megteremtését 
eredményezte az 1950-es években. Ez a gazdaság azonban paradox módon az 
állami szektor különböző munkástapasztalatainak a kölcsönhatásán nyugo-
dott - mind a termelésben, mind pedig a fogyasztásban. Azt a meggyőződést 
vitte tovább, illetve erősítette, hogy a tulajdon függetlenséget ad, ami koránt-
sem volt csak Magyarországra jellemző tapasztalat.67  Sok háztartás azonban 
semmilyen szempontból nem volt autonóm, noha az állami szektortól jobban 
függő háztartások szenvedtek a legtöbbet a szegénységtől. A munkásháztar-
tások differenciálódása az állami szektoron kívüli jövedelemforrásokhoz 
való hozzájutás alapján táplálta a szocialista privatizáció eszményét a mun-
kások szemében. 

Az 1950-es évek közepén a városi Magyarországon a csak bérből élő ház-
tartásokban egyértelműen rosszak voltak az életkörülmények. 1956-ban a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa még a nagyon alacsonyra tett szegénységi 
küszöböt figyelembe véve is úgy számolta, hogy az állami fizetésből élő ház-
tartások 35%-a él szegénységben.  A városi háztartások esetében azt találták, 
hogy a szegénységet elsősorban a háztartásban élő keresők és eltartottak ará-
nya határozta meg. Így a fiatal családok, ahol az anya nem talált munkát, 
nagy szükségben éltek.68  A fiatal, gyerekes városi háztartások zöme minden 
lehetőséget megragadott, hogy javítson helyzetén. A  kenyérkereső férfiak 
másodállást vállaltak, ha a szektor, amelyben dolgoztak, olyan szakképzett-
séget követelt meg, amelyet hasznosítani tudtak az informális gazdaságban. 
Ahol a munkás a szolgáltató szektorban dolgozott, ott könnyen lehetett 
szert tenni egy kis „mellékesre”. A  háztartási villanyszerelők havi fizetése 
1000 forint körül mozgott, de egy volt villanyszerelő beszámolója szerint 
emellett „feketén” 400-500 forintot is megkereshettek. A foglalkoztató cég – 
a helyi szolgáltató szövetkezet – ugyanis magas árakkal dolgozott, a szerelők 
viszont kevesebbet számoltak el a vevőnek, és zsebre tették a különbözetet. 
Egy ízben az ügyfél „örömmel beleegyezett, de aztán fel kellett hívnia a szö-
vetkezetet, hogy megmondja, nem volt szükség a munkára”. 69

67 Pauline Hunt kitűnően elemzi a saját otthon ideológiai szerepét az Egyesült Királyság-
ban: id., ”Gender and the Construction of Home Life” in Stevi Jackson & Shaun Moores 
(szerk.) The Politics of Domestic Consumption. Critical Readings, e~ ecially pp. 310-2, 
Prentice Hall & Harve� er Wheatsheaf, London and New York, 1995.

68 MOL M-KS-276f.66/36 ő. e., p.31.
69 OSA RFE Magyar Gy.6/ Item No.1646/55, pp.1-8.
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Nem mindenki jutott azonban „fekete” pénzekhez: ez függött az állami 
munka természetétől vagy a személyes kapcsolatoktól. A  rosszul fizetett 
munkás másik lehetősége az volt, hogy másodállást vállalt. Ez a lehetőséget 
azonban a jogi szabályozás erősen korlátozta vagy megnehezítette. A mun-
kások éppen ezért inkább megkerülték a szabályokat, és nem hivatalosan 
dolgoztak másodállásban. 1953-ban a vasúti munkások 420-700 forintot 
kere� ek egy hónapban, de 8000 alkalmazott nem keresett többet mint 570 
forint. Ezért sokan vállaltak másodállást, tipikusan nem hivatalos mezőgaz-
dasági munkát a szabadidejükben, hogy a családjuk megélhetését biztosítani 
tudják. 70 

Az ínségben lévő városi családok harmadik lehetősége az volt, hogy a 
háztartásban élő más felnőtt családtagok, tipikusan a feleség és édesanya is 
munkát keressenek. A  munkamobilizálási kampányok ellenére 1953-tól a 
női munkanélküliséget egyre inkább problémának tekintették a hatóságok, 
mivel igen korlátozott lehetőségei voltak a nők manuális munkakörbe törté-
nő elhelyezésének. 1955-ben és 1956-ban Budape� en a munkaügyi hatósá-
gok azt jelentették, hogy sok nőnek nem tudnak ipari munkát találni, amiből 
a helyi hatóságok azt a következtetést vonták le, hogy a nők körében magas a 
rejtett munkanélküliség, amelynek a mértékét „csak becsülni lehet”.71  A ne-
gyedik lehetőség a kiadások visszafogására az volt, hogy a családok nem, vagy 
csak nagyon ritkán vettek új ruhát: a szakszervezetek beszámolója szerint „a 
nagy családok úgy takarékoskodnak a gyerekruhán, hogy a fiatalabb testvé-
rek hordják a nagyobbak kinőtt ruháit”. Ezt a gyakorlatot azonban megnehe-
zítette a magyar boltokban árult ruházat rossz minősége. Az anyák így arra 
kényszerültek, hogy „állandóan varrogassák és foltozgassák a gyerekruhákat, 
hogy még használhatóak maradjanak, és a szekrényben őrizgessenek egy ha-
lom ócska ruhát”.72

Végezetül a háztartások megpróbálhatták kiadásaikat azzal csökkenteni, 
hogy önellátóbbá válnak. A nagyobb önellátás felé való elmozdulás számos 
olyan formát öltött, amelyet a mezőgazdasági területen élők tudtak elsősor-
ban megvalósítani. Az emberek nemritkán egyszerűen ellopták az államosí-
tott üzletláncokban nem kapható termékeket. Ez volt a helyzet a tűzifával, 
amiből nagy hiány volt 1952 telén.  Sok erdő szomszédságában nagy gondot 
okozott az engedély nélküli favágás. Egy 1952-ben Nyugatra menekült bá-
nyász felesége erre így emlékezett vissza: „mivel a férjem nem volt szakszer-
vezeti tag, nem kaptunk fát” engedményes áron. Így „a fa köbméteréért 280 
forintot kellett volna fizetni”, és hiánycikk volt ráadásul. Úgyhogy a házas-

70 PtSzL, XII.2f.10/21d./1953; Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztálya. Levél 
Varga Jánosnak, Szakszervezetek Országos Tanács titkára, 1953. November 21. 

71 MOL M-KS-276f.94/886 ő. e., p.141; MOL M-KS-276f.94/886 ő. e., p.230.
72 MOL M-KS-288f.23/1957/21 ő. e., p.59.
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pár inkább elment fát vágni a közeli erdőbe, de csak „hétfőn és pénteken lehe-
tett, amikor senki más nem volt ott fáért”. Rajtakapás esetén ugyanis komoly 
bírság járt az illegális favágásért.73 Egyes vidékeken a hatóságoknak az orrva-
dászat is nagy gondot okozott, mivel sok ipari és mezőgazdasági munkás csak 
így tudott a háztartásnak elegendő húst biztosítani.74 Jelentősen megnőtt az 
orvhalászat is. Az 1950-es évek elején az állam újjászervezte és üzemi irányí-
tás alá helyezte a horgászegyesületeket, és megtiltotta, hogy a kívülállók hor-
gászfelszerelést és horgászengedélyt vásároljanak. Emellett elrendelték, hogy 
minden horgász jegyezze fel a fogásait, úgyhogy ellenőrzés esetén a hatóságok 
megbizonyosodhassanak arról, hogy a horgász csak a családja szükségletei-
nek megfelelő mennyiségű halat fogott ki. Ennek ellenére igen elterjedt volt 
az orvhalászat.75

A falvakban lakók a háztartási önellátás szempontjából lényegesen ked-
vezőbb helyzetben voltak városi társaiknál. A munkaerő expanziója számos 
ipari településen az 1950-es évek elején sok falusi szegényt ösztönzött arra, 
hogy szakképzetlen ipari munka vállalásával meneküljön a vidéki alulfog-
lalkoztatottság elől. Ezek a munkások naponta ingáztak, és kertjük afféle 
„védőfalként” szolgált a megbízhatatlan keresetek és az állami szektorban 
uralkodó káosz ellen.76 Ezzel együtt létezett a „kétlakiság” jelensége, ami 
nemcsak a szocialista időszakra volt jellemző. A bizonyíték azonban azt mu-
tatja, hogy jelentősen elterjedt a kollektivizálási kampányok és a szocialista 
iparosítás kettős nyomásának eredményeképpen. A  jelenség elterjedésének 
első hivatalos becslése a háború után 1957-ből származik; eszerint a téeszek-
hez kapcsolt háztartások 29%-ának volt rendszeres, nem szezonális bérjöve-
delme. A családi birtokkal rendelkező háztartások 35%-a húzott valamilyen 
jövedelmet az iparból. 77

A kétlaki életmód elterjedését nem lehet megérteni anélkül, hogy ne szól-
nánk néhány szót a sztálinista mezőgazdasági politika különböző hullámai-
nak fogadtatásáról a vidéki közösségek körében. 1948-tól az állami „osztály-
harc” politika felerősödése, az adóemelések és a kötelező beszolgáltatások, 
valamint a mezőgazdaság szocializálásának kísérlete gyökeresen felforgatták 
a falvak életét. A magas földadók és a beszolgáltatás emelése 1951-re nagyon 
jelentősen csökkentették az egyéni gazdálkodók jövedelmeit. 1952-1953 for-
dulójára sok kisgazda az éhezés szélére jutott. A  kötelező beszolgáltatások 
eredményeképpen „a gazdálkodó kevesebbet kapott a terményért, mint ami-

73 OSA RFE Magyar Gy.6; Item No. 08371/52, p.2.
74 OSA 300/40/4/24; Item No. 8183/55, p.5.
75 Lásd: OSA 300/40/4/25; Item No.9394/54, and OSA 300/40/4/25; Item No. 09153/53.
76 „A  Magyar Munkásosztály Fejlődése”; In: Pittaway, Industrial Workers, Socialist 

Industrialisation and the State, pp. 150-229.
77 MOL M-KS-288f.23/1958/27 ő. e., p.19.
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be a vetőmag került neki”, és így „általános éhínség keletkezett a nyugat-ma-
gyarországi falvakban. A falusi lakosságnak hosszú sorokat kellett végigállni 
a kenyérért és a lisztért, és elégedettnek mondhatta magát az a család, ame-
lyik fél kiló liszthez jutott”.78 Nem mondhatók sokkal jobbnak az újonnan 
alakult téeszek tagjainak életkörülményei. Egy részük teljesen szervezetlen 
volt, és alacsony termelési eredményeket produkált. Az adók itt is megnyir-
bálták a téesztagok egyébként is alacsony fizetéseit. Egy téesztag visszaem-
lékezése szerint 1952-ben „az idősebbeknek nem volt egy fillérjük sem zseb-
pénzre vagy cigarettára, hacsak a gyerekeik nem találtak valahol munkát 
maguknak”.79

A nagy ínségben sok mezőgazdasági háztartás munkába küldte a fiata-
labb családtagokat. Hogy ez hogyan történt, azt jól illusztrálja egy kisgazda 
családjának példája a túlnyomón mezőgazdasági Tolna megyében: „M. K. 
nem tudta tovább megtartani a függetlenségét, és a lánya, Ilonka elment dol-
gozni a postára. Reggel otthon segített, délután meg összeszedte és kikézbe-
sítette a leveleket. A pénzt odaadta az apjának, nem vehetett magának ruhát 
belőle, és a munkahelyéről lopott élelmet, hogy az anyja és a húga otthon jól-
lakhasson”. A családtagok szükségletei gyakran vezettek a munka nemi meg-
osztásának változásához a kisgazdálkodó háztartásokban. Egy délnyugati 
magyar faluból származó menekült szerint „soha nem kellett annyit dolgoz-
niuk a nőknek, mint most. Senki nem alkalmaz senkit a faluban, mert nincs 
jelentkező, és egyébként is lehetetlen valakinek munkát adni. A nőknek ott 
kell hagyniuk a háztartást, hogy a földeken dolgozzanak”.80

Elsősorban a szegény mezőgazdasági fiatalok vállaltak munkát az ipar-
ban, akiket a biztos jövedelem hiánya motivált. Emiatt sok család arra kény-
szerült, hogy dolgozni küldje a háztartás egy vagy több fiatal tagját, hogy 
legalább egy biztos jövedelemhez jussanak. Minimális védelmet és bizton-
ságot jelentett ez a háztartásnak, ha a téesz nem fizetett jól év végén, rossz 
volt a termés, jött egy újabb adó vagy megemelték a beszolgáltatást. Erre 
példa egy munkás, aki a szocialista építőiparban helyezkedett el. Család-
ja 8 holdon gazdálkodott, de mivel a föld nem biztosította a megélhetésü-
ket, munkát kellett vállalnia. Úgy emlékezett, hogy „havonta kétszer ment 
haza másfél napra, de fél napja ráment az utazásra. Keresetéből 200 forintot 
adott a családjának, és a maradékból kellett megélnie”. Ha a családnak nem 
volt munkaképes korú gyermeke, a családfő ment el dolgozni; „a kisgazdák 
ragaszkodtak a földjükhöz, és nem akartak belépni a téeszbe. Zömük nem 
tudott megélni a földjéből, és arra kényszerült, hogy munkát keressen. A pa-
rasztok általában az építkezésekre mentek, a nők és a gyerekek művelték a 

78 OSA 300/40/4/22, Item No. 3242/54, p.1.
79 OSA 300/40/4/23; Item No. 267/54, p.3; OSA 300/40/4/41; Item No. 12232/53, p.3.
80 OSA 300/40/4/22, Item No. 14271/52, pp.8-9; OSA 300/40/4/22, Item No. 4154/55, p.7.
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földet”. Sokakat az vezetett, hogy az iparban a béreket „készpénzben fizették, 
amit az ember azonnal megkapott. És a városban még kenyérrel is ellátták a 
munkásokat”.81 A jelenségről készült 1957-es felmérések megerősítik, hogy az 
iparba ekkor beáramló munkaerő a szegényebb falusiak soraiból érkezett. Az 
1 holdnál kevesebb földdel rendelkező mezőgazdasági háztartások 51%-ának 
volt egy vagy több tagja, aki az iparban dolgozott, 15%-ának pedig két vagy 
több tagja vállalt ipari munkát. Az 1-3 holdas gazdaságoknál 37,6% és 9,1% 
volt a fenti arány. A módosabb háztartások körében a jelenség gyakorlatilag 
nem létezett: a 20-25 holdas háztartások 8,8%-ának dolgozott egy vagy több 
tagja az iparban, míg 0,9% volt csak azon háztartások aránya, ahol két vagy 
több családtag volt ipari munkás.82

Nem szabad azonban idealizálnunk a munkás-paraszt életmódot. Szá-
mos háztartást a szegénység kényszerített rá erre a „pályára”. Ráadásul a 
háztartáson belül olyan nemi és foglalkozási viszonyok partikuláris konfi-
gurációján nyugodott, amelyek gyakran alapvetően kizsákmányoló jellegűek 
voltak. Az alacsony bérek és gyakori áruhiányok klímájában az új munkás-
parasztok nagy része kevéssé volt hajlamos eleget tenni a szocialista szektor-
ban levő állásuk követelményeinek, amennyiben azok összeütközésbe ke-
rültek a háztartási kötelezettségekkel. Ez még akkor is így volt, amikor az 
1950-es évek elején bűncselekménynek számított az engedély nélküli hiány-
zás, és a hiányzók ellen gyakran indult eljárás. Aratás idején egész tömegek 
próbálták elhagyni a gyárat, hogy a földjeiken dolgozzanak. 1951 júliusában 
a Rákosi Mátyás Művekben közel 2000 munkás kért fizetés nélküli szabad-
ságot, hogy hazamehessen dolgozni a falujába. A gépiparban is magas hiány-
zást regisztráltak a kétlaki munkások körében, akik „a tavaszi mezőgazda-
sági szezon elején hosszabb vagy rövidebb időre otthagyják a munkát, vagy 
az állásukat is… az aratás idején tömeges jelenség a munkaerő f luktuációja”. 
Azok a kétlaki munkások, akik nem hagyták ott a gyárat, fáradtan jártak 
munkába, mert „szabadidejükben” a mezőgazdaságban dolgoztak. Az olaj-
ipari munkások gyakran aludtak az éjjeli műszakban, mivel nem volt szigorú 
az ellenőrzés, és takarékoskodni akartak erejükkel a földeken végzett nappali 
munkára.83

81 Nándor Pálfalvi Mint fához az ág, pp.149-55, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958; 
OSA RFE Magyar Gy. 6/ Item No. 06852/53, p.5; OSA 300/40/4/42, Item No. 7929/54, 
p.1; OSA 300/40/4/41, Item No. 12232/53, p.3.

82 MOL M-KS-288f/23/1958/27 ő. e., p.54; ZML MSZMP ZMBA ir.1f.1958/12 ő. e.; A ta-
pasztalatok összefoglalása, p. 9.

83 MOL M-KS-276f.116/7 ő. e., p.99; a fáradtságról lásd: ZML MSZMP ZMBA ir.58f.3/4 
ő. e.; MDP Olajüzemi Szervezet Nagylengyel Jegyzőkönyv felvétetett a Nagylengyeli Olajüzem 
M.D.P. Szervezetének kibővített vezetőségi ülésén, 1955. augusztus 22.-én p.3; ZML MSZMP 
ZMBA  ir. 61f.4/2/26 ő. e.; Feljegyzés a Párt Bizottsága megbízásából a kapott feladat - 
A pártszervezet munkája a fegyelem megszilárdítása - érdekében, p.1.
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Mindazonáltal, amint 1953-at követően enyhült az adózás és a kötelező 
beszolgáltatás, az ilyen háztartások tagjainak megvolt egy bizonyos fokú au-
tonómiájuk és ellensúlyozó erejük, amelyet sok kollégájuk irigyelt. 1953 után 
a magángazdálkodók jövedelmei gyorsabban nőttek, mint az ipari munkáso-
ké. 1954-ben a tatabányai szénmezőkön az állami takarékpénztár helyi fiók-
jának hivatalnokai észrevették, hogy a munkás-parasztok kevésbé függnek 
az állami fizetésektől. A fizetésüket egyre többen benn hagyták a bankban, 
és hónapokig nem nyúltak hozzá, mert a mezőgazdaságból származó jövede-
lemből, illetve a terményeikből éltek. Miután eleget gyűjtöttek, fogyasztási 
javakat, vagy „luxuscikkeket” (mint például motorkerékpár) vásároltak raj-
ta.84 A munkás-parasztok relatív jóléte kiváltotta a szegényebb városi mun-
kások neheztelését, akiknek nem volt alternatív élelem- és jövedelemforrá-
suk.85

KÖVETKEZTETÉS

Az ipari munkások a szocialista privatizáció eszményébe való befektetetéssel 
válaszoltak a szocialista iparosítás és a sztálinista állam konszolidációjára a 
gyárakban. A  különböző típusú háztartások vagyonának fenti, mégoly rö-
vid jellemzése is demonstrálja, hogy képtelenek voltak megélni egyedül az 
állami szektorból húzott fizetésekből. Kisebb-nagyobb mértékben minden-
ki rászorult az alternatív forrásokra, amely stratégia sikere azon múlt, hogy 
mennyire tudták kombinálni a béreket az anyagi szükségletek kielégítésének 
más eszközeivel. Voltak háztartások, amelyek relatíve jobban, voltak, ame-
lyek rosszabbul boldogultak. A legjobb helyzetben voltak az agrár-ipari ve-
gyes háztartások, míg a csak bérből élő háztartások szorongató szegénysége 
„bizonyítja” hátrányos helyzetüket.

Az alternatív jövedelemforrások igen sokfélék lehettek. Mértéküket lehe-
tetlen megbecsülni éppen a megbízható információ hiánya miatt. A jövedel-
mek és erőforrások igen változatos formáira találunk azonban bizonyítékot, 
kezdve a fizetésektől a háztartás otthon lévő tagjainak munkába küldésén, 
a másodállás vállalásán, a lopáson, az orvvadászaton és az orvhalászaton 
keresztül a növénytermesztésig, a csirkenevelésig, a gazdálkodás és az ipa-
ri munka kombinációjáig. A „munkás”szegénység nehéz éveiben a nemcsak 
az állami szektorból származó jövedelmekhez való differenciált hozzájutás 
alapján rétegződtek a „munkásosztálybeli” háztartások. Ráadásul, amint azt 
a munkás-paraszt jövedelmek irigylése is bizonyítja, a munkások tökéletesen 
tisztában voltak azzal, hogyan osztja meg őket az eltérő típusú háztartás.

84 KEML MSZMP KMBA ir.32f.4/53 ő. e., pp.10-11.
85 MOL M-KS-288f.21/1958/20 ő. e., p.260.

Mark Pittaway.indd   37 2012.11.21.   18:36:14



38  A MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJ ÚTJAI

A sztálinista állam szétzúzta a tiltakozás, a munkásakció és a szervezke-
dés kollektív formáit. Nem tudta azonban megvalósítani eredeti célját, egy 
olyan öntudatos munkásosztály létrehozását, amelyet a szocializmus építé-
sének céljaira lehet mozgósítani. Ehelyett a szegénység és az áruhiány arra 
kényszerítette az ipari munkásokat, hogy valamilyen módon kiegészítsék a 
jövedelmüket, és a formális állami szektoron kívül keressenek erőforrásokat 
a megélhetésük biztosítására. A rejtett elégedetlenség ösztönözte az informá-
lis alkukat, legitimálta a munkahelyi lopásokat, a nagyarányú hiányzásokat 
az aratás idején és a másodállás vállalását.

Az ipari munkások jó részének szemében az állami szektor a szegénység 
és a hiány világa volt, ahol az igényeiket nem tudták kielégíteni. Az állami 
elnyomás azt jelentette, hogy a nyilvános szférát nem használhatták elége-
detlenségük kifejezésére, életkörülményeik javítására, vagy tiltakozásra. 
A termelésben és a fogyasztásban megjelenő hiány feszültséget teremtett az 
egyének és a csoportok között, amit mind a munkásidentitás, mind pedig 
a fogyasztás partikularizálódásának tárgyalásánál megmutattam.  A  sze-
génység a háztartás problémájaként jelentkezett, és ez ösztönözte a nagyobb 
szocialista privatizáció eszményének kialakulását. Így a kollektív tiltakozás 
hiánya a sztálinista Magyarországon jóval több volt, mint a masszív állami 
elnyomásra adott válasz. A  szocialista iparosítás feltételei elősegítették a 
háztartásba való visszavonulást. Nem minden háztartás űzte sikerrel ezt a 
stratégiát, sőt, valójában a sikeres háztartások alkották a kisebbséget. Az a 
tény azonban, hogy voltak háztartások, amelyek az ipari és a mezőgazdasági 
tevékenység kombinálásával, a nagyobb háztartási önellátásra való törekvés-
sel, vagy az informális gazdaságba való bekapcsolódással enyhíteni tudták a 
szükséget, legitimálta a szocialista privatizációt mint ideált, amelynek esz-
ményként való elterjedése jelentősen csökkentette a társadalmi szolidaritást.  

Tézisem másodlagos kontextusa a szocialista iparosítás következményei-
vel foglalkozik a nemek egymás közötti viszonyára és az identitásokra nézve. 
Tekintve, hogy a Magyarországon elterjedt „gender” ideológiák feltételezték 
a nyilvános és a magán szigorú megosztását a társadalmi nemek között, a 
szocialista privatizáció eszményeinek mélyen konzervatív implikációi voltak. 
Látszólagosan egyenlősítő retorikája ellenére az állam közvetlenül soha nem 
kérdőjelezte meg a bevett nemi ideológiákat, hanem inkább alkalmazkodni 
igyekezett azokhoz. A források tükrében a nők többet fektettek be a szocia-
lista privatizáció eszményeibe, a háztartás védelmébe és fenntartásába, mint 
a férfiak. Ez egy látszólagos paradoxonhoz vezetett. Noha a sztálinista ideo-
lógia értelmében a nők központi szerepet foglaltak el a szocialista termelés-
ben, munkásokként kevésbé voltak hajlamosak a tiltakozásra, mint a férfiak. 
1950 után a munkahelyen jobban visszahúzódtak a kollektív tiltakozástól, 
mint férfi kollégáik. Ahol tiltakoztak, ott azt a munkaidő meghosszabbítása 
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miatt tették. Úgy tűnik, hogy a nők többet fektettek be a szocialista privati-
záció eszményeibe, mint a férfiak. Azért történt ez így, mert nekik nemcsak 
munkásként, hanem háziasszonyként és fogyasztóként is meg kellett birkóz-
niuk a szocialista iparosítás következményeivel.

Az esettanulmányból tévedés lenne levonni azt a következtetést, hogy a 
magyar társadalmat „atomizálta” a sztálinista állam. Az ilyen tézisek több-
nyire a „mindenható állam” mítoszán alapulnak. Tanulmányom inkább azt 
sugallja, hogy az állam, noha megakadályozta a kollektív tiltakozást, nem 
ellenőrizte magát a társadalmi folyamatot. Valójában a sztálinizmusnak ab-
ból az irodalmából, amely inkább az anyagi világra, és kevésbé a politikum-
ra koncentrál, egy olyan kép rajzolódik ki, amelyben egy gyenge állam kerül 
szembe egy gyenge társadalommal. Az állam elnyomó volt ugyan, de nem 
tudta ellenőrizni az üzemet, sőt azt sem, hogyan biztosítják az emberek ál-
talában a megélhetésüket, annak ellenére, hogy nagyszabású kísérletet tett a 
mezőgazdasági termelés újjászervezésére és az erőszakos proletarializálásra. 
Az állam egy privatizált társadalommal állt szemben – egy olyan társada-
lommal, amelyet, legalábbis az 1956-os forradalom kitörése előtt, áthatott 
a háztartási önellátás és az államtól való függetlenség megteremtésének esz-
ménye.

(Fordította: Bartha Eszter)

Megjelent: Eszmélet, 77. sz.
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A magyar forradom új megközelítésben: 
az ipari munkásság, a szocializmus 
széthullása és rekonstrukciója, 1953–1958

A POLITIKAI FORRADALOM TÁRSADALMI GYÖKEREI, 
1953–1956

A forradalom gyökerei Magyarországon a háborút követő szocialista elkép-
zelés – különösen az 1948-tól a Rákosi Mátyás vezetésével megvalósult nyílt 
szocialista diktatúra korszakának - legitimációs válságához nyúltak vissza. 
Ez a diktatúra úgy próbált legitimációra szert tenni, hogy önmagát „proletár-
diktatúraként” határozta meg az 1948-as szélsőséges társadalmi és politikai 
polarizáció légkörében. A társadalom széles rétegei a diktatúrát nem egy-
szerűen fenyegetésként élték meg, hanem ténylegesen az életmódjuk elleni 
közvetlen támadásként értelmezték. A rendszernek még azok a társadalmi 
csoportokkal is feszült volt a viszonya, akiknek a nevében – állítása szerint – 
a hatalmat gyakorolta. A rezsim képviselői azt állították, így például Rákosi 
Mátyás is 1949-ben -, hogy ők a „munkás-paraszt szövetség” politikai meg-
te� esítői, és ezért cselekedeteik hatására a kapitalisták által kizsákmányolt 
proletariátus „döntő többsége a szocializmust építő munkásosztály” alkotó-
része lett”.1Ehhez arra volt szükség, hogy az ipari munkásság és a szegény-
parasztság egyértelműen demonstrálja, hogy támogatja a rendszer céljait. 
E célok azonban szerte az országban szöges ellentétben álltak a szegénypa-
rasztság kultúrájával és törekvéseivel, illetve az ipari munkásság kultúrájá-
ban gyökerező elvárásokkal. Ez az ellentmondás különösen is feltűnő volt a 
rendszernek az ipari munkássággal kapcsolatos politikájában.

A magyarországi szocialista rendszer ipar- és munkáspolitikája 1948-at 
követően helyrehozhatatlanul eltaszította az ipari munkásokat az „új” ál-
lamtól. A munkahelyeken a rezsim a munkaverseny, az új bérezési formák és 
a különböző irányítási struktúrák bevezetésével alapjaiban rendítette meg a 
szakképzett munkások privilégiumait. Ezzel egyidejűleg a rezsim kitágította 

1 Rákosi Mátyás: „A dolgozó nép alkotmánya”, in Rákosi Mátyás, Válogatott beszédek és 
cikkek  (Budapest, Szikra, 1950), p. 446.
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a munkaerőpiacot, s ezzel felforgatta  a nemek, a generációk, valamint a városi 
és falusi származásúak közötti korábbi hierarchiát. Gazdaságpolitikájával  
járványszerűen terjedő jövedelmi bizonytalanságot, széles körű nyomort és 
ellátási hiányt idézett elő, s az intézkedéseik nyomán támadt feszültségekre 
megtorlással reagált. Ez a politika eredményezte, hogy az 1950-es évek elejére 
a rendszer munkástámogatottsága minimálisra zsugorodott, de az erőltetett 
állami iparosítás keltette káoszban kialakult munkahelyi viszonyrendszerek 
lehetővé tették, hogy a hierarchikus viszonyok az új körülmények között is 
újratermelődjenek. Bár a szakképzett munkások tökéletesen elidegenedtek a 
rezsimtől, továbbra is a megváltozott hierarchikus viszonyok csúcsán foglal-
tak helyet, közben pedig számos munkásfiatal, nők és paraszti származású 
dolgozók az elégedetleneket alkotó perifériára szorultak.2 

1953 tavaszán és kora nyarán intenzív munkástiltakozás söpört végig Ke-
let-Közép-Európán, mely a szocialista uralom nyomán keletkezett feszült-
ségből fakadt. Májusban a bulgáriai Plovdivban a dohányföldeken dolgozó 
munkások lázadtak fel, mert a munkanormák megváltoztatása kedvezőtlen 
hatással volt rájuk. Csehszlovákiában a pénzreform bevezetésére ugyancsak 
májusban került sor, s ez a bérek csökkenésével és a megtakarítások elolva-
dásával járt, ami aztán Pilzenben általános sztrájkhoz vezetett. A Német 
Demokratikus Köztársaságban a munkanormák szigorítása érdekében ho-
zott döntések tiltakozási és sztrájkhullámot  indítottak el 1953. június 17-
én szerte az országban.3 Noha a kelet-német események nem váltottak ki 
Magyarországon tüntetéseket, a munkahelyeken felvillanyozó hatásuk volt. 
Lassan bár, de mégis kezdett gyökeret verni az a meggyőződés a dolgozók 
körében, hogy a lakosság nyíltan is kifejezheti elégedetlenségét egy szocialista 
országban, s ez felszabadította a korábban lefojtott elégedetlenséget. Buda-
pe� en ipari munkások nyíltan kijelentették, hogy a magyar párt „tanulhatna 
a német párttól, és megérthetné,” nem tisztességes dolog a munkanormák 

2 Megállapításaimat a következő cikkekben vázoltam fel: Mark Pittaway, „Az állami el-
lenőrzés társadalmi korlátainak újraértékelése: az ipari dolgozók és a szocialista diktatú-
ra Magyarországon, 1948-1953”, in Horváth Sándor, Pethő László és Tóth Eszter Zsófia 
(szerk.) MunkáR örténet – Munkásantropológia, (Budapest, Napvilág Kiadó, 2003), pp. 71-
82; Mark Pittaway, „The Reproduction  of Hierarchy: Skill, Working-Class Culture and 
the State in Early Socialist Hungary”, The Journal of Modern History, 74, 4 (2002): 737-769; 
Mark Pittaway, „The Social Limits of State Control: Time, the Industrial Wage Relation 
and Social Identity in Stalinist Hungary, 1948-1953”, Journal of Historical Sociology, 12, 3 
(1999): 271-301.

3 A plovdivi eseményekről lásd R.J. Crampton, A Short History of Modern Bulgaria, 
(Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1987), p. 176; a pilzeni 
zavargásokról mind a mai napig a legjobb elemzés Otto Ulc, „Pilsen: the unknown 
revolt”, Problems of Communism, 14, 3 (1965), pp. 46-49; az NDK-ban 1953-ban történtek 
összefoglalója megtalálható Mary Fulbrook, Anatomy of a Dicatatorship: Inside the GDR, 
1949-1989, (Oxford & New York: Oxford University Press, 1995), pp. 177-187.
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révén állandó nyomást gyakorolni a dolgozókra. Egy közeli gyárban az egyik 
párttag azzal a javaslattal állt elő, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkeze-
teknek „ajándékozott” földeket adják vissza a kisparaszti termelőknek.4

A növekvő társadalmi elégedetlenség és a Kremltől kapott utasítások ha-
tására a magyar vezetés módosította politikai irányvonalát. Az ország tény-
leges diktátora, Rákosi Mátyás arra kényszerült, hogy lemondjon minisz-
terelnöki posztjáról, bár az uralkodó párt titkáraként továbbra is megőrizte 
döntő befolyását. Az új miniszterelnök, Nagy Imre változtatott a politika 
hangsúlyain: felfüggesztette a vidéken folyó szövetkezetesítési kampányt, 
és a kormány tevékenységének középpontjába a munkásosztály anyagi elé-
gedetlenségének problémáját állította.5 Az „új irány” bejelentése egyfelől a 
munkásság elégedetlenségének egyre nyíltabb kifejezéséhez vezetett,6 másfe-
lől a sajtó révén hivatalos kísérletek történtek arra, hogy a munkásság eddig 
figyelmen kívül hagyott „jogos nyugtalanságát” a hatóságok a munkahelye-
ken szerte az országban igyekezzenek lecsillapítani.7 Pontosabban az történt, 
hogy a vezetők az engedmények politikáját alkalmazták; az állam megen-
gedte a kisbirtokosoknak, hogy kilépjenek a téeszekből, a munkafegyelem 
megsértéséért kirótt büntetéseket elengedték, a jogi büntető eljárásokat meg-
szüntették, a politikai elítéltek amnesztiát kaptak, a munkahelyi védőrend-
szabályok bevezetése nagyobb hangsúlyt kapott, és a béreket is megemelték.8

„Az új irányvonal” kétféleképpen is hatott a munkásosztályra. Egyfelől, e 
lépések sem tudták döntően javítani az ipari munkásság anyagi körülménye-
it – néhány szektor szakképzett elitjét leszámítva. Másrészt, megerősítették 
azon hierarchiák jórészét, melyek az 1950-es évek elején a hiánygazdaság kö-
rülményei között születtek újjá. A hierarchiának ez a megszilárdulása a kü-
lönböző munkáscsoportokkal kapcsolatos eltérő politika eredményeképp jött 
létre, és mindez hatással volt arra, hogy ezen csoportok hogyan viszonyultak 
Nagy Imre reform-elképzeléseihez. A munkaerő perifériáján elhelyezkedő 

4 BFL (Budapest Főváros Levéltára), Az MSZD Budapesti Bizottságának iratai (a további-
akban XXXV.95.f.), 2/215ő.e., pp. 54-55.

5 A politikai háttér megvilágításának legjobb forrása Rainer M. János, Nagy Imre: Politikai 
életrajz. Első kötet 1896-1953 című művében található (Budapest, 1956-os Intézet, 1996), 
pp. 489-542.

6 Néhány példa található a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban (a továbbiak-
ban PtSZL), a Szakszervezetek Országos Tanácsa irataiban (a továbbiakban XII.2f.), 
7/33d./1953; Feljegyzés a kormányprogrammal kapcsolatos üzemi tapasztalatokról, p. 
1… ZML XXXV.57f.2/Agitprop/15 ö.e; Jelentés Nagy Imre országgyűlési beszéde utáni 
megnyilvánulásokról, p. 1.

7 Néhány példát ad „Fordítsunk nagyobb gondot a dolgozók kéréseire”, Futószalag (1953. 
július 4.), p. 2; „Tűrhetetlen körülmények között dolgoznak a vigonyfonoda tépő dolgozói”, 
Pamut Újság (1953. július 9.), p. 3.

8 Vásárhelyi Miklós, „Az első meghiúsított reformkísérlet”, Medvetánc, 2-3 (1988): 149-
205.
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csoportok közül Nagy Imre programja  az antikommunista mezőgazdasági 
dolgozók körében tett szert a legszélesebb népszerűségre. Ez azonban nem a 
programnak az iparra, hanem a mezőgazdaságra gyakorolt hatásának volt kö-
szönhető, mert sokan úgy érezték, „az új irány” a mezőgazdaság kollektivizálá-
sának végét jelezte előre. Néhányan a politikai fordulat hatására megpróbálták 
otthagyni munkahelyüket, és visszatérni a mezőgazdaságba. Ám mivel a helyi 
pártszervezetek és állami hivatalok utóvédharcba kezdtek, és a mezőgazda-
sági szövetkezetek felbomlásának megakadályozása érdekében a parasztokkal 
szemben az adminisztratív korlátozások áttételesebb politikáját alkalmazták,9 
így ez az illúzió szertefoszlott. Ennek ellenére azonban az 1953-at követő idő-
szak viszonylag jó volt sok mezőgazdasági dolgozó számára, és különösen is 
kedvező volt azoknak, akik háztájival is rendelkeztek, ahol a piacra is termel-
hettek, mivel az egyéni gazdálkodók jövedelme gyorsabban nőtt – noha jóval 
alacsonyabb szintről indult -, mint az ipari munkásságé.10 Noha a kisparasz-
ti gazdálkodók soha nem fogadták el a szocialista rezsim legitimitását, a me-
zőgazdaságot érintő kedvező politikai változások lehetővé tették, hogy Nagy 
Imre bizonyos népszerűségre tegyen szert a vidék társadalmának e csoport-
jában. Egy nyugat-magyarországi faluban Nagy Imre azon kezdeményezését, 
hogy lazított a szövetkezetesítési kampányon, a „jobbágyok 1848-as felszaba-
dításához” hasonlították.11 Ám az a tény, hogy egyes falusi rétegeknek nőtt a 
jövedelme és a városokban viszont továbbra is akadozott az élelmiszerellátás, 
különösen sok budapesti városlakó még erősebb  ellenszenvét váltotta ki a gaz-
dálkodók iránt; a városiak úgy gondolták, „az új irányvonal” inkább „paraszt-
politika” volt, mintsem „munkáspolitikai” lépés – s ez az érzés legitimálta azt a 
helyzetet, hogy a vidéki dolgozók a munkaerő perifériájára szorultak.12

„Az új irányvonal” légkörében még jobban bebetonozódott a munkaerő 
perifériáján lévők helyzete, ami az 1950-es évek kezdete óta a munkásosz-
tály hierarchiájának újratermelődésével jött létre. Ez a helyzet különösen is 
érvényes volt a nők esetében; e területen Nagy hivatalba lépésével kísérle-
tek történtek bizonyos törvényi védelem megalapozására a munkahelyeken. 

 9 Ennek az „utóvédharcnak” az antikommunista  Nyugat-Magyarországon alkalmazott 
természetét kitűnően illusztrálja Gy.MSMGY.L.X.402f.2/Mezőgazdaság/20ő.e.; Magyar 
Dolgozók Pártja Sopron Járási Bizottsága, Magyar Dolgozók Pártja Megyei Pártbizottsága 
Mezőg. Osztály Bognár elvtársnak, Sopron, 1953. aug. 11… az egyéni gazdálkodók hivatalos 
zaklatásáról ad hasznos beszámolót OSA 300/40; tételszám 10105/54, pp. 1-7.

10 Nem állnak rendelkezésünkre megbízható adatok, de az alábbi irat olyan utalást tar-
talmaz, mely valószínűleg kicsit alábecsüli e jelenség valódi következményeit, lásd 
MOL, A Magyar Dolgozók Pártja Központi vezetőségének iratai, (a továbbiakban 
M-KS_276f.)65/251öe., p. 147.

11 Gy.MSMGy.L.X.402f.2/Mezőgazdaság/24ő.e.; A Győri Textilművek patronálási cso-
port jelentése a páli „Sarló Kalapács” TSZCS-ben tett látogatásról, 1953. VII.7, p.1.

12 BFL XXXV.95f.2/215ő.e., p. 139.
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Ám ezek a törvényi lépések nem az egészségre ártalmas és rosszul fizetett, 
hagyományosan női munkaterületeknek tekintett szférákban  óhajtották a 
nők helyzetét javítani, hanem arra irányultak, hogy eltávolítsák a nőket a ha-
gyományosan férfimunkának tekintett, jól fizető szakmákból, ahol a nőknek 
sikerült megvetni lábukat az 1950-es évek elején végrehajtott egyenjogúsítási 
kampányok13 eredményeképpen. A munkásfiatalok, közöttük a szakképzett 
fiatalok is, továbbra is viszonylag marginális pozícióba szorultak a munka-
helyeken az egész országban. Periferikus helyzetük és ebből fakadó alacsony 
béreik jelentős elégedetlenséget váltott ki köreikben, ami sokukat arra kész-
tetett, hogy a környező üzemekben keressenek maguknak jobban fizetett 
állást.14 Perifériára szorítva, mélyen elidegenedve és a nyugati rádióadások 
propagandájának hatása alatt közülük sokan egészében elutasították a szo-
cialista rendszert; a tatabányai bányákban egy fiatal bányász arra biztatta 
társát, hogy „menjünk Nyugatra, ahol legalább addig megbecsülnek, amíg 
munkaképes vagy,” itt viszont kutyába se vesznek, „s néha vetnek oda egy-
egy csontot,” hogy éhen ne halj.15

  A munkaerő újratermelt belső hierarchiájának bebetonozását részben az 
kényszerítette ki, hogy Nagy Imre intézkedései enyhítették a munkahelyek 
despotikus munkáspolitikáját, ez viszont táptalajt jelentett az informális al-
kuknak, melyek az idősebb, szakképzett férfiak alkotta elitnek kedveztek. 
Gyakorta előfordult 1953 végén, hogy rokonszenvező párttagok, szakszerve-
zeti káderek és alsó- vagy középvezetők aktívan hozzájárultak egyfajta alku-
folyamathoz, mely a szakképzett elit számára lehetővé tette, hogy ellenőriz-
zék a béreiket és juttatásaikat.16 Gyakorta előfordult, hogy a Nagy-kormány 
által 1953 végén elrendelt béremelések - az állami szándék ellenére és annak 
ellenére, hogy a munkások gyakorta panaszkodtak a béremelések „elégtelen-
ségére”17 - csak a gyakorlott szakmunkások kiváltságos helyzetét erősítet-
ték.18 Néhány szektorban, különösen a szénbányászatban, a szakmunkások 
béremelése jelentős mértékű volt, mivel prémiumrendszerhez kötődött, ami 

13 Az 1953-as protektív törvénykezés bevezetéséről lásd Mark Pittaway, „Industrial 
Workers, Socialist Industrialisation and the State in Hungary, 1948-1958” (PhD-
dolgozat: University of Liverpool, 1998), p. 276; MOL M-KS-276f.94/593ő.e., pp. 1-4.

14 MOL M-KS-276f.94/827ő.e., pp. 319-320.
15 OSA 300/40; tételszám 8083/54, p. 12.
16 PtSzL XII.2f.7/4d./1953; Jelentés a kormányprogram utáni bérhelyzetről, p. 4; RtSzL 

XII.2f.7/30d./1953; Levél az Élelmiszeripari Minisztérium Munkaügyi- és Bérfőosztály 
vezetőtől a Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkabér-osztályának, 1953. október 8., 
p.4.

17 MOL M-KS-276f.94/743ő.e., pp. 83-89.
18 A a nagy tapasztalatokkal rendelkező szakmunkások ~ eciális béremelésének néhány 

eleméről lásd PtSzL XII.2f.7/28d./1953; Minisztertanács Bértitkársága Javaslat az 1954. 
évben végrehajtandó bérügyi intézkedésekre
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lehetővé tette, hogy 1953 végén – amikor a prémiumrendszert bevezették – a 
frontvájárok bére két hónap leforgása alatt 22,3%-kal emelkedett, miközben 
a termelés 4%-kal csökkent.19 Az így megvalósult béremelés elégedettséget 
szült a bányászok körében, ami bizonyos mértékig eloszlatta általános elége-
detlenségüket.20

Ám annak ellenére, hogy a Nagy-kormány politikájának eredményekép-
pen a szakképzett elit pozíciója a munkahelyeken megerősödött, ez a tár-
sadalmi réteg egészében mégsem volt elégedettnek mondható – ez egyfelől 
az 1954-es évben tapasztalt gazdasági káosz következménye volt, amikor az 
áruhiány kiszélesedett, és az energiaellátás problémái miatt a téli hónapok-
ban az ipar a munkanapok megkurtítására kényszerült.21 Másrészt, az elége-
detlenséget táplálta az a meggyőződés, hogy ha a mezőgazdaság és a kereske-
delem irányában politikai enyhülés tapasztalható, akkor az nyilván a városi 
munkások bevételeinek és tekintélyének rovására történik; ez az érzés végül 
egészen odáig fajult, hogy üdvözölték Nagy felmentését 1955-ben.22 Csak 
miután Nagy Imre elbukott, s az utódai által követett politikát a dolgozók 
megtapasztalták, akkorra tudta értékelni Nagy érdemeit a szakképzett elit. 
A reformokkal való szakítás jellemezte a Nagyot felváltó - Rákosi által támo-
gatott - Hegedűs András politikai vonalát; Rákosi a párt biztosította véde-
lem árnyékában egyébként soha nem fogadta el az „új kurzust”, s az késztette 
erre a „vezércserére”, hogy az országot 1954-ben és 1955 elején a gazdasági 
káosz fojtogatta; ám valójában Rákosi szeretett volna visszatérni a szocia-
lista iparosítás és a kollektivizálás félbemaradt programjához. A fiatal mun-
kások, akiknek a perifériális helyzetében gyakorlatilag nem történt változás 
Nagy kormányzása idején, továbbra is élesen szemben álltak a rendszerrel. A 
parasztságot felbőszítette a falvakban újra meginduló szövetkezetesítési hul-
lám, miközben a vidékkel szembeni elutasító magatartás továbbra is megma-
radt a városi lakosság körében.23 A szakképzett elitnek szembesülnie kellett 
azzal a ténnyel, hogy a rezsim megpróbálja alacsonyan tartani a béreket – a 
rendszer kísérletei, hogy fokozza a termelési normákat a nehézipari szekto-
rokban és limitálja a szénbányákban bevezetett, magasabb béreket garantáló 

19 MOL M-KS-276f.94/743ő.e., p. 58.
20 PtSzL, Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének iratai (a továbbiakban XII.30f.) 

745d./1954; Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Szénbányászati Tröszt bizottságának 
1953. évi IV. negyedévi jelentése, p. 4.

21 Lásd a dokumentumokat in BFL XXXV.95f.4/62ő.e.
22 FML, Az MDP Dunai Vasmű építkezés és Dunapentele/Sztálinváros/ Városi Bizottságá-

nak iratai (a továbbiakban 17f.)2/PTO/22ő.e., Kivonat II. A K.V. márciusi határozatával 
kapcsolatos hangulatról beszámoló, pp. 5-7; BFL XXXV.95f.2/215ő.e., p. 139.

23 Gy.MSMGyL., Az MDP Győr Városi Bizottságának iratai (a továbbiakban: 
X.405f.)5/117ő.e.; Jegyzőkönyv felvétetett 1956. augusztus 21-én az Öntöde és Ková-
csoló gyárban megtartott párt-csúcsbizottsági értekezleten, pp. 2-3. 
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prémiumrendszer kihatásait, óriási ellenállásba ütköztek. Ez az ellenállás a 
legtöbb gyárban jóval erősebb volt, mint amilyen hasonló intézkedések esetén 
az 1950-es évek elején elképzelhető lett volna; egyes nehézipari gépgyárban a 
szakmunkások már nem féltek, és megtagadták a munkát mindaddig, amíg a 
korábbi, megszüntetett normákat vissza nem állították.24 A prémiumrend-
szer szigorításai a bányákban is panaszvihart kavartak, melyet gyakorta a 
helyi pártszervezetek és szakszervezetek is támogattak.25

A reform irányába tett lépés, majd a megszigorítások szinte az egész 
munkásosztályt, de elsősorban a szakképzett elitet végképp elidegenítették 
a rendszertől. Sőt, a tétova lépések arról is gondoskodtak, hogy az 1955-ös 
megszorító politika tapasztalatai nyomán a közhangulat további reformo-
kat követeljen olyan szituációban, amikor a hatóságokkal szemben már nem 
az a birkaként terelhető munkaerő állt szemben, amilyen az 1950-es évek 
elején.26 Ez aztán robbanásveszélyes társadalmi hátteret eredményezett a 
szocialista rendszer 1956-os válsága idején. A politikai felfordulás esztendeje 
februárban azzal indult, hogy Nyikita Hruscsov a Szovjetunió Kommunis-
ta Pártjának 20. kongresszusán a nyilvánosság tudomására hozta a sztálini 
tisztogatások tényeit és a személyi kultuszt leleplező beszámolóját. A beszéd 
Magyarországon felkavarta az embereket,27 mivel sok munkáspárttagnak a 
rendszerbe vetett hitét végzetesen meggyöngítette. Amikor Hruscsov  sztá-
lini bűnöket feltáró beszédének részleteit szerte az országban a zárt párttag-
gyűléseken ismertették, a kommunista  munkások a beszéd megállapításait 
tökéletes hitetlenséggel fogadták. Sztálinvárosban a párttag gyári munkások 
kérdőre vonták a helyi vezetőket: Sztálin harminc évig vezette a pártot, hogy 
lehet, hogy hibáit csak most leplezték le?, és „Mi a helyzet ma Magyarorszá-
gon a személyi kultusszal? Bűnös volt-e Rajk?”, illetve még földhözragadtabb 
kérdéseket tettek fel: Megvan nekem Sztálin összes művei és mindet elolvas-
tam. Most mihez kezdjek velük?28 A munkások azt állították, hogy „a sze-
mélyi kultusz nálunk is olyan erős volt, mint a Szovjetunióban”, különösen a 
felső vezetők körében.29

Ahogy az 1956-os év telt, a Petőfi Körben, a Rákosi ellenzékét alkotó 
értelmiségiek fórumán folyó viták egyre harciasabbak lettek, s különösen a 
körnek a sajtó nyilvánosságáról folytatott vitái élesztették fel a munkások, 

24 MOL M-KS-276f.94/829ő.e., pp. 90-92.
25 PtSzL XII.30f.922.d./1955; Jelentés a bérezés egyszerűsítésének és összevonásának 

levitele, annak eredményei és hibái
26 Mindez egyértelmű a következő cikkből: „Teljesíthetők-e bányaüzemeinkben a nor-

mák?”, Harc a szénért: Tatabánya Város Pártbizottságának Lapja, (1956. november 4.), p. 3.
27 BFL, Az MDP Budapesti IV. kerületi Bizottságának iratai (a továbbiakban: 

XXXV.176f)2./158ő.e., p. 32.
28 FML XXXV.17f.2/8ő.e.; A rendkívüli taggyűlésen felvetett kérdések, pp. 1-10.
29 BFL XXXV.176f.2/154ő.e., p. 275.
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elsősorban a szakképzett elit bátorságát is, hogy véleményüket szabadabban 
kinyilváníthatják – és e viták egyidejűleg erőt adtak a munkásság minden 
rétegében érzékelhető, politikai változást sürgető hangulatnak. Az Egyesült 
Izzóban a munkások nyíltan arról beszéltek, hogy „a vezetés tönkreteszi a 
nemzeti gazdaságot.” Az emberek már nem hiszik egy szavukat sem, és már 
semmilyen szerepük sincs.30 A poznani lázongások és az egyre erősödő len-
gyelországi politikai válság hírei is hozzájárultak a szakképzett elit körében 
tapasztalható fokozódó elégedetlenséghez; sokan úgy vélték, hogy „Poz-
nanban a felkelés nem az ellenség vagy külföldi kémek tevékenysége miatt 
robbant ki”, hanem mert tizenkét évvel a háború után az életszínvonal még 
mindig nagyon alacsony.31 Amikor júliusban Rákosit eltávolították a párt 
éléről, és helyére Gerő állt, még érezhetőbbé vált, hogy a rendszer elvesztette 
a társadalom feletti ellenőrzést – s ezzel együtt felerősödött a nyílt politikai 
szembenállás. A munkások nem azért panaszkodtak, mert Rákosit elmoz-
dították, hanem a módszert kifogásolták, ahogyan eltávolították, s ennek 
kapcsán azt mondták, az eljárás jól mutatja, hogy Magyarországnak nincs 
nemzeti szuverenitása. Ráadásul, egyre több jel azt mutatta, hogy ez embe-
rek hinni kezdenek a kollektív fellépés hatékonyságában; az Ikarusz Autó-
buszgyárban azt beszélték, hogy „a tömegek erőteljes  nyomására a vezető-
ség megszüntette a békekölcsönt, és ha még erősebb nyomást gyakorolunk 
rájuk”, akkor kikényszeríthetjük – mondták - azokat az új intézkedéseket, 
melyek növelik életszínvonalunkat.32 Egyfelől a párt vezetése egyre inkább 
elbizonytalanodott, vajon képes-e az ország irányítására, másfelől a tömegek 
egyre erőteljesebben fejezték ki elégedetlenségüket, s e két elem kölcsönhatá-
sa óriási erővel hatott; szeptemberre Budape� en az apparátus tagjai sorában 
„valóságos pánikhangulat” uralkodott.33

1956 nyarára a rendszer felmorzsolódását a munkásság egyre erőteljesebb 
politikai magabiztossága kísérte - főképp a szakképzett városi férfiak köré-
ben. Gyakorta támogatta őket a gyári vagy szakszervezeti bizottság, ame-
lyek csatlakoztak az ellenálláshoz. A szituációt tovább élezte az érezhetően 
romló gazdasági helyzet. Budape� en a Duclos Bányagépgyárban 1956 au-
gusztusában a gyári pártbizottság közleményt adott ki, melyben követelték, 
hogy „biztosítsák a munkások jogait” a menedzsmenttel folytatott vitákban; 
megfogalmazták, hogy a munkásoknak igazuk van, amikor „igazságos bér-
rendszert követelnek”, és hogy a túlzottan „formális havi termelési értekez-
letek” helyett a gyári demokrácia igazi fórumait kellene létrehozni.34 A he-

30 BFL XXXV.176f.2/154ő.e., p. 188.
31 BFL XXXV. 176f.2/154ő.e., p. 274.
32 MOL M-KS-276f.66/23ő.e., pp. 42-43.
33 MOL M-KS-276f.66/23ő.e., p. 63.
34 BFL XXXV. 176f.2/149ő.e., p. 216; BFL XXXV.176.2/149ő.e., pp. 7-8.
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lyi szinteken, a munkahelyeken a munkások dühe az irányító menedzserek  
önkényuralma és arroganciája ellen irányult, s ehhez csatlakoztak a párt, a 
szakszervezet és az ifjúsági szervezet hivatalos funkcionáriusai. A Chinoin 
Gyógyszergyárban 1956 tavaszán a szakmunkások arra panaszkodtak, hogy 
„a személyi kultusz a gyárban is megmutatkozik”, főképpen a közép- és fel-
ső gazdasági káderek között. Általános jelenség mostanság a munkások kö-
rében, hogy nem mernek bírálni vagy javaslatokat tenni, mert „tartanak a 
menedzsmenttől”.35 Egységes lázadást keltett a lovászi Olajkitermelő Gyár 
munkásai körében 1956 júliusában a dolgozók által „igazságtalannak” ne-
vezett eljárás, melynek során a tervek túlteljesítése címén nagy összegeket 
fizettek a vezetőknek, ugyanakkor a munkások bére csökkent. A legtöbb 
panasz az alacsony bérekre és a szociális ellátásra vonatkozott, a bírálatok 
középpontjában pedig a menedzsment állt. Papp Károlyt, a gyár igazgató-
ját nyíltan azzal vádolták, hogy „személyi kultuszt” teremtett magának, és a 
gyár tulajdonát vette igénybe születésnapjának pazar ünneplésekor.36

E kritikahullám részeként a szakképzettek nagyobb demokráciát köve-
teltek a gyárakban. A Duclos Bányagépgyár egyik géplakatosa augusztusban 
arra panaszkodott, hogy „teljesen fölösleges panaszt tenni a pártbizottság-
nak” és a gyári bizottságnak, mert ők nem tudnak semmit sem tenni. „Itt 
lényegében az történik, amit az igazgató mond”. Úgy vélte, ezen csak egy 
módon lehet segíteni: „nagyobb szerepet kell adni a szakszervezetnek”.37 
Szeptemberben már a gyári újság is hasonló panaszokat tett közzé. Egy ko-
rábbi szakszervezeti ember azt írta a budapesti Danubia Cipőgyár lapjában, 
hogy „a felszabadulást követő időszakban régi, elkötelezett szakszervezeti 
embereket neveztek ki a gyárak, üzemek élére.” Majd így folytatja:  Nyíltan 
kimondhatjuk, hogy később ezek az elvtársak elszakadtak a munkásoktól, 
egyoldalúak lettek, és nem léptek fel hatékonyan a munkások érdekében…a 
szakszervezetekbe új emberek léptek be, és „az (új) (szakszervezeti) veze-
tőket pedig már nem választották, hanem  kooptálták…” a szakszervezeti 
vezetők mindenkit ellenségnek tekintettek, aki kiállt az érdekeiért, és így is 
kezelték őket.38 

35 BFL XXXV.176f.2/147ő.e., p. 16.
36 ZML, AzMDP Letenye Járási Bizottságának iratai (a továbbiakban: XXXV.61f./)1/42ő.e., 

A lovászi üzem helyzetéről feljegyzések és tájékoztató, pp. 1-2; ZML XXXV.61f.1/42ő.e., 
Nagyaktíva ülésen készült feljegyzések, p.1.

37 BFL XXXV.176f.2/149ő.e., p. 4.
38 „Régi harcos szemmel látom”, Futószalag (1956. szeptember 22.), p.3.
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A MUNKÁSTÖMEGEK HATALMA: 1956. OKTÓBER-NOVEMBER

Mikor ez a hangulat az október 23-i forradalom során nyilvánvalóvá vált, 
az egész országban feltűnő gyorsasággal átrendeződött a hatalom a forradal-
mi tömeg javára. A tömeg maga volt a politikai legitimáció locusa. Szerte az 
országban a városokban a tömeg, mely az eredetileg békés demonstrációkra 
összegyűlt, magára vette „a nép akarata” szerepét, és politikai rendszerválto-
zást követelt.39 A tömegek döntő szerepet játszottak a közterek „megtisztí-
tásában”: a Vörös Hadseregnek vagy a szocialista rendszernek szentelt köz-
téri szobrok és emlékművek szándékos és időnként kimondottan teátrális 
lebontásában.40 Az a többször ismétlődött incidens, amikor az eredetileg 
békés tömegre vagy a katonák vagy az ávéhások rálőttek október 23 után, 
radikalizálta a forradalmat, és egyben rámutatott a rezsim illegitim jellegé-
re.41 A forradalmi tömeggel szemben elkövetett ilyen erőszakos cselekmények 
csak alátámasztották a tömeg kijelentését, hogy ők a népnek mint olyannak 
a nevében lépnek fel. Továbbá, a forradalom idején létrehozott orgánumokra 
a tömeg átruházhatta legitimációját, és ezt gyakorta meg is tette, miközben 
felügyelte egyéb orgánumok szerepét, melyek bizonytalan magatartást tanú-
sítottak a forradalmi tömeg akaratát illetően.42

Bár a forradalmi tömeg az egyesült nemzeti akarat megte� esülésének 
tűnt, a tömegek nem voltak homogének sem politikailag, sem társadalmi-
lag. Sok városban, így például Zalaegerszegen a forradalmat kirobbantó de-
monstrációk kemény magját középiskolások és ipari munkások alkották, s 
az események más foglalkozási csoportok tagjait is magukkal ragadták: ők is 
hangot adtak annak az igényüknek, hogy változást követelnek.43 A munká-

39 Két vidéki példát ismertet Csomor Erzsébet, 1956 Zalaegerszegen: Millecentenárium 
Közalapítvány, 2001), pp. 25-33; Győr-Sopron Megyei Ügyészség, 1957 Tük. 0019. szám. 
Feljegyzés”, in Bana József (szerk.) Győr 1956 III. MunkáR anács-vezetők per a Győri Megyei 
Bíróság előtt, 1957-1958, (Győr: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002), pp. 5-6.

40 Egy példa erre Nagykanizsáról lásd ZML, Az 1956-os Magyar Forradalom és 
Szabadságharc Gyűjtemény (a továbbiakban XXXII.15f.)1d.; Zala megyei Ügyészség 
Zalaegerszeg, 1957. Bül.59/3. szám. Izgatás bűntette miatt Gáti József nagykanizsai lakos 
elleni bűnügyben a nyomozati iratokat az alábbi vád benyújtásával teszem át., pp. 1-2.

41 Lásd Káhler Frigyes et al. (szerk.), Sortüzek 1956, második kiadás (Budapest & Lakitelek: 
Igazságügyi Minisztérium – Antológia Kiadó, 1993)

42 Kitűnő példája a zűrzavaros viszonyoknak, melyek között a forradalmi tanácsokat 
megválasztották és annak, ahogyan ezek a tanácsok a tömeg preferenciáit kifejezték, a 
Tatabányán történtek, lásd OSZK Kt. 1956-os Gy., Gy.NB.1127/1957, 1d.; Győri megyei 
bíróság népbírósági tanácsa, Nb.1122/1957.3.sz. Jegyzőkönyv készült a nép demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette miatt Dr. Klébert 
Márton és társa ellen indított bűnügyben a győri megyei bíróság népbírósági tanácsa előtt 
1957. október 26-napján megtartott nyilvános tárgyalásról, pp. 2-3.

43 Csomor, 1956 Zalaegerszegen, pp. 25-28.
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sok szerte az országban központi szerepet játszottak a városi centrumokban 
szervezett demonstrációkban, és gyakorta a sortüzek áldozatainak – ha-
lottaknak vagy sebesülteknek - túlnyomó többsége is munkás volt; amikor 
október 26-án az állambiztonságiak belelőttek a tömegbe Mosonmagyaró-
váron, az áldozatok 65,15%-a munkás volt.44 A forradalmi tömeget persze 
nem kizárólag a munkások alkották, bár sok esetben döntő szerepük volt, de 
a dolgozók különböző csoportjai szélsőségesen eltérő szerepeket töltöttek be 
a tömegen belül is; a különböző réteghez tartozóknak jelentősen különböző 
volt a tömeghez való viszonyuk; illetve csatlakoztak egy adott tömeghez, ha 
a munkástársaikat  a résztvevők között látták. A munkásfiatalok alkották 
a legradikálisabb csoportot, amennyiben ők mondták ki, hogy  politikai vál-
tozások szükségesek, és leginkább ők alkották a fegyveres csoportokat is a 
felkelés idején. Politikailag a legmegosztottabbak a szakmunkások voltak, és 
legaktívabban ők vettek részt a gyárak ellenőrzéséért folytatott küzdelem-
ben, míg a faluról bejáró munkások inkább hazamentek falvaikba, hogy ott is 
fellobbantsák a forradalom tüzét, és gyakorlatilag a mezőgazdaság kollekti-
vizálásának visszafordítását követelték.

A fiatal munkások szerepe alapvető volt a forradalom továbbvitelé-
ben, mert ők alkották a militáns csoportokat. Budape� en a kezdeti de-
monstrációkhoz a fiatal munkások erősen vonzódtak; ezen tüntetések 
radikalizálásában döntő szerepet játszottak, és aztán ők vitték ki a zavar-
gásokat az ipari külvárosokba. Egy másodéves szakmunkástanuló az Egye-
sült Izzóból, I.M. munkában volt október 23-án, amikor „meghallotta, hogy 
Budape� en, a Sztálin téren tüntetés zajlik”. Azonnal villamosra és trolira 
szállt, hogy bejusson Pest központjába, ám kénytelen volt leszállni a tértől 
nem messze, mert „a tömeg olyan óriási volt, hogy a trolibuszok beragadtak, 
és mindenki gyalog ment tovább.”45 A forradalom kezdeti szakaszában az 
ipari körzetekben előfordult, hogy a fiatalok egyszerűen randalíroztak vagy 
más, kevéssé politikai jellegű rendbontást okoztak.46 Egy csapat fiatal mun-
kássrác meghallva a tüntetés hírét elhatározta, hogy elmennek a nővérszál-
lásra, és „felviszik a lányokat a tüntetésre” Budapestre. Mikor felfedezték, 
hogy a nővérszállás igazgatója rázárta a lányokra az kaput, a srácok kiabálni 
kezdtek: „Ruszkik, haza, Rákosit a bitóra”, az epizódnak csak a rendőrség 
megérkezése vetett véget.47

44 Átvéve „Halottak – Mosonmagyaróvár Anyakönyvi Hivatal” irataiból, újraközölte 
Kahler et al. (szerk.), Sortüzek 1956, pp. 61-66.

45 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete, Oral 
History Archivum (a továbbiakban 1956-os Intézet, OHA) 449, p. 5.

46 Néhány ilyen példát lásd Horváth Sándor, A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros, 
(Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2004), pp. 172-185.

47 OSZK Kt., 1956-os Gy. Budapest Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsának anyaga, Kósa 
Pál és társai (a továbbiakban Bp.NB.4491/74), 3d./4; Budapest Rendőrfőkapitányság 
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Ám a fővároson kívüli helyszíneken, sok településen a fiatal munkások 
meghatározó szerepet játszottak az első demonstrációban. Tatabányán „he-
lyi forradalom” katalizátorainak szerepét az éppen ekkor sztrájkoló buszso-
főrök játszották, akik csatlakoztak a fiatal munkásokhoz, mert sztrájkjukat 
közterület-foglalássá akarták átalakítani; az eredeti tüntetés magját a bányá-
szati szakiskola tanulói és a munkásszállásról jövő fiatal bányászok alkották. 
A tüntetések spontán jellegét jól mutatják az egymással keveredő, eltérő in-
díttatású jelszavak – néhányan a régi, szocialista jelszót kiabálták („kenye-
ret, munkát!”), míg mások a himnuszt énekelték a menetben.48 Ahogyan a 
tüntetések résztvevőinek száma emelkedett, a fiatal munkások döntő sze-
repet játszottak a szovjetekkel vagy a szocialista rezsimmel kapcsolatos em-
lékműveknek a közterekről való „eltakarításában”; Nagykanizsán a szovjet 
háborús emlékmű lerombolását egy huszonhat éves munkás vezényelte, aki 
ezt megelőzően mindig a bányászatban és az építőiparban dolgozott.49 Ám 
a munkásfiatalok tevékenysége nem korlátozódott pusztán csak a rendszer 
szimbólumainak lerombolására, hanem közvetlen szerepet játszottak azok-
ban az erőszakos cselekményekben is, amelyeket az általuk a rezsim képvise-
lőinek tekintett személyek ellen követtek el. Folyamatosan a forradalmi tö-
meg „megte� esítőjének” szerepében léptek fel, amikor megvalósították azt 
a követelést, hogy a közintézmények éléről távolítsák el a kommunistákat. 
Az újpesti Danubia Cipőgyárban a tömeg azt hitte, hogy a „munkástanács 
a kommunista igazgató kezében van”, s ez négy fegyveres fiatal munkást – 
egyikük a gyár egyik alkalmazottjának a fia – arra az elhatározásra sarkallt, 
hogy megostromolják a gyárat, és „letartóztassák” az igazgatót, mert fellé-
pésükkel – úgy vélték - hozzájárulnak a munkástanács megtisztításához.50

A hatóságok azon kísérlete, hogy a gyárak, illetve tágabb értelemben a 
munkásközösségek  feletti ellenőrzést visszavegyék, azon feneklett meg, 
hogy a munkások körében egységes volt a rendszer megdöntésének óhaja; pe-
dig sok idősebb munkás kevésbé volt radikális, mint fiatalabb kollégáik. Az 
október 23-24-e éjszakáján történtek híre gyorsan eljutott az olyan ipari kül-

Politikai Nyomozó Osztály, Vizsgálati Osztály. Jegyzőkönyv Kollár József kihallgatásáról. 
Budapest, 1957. augusztus 1., p. 1.

48 „Hogyan történt? Az ellenforradalom tatabányai napjaiból”, Komárom Megyei Hírlap, 
(1957. január 26.), p. 4.

49 ZML, XXXV.15f.1d/B.322/1957; Zala Megyei Ügyészség, Zalaegerszeg, 1957. Bül.59/3. 
szám. Izgatás bűntette miatt Gáti József nagykanizsai lakos elleni bűnügyben a nyomozati 
iratokat az alábbi vádirat benyújtásával teszem át., p. 1.

50 OSZK Kt., 1956-os Gy. Bp.NB. 4491/74, 3d./8; Budapest Fővárosi Bíróság Népbírósági 
Tanácsa NB.II.8017/1958. LXXXVIII Jegyzőkönyv készült a szervezkedés és egyéb 
bűncselekmények miatt Kósa Pál és 32 társa ellen indított büntető ügyben a Budapesti 
Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsánál 1959. február 9-én megtartott zárt tárgyalásról, 
p. 3.
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városokba, mint amilyen Újpest volt, s a hírek 24-én reggelre fellobbantották 
az ottani munkások dühét. Az Egyesült Izzóban a dolgozók kétharmada je-
lentkezett munkára, de délelőtt a szerszámműhelyben és a vákuumgyárban 
dolgozó szakmunkások abbahagyták a munkát, és munkásgyűlést szervez-
tek; itt elhatározták, hogy sztrájkba kezdenek, és leszedik a gyár kapuja felet-
ti vörös csillagot.51 A sztrájk kibontakozásával sok munkás az utcára özön-
lött, hogy politikai változást követeljenek; a délelőtt folyamán sok ember volt 
az állami áruház előtt, és egy fekete autóból röpcédulákat osztogattak. Az 
emberek kiabáltak, és „azt mondogatták, hogy mindannyian sztrájkolunk”.52 
A tömeg lerombolta a szovjet háborús emlékművet, radikálisabb elemei a 
helyi rendőrség épületéhez indultak, míg a többség a háborús emlékműnél 
maradt; és miután helyi aktivisták beszédet intéztek a tömeghez, egy testü-
letet választottak, akiket mint képviselőiket azzal bíztak meg, hogy vegyék 
át a közintézmények vezetését. Így aztán a tömeg választott a kaotikus hang-
zavarban közfelkiáltással, nem pedig valódi szavazással helyi „forradalmi bi-
zottságot”.53

A forradalom támogatására sztrájk szerveződött, mely aztán szikraként 
lobbantotta be a tüntetéseken összeverődött munkástömegeket – ez volt az 
a minta, mely országszerte megismétlődött az ipari körzetekben. Az a zűr-
zavar, melyben a helyi közigazgatás ellenőrzésére forradalmi orgánumokat 
választottak, valamint problematikus helyzetük – ami abból fakadt, hogy le-
gitimációjukat a forradalmi tömeg adta -, újra megismétlődött a vállalatokon 
belül is. Mivel sok sztrájkoló munkás kiment az utcára, ezért benn, a mun-
kahelyeken új orgánumokat – munkástanácsokat – állítottak fel. Ezek kétes 
helyzete nemcsak a forradalom kirobbanásának kaotikus körülményeiből 
fakadt, hanem abból a tényből is, hogy egyes esetekben a helyi kommunista 
alapszervek ez révén kísérelték meg ellenőrzésük alá vonni a vállalatot. A ta-
tabányai Szénbányászati Tröszt gépgyárában lezajlott választások demonst-
rálták, hogyan is játszódott le általában a választás a gyakorlatban: „neveket 
olvastak fel”, és a munkások válaszul azt kiabálták, hogy akarják-e az illetőt 
vagy sem. „Az első, akit megválasztottak, L.I. volt, a párttitkár”, aztán jöttem 
én, aztán F.-et és másokat választották meg.54 Az első munkásbizottságok a 

51 BFL, XXXV.9f.1957/15ő.e., p. 102.
52 OSZK Kt., 1956-os Gy., Bp.NB.4491/74, 2d./6; Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai 

Nyomozó Osztály VI/7. csop. Jegyzőkönyv Bpest, 1957.VI.24. Tóth Gábor gyanúsított 
kihallgatásáról, p.2.

53 OSZK Kt., 1956-os Gy., Bp.NB.4491/74,2d./3; A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági 
Tanácsa. T.N.B.8017/1956/III Jegyzőkönyv készült a szervezkedés és egyéb bűncselek-
mények miatt Kósa Pál és 32 társa ellen indított büntető ügyben a Budapesti Fővárosi 
Bíróság Népbírósági Tanácsánál 1958. április 30-án megtartott zárt tárgyalásról, p. 4.

54 OSZKKt. 412/VIIf.2d. – Esztergom Megyei Bíróság -429/1957- Kovács Imre és társai; 
B.429/1957/5 szám.Jegyzőkönyv készült a Nép.d.áll.rend.megdönt.ir.mozg.való részv.
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vállalatoknál, akárcsak az Egyesült Izzóban Újpe� en, a gyári pártbizottsá-
gok kezdeményezésére szerveződtek meg pontosan azzal a szándékkal, hogy 
„megbízható embereket” válasszanak meg. Ám ez a kísérlet sikertelen volt.55 
Mielőtt a forradalom felforgatta volna az egész országot, a munkástanácsok 
megszervezésének stratégiáját mind a párt, mind a hivatalos szakszervezetek 
helyeselték, mondván, ezzel a nyílt forradalom körülményei között is ellen-
őrzés alatt tartható a gazdaság.56

Azok a munkástanácsok, melyekben léket kapott a párt törekvése, hogy 
befolyással legyen a tagok kiválasztására, és ahol a szakmunkások és mérnö-
kök közösen gyakorolták az ellenőrzést – ezek a munkástanácsok (legalábbis 
október végéig) nem voltak közel sem olyan radikálisak, mint azok, melyek-
nek tagjait az utcai tömeg választotta meg. Az Egyesült Izzóban a munkás-
tanácsi választásokat követő negyvennyolc óra alatt újraszervezték a gyár 
intézményeit. Elmozdították tisztségéből a gyár igazgatóját és az egyik ter-
melési igazgatót; a gyárigazgató helyére a munkástanács elnöke állt. A mun-
kástanács bejelentette, hogy magát ideiglenes szervnek tekinti, mely csak a 
teljes körű választásokig működik. A munkástanács feloszlatta továbbá a 
személyzeti osztályt, melyek a Rákosi-korszakban a gyári menedzsmenten 
belül a párt és a titkosrendőrség képviseleteként működtek. A munkásta-
nács bejelentette továbbá, hogy a sztrájkot folytatják, és mindenki a teljes 
fizetését kapja, az alacsony fizetésűek 15%-os, a többi dolgozó pedig 10%-os 
béremelést kap. Egyidejűleg hozzálátott az alapvető reformok végrehajtá-
sához is a gyári adminisztráció terén, nekifogott az adminisztratív decent-
ralizációnak és a bürokrácia felszámolásának, a gyári teljesítményen alapú 
bérrendszer átalakításának, és felszólította a munkásokat, hogy válasszanak 
meg egy 71 tagú gyári munkástanácsot, s hozzanak létre a gyári munkásta-
nácsnak alárendelt műhelytanácsokat.57 A szakmunkásokból álló többség, 
akiknek a gondolkodásmódja határozta meg alapvetően a munkástanácsok 
által végrehajtott változtatásokat, világosan megfogalmazta filozófiáját és a 
centralizáció iránti bizalmatlanságát az október 29-én Újpe� en tartott össz-
munkástanácsi értekezleten: „az elmúlt évek hibái” azt mutatják, hogy „alul-
ról kell megszerveződnünk”, és saját erőinket használva kell megoldanunk 
problémáinkat. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy bizalmatlanok az 

btte.miatt Kovács Imre és társai ellen indított bűnügyben az Esztergomi Megyei Bíróság 
Tatabányán bíróságnál 1957. szeptember hó 2. napján tartott zárt tárgyalásról, p.3.

55 BFL, XXXV.9f.1957/15ő.e., p. 102.
56 Pittaway, „Industrial Workers, Socialist Industrialisation and the State in Hungary”, pp. 

347-348.
57 A munkástanácsok tevékenységéről működésük első három napjában lásd Dobricia Cosic, 

7 nap BudapeR en 1956. október 23-30, (Budapest: Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1989), pp. 
80-82; Bill Lomax (szerk.), Worker’s Councils in 1956, fordította Bill Lomax és Schöpflin 
György (New York: Columbia University Press, New York 1990), pp. 15-17.
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újpesti területi forradalmi bizottság és az ehhez hasonló testületek radika-
lizmusával szemben, melyek a tömegtől kapták legitimitásukat: „úgy tűnik, 
hogy a hatalom”, melyért fiataljaink vérével fizettünk, most másféle, „frakci-
ós elemek kezébe került”.58

A munkástanácsok tevékenységét kezdetben meghatározó szakképzett 
elit a forradalmat megelőzően már követelt üzemi demokráciát akarta, és 
kikényszerítette az üzemi-gyári vezetés és a munkafeltételek struktúrájának 
radikális átalakítását. Ám politikailag általában jóval visszafogottabbak vol-
tak, mint az utcai tömeg nagy része; A Ganz Vagon- és Gépgyár munkásta-
nácsa lapjának szavai szerint „Nagy Imre segítségével már el tudtunk indulni 
azon az úton, mely követeléseink megvalósulásához vezet…” De…nem kí-
vánjuk azon követeléseink „azonnali teljesítését, melyekhez időre van szük-
ség”.59 Ez az álláspont, valamint az a tény, hogy továbbra is sok kommunista 
vesz részt a munkástanácsokban, szembeállította a munkástanácsokat a for-
radalmi tömeggel és delegált képviselőivel. A bizalmatlanság egyes esetekben 
konfliktusig fajult; október 29-én a nemzeti rádiónak az a hamis híre, hogy 
az Egyesült Izzóban 1500 munkás jelentkezett munkára, a munkástanács 
ellenii demonstrációhoz vezetett, s a tüntetők azzal vádolták a munkásta-
nácsot, hogy szabotálják a forradalmat, pedig a munkástanács egyértelműen 
kijelentette, hogy „amíg a szovjet csapatok el nem hagyják az országot”, addig 
nem veszi fel újra a munkát.60 A szomszédos Duclos Bányaipari Gépgyárban 
a gyárkapunál hasonló tüntetésre került sor,61 mert nem sikerült a sztráj-
kolók részére a béreket kifizetni, s ez a tömegben tartózkodó radikálisabb 
munkásokat arra a megállapításra vezette, hogy a munkástanácsban sokan 
„nem a munkások érdekeit képviselik”, s végül a tömeg azt kezdte követelni, 
hogy távolítsák el a munkástanácsból a kommunistákat.62 A tömeg fokozódó 
radikalizálódása és a területi forradalmi bizottságok hatalmának konszoli-
dálódása korlátozta sok munkástanács manőverezési terét, különösen azo-
két, melyekben gyenge kezű volt a vezetés. Újpe� en a legtöbb munkástanács 
– elsősorban az Egyesült Izzó munkástanácsának - akaratával ellenkezőleg 
döntött úgy a kerületi forradalmi bizottság, hogy a kerület munkástanácsai 

58 PtSzL, IX.290f.39ő.e., pp. 1-2.
59 „The Workers Council in the Ganz Wagon and Machine Factory”, in Lomax, (ed.), 

Worker’s Councils in 1956, p. 51.
60 PtSzL, IX.290f.37ő.e., p.95& p. 107.
61 OSZK Kt. 1956-os Gy., Bp.NB.4491/74,3d./8; Budapesti Fővárosi Népbíróság Tanácsa 

NB.II.8017/1958. szám. L. Jegyzőkönyv készült a szervezkedés és egyéb bűncslekmények 
miatt Kósa Pál és 29 társa ellen indított büntető ügyben a Budapesti Fővárosi Bíróság 
Népbírósági Tanácsánál 1958. október 13-án megtartott zárt tárgyalásról, p. 11.

62 OSZK Kt., 1956-os Gy., Bp.NB.4491/74, 2d./6; B.M. Budapesti Rendőrfőkapitányság Pol. 
Nyom. Oszt. Vizsg.Alosztálya. Jegyzőkönyv Sohonyai János gyanúsított kihallgatásáról. 
Budapest, 1957. augusztus 15-én, p. 4.
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„ideiglenes” jellegűek, és hogy a volt funkcionáriusokat „nem lehet beválasz-
tani”.63

A volt kommunista funkcionáriusok eltávolítása a legtöbb munkásta-
nács működésének jelentős radikalizálódását vonta maga után. A Chinoin 
Gyógyszergyárban az újpesti forradalmi bizottságnak sikerült elérnie, hogy 
a gyári munkástanácsot újjáalakítsák. A gyár falain belül a forradalom azon-
nal radikalizálódott, politikailag tovább ment, mint a korábbi munkástaná-
csok, amikor eltiltotta a kommunistákat a szervezkedés lehetőségétől, de 
engedélyezte az újonnan újraalapított Kisgazda Pártnak, hogy munkahelyi 
szervezetet állítson fel; továbbá lemondatták a gyár igazgatóját, miután az 
nem volt hajlandó megtagadni a kommunizmust.64 Az október végén szer-
veződött munkástanácsok, illetve azok, amelyek olyan munkahelyeken jöt-
tek létre, ahol a szakmunkások és a szakszervezeti mozgalom hagyományai 
gyengébbek voltak, kezdetektől fogva hajlottak a jóval radikálisabb fellépés-
re. A nagylengyeli Olajbányában, ahol a munkahely viszonylag rövid múltra 
tekintett vissza, illetve vidéki környezetben működött, a munkástanácsok 
megalakítása a budapesti módszerektől gyökeresen eltért. Október 28-án a 
helyi hivatalos szakszervezet megpróbálta a munkásokat egybehívni, hogy 
válasszanak munkástanácsot; amikor a szakszervezet gyári csúcsvezetője 
beszélni kezdett, és „elvtársaknak” nevezte az egybegyűlteket, a megszóla-
lást a munkások heves kitörése fogadta, azt kiabálták: „a te időd lejárt!”. A 
gyűlés antikommunista munkástanácsot választott meg, melynek elnöke 
bejelentette, hogy „a sztálinisták ideje elmúlt”; le kell számolnunk velük.65

Míg a városi, szakképzett elit demokratikus szocialista elképzelései, me-
lyek kezdetben implicite jelen voltak a munkástanácsok politikájában, egyre 
inkább háttérbe szorultak a tömegek radikalizálódásának hatására, és gya-
korlatilag teljesen hiányoztak is azokon a munkahelyeken, ahol ez a társadal-
mi csoport kevésbé volt jelen, addig a kétlaki, munkás- és  parasztközösségek 
inkább a vidéki forradalomhoz akartak csatlakozni, ami a mezőgazdaság 
kollektivizációja ellen irányult. A komlói bányászok közt sokan voltak olya-
nok, akik a hétvégén rendszerint hazamentek. Amikor tehát az igazi forra-
dalom beköszöntött, és a munka szünetelt, „a legtöbb bányász hazament, és 
hetekig nem tért vissza” Komlóra.66 Míg az ingázók felszívódtak, és haza-
tértek falvaikba, azokon a területeken, ahol naponta bejártak a falvakból az 

63 OSZK Kt. 1956-os Gy., Bp.NB.4491/74.3d/5; Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai 
Nyomozó Alosztály Vizsgálati Alosztály. Jegyzőkönyv, Budapest, 1957. június 10-én, p. 3.

64 PtSzL, IX.290f./52ő.e., pp. 5-20.
65 ZML, XXXV.15f.2d./B.833/1957; A zalaegerszegi megyei bíróság. B.833/1957.6. szám. 

Jegyzőkönyv készült a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 
és egyéb bűntettek miatt Mecséri József ellen indított bűnügyben a zalaegerszegi megyei 
bíróságnál Zalaegerszegen 1958. január 14-én megtartott nyilvános tárgyalásról, pp. 1-6.

66 Columbia University Libraries, Rare Book & Manuscript Library, Bakhmeteff Archive 
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emberek az üzemekbe, a városi munkásközösségek forradalmai a vidéket is 
forradalmasították. Várgesztesen, a tatai szénmezőkön fekvő faluban a 97 
háztartásból csak 6 olyan akadt, amelyből egy-egy családtag nem a mezőgaz-
daságban dolgozott 1956-ban, ők viszont döntően a bányászatban dolgoztak. 
A szomszédos Oroszlányban történt forradalmi hírek a faluban fokozódó dü-
höt keltettek, ami aztán a községi tanács feloszlatásához vezetett, és a tömeg 
nemzeti bizottságot választott helyette.67 Azokban a vidéki közösségekben, 
ahol a kétlaki (munkás és paraszt) dolgozók túlsúlya érvényesült, leginkább 
a mezőgazdasági földtulajdonlás kérdése állt a középpontban, s emellett az 
emberek a szovjetek kivonulását és antikommunista fordulatot követelték. 
A kétlakiak éppen akkora hajlandóságot mutattak, hogy csatlakoznak a szö-
vetkezetesítés elleni lázadáshoz, mint a többi falusi lakos; a Tatabányához 
közeli Vértesszöllősön a tüntetők a helyi szövetkezet feloszlatását követelték, 
és a bevitt földek visszaadását az eredeti tulajdonosoknak.68 Dömeföldön, az 
ország délnyugati sarkában, az iparban vagy a bányászatban dolgozó falusiak 
is hatalmas dühvel fordultak szembe a rendszer agrárpolitikájáért felelősök 
vezetőkkel. A „kétlakiak” első tette az volt, hogy betörtek a falusi tanácsok 
hivatalaiba, és elégették azokat az iratokat, melyek a helyi szövetkezetekkel 
és a parasztok adóztatásával kapcsolatos adatokat tartalmazták.69

A FORRADALMAT KÖVETŐ KONSZOLIDÁCIÓ DINAMIKÁJA, 
1956. NOVEMBER – 1958. JÚNIUS 

A Tatabányai Szénbányák Vállalat gépgyárában megalakult antikommu-
nista munkástanács vezetőjét 1957 szeptemberében a „népköztársaság meg-
döntésének kísérletére szerveződött mozgalomban való részvétellel” vádolta 
a bíróság; igaz, mondta a vádlott a bíróság előtt, hogy az 1956 novemberében 
bekövetkezett szovjet intervenciót követően a munkástanács sztrájkot szer-
vezett, de visszautasította azt a vádat, hogy ő szovjetellenes volna. Még azzal 
igazolni akarta állítását, hogy a tatabányai forradalmi testületek követelé-

(a továbbiakban CUL RB&ML, BAR), Hungarian Refugees Project (a továbbiakban 
CURPH), Box 16., Interview No. 524, pp. 5-6.

67 OSZK Kt., 412/VIIf.7d.-Komárom Megyei Tanács , Titkárság; Várgesztes községi tanács 
V.B.. szám. Az 1956. évi október 23.-utáni események megörökítése, pp. 1-7.

68 OSZK Kt. 412/VIIf.7d._Komárom Megyei Tanács, Titkárság; Vértesszöllős községi 
tanács V.B.-től. 572/1957. szám. Tárgy: 1957. október 23-i és az azt követő ellenforradalmi 
cselekmény leírása, p. 1.

69 ZML, XXXVII.15f.2d./B.1003/1957; A zalaegerszegi megyei bíróság. B.1003/1957-6.
szám. A Népköztársaság Nevében! A zalaegerszegi megyei bíróság Zalaegerszegen 1958. 
január 28. és 29. napján nem nyilvánosan megtartott tárgyaláson meghozta következő 
ítéletét, p. 5.
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seit – melyekkel ő is egyetértett – a forradalom kitörése óta eltelt időben „a 
Kádár-kormány is” gyakorlatilag magáévá tette.70 Ez a védekezés jól mutatta 
sok városi, de még inkább sok szakmunkás meghasadt véleményét arról a 
kormányról, melyet a Vörös Hadsereg emelt hatalomba; azt érezték, hogy 
anyagi igényeik javarészt teljesültek, bár továbbra is gyanakvóan és félelem-
mel viszonyultak ahhoz a rendszerhez, mely uralkodott rajtuk. A fővárosi 
Hazai Fésűsfonóban 1958 júniusában a legtöbb munkás az „1956 előtti” gaz-
dasági helyzetet sokkal rosszabbnak, az „1956 utánit” pedig sokkal jobbnak 
látta, és azt állította, hogy a „helyzet javulásában az ellenforradalom” döntő 
szerepet játszott.71

Ez a megosztott vélemény azonban nem a szovjet beavatkozás másnapján 
született meg a semmiből, és nem is értett egyet ezzel minden munkás; ez 
nézet az alatt a tizennyolc hónap alatt alakult ki lassan, amelyek a szovjet 
tankok 1956. november 4-i budapesti, majd a rákövetkező napokban a többi 
ipari körzetben való megjelenését követték. Azt, hogy Nagy Imrét elmoz-
dították, helyére Kádárt állították, kezdetben a munkásság körében éppen 
akkora felháborodást váltott ki, mint ami tizenkét nappal korábban a forra-
dalom kirobbanásához vezetett. Tatabánya –Újvárosban egy helyi újságíró 
emlékei szerint volt egy telefonpózna, rajta egy hangosbeszélő, ami a bánya-
rádió híreit sugározta; egy e� e – november 7-én, szerdán – „bemondták, hogy 
a város szovjet parancsnoka fog szólni a lakossághoz. A tömeg puszta kézzel 
kitépte a póznát” a földből, ripityára törték, és a földhöz csapódott hangosbe-
szélőt összezúzták.72 Egy tatabányai bányász arról a vak dühről beszélt, ami 
a szovjet beavatkozást fogadta, és ami tovább tüzelte a sztrájkot. Elmondta, 
mindenkit megdöbbentett, hogy függetlenségüknek, semlegességüknek vége 
szakadt; hozzátette, hogy az embereket boldoggá tette a semlegesség tudata. 
Az emberek szeme előtt „a semleges Ausztria példája” lebegett. Az oroszok 
onnan kivonultak, „ők semlegesek lettek, életszínvonaluk pedig megemelke-
dett”. A semlegesség ezért volt olyan fontos – tette hozzá.73

A munkástömegek motivációja persze nagyon összetett volt, de a poli-
tikai követelések mögött mélyen az anyagi nyomorúság okozta ingerültség 
munkált, hiszen azt Rákosi idején sok munkás megtapasztalta. A politikai 
tiltakozást szító nyomor központi szerepe a rezsimnek egyszerre jelentett 
problémát és lehetőséget is. Egyfelől azt a nehézséget támasztotta a rendszer-

70 OSZK Kt., 412.VIIf.2d.- Esztergom Megyei Bíróság-429/1957-Kovács Imre és társai; 
B.429/1957/5 szám. Jegyzőkönyv készült a Nép.d.áll.rend.megdönt.való részv.btte miatt 
Kovács Imre és társai ellen indított bűnügyben az Esztergomi Megyei Bíróság Tatabányán 
bíróságnál 1957. évi szeptember hó 2. napján tartott zárt tárgyalásról, p. 3.

71 MOL M-KS-288f.21/1958/22ő.e., p. 241.
72 1956-os Intézet, OHA 484, p.44.
73 1956-os Intézet, OHA 449, p. 21.
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rel szemben, hogy ha nem oldja meg sikeresen az anyagi sérelmeket, akkor 
nem lesz képes konszolidálni tekintélyét; másrészt lehetőséget adott neki, ha 
sikerül anyagi fejlődést biztosítania, s ezt szelektív elnyomással párosítania, 
azzal arra buzdíthatják a munkásosztályt, hogy felejtse el politikai követelé-
seit és vágyait, és alkalmazkodjon a helyzethez. A munkások azonban közel 
sem voltak egységesek az új rezsim elfogadásában, illetve abban sem, hogy 
ellenálljanak-e neki.

Az utcai fegyveres harcokat, melyekben legnagyobb arányban a munkás-
fiatalok vettek részt, a szovjet megszállást követően napokon belül hatéko-
nyan elfojtották. A gyárakban a szovjet intervenció hírére az első reakció a 
düh és megrendülés érzése volt. Ennek eredményeképpen azonnali és egy-
séges sztrájk kezdődött az új kormány és szovjet támogatói ellen. A fővá-
rosban a sztrájk egy hétig maradt egységes.74 Újpe� en november 12.75 után 
is megmaradt „a sztrájkhangulat”, miközben a radikális területi forradalmi 
bizottság megpróbált úrrá lenni azon a helyzeten, amely fölött - a szovjet 
megszállást követően – nem volt valódi ellenőrzése. A munkához való visz-
szatérés szorgalmazásával igyekeztek magukhoz ragadni a kezdeményezést. 
Új néven, mint Újpesti Forradalmi Munkástanács kesztyűt dobtak a Kádár-
rendszernek. Kinyilvánították, hogy Budapest minden dolgozója „rendet 
akar a fővárosban”. Persze, tették hozzá, nem akármilyen rendet akarnak, 
hanem „forradalmi rendet”, olyat, ami a forradalom követeléseinek teljesí-
tésén alapul. E cél elérése érdekében az újpestiek a főváros összes gyárának 
képviselőit meghívták az újpesti városháza épületébe, ahol megalakították a 
budapesti  munkástanácsot.76

A lépésre válaszul a Kádár-kormány stratégiája két csapásirányra össz-
pontosult. Egyrészt a kormány kiadott egy rendeletet, melyben engedélyezte 
a munkásoknak, hogy a munka felvételét követő három héten belül legálisan 
választhatnak munkástanácsokat.77 Ezzel egyidejűleg viszont mindent elkö-
vetett annak érdekében, hogy az újpesti gyűlés ne jöhessen össze. A városhá-
zát szovjet tankokkal vették körül, és az Újpesti Forradalmi Munkástanács 
tagjait letartóztatták.78 A gyűlést elhalasztották, és másnap a sokkal kevésbé 
radikális Egyesült Izzó Munkástanácsának szervezésében rendezték meg; a 
gyűlésen megalakult a Budapesti Központi Munkástanács. Az új tanácsban 
jelen voltak a viszonylag mérsékelt képviselők, akik a Kádár-rendszerrel való 
politikai kiegyezés mellett érveltek, valamint az antikommunista munkás-

74 PtSzL, IX.290f/38ő.e., pp. 10-12.
75 BFL, XXXV.9f.1957/15ő.e., p. 104
76 .PtSzL, IX290f./31ő.e., p.5.
77 „A Kádár-kormány első, a munkástanácsokra vonatkozó rendelete”, Lomax (szerk.), 

Worker’s Councils in 1956, p. 97.
78 Rainer, „Helyi politikai szerveződés 1956-ban”, pp. 107.
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tanácsok képviselői is, aki azt követelték, hogy ne ismerjék el a szovjetek által 
hatalomba segített kormányt. A munkások képviselői sokkal harciasabbak 
voltak, s csak egy képviselőjük, a Standard Gyár munkástanácsából delegált 
Báli Sándor tudott az új testületnek világos stratégiát javasolni: ne ismerjék 
el a Kádár-kormányt, de kezdjenek tárgyalásokat vele.79 Az új munkásta-
nács követelte a többpártrendszer bevezetését, a szovjet csapatok kivoná-
sát Magyarország területéről és nagyobb demokráciát a munkahelyeken. A 
munkástanács tárgyalásokba kezdett a kormánnyal, bár a munkástanács és 
a kormány közötti kapcsolat meglehetősen feszült volt, és december elejére 
a tárgyalások gyakorlatilag holtpontra jutottak. Ráadásul a munkástanácsot 
megosztotta a mérsékeltek és a radikális antikommunisták közötti stratégiai 
és taktikai ellentét.80

Azzal egyidejűleg, hogy egyértelművé vált, nem lehetséges a megegyezés a 
kormány és a munkástanács között, a tanács egyre inkább de facto országos 
munkástanácsként funkcionált, és mint ilyen, a Kádár-kormány ellenzékévé 
vált.81 E helyzet figyelembevételével Kádár a megegyezés politikája helyett 
az elfojtás politikáját kezdte velük szemben alkalmazni. December 5-én le-
tartóztatták a munkástanács-mozgalom mintegy kétszáz aktivistáját és a 
korábbi értelmiségi ellenzéket.  Ez a lépés és a kormány hatékony fellépése 
az országos munkástanács megalakításra irányuló felhívással szemben, vala-
mint a kormány erősödő intranzigenciája súlyos helyzetet teremtett a Buda-
pesti Központi Munkástanács és a kormány viszonyában. A munkástanács 
december 11-12-re általános sztrájkot hirdetett meg, a kormány viszont a 
munkástanácsot azonnal törvényen kívül helyezte. A Budapesti Központi 
Munkástanács tagjait a következő napokban egymás után őrizetbe vették, és 
december 11. délelőttre, amikor a munkástanács két vezetőjét: Rácz Sándort 
és Báli Sándort is letartóztatták, a kormánynak sikerült hatékonyan félreál-
lítani legveszélyesebb ellenfeleit.82 A Nagy-Budapesti Központi Munkásta-
nács felszámolását követően az állami politika a nyílt megtorlás eszközeihez 
nyúlt. A bünteté� ől való félelem olyan helyzetet teremtett, melyben a gyári 
munkástanácsok figyelmen kívül hagyták a december 11-re szóló sztrájkfel-
hívást, bár a munkások többsége nem értett velük egyet. A munkástanácsok 

79 PtSzL, IX.290f./31ő.e., pp. 5-8. Nagy Balázs „Budapest 1956: The Central Workers’ 
Council”, in Bill Lomax (szerk.), Eyewitnesses in Hungary, (Nottingham: Spokesman, 
1980), pp. 165-181; és Sebestyén Miklós, Tőke Ferenc és Rácz Sándor visszaemlékezései in 
Kemény István és Bill Lomax (szerk.) Magyar munkáR anácsok 1956-ban, (Paris: Magyar 
Füzetek, 1986), pp. 160-167, pp. 167-189, pp. 217-239.

80 BFL, XXXV.1f.1957/29ő.e., pp. 24-26; PtSzL, IX.290f./31ő.e., pp. 138-143.
81 PtSzL, IX.290f./31ő.e., pp. 172-184.
82 A Nagy-Budapesti Központi Munkástanács felszámolásáról lásd Bill Lomax, Hungary 

1956, (London: Allison and Busby, 1976), pp. 165-169; BFL, XXXV.1f.1957/29.ő.e., pp. 
24-85.
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vezetőinek letartóztatása decemberben tovább folytatódott.83 December 13-
án a kormány betiltotta a sztrájkokat és tüntetéseket, s ezt a döntést aztán 
tovább erősítette az az 1957 januárjában kiadott kormányzati rendelet, mely 
a sztrájkot vagy a sztrájkra való felhívást főbenjáró vétségnek minősítette.84

Hogy Kádár a megtorlás eszközéhez fordult, azt az a december elején tu-
domására jutott információ is elősegítette, mely szerint az ipari munkások 
egyre jobban belefáradnak a sztrájkokba, részben mert arra a meggyőződés-
re jutottak, hogy a Kádár-kormány végső győzelme nyilvánvaló, de főképp 
a megrogyott gazdasági helyzetnek a munkásság jövedelmére és az élelmi-
szerellátás helyzetére gyakorolt hatásai miatt. A budapesti pártbizottság 
megállapította, hogy „november első felében” a munkástanácsok döntésére 
a gyárak ellenállás nélkül leálltak volna, míg „november második felére” a 
munkástanácsok a munkabeszüntetések igazolására „megpróbáltak jobb 
érveket” találni: például bérköveteléseket, szolidaritási sztrájkokat, ugyan-
akkor mindezek ellenére erősödött „a munka felvételének” igénye.85 A negy-
vennyolc órás általános sztrájk első napján – december 11-én - Újpest leg-
több gyárában a munkások nem vették fel a munkát. A Magyar Pamutipari 
Vállalat pamutgyárában ugyanakkor a munka a szokott módon megindult a 
reggeli műszakban, és csak akkor hagyták abba a munkát a dolgozók, amikor 
értesültek a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács vezetőinek letartóz-
tatásáról. Ennek ellenére december 13-án a gyári munkástanács kijelentette, 
hogy újra felveszik a munkát, és nagyobb figyelmet szentelnek a munkafe-
gyelem fenntartásának.

Ekkorra azonban már nemcsak a forradalom vereségének felismerése 
vagy a rendőri megtorlástól való növekvő félelem tartotta vissza a munkáso-
kat a sztrájk fegyverének alkalmazásától, hanem a munkanélküliségtől való 
félelem a válságos állapotban lévő gazdasági helyzetben, valamint az elma-
radt sztrájkbérek következményei is éreztették hatásukat.86 

Bár a sztrájk fokozatosan megtört és a városi és falusi forradalmi szer-
veket sorra felszámolták, az ipari körzetekben a helyzet továbbra is feszült 
maradt még 1957 első felében. Sok fiatal munkás hagyta el az országot, míg a 
kétlaki falusi munkások még hónapokig otthon maradtak falvaikban. A vá-
rosi és szakképzett munkások körében lassan érlelődött egyfajta tiltakozási 
kultúra. Az év első hónapjaiban rendszerellenes röplapokat terjesztettek az 

83 Kajári (szerk.), Rendőrségi napi jelentések. Első kötet, pp. 383-384, 415, 432, 467, 478-479, 
505; MOL M-KS-288f.25/1957/7ő.e., p. 135.

84 FML, XXXV.19f.1957/14ő.e.; B.M. Fejér megyei Rendőrfőkapitányság Politikai 
Nyomozó Főosztálya Feljegyzés, p. 2.; MOL M-KS-288f.25/1957/7ő.e., p. 75; MOL 
M-KS-288f.25/1957/8ő.e., p. 152.;Lomax, Hungary 1956, pp. 168-169.

85 BFL, XXXV.1f.1957/42ő.e., p. 121.
86 BFL, XXXV.1f.1956-7/41ő.e., p. 160; BFL, XXXV. 1f.1956-7/ 41ő.e., p. 170; BFL 

XXXV.1f.1956-7/41ő.e., p. 23.
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Egyesült Izzóban. Az egyik röplapon a következők álltak: Kádár még mindig 
számít a „rákosista Apró Antal” közreműködésére; le a csaló Marosánnal; 
vegyék be Nagy Imrét a kormányba, a szovjet csapatok hagyják el az orszá-
got, Magyarország mondja ki semlegességét; vajon „miért fél a Kádár-kor-
mány a parasztok és a munkások felfegyverzésétől. Talán mert fasiszták.”87 
A március 15-i nemzeti ünnepen kormányellenes röplapokat terjesztettek a 
Sztálin Acélművekben.88 1957. október 23-án, a forradalom kitörésének első 
évfordulóján rémhírek terjedtek: „Csepelen sztrájkolnak” vagy „Újpe� en 
tün tetések” voltak.89 Az Egyesült Izzóban néhány munkás szabotázsakció-
val emlékezett a forradalom kitörésére: tönkretették azt az elektromos szek-
rényt, ami a főépület homlokzatán lévő vörös csillagot árammal látta el, így 
aztán az október 23-át követő héten a csillag nem világított.90

1957 folyamán a tömegtiltakozásnak ez a földalatti formája alábbhagyott 
az ipari körzetekben, és helyébe a közélettől való teljes elfordulás lépett, ami 
legjellemzőbben a fiatalok és a bejáró munkások körében jelentkezett. A hi-
vatalos politikának hátat fordított a fiatal munkásokat individualistább és 
szinte kizárólag anyagi természetű célok mozgatták. Egy fiatal bejáró mun-
kásnő jellemzése, aki a Zalaegerszegi Ruhagyárban dolgozott, jól illusztrálja 
e csoport magatartását. A politikai kérdéseket illetően „passzivitást tanúsí-
tott”, és nem volt hajlandó részt venni semmiféle politikai szervezetben a gyá-
ron belül; kizárólagos ambíciója a jellemzés szerint az volt, hogy szakmunkás 
legyen.91 Ez a magatartás áthagyományozódott az új szakmunkásokra; egy 
pártbrigád, mely három frissen végzett szakmunkással beszélgetett 1958-
ban, úgy találta, hogy a megkérdezett szakmunkások a politikában tájéko-
zatlanok és nem is mutatnak iránta érdeklődést. A legtöbb esetben az anyagi 
a~ ektus foglalkoztatta a munkásokat.92 A politikai színtérről való kivonulás 
egy másik, 1956-ot követő szimptómája, mely különösen hangsúlyosan a férfi 
munkások körében az események következményeként jelentkezett, az alko-
holisták már korábban is jelentős számának emelkedése volt, és az alkohollal 
kapcsolatos otthoni erőszakos cselekmények számának megszaporodása.93

A visszavonulás és a kormány iránti bizalmatlanság körülményei között 
ajánlott a Kádár-kormány kézzelfogható anyagi javulást  – olyan fejlődést, 

87 BFL, XXXV.1f.1957/43ő.e., pp. 16-17.
88 FML, Az MSZMP Fejér Megyei Bizottságának iratai (a továbbiakban 

XXXV.9f./1957/14ő.e., B.M. Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó 
Osztálya, p. 2.

89 BFL, XXXV.1f.1957/45ő.e., p. 243.
90 BFL, XXXV.1f.1957/46ő.e., p. 46.
91 ZML, XXXV.1f.1958612ő.e., A tapasztalatok összefoglalása, p. 12.
92 ZML, XXXV.1f.1958/12ő.e.;Feljegyzés a Zalaegerszegi Ruhagyár pártszervezetének 

agitációs munkájáról, pp. 5-6.
93 MOL M-KS-288f.23/1957/34ő.e., p.34.
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ami találkozott a munkásság igényével, hogy jobb gazdasági körülmények 
között élhessenek; vagyis azzal az igénnyel, mely a forradalom idején a mun-
kásság megmozdulásának kiváltó oka volt. 1957 végére a béremelések hatá-
sára egy átlagos budapesti munkáscsalád bevételei 18%-kal haladták meg az 
egy évvel korábbit.94 1958-ban Újpe� en a korábbi években soha nem tapasz-
talt elégedettség volt tapasztalható a béreket illetően a munkásság körében, 
noha az emberek úgy érezték, még nem minden bérkérdés oldódott meg.95 A 
Zalaegerszegi Ruhagyárban a kádári politikának hasonló hatása volt; 1952-
ben a munkások átlagkeresete a gyárban havi 703 Ft volt, 1957-re az átlagbér 
összege havi 1147 Ft-ra nőtt. A futószalag mellett dolgozók bérrendszerrel 
kapcsolatos problémái alig változtak. Bár csökkent a munka intenzitása, és 
a nyersanyagellátás helyzete javult, a bérek emelésével változatlanul megma-
radt a bérrendszer számos problémája.96 1958 elejére az életszínvonal kéz-
zelfogható emelkedése a kormány és az ipari munkások között Budape� en, 
más munkáskörzetekhez hasonlóan, egyfajta bizalmat eredményezett.97

Persze, hiba volna túlbecsülni ennek a bizalomnak a mértékét. Az 1956-
os forradalom emléke 1958-ban még elevenen élt. Anyagi helyzetének javu-
lását sok munkás részben az 1956-os forradalomhoz kapcsolta. A munkások 
pedig bizonyos mértékig továbbra is bizalmatlanok és bizonytalanok voltak 
azzal kapcsolatban, vajon az életszínvonal emelkedése nem időszakos in-
tézkedés-e, melyet majd a bérek csökkenése és az államnak a sztálinizmus 
gyakorlatához való visszatérése követ. Újpe� en a régi, rossz tapasztalatok 
„még mindig nagy hatással vannak az emberekre”; a bérek változása, még a 
legcsekélyebb csökkenése is – ami pedig elég gyakori – aggodalmat, elégedet-
lenséget és bizalmatlanságot vált ki a munkások körében.98 A szocializmus 
1956 utáni újjáépítése és a magyar ipari körzetekben megmutatkozó korlátai 
magukon viselték az 1950-es évek elejének hatásait: a szocializmus hanyat-
lásának és felbomlásának az 1956-os forradalmat megelőző és a forradalom 
időszakában megmutatkozott nyomait. Bár rövid- és középtávon az újjá-
építés Magyarországon a szocialista rendszer konszolidációjához vezetett, 
a rendszer ingatag természete visszajáró szellemként kísértett az 1980-as 
években bekövetkezett végső és tényleges összeomlásig.

 
(Fordította: Bartha Eszter)

Megjelent: Eszmélet, 72. sz.

94 MOL M-Ks-288f.23/1957/34ő.e., p. 34.
95 MOL M-KS-288f.21/1958/20ő.e., pp. 252-253.
96 ZML, XXXV.1f.1958/12ő.e.; Feljegyzés a Zalaegerszegi Ruhagyár pártszervezetének 

agitációs munkájáról, pp. 25-26.
97 BFL, XXXV.1f.1958/42ő.e., pp. 49-52.
98 MOL M-KS-288f.21/1958/20ő.e., p. 250.
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MARCEL VAN DER LINDEN

Határok nélküli munkástörténet

A „munkástörténet” fogalomnak kettős jelentése van. Szigorúan véve a foga-
lom a munkásmozgalom történetét öleli fel: szakszervezetek, szövetkezetek, 
sztrájkok, stb. Tágabb értelemben beletartozik a dolgozó osztályok egész tör-
ténete: a munkaügyi kapcsolatok fejlődése, a családi élet, mentalitás, stb. Ez a 
kettősség – tegyük hozzá – az angol fogalom sajátossága, noha nem kizárólag 
az övé. Sok más nyelvben a munkásmozgalom és a munkásság (pontosabban a 
dolgozó osztályok) történetét nem lehet egyetlen fogalom alá begyömöszölni.1 

Mind a „tág” mind pedig a „szűk” értelemben vett munkástörténetnek 
az észak-atlanti régióban vannak a gyökerei. A „tág” értelemben vett mun-
kástörténet régebbi, mint a „szűkebben” értelmezett. „Tág” értelemben vett 
munkástörténetet azóta lehetett írni, hogy a kapitalizmus eljutott egy bizo-
nyos fejlődési szakaszba, és megjelent az az igény, hogy megfelelő történeti 
kontextusba helyezzék a velejáró óriási társadalmi változásokat általában, a 
„szociális kérdést” pedig különösen. Ilyen irányú kísérletek folytak már az 
1848-as európai forradalmak bukása után, de talán még korábban is.2

A „szűk” értelemben vett munkástörténet csak az 1870-es és 1880-as 
években kezdett kialakulni. Fejlődéséhez mind politikai, mind pedig elméleti 
tényezők is jelentősen hozzájárultak. Politikailag fontos volt, hogy a nemzeti 
erőtérben az 1860-as évek végétől megjelentek a munkásmozgalmak. 1868-
ban alakult meg a brit Szakszervezetek Kongresszusa (TUC), ezt követte a 
Kanadai Munkásunió Kongresszusa (1883), majd pedig az Amerikai Mun-

1 A német nyelv például megkülönbözteti az Arbeitergeschichtét (munkástörténet) az 
Arbeiterbewegungsgeschichtétől (munkásmozgalom-történet), franciául pedig histoire du 
mouvement ouvrier és histoire ouvrière.

2 Ezekről áttekintést ad a bevezető in: Lex Heerma van Voss and Marcel van der Linden 
(szerk), Class and Other Identities. Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European 
Labour History (New York and Oxford: Berghahn Books, 2002), 1-39, és Jan Lucassen, 
”Writing Global Labour History c. 1800-1940: A Historiography of Concepts, Periods 
and Geographical Scope”,  in: Jan Lucassen (szerk.), Global Labour History. A State of the 
Art (Bern [etc.]: Peter Lang, 2006), 39-89.
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kásszövetség (1886). Nyugat-Európában 1888-99 volt a munkásmozgalom 
fellendülésének „legmozgalmasabb” időszaka. Ugyanebben az időszakban 
alakultak meg a munkásosztály pártjai. Úttörő volt e téren a német szociál-
demokrácia (1875), de a következő harminc évben sorra alakultak munkás-
pártok a legtöbb nyugat-európai és észak-amerikai országban is.

Amikor ezek a fejlemények megerősítették, hogy a munkásmozgalmak 
nem tiszavirág életűek, hanem hosszú távon is számolni kell velük, elhárult 
egy elméleti akadály is a mozgalmak fejlődése elől. A tizenkilencedik szá-
zad legnagyobb részében a „béralap” doktrínája igen nagy népszerűséget él-
vezett mind a közgazdászok, mind pedig más társadalomtudósok körében. 
Ezen elmélet szerint létezik egy „természetes bér”, amit a kollektív gazdasági 
cselekvés nem befolyásolhat. Ez az álláspont leginkább a „bérek vastörvénye-
ként” vált ismertté, amit Ferdinand Lassalle német munkásvezér használt 
az 1860-as években, aki éppen ezért politikai akciót és nem szakszervezeti 
összefogást sürgetett. A „természetes bér” elméletét nemcsak az értelmisé-
giek, hanem sok munkás is elfogadta, nem utolsósorban azért, mert a tizen-
kilencedik században számos sztrájk végződött vereséggel, és a létező mun-
kásszervezetek pedig gyengék és igen gyakran tiszavirág életűek voltak. 1870 
táján azonban a béralap elmélet egyre inkább elveszítette korábbi meggyőző 
erejét. A legjelentősebb fordulópontot John Stuart Mill egyik tanulmánya 
jelentette, amiben szakított ezzel a koncepcióval.3 Természetesen voltak ko-
rábbi kritikusok, de Mill munkájáig a kritika csak meglehetősen szűk kör-
ben volt ismert. Mill esszéje azonban azt is jelezte, hogy az idő megérett a 
paradigmaváltásra, mert néhány éven belül sok európai és észak-amerikai 
értelmiségi is csatlakozott a béralap elmélet kritikájához.4 Az emlékezetes 
paradigmaváltást a kutatók számos okkal magyarázták, de a brit szakszerve-
zeti mozgalom konszolidációja nyilvánvalóan meghatározó szerepet játszott 
ebben az elméleti áttörésben.5  

A politikai és elméleti változások ezen kombinációja elegendő oknak bi-
zonyult számos tudós számára, hogy jobban beleássa magát a munkásmoz-
galom történetébe. Ezek a munkástörténészek általában a politikai balolda-

3 John Stuart Mill, ”Thornton on Labour and Its Claims” [a review of W.T. Thornton, 
On Labour, Its Wrong ful Claims and Rightful Dues, Its Actual Present and Possible Future 
(London, 1869)], Fortnightly Review, May 1869, reprinted in Mill, Collected Works, vol. 5, 
631-68.

4 Megjegyezzük, hogy a vitának volt egy második fordulója az 1880-as és az 1890-es évek 
közepe között. ”The Wage-Fund Controversy: The Second Round”,  History of Political 
Economy, 5 (1973), 14-35.

5 Egy másik értelmezést lásd in: T.W. Hutchison, ”The ‘Marginal Revolution’ and the 
Decline and Fall of English Classical Political Economy”,  in: R.D. Collison Black, A.W. 
Coats and D.W. Goodwin (szerk), The Marginal Revolution in Economics: Interpretation 
and Evaluation (Durham, NC: Duke University Press, 1973), 176-202, at 194-202.
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lon helyezkedtek el; a legtöbben közülük szocialisták voltak, esetleg szociális 
érzelmű liberálisok vagy keresztények. Közgazdászok nevéhez fűződik ezen 
időszak két nagy korszakalkotó munkája: Európában Lujo von Brentano 
1870-ben publikálta Az egyletek történetéről és fejlődéséről és a szakszervezetek 
eredetéről c. munkáját, Észak-Amerikában pedig tizenhat évvel később jelent 
meg Richard T. Ely könyve az amerikai munkásmozgalomról.6 Az 1880-as 
évektől a bérek és árak evolúciójáról elsősorban gazdaságtörténészek értekez-
tek, így ők is részévé váltak a tág és szűk értelemben vett munkástörténet 
határairól folytatott vitának. Ma is elismert munka ezen a téren James E. 
Thorold Rogers könyve az angol bérek fejlődéséről a tizenharmadik század 
óta.7 Mindez azt jelentette, hogy az 1880-as évek végére minden elemi for-
májában lerakták a munkástörténet alapjait.

EUROCENTRIZMUS VERSUS MÓDSZERTANI 
NACIONALIZMUS 

A tizenkilencedik századi Európában és Észak-Amerikában kialaku-
ló munkástörténet-írást a kezdetektől a módszertani nacionalizmus és 
eurocentrizmus sajátos kombinációja jellemezte. Ez a kombináció csak nem-
régiben vált vita tárgyává. A módszertani nacionalizmus – amit ne keverjünk 
össze a politikai nacionalizmussal – összekapcsolja a társadalmat az állam-
mal, és így egyfajta „leibnizi monádnak” tekinti az egyes nemzetállamokat a 
történeti kutatás szempontjából. Az eurocentrizmus az észak-atlanti régió 
történetéből kiindulva írja meg a világtörténelmet: ebből a nézőpontból te-
kintve Európából és Észak-Amerikából indult ki a modern periódus, majd 
lassan átterjedt a világ többi részére; ennek a „magrégiónak” a történeti ideje 
szabja meg a világ más részeinek fejlődését. A történészek úgy írták meg a 
munkásosztályok és munkásmozgalmak történetét Franciaországban, Bri-
tanniában, az Egyesült Államokban, stb. mint különálló mozgalmak és saját-
ságos (nemzeti) fejlődési utak történetét. Akik figyelmet szenteltek a latin-
amerikai, afrikai, ázsiai társadalmi osztályok és mozgalmak történetének, 
azok is az észak-atlanti sémákba igyekeztek beszuszakolni a régión kívüli 
világ történetét.

6 Brentanóról lásd James J. Sheehan, The Career of Lujo Brentano: A Study of Liberalism and 
Reform in Imperial Germany (Chicago [etc.]: University of Chicago Press, 1966), és E.P. 
Hennock, ”Lessons from England: Lujo Brentano on British Trade Unionism”,  German 
History, 11 (1993), 141-60. Elyről lásd Benjamin G. Rader, The Academic Mind and Reform: 
The Influence of Richard T. Ely in American Life (Lexington: University of Kentucky Press, 
1966).

7 James E. Thorold Rogers, Six Centuries of Work and Wages (London: Swan & 
Sonnenschein [etc.], 1884).
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Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a munkástörténészek nem tekin-
tettek túl a nemzeti határokon. Természetesen megtették, ráadásul már ko-
rábban is, de megközelítésük megmaradt a fent kritizált monád-logikánál: 
a „civilizált” észak-atlanti („nagyobb európai”) világot olyan népek lakták, 
amelyek többé-kevésbé ugyanabba az irányba fejlődtek, csak különböző tem-
póban. Az egyik nemzet gyorsabban fejlődött, mint a másik, és ezért láthatta 
az elmaradt nemzet nagyjából a saját jövőjét tükröződni a vezető országok 
jelenében. Kezdetben nagyon leegyszerűsítve értelmezték ezt a gondolatot, 
és például azért tanulmányozták más országok munkásmozgalmait, hogy 
azok politikai gyakorlatát ültessék át az anyaország hétköznapi munkáséle-
tére és mindennapi politikájára. Ez a látásmód világosan tetten érhető Lo-
renz Stein írásaiban, aki egyébként úttörő munkát végzett a határok közti 
német munkástörténet-írás terén. 1842-es tanulmányában, amelyben a szo-
cialista és kommunista áramlatokat elemzi a francia proletariátus körében, 
már kezdetben feltételezi, hogy a történelem az egyes nemzeteken keresztül 
fejlődik. Itt Stein azonnal belehelyezkedik a monád-logikába, miután felte-
szi, hogy egy nemzetben megjelenő minden „jelentős” mozgalom előbb-utóbb 
megismétlődik egy másik nemzetben. Ezért úgy vélte, hogy sürgős feladat 
a francia fejlemények tanulmányozása, ugyanis a szomszédos országban ki-
alakuló radikális mozgalom az idő érésével átterjed Németországra is. Stein 
felteszi a retorikai kérdést: „Megtehetjük-e tehát, hogy passzívan félreállunk, 
és messziről nézzük, hogyan terjed közöttünk [ez a mozgalom], és válik kor-
mányozhatatlanná, pusztán azért, mert nem értjük?”8 

Ez az instrumentalista hozzáállás igen nagy érdeklődést váltott ki a „ma-
gasan fejlett” népekből. Hamarosan azonban kiderült, hogy milyen nehéz is 
hasznos politikai recepteket „exportálni” más országokból. Amikor Werner 
Sombart fél évszázaddal Stein után megírta az olasz proletariátus történe-
tét, arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen összehasonlító tanulmányok 
szinte semmilyen hasznos politikai tanáccsal nem szolgálnak az otthoni 
mindennapi politika számára. Noha Sombart hitt abban, hogy a nemzetek 
tanulhatnak egymástól, egy olyan fundamentális látásmód mellett szállt 
síkra, amelyik elsősorban csak elméleti kérdésekre fókuszál („honnan?”, 
„hová?”). Ez a módosított megközelítés egyúttal a kutatási területet is ki-
szélesítette, mert most már nem volt elegendő a fejlett országok tanulmá-
nyozása, hanem a kutatóknak a fejletlenebb régiók történetét is meg kellett 
ismerniük, „amennyiben ugyanahhoz a kulturális körhöz [Kulturkreise] tar-
toznak.” Miután: „Ha egyáltalán felismerhetőek szabályosságok a társadalmi 
fejlődésben, akkor azoknak meg kell ismétlődniük azon népek történetében 
is, amelyek később kezdenek el fejlődni; itt kell tehát megerősítést nyerniük 

 8 Lorenz Stein, Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur 
Zeitgeschichte (Leipzig: Wigand, 1842), iv, ix. 
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azon hipotéziseknek, amelyeket más országok korábbi tapasztalatai alapján 
kialakítottunk.”9 

Sombart tehát tudományos szintre emelte a monád-logikát követő mun-
kástörténet-írást. Fokozatosan azonban a monádoknak is nyíltak ablakai. 
Maga Sombart tudatában „a fejlettebb országok befolyásának azon területek-
re, amelyek követik őket”.10 A huszadik század folyamán nagyobb figyelmet 
kapott a különböző népek közötti kölcsönhatás, reciprocitás, noha még mindig 
az egyes népek maradtak az elemzés alapegységei. James Guillaume-tól (1905-
10), G. D. H. Cole-on át (1956) Julius Braunthalig (1961-71)11 érvényes volt az 
az értelmezés, hogy a munkásmozgalom nemzetközi szervezetei a különbö-
ző országokat képviselő munkások számára biztosítanak kollektív fórumot – 
vagyis különböző nemzetekhez tartozó patrióták találkozóhelyéül szolgálnak. 
Ez az értelmezés egyébként a mozgalomban is tartotta magát.12 És a nemzet-
közi munkásmigrációs irodalomban a bevándorlók vagy megőrizték eredeti 
kultúrájukat, vagy pedig asszimilálódtak a fogadó ország kultúrájához.

A módszertani nacionalisták két súlyos gondolati hibát vétenek. Először, 
természetesnek veszik a nemzetállamot. Ezen azt értem, hogy úgy tekintik 
a nemzetállamot, mint a történeti kutatás megkérdőjelezhetetlen elméleti 
alapegységét. Noha természetesen tudják, hogy a nemzetállamok a 19. és 20. 
században virágoztak fel, mégis úgy értelmezik a régebbi történelmet, mint a 
későbbi nemzetállam előtörténetét, és úgy tekintenek a határközi vagy határ-
sértő folyamatokra, mint a „tiszta” modelltől való eltérésre. Itt tehát tetten 
érhető a teleologikus gondolkodás.

Három változata van az eurocentrizmusnak, amelyet meg kell említeni. 
Az első egyszerűen a feledékenység vagy a hanyagság: csak a világ egy része 
számára van elég figyelem; és a szerző úgy gondolja, hogy a választott régió 
története úgy is megírható, hogy nem fordít figyelmet a többire. Ezt az at-
titűdöt jól kifejezi a Samuel Huntington és mások által preferált népszerű 
megkülönböztetés: „a Nyugat kontra a világ többi része”. A második változat 
színtiszta előítélet: a szerzők figyelembe veszik a globális összefüggéseket, de 
ennek ellenére azt hiszik, hogy a nagyobb Európa (beleértve Észak-Ameri-

 9 Werner Sombart, ”Studien zur Entwicklungsgeschichte des italienischen Proletariats”,  
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 6 (1893), 177-258, 178.

10 Ibid.
11 James Guillaume, L’Internationale: documents et souvenirs (1864-1878). 4 vols (Paris: Société 

nouvelle de librairie et d’édition, 1905-1910); G.D.H. Cole, The Second International 1889-
1914. 2 vols (London: Macmillan, 1956) [Vol. III, Parts I and II of Cole’s A History of 
Socialist Thought]; Julius Braunthal, Geschichte der Internationale. 3 vols (Hanover: Dietz, 
1961-1971).

12 Kevin Callahan, ”`Performing Inter-Nationalism’ in Stuttgart in 1907: French and 
German Socialist Nationalism and the Political Culture of an International Socialist 
Congress”,  International Review of Social History, 45 (2000), 51-87.
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kát és Ausztrálázsiát) „mutatja az utat”. Ez a fajta eurocentrizmus különösen 
jellemző a modernizációs elmélet hívei között.13 Robert Nisbet a követke-
zőképp jellemezte ezt a fejlődési szemléletmódot: „Az emberiség hasonlatos 
egy óriási menethez, amelynek tagja minden ember, vagy legalábbis majd-
nem mindenki.[…] Természetesen a maga ~ ecifikus, történetileg kialakult 
gazdasági, politikai, erkölcsi és vallási értékmintázatával Nyugat-Európa 
vonul az élen, mint a népek élcsapata. Minden más nép, legyen akármilyen 
fejlett is a maga civilizációja, mint Kína vagy India, csak »lépked« ebben a 
menetben, ami majd idővel eljuttatja a fejlődésnek arra a tökéletes fokára, 
amit a szent Nyugat képvisel.”14 A harmadik változat empirikus meggyőző-
désekből áll. Ezt a változatot lehet a legnehezebben felismerni és megcáfolni. 
Itt olyan tudományos álláspontokkal állunk szemben, amelyeket látszólag 
újra és újra megerősít a kutatás. Az empirikus eurocentristák azért tesznek 
kijelentéseket, mert úgy gondolják, hogy tényeket közölnek. Azt hiszik pél-
dául, hogy a szakszervezetek mindig akkor a leghatékonyabbak, amikor a 
kollektív alkukra koncentrálnak. Ezt, gondolják, már számtalanszor bebi-
zonyította a történelem. Azok a történészek, akik ekképp vélekednek, min-
den bizonnyal hevesen tiltakoznának az ellen, hogy eurocentrista előítéleteik 
vannak, és közülük valóban csak nagyon kevésnek vannak ilyen előítéletei. 
Ahogyan Jim Blaut írta kései korszakában: „Az eurocentrizmus […] nagyon 
komplex dolog. Megtilthatjuk a szó minden értékhasználatát, üldözhetünk 
minden előítéletet, és még akkor is létezni fog az eurocentrizmus mint empi-

13 Leonard Binder, ”The Natural History of Modernization Theory”,  Comparative Studies 
in Society and History, 28, 1 (January 1986), 3-33.

14 Robert Nisbet, ”Ethnocentrism and the Comparative Method”,  in: A.R. Desai (szerk.), 
Essays on Modernization of Underdeveloped Societies (Bombay: Thacker & Co, 1971), vol. 
I, 95-114, 101. Nisbet hívja fel a figyelmet arra, hogy az eurocentrizmus (amit akkor 
még etnocentrizmusnak hívtak) leírható a növekedés és fejlődés biológiai metaforáival: 
a társadalmak hasonlatosak a növényekhez, amelyek egy magból fejlődnek ki, és érett 
organizmussá cseperednek. Ez a növekedés-metafora legalább öt előzetes feltevésen 
alapul: „Ez azt jelenti, először is, hogy a változás folyamatos. Vagyis legyen az fa, ember, 
vagy kultúra, minden felismerhető sajátossága ugyannak a dolognak egy megelőző 
állapotából jön létre. Másodszor, a nagy változások kumulatívak, amellett járulékos 
következményei sok kis változás együttesének. Harmadszor, a társadalmi változást a 
differenciálódás jellemzi. Éppen úgy, ahogyan a megtermékenyített petesejt növekvése 
folyamán mind a funkciókat, mind pedig a formáját tekintve differenciálódik, ugyanígy 
az emberi kultúra, illetve annak intézményei is hasonlóképpen változnak az idők 
folyamán. Negyedszer, az előremutatónak tekintett változást a legtöbb esetben tartósan 
meglevő, egyforma tulajdonságok vagy tulajdonságcsoportok okozzák. Az egyformaság 
doktrínájából fakad az a meggyőződés, hogy a társadalmi konfliktusok, a kooperáció, a 
földrajzi elhelyezkedés, a faj vagy bármely más feltételezett ok, amely csak megtalálható a 
társadalomtörténet gazdag irodalmában, minden fejlődés fő és folyamatos oka. Ötödször, 
egyértelmű, hogy a társadalmi fejlődés minden ilyen elmélete erősen teleologikus. Mindig 
van valami »végpontja« a fejlődésnek. Ezt a »végpontot« pedig mindig nyugati mintára 
értelmezik.” (Ibidem, 100)
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rikus meggyőződések halmaza.”15 Az első két változat (a hanyagság és az elő-
ítélet) elleni küzdelem feladatait relatíve könnyű kijelölni; nagyobb akadályt 
jelent azonban a harmadik változat. Lucien Febvre fél évszázaddal ezelőtt 
megfogalmazta: „Minden olyan intellektuális kategória, amely a szellem mű-
helyében formálódik, éppen olyan erővel és zsarnoksággal kényszeríti ránk 
létezését, sőt makacsabbul tartja magát, mint a gyárainkban készült gépek”.16           

AZ ÚJ MUNKÁSTÖRTÉNET

Az eurocentrizmus és módszertani nacionalizmus keretei között is volt 
azonban lehetőség lényegi innovációra. Az 1960-as évekre esnek az új mun-
kástörténet-írás kezdetei, ahol fordulópontot jelent E. P. Thompson Az angol 
munkásosztály születése c. könyve. Ez a kultúrát és tudatot hangsúlyozó óri-
ási munka a munkásosztály történetévé alakította át a munka történetét, 
miután a kortársak megértették az üzenetét. Az angolul beszélő világban 
Thompson könyve volt a legfontosabb állomás, amely a régi munkástörté-
net átmenetét jelezte az újba. 17 Ma széles konszenzus van a szakirodalom-
ban az átmenet jellegéről. 18A régi munkástörténet az intézménytörténetre, 
a szervezeti fejlődések leírására, a politikai vitákra és vezetőkre, valamint 
a sztrájkokra fókuszált. Olyan képviselői voltak, mint Sidney és Beatrice 
Webb, John Commons wisconsini iskolája és mások, de voltak köztük mar-
xisták is, mint Philip Foner. Az új munkástörténet-írás arra törekedett, hogy 
kontextualizálja a munkások harcát. Ahogyan Eric Hobsbawm írja, kiemelte 
„magát a munkásosztályt […és] azokat a gazdasági és technikai feltételeket, 
amelyek meghatározták a munkásmozgalmak hatékonyságát”.19 

Az irodalomban sokszor eltúlozzák a régi és új munkástörténet-írás kü-
lönbségeit, mert az előbbi képviselői is nemritkán komoly figyelmet fordítottak 
„magára a munkásosztályra”, ahogyan ezt láthatjuk például John és Barbara 

15 James Blaut, The Colonizer’s Model of the World (New York: The Guilford Press, 1993),  9.
16 Lucien Febvre, ”How Jules Michelet Invented the Renaissance” (1950), in: Peter Burke 

(szerk.), A New Kind of History. From the Writings of Febvre. Trans. K. Folca (London: 
Routledge & Kegan Paul, 1973), 258-67, 258.

17 David Brody, ”Reconciling the Old Labor History and the New”,  Pacific Historical Review, 
62 (February 1993), 1-18

18 A régi és új munkástörténet fogalmát az 1970-es években „találták fel” az Egyesült 
Államokban. Lásd: Thomas A. Krueger, ”American Labor Historiography, Old and New: 
A Review Essay”,  Journal of Social History, 4 (1971), 277-85. David Brody tanulmányában 
mintegy kodifikálja ezt a megkülönböztetést: ”The Old Labor History and the New: In 
Search of an American Working Class”,  Labour History, 20 (Winter 1979), 111-26.

19 Eric J. Hobsbawm, Labouring Men: Studies in the History of Labour (London: Weidenfeld 
and Nicolson, 1964), 4.
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Hammond nagyszerű trilógiájában: A falusi munkás (1912), A városi munkás 
(1917) és A szakképzett munkás (1920). A trilógia nagyjából azt az időszakot 
öleli fel, mint E. P. Thompson klasszikusa. Természetesen nem tagadjuk, hogy 
az új munkástörténet-írás az 1970-es és 1980-as években radikálisan megújí-
totta az irodalmat, mivel nemcsak a munkafolyamat és a mindennapi kultúra 
került az érdeklődés homlokterébe, hanem végre a társadalmi nem (gender), 
az etnicitás, a faj és az életkor is megkapta a megérdemelt figyelmet, együtt a 
háztartási struktúrákkal, a szexualitással és az informális politikával. Az új 
munkástörténet-írás valódi értelmiségi forradalmat jelképezett.

Ugyanakkor az új munkástörténet-írás megmaradt a régi, korlátozott 
per~ ektíva börtönében. Globális nézőpontból van ugyanis valami különös 
Thompson óriási munkájában, amit korábban nem vettek észre, de most, 
más körülmények között, felkelti a figyelmünket: Thompson úgy rekonst-
ruálja az angol munkásság osztályformálódását (1792 és 1832 között), mint-
ha az önmagában zárt folyamat lenne. Thompsonnál magától értetődő mó-
don Anglia az elemzés logikus egysége – miközben kétségtelenül igaz, hogy 
külső erők befolyásolták ezt a fejlődést, azok ~ ecifikusan úgy jelennek meg, 
mint külföldi hatások. A francia forradalom például fontos szerepet játszik 
Thompson narratívájában, mint a munkásmozgalmi szervezkedések egyik 
inspiráló forrása, de a szomszédos országban lejátszódó események mind 
„külsődlegesek”. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy Thompson nem szentel fi-
gyelmet a birodalmi hatásokra és kapcsolatokra. A gyarmatosítást egyszerű-
en nem veszi figyelembe, noha az egyre jelentősebb hatást gyakorolt az alsóbb 
osztályok életére a tizenkilencedik század folyamán.

Peter Linebaugh és Marcus Rediker mutattak rá arra, hogy a London 
Corresponding Society (ami fontos szerepet játszik Thompsonnál) 1792-es 
alapításakor a tagok kijelentették, hogy a társaság az egyenlőség híve, tekintet 
nélkül arra, hogy „valaki fekete vagy fehér, magas vagy alacsony sorú, gazdag 
vagy szegény.” Ugyanazon év augusztusában azonban a társaság nyilatkoza-
tából már eltűnt a fekete és fehér, és csak a magas vagy alacsony sorú, illetve 
gazdag és szegény embereket tekintették testvéreiknek. Linebaugh és Rediker 
meggyőzően érvel amellett, hogy ezt a hirtelen változást a Haitin valamivel 
korábban kirobbant forradalom magyarázza. „A faj tehát problémás, és Ang-
liában sokak számára fenyegető kategóriává vált, amelyet a társaság jobbnak 
látott megkerülni.”20 Ilyen transz-atlanti megfigyelésekkel azonban nem ta-
lálkozunk Thompson munkájában. „Szigetközpontú” megközelítése annál 
inkább meglepő, mert politikailag internacionalista volt, és gyerekkorától jól 
ismerte a Brit-Indiáról szóló történeteket, mivel szülei egy ideig ott éltek.21

20 Peter Linebaugh and Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the 
Revolutionary Atlantic (Boston: Beacon Press, 2000), 274.

21 Bryan D. Palmer, E.P. Thompson. Objections and Oppositions (London and New York: 
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Thompson úttörő munkája ellenére is azt látjuk tehát, hogy voltak bi-
zonyos jelentős folytonosságok a régi és új munkástörténet-írás között. Ez 
a folytonosság megmutatkozik abban a nagy szakirodalomban is, amelyik 
megpróbálta túllépni a régi munkástörténet-írás korlátait.

MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS AZ ÉSZAK-ATLANTI RÉGIÓN TÚL

A munkástörténet-írás fokozatosan kezdett kialakulni az észak-atlanti ré-
gión kívül eső területeken. 1898-ban Mihail Tugan-Baranovszkij publikálta 
egy orosz gyár történetét; de úttörő munkát végzett Rajani Kanta Das is, aki 
az 1920-as években számos tanulmányt írt Indiáról és az indiai diaszpóráról. 
Egy másik úttörő volt Marjorie Ruth Clark, aki valamivel később írta meg az 
első komoly tudományos munkát a mexikói munkásmozgalom történetéről.22

A huszadik század folyamán számos trendet figyelhetünk meg. Először 
is, a munkástörténet-írás megjelenik az észak-atlanti régión kívül eső, fejlett 
kapitalista országokban: Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon. Japánban 
a bérmunka történetét hosszú ideig elhanyagolták mind a burzsoá, mind pe-
dig a (befolyásos) marxista történészek. Ez a helyzet az 1960-as években vál-
tozott meg, amikor az egyik történésziskola elkezdett érdeklődni a „hétköz-
napi emberek” élete iránt. Ez az iskola narratív történeteket írt, és gyakran 
romantizálta a falusi alsóbb osztályokat. Ausztráliában az 1960-as évek óta 
virágzott a munkástörténet-írás, bár voltak kisebb visszaesések.23      

Verso, 1994), 11-51.  Lásd még E.P. Thompson, Making History. Writings on History 
and Culture (New York: The New Press, 1994), 200-25, és Tom Nairn, The Break-Up of 
Britain. Crisis and Neo-Nationalism. Second, Expanded Edition (London and New York: 
Verso, 1977), 303-4.

22 Mikhail I. Tugan-Baranovskii, Russkaia fabrika v proshlom i naR oiashchem, published an-
golul: The Russian Factory in the Nineteenth Century. Transl. from the 3rd Russian Edition 
by Arthur Levin and Clara Levin (Homewood, IL: R.D. Irwin for the American Economic 
Association, 1970);  Rajani Kanta Das, Factory Labour in India (Berlin and Leipzig: W. de 
Gruyter & Co, 1923); idem, Factory Legislation in India. With an Introduction by John R. 
Commons (Berlin and Leipzig: W. de Gruyter & Co, 1923); idem, The Labour Movement 
in India (Berlin and Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1923); Marjorie Ruth Clarke, Organised 
Labour in Mexico (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1934; reprint: New 
York: Russell & Russell, 1973.)

23 A japán fejleményekről lásd: Carol Gluck, „The People in History: Recent Trends in 
Japanese Historiography”,  Journal of Asian Studies, 38 (1978-79), 25-50. Az innováció 
azonban nem szorítkozott pusztán erre a „romantikus” megközelítésre Lásd például: 
Nimura Kazuo, The Ashio Riot of 1907. A Social History of Mining in Japan. Edited by 
Andrew Gordon. Transl. Terry Boardman and Andrew Gordon (Durham, NC: Duke 
University Press, 1997). Az ausztrál munkástörténetről lásd: Lucy Taksa, ”What’s in a 
Name? Labouring Antipodean History in Oceania”,  in: Lucassen, Global Labour History, 
335-71
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Másodszor, a „létező szocializmus” országaiban is volt munkástörté-
net-írás, noha azt csak a marxista-leninista álláspont alapján lehetett mű-
velni. Itt a munkástörténet-írás legitimációs célokat szolgált, ami, ahogyan 
Niederhauser Emil megjegyezte, „paradox módon csak a mozgalomra fó-
kuszált, és a gazdasági és társadalmi feltételeket vagy kihagyták, vagy pe-
dig csak vázlatosan ábrázolták. Sok volt viszont a hősies harc és az áldozat, 
ami azonban nem volt hiábavaló, mert végső soron ennek köszönhető az 
úgymond boldog jelen.”24 Ebben a „valódi szocialista” kontextusban is voltak 
azonban különböző utak: említhetem  a lengyel-magyar változatot, ahol je-
lentős tudományos felfedezések születtek az államszocializmus összeomlása 
előtt, vagy az orosz utat, ahol a munkástörténet-írás nagy fellendülésnek in-
dult 1956 után, ami azonban vereséget szenvedett, és egy évtizeddel később 
átvette helyét a dogmatizmus; vagy a kínai utat, ahol a „felülről” irányított 
kapitalista átmenet komoly válságot okozott a humán tudományokban és a 
munkástörténet-írásban.25 A történészek azonban mindenhol a forradalom 
előtti időszakra koncentráltak, hogy elkerüljék a politikai nehézségeket.26 Az 
1989-1991-es rendszerváltást követően a munkástörténet-írás nehéz idősza-

24 Emil Niederhauser, „Die marxistische Geschichtswissenschaft in Osteuropa”,  Österrei-
chische Osthefte, 29 (1987), 147-57, 149.

25 Zenobiusz Kozik ad angol nyelvű beszámolót a lengyel munkástörténet-írás egyes fej-
leményeiről in: ”Research into the History of the Working Class Movement in Poland 
in the Years 1945-1987”,  in: Marian Leczyk (szerk.), La science historique polonaise dans 
l´historiographie mondiale (Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990), 
421-47. Lásd még Anna Żarnowska: Workers, Women, and Social Change in Poland, 1870-
1939 (Aldershot: Ashgate Variorum, 2004). Hartmut Zwahr egymaga teremtett kuta-
tói hagyományt az NDK-ban, amely hasonlatos volt a lengyel úthoz. Úttörő munkája: 
Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuchungen über das Leipziger 
Proletariat während der industriellen Revolution (Berlin: Akademie-Verlag, 1978), a mun-
kásosztály kialakulását dolgozta fel Lipcsében a 19. században.

 A kínai fejleményekről lásd: Mechtild Leutner, ”Sozialgeschichte in der VR China: 
Modernisierungsparadigma statt Marxismus?”,  Berliner China-Hefte, 11 (September 
1996), 47-63, és Arif Dirlik, ”Workers, Class, and the Socialist Revolution in Modern 
China”,  in: Lucassen, Global Labour History, 373-95.

26 „Állandóan panaszkodtak arról, hogy a szovjet történészek nem foglalkoznak eleget az 
októberi forradalommal és az azt követő évekkel.” Anatole G. Mazour és Herman E. 
Bateman, ”Recent Conflict in Soviet Historiography”,  Journal of Modern History, 24, 1 
(March 1952), 56-68, 66. 1956-tól a Szovjetunió megtapasztalhatott egy tíz éves olvadást. 
Ezt követően győzött az új dogmatizmus, amit csak 1987-ben sikerült megingatni.  Lásd 
a bevezetőt in: Robert W. Davies, Soviet History in the Gorbachev Revolution (Basingstoke 
[etc.]: Macmillan, 1989). Az 1956 és 1966 közötti időszakról lásd: Nancy Whittier Heer, 
Politics and History in the Soviet Union (Cambridge, MA, and London: Harvard University 
Press, 1971).

 Az 1917-et követő évekkel az észak-atlanti régió kommunista történészei (például a brit 
marxista történészcsoport tagjai, Eric Hobsbawm, John Saville, E.P. Thompson és má-
sok) sem foglalkoztak.
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kot élt át Kelet-Európában, éppen azért, mert összekapcsolták a legitimációs 
ideológiával.27

A harmadik és legfontosabb trend a munkástörténet-írás fejlődése a peri-
férián és a félperiférián. Ahogyan a „Dél” mind több országának munkássága 
jelentősen gyarapodott, úgy nőtt a tudományos érdeklődés e munkásság te-
vékenysége és múltja iránt.28 Ezek a tanulmányok nemritkán azokra a „prob-
lémákra” fókuszáltak, amiket a munkások okoznak a munkaadóknak és a 
kormányoknak. De ahogyan nőtt a „Harmadik Világ” önbizalma, úgy nőtt 
az érdeklődés a munkásmozgalmak teljesítménye iránt. Természetesen a 
különböző történészek politikai kötődése nagyon eltérő lehetett. J. Norman 
Palmer terjedelmes könyvében (A gyarmati munkáspolitika és adminisztráció, 
1960) például egy malayai gumiültetvény történetét írja meg a második vi-
lágháború előtti évtizedekben. Palmer  a vállalkozók és a hivatalnokok sze-
mével nézi a munkásokat. Jean Chesneaux munkája  (Le mouvement ouvrier 
en Chine de 1919 à 1927, 1962) a hivatalos kommunista álláspontot képviseli; 
míg Guillermo Lora könyve (Historia del movimiento obrero boliviana, 1967-
70) egy trockista mű.29 

Számos „déli” országban az elmúlt években virágzott a munkástörténet-
írás. A fejlődés különösen szembetűnő Latin-Amerikában, ahol különösen az 

27 Az orosz fejleményekről lásd: Andrei Sokolov, ”The Drama of the Russian Working Class 
and New Per~ ectives for Labour History in Russia”,  in: Lucassen, Global Labour History, 
397-452.

28 Természetesen vannak e szabály alól kivételek. Ez különösen igaz egyes arab országokra, 
ahol a historiográfia válságban van, mivel a kutatást gátolja az iszlám szigorú értelme-
zése és a politikai elnyomás. Néhány esetben a munkástörténet-írás virágzott egy ideig, 
majd szinte teljesen megszakadt. Ez történt például Nigériában, ahol az 1950-es évektől 
gyorsan fejlődött a historiográfia, de erős politikai orientációjú volt, és elsősorban a gyar-
mati felszabadító mozgalmakkal foglalkozott. A történészközösség az 1970-es években 
két pártra szakadt: a hagyományos és reformer szárnyakra. A reformerek pártolták a 
munkástörténet-írást, de ez a trend zsákutcába futott az 1980-as években, feltehetően az 
ország általános elszegényedése miatt. A hanyatlás másik tünete az a tény, hogy az 1956-
ban alapított Journal of the Historical Society of Nigeria, ami számos munkástémájú tanul-
mányt közölt, 1985-ben megszűnt. Ahogyan Dibua írta 1997-ben, a nigériai történetírást 
a „kihalás fenyegeti”.J.I. Dibua, ”The Idol, Its Worshippers, and the Crisis of Relevance 
of Historical Scholarship in Nigeria”,  History in Africa, 24 (1997), 117-37, 117. Lásd még 
Toyin Falola beszámolóját in: ”Trends in Nigerian Historiography”,  Transafrican Jour-
nal of History, 10 (1981), 96-112, és  A.O. Adeoye, ”Understanding the Crisis in Modern 
Nigerian Historiography”,  History in Africa, 19 (1992), 1-11. Az aftikai munkástörténet-
írás áttekintését lásd: Andreas Eckert, ”Geschichte der Arbeit und Arbeitergeschichte in 
Afrika”, Archiv für Sozialgeschichte, 39 (1999), 502-30.

29 J. Norman Parmer, Colonial Labour Policy and Administration. A History of Labour in the 
Rubber Plantation Industry in Malaya, c. 1910-1941 (Locust Valley, NY: Association for 
Asian Studies, 1960); Jean Chesneaux, Le mouvement ouvrier en Chine de 1919 à 1927 (Pa-
ris: Mouton, 1962); Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviana. 3 vols (La 
Paz [etc.]: Editorial ”Los Amigos del Libre”, 1967-70).
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1970-es években az észak-amerikai és európai diskurzus számos munkástémá-
jú kutatást inspirált. Az általános érdeklődés más, nem-elit csoportokra is át-
terjedt: így fókuszába kerültek a parasztok, a kisvállalkozók, a bennszülöttek, 
a „feketék” és a bevándorlók. John D. French ekképp összegezte ezt a fejlődést: 
„Azokban a latin-amerikai országokban, ahol erős volt a munkásmozgalom, 
már régóta létezett egy igen jelentős munkástörténet-írói hagyomány, példá-
ul Mexikóban, ami önmaga egy külön világ, de Chilében és Argentínában is. 
Az 1970-es évek zűrzavara után a munkástörténet-írás Brazíliában, Peruban 
és Ecuadorban is új erővel és találékonysággal tört előre. […] A munkástörté-
net-írás emellett tartósan virágzott Bolíviában, Kolumbiában, Venezuelában 
és Uruguayban is. A városi és falusi munkásság láthatóvá vált Közép-Ameri-
ka kevésbé iparosodott területein is. A spanyol karib-tengeri térségben Puerto 
Ricóban virágzott fel a munkástörténet-írás, miközben értékes tanulmányok 
születtek Kubáról és a Dominikai Köztársaságról is. Az angolul beszélő karibi 
országok sokszor még ma sem kapnak kellő figyelmet, holott kiváló munkák 
jelennek meg, amelyek folytatják a Ken Post és Walter Rodney által az 1970-es 
években írt klasszikus történeti monográfiák nagyszerű hagyományát.”30

Ugyanilyen figyelemreméltó a helyzet Dél-Afrikában. Itt is lezajlott az 
1970-es években egy nagy vita a munkástörténészek körében, bár itt a „szűk” 
(intézménytörténeti) és a „tág” (társadalmi és kulturális) megközelítés hívei 
között. „Valóban, megfigyelhető ez a kétféle irányvonal a dél-afrikai radi-
kális történetírásban: miközben a munkástörténet a munkahelyre, az ipari 
kapcsolatokra és a munkásszervezetekre fókuszál, a társadalomtörténet a 
munkásság és más elnyomott csoportok helyzetét az ipari termelésen kívül 
szemléli.” Ezen hasadás oka az 1970 utáni politikai fejlődés. Az új szakszer-
vezeti mozgalom feltétlenül szükségét érezte annak, hogy „saját, személyes” 
historiográfiája legyen, és „a munkástörténet-írás első erőfeszítéseit vagy 
közvetlenül az új szakszervezetek igényei diktálták, vagy pedig hasonló meg-
fontolások”.31 Ezzel egy időben egy másik fejlemény is történt a dél-afrikai 
szakirodalomban: azon dél-afrikai történészek, akik külföldön, elsősorban 
Nagy-Britanniában tanultak, hazatértek, és síkra szálltak egy szélesebb bá-
zisú munkástörténet mellett. E törekvések egyik képviselője volt a Történeti 
Műhely Mozgalom, amit Ralph Samuel, E. P. Thompson és mások művei 
inspiráltak.32

30 John D. French, ”Latin American and International Working Class History on the Brink 
of the 21st Century: Points of Departure in Comparative Labour Studies”,  Development 
and Society [Seoul National University], 29, 2 (2000), 137-63, at 138-39. Lásd még idem: 
”The Latin American Labor Studies Boom”,  International Review of Social History, 45 
(2000), 279-308.

31 Jon Lewis, „South African Labor History: A Historiographical Assessment”,  Radical 
History Review, 46-47 (1990), 213-35, at 213 and 218.

32 Belinda Bozzoli, ”Intellectuals, Audiences and Histories: South African Experiences, 

Mark Pittaway.indd   74 2012.11.21.   18:36:16



MARCEL VAN DER LINDEN – HATÁROK NÉLKÜLI MUNKÁSTÖRTÉNET  75

Indiában, ahol a politikai elit egy részét igen erősen befolyásolja a brit 
egyetemi hagyomány, a hatvanas évek végén nőtt meg az érdeklődés a mun-
kástörténet-írás iránt.33 Az első monográfiák közül számos erősen hagyomá-
nyos szemléletű volt, még akkor is, ha egyes szerzők már korán összekapcsol-
ták az intézményes a~ ektusokat a szélesebb társadalomtörténettel.34 Ezek 
a törekvések újabb ösztönzést kaptak az 1980-as években az ún. Subaltern 
Studies mozgalomtól, amelynek Ranajit Guha volt a fő kezdeményezője. Ez 
egy erősen átpolitizált irányvonal volt, amely a szegény és föld nélküli parasz-
tokra fókuszált, és több jelentős tanulmányt produkált.35 Időközben ez az 
iskola Dél-Ázsiában elvesztette korábbi jelentőségét, de paradox módon igen 
népszerű lett az amerikai kutatók körében.36 Ezzel az új fejleménnyel párhu-
zamosan megjelent egy harmadik áramlat, amelyben azok a fiatal kutatók 
játszották a főszerepet, akiket érdekelt a munkástörténet, de eltávolodtak a 
Subaltern Studies-tól, és a munkásokra és családjukra helyezték a hangsúlyt. 
Ez a harmadik iskola jóval több érdeklődést mutatott az infrastrukturális 
problémák iránt, és kezdeményező szerepet játszott egy munkástörténeti le-
véltár megalapításában.37

1978-88”,  Radical History Review, 46-47 (1990), 237-63; Philip Bonner, ”New Nation, 
New History: The History Workshop in South Africa, 1977-1994”,  The Journal of Ame-
rican History, 81, 3 (December 1994), 977-85; Alan Cobley, ”Does Social History Have a 
Future? The Ending of Apartheid and Recent Trends in South African Historiography”,  
Journal of Southern African Studies, 27 (2001), 613-25; Martin Legassick, ”The Past and 
Present of Marxist Historiography in South Africa”,  Radical History Review, 82 (Winter 
2002), 111-30.

33 A korai indiai munkástörténet-írás hagyományait lásd:  Sanat Bose, ”Indian Labour 
and Its Historiography in Pre-Independence Period”,  Social Scientist [New Delhi], 143 
(April 1985), 3-10, és Ranajit Das Gupta, ”Indian Working Class and Some Recent 
Historiographical Issues”,  Economic and Political Weekly, 31-8 (February 24, 1996), 
L27-L31. A hatvanas évek nagy áttörése feltűnő például a Proceedings of the Indian History 
Congress-ben, 1968-tól. 

34 Ennek talán egyik legjobb példája Ranajit Das Gupta. Tanulmányait angolul lásd in: 
Labour and Working Class in EaR ern India. Studies in Colonial History (Calcutta: K.P. 
Bagchi & Co., 1994).

35 Shahid Amin, Sugarcane and Sugar in Gorakpur. An Inquiry into Peasant Production for 
Capitalist Enterprise in Colonial India (Delhi: Oxford University Press, 1984); Dipesh 
Chakrabarty, Rethinking Working Class History: Bengal, 1890-1940 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1989); Gyan Prakash, Bonded Histories: Genealogies of Labour 
Servitude in Colonial India (Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1990).

36 A Subaltern Studies kritikájához lásd: Vinay Bahl, ”Situating and Rethinking Subaltern 
Studies for Writing Working-Class History”,  in: Arif Dirlik, Vinay Bahl és Peter Gran 
(szerk.), History after the Three Worlds. Post-Eurocentric Historiographies (Lanham [etc.]: 
Rowman & Littlefield, 2000), 85-124, és Vasant Kaiwar, ”Towards Orientalism and 
Nativism: The Impasse of Subaltern Studies”,  Historical Materialism, 12, 2 (2004), 189-
247.

37 Fontos publikációk ebből a körből például: Dilip Simeon, The Politics of Labour under Late 
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Ha eltekintünk a globális Délen lejátszódó fejleményektől, akkor is el-
mondható, hogy az 1950-es évektől az Európában, Észak-Amerikában és 
Ausztráliában működő történészek érdeklődése is megnőtt az afrikai, ázsiai 
és latin-amerikai országok munkásmozgalma iránt. Ez politikai motivációjú 
figyelem is volt, ami eredetileg sokat „köszönhetett” a hidegháborús környe-
zetnek és a gyarmati felszabadító mozgalmaknak: erősen antikommunista 
érzület, valamint az a vágy motiválta, hogy csökkentsék az ezen országok 
munkásaira gyakorolt kommunista befolyást.38 Természetesen voltak szoci-
alista vagy kommunista érzelmű történészek is, akik a „másik oldalon” dol-
goztak a felszabadult gyarmatok vagy félgyarmatok történetén.39 Valamivel 
később, a nemzetközi diákmozgalom hatására a fiatal japanológusok, sinoló-
gusok és afrikanisták elkezdtek érdeklődni a vizsgált régió munkástörténete 
után is, amit számos disszertáció és monográfia bizonyít.40 Míg a kommunis-

Colonialism: Workers, Unions and the State in Chota Nagpur, 1928-1939 (Delhi: Manohar, 
1995); Janaki Nair, Miners and Millhands. Work, Culture and Politics in Princely Mysore 
(New De ArbeiterInnengeschichte [etc.]: Sage, 1998); Samita Sen, Women and Labour 
in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry (Cambridge [etc.]: Cambridge Univer-
sity Press, 1999); Rajnarayan Chandavarkar, The Origins of Industrial Capitalism in In-
dia: Business Strategies and the Working Classes in Bombay, 1900-1940 (Cambridge [etc.]: 
Cambridge University Press, 1994); idem, Imperial Power and Popular Politics: Class, 
Resistance and the State in India, c.1850-1950 (Cambridge [etc.]: Cambridge University 
Press, 1998); Chitra Joshi, Lost Worlds of Labour. Culture and Community in North India  
(Delhi: Permanent Black, 2002); Rana Behal and Marcel van der Linden (szerk.), India’s 
Labouring Poor: Historical Studies c. 1600-c. 2000 (Delhi: Foundation Books, 2007).

38 Latin-Amerikáról például lásd:: Robert J. Alexander, Communism in Latin America (New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1957); Idem, The Communist Party of Venezue-
la (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1969); Boris Goldenberg, Kommunismus in 
Lateinamerika (Stuttgart [etc.]: Kohlhammer, 1971). Délkelet-Ázsiáról lásd: Ruth Tho-
mas McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1965). Kelet-Ázsiáról lásd: Robert A. Scalapino, The Japanese Communist Movement, 
1920-1966 (Berkeley [etc.], 1967); idem és Chong-Sik Lee, Communism in Korea (Berkeley 
[etc.]: University of California Press, 1972). Scalapino csak 1983-ban publikálta a The 
Early Japanese Labour Movement. Labour and Politics in a Developing Society (Berkeley, CA: 
Center for Japanese Studies, 1983) c. munkáját, ami 1982-es decemberi utószava sze-
rint „a legutolsó zárófejezet kivételével pontosan húsz évvel ezelőtt már meg volt írva”. 
Lásd a bibliográfiát in: Enrica Colotti-Pischel and Chiara Robertazzi, Ĺ Internationale 
Communiste et les problèmes coloniaux 1919-1935 (Paris: Mouton, 1968).

39 Például Franciaországban lásd: Jean Suret-Canale, Ĺ Afrique noire — l´ère coloniale (Paris: 
Editions Sociales, 1964); Chesneaux, Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927; angolul: 
The Chinese Labour Movement 1919-1927. Trans. H.M. Wright (Stanford, CA: Stanford 
University Press, 1968). Chesneaux  kidolgozott egy munkatervet is a kínai munkásság 
nyugati történészei számára. Lásd: ”Per~ ectives des études d´histoire contemporaine 
chinoise”,  Archív Orientální, 31 (1963), 310-20. Chesneaux munkájának kritikájához lásd: 
Arif Dirlik, ”Workers, Class, and the Socialist Revolution”.

40 Például: Manfred Pohl, Die Bauernpolitik der Kommunistischen Partei Japans, 1922-1928 
(Hamburg: Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, vol. 
62, 1976); Regine Mathias, Industrialisierung und Lohnarbeit. Der Kohlebergbau in Nord-
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ták és antikommunisták gyakran csak intézménytörténeti szempontokkal 
foglalkoztak, az „új baloldal” követői általában a tágabb munkástörténetet 
művelték. 

Másodszor, azokban az országokban, ahol a munkástörténet intézmé-
nyes a~ ektusai iránt csökkent az érdeklődés, megfigyelhető egyfajta foly-
tonosság, mert a kutatók a társadalomtörténet szomszédos oldalai irányába 
mozdultak el, például a nőtörténet, az etnikai csoportok tanulmányozása 
vagy pedig a migráns-tanulmányok felé.

SZERVEZETEK ÉS HÁLÓZATOK          
 

A munkástörténészek az 1950-es évek végétől kezdték kiépíteni saját szerve-
zeteiket és elősegíteni a kommunikációt. 1959-ben Ausztriában létrehozták 
a Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung nevű szervezetet. Britan-
niában 1960-ban jött létre egy hasonló társaság (a munkásság és munkás-
mozgalomtörténet-írásért), Society for the Study of Labour History néven. 
1961-ben ennek társintézményét is létrehozták Ausztráliában (Austrialian 
Society for the Study of Labour History).41 Hamarosan hasonló szervezetek 
alakultak Kanadában, az Egyesült Államokban, Svédországban, Írországban 
és más országokban is.

Az észak-atlanti régión kívül eső országokban csak nemrég történt meg 
az igazi fellendülés a konferenciák szervezése, társaságok alapítása, stb. dol-
gában. Igaz, 1977-ben volt egy fontos dél-afrikai esemény – ebben az évben 
alakult meg a Munkástörténeti Műhely – de igazi áttörésre csak 1996-ban 
került sor. Ekkor alapították meg az Indiai Munkástörténészek Társaságát, 
ami nemcsak kétévente rendez konferenciákat, hanem sok más tevékenység-
ben is aktívan részt vesz.42 2000-ben megalakult a Mundos do Trabalha, ami a 
brazil történészek társaságán belül (ANPUH) öleli fel a munkástörténésze-

Kyushu  und sein Einfluss auf die Herausbildung einer Lohnarbeiterschaft (Vienna: Beiträge 
zur Japanologie, vol. 15, 1978). Lásd még Bill Freund áttekintését, ”Labour and Labour 
History in Africa: A Review of the Literature”,  African Studies Review, 27, 2 (1984), 1-58, 
aki nemcsak az afrikai, hanem sok európai és észak-amerikai munkára is kitér. 

41 Az ausztrál társaságról és Labour History c. folyóiratáról lásd: Eric Fry, ”The Labour 
History Society (ASSLH): A Memoir of its First Twenty Years”,  Labour History, 77 (Nov-
ember 1999), 83-96, és Greg Patmore, ”`The Right Wing Won t́ Write´ – Labour History 
in 1962”,  Labour History, 82 (May 2002), vii-ix.

42 Az ötlet egy ilyen társaság megalapítására az első indiai munkástörténeti konferencián 
merült fel először, amelyet a ”South Asian Labour: Local and Global Linkages” címmel 
rendeztek 1995 októberében az anszerdami   International Institute of Social History-ban 
(szervezők: Prabhu Mohapatra és Marcel van der Linden). A társaság 1996 decemberében 
alakult meg a Jawaharwal Nehru Egyetemen rendezett találkozón New Delhiben. 1998 
óta szervez kétéves konferenciákat. Lásd: http://www.indialabourarchives.org/ailh.htm.

Mark Pittaway.indd   77 2012.11.21.   18:36:16



78  A MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJ ÚTJAI

ket.43 Az első konferenciákat Karachiban (1999), Szöülban (2001) és Jakar-
tában (2005) tartották.44 Egy második dél-afrikai konferenciára 2006-ban, 
Johannesburgban került sor.

A nemzeti erőfeszítésekkel párhuzamosan erősödtek a kapcsolatok a 
különböző országok és kontinensek munkástörténészei között. Már a ko-
rai munkástörténészek is „átlépték” a határokat, amikor az Internacionálék 
történetét tanulmányozták (Első, Szocialista és Kommunista), vagy azt, ho-
gyan befolyásolta a párizsi Kommün vagy az orosz forradalom más orszá-
gok történetét. 45 Szisztematikus transznacionális kapcsolatokról azonban, 
ha óvatosak vagyunk, akkor a legkorábban csak az 1960-as évektől beszél-
hetünk, noha úttörő munkát végzett e téren az International Institute of 
Social History által elindított Grüngbergs Archiv (1911-30) és az Internatio-
nal Review of Social History (1936-40).46 A véleménycsere 1965-ben intéz-
ményes státuszt kapott, ez évben rendezték meg a Munkástörténészek első 
Nemzetközi Konferenciáját, amit évente rendeztek újra. Ezek a konferenciák 
alkalmat adtak a keleti és nyugati történészek találkozására. A kommuniz-
mus 1989-es összeomlásával megszűnt a találkozó ezen ~ eciális jellege; de 
már azelőtt is szárazzá vált a linzi dialógus, mert a résztvevők kerülni akar-

43 Lásd: http://www.ifch.unicamp.br/mundosdotrabalho/
44 A Karachiban tartott találkozó szervezői voltak: Kamran Asdar Ali (University of 

Roche� er, USA), Karamat Ali (piler) és Yunas Samad (University of Bradford, UK). Lásd 
a beszámolót in: Yunas Samad and Kamran Asdar Ali, ”Labour in Pakistan”,  Internatio-
nal Labour and Working-Class History, 58 (Fall 2000), 314-17. A szöuli beszámolót lásd a 
szervezőtől, Lim Jie-Hyuntól in: ”From Hard History to Soft History: Cultural Histories 
of the Korean Working Class”, International Labour and Working-Class History, 61 (Spring 
2002), 169-172. A jakartai találkozó szervezői voltak: Jan Elliott (Wollongong University, 
Australia), Erwiza (LIPI, Yogyakarta, Indonesia) és Ratna Saptari (IISH, Amsterdam, 
The Netherlands). Nincs publikált beszámoló. A második johannesburgi konferenciáról 
lásd: Philip Bonner, Jonathan Hyslop és Lucien van der Walt (szerk.), ”Transnational and 
Comparative Per~ ectives on Southern African Labour History”,  ~ ecial issue of African 
Studies, 66, 2-3 (August-December 2007), 137-385. 

 Az első iráni munkástörténész-konferenciára száműzetésben, az amszerdami Inter-
national Institute of Social History-ban került sor. Szervezői voltak: Touraj Atabaki és 
Marcel van der Linden. Lásd Atabaki és van der Linden (szerk.), ”Twentieth-Century 
Iran: History from Below”,  ~ ecial theme in International Review of Social History, 48 
(2003), 353-455.

45 Az Internacionálék története legkésőbb  James Guillaume munkájával kezdődik: 
Ĺ Internationale. A szakirodalom áttekintésés az 1980-as évek közepéig lásd: Marcel 
van der Linden, ”Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940: Fragments of a 
Bibliography”,  in: Frits L. van Holthoon és Marcel van der Linden (szerk.), Internationalism 
in the Labour Movement, 1830-1940 (Leiden [etc.]: Brill, 1988), vol. II, 624-54.

46 A Grünbergs Archiv hivatalos neve Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung volt. Az International Review for Social History 1956-ban újraindult, és 
felvette az International Review of Social History nevet.
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ták az ellentmondásokat. Az 1990-es évek elejétől a szervezők megpróbálják 
a színvonal emelésével növelni a konferencia vonzerejét.47

A nemzetközi kapcsolatok növekedését mutatja az IALHI 1970-es meg-
alakulása (International Association of Labour History Institutions), vagy 
pedig az amerikai bázisú folyóirat: European Labor and Working Class History 
(1975-től: International Labor and Working Class History).

A GLOBÁLIS MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS FELEMELKEDÉSE

Amikor a munkástörténet-írás elterjedt az egész világban, kezdetben még 
itt is jelentkezett az eurocentrikus és monád-logikájú megközelítés. A „pe-
rifériális helyzetű” munkástörténészek a bányászokra, a dokkmunkásokra, 
az ültetvényeken dolgozókra, stb. koncentráltak, és elhanyagolták a csalá-
dot és magát a munkafolyamatot. Túl gyakran foglalkoztak csak a sztráj-
kokkal, szakszervezetekkel és politikai pártokkal. És, ami a legfontosabb, ők 
is az észak-atlanti fejlődést vették alapul, amelynek modelljébe a periféria 
munkásait sehogyan se sikerült beilleszteni.48 Fokozatosan azonban voltak 
törekvések egy kevésbé eurocentrikus megközelítés irányába. Úttörők vol-
tak ezen a téren Walter Rodney, aki a felső-guineai partvidékről és a guineai 
munkásokról írt nagy monográfiákat (1970 és 1981), Charles van Onselen, 

47 Helmut Konrad, ”Die Krise überwunden. Die Linzer Konferenzen der ITH gehen ins 
vierte Jahrzehnt”,  Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung, 30 (1994), 575-78. A konferencia előtörténetéhez és az osztrák 
levéltáros, Rudolf Neck (1921-99) központi szerepéhez lásd: (1921-99): Herbert Steiner, 
”Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung”,  in: Isabella Ackerl, Wal-
ter Hummelberger, and Hans Mommsen (szerk.), Politik und Gesellschaft im alten und 
neuen Österreich: Festschrift für Rudolf Neck zum 60. Geburtstag (Munich: Oldenbourg, 
1981), vol. II, 351-58. A konferencia anyagait rendszeresen publikálta az International 
Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. Már jóval az 1990-es évek előtt alig-alig volt 
lényegi kritériuma az anyagok publikálásának.

48 Az Európán kívüli világ historiográfiáját az „ami még nem elég fejlett” és „ami hiányzik” 
jellemzi, mutat rá Dipesh Chakrabarty in: ”Postcoloniality and the Artifice of History: 
Who Speaks for `Indian´ Pasts?”,  Representations, 37 (Winter 1992), 1-26. Érdemes vi-
szont rámutatni, hogy a Subaltern Studies projekt (amiben Chakrabarty részt vett) sem 
tudta megkerülni ezt a problémát. A projektet így harangozták be: „A gyarmati India 
historiográfiájának az volt a központi problémája, hogy nem sikerült nemzetté válni, amit 
a burzsoázia és a munkásság gyengeségével magyaráztak, ami nem tudta legyőzni a gyar-
matosítókat és kivívni egy győztes, klasszikusan tizenkilencedik századi polgári-demok-
ratikus forradalmat”. Ranajit Guha, ”On Some A~ ects of the Historiography of Colonial 
India”,  in: Ranajit Guha és Gayatri Chakravorty Spivak (szerk.), Selected Subaltern Studies 
(New York [etc.]: Oxford University Press, 1988), 37-43, at 43. Ez a „problematika”, noha 
Komintern frazeológiát követ, valójában nyugati toposz. Rajnarayan Chandavarkar, 
”`The Making of the Working Clasś : E.P. Thompson and Indian History”,  History 
Workshop Journal, 43 (1997), 177-96, 182.

Mark Pittaway.indd   79 2012.11.21.   18:36:16



80  A MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJ ÚTJAI

aki Chibaro c. munkájában a dél-rhodéziai bányamunkáról írt, és Ranajit Das 
Gupta, aki több tanulmányt írt az asszámi, bengáli és más területek ültet-
vénymunkásairól, bányászairól és textilmunkásairól (Labour and Working 
Class in EaR ern India, 1994).49

Az eurocentrikus monád-logikát a világ több pontjáról és különböző ol-
dalakról bírálták – kezdetben lassan, később gyorsabban. Ennek első oka, 
hogy az észak-atlanti régióból kiindulva felvirágzott a nemzetközi összeha-
sonlító kutatás. Természetesen az összehasonlító módszer sokkal régebbi, és 
már a tizenkilencedik században használták a humán tudományokban és 
a társadalomtörténetben. A munkástörténetben is voltak korai próbálko-
zások, néha implicite (például Sombart híres esszéjének a címében: „Miért 
nincs szocializmus az Egyesült Államokban?”) de gyakran explicite is. 50 
1970 után megsokasodtak az ilyen összehasonlító munkák. De egy ideig nem 
szakítottak a monád-logikával, mert továbbra is különálló „esetekként” ke-
zelték a vizsgált országokat. A per~ ektíva azonban tágult, amikor világossá 
vált, hogy a mozgalmak gyakran erősen befolyásolták egymást, és nemcsak 

49 Walter Rodney, A History of the Upper Guinea CoaR , 1545-1800 (Oxford: Clarendon Press, 
1970); idem, A History of the Guyanese Working People, 1881-1905 (Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press, 1981); Charles van Onselen, Chibaro: African Mine Labour in 
Southern Rhodesia (Johannesburg: Ravan Press, 1976); Gupta, Labour and Working Class 
in EaR ern India.

50 Werner Sombart, Why Is There No Socialism in the United States?, trans. Patricia M. 
Hocking and C.T. Husbands (London: Macmillan, 1976). Eredetileg tanulmányok vol-
tak: ”Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats”,  Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 21 (1905), 210-36, 308-46, 556-611; egy évvel ké-
sőbb jelent meg a könyv: Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? (Tü-
bingen: Mohr, 1906).

 1922 nagyon termékeny éve volt az explicite összehasonlító munkástörténet-írásnak. 
Lásd: Hans Bötcher, Zur revolutionären Gewerkschaftsbewegung in Amerika, Deutschland 
und England. Eine vergleichende Betrachtung (Jena: Gustav Fischer, 1922); Edvard Bull, Den 
Skandinaviske Arbeiderbevegelse 1914-1920 (Kristiania: Det Norske Arbeiderparti, 1922); 
Bo-Gabriel de Montgomery, British and Continental Labour Politics. The Political Labour 
Movement and Labour Legislation in Great Britain, France and the Scandinavian Countries, 
1900-1922 (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1922). Még régebbi a munkások 
életkörülményeinek összehasonlítása. Lásd például: Carl Kindermann, Zur organischen 
Güterverteilung. II. Die Glasarbeiter Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika 
in ihrer allgemeinen materiellen Lage (Leipzig: Duncker & Humblot, 1896), a német és ame-
rikai üvegmunkásokról. 

 Kiterjedtebb bibliográfiáról az összehasonlító munkástörténetről lásd: Multiple Count-
ry Surveys of West European Labour History”,  in: Heerma van Voss és Marcel van der 
Linden, Class and Other Identities. Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of Euro-
pean Labour History, 186-90, és Marcel van der Linden, ”A Bibliography of Comparative 
Labour History”,  in: Jim Hagan and Andrew Wells (szerk.), Australian Labour and 
Regional Change. Essays in Honour of R.A. Gollan (Rushcutters Bay, NSW: Halstead Press, 
1998), 117-45.
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az „esetek” voltak érdekesek, hanem az interakciók és a globális és helyi be-
ágyazottság is.

A „periféria” munkástörténet-írása jelentősen hozzájárult az euro cent-
rikus monád-logika egészének megtöréséhez. Egyfelől, segített megingatni 
Sombartnak az a kijelentését, hogy csak egyfajta „kultúrkörhöz” tartozó né-
peket lehet összehasonlítani. Másfelől, a nemzetállam egyre inkább történeti 
kontextusba került, és ezáltal relativizálódott. Ezt a két tendenciát világosan 
meg kell különböztetni, de többé-kevésbé egymással párhuzamosan ásták alá 
az eurocentrikus monád-logikát. Megjelenésük olyan változásokhoz kapcso-
lódik, amelyek a második világháború óta zajlottak, vagy már előtte elkez-
dődtek. Ezek:

–   A gyarmati felszabadító mozgalmak eredményeképpen sok új ország 
jött létre Afrikában és Ázsiában, amelyek megkezdték a saját társa-
dalomtörténetük vizsgálatát; ezáltal a munkástörténet nemcsak egy 
egyre növekvő fontosságú „perifériás” komponenssel gazdagodott (nőtt 
a monádok száma), hanem nagyon hamar világossá vált az is, hogy a 
periféria történetét nem lehet megírni a metropolisz története nélkül.   

–  Kialakultak a transzkontinentális közösségek, mint például a pán-
afrikanizmus.

–  A történeti migrációs tanulmányokban megjelent az a felismerés, hogy 
a „nemzeti-etnikai zárvány” megközelítés félreértelmezi a migránsok 
életének realitását, mert gyakran transzkulturálisan élnek. 

–  A határkultúrák, amelyeket „felfedeztek”, nem illettek bele a monád-
logikai sémába.

–  Ugyanez vonatkozik a transznacionális tüntetésekre és sztrájkokra.

Mindezek, valamint a globalizáció folyamatának következményei, mint 
a proletarizálódás a „periférián”, a munkástiltakozás új formáinak megjele-
nése, új munkásmozgalmak, és a világ globális beágyazottságának és a köl-
csönös egymásra utaltságnak (egy világ) növekvő tudatossága egy újfajta 
historiográfiát sürget, amelyben az észak-atlanti és európai hagyományos 
munkástörténet eredményei beilleszthetőek egy új, globális keretbe. Ez egy 
igen ambiciózus projekt, ami még csak alig-alig kezdődött el. Az új kiinduló-
pont számos célja még ismeretlen, vagy pedig kifejtésre vár. Izgalmas átmene-
ti helyzetben vagyunk, ahol a munkástörténetnek újra fel kell találnia magát. 
A régi és új munkástörténet-írás lassan teret ad a globális munkástörténet-
írásnak.51

Mire utal a „globális munkástörténet-írás fogalma? Természetesen min-
denki mást és mást érthet alatta, én azonban a következőket gondolom:

51 Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays toward a Global Labor History (Leiden 
and Boston, Brill, 2008).
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–  Ami a módszertant illeti, azt javasolnám, hogy legyen egy „érdeklődési 
terület” inkább, mintsem egy elmélet, amit mindenkinek követnie kell. 
Tudjuk, és el kell fogadnunk, hogy kutatási elképzeléseink és értelme-
zési keretünk nagyon különböző lehet. Ez a pluralizmus nemcsak elke-
rülhetetlen, hanem szellemileg nagyon stimuláló is lehet – feltéve, ha 
mindig készek vagyunk arra, hogy komolyan megvitassuk eltérő néze-
teinket. A kiindulópontunktól függetlenül azonban törekednünk kell 
arra, hogy termékenyen dolgozzunk ugyanazon a kutatási területen. 

–  Ami a témákat illeti, a globális munkástörténet-írás a transznacionális 
és még inkább transzkontinentális munkára és a munkások társadalmi 
mozgalmaira fókuszál a szó legtágabb értelmében. „Transznacionális” 
alatt azt értem, hogy minden történeti folyamatot szélesebb kontextus-
ba helyezünk, mindegy, hogy földrajzilag milyen „kicsi” az interakció 
vagy azok kombinációja, más folyamatokkal összehasonlítva. A mun-
ka tanulmányozása felöleli mind a szabad és nem szabad, mind pedig 
a fizetett és fizetetlen munkát. A munkások társadalmi mozgalmai 
magukba foglalják mind a formális szervezeteket, mind pedig az in-
formális tevékenységet. A munka és a társadalmi mozgalmak együttes 
tanulmányozása azt jelenti, hogy komoly figyelmet kap a másik oldal (a 
munkaadók, a hatóságok) is. A kutatás tárgya nemcsak maga a munkás, 
hanem családja is. A gender viszonyok fontos szerepet játszanak mind a 
családban, mind pedig a munkaügyi kapcsolatokban is.

–  Ami a vizsgált periódust illeti, azt hiszem, hogy a globális munkás-
történet-írásnak elvben legalábbis nincsenek időbeli korlátai, noha 
azt mondanám, hogy a gyakorlatban a hangsúly legyen a világpiac ti-
zennegyedik századtól kezdődő kialakulásával párhuzamosan fejlődő 
munkásságon és a munkások társadalmi mozgalmain. Ahol azonban 
szükséges visszamenni időben az összehasonlítás miatt, természetesen 
elfogadható egy ezt megelőző történeti idő.

Ez egy nagyon ambiciózus projekt, ami csak most kezdődött el. Az új 
megközelítés számos célja még bizonytalan, vagy kifejtésre vár.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÚJ ALAPOKRA?

A globális munkástörténet-írásnak számos akadályt kell leküzdenie ahhoz, 
hogy felvirágozzon. Ezek az akadályok gyakran technikaiak, mit például az a 
tény, hogy a globális Dél számos országában nem működik klimatizált, aktív 
gyűjtőmunkát folytató levéltár. 52 Nem akarok most belemenni a technikai 

52 Hogy lehetséges jól működő levéltárat létrehozni szerényebb anyagi eszközökkel is, arra 
bizonyíték a V.V. Giri National Labour Institute az indiai Noidában.
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problémákba, és csak a lényegi kihívásokra koncentrálok. Mivel a legnagyobb 
akadály mi magunk vagyunk, hagyományos elméleteinkkel és értelmezése-
inkkel. Már említettem a két legfontosabb buktatót: a módszertani naciona-
lizmust és az eurocentrizmust.

A hagyományos munkástörténet minden fontos koncepciója elsősorban 
az észak-atlanti régió tapasztalatain alapul, és ezért kritikai felülvizsgálatot 
igényel. Ez vonatkozik mindjárt magának a „munkának” a koncepciójára. A 
legtöbb nyugati nyelvben (angol, francia, spanyol, olasz, stb.) gyakran megkü-
lönböztetik a „work” és „labour” fogalmakat: a „labour” általában szenvedésre 
és erőfeszítésre utal, míg a „work” a kreatív folyamatokra. Ez a kettős jelentés, 
amiből a filozófus Hannah Arendt messzemenő analitikai következtetése-
ket vont le,53 sok más nyelvben egyszerűen nem létezik, és néha nem is lehet 
egy szóval érzékeltetni a különbséget, mert ezek a koncepciók elvonatkoztat-
nak a nyelvi folyamatok ~ ecifikus jellemzőitől. Ezért meg kell vizsgálnunk, 
hogy transzkulturálisan mennyire használható a „work” és „labour” megkü-
lönböztetése, vagy legalábbis precízebben kell megfogalmaznunk tartalmu-
kat, mint ahogyan szoktuk. 

Hol kezdődik a „labour”, és hol ér véget? Hol húzzuk meg a pontos határt 
a „work” és „labour” között, vagy ez a határ kevésbé nyilvánvaló, mint aho-
gyan sokszor gondoljuk?

Át kell értékelnünk a „munkásosztály” fogalmát is. Úgy tűnik, hogy a 
fogalmat a tizenkilencedik században „találták fel”, hogy megkülönböztes-
sék az ún. „tiszteletreméltó” munkásokat a rabszolgáktól és más nem szabad 
munkásoktól, a kispolgároktól és a társadalom szegény számkivetettjeitől, a 
lumpenproletariátustól. Sok ok miatt, amit itt nem részletezhetek, ez az ér-
telmezés egyszerűen nem működik a globális Délen. Azok a társadalmi cso-
portok, amik a régi és új munkástörténet-írás szemével nézve kvantitatívan 
nem számítanak – kivétel, ami erősíti a szabályt – jelentik a szabályt Ázsia, 
Afrika és Latin-Amerika nagy részein. Egy új koncepciós keretet kell kidol-
goznunk, ami nem annyira kirekesztésre törekszik, hanem arra, hogy integ-
rálja a fogalomba a függő vagy marginalizált helyzetű munkásokat. Fel kell 
ismernünk, hogy azok a „valódi” bérmunkások, akikről Marx ír, vagyis azok 
a munkások, akik szabad emberként rendelkezhetnek munkaerejükről, mint 
áruról, és nincs eladni való árujuk,54 csak egyfajta módja annak, ahogyan a 
kapitalizmus árucikké változtatja a munkaerőt és a munkást. Nagyon sok 
más olyan formája is van a munkának, ami figyelmet igényel, mint például a 
szerződött munkaerő vagy a részes földművelők. 55

53 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: Chicago University Press, 1958).
54 Karl Marx, Capital, vol. I, trans. Ben Fowkes (Harmondsworth: Penguin, 1976), 272.
55 Részletesebben lásd a Workers of the World c. könyvem második fejezetét.
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Az implikáció az, hogy a munkástörténet-írásnak meg kell haladnia a 
diszciplináris korlátokat – ami már folyamatban van. A szerződött mun-
kaerő témája sokszor egybeesik a globális munkástörténet-írás tematikájá-
val. De elmondhatjuk ezt az indiai kulikról is, akiket Ázsia más részein, sőt 
Ausztráliában, a Fidzsi-szigeteken és a karibi térségben is alkalmaztak.

Egy szélesebb megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy komolyan ve-
gyük azokat az anomáliákat, amelyeket máig elhanyagolt a szakirodalom, mint 
például a bérelt rabszolgamunka-erőt, ami a világ számos pontján létezett. Ve-
gyük például a népes ganhadores táborát Észak-Kelet-Brazíliában a tizenkilen-
cedik században. A rabszolgatartók megparancsolták rabszolgáiknak, hogy 
nézzenek állás után, például Bahia kikötőjében. A ganhadores – írja a történész 
João Reis – „munka után nézve szabadon mozogtak az utcákon. Megszokott 
gyakorlat volt, noha nem általános, hogy a rabszolgatartók megengedték a 
rabszolgáknak, hogy uraik házain kívül éljenek, bérelt szobákban, ahol néha 
egykori rabszolgák voltak a háziurak. Csak azért mentek vissza uraik házába, 
hogy »kifizessék a hetet«, vagyis azt a heti (vagy néha napi) bérrészt, amiben 
megegyetek uraikkal. Ami ezen felül maradt, azt megtarthatták.” 1857-ben a 
salvadori ganhadores egy hétig sztrájkoltak. Az etnikai hovatartozás alapján ál-
lítottak fel munkacsoportokat, amelyek a mobilizáció gerincét alkották.56 

Amit ez a példa is mutat, az az, hogy nincs egyértelmű határvonal a 
„bérmunka” és a ganhadores fent leírt esete között. Meggyőződésem, hogy a 
munkástörténészeknek ezt  bizonytalanságot ösztönzőerőnek kell tekinte-
niük a munkásosztály koncepciójának újragondolására. A „munkásosztály” 
koncepciója, ami a 19. századi Európából eredt egyre inkább megkérdőjele-
ződött az elmúlt években. Történészek és szociológusok mutattak rá arra, 
hogy nincsenek egyértelmű határvonalak a „szabad” munka, az egyszemé-
lyes vállalkozás és a nem szabad munka között, és a városi és vidéki munka 
megkülönböztetését sem lehet abszolútnak tekinteni.

–  Először is, nagy kiterjedésű és komplikált szürke zónák vannak, tele 
átmeneti lokációkkal a „szabad” bérmunkások és a rabszolgák, a kény-
szervállalkozók és a lumpenproletaritátus serege között.

–  Másodszor, csaknem mind subaltern (alárendelt helyzetű) munkás 
olyan háztartásban él, ahol a munka számos módozata kombinálódik.

–  Harmadszor, az egyéni subaltern munkások is kombinálhatják a mun-
ka számos módozatát, mind egyidejűen, mind diakronikusan.

–  És utoljára, nincs világos határvonal a különböző subaltern munkáscso-
portok között.

56 João José Reis, ”`The Revolution of the Ganhadores’: Urban Labour, Ethnicity and the 
African Strike of 1857 in Bahia, Brazil”,  Journal of Latin American Studies, 29 (1997), 355-
93.
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Az implikációk messzire vezetnek. Láthatóan, a kapitalizmuson belül 
nagy létszámú osztályok élnek, amelyek munkaerejét különböző módokon 
kommodifikálják. Igen változatos csoportot alkotnak, kezdve a ganhadorestől 
a részes művelőkig, a kisiparosoktól a bérmunkásokig. Ennek a „sokaságnak” 
a történeti dinamikáját kell megértenünk, vagy legalábbis próbálkozni vele. 
Figyelembe kell vennünk, hogy a kapitalizmusban mindig is volt és valószí-
nűleg mindig is meglesz a kommodifikált munka számtalan változatának 
egymás mellett élő szimbiózisa. 

Hosszú fejlődése során a kapitalizmus számos munkafolyamatot felhasz-
nált, van, amit gazdasági kényszerítéssel, van, amit erősen nem-gazdasági 
komponens segítségével. Rabszolgák millióit hurcolták el erőszakkal Afri-
kából a karibi térségbe, Brazíliába és az USA déli államaiba. Indiai és kínai 
szerződéses munkások tömegeit hajóztak be, hogy nehéz munkát végezzenek 
Dél-Afrikában, Malajziában, vagy Dél-Amerikában. „Szabad” bevándorló 
munkások hagyták el Európát az Újvilágért, Ausztráliáért vagy a gyarmato-
kért. És ma a részes földművelők a világ mezőgazdasági termelésének jelentős 
részét adják. Ezek és más munkakapcsolatok szinkronban folynak, még ha 
van is egy szekuláris trend a „szabad bérmunka” irányába. Ma is van rabszol-
gaság, a részes földművesség nagyon is jellemző bizonyos területeken, stb. A 
kapitalizmus régen is, ma is kiválaszthatta, hogy a kommodofikált munka 
melyik formája illik bele egy adott történeti kontextusba; az egyik változat 
több profitot hoz ma, a másik holnap. Ha ez az érvelés helyes, akkor az arra 
int minket, hogy a bérmunkás-osztályra úgy gondoljunk, mint egy (fontos) 
kommodifikált munkaformára a sok között. Következésképpen az ún. „sza-
bad” munka nem tekinthető a modern kapitalizmusnak egyedül megfelelő 
formájú kizsákmányolásnak, hanem csak egy lehetőségnek a sok közül.

A kérdés, ami kétségtelenül megragadja a figyelmünket, hogy vajon mi is 
az, ami közös ezen kiterjesztett munkásosztály tagjai között. Hol húzódik 
a határvonal közöttük és a másik oldal, a kapitalisták és a munkaadók kö-
zött? Ha első vezérfonalként átvesszük a francia-görög filozófus, Cornelius 
Castoriadis kifejezését, akkor elmondhatjuk, hogy minden subaltern mun-
kás az „intézményesített alárendeltség” állapotában leledzik. Castoriadis 
számára az intézményesített alárendeltség a társadalmi autonómia ellenté-
te; megnyilvánul úgy, mint a privatizálódás és az elnyomás tömeges felté-
telrendszere, mint a gazdaság, a hatalom és az ideológia kikristályosodott 
globális, materiális és intézményes struktúrája, mint indukció, misztifiká-
ció, manipuláció és erőszak.” Az intézményesített alárendeltség kifejezi és 
szankcionálja „a társadalomnak egy antagonisztikus megosztását, és ezzel 
párhuzamosan, egyfajta társadalmi kategória győzelmét az egész felett. […] 
Ekképpen tehát a kapitalista gazdaság – termelés, elosztás, piac, stb. – elide-
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genedik annak függvényében, ahogyan a társadalom szétválik proletariátus-
ra és kapitalistákra.”57

Egy kicsit ~ ecifikusabbak lehetünk, ha követjük a filozófus G. A. Cohen 
útmutatását. Cohen azt írja, hogy „a termelési eszközöktől való megfosztott-
ság nem lényeges a proletár státuszhoz, ahogyan azt hagyományosan gondol-
ják. Jobb, ha azt mondjuk, hogy a proletárnak áruba kell bocsátania munkaere-
jét, hogy biztosítsa létfeltételeit. Lehetnek termelőeszközei, de nem elegendő 
ahhoz, hogy létminimumát biztosítsa, leszámítva azt az esetet, ha szerződést 
köt egy kapitalistával.”58 Marx nyomán Cohen a gazdasági kényszer kontex-
tusában értelmezi itt azt a frázist, hogy „a hogy a proletárnak áruba kell bo-
csátania munkaerejét”, de ha hozzátesszük a fizikai kényszert, akkor világos 
definíciót kapunk. Minden olyan munkás, aki munkaerejét eladni vagy kiköl-
csönözni kényszerül egy másik személynek akár gazdasági, akár nem gazdasági 
kényszer hatása alatt, a subaltern munkások csoportjához tartozik, függetlenül 
attól, hogy a munkás maga adja el, vagy kölcsönzi ki munkaerejét, illetve attól is, 
hogy a munkás birtokol-e termelő eszközöket. Ennek a provizórikus definíció-
nak minden a~ ektusa további reflexiót igényel.

Egy ilyen új koncepció és a munkásosztály-fogalom kitágítása segít minket 
abban, hogy jobban megértsük az ellenállás számos formáját, amit a subaltern 
munkások használtak az idők folyamán. A klasszikus megközelítés azt sugall-
ja például, hogy a sztrájkok olyan kollektív akciókat ölelnek fel, amelyek külön-
legesen a szabad bérmunkásokhoz kapcsolódnak. De ha megnézzük, hogyan 
fejezik ki a tiltakozást és gyakorolnak nyomást a munkaadókra a subaltern 
munkások különféle csoportjai (pl. rabszolgák, kényszervállalkozók, lumpen-
proletariátus, és a „szabad” bérmunkások), akkor azt látjuk, hogy jelentős a 
hasonlóság. A múltban a subaltern munkások összes csoportja sztrájkolt. A 
részesben foglalkoztatott chihuahuai ezüstbányászok például már az 1730-as 
években úgy tiltakoztak a munkaszerződésük visszavonása ellen, hogy bevet-
ték magukat a közeli hegyekbe. „Ott építettek egy ideiglenes korlátot, jelsza-
vakat pingáltak, amelyek tudtul adták elszántságukat, és megesküdtek arra, 
hogy megrohanják a San Felipe villát, megölik [a bányatulajdonost], San Juan 
y Santa Cruzt, és porrá égetik a házát. Az elkövetkező néhány hétben nem 
voltak hajlandók lejönni hegyi menedékükről, ahol tiltakozó dalokat írtak és 
énekeltek.”59 Ezek a bányászok csak aztán tértek vissza, hogy a püspök kikül-
dött egy papot, aki közvetített a felek között. A rabszolgák is rendszeresen 
sztrájkoltak. Az orosz jobbágyok „nem fogadták el uruk fennhatóságát”; be-

57 Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society. Trans. Kathleen Blamey 
(Cambridge: Polity Press, 1987), 109.

58 G.A. Cohen, Karl Marx́ s Theory of History: A Defence (Oxford: Clarendon Press, 1978), 72.
59 Cheryl English Martin, Governance and Society in Colonial Mexico: Chihuahua in the 

Eighteenth Century (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996), 51.
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szüntették a munkát, és „sztrájkba léptek”.60 A brit karibi térség ültetvényein a 
19. század elején szintén voltak egyoldalú munkabeszüntetések. „A lázadások 
Demerarán 1829-ben és Jamaicán 1831-ben mind úgy kezdődtek, mint a mo-
dern sztrájkok, más tiltakozó aktusokkal együtt, de nem gyilkolással. Csak 
amikor a helyi milícia tüzet nyitott, abban a hitben, hogy fegyveres felkelésről 
van szó, öltött a sztrájk erőszakos jelleget.”61

A munkásosztály kitágított fogalma lehetővé teszi, hogy újragondoljuk 
a sztrájk állítólag jól értett és gazdagon dokumentált jelenségét is. Ha bele-
vesszük a fogalomba a rabszolgákat és a szerződéses munkásokat is, akkor 
látható, hogy a sztrájk nagyon fontos, de ugyanakkor ~ ecifikus formája a 
munka kollektív elutasításának. Az ún. nem szabad munkások más for-
máit is alkalmazták a kollektív elutasításnak, amit feltétlenül bele kell ven-
ni elemzésünkbe. Mindannyian tudunk a szökevény rabszolgákról, akik 
megszöktek az ültetvényekről Észak-Amerikában, a karibi térségben és 
Dél-Amerikában is. De ez a fajta ellenállás nem tipikusan az Új Világ „ter-
méke”. Már a 9. században is a zanj, a dél-iraki sóbányákban dolgozó kelet-
afrikai eredetű rabszolgák csoportosan szöktek meg uraiktól, és megalapí-
tották Al Mukhtara városát, egy olyan helyen, ami megközelíthetetlennek 
számított.62 1873-ban Tanganyikában az ültetvényeken dolgozó rabszolgák 
nagy létszámban menekültek el uraiktól, és megalapították Makororát, ami 
„tüskés bozótok” és „megerősített erődök” mögött rejtőzött.63 1921-ben az 
asszámi Chargola-völgy teaültetvényein dolgozó kulik tiltakoztak, amikor a 
hatóságok megtagadták tőlük a fizetésemelést. Tömegesen távoztak az ültet-
vényekről. „Elhatározták, hogy hazamennek a falujukba, éltették Mahatma 
Gandhit, és azt mondták, hogy az ő parancsára cselekszenek.” Hamarosan 
az egész Chargola-völgy elnéptelenedett, két kert teljesen elvesztette az ott 
dolgozó munkaerőt, és általában 30-60%-os volt a munkaerő-veszteség. A 
Chargola-völgy kulijai keresztülmasíroztak Karimganjon, a főhadiszálláson, 
majd vonaton vagy gyalog folytatták az útjukat hazafelé.64

60 Peter Kolchin, Unfree Labour. American Slavery and Russian Serfdom (Cambridge, MA: 
Belknap Press, 1987), 258.

61 Monica Schuler, ”Akan Slave Rebellions in the British Carribean”,  in: Hilary Beckles and 
Verene Shepherd (szerk.), Caribbean Slave Society and Economy: A Student Reader (Kings-
ton and London, 1991), 373-86, at 382-83. 

62 Alexandre Popovic, La Révolte des esclaves en Iraq au IIIe, Ixe siècle (Paris: P. Geuthner, 
1976); idem, ”Al-Mukhtara”,  The Encyclopaedia of Islam. New Edition, vol. VII (Leiden: 
Brill, 1993), 526; idem, ”Al-Zandj. 2. The Zandj Revolts in ‘Irāk, ” The Encyclopaedia of 
Islam. New Edition, vol. XI (Leiden: Brill, 2002), 445-6. 883-ban a lázadás elbukott.

63 Glassman, Jonathan, ”The Bondsman’s New Clothes: The Contradictory Consciousness of 
Slave Resistance on the Swahili Coast”,  Journal of African History, 32, 2 (1991), 277-312, 308.

64 NitinVarma, ”Chargola Exodus and Collective Action  in the Colonial Tea Plantatons of 
Assam”,  SEPHIS e-magazine [http://sephisemagazine.org/issues/vol._3_2.pdf],  2 (January 
2007), 34-37, 34.
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Ha ezen hátteret is figyelembe vesszük, akkor az ún. szabad bérmunká-
sok sztrájkja csak egy formája a kommodifikált munka kizsákmányolása 
elleni kollektív ellenállásnak. És azt is el kell ismernünk, hogy a szabad bér-
munkások is gyakran használták a harc olyan formáit, amelyeket a subaltern 
munkásokhoz társítanak, pl. lincselés, lázadás, gyújtogatás, bombatámadás. 

Ha kitágítjuk per~ ektívánkat a kommodifikált munkára a kapitalizmus 
idején, jobb és hitelesebb történetet tudunk írni azokról a névtelen egyének-
ről és családjukról, akik, ahogy Bertolt Brecht írta, „felépítették Théba hét 
kapuját”, és gyakran „készítették el a győztesek lakomáját”.

TELEKAPCSOLATOK

Miközben ilyen módon rekonstruálhatjuk a munkások tapasztalatának és 
tevékenységének óriási sokszínűségét és logikáját, nem kerülhetik el figyel-
münket a globális kapcsolatok a tapasztalatok és az akciók között. Az ilyen 
kapcsolatokat már a múltban is gyakran felismerték, de a munkástörténé-
szek ugyanilyen gyakran figyelmen kívül hagyták ezeket mind a mai napig.

Rosa Luxemburg figyelembe vette ezeket a kapcsolatokat, amikor az I. vi-
lágháborút megelőző években egy (befejezetlen) kéziraton dolgozott, ami halá-
la után Introduction to Political Economy címmel jelent meg. A tanulmány elején 
polémiába keveredik Karl Bücherrel, a Történeti Iskola nagy hatású képvise-
lőjével, aki tagadta a világgazdaság létét.65 Hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét, 
Luxemburg rámutat a globális társadalmi, politikai, és gazdasági beágyazott-
ságok realitására. Néhány oldalon bizonygatja, hogy a brit textilipar gépesítése 
a 18. század végén hogyan tette tönkre a kéziszövőket Britannia nagy részén, 
míg növelte az észak-amerikai rabszolgák által megtermelt gyapot iránti keres-
letet. Amikor a transz-atlanti kereskedelem stagnált az amerikai polgárháború 
évei alatt (1861-65), a rákövetkező lancashire-i „gyapotéhség” nemcsak a brit 
munkások egy részét tette koldussá, hanem ösztönözte a munkások kivándor-
lását Ausztráliába, és megnövelte a gyapottermelést Egyiptomban és Indiában. 
Ezekben az országokban a farmereket a kommercializálódás megfosztotta a 
megélheté� ől, és egyebek mellett súlyos éhínséget okozott.66

Luxemburg példáját sokkal részletesebben fejtette ki, de ami itt most ben-
nünket érdekel, az az, hogy olyan narratívát írt, ahol megmutatta, hogyan 
befolyásolja az egyik kontinensen bekövetkező fejlődés egy másik kontinens 
sorsát, és hogyan működik visszafelé is ez a kapcsolat. Bizonyította, hogy az 

65 Karl Bücher, Karl. Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche (Tübingen: H. 
Laupp’sche Buchhandlung, 1906), 142.

66 Rosa Luxemburg,”Einführung in die Nationalökonomie,” in: Luxemburg, Gesammelte 
Werke, vol. 5 (Berlin: Dietz, 1985), 524-778, at 557-60.
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észak-amerikai rabszolgák, a brit textilmunkások, az egyiptomi és indiai kis-
farmerek és az ausztrál bevándorlók sorsa összefügg egymással. Luxemburg 
narratívája egyetlen árucikk (a gyapot) útjának változásán alapul, de figye-
lembe veszi a szélesebb társadalmi okokat és a változások implikációit is. Ta-
nulmányában kitűnő példát ad arra, hogyan nézhetne ki a subaltern munkás-
osztály globális története. Természetesen más látószögek is elképzelhetőek, 
de a globális munkástörténet-írás fókuszában, azt hiszem, a kommodifikált 
munka globális összefüggéseinek és azok következményeinek kell állnia. 

Ezeket az összefüggéseket telekapcsolatoknak is hívhatjuk, azon geológu-
sok és klímaszakértők példájára, akik a 20. század eleje óta bebizonyították, 
hogy számos kapcsolat áll fenn egymástól igen távol eső régiók között.67 A 
valóságban a munkások közvetlen érdekeinek a világ egyik országában köz-
vetlen visszahatása lehet egy másik ország munkásainak érdekeire. Az ilyen 
összefüggések, beágyazottságok mindenféle úton-módon kialakulnak. Egy 
érvényes általános elmélet kialakításához sokkal több kutatásra lenne szük-
ség, de itt most néhány példa elegendő, hogy lássuk, mi forog kockán:

–  A különböző régiók, országok munkafolyamatait összeköthetik a globális áru-
cikkláncok. Luis Valenzuela például megmutatja, hogy az 1830-as évektől 
az 1860-as évekig igen közeli nexusok alakultak ki a chilei rézbányászok 
és a Swanseaban dolgozó brit kohászok között (Dél-Wales). „Óriási meny-
nyiségű chilei réz érkezett a swanseai dokkokba, hogy ott felhasználják és 
finomítsák a dél-walesi kohókban. Másfelől, walesi szenet, téglát, és más 
brit terméket szállítottak Dél-Walesből a bányákhoz közel fekvő chilei 
kikötőkbe, hogy fizessenek a rézért, és nem szándékoltan ugyan, de ösz-
tönözzék a helyi bányászatot, Walesben pedig a kohászatot.”68

–  A munkafolyamatok maguk is néha valójában nemzetköziek. A közlekedé-
si munkások, mint például a tengerészek „természetes” összeköttetést 
jelentenek az egymástól nagy távolságra fekvő régiók között. Már a 16. 
és 17. században, de talán valamivel korábban is, logisztikai kapcsolatot 
teremtettek a különböző kontinensek subaltern munkásai között. A 
tengerészek „militáns megjelenésükkel a kikötői tömegben óhatatlanul 
befolyásolták a plebejus tiltakozás formáját és tartalmát”, és „mobilitá-
sukat felhasználták arra, hogy […] kapcsolatot teremtsenek más dolgo-
zó emberekkel.”69 A közlekedési munkások fontos szerepet játszottak a 

67 Lásd: van der Linden, Workers of the World, 373-74.
68 Luis Valenzuela, ”Copper: Chilean Miners – British Smelters in the Mid-Nineteenth 

Century,” in: Prodromos Panayiotopoulos and Gavin Capps (eds), World Development. An 
Introduction (London and Sterling, VA: Pluto Press, 2001), 173-80, 177.

69 Marcus Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Merchant Seamen, Pirates, 
and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750 (Cambridge [etc.]: Cambridge 
University Press, 1987), 294; Peter Linebaugh and Rediker, The Many-Headed Hydra. 
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kollektív akciók más formái transzkontinentális elterjesztésénél, amit 
bizonyít az amerikai Industrial Workers of the World modelljének ex-
portja Chilébe, Ausztráliába, Új-Zélandra és Dél-Afrikába. Sőt, 1911-
ben ők voltak az elsők, akik transzkontinentális kollektív akciót szer-
veztek, egyidejű sztrájkokkal Britanniában, Hollandiában, Belgiumban 
és az Egyesült Államok keleti partján.70    

–  A bevándorlók megoszthatják élményeiket más munkásokkal a fogadó ország-
ban. Ezt tették az indiai munkások a karibi térségben és Délkelet Ázsiá-
ban, a brit munkások Ausztráliában, az olasz munkások Amerikában, és 
a kínai munkások az ázsiai diaszpórában. Jelenlétük a fogadó országban 
szegmentációt okozhat a munkaerő-piacon, ami etnikailag szegregált ak-
ciókhoz is vezethet. És a visszatérő migránsok importálhatnak egy sor 
kollektív tevékenységet, mozgalmat, akciót is a szülőföldjükről.71 

–  A munkaadók fővárosa maga is transzkontinentális beágyazottságú. A 
multinacionális cégek személyzetét korporatív struktúrák kötik össze 
– egy olyan jelenség, ami nemcsak az elmúlt 150 évre nyúlik vissza, ha-
nem legalább 400 éves.72

Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic (Bos-
ton: Beacon Press, 2000). 

70 Az IWW modelljéhez lásd: Verity Burgman, Revolutionary Industrial Unionism. The 
IWW in Australia (Melbourne [etc.]: Cambridge University Press, 1996); Erik Olssen, 
The Red Feds. Revolutionary Industrial Unionism and the New Zealand Federation of 
Labour 1908-1914 (Oxford [etc.], 1988); John Philips, ”The South African Wobblies: 
The Origin of Industrial Unions in South Africa,” Ufahamu, 8, 3 (1978), 122-38; Fanny 
S. Simon, ”Anarchism and Anarcho-Syndicalism in South America,” Hispanic Ameri-
can Historical Review, 26 (1946), 38-59 ; Lucien van der Walt, ”‘The Industrial Union 
is the Embryo of the Socialist Commonwealth’: The International Socialist League and 
Revolutionary Syndicalism in South Africa, 1915-1920,” Comparative Studies of South 
Asia, Africa and the Middle East, 19, 1 (1999), 5-30. Az 1911-es sztrájkhoz lásd: Marcel 
van der Linden, ”Transport Workers’ Strike, Worldwide 1911”, in: Neil Schlager (ed.), St. 
James Encyclopedia of Labor History Worldwide. Major Events in Labor History and 
Their Impact. 2 vols (Detroit: Thomson & Gale, 2003), vol. II, 334-36.

71 Lásd pl. Sandew Hira, Van Priary tot en met de Kom. De geschiedenis van het verzet in Suri-
name, 1630-1940 (Rotterdam: Futile, 1982); Chandra Jayawardena, ”Culture and Ethnicity 
in Guyana and Fiji,” Man, New Series, 15, 3 (September 1980), 430-50; Prabhu Mohapatra, 
”The Hosay Massacre of 1884: Class and Community among Indian Immigrant Labourers 
in Trinidad,” in: Arvind N. Das and Marcel van der Linden (szerk.), Work and Social Change 
in Asia. Essays in Honour of Jan Breman (New Delhi: Manohar, 2003), 187-230;  Seymour 
Martin Lipset, ”Radicalism or Reformism: The Sources of Working Class Politics,” Ame-
rican Political Science Review, 77 (1983), 1-18; Donna Gabaccia, ”The `Yellow Peril´ and the 
`Chinese of Europe :́ Global Per~ ectives on Race and Labor, 1815-1930,” in: Jan Lucassen 
and Leo Lucassen (szerk.), Migration, Migration History, History (Berne [etc.]: Peter Lang, 
1997), 177-96; Touraj Atabaki, ”Disgruntled Guests: Iranian Subaltern on the Margins of 
the Tsarist Empire,” International Review of Social History, 48 (2003), 401-26.

72 Jan Lucassen, ”A Multinational and its Labor Force: The Dutch East India Company, 
1595-1795,” International Labor and Working-Class History, 66 (Fall 2004), 12-39; Gio-
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–  Másfajta kapcsolat az, amikor a subaltern munkások olyan termékeket 
fogyasztanak, amelyeket más subaltern munkások más helyszíneken termel-
tek. Amikor az angol munkások a 18. században elkezdtek több cukrot 
fogyasztani, ez óhatatlanul befolyásolta az Új Világ cukorültetvényein 
dolgozó rabszolgák helyzetét és tevékenységét. Ennek fordítottja is igaz 
lehet: Sidney Mintz szerint a cukor gazdagabbá és változatosabbá tette 
a brit munkások kosztját, ami elősegítette az ipari forradalmat.73 

–  A subaltern munkások sorsát a kormányhivatalok is befolyásolhatják. A 19. 
század végétől bevezetett bevándorlási korlátozások valószínűleg össze-
függnek a rabszolgaság eltörlésével, de említhetem az orosz jobbágyság 
eltörlését, ami növelte a subaltern munkások mobilitását.

–  Végezetül, ott vannak a kollektív megmozdulások transznacionális hul-
lámai. Azon túl, hogy a japán győzelem Oroszország felett 1905-ben 
felszította az első orosz forradalom tüzét 1905-ben, Ázsia-szerte felbá-
torította a nacionalista és gyarmatosítás-ellenes erőket, és sok helyen 
ösztönözte a munkások kollektív megmozdulásait és más akcióit.74 
A második orosz forradalom 1917 márciusában és a bolsevik hatalom-
átvétel gyújtózsinór volt minden kontinensen a munkásmozgalmak 
számára.75 Az 1956-os magyar felkelés „erőteljesen ösztönözte” a sang-
haji munkásmegmozdulásokat a rákövetkező évben.76              

vanni Arrighi, Kenneth Barr, and Shuji Hisaeda. ”The Transformation of Business 
Enterprise,” in: Giovanni Arrighi and Beverly J. Silver (szerk.), Chaos and Governance 
in the Modern World System (Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 
1999), 97-150; Chandler Jr., Alfred D. and Bruce Mazlish (eds). Leviathans. Multinational 
Corporations and the New Global History (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

73 Sidney W. Mintz, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Moden History (New York: 
Penguin,1986), 183.

74 Lásd pl. Klaus Kreiser, ”Der japanische Sieg über Russland (1905) und sein Echo unter 
den Muslimen,” Die Welt des Islams, 21 (1981), 209-39; Nader Sohrabi, ”Historicizing 
Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, Iran and Russia, 1905-
1908,” American Journal of Sociology, 100 (1994-5), 1383-1447. 

75 Lásd pl. Neil McInnes, ”The Labour Movement,” in: The Impact of the Russian Revolution 
1917-1967. The Influence of Bolshevism on the World outside Russia (London [etc.]: Oxford 
University Press, 1967), 32-133.

 A hatás közvetetten is propagálható a média segítségével, vagy pedig másképpen, köz-
vetlenül. Az utóbbira jó példák az iráni bevándorló munkások, akik rendszeresen jártak 
dolgozni Dél-Oroszországba. Az 1920-as évek elején a szakszervezetek gyorsabban fej-
lődtek Irán északi és északnyugati részein, mint máshol, „az Oroszországhoz való közel-
ségnek” köszönhetően. Habib Ladjevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran (Syracuse, 
NY: Syracuse University Press, 1985), 8.

76 Elizabeth Perry, ”Shanghai’s Strike Wave of 1957,” China Quarterly, 137 (March 1994), 
pp. 1-27, 11.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A globális munkástörténet-írás felemelkedése azt jelenti, hogy egy új pers-
pektívában kell integrálnunk a régi és az új munkástörténet-írás eredménye-
it. Ez a per~ ektíva új ablakot nyit az észak-atlanti régióra, miközben komoly 
figyelmet fordít az informális munkára, az adósrabszolgaságra, stb. Ebben 
az értelemben a munkástörténet-írás visszatérhet történeti kiindulópontjá-
hoz. Ugyanakkor azonban a globális megközelítés olyan kutatási kérdéseket 
ösztönöz, amiket korábban nem tettünk fel – például a globális kapcsolatok 
a kiterjesztett munkásosztály egyes csoportjainak tagjai között az árucikk-
láncok segítségével, a globális osztály szegmentáció logikája, vagy a multina-
cionális vállalatok története „alulnézetből”.

Az osztrák polihisztor, Otto Neurath írta egyszer, hogy a tudósok olya-
nok, mint a tengerészek, akik „amikor nagyon magas a víz, megpróbálják 
megváltoztatni az alakját kormányozhatatlan hajójuknak. Hogy újraalkos-
sák a törzset és a hajó orrát, nemcsak a régi fát használják, hanem úsztatott 
fát is. Nem vihetik dokkba a hajót és kezdhetik az egészet elölről. Miközben 
dolgoznak, ott állnak a régi hajó fedélzetén, és tűrik a heves viharokat és óri-
ási hullámokat. A rekonstrukció alatt arra is oda kell figyelniük, hogy ne le-
gyenek rések sehol se a hajón. Így nő ki apránként egy új hajó a régiből.”77 Úgy 
tűnik, ez a szép képi hasonlat a globális munkástörténet-írás felemelkedésé-
re is vonatkozik. De a feladat itt még nehezebb. Nem elegendő az úsztatott 
fa; egy új, sokkal nagyobb és kormányozható járművet kell építeniük, együtt 
más hajók vállalkozó kedvű legénységével, mint ahogyan a tengerészek meg-
építették a rabszolgatörténet fregattáit. 

(Fordította: Bartha Eszter)

77 Otto Neurath, ”Grundlagen der Sozialwissenschaften”,  in: idem, Gesammelte Schriften. 
Edited by R. Haller and H. Rutte (Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky, 1981), 901-18, 918.
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VARGA ZSUZSANNA

Fél lábbal a földön, fél lábbal az iparban…
(A kétlakiakról szóló diskurzus főbb fordulópontjai az 
államszocializmus időszakában)

Az ipari munkásság 1945 utáni létszám-bővülésének egyik fő forrása a me-
zőgazdasági népesség volt. A mezőgazdaságból az iparba való átlépés azon-
ban sokszor nem kapcsolódott össze a városba való áttelepüléssel. Ebből 
következően Magyarországon az 1960-70-es évekre az ipari munkásság meg-
határozó sajátosságává vált, hogy megközelítőleg a fele falun élt.1 E sajátos 
– hol kétlakinak, hol ingázónak, hol falusinak nevezett – réteg helyzetével 
sokat foglalkozott a mindenkori hatalom.2 Ennek a diskurzusnak a teljes át-
tekintése messze meghaladná a jelen tanulmány terjedelmi kereteit, éppen 
ezért most csak arra vállalkozom, hogy felvázoljam a hatalmi diskurzusban 
bekövetkező főbb fordulópontokat. 

I.

A kiindulópont bemutatására a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) főtitkárá-
nak, Rákosi Mátyásnak egyik korabeli beszédét választottam. 1950 végén 
az Országos Bányászértekezleten felszólalva igen nagy figyelmet szentelt a 
kétlakiaknak.  A probléma lényegét így fogalmazta meg. „[…] miért vagyunk 
ellene annak, hogy az ipari munkás egyben földműves is legyen.” 3 

1 Andorka 1979: 83., Valuch 2001: 226-227.
2 A kétlakiság szó szerint a kettős lakást, valójában a lakóhely és a munkahely kettősségét, 

egymástól való elkülönülését jelentette. Ennek egyik esete az volt, amikor mezőgazdasági 
főfoglalkozásúak más népgazdasági ágakban, illetve a mezőgazdaság állami szektorában 
dolgoztak, avagy amikor az iparban, kereskedelemben stb. dolgozó főfoglalkozásúak föld-
területtel rendelkeztek, és mezőgazdasági tevékenységet is folytattak. A Rákosi-korszak-
ban a kétlakiság azért vált megbélyegző, negatív címkévé, mert a hatalom olvasatában ez 
a réteg a földmagántulajdona miatt fél lábbal még a kapitalizmusban élt, s ezáltal megbíz-
hatatlannak számított.

3 Rákosi 1951: 169.
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A hivatalos ideológiát teljes egészében tükröző magyarázat Rákosi tol-
mácsolásában így hangzott. „Az a körülmény, hogy földje van és otthon is 
dolgozik, utána a gyárban vagy a bányában is dolgozik, zavarja őt a bányá-
ban, zavarja őt a földművelésben is. És a zavarás nem egyszer demoralizálja. 
Például az álbetegek zöme az ilyen kétlaki munkásból kerül ki, aki mondjuk 
aratás idején, vagy szüret idején „megbetegszik” és amellett, hogy a krumpli-
ját felszedi, vagy leszüretel, még az államtól jogtalan táppénzt is húz érte. De 
nem is ez a legnagyobb baj. Súlyosabb hiba az, hogy akkor is, amikor dolgozik, 
szakadatlan rohanás az élete. Alig tette le a csákányt, máris rohan, mert ott-
hon várja a föld. Nem tudja kipihenni magát, szakadatlanul fáradt, nem tud 
a családjával rendesen foglalkozni, fáradt a munkán, s a legtöbb baleset vele 
történik. Hasonló a helyzet a vasutasoknál: ott is azzal van a legtöbb baleset, 
akinek földje van, aki kifárad a kettős munkától, emiatt elalszik, vagy any-
nyira kimerült, hogy nem tudja a figyelmét a fontos munkára megfelelően 
összpontosítani.

A mi kifogásunk ezen túlmenőleg azonban az, hogy az ilyen munkás el-
marad a proletariátus általános fejlődésétől. Nem jár iskolába, nem hallgatja 
meg a gyűléseket, nem megy a szemináriumra. Csak arra gondol, hogy minél 
hamarabb hazamenjen és túrhassa a földjét. Természetesen így maga sem fej-
lődik és visszahúzza az egész munkásosztály fejlődését.” 4 

Az idézett Rákosi beszéd tartalmazta gyakorlatilag az egész „bűnlajstro-
mot”, amit az MDP vezetése a kétlakiakhoz társított. A következő szöveg 
majd egy évtizeddel későbbi, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
központi lapjában, a Népszabadságban jelent meg Kétlakiak címmel.5 Az 
újságíró arra kere� e a választ, hogyan élnek, hogyan dolgoznak azok a pa-
rasztcsaládok, amelyeknél valamelyik családtag a gazdálkodás mellett ipari 
üzemben, állami gazdaságban, vagy éppen gépállomáson helyezkedett el, te-
hát munkásként dolgozott. 

„Általános tapasztalat az, hogy az üzemben nem tartoznak a törzsmun-
kások közé. Az üzemi munka után »második műszakot« kezdenek, kisebb-
nagyobb földjükön. Így nincs idejük társadalmi életre, művelődésre, kulturá-
lódásra. Lényegében egyik napjuk úgy telik el a másik után, hogy dolgoznak, 
utaznak, újra dolgoznak, utaznak, esznek és alusznak. Nem véletlen, hogy 
nem érdekli őket a munkaverseny, a termelékenység növelése, az önköltség 
csökkentése, a munkafegyelem betartása – a szocialista üzem mindmeganyi 
problémája.” 6  A cikk szerzője szerint, mivel a kétlaki munkások már ele-
ve fáradtan érkeznek a munkahelyre, ezért kevesebb a keresetük is, mint a 
törzsmunkásoknak. Hozzáfűzte azt is: „[…] a kétlakiak rontják a munkafe-

4 Rákosi 1951: 169.
5 Major 1959: 7.
6 Major 1959: 7.
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gyelmet: a nagy mezőgazdasági munkák idején egyszerűen otthon marad-
nak. Ha nem kapnak szabadságot, akkor orvosi bizonyítvánnyal igazolják, 
hogy betegek voltak.” Ezek után azt a kérdést tette fel az újságíró: milyen 
teljesítményt érnek el a mezőgazdaságban? „A kétlakiak kettős lekötöttsége 
itt is erősen érezteti a hatását. Nem dolgoznak szakszerűen a földjeiken. Gaz-
daságuk gondját a legtöbbször a feleség és a gyerekek viselik. Mezőgazdasági 
felszerelésük hiányos, nem tudják időben végezni a soronlévő munkákat. […] 
Mivel gyérszámú az állatállomány – a talajerő utánpótlására igen kevés istál-
lótrágya jut és műtrágyát is elenyésző mennyiségben használnak. […] Nem 
csoda, hogy alacsonyak a termésátlagaik.” 7

A cikk nem korlátozódott pusztán a gazdasági problémák felsorolására, 
hanem érintetett azt is, mennyire elmaradott a kétlakiak politikai és kultu-
rális tájékozottsága. A magyarázatot abban jelölte meg, hogy ezek a dolgozók 
sem az üzemben, sem a községükben „nem élnek szervezett társadalmi éle-
tet.” Azaz nem tagjai a pártnak, a szakszervezetnek, illetve az ifjúsági szer-
vezetnek sem. Szó esett arról is, hogy „a „második műszak” miatt otthon 
sem jut idejük újságok, könyvek olvasására, azaz kulturált szórakozásra. Az 
újságíró végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a kétlaki életforma még a gye-
rekekre is kihat, a pedagógusok szerint a leggyengébb tanulók a kétlaki csa-
ládokból kerülnek ki, mivel a szülők nem tudnak kellően foglalkozni velük.

A két idézett szöveget majd egy évtized, s benne az 1956-os forradalom 
választja el egymástól. Közismert, hogy a kádári vezetés épp ’56 tapasztalatai 
miatt kezdettől nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy másképpen viszonyuljon 
a munkássághoz, mint az elődpárt.8  Számos korabeli nyilatkozatot lehet-
ne idézni, amelyben az MSZMP vezetői kifejezték, hogy a párt politikáját a 
munkásosztály alapvető és távlati érdekeinek kell vezérelniük, és a szocializ-
mus építése nem mehet a széles néprétegek, különösen nem a munkásosztály 
életszínvonalának rovására. A munkássághoz való viszony javítását nemcsak 
béremeléssel akarták elérni, hanem azzal is, hogy 1958 elején országos hatás-
körű vizsgálat tárgyává tették a munkásosztály helyzetét, azért, hogy az így 
összegyűlt tapasztalatok alapján formálják a továbbiakban a párt munkás-
politikáját.9

Áttekintve az 1958-as munkásosztály vizsgálat főbb megállapításait, 
szembetűnő, hogy az MDP politikájától való hangsúlyozott elhatárolódás el-
lenére a kétlakiakkal kapcsolatos hivatalos diskurzus semmit sem változott. 
A Politikai Bizottság számára készített összefoglaló jelentés így jellemezte 
ezt a réteget: „[…] sajátos helyzetüknél fogva a kistulajdonosi mentalitást 
képviselik az üzemben, gondolkodásuk, életmódjuk sokban elüt a városi és a 

7 Major 1959: 7.
8 Pittaway 2005: 453–471. 
9 Földes 1993: 60-61. 
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telepeken élő munkásokétól. Többségük sem az üzem, sem a falu politikai és 
társadalmi életében nem vesz részt, részben mert sokat utazik, és mert föld-
je is leköti. Politikai kérdésekben tájékozatlanok, az ellenséges propaganda 
könnyen hat rájuk.”10 

Joggal merül fel a kérdés, miért maradt fenn a munkásság e jelentős cso-
portjának negatív megítélése 1956 után is? A válasz abban rejlik, hogy a 
hatalomnak volt egy olyan megoldatlan feladata, amelynek megvalósítását 
jelentős mértékben akadályozta a kétlaki munkásság. Ez a feladat a kollekti-
vizálás volt, amelynek során az egyéni gazdálkodást szovjet mintára szerve-
ződő, közös gazdálkodást folytató nagyüzemekkel (elsősorban termelőszö-
vetkezetekkel) akarták felváltani. Az egyéni gazdák részéről azonban olyan 
nagy ellenállás mutatkozott, hogy az 1950-es évek első felében MDP által 
kezdeményezett két kollektivizálási kísérlet kudarcot vallott. 11

A pártvezetés keserűen szembesült azzal, hogy a paraszti ellenállás nem-
csak azoknál jelentkezett elemi erővel, akiknek úgymond sok veszteniva-
lójuk volt, pl. a kuláknak bélyegzett gazdag parasztoknál, hanem az olyan 
törpe- és kisbirtokosoknál is, akik a mezőgazdaságon kívüli bérmunkavál-
lalás révén már fél lábbal az iparban álltak.12 A hivatalos ideológia szerint 
éppen  a kétlakiak kellett volna, hogy leghamarább megváljanak a földjüktől, 
a tsz-szervezés során azonban kiderült, hogy épp ők ragaszkodtak a legma-
kacsabban a tulajdonukhoz. Sem a kettős adóztatás, sem az adminisztratív 
nyomásgyakorlás nem vezetett eredményre az esetükben. 13

A bányászatban, építőiparban, nehéziparban, vasútnál, stb. munkát vál-
laló szegényparaszti rétegek földhöz való ragaszkodást az magyarázza, hogy 
első generációs munkásként nem igazán jutottak jól fizető munkahelyekhez. 
Általában segéd vagy betanított munkássá váltak.14  Ezt viszont azzal ellen-
súlyozták, hogy megtermelték az önellátásukat fedező élelmiszermennyisé-
get, így erre már nem kellett költeniük. 

Ez a kétlaki élet az 1950-es évek első felében egyre vonzóbbá vált a több 
földdel rendelkező paraszti rétegek számára is, mivel a birtokméret alapján 
progresszíven kivetett adó- és begyűjtési terhek miatt a mezőgazdaságból 

10 Magyar Országos Levéltár [a továbbiakban: MOL] M-KS-288. f. 5. cs. 95–96. ő. e. Jegyző-
könyv a Politikai Bizottság 1958. szeptember 23-án tartott üléséről. 1. napirend: Jelentés 
a munkásosztály politikai, gazdasági, kulturális helyzetéről és vezető szerepének érvénye-
süléséről.

11 Farkas 2010; Nagy 2009; Ö. Kovács 2012 ; Szakács 1998: 330-343.; Varga 2006: 223-239.; 
Závada 1991.

12 A különböző szerveknél egyidejűleg többféle definíció, s ennek megfelelően többféle 
számadat volt használatban a kétlakiakra vonatkozóan. Az 1958-59-es dokumentumok 
alapján 600 000 és 650 000 között valószínűsíthető a létszámuk. Pápai 1968: 106-111.

13 Erdei 1986: 63-64.
14 Kemény 1972: 41-42.
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megélni alig tudtak. Ez a maga-ura paraszti réteg korábban lenézte a kétlaki 
családokat, hiszen nem rendelkeztek annyi földdel, amiből az egész család 
megélt volna bérmunka vállalása nélkül. Az 1950-es évek agresszív paraszt-
ellenes politikája közepette számukra is elfogadható túlélési stratégiának 
bizonyult a kétlakiság vállalása. Egyrészt a biztos havi jövedelem miatt, más-
részt pedig azért, mert az ipari dolgozókat megillető társadalombiztosítási 
szolgáltatásokat az egész család élvezhette.15

Ez volt az a paraszti tapasztalat, amelynek újjáéledésével a kollektivizálás 
befejezésére készülő kádári vezetésnek is számolnia kellett. Az átszervezés 
első hónapjai igazolták az előzetes aggodalmakat. Az 1958-59 telén indított 
téeszesítési kampány azt mutatta, hogy a válaszút elé állított kétlaki tovább-
ra is kitartott a földmagántulajdona mellett, oly módon, hogy az iparban, stb. 
dolgozó családfő megtartotta munkahelyét, s valamelyik családtag pl. feleség 
belépett a földdel a tsz-be.16 A föld így közös használatba került, de jogilag 
továbbra is a család magántulajdonában maradt. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első kampány következ-
tében 1959 folyamán több mint 50 ezer fő hagyta el a mezőgazdaságot, ami 
azt mutatja, hogy a kétlakiak példáját tömegesen követni kezdték a birtokos 
paraszti családok is.17 Az ipar olyan nagy mennyiségben igényelt még ekkor 
is új munkaerőt, hogy aki ki akart lépni a mezőgazdaságból, az bizonyosan el 
tudott helyezkedni az ipar, az építőipar vagy a szolgáltató szektor valamely 
területén.18 Városba költözni viszont már jóval kevesebb embernek sikerült, 
tehát a kollektivizálással összefüggésben tömegessé vált az ingázó vagy a napi 
bejáró életforma. 19 

Ez a tendencia a következő években még intenzívebben folytatódott: 
olyan gyors ütemben távozott a legértékesebb (férfi) munkaerő a mezőgaz-
daságból, hogy a veszteséget a gépesítés hosszú ideig nem tudta pótolni.20  A 
mezőgazdaságban mutatkozó munkaerőhiány, s főleg a várható termés-ki-
esés volt az az érv, amivel a formálód agrár-lobbi, Fehér Lajos és társai befo-
lyásolni tudták a kétlakiakkal kapcsolatos hivatalos felfogást.21 Olyan megol-

15 Varga 2006: 229-232.
16 MOL M-KS-288. f. 28. cs. /1959/ 3. ő.e.  A Központi Bizottság 1958. decemberi határoza-

tának végrehajtása a megyékben.
17 Mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés idején 1963: 147. 
18 Honvári 2006: 343-350.
19 Belényi 2009., Bőhm – Pál 1985. 
20 MOL M-KS-288. f. 17/5. ő. e. A Központi Statisztikai Hivatal feljegyzése a paraszti csalá-

dok és a paraszti népesség számának alakulásáról.  1960. november.
21 Kiemelt figyelmet érdemel a Fehér Lajos vezette KB Mezőgazdasági Osztály kétlakiak-

kal kapcsolatos országos hatáskörű felmérése. MOL M-KS-288. f. 28. cs. /1959/ 1. ő.e.  
Jelentés ”a kétlakiság politikai, gazdasági problémái, különös tekintettel a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésére” tárgyú vizsgálat eredményeiről. 
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dások bevezetését, illetve elterjesztését javasolta a Fehér Lajos által irányított 
Mezőgazdasági Osztály, amellyel a tsz-ből származó jövedelem elérhette azt 
a szintet, amit a kétlakiak számára addig a kis gazdaságuk biztosított. 22 Az a 
tény, hogy az 1959. évi 7. sz. tvr. a háztáji gazdaság területét felemelte 1 kh-ra, 
s garantálta a jogosultságot, továbbá bevezette a pártoló tagság intézményét, 
mind-mind fontos lépést jelentett a kétlakiak megnyerésére.23 

II.

A kollektivizálás 1961-es befejezésekor a korábbi 1 600 000 egyéni gazda-
ságból mindössze 160  000 maradt,24 ami a hivatalos diskurzusban úgy je-
lent meg: megszűnt a sokat bírált kétlakiság abban az értelemben, hogy az 
iparban, építőiparban, szolgáltatásban dolgozó falusiak többsége korábban 
egyéni gazdálkodást is folytatott. Ugyanakkor 1961-re az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy elterjedt egy olyan családi alkalmazkodási stratégia, amely végül is 
fenntartotta a kétlaki életet, de már olyan módon, hogy általában a család-
fő a mezőgazdaságon kívül munkásként, vagy alkalmazottként dolgozott, 
míg a feleség vagy egy másik családtag tsz-taggá vált, s az őt megillető háztáji 
gazdaságot közösen művelte a család.25  A falui munkásság tehát tömegesen 
bekapcsolódott a második gazdaságba. 26  

A kádári vezetés – Fehér Lajosék érvelése nyomán – belátta, hogy a falusi 
családok több lábra állása előnnyel jár az állam számára is, hiszen a falun élő 
munkásság a háztáji vagy kisegítő gazdaságban megtermelte az ennivalóját, 
így nem szorult a központi készletekre. Mindazonáltal ez a nagyszámú, falu-
ról bejáró ipari munkásság nem igazán illett bele a munkásosztályról kialakí-
tott ideálképbe.27 Ezért a hivatalos diskurzusban azt hangoztatták, hogy ez 
az új kétlaki életforma, melyben az ipari munkás rohan haza a háztájit mű-
velni, átmeneti jelenség, s idővel eltűnik majd. Olyan bőséges lesz az élelmi-

22 A kétlakiak többsége 1 kh alatti, s egy kisebb hányada 1-3 kh közötti földterülettel ren-
delkezett. Erdei 1986: 54-55.

23 TRHGY, 1959: 141., 145-148., 425-430.
24 Mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés idején 1963: 173.
25 Varga 2009: 1-27.
26 Jelen esetben e fogalom alatt a tsz-tagok háztáji gazdaságaiban, a tsz-alkalmazottak ki-

segítő gazdaságaiban, az állami gazdasági dolgozók illetményföldjein és más kistermelők 
gazdaságaiban folyó gazdálkodást értjük. Habár limitálták mind a területét, mind a ház-
tájiban tartható állatállomány nagyságát, a jelentősége mégis abban volt, hogy a tsz-tag 
maga dönthette el, hogy az adott évben mit termeszt, hány állatot nevel, s azt is, hogy a 
háztáji terményeivel mihez kezd: önellátásra fordítja, netán eladja az állami felvásárló-
nak, vagy a piacon értékesíti. Andorka 1979: 101-118., Gábor – Galasi 1981: 63-83.

27 Tóth 2008: 50-75.
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szerellátás a nagyüzemi termelés révén, ami feleslegessé teszi, hogy a háztáji 
gazdasággal bajlódjanak. Az is megfogalmazódott, hogy a városi nagyüzemi 
munkássággal való napi érintkezés révén a faluról bejárókban is felerősödik 
majd az igény egy kulturált életforma iránt, amelyben a szabadidőt önkép-
zésre, igényes szórakozásra fordítják, ahelyett, hogy az állatokkal, földdel 
bajlódnának. 

Az 1960-as évek során végbemenő társadalmi változások azonban nem 
igazodtak az ideológiai elvárásokhoz. Azok a falusi munkások, akiknek csa-
ládjában volt egy mezőgazdasági kereső is, a kezdeti hátrányos helyzetükből 
(hosszú utazási idő, a korábbi családi munkamegosztás felborulása stb.) egy-
re inkább előnyt tudtak kovácsolni. Tudomásul vették, hogy az üzemekben 
nem tudtak olyan jó érdekérvényesítési helyzetbe jutni, ami kihatott volna a 
keresetükre.28 A második gazdaságba való bekapcsolódás révén viszont el-
lensúlyozni tudták a hivatalos munkahelyről, az első gazdaságból származó 
szerényebb jövedelmet. Így a családi bevételi források az átlagos két kereső 
révén valójában három forrásból tevődtek össze: egyrészt az eljáró kereső ré-
vén hazahozott bérből, illetve fizetésből, másrészt pedig a faluban, a család-
tagokkal együtt megtermelt kétfajta (tsz és háztáji) jövedelemből.29 

Nem meglepő, hogy az évtized végére a kettős foglalkozású falusi csalá-
dok átlagos jövedelme meghaladta mind a tsz-parasztság, mind az ipari mun-
kásság átlagát. Ebben nagy szerepet játszott, hogy a mezőgazdasági reform-
intézkedések következtében a tsz-ben dolgozó családtag mind a közös, mind 
a háztáji gazdaságból növekvő jövedelemre tett szert. Ebből a gazdaságba alig 
forgattak valamit vissza, s mivel az önellátásuk biztosított volt, így a csalá-
di bevétel nagyobb részét fogyasztási célú beruházásokra tudták fordítani. 
Tartós fogyasztási cikkeket kezdtek vásárolni, s emellett sokan házépítésbe, 
felújításba kezdtek.30 

Mindeközben a klasszikus városi ipari munkásság úgy érezte, az ingázó, fa-
luról bejáró betanított és segédmunkások életszínvonala gyorsabban nő, mint 
az övék. 31 Nemcsak a tartós fogyasztási cikkek vásárlásán mérték ezt le, hanem 
azon, hogy falun ekkoriban lendült fel a családi házak építése. A közérzetü-
ket tovább rontotta a szolgáltatói, kisipari-szövetkezeti munkásság jövedelmi 
helyzetének gyorsabb javulása is. 1957 után a szakmunkás-réteg folyton azt 
hallotta a politikusoktól, hogy a pártvezetés elkötelezte magát a munkás-élet-

28 Ladányi 1977: 28-41.
29 Ezek aránya nagyban függött attól, hogy távolsági vagy napi ingázó volt-e a családfő. A 

vidéki ipartelepítés és a tsz-ek melléküzemági tevékenységének fejlődése révén egyre több 
lehetőség nyílt arra, hogy napi bejárással oldják meg az ipari munkavállalást. Bőhm – Pál 
1985: 84-103.

30 MOL M-KS-288. f. 15. cs. 188. ő. e. A KSH jelentése a jövedelmi színvonal és jövedelem-
szóródás alakulásáról az 1967-1969 években. 

31 Bartha 2009: 78-100.; Pittaway 2005: 453–471. 
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színvonal folyamatos emelésére, ugyanakkor a mindennapokban azzal szem-
besült, hogy csak túlórázással tudta megvásárolni a vágyott fogyasztási java-
kat, s bár nagy erőkkel folyt a tizenöt éves lakásépítési program, a lakáshoz 
jutás még mindig sokak számára elérhetetlen volt. A Népszabadsághoz vagy 
éppen a Magyar Televízióhoz beérkezett panaszos levelekben visszatérő téma 
volt, hogy míg „[…] egy tsz-család egy-két év alatt összegyűjt annyit, hogy egy 
szép lakást tud építeni saját erejéből. Ugyanaddig az üzemi ipari dolgozó álta-
lában csak úgy tud építeni, ha egy életre szóló kölcsönt vesz.”32  

A nagyipari szakmunkás-réteg elégedetlensége csak fokozódott az új gaz-
dasági mechanizmus bevezetését követően. Különösen frusztrálta őket az 
1969-ben bevezetett új nyereség-érdekeltségi rendszer, amelyben a vezetők 
az éves bérük 80%-át, az átlagos munkavállalók viszont csupán éves bérük 
15%-át kaphatták meg nyereségként.33 A munkások elégedetlensége miatt 
gyorsan bekövetkezett a korrekció, 1969 nyarán a vállalati vezetők nyeresé-
gét az összes jövedelmük átlag 20-25 százalékában limitálták.34 Ez az egész 
konfliktus igencsak kínos volt mind a párt-, mind a szakszervezeti appará-
tusnak, hiszen ők voltak felelősek a munkásosztály érdekeinek védelméért. 
Közös érdekük volt mielőbb elterelni a figyelmet az említett feszültségről. Ez 
a szituáció kiváló lehetőséget teremtett a párton belüli reformellenes erőknek, 
hogy a munkásság körében jelentkező elégedetlenséget összefüggésbe hozzák 
az új gazdasági mechanizmussal. A pártvezetésen belüli reformellenes erők 
már 1969-70 folyamán szóvá tették, hogy a nagyipari munkásság életszínvo-
nala nem alakul úgy, ahogyan az a társadalom vezető osztálya esetében vár-
ható lenne. A nehéz-ipari lobbi pedig azzal járult hozzá a diskurzushoz, hogy 
eleinte burkoltan, majd egyre nyíltabban megfogalmazta: a mezőgazdaságba 
áramló beruházások, s közvetve a tsz-parasztság egyre látványosabb mérte-
ket öltő gyarapodása miatt nem alakult jobban a munkásság életszínvonala.35  

Nyers Rezső így emlékezett vissza erre a szándékos hangulatkeltésre. 
„Folyamatosan azt hangoztatták, hogy a munkás-életszínvonal romlik, a 
munkások egyre nagyobb számban hagyják ott a nagyüzemeket és mennek 
a szövetkezeti üzemekbe. Persze voltak ilyen véleménynek is, de a jelentések 
lényegében ezt értékelték és tüntették fel úgy, mint a többség véleményét. Rá-
adásul az elégedetlenséget a reform liberalizáló intézkedéseinek elutasítására 
transzformálták, azt sugallva, hogy a közvélemény szerint bizonyos vissza-
központosítással, a piac korlátozásával javítani lehetne az életviszonyokat. ”36

32 MOL M-KS-288. f. 21. cs. /1969/ 29. ő. e. A Népszabadság Szerkesztő Bizottság feljegyzé-
se a munkásosztály helyzetével foglalkozó levelekről. 1969. szeptember 2.

33 Berend 1988: 280-282., Soós Károly Attila 1988: 89-110.
34 Vass 1974: 373-375. 
35 Földes György 1989: 104-111.
36 Huszár 2004: 309. 
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Addig, amíg a pártvezetés reformpárti volt, csak korlátozottan érvénye-
sült e támadások hatása. Jól mutatja ezt a pártközpont Párt- és Tömegszer-
vezetek Osztálya által 1969-ben kezdeményezett munkásosztály-vizsgálat 
kimenetele. Arra hivatkozva, hogy eltelt tíz év az 1958-as munkásosztály-
határozat óta, kezdeményezték a munkásosztály helyzetének országos felül-
vizsgálatát.37 Habár az Osztály által készített összefoglaló kemény kritikát 
tartalmazott a mechanizmus-reformmal kapcsolatban, a Politikai Bizottság 
elé kerülő előterjesztés végül nem emelkedett határozattá, csak állásfogla-
lásként jelent meg.38 A fordulatra 1971-72 fordulójáig kellett várni. A kádári 
vezetés, részint a lengyel események, részint az erősödő moszkvai kritikák 
hatására a reform lefékezése mellett döntött, s egyúttal felvállalta, hogy a 
városi nagyipari munkásság fokozott védelemre szorul.39 Ez a hangnem-vál-
tozás hamarosan érzékelhetővé vált a sajtóban. Példaként a párt központi 
lapjából választottam egy cikket 1972 elejéről. 

A Népszabadság újságírója a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban be-
szélgetett olyan munkásokkal és műszaki dolgozókkal, akik egyben párttit-
károk, alapszervi agit.-prop. titkárok, pártbizalmik voltak. Arról kérdezte 
őket, hogy mi a véleményük a jövedelmek, a keresetek differenciálódásáról, s 
annak társadalmi, politikai hatásairól. A gyári munkások azt nehezményez-
ték leginkább, hogy az üzemen kívüli legális kereseti lehetőségek – részint a 
kisiparosoknál és kiskereskedőknél, részint egyes szövetkezetekben – sokkal 
kedvezőbbé váltak, s emiatt sok jó munkást csábítottak el a Beloinannisz-
gyártól is. Felsorolták, hogy az egyik kilépett műszaki dolgozó vásárolt egy 
kötőgépet és önállósította magát, egy másik kisiparosnál helyezkedett el, a 
harmadik pedig benzinkutas lett, ahol jól keresett ugyan, de nem használta 
mérnöki tudását. Az egyik alapszervi párttitkár így összegezte a munkások 
véleményét. „Nem szabadna nálunk így kettészakítani a világot.”40 Az újság-
író a következőképpen értelmezte ezt a tömör mondatot: „A munkás úgy 
érzi, hogy van egy világ, az ő világa, amelyben keményen, becsületesen meg 
kell dolgozni minden forintért és van egy másik világ, ahol nem annyira a 
több, a jobb munkával, mint inkább a helyzeti előnyök, az ügyeskedés, a má-
sok rovására történő élősködés révén, sokkal könnyebben lehet boldogulni, 
akár meggazdagodni is.”41 A cikk foglalkozott azzal is, hogyan számolnák 

37 MOL M-KS-288. f. 21. cs. /1969/25. ő.e. A munkásosztály helyzetéről szóló MSZMP KB 
1958. október 16-i határozat végrehajtásának tapasztalatai.

38 MOL M-KS-288. f. 5. cs. 509. ő.e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1970. január 13-án 
tartott üléséről 1. napirend: Jelentés a munkásosztály helyzetéről szóló 1958-as KB- ha-
tározat végrehajtásáról, a munkásosztály jelenlegi helyzetéről. 

39 Varga 2010: 451-455.
40 Faragó 1972: 5.
41 Faragó 1972: 5.
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fel a munkások a kirívó egyenlőtlenségeket. Az általuk javasolt intézkedé-
sek egyrészt a vagyoni, jövedelmi aránytalanságok korlátozására, másrészt 
pedig a differenciáltabb, ösztönzőbb üzemi bérezési rendszer kialakítására 
irányultak. 

A nagyipari szakmunkások érdekeit szem előtt korrekcióra, – mint tud-
juk – nem kellett sokat várni. Az 1972. november 14-15-i KB-ülésen intéz-
kedések sorát határozták el. 42 Ezek első pillantásra az egész ipari munkásság 
helyzetének javítására irányultak, ha azonban közelebbről szemügyre vesz-
szük pl. a bérintézkedéseket, akkor rögtön kiderül egy fontos különbségtétel. 
A szakmunkásoknak eleve kétszer akkora béremelést irányoztak elő, mint 
a betanított és segédmunkásoknak.43 Ha felidézzük, hogy az 1970-es évek 
elején az összes betanított munkás 60%-a, a segédmunkásoknak pedig 78%-a 
falun élt, akkor egyértelmű, hogy a pártvezetés nem egyforma mércével mér-
te az ipari munkásság különböző csoportjait.44 

III.

A reform visszafogására éppen akkor került sor, amikor a világgazdasági 
változások (1973-as első olajárrobbanás) miatt minden korábbinál nagyobb 
szükség lett volna a hatékonysági, gazdaságossági követelmények érvénye-
sítésére. Miközben a nyugati országok energiatakarékossággal, majd tech-
nológiai és munkaszervezeti forradalommal reagáltak az olajárrobbanás 
kihívásaira (pl. elektronika, biotechnika stb. terén), addig Magyarországon 
a beruházások többségét továbbra is a csökkenő hatékonyságú bányászat, a 
rendkívül energiaigényes villamosenergia-ipar és a kohászat kapta. Az olcsó 
nyugati hitelekkel beindított újabb nehéziparosítási hullám során tehát el-
maradt a strukturális alkalmazkodás.45   

A világgazdasági viszonyok átrendeződésére adott válasz elhibázottságát 
mutatja az is, hogy éppen az a szektor került „össztűz” alá az 1970-es évek 
első felében, amelynek gazdasági szereplői (a tsz-ek) a hatékonyságra, a piaci 
szemlélet érvényesítésére törekedtek. A reformellenes erők számára éppen 
ezek a törekvések tűntek veszélyesnek a szocializmus további fejlődése szem-
pontjából. Az érvelésük úgy szólt, hogy a szövetkezeti szektor „vadhajtása-

42 MOL M-KS-288. f. 4. cs. 119-120. ő.e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1972. november 
14-15-én tartott üléséről.

43 MOL M-KS-288.f. 15. cs. 242. ő.e. Jelentés az ipari, építőipari munkások és művezetők 
központi béremeléséről, valamint a bérszabályozás részleges módosításáról. 1973. február.

44 Andorka 1979: 83.
45 Honvári 2006: 459-464.
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inak” (háztáji, melléküzemág) visszanyesése a szocializmus alapját képező 
nagyüzemi munkásság érdekében történik.46 

A valóságban azonban e kampány következményei a munkásságot is igen-
csak kedvezőtlenül érintették. A falusi munkások családjai például azonnal 
megérezték a háztáji gazdaság megemelt adóját, hiszen ahogy már utaltunk 
rá, a megélhetésükben igen fontos szerep jutott a háztáji és kisegítő gazda-
ságokban folytatott kistermelésnek. Érthető, hogy a kedvezőtlenné váló fel-
tételek között sokan lecsökkentették kisgazdaságuk termelését, ami rövid 
időn belül húshiány megjelenéséhez, valamint a zöldség- és gyümölcsellátás 
zavaraihoz vezetett. Ez pedig már a városi munkásság ellátásában is komoly 
gondokat okozott. Mivel a Kádár-rendszer társadalmi legitimációja döntően 
az életszínvonal-politika teljesülésétől függött, ezért az ellátási problémák je-
lentkezésével szembesülve, az évtized második felében a pártvezetés kezdte 
visszavonni a korábbi restrikciós intézkedéseket. Ennek fontos állomása volt 
az MSZMP Politikai Bizottság 1976. február 10-i ülése, ahol felülvizsgálták a 
háztáji termeléssel kapcsolatos addigi politikát. „A háztáji és kisegítő gazda-
ságok termelésében időszakonként és helyenként visszaesés következett be. 
Ebben döntően a háztáji termelést lebecsülő nézetek, a hibás gyakorlat, ese-
tenként a helyi túlkapások, az anyagi érdekeltség csökkenése és a felvásárlás 
szervezetlensége játszottak közre. A párt határozottan fellépett a termelők 
és a népgazdaság érdekeit egyaránt sértő jelenségekkel szemben.”47 

A legfelső szintű döntést rendeletek sora követte. Enyhült tehát a me-
zőgazdaságra nehezedő nyomás, amiben az is szerepet játszott, hogy az ál-
lamháztartásnak minden korábbinál nagyobb szüksége volt az agrárexport 
devizaszerző szerepére. A konvertibilis devizákban fennálló adósságállo-
mány minden addigi eladósodást meghaladó mértékben nőtt, s 1979-ben 
megközelítette a 12 milliárd dollárt. 48  Az is kiderült, a magyar gazdaság 
hatékonysága nem elegendő a kamatok és a törlesztő részletek előteremté-
séhez, s így egy idő után az ország már azért kényszerült hiteleket felvenni, 
hogy törleszteni tudja a régi, nem kellően hasznosult hiteleik kamatait. Ezzel 
bezárult az „adósságcsapda”, ami fordulatot kényszerített ki a magyar gaz-
daságpolitikában. A három évtizede tartó növekedés-orientált, a beruházási 
ráta növelésére építő stratégia ellehetetlenült, s az elsődleges célkitűzéssé az 
adósságszolgálat, s a külső egyensúly megteremtése vált. Ennek érdekében 
szigorú pénzügypolitikát (költségvetési restrikció, importkorlátozás, export-
ösztönzés stb.) vezettek be.

46 Varga 2010: 441-456.
47 MOL M-KS 288. f. 5/684. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1976. február 10-ei ülé-

séről.  
48 Honvári 2006:463-465.
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Mindez világossá tette, hogy a korábbi jóléti-politikát – ami a lakossági 
életszínvonal lassú, de folyamatos emelését jelentette – nem tudja folytatni 
az állampárt. A legitimációs válságot elkerülendő, a kádári vezetés egy sa-
játos, pragmatikus problémakezelést készített elő. Ez gyakorlatilag azon a 
belátáson alapult, hogy a paternalista állam egy sor korábbi vállalását nem 
tudja tovább vinni, éppen ezért a második gazdaság kibővítésével megadja a 
lehetőséget az állampolgároknak arra, hogy maguk gondoskodjanak életszín-
vonaluk további emeléséről. 

Ennek a váltásnak az előszele már az 1970-es évtized végén érezhető volt 
a sajtóban. A néhány évvel korábban még annyit bírált második gazdaság 
módosuló megítélése maga után vonta az abban résztvevők, köztük a faluról 
bejáró munkások módosuló megítélését is.49 Az addigi hivatalos felfogás mó-
dosulásának irányát jól példázza a Szakszervezeti Szemle egyik korabeli cikke. 

„Valószínű, hogy az üzemi munkahelyeken képzetlenségük és szemléletük 
miatt maradiaknak tartják őket, ugyanakkor a lakóhelyen, éppen a városban, 
a munkahelyen ért hatások következtében egyre inkább haladó szemléletű, 
jól informált munkásokká válnak. […] A sajátos életforma egyik jellemzője a 
kétlakiság: az üzemben végzett munka mellett a lakóhelyen házkörüli, háztáji 
munkát is végeznek. A család valamelyik tagja a helyi termelőszövetkezetben 
dolgozik, de a vállalt munkát, a háztájit közösen végzik.” Andorka Rudolf ku-
tatásaira hivatkozva megemlítette az újságíró, hogy az 1970-es évek végén 1 
millió 700 ezer háztáji vagy kisegítő gazdaságot tartottak számon Magyaror-
szágon. „A kétlakiság a bejárók többségére jellemző, ennek jelentős oka, hogy 
ezáltal is növekszik a családi jövedelem, idővel telik igényesebb lakásra, beren-
dezésre, más egyébre. Ezzel egyidejűleg minimálisra csökken a szabadidő. A 
kétlakiság, úgy tűnik, a magasabb anyagi szint iránti törekvésből és a hagyo-
mányokból táplálkozik, így a földtől való elszakadás hosszabb folyamat. Ha vi-
szont a termelőszövetkezetek munkaerőgondjára vagy a zöldség-gyümölcs-termelés, 
háziállat-nevelés ismert problémáira gondolunk, akkor a kétlakiságot mint gazda-
sági szükségszerűséget is felfoghatjuk.” 50 (Eredeti kiemelés.) 

Egy évvel később, a Népszava hasábjain még egyértelműbb lenyoma-
tát találhatjuk a kétlakiakról szóló hivatalos diskurzus átalakulásának. „A 
sajtóban évek óta nem szerepel az egykor elítélő jelző: »kétlaki«. Hiszen a 
kisgazdaságokban kifejtett többleterőfeszítés – függetlenül attól, hogy mező-
gazdasági dolgozó, ipari munkás, vagy éppen értelmiségi foglalkozásúakról 
van szó – társadalmilag nélkülözhetetlen.”51 

49 Mind az országos, mind a helyi lapokban egyre több olyan cikk jelent meg, amely azzal 
foglalkozott, miként lehetne javítani a bejáró munkások életkörülményeit (pl. a községi 
boltok áruellátása vagy éppen az utazási feltételek terén). 

50 Király 1979: 47. 
51 Vajda 1980: 3.
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Legalább ilyen figyelemre méltó a cikk záró-bekezdésének mondanivaló-
ja. „Nem árt tisztázni: a fejlett szocialista társadalom nem zárja ki a kisüzemek, 
kis szövetkezetek létét, sőt valószínű, hogy ezekre nagyobb számban és fokozot-
tabban szükség lesz az egyre differenciáltabb igények kielégítésében.” 52 (Eredeti 
kiemelés.) 

Az 1980-as évek elején valóban egymást követve jelentek meg azok a 
rendeletek, amelyek jelentősen tágították a második és harmadik gazdaság 
lehetőségeit. A második gazdaság már bevált formái mellett (pl. háztáji és ki-
segítő gazdálkodás, kisipari, kiskereskedői tevékenység, kalákában való épít-
kezés, stb.) megjelentek az ún. új típusú vállalkozási formák. Ezek lehettek 
önálló jogi személyiséggel bíró vállalkozások (pl. kisvállalatok, kiszövetkeze-
tek). Az új vállalkozások többsége azonban egy már meglévő gazdasági szer-
vezet keretén belül jött létre. Ennek tipikus formái voltak a szakcsoportok, a 
gazdasági munkaközösségek (GMK), a vállalati gazdasági munkaközösségek 
(VGMK). 

Ezzel a nyitással a pártvezetés egyrészt elismerte, hogy a kétlaki élet-
forma a munkásság körében nem bizonyult átmeneti jelenségnek, másrészt 
pedig innentől kezdve nem pusztán megtűrte, hanem társadalmi hasznos-
ságára hivatkozva támogatni igyekezett ezeket a kiegészítő jövedelemszer-
zési formákat. Az már más kérdés, hogy a társadalmi munkaidő „önkéntes” 
meghosszabbításán, az önkizsákmányolás fokozásán alapuló válság-kezelés 
milyen következményekkel járt hosszabb távon a magyar társadalom egész-
ségi állapotára.
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GÉRA ELEONÓRA

Látlelet a „külvárosról” – családlátogató 
diakonissza Pestújhelyen (1914)

ELŐSZÓ

Az 1950-es évek elején bekövetkezett feloszlatás óta eltelt évtizedekben fel-
növekedett generáció döntő többségének a diakonissza alakja egyedül Szabó 
Magda nagy sikerű regényéből, az Abigélből lehet ismerős, mások esetleg kül-
földi irodalmi alkotások, filmek hatására kizárólag kórházi ápolótestvérekre 
gondolhatnak. Szabó Magda, aki egyébként családja révén jól ismerte a deb-
receni diakonisszák világát, irodalmi alkotásával elsősorban a diakonisszain-
tézetekben uralkodó légkört, a szeretetteljes szigort, az emberséget ábrázolja 
hitelesen. Magyarországon a regénybeli Árkodhoz hasonló „kisasszonyinté-
zetek” egyáltalán nem működtek, az oktatással és gyermekneveléssel foglal-
kozó ún. tanító testvérek családias jellegű árvaházaikban, csecsemőottho-
naikban szegény kisgyermekeket, árvákat és félárvákat neveltek, a felvételnél 
sokszor a prote� áns vallási kötődé� ől is eltekintettek. A legtöbb hazai di-
akonissza azonban betegápolóként vagy más kórházi dolgozóként (pl. mű-
tősnő, szülésznő stb.) tevékenykedett. A diakonisszaintézetekhez tartozó 
gyógyító létesítmények mindig arra törekedtek, hogy a szegény rászorulók se 
maradjanak ellátás nélkül, a színvonalasabb szobákért magasabb ellátási dí-
jat fizető betegektől befolyt összegekből, különféle alapítványokból fedezték 
a szegények ápolásának költségeit. A legszegényebbeknek a járóbeteg rende-
lésért és az egynapos beavatkozásokért, de sokszor a gyógyszerért sem kellett 
fizetniük. A nagy anyaházak, de a kisebb, néhány főből álló testvérközösségek 
is a szigorúan értelmezett munkahelyi kötelezettségeik ellátása mellett arra 
törekedtek, hogy a környéken élő egyháztagokból élő, összetartó közösséget 
hozzanak létre. Ezek az általuk szervezett közös alkalmak (pl. varróórák, 
bibliaismeret) szorosan összefüggtek a szegénygondozással, mivel a lelkigya-
korlatok végzése közben rendszerint a szegényeknek varrtak ruhákat. Felke-
re� ék és rendszeresen, az igényeknek megfelelően adományokkal, jó szóval 
segítették a szükséget szenvedőket. A vázlatos, részletekbe nem bocsátkozó 
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áttekintésből is egyértelműen látszik, hogy a diakonisszaintézeteket nem le-
het egyszerűen vallásos intézményekként kezelni, szerepük ennél jóval több-
nek tekinthető. A testvérek, a „prote� áns egyházak szolgálóleányai” közül 
a legsokrétűbb feladatot az úgynevezett gyülekezeti diakonisszák végezték, 
akiknek létezéséről a modern szakirodalom sajnálatos módon alig tud vala-
mit, pedig munkakörük alapján a mai szociális munkások elődeit láthatjuk 
bennük. A tanulmány egyik célja, hogy az alább következő forrás bemuta-
tásával felhívja a történészek, szociológusok figyelmét a diakonisszákra, és a 
róluk szóló vagy általuk készített források jelentőségére, melyek nem kizáró-
lag az egyháztörténet iránt érdeklődők számára lehetnek értékesek.

A diakonisszalét és munka megértéséhez elengedhetetlen elméleti beve-
zető után Bartos (Ilona) Judit testvér naplójának bejegyzései alapján tekint-
het be az olvasó az 1909-ben Pestújhely néven önállósult rákospalotai Szé-
chenyi-telep lakosainak életébe az első világháború kitörésének előe� éjén.1

PROTESTÁNS KEGYESSÉGI IRÁNYZATOK ÉS A NŐK SZEREPE 
AZ EGYHÁZBAN

         
A kereszténység első évszázadaiban az apostolokat, majd a püspököket és a 
lelkipásztorokat diakónusok segítették mindennapi munkájukban. A hívők 
számának növekedésével egyre inkább rájuk hárult a karitatív tevékenység: 
nemcsak az istentiszteleteken segédkeztek, hanem ételt és ruhát osztottak a 
szegényeknek, gondozták az árvákat, a betegeket és az öregeket, segítették az 
utazókat. A rászoruló nők ápolását és a gyermekek nevelését köztiszteletben 
álló nőkre, a diakonisszákra bízták, akik hamarosan a nők hitoktatásában is 
segédkeztek.

Kálvin („a jócselekedet a hit mértéke”) és a reformáció ismét a gyülekezet 
legfontosabb feladatává tette az elesett egyháztagok felkarolását, a diakóniát. 
A következő évszázadban Jacob Philip Spener (1635-1705) arra szólította fel 
a keresztény felekezeteket, hogy a dogmatikai viták helyett inkább a jóté-
konykodásban versengjenek egymással.

A felvilágosodás és a racionalizmus térhódítása megváltoztatta az em-
berek valláshoz, egyházhoz fűződő viszonyát. A korszak teológiai irányzata 
inkább az elméleti, a laikusok számára átláthatatlan dogmatikai vitáknak 
kedvezett. A gazdasági-társadalmi változások következtében a városokban 
egyre nagyobb tömegben gyűltek össze az ellátatlan szerencsétlenek, akik 
egyre jobban elszakadtak a vallástól. Az egyházak és az állam számára nagy 

1 A napló lelőhelye: BFL XIII. 42.; A Széchenyi-telep 1890-től alakult ki Rákospalota keleti 
részén, Pestújhely néven önálló községként 1909 és 1949 között létezett, majd a követke-
ző évben Budapesthez csatolták.  Millisits 2006: 420. 
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kihívást jelentett ezeknek az embereknek az „újra térítése” és „fegyelmezése” 
a Biblia segítségével. A vallástól elszakadt tömegek megmentését tűzte ki cél-
jául a német és angolszász gyökerekből kibontakozó pietizmus, mely a refor-
máció óta a prote� antizmus legjelentősebb vallási mozgalmává nőtte magát 
ki.2 A 19. század elején a napóleoni háborúk, a nagy járványok és az éhínségek 
megrendítették a felvilágosodás által hirdetett józanész mindenhatóságát. 
Később a szabadelvűség térhódítása, illetve az ennek tulajdonított gazdasági 
következmények adtak újabb lendületet az egyház belső megújulását sürgető 
mozgalmaknak. Először a neopietizmus, majd a belmisszió bontakozott ki. 
A hivatalos egyház liberális gondolkodású képviselői munkájuk bírálatának 
érezték, egyházuk elleni támadásként értelmezték a belső megújulást sür-
gető mozgalmakat, így az alapokat gyakran egyesületi keretek között tették 
le. A hagyomány szerint az új irányzat Johann Hinrich Wicherntől kapta a 
belmisszió (Innere Mission) nevet. Az új vallási mozgalom német területen 
a névadó Wichern (1808-1881), Friedrich von Bodelschwing (1813-1910) és 
Theodor Fliedner munkássága nyomán teljesedett ki, akik kiterjedt eszmei-
intézményi háttér megteremtésével járultak hozzá a belmisszió gyors euró-
pai térhódításához. Látványos eredményeiket német területen a hivatalos 
egyház és általában az uralkodók is elismerték, így az eredeti elképzelésnek 
megfelelően a belmisszió lassanként a prote� áns egyházak programjává vált.3

A nők természetének és szerepének megítélése a 19. század folyamán a 
református és az evangélikus egyházakban is érzékelhetően megváltozott. 
A század első harmadában főleg Angliában és Hollandiában alakultak meg 
az első szeretetmunkát végző női közösségek. A nőegyletek szegénygondo-
zást, betegápolást, árvák nevelését vállalták, s a pietizmus szellemében az 
erkölcsök nemesítését munkával, hasznos tevékenységek végzésével kötöt-
ték össze. A női szeretetmunka egyik első, név szerint ismert alapítójának 
Amelie Sivekinget, egy hamburgi kereskedő leányát tekintik, aki az 1832-es 
kolera idején szegénygondozást és betegápolást vállaló nőegyletet hozott lét-
re. Az eredményesen működő egyesület és vezetője hamarosan egész Euró-
pában ismerté vált. A másik, munkájával nagy elismerést kiváltó hölgy az 
angol Elisabeth Frey volt, a börtönmisszió egyik kezdeményezője.4 Theodor 
Fliedner (1800-1864), a Düsseldorf melletti Kaiserswerth gyülekezetének 
lelkésze először ugyancsak a börtönviseltek társadalmi integrációjának meg-
oldására dolgozott ki új módszert, majd az elítélt nők gyermekei mellett más 
kallódó gyermekeket is felkarolt. Fontosnak tartotta, hogy ezeket a ~ eciá-
lis tudást igénylő feladatköröket megfelelő képzésben részesült szakemberek 

2 Wallmann 2000: 12−13. 
3 Wallmann 2006: 229−236.; Horváth 1948: 8., 19−20.; Hennig 1908: Hamburg, 1908. 

142. 
4 Friedrich 2006: 230−231.
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végezzék. Az 1820-as években Angliában és a hollandiai mennoniták köré-
ben gyűjtött tapasztalatai arra ösztönözték, hogy az őskeresztény példához 
visszanyúlva újra felélessze a Bibliában (Róm 16,1) ábrázolt nőalak, Phoebe 
tisztségét, a diakonisszahivatást. Fliedner és első felesége 1836-ban alapítot-
ták meg az első diakonissza-anyaházat és a hozzátartozó tankórházukat. A 
női diakónia atyjának nevezett Fliedner biztos megélhetést, tiszteletre mél-
tó hivatást kínált azon fiatal leányok és özvegyek számára, akik valamilyen 
okból nem tudtak, vagy nem akartak férjhez menni. Az intézménybe csak 
megfelelő műveltségi szinttel rendelkező, testileg-lelkileg egyaránt alkalmas-
nak látszó jelentkezőket vettek fel. Az előzetes szűrőn alkalmasnak talált 
jelölteknek azonban még számos alkalommal bizonyítaniuk kellett ráter-
mettségüket. Minden diakonisszanövendék számára kötelező volt a beteg-
ápolás alapjainak elsajátítása, illetve a teológiai témájú órák látogatása. Az 
úgynevezett próbatestvérek később szakosodtak: a betegápolás, a gyermek-
nevelés vagy a gyülekezeti diakonissza munkakörének ellátására készültek 
fel behatóbban. Az intézet nagy hangsúlyt fektetett a zenei képzésre és a 
nyelvtanításra. A növendékek az elméleti képzéssel párhuzamosan folyama-
tosan részesültek gyakorlati képzésben is. A tanéveket elméleti és gyakorlati 
vizsgákkal zárták. A diakonisszává szenteléshez azonban nem volt elegendő 
a jó tanulmányi eredmény, előtte a jelölt testi-lelki rátermettségét, alkalmaz-
kodóképességét is vizsgálták. Felszentelésükkor a testvérek kötelezték ma-
gukat arra, hogy mindig engedelmeskednek a diakonisszaanyának – a 19. 
században az alapító első és második felesége töltötte be ezt a tisztséget − a 
betegek szolgálóleányaiként dolgoznak Jézus kedvéért, Jézus, valamint egy-
más szolgálóleányai lesznek. Az előírás szerint viselkedésüket a könyörület, 
a barátságos fellépés, a szelídség és a türelem, valamint az alázat határozza 
meg. De nem azért, hogy a betegektől dicséretet kapjanak, hanem az Úr irán-
ti szeretetből és alázatból.5 Fliedner egyik legnagyobb érdeme, hogy szakított 
a betegápolás hagyományos gyakorlatával, a több éves betegápolási tanfolya-
mon az orvostudomány legmodernebb elméleteit oktatták a növendékeknek, 
intézményeiben mindenütt a legnagyobb tisztaság és fegyelem uralkodott.

A teológiai oktatásban részesült, szigorú szabályok szerint szervezett kö-
zösségekben élő diakonisszák, szakítva a középkorban gyökerező hagyomá-
nyokkal, a lelkész igazi segítőtársaivá léptek elő. Ezzel egy időben, vagy ennek 
következtében lassanként megváltozott a női természet egyházi megítélése. 
Az Újszövetség értékelése szerint az Isten és az örökkévalóság szempontjából 
a férfi és a nő egyenlő értékű, de nem egyforma. Jézus embersorba emelte a 
nőt és lelki vonatkozásban eltörölte a nemeket elválasztó végső különbsége-
ket mint evilági dolgokat. Elismerték, hogy a megfelelő nevelésben részesült, 
tanult nő bizonyos szerepekben – betegápolás, gyermeknevelés – jobb ered-

5 (Statutum 1839.) Friedrich 2006: 232.
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ményeket érhet el férfi társainál.6 Johann Hinrich Wichern, a belmisszió aty-
ja és a férfi diakónia alapítója Wittembergben, 1848-ban tartott nagy hatású 
beszédében külön kiemelte a nők szerepének fontosságát a belmisszióban, 
név szerint említést tett segítőjéről, Amalie Sivekingről, illetve Elisabeth 
Freyről.7

Német területen a kegyes gondolkodás és a szeretetmunka gyorsan be-
épült a „hivatalos” egyházak programjába; ezt jelentősen elősegítette, hogy 
az uralkodók (pl. porosz, majd a német) hamar meglátták, milyen fontos sze-
repet játszhatnak a fennálló társadalmi feszültségek orvoslásában. Magyar-
országon a helyzet másképpen alakult, a belmisszió eszméit a hivatalos egy-
háztól többé-kevésbé függetlenül egyesületek honosították meg. Az egyházi 
tisztségek birtokosai nemegyszer ellenséges érzülettel viszonyultak hozzájuk, 
s a gyülekezetek egységének megbontásával, a szektásodás előkészítésével vá-
dolták őket. A személyeskedést sem nélkülöző viták egészen Ravasz Lász-
ló püspökké választásáig nyíltan folytak, utána inkább a háttérben. Ennek 
megfelelően a belmisszióhoz köthető karitatív munkát egyháztársadalminak 
nevezhető egyesületek végezték, tagjaik nem mindig örvendtek közszeretet-
nek a gyülekezetekben, így munkájukat ebben az időszakban hiba volna egy-
házi jótékonyságként értelmezni vagy azzal azonosítani.  

BELMISSZIÓS ALAPÍTÁSÚ EGYLETEK MAGYARORSZÁGON
        

A német területen divatos, neopietizmus gondolatköréből táplálko-
zó, J. H. Wichern nevével jelzett belmisszió első követői a német ajkú 
reformátusok közül kerültek ki a magyar fővárosban, akik a kegyes 
beállítottságú nádorné, Mária Dorottya kérésére a hazánkban meg-
telepedett Skót Misszió lelkészeinek vezetése alatt a század derekán 
(1859−1863) megszervezték saját leányegyházukat. A többnyelvű (né-
met, angol, francia, magyar) református és evangélikus hitű közösség 
tagjait a közös gondolkodás, a szigorú kegyesség kötötte össze. Kísér-
letet tettek a nyugat-európai minták meghonosítására, de mozgásterü-
ket a pénzhiány erősen korlátozta. Tevékenységük, elsősorban a nyelvi 
korlátok következtében, a magyar ajkú reformátusok előtt ismeretlen 
maradt. A belmisszió a század utolsó két évtizedében egy magyar teo-
lógushallgató, majd lelkész, Szabó Aladár tevékenysége, szervező mun-
kája nyomán kibontakozó fővárosi ébredés hatására terjedt el szélesebb 
körben Budape� en. Rövid idő alatt számos egyesület alakult a külön-
böző belmissziós tevékenységek elvégzésére. A belmisszió kapcsolatba 

6 Bodoky 1942: 31., 35.
7 Wichern 1956: 118.
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lépett a Skót Misszióval (rokoni kapcsolat fűzte a Német Leányegyház-
hoz), s Hold utcai termében magyar nyelvű evangelizáló istentisztele-
teket tartott. A gyülekezet nőtagjai bibliamagyarázattal egybekötött 
varróórákon gyűltek össze, az elkészült ruhadarabokat pedig szétosz-
tották a környékbeli szegények között. A névtelenül működő női tár-
saságot Szilassy Aladárné egyesületté szervezte, s tevékenységi körét a 
középrétegek érdekvédelmét szolgáló hagyományos szellemben (a Pesti 
Jótékony Nőegylet mintájára) alakította át, gyámkodott a szegények 
felett. A nemzetért való munkálkodás, a részvétel a közügyekben egyre 
hangsúlyosabbá vált. A Loránttfy Zsuzsanna név választásával azt a 
szándékukat juttatták kifejezésre, hogy a század gazdasági-társadalmi 
változásai következtében kialakult új nőeszményt kívánják terjeszte-
ni. A nagy múltra visszatekintő prote� áns szabadelvűek hitvesei, leá-
nyai a századfordulóra többségbe kerültek az egyesületben. Az előkelő 
hölgyek a történelmi kálvinizmus és a liberalizmus jegyében egyéni 
vallásosságuk öntudatossá tételét a közjóval kapcsolták össze. Az egye-
sületben a „szív” kiművelése készítette fel a prote� áns nőt gyermekei 
és alkalmazottai vallásos nevelésének irányítására. A nő nevelő-taní-
tó szerepe azonban nem korlátozódott a családra, hanem végső célja a 
társadalmi jótékonyság volt. A közjó előmozdítása érdekében a protes-
táns elit hölgytagjainak szinte kötelessége lett a jótékonykodás, a női 
lélekhez illő anyai-gyámolítói tevékenységek családon kívüli gyakorlá-
sa. Vargha Gyuláné, Szász Károly püspök leánya, azt tartotta kívána-
tosnak, ha az „ebbe a társadalmi osztályba” tartozó asszonyok legalább 
heti két félnapon a rászorulók támogatásával töltik idejüket. Az elvá-
rásoknak megfelelően ugyanabból a református-evangélikus köréből 
kerültek ki a rokon célú egyesületek jótékony hölgyei (pl. Tisza Kál-
mánné, Tisza Istvánné, Hegedűs Sándorné Jókay Jolán), a tagság nem-
egyszer a következő nemzedékre hagyományozódott. Az eredetileg 
evangelizációs és kegyes célokra szerveződött nőegylet rövid idő alatt 
népszerűvé vált az előkelő hölgyek körében, összejöveteleik rangos tár-
sasági eseményekké váltak. Az egyesület az úri körből kikerülő veze-
tőség és a többség igényeinek hatására egyre látványosabban szakadt el 
a klasszikus értelemben vett belmisszió légkörétől, s bár a feloszlatásig 
ebben a körbe sorolták magukat, elveiket legfeljebb valamiféle újraér-
telmezett, sajátosan magyar irányzatnak tekinthetjük. Visszatérve az 
egyesület kettészakadásának idejére, a kisebbségbe került kegyes szem-
léletű alapítók lassanként elszakadtak az úri többségtől, majd Szabó 
Aladárné Biberauer Irma köré csoportosulva létrehozták budai fiók-
egyesületüket, és az anyaegyesülettől függetlenül jótékony munkába 
kezdtek (varróórák, vasárnapi iskolák, szegények látogatása stb.). Szabó 
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Aladár „evangéliumi radikalizmusa” hamarosan összeütközésbe került 
Szilassyné „idealista tradicionalizmusával”, az áthidalhatatlan nézetel-
térések lehetetlenné tették a közös munkát. 1903-ban a szigorú irány-
zat követői kiléptek a Lorántffy Zsuzsanna Egyletből és létrehozták 
saját egyesületüket, a Bethániát. A vezetőségből kilépett Szabó Aladár 
és hitvese, a Bieberauer házaspár, Vargha Gyuláné. Példájukat főként a 
Hold utcai prédikációk hatására megtért, az úri közép alsó határaihoz 
közel álló reformátusok és evangélikusok követték. Az új, kegyesebb 
egyesület (köztük számos teológiát végzett) tagja – nagyobb hangsúlyt 
helyezett az evangélizálásra és a szegények gondozására, de szigora 
miatt egyszersmind bizonyos mértékű elzárkózás jellemezte. Szabó 
Aladár eredetileg a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület kebelében tervezte 
az első magyar diakonissza-anyaház megalapítását, de törekvései nem 
vezettek eredményre. A német-diakonisszaügy válságba jutott – csak 
néhány olyan leány akadt, aki vállalta a német nyelvű képzést és al-
kalmasnak is bizonyult, az időközben magyarrá lett fővárosban pedig 
már nem volt szükség a betegekkel kizárólag németül érintkező ápo-
lószemélyzetre. Ez indította arra Szabó Aladárt, hogy egybegyűjtse a 
diakonisszaintézmény elkötelezett, egyébként a református egyházon 
belül különböző lelki irányzatokat képviselő híveit, s 1903-ban megala-
pítsák a Filadelfia Diakonissza Szövetséget (1906-tól egylet). A magyar 
diakonisszaotthon megszervezésére és lelki vezetésére Szabó Aladár 
sógorát, a diakonisszamunkában személyes tapasztalatokat szerzett 
Biberauer Richárdot és feleségét, a berni diakonisszalelkész leányát 
tartották a legalkalmasabbnak, akik azonnal hozzáfogtak az első je-
lentkezők kiképzéséhez.8 

A diakonisszaügy barátai ünnepélyesen elhatározták a Filadelfia Diako-
nissza Szövetség megalapítását, amely nevét a Jelenések könyvének harmadik 
fejezetéből (Jel. 3. 7−13, a filadelfiai gyülekezethez írott levélről kapta. „Az 
Isten igéjéből vett Filadelfia névvel egyfelől azt óhajtották kifejezni, hogy diako-
nisszaszövetségünk éppoly szegény és gyarló és tehetetlen volt, mint az a Filadel-
fiának nevezett kisázsiai gyülekezet, másfelől azonban hirdetni akarták e névvel, 
hogy a filadelfiabeli gyülekezetnek adott isteni ígéretet, az – íme nyitott ajtót ad-
tam elődbe ígéretét – hit által magukévá tették, egyedül az Úrban vetik remény-

8 1917-ben a Bethánia és a Filadelfia vezetőségi tagjai között viszálykodás támadt. Vargha 
Gyuláné, Takaró Géza, Csia Sándor és Pauer Irma (a Filadelfia vezetőtestvére) azon a 
véleményen volt, hogy a Filadelfia a Bethánia védőszárnyai alatt működhet és fejlődhet, 
továbbá helytelenítették Biberauer nyitását a hivatalos református egyház képviselői felé. 
Biberauer Richárd és felesége a Filadelfia függetlensége mellett állt ki, ezért a két alakulat 
vezetősége végérvényesen szakított egymással. Több diakonissza, evangélikusok és refor-
mátusok vegyesen, távozott Pauer Irmával, majd 1924-ben az evangélikus egyház fogadta 
be a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületet. 
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ségüket, tőle várnak erőt, sikert és segítséget.”9 Az egylet tagjai első és egyben 
legfontosabb feladatuknak érezték, hogy megismertessék az érdeklődőkkel, 
mit tesznek embertársaik megsegítése céljából a testvérek. Kiadványaik-
ban, cikkeikben így határozták meg, hogy ki a diakonissza: „A diakonissza 
oly evangeliumi proteR áns vallású, komoly, józan gondolkozású és tiszta erkölcsű 
hajadon vagy gyermektelen özvegy, aki Krisztus és embertársai iránti szeretetből 
indíttatva beteget ápol (kórházakban vagy magánházaknál), gyülekezeti szegé-
nyeket látogat, árvagyermekeket nevel, iskolában tanít.”10 Az egyletbe 18 és 32 
év közötti jelölteket vettek fel, akik testben és lélekben egyaránt erősek vol-
tak, illetve tudtak írni, olvasni és számolni, varrni, kötni, főzni és mosni.11 
A felvételre alkalmas jelölteket az első évben kezdő testvéreknek nevezték, 
ez alatt az idő alatt sötét színű, egyszerű, egyforma szabású ruhát hordtak. 
Az együtt lakást szolgáló anyaház a teljes ellátáson kívül gallért és kötényt 
adott nekik. Apróbb kiadásaikról a szüleik vagy a rokonaik gondoskodtak, 
továbbá ők fizették a Budapestre utazás költségeit, sőt a visszautazásét is, ha 
a kezdő testvér önként visszalépett, vagy alkalmatlannak találták. A jelölt-
idő egyénektől függően egy-három évig tartott, ezt követően került sor az 
ún. beöltöztetésre. Ettől fogva a korábbi jelölt a jellegzetes fehér főkötővel és 
köténnyel együtt a testvérek szürke egyenruháját viselte. A próbatestvérek a 
felavatott testvérekhez hasonlóan minden ruhájukat az egylettől kapták, sőt 
zsebpénzt is biztosítottak nekik.12 Rendszerint tíz év után avatták (szentel-
ték) fel azokat a testvéreket, akik a követelményeknek minden tekintetben 
megfeleltek. Az első két jelöltet a fiatal Biberauer házaspár háromszobás la-
kásának egyik szobájába költöztették be,13 a növendékeket még három évig 
segítette a német Bethesdában szolgált egyik testvér. Az első két diakonisz-
sza a felvétel után azonnal a református egyház szolgálatába állt gyülekezeti 
diakonisszaként. A budai gyülekezet szegényeit gondozták, meglátogatták a 
református családokat, hogy felkeltsék érdeklődésüket az istentiszteletek és 
a vallásos összejövetelek iránt, kialakítsák bennük a lelkiélet iránti igényt. 
Kegyes olvasmányokkal látták el a híveket,  , díjazás ellenében magánházak-
nál betegápolást vállaltak.14 A vezetőség a diakonisszák gyakorlati képzése 
mellett nagy gondot fordított az elméleti oktatásra. Dr. Thaly Lóránttól sajá-
tították el a betegápolás alapjait, dr. Lumnitzer Ágoston javaslatára a dr. Pa-
jor-féle hidegvíz-gyógyintézetben masszázst és vízgyógy-gyakorlatokat is ta-

 9 MREZSLT 19. Jelentés 1903−1908. 1.
10 Évkönyv 1909: 12.
11 Évkönyv 1909: 12.
12 Évkönyv 1909: 13.
13 A harmadik leány, a svájci Bossimana Nelli tüdőbaja miatt rövidesen haza utazott, majd 

nem sokára meghalt. Bodoky 1942: 219.
14 MREZSLT 19. 3. d. Visszaemlékezés (Kovácsy Margit).
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nultak. Télen a Bethánia Egylet által meghirdetett belmissziói tanfolyamon 
könyvvitelre és levelezésre oktatták őket, emellett a németül nem beszélők 
német nyelvoktatásban részesültek. A testvérek megfelelő szakmai gyakor-
lat nélkül nem kezdhették meg a kórházi munkát, bár egyikük egy magyar, 
egy másik pedig egy svájci kórházban dolgozott több éven át. Az egylet ve-
zetősége a legjobbnak azt tartotta volna, ha mindnyájan valamelyik külföldi 
diakonissza intézetben sajátíthatnák el a betegápolás alapjait. Ezt az első ma-
gyar testvérek végül a Sziléziában lévő miechowitzi diakonissza intézetben 
tehették meg. A megfelelően kiképzett testvérek 1904. március 23-án kezd-
ték meg munkájukat a Bethesda kórházban, bár eleinte a konyhai, háztartási 
teendőket látták el, majd a mosókonyha vezetését vették át. A vezető lelkész 
kérésére két tapasztalt német diakonissza érkezett a Bethesdába, hogy az ő 
útmutatásaik alapján szervezzék meg a szakszerű betegápolást.

1905-ben, már a német testvérek segítsége nélkül, a Filadelfia tizenkét 
diakonisszája látta el a kórházi, a háztartási és az irodai teendőket is. Az alsó 
középosztálybeli szegény, sokgyermekes családok leányai számára továbbta-
nulási lehetőséget és biztos megélhetést jelentett, ha bekerülhettek valame-
lyik diakonisszaintézetbe. A legtöbb leány a Filadelfiába jelentkezett, így az 
egylet vezetősége kiválogathatta a testileg-szellemileg legmegfelelőbb jelölte-
ket. Hamarosan csak a polgári iskolát végzett leányokat vették fel. Az elmé-
leti képzés nem fejeződött be a két éves diakonissza-tanfolyam elvégzésével, 
hanem időről időre különböző továbbképzéseket szerveztek a testvéreknek, 
hogy megismerkedhessenek a tudomány legújabb eredményeivel.     

A Bethesdában a testvérek feladata nem korlátozódott a gyógyító mun-
kában való részvételre és a kórház üzemeltetésére, hanem a betegek és a kör-
nyéken lakó reformátusok lelki gondozását is felvállalták. A kórház „iskola 
azoknak a betegeknek, akik rászorulnak a tisztaság, az egészséges táplálkozás, 
a friss levegő jelentőségének megismerésére. Itt tapasztalja meg sok édesanya az 
újszülöttekkel való bánásmódot, azok helyes testi gondozását. Szociális-missziói 
munkáink15 a református egyház egészséges tagjainak szólnak” mondja Biberauer 
Richárd. A fővárosban először ők nyitottak vasárnapi iskolát,16 emellett fel-
nőtteknek bibliaórákat, vallásos összejöveteleket, a leányoknak varróórákat 
tartottak.

A Filadelfia jól képzett diakonisszái szerte az országban jó hírnévre tet-
tek szert a hálás betegeknek köszönhetően. Az egyesület vezetősége számos 

15 Ifjúsági kör, leánykör, nők órája, vasárnapi iskola, énekkar, cserkészcsapat, népiroda, ár-
vaházak. Biberauer Richárd: A Bethesda magyar társadalmunk szolgálatában. Előadás a 
Bethesda első magyar diakonisszakórház 60 éves emlékünnepélyén. MREZSLT. 20. 1927. 
V. 20. 

16 Magyarországon először Biberauer Irma, Biberauer Richárd testvére tartott órákat va-
sárnapi iskolában. BFL XIII. 42. 195/16.
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levelet kapott az ország különböző pontjairól, amelyekben diakonisszák ki-
küldését kérték. 1905-ben vette kezdetét a külmunka, amikor két testvért 
küldtek ki a kolozsvári református árvaházba. 1907 szeptemberében két 
Filadelfia-diakonissza vette át a nyíregyházi Erzsébet leányárvaház vezeté-
sét.17 Ugyanebben az évben vásárolt meg a vezetőség Pestújhelyen egy házat 
diakonisszaotthonnak és árvaháznak. Később Pestújhelyen elemi iskolát ho-
zott létre és vasárnapi iskolát nyitott az egyesület, illetve a helyi gyülekezet 
segítésére kiküldött egy gyülekezeti diakonisszát. 1909-ben állt munkába 
a makói közkórházban18 az első kiküldött ápolótestvér, az Aranyos-Torda 
megyei közkórházba először kettő, majd pedig négy testvért küldtek, akik 
új lakóhelyükön vasárnapi iskolát is szerveztek. 1911 elején a nagyváradi 
református leányinternátusban kezdett el dolgozni egy diakonissza, akihez 
rövidesen két társa csatlakozott. 1911-ben összesen öt testvér dolgozott az 
anyaháztól távol.19

PESTÚJHELYI ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON20

A pestújhelyi Széchényi-telepen kedvező feltételekkel kínáltak megvételre 
egy ingatlant a Filadelfiának, de az egyesület házalapja csak négyezer korona 
volt. Biberauer Richárd nem akarta, hogy anyagi okokból elessen a Filadelfia 
a jó vételtől, ezért a magánvagyonából huszonkétezer koronát kamatmente-
sen kölcsön adott, majd az összegből tízezer koronát végleg az egyesületnek 
adományozott. A vezetőlelkész nagylelkűségének köszönhetően 1907 végé-
re a tulajdonukba került a Széchenyi-telepen, a László utcában elhelyezkedő 
ház. Azonnal megkezdték a felújítási-átalakítási munkálatokat, de az épít-
kezést befejezni és az épületet berendezni csak a következő évben sikerült. 
1908. június 8-án, ünnepélyes keretek között költözhettek be a testvérek a 
diakonisszaotthonba, és hamarosan megérkezett az első négy árva gyermek, 
az otthon első lakói. A diakonisszák a gondjaikra bízott gyermekeket nevel-
ték, valamint a formálódó helyi gyülekezetet szolgálták diakonisszaként.21 
Rendszeresen látogatták a környékbeli rászoruló családokat, vasárnapi bib-
liaiskolájukba, fiatal leányok számára rendezett összejöveteleikre várták a 

17 Az intézményben a házirendet a diakonisszák állapították meg, minden új szabályhoz az 
anyaház hozzájárulásáért kellett folyamodni. MREZSLT. 20. 3. d. 6. b.

18 A testvért a következő évben visszarendelték.
19 A Bethesda Kórház és a Filadelfia-diakonisszák történetéről lásd részletesen: Géra 2006: 

943−996.
20 MREZSLT. 19. b. 
21 A gyülekezet hivatalos létrejötte 1912 nyarához köthető, amikor is felállították a Pestúj-

helyi Református Fiókegyházközséget, mely 1930-ban lett anyaegyházközség. Történeté-
ről és 1928-ban épült templomáról lásd Millisits 2006: 420−421.
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környékbeli fiatalokat. A felnőttek számára hétköznap rendeztek bibliama-
gyarázó e� éket. A pestújhelyi gyülekezet kérésére az 1908/1909-es tanév 
kezdetén gyermek- és diakonisszaotthonukkal közös épületben megnyitot-
ták nyilvános joggal felruházott elemi iskolájukat. Az iskolába az egylet egy 
diplomás tanítónő diakonisszáját, továbbá egy kézimunka és rajztanítónői 
diplomát szerzett diakonisszát küldött. Az első évben ötvennégy tanuló 
jelentkezett,22ebből harminchat gyermeket vettek fel. Az elkövetkező évek-
ben sem csökkent az iskola népszerűsége, mivel a második évben negyvenöt, 
a harmadikban pedig már hatvan iskolás gyermeket tanítottak a testvérek. 
A szülők kérésére az első évben négy osztályos elemi iskolát a második tanév-
től kezdve hatosztályosra bővítették, és szolgálatba állítottak még egy tanítói 
oklevéllel bíró diakonisszát. Petri Mór királyi tanácsos és Pest megyei tanfe-
lügyelő hiába figyelmeztette az egyesületet, hogyha nem épít megfelelő isko-
laépületet, akkor majd az állam megteszi, pénzhiány miatt a kérésnek nem 
tudtak eleget tenni. 1911 tavaszán kezdte meg működését a pestújhelyi pol-
gári leányiskola, s a szülők többsége ötödik-hatodik osztályos gyermekét ide 
íratta át. A Filadelfia iskolájában e két felsőbb osztályt megszüntették. 1912-
ben nyolcvan gyermek látogatta a diakonisszák iskoláját, ennyi gyermeket 
már nem tudott befogadni az iskolaépület, ezért egy közeli házban két tante-
remnek alkalmas szobát béreltek. Egyre sürgetőbbé vált az iskolaépítés ügye. 
1913 novemberében avatták fel a két tágas tanteremből, egy nagy előtérből 
és tanári szobából álló új iskolát, ahová száznégy tanuló költözött át. Ezzel 
egy időben a püspök megbízta Biberauer Richárdot a pestújhelyi reformá-
tus fiókegyház ideiglenes vezetésével. A Filadelfia és a gyülekezet kapcsolata 
ettől kezdve még szorosabbá vált, kölcsönös segítségnyújtással jó eredmé-
nyeket értek el. A gyülekezet istentiszteleteit az iskolaépületben tarthatta, 
és egy gyülekezeti diakonissza díjazás nélkül vállalta a rászoruló családok 
gondozását. A diakonisszaegylet segítette a gyülekezetet, hogy saját temp-
lomot építtethessen, és önálló gyülekezeté szerveződhessen. Ezért 1919-ben 
fájó szívvel adta el az anyagi gondokkal küszködő Filadelfia pestújhelyi elemi 
iskolája épületét a helybéli református fiókegyháznak, hogy fennmaradhas-
son az egyesület. A régi épületben azonban tovább folytatták az árvaházi 
munkát. A világháború utáni első években Kuyper Henrietta23 nevét vette 
fel a fiúkat nevelő gyermekotthon, így fejezte ki az egyesület háláját a hollan-
diai gyűjtést irányító jólelkű hölgynek, az egykori holland miniszterelnök, 
Kuyper Ábrahám leányának. Biberauer Richárdné hollandiai és svájci lapok-

22 28 jelentkező római katolikus, 24 prote� áns, 2 izraelita vallású volt. MREZSLT. 19. h. 
Jelzet nélkül.

23 Az erősen vallásos Kuyper Johanna és Kuyper Henriette a világháború alatt az egyik 
budapesti hadikórházban sebesült magyar katonákat ápolt vöröskeresztes ápolónőként. 
A Bethesdában laktak és barátságot kötöttek a Biberauer családdal. Bodoky 1999: 96.
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ban ismertette a Filadelfia árvaházi munkáját, megható cikkeivel szólította 
adakozásra a külföldi prote� áns híveket. Ezekből a külföldi adományokból 
működtették a gyermekotthont. A holland református iskolákban gyűjtés 
indult, így ösztönözték a kis diákok szociális érzékenységét. A jelentkező osz-
tályok egy kiválasztott gyermek segítését vállalták, adományukért cserébe 
Biberauerné színes beszámolóiból havonta értesülhettek kis magyarországi 
barátjuk fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről.24 1922-ben tizennégy le-
ány és hat fiúgyermek élt a testvérek védőszárnyai alatt. Az egyesület nehéz 
anyagi helyzete miatt azonban 1927-ben bezárt az intézmény.

EGY KIVÉTELES FORRÁS: A GYÜLEKEZETI DIAKONISSZA 
NAPLÓJA

A gyülekezeti diakonisszák missziós tevékenysége kizárólag nőkre és leá-
nyokra terjedt ki, amit családlátogatásokkal, házi áhítatok tartásával, kegyes 
olvasmányok osztogatásával és a rászoruló gyülekezeti tagok ügyes-bajos dol-
gainak elintézésével – ami a munkaközvetíté� ől a hivatali ügyek intézéséig 
igen sokféle tevékenységet ölelt fel − segítettek elő. A konfirmációs és vallásta-
ni oktatásban csak szükség esetén vettek részt. Kötelességeik közé tartozott a 
rászorulók felkutatása, gondozása, s közben, ahogyan a forrásban is akad rá 
példa, a fizikai munkától sem riadtak vissza. A bibliaórákon, varróórákon, 
leányköri rendezvényeken a rászorulók számára készítettek ruhaneműket, 
kis csomagocskákat, melyeket ünnepekkor, gyakran a megajándékozottak 
számára szervezett rendezvényeken osztottak ki. Az adománynak szánt ru-
haneműk anyagköltségéhez szükséges pénzt vagy az anyagokat rendszerint 
ugyancsak a diakonissza gyűjtötte látogatásai során, a Bethesda céljaira kü-
lön gyűjtöttek, az év bármelyik napján elfogadtak felajánlásokat.

A gyülekezeti diakonissza látogatásairól és az ott tapasztaltakról szolgá-
lati naplót vezetett, melybe feljegyezte a meglátogatott asszony nevét (foglal-
kozását, ha volt), családi állapotát, a férj nevét és foglalkozását, beosztását, 
a lakcímet, a gyermekek és más velük élő családtagok számát, életkorát és 
vallását, s röviden utalt a család életkörülményeire. A diakonissza egyben a 
védőnő feladatkörét is ellátta: gondosan feljegyezte, hogyan bánik az anya a 
gyermekeivel, s a gyermekgondozással kapcsolatban is szívesen adott taná-
csokat, kiemelt figyelmet fordított a várandós nők és a frissen szült anyák, 
illetve csecsemőik hogylétére. Minden alkalommal beleírta naplójába, mi-
lyen fogadtatásban részesült, mivel ez a közösségépítés szempontjából ki-
mondottan fontos információnak számított. A bejegyzések zömében arról 
tanúskodnak, hogy a háziak „szívesek voltak”. A szívbéli érdeklődésre utaló 

24 Bodoky 1999: 205−207.
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megjegyzések (pl. ismét meghívták, már várták, barátságosak voltak) ritka-
ságából azonban az olvasónak inkább az az érzése támad, hogy a „szívesek 
voltak” kijelentés elsősorban a felkeresett személyek udvarias viselkedésére 
utal, s ennél többet nem takarhat. A meglátogatott házaspárok többsége ve-
gyes házasságban élt, de katolikusokhoz is rendszeresen betért. Arra is volt 
példa, hogy a katolikusok nagyobb lelkesedéssel várták, mint a reformátusok. 
Általában véve kedvesen fogadták, de időnként, főleg a katolikusok részéről 
valamiféle feszültség, gyanakvás érezhető. Több példa igazolja az egyházi ve-
zetők elvallástalanodástól való félelmének jogosságát: akadt olyan, aki nem 
felekezeti hovatartozásáról nem nyilatkozott, de olyan is, aki a prote� áns 
újságot nem tudta megkülönböztetni a katolikustól. Az egyházellenességü-
ket nem takargatók néhány kirívó esetben az érdektelenségnél és a közöny-
nél is rosszabb, nyíltan ellenséges fellépéssel fogadták a diakonisszát. A ki-
ábrándult, mélyszegénységben élő emberek, akik eddig egyházi oldalról sem 
számíthattak támogatásra válaszként könnyen más irányba fordultak. Ilyen 
példa az asszony és gyermekei, „akiknek a kenyér az istenük”, a spiritiszta 
néni, akinek esetében felmerülhet a gyanú, hogy ő valójában valamelyik 
szabadegyházhoz csatlakozhatott, vagy a diakonisszától teljesen elzárkózó, 
„szociálista érzelmű” családok. 

A diakonissza a családlátogatásokhoz hasonlóan feljegyzéseket készí-
tett az asszonyoknak tartott összejövetelekről, melyeken a megjelentek 
létszámát, a tevékenységet (pl. bibliaolvasás vagy magyarázat, ének, ima), 
részletesen csak a Bibliából olvasott rész lelőhelyét adta meg. A naplóból a 
vasárnapi istentiszteleteken elhangzottak részletezése sem maradt ki, a 
szerző külön feljegyezte a prédikációból neki különösen tetsző részeket. A 
vasárnapi igehirdetések akár egy-két oldalnyi terjedelmű elemzését vagy a 
vallásos összejöveteleken felolvasott igék, énekek lelőhelyét nem közöltem, 
mivel tanulmányom célja a gyülekezeti diakonisszák szociális tevékenységé-
nek hangsúlyozása, illetve a „város”, vagyis  a Budapest peremvidékén zajló 
közösség életkörülményeinek vázolása.

A pestújhelyihez hasonló új gyülekezetek toborzásában különösen fontos 
szerepet játszottak a családlátogató testvérek. A szövegben csak „telepnek” 
nevezett Pestújhely akár a szuburbanizációs jelenségeket vizsgáló várostör-
ténészek tipikus példája is lehetne. A lakosság folyamatosan, szinte hónapról-
hónapra cserélődött, Pestújhely átmeneti állomáshely a vidékről Budapestre 
igyekvők, illetve a fővárosból ideiglenesen kiszorult családok számára. Az 
eltérő irányból érkező két csoport között az összekötő elem az anyagiak hiá-
nya és a saját lakás utáni vágy. A rövidke sorokból is érződik, micsoda siker-
történetnek számított a helyi közösségben, ha valakinek sikerült a fővárosba 
beköltöznie. 
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A napló nem túl bőbeszédű sorai némileg magyarázatot adnak arra, hogy 
a Filadelfia vezetősége miért tartotta megfelelő munkaterepnek Pestújhelyet. 
A helyi társadalom elitjét a nem túl népes értelmiség képviselte, a legna-
gyobb megbecsülés az orvost és családját övezte. Az orvos láthatóan tudta, 
kikkel van dolga: a Filadelfia tulajdonába került, modernizált Bethesda az 
első világháború előtti időszakban a főváros legjobb hírű gyógyító intézmé-
nyei közé tartozott. Az évek alatt kívül-belül megújult Bethesdát a főváros 
1909-ben közkórházzá minősítette. A doktorné szívélyessége ellenére érez-
hetően tartotta a távolságot a köznéptől, kedves volt, a társadalmi elvárásnak 
megfelelően adakozott, de a mindenki által látogatható női összejövetelekre 
már nem ment el.  Nála jóval szívélyesebben viselkedett a jegyzőné és csa-
ládja, de arról nem szólnak a bejegyzések, hogy a jegyzőné és az édesanyja 
beültek volna a napszámosnék és munkásasszonyok körébe. Az értelmiségi 
elithez tartozott még a tanítóházaspár, de ők mindig tanítottak, munkájuk 
révén nem válhattak a gyülekezet aktív tagjaivá. A település kereső lakossága 
nagyrészt az alkalmazotti réteghez tartozott, kishivatalnokok, altisztek: a 
legnépesebb foglalkozási csoportot a postások, rendőrök, kalauzok alkották, 
de a kisiparosok képviseletében felbukkan egy-egy mészáros vagy cipész is, 
bár a többséget az iparossegédek adják. A legszegényebbek körébe sorolhatjuk 
a napszámosok és a munkások családjait. A diakonissza megrázó részletes-
séggel írt például a Bosnyák utca 29-es szám alatt lakó család vagy az Apolló 
utcai Köteles Imre gyári munkás életkörülményeiről. Az Apolló utcában a 
jelek szerint elsősorban munkáscsaládok laktak, kifejezetten szerény körül-
mények között, szomszédságukban pedig néhány kisiparos (pl. asztalos, ci-
pész), segéd és fuvaros élt, de a Madách utcában is lakott jó néhány nyomorgó 
család. A napló terjedelme, jellege nem teszi lehetővé a térhasználat vizsgá-
latát, a rövidke kis életképekből azonban lassanként kibontakozik a külvá-
rosokra jellemző világ a maga jellegzetes problémáival: dolgozó munkás- és 
napszámos házaspárok őrizetlenül otthon maradt egészen kicsi gyermekei, 
munkanélküliség, alkoholizmus, családon belüli erőszak, csonka családok. 
Az olvasó számára feltűnő lehet az is, milyen sok a súlyos, akut betegségben 
szenvedő pestújhelyi – köztük a korszak népbetegségében, a tüdővészben 
szenvedők –, akik gyakran hosszú időre keresőképtelenné váltak. A napló 
alátámasztja a korabeli orvosi-statisztika megállapításait a peremvidéki-kül-
városi lakosság kimondottan rossz egészségi állapotáról, mely egyértelműen 
összefüggött az ingatlanok állapotával. Az egyik bejegyzésben például azon 
örvendezik a családanya, hogy pincelakásból sikerült emeletre költözniük, és 
már mindenki sokkal egészségesebb. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a 
diakonissza kiemelt feladatai közé tartozott a gondozásra, ápolásra szorulók 
felkutatása. A forrásszövegből egészségügyi statisztikát készítése ugyancsak 
félrevezető eredményre vezetne. A napló legnagyobb értéke, hogy valóságos-
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sá, élővé teszi a korszakban keletkezett jelentős mennyiségű számadatot, me-
lyeket Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának munkatársai nyom-
tatásban megjelentettek. 

 

GYÜLEKEZETLÁTOGATÓ DIAKONISSZA NAPLÓJA 1914-BŐL 
(BFL XIII. 42.)

 
II. 23. Fülöp Gyula fűszerkereskedő (Andrássy u. 79.), ref. család. A nő 

maga végez minden házi munkát, csupán egy szíves kisleányt tart segítségül 
öt gyermekének gondozásában és háztartásában. Barátságos és szíves volt. 
Bellovics János hivatali szolga (Andrássy u. 67.), az asszonynak édesany-
ja volt otthon csak a család közül. Csak a férfi református, a néni sajnálta, 
hogy nem tud nekem pénzt adni, megnyugtattam afelől, hogy nem azért 
jöttem, hanem, hogy adjak egy pár jó olvasnivalót és meglássam, hogy van-
nak. Szíves volt. Oprics Mihályné, férje görög katolikus szatócs (Andrássy 
u. 32.) Az asszony igen szíves volt. Kérte, hogy legyen szabad fiát elhozni a 
vasárnapi iskolába. Ő maga pedig ígérte, hogy a négy órai összejövetelre fog 
eljönni. Özv. Bányász Mihályné (Andrássy u. 32.), három gyermeke van, a 
nagyobbik 8 éves kisleány, mindhárom rom. kath., legkisebbik 3 éves kisfiú 
beteges, kezére nyomorék. 40 korona nyugdíjból él gyermekeivel, örömmel 
vette látogatásom. Lovas Zsigmond rendőr-kézbesítő (Andrássy u. 34.), neje 
rom. kath., mindketten otthon voltak. Elmondták, hogy egy 18 éves fiúk 
van, aki hivatalba jár és éppen ő miatta el fogják hagyni Pestújhelyet. Le-
het, hogy bemennek a városba, de az egyházi adót azt ígérték, hogy beküldik. 
Lapokat hagytam. Vörösmarti György nyomdász (Andrássy u. 34.) Szegény 
embernek pár évvel halt meg a felesége, két gyermekét maga neveli. Panasz-
kodott, hogy mily kevésre tud menni velök. 7 éves kisleánya római katolikus. 
Krasnits Mihályné (Andrássy u. 44.), férje rom. kath. kisbíró, az asszony 
igen barátságos és szíves volt, 7 éves kisleánya rom. kath. Halas István kávés 
(Andrássy u. 52.). A nő rom. kath., 13 éves leánya azonban református. A 
férfi aludt, mert éjjel volt az üzletben. Az asszony szíves és barátságos volt. 
Karácsony Imre ácsme� er (Andrássy u. 60.) Nő római katolikus. Vincze 
Juliska gyermekük, kit örökbe tartanak református. Anyja el fogja ezután 
küldeni vasárnapi iskolába. Az asszony nagyon rendes és tiszta házat tart, s 
a kisleányt is úgy látszik igen jól neveli. Dobos Sándor mészáros (Andrássy 
u. 35.). Nő református, mindketten szívesek voltak, örültek látogatásomnak.

II. 24. Fehér Lászlónéval a városban voltam szegény gyermekek részére 
bevásárolni. 30 méter barhentet vettünk (14 korona 85)

II. 25. Ma délután Kánné és Malmosné eljöttek a varróóra részére ruhá-
kat szabni.
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II. 26. Nagy Andráséknak elvittem a 4 korona tandíjról szóló nyugtákat, 
hálásak és szívesek voltak. […] Özv. Szabó Sándorné (Andrássy u. 55.), a néni 
beszélte, hogy nem régen jött Pestújhelyre, s örül, ha tudja, hogy hova kell 
mennie istentiszteletre. Meghívtam vasárnap délutánra is, lapokat adtam. 
[…] Juhász Vendel (Andrássy u. 69.), már a múlt hónapban voltam náluk. 
Most az asszony jól van, mint jó ismerőst fogadott, csak nyolc hónapos kis-
leánya bágyadt, rossz kedvű, úgy látszik foga jön. […] Turi Pálné, férje rom. 
kath. takarékpénztári hivatali szolga. Egy 2 éves kisfiúk van, az asszony szí-
ves volt, meghívott máskorra is, lapokat hagytam. Ajtai József vasutas (And-
rássy u. 40.), az asszony rom. kath, de azért igen szíves volt. Már várt reám, 
mert az egyházi adószedő bejelentette, hogy el fogok jönni.

II. 27. Szegvári József (Neptun u. 22.), öregek mindketten, gyermekük 
nincs. Elbeszélték, hogy a télen milyen nyomorban voltak, most is az asszony 
beteges, nagyon szegények. Látszik rajtuk és beszélték is, hogy valamikor jobb 
napokat láttak. Takács Sándor postaszolga (Neptun u. 14.), az asszony rom. 
kath. apácának nézett, 10 fillért küldött ki kisfiával, beszélgettem a gyer-
mekkel, kijött azután édesanyja is beengedett. Szíves volt, a 10 fillér azon-
ban ott maradt. Lapokat adtam. Somlai János asztalossegéd (Párizs u. 13.) 
Nő rom. kath., magányosan volt otthon. Férje a városban dolgozik: a rom. 
kath. plébánián házme� erek. Lapokat adtam. […] Fehér Lászlóné (Páris u. 
4.), férje színházi zenész. Két kisleánya van, a nagyobbik hét éves, hozzánk 
jár iskolába, édesanyja éppen leckéjét kérdezte ki. Úgy látszik, nagyon sze-
reti gyermekeit, sokat foglalkozik velük. Szíves volt. […]Geisler Nándorné 
(Hadik János u. 3.), vendéglősök, az asszony evangélikus, a férfi római kato-
likus, s így nem vállaltak a református egyház részéről semmit. Dr. Venter 
Sándor (Páris u. 32.) Őnagysága igen szíves volt, sokáig ott tartott. Bejött a 
doktor úr is és szívesen tárgyaltak a Bethesdáról. Gyermekeik is igen kedve-
sek. Köpeczy Károly állami tanító (Hadik u. 9.) Egy idősebb hölgy volt ott-
hon, aki bizonyára vagy a tanító úrnak vagy a feleségének volt édesanyja. Igen 
szíves volt, két gyermekkel volt otthon. Mondta a hölgy, hogy csak vasárnap 
vannak otthon, mivel mindketten tanítanak. […]

III. 2. Hétfő, Szabó Lajos lakatos (Thököly u. 5.), az asszony nagyon ri-
deg volt, csak az udvaron beszélhettem vele. Különben ő rom. kath., lapokat 
adtam. Szigeti András vendéglős (Thököly u. 10.). Az üzletbe mentem, ahol 
vendégek is voltak. Egy férfi mindjárt oda is jött és 1 koronát adott a szegény 
gyermekek részére, amit nem utasíthattam vissza. Szigeti úr is felbuzdult, ő 
is adott 1 koronát, elfogadtam és lapokat is adtam. Az előbbi férfiúnak Márk 
evangéliumát is odaadtam azzal a kéréssel, hogy azt olvassa. Török Mihály 
napszámos (Bosnyák u. 40.). Az asszony nagyon szíves volt, már messziről 
kiáltotta: tessék csak beljebb fáradni. Nekem szinte szokatlan volt ez a szíves 
fogadtatás, szintén 1 koronát adott szegények részére. Ők maguk is szegé-
nyek, de úgy látszik, jószívű, szorgalmas, munkás emberek. Három gyerme-
kük van. Lapokat adtam. Simon Ödön napszámos (Bosnyák u. 29.), a szülők 
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nappal nincsenek otthon, a gyermekek mind a négyen az utcán voltak. Na-
gyon szegények, egy egészen kis viskóban laknak, amely kerítés nélkül áll. 
[…] Fróló Józsefné (Bosnyák u. 8-10.), férje ev. fogl. kalauz. Az asszony szíves, 
de nem vállalta, hogy ő református, mert amint mondá: rom. kath. lapokat 
adtam. Kolossi Mihály villamos kalauz (Bosnyák u. 8-10.), fiatal házasok, 
mindketten szívesek voltak, örültek, hogy tudják, hogy itt is van istentisz-
telet. Még eddig nem tudták, Zuglóba szoktak menni. Lapokat adtam. Peti 
János postás (Bosnyák u. 15.) kisgyermekével volt elfoglalva, 6 hónapos. Az 
asszony szíves volt, 30 fillért adott a szegény gyerekek részére. Úgy látszik, 
már hallottak a varróórákról. Peti József postás (Bosnyák u. 17.), két gyer-
mekük van, szép házuk. Az asszony egyszerű, az összejövetelekre el szokott 
jönni, volt már a varróórán is.

III. 3. Lajkónénál voltam, segítettem egy kicsit a takarításban, amit ma-
gam akartam elvégezni: de mikor mentem már egy szomszédasszony sikált. 
Lajkóné nem akarta, hogy én sikáljak. Este Bethániában szeretetvendégség-
ben. […]

III. 7. Délután Rózsika testvérrel Szegvári Józsefnek és feleségének vit-
tünk Tiszteletes úrtól kapott 5 krajcárból 2 kg zsírt, 3 kg lisztet, 2 kg babot, 
1 kg rizst, 3 kg burgonyát, 12 tojást. Az asszony volt otthon, nagy hálálko-
dással fogadott mindent. Nem is tudta, hogy köszönje, mi hisszük, hogy az 
adomány a legjobb helyre ment.

III. 8. Délután vasárnapi iskola, 52 fiú vett részt ma délután, én foglal-
koztam velük, kedvesek voltak. Nők óráján 8 nő, testvérekkel 12-en voltunk, 
ének, ima, felolvasva, megújult élet, Bibliából Job. 42, 1-9-ig ima, ének.

III. 9. Rónai István magántisztviselő (Apolló u. 1.). Nő rom. kath., már 
felnőtt gyermekeik vannak. Az asszony igen szíves volt, azonban azok közé 
tartozik, akiknek a vallás egészen mindegy, mert nem élnek lelki életet. […] 
Kővári József rendőr (Apolló u. 19.), ref. család, 3 gyermekük van. Mind-
ketten otthon voltak, meglepően szívesek, érdeklődtek a mi munkánk iránt. 
Horváth Jánosné (Apolló u. 19.) férje rom. kath. rendőr. Ők szintén, mint 
Kőváriék nagyon szívesek voltak. Az asszonyokkal beszéltem a vasárnapi 
délutáni órákról: örültek, hogy délután inkább van idejük. Lapokat hagytam. 
Meghívtak máskorra is. Köteles Imre gyári munkás (Apolló u. 19.), nő rom. 
kath., 3 gyermek szintén, akik magukban voltak otthon, apjuk munkába, 
anyjuk szintén eljár dolgozni, amint a kisleány mondta, a városligeti ártéri 
fürdőben masszírozóné. 

III. 10. Fodor Bálint gyári munkás (Apolló u. 21.). Az asszony szíves 
volt, csak azt a panaszt emelte, hogy sok adót kívánunk: az egyházi adósze-
dő 25 korona 83 fillért mondott be, ők annyit nem tudnak fizetni. Kértem, 
hogy jöjjön el a lelkészi hivatalba, lapot adtam. […] Illés József gyári munkás 
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(Apolló u. 21.). Az asszonnyal szintén az udvaron beszélgettem. Mondta, 
hogy férje éjszaka munkában volt és délelőtt alszik, gyermekük nincs, lapot 
adtam. […] Krizsán István villanyszerelő (Apolló u. 8.) A fiatalasszony na-
gyon közlékeny volt, sok mindent elbeszélt családi viszonyairól: szülei vidéki 
tehetős parasztgazdák, gyermeke nincs. Meghívtam őt is vasárnapra, lapo-
kat adtam.  Varga József lakatosme� er (Apolló u. 10.). Szomszédasszonya 
mondta el, hogy felesége már három hónapja itt hagyta, mert rosszul bánt 
vele, ő munkába jár. Lapot a szomszédba hagytam azzal a kéréssel, hogy ad-
ják át. Rick Istvánné gyári munkás neje (Apolló u. 28.), férje ev., csak ő volt 
otthon, mivel éjszaka volt munkában, felesége napszámba jár, lapot adtam. 
Vakula Istvánné (Apolló u. 44.) A fiatalasszony beteges, egy kisleánya van, 
7 éves. Édesaanyja, akinél laknak. Csopora Mihályné mondta, hogy éppen 
orvoshoz ment, férjeik mindkettőjüknek rom. kath. gyári munkások, lapo-
kat adtam. Kovács Balázs asztalossegéd (Apolló u. 54.). Az asszony, mint jó 
ismerőst üdvözölt, t. i. a gyermekek ott is kaptak valamit karácsonykor, most 
köszönte, szíves volt. Bakó Mihály fuvaros (Apolló u. 58.), itt szintén szíve-
sen láttak, van egy 12 napos újszülött kisfiúk. Örülnek a tavasznak, hogy 
most már kimehetnek a gyerekek. Beiter Józsefné (Apolló u. 62.), a férfi rom. 
kath. szabósegéd, munkában van. A házban lévő lakók mondták, hogy az 
asszony elmebeteg, már három hónapja elvitték a Lipótmezőre tébolydába. 
Kakuk András fuvaros (Apolló u. 64.). Az asszony volt otthon, úgy látszik jól 
keres a férje. Rendes, szép lakásuk van, sajátjuk. Egy 18 éves fiúk van, leánya 
vele lakik egy udvarban. […] Nagy László postás (Madách u. 4.), ref. család. 
A gyermekek kint voltak az udvaron, kértem, hogy nyissák ki az ajtót, de 
édesanyjuk, ki az ablakból látott azt üzente ki, hogy férje elvitte magával a 
kulcsot. Mondtam a gyermekeknek, hogy mondják meg, sajnálnám, ha nem 
mehetnék be, meglátogatni jöttem őket és megismerni. Másodszor is azt a 
választ kaptam. A lapot átadtam kb. 12 éves leánynak és kénytelen voltam 
távozni. […] Lappai Mihály irodaszolga (Madách u. 13.), a fiatalasszony volt 
otthon, igen szíves és barátságos volt annak dacára, hogy rom. kath., lapot ad-
tam. Belschubek Mártonné (Madách u. 15.), férje rom. kath. asztalossegéd. 
A néni pedig büszkén jelentette ki, hogy nem református, hanem spiritista, 
nagyon boldognak vallotta magát. Figyelmeztettem őt, felhoztam neki a Bib-
liából Saul esetét, amikor a szellemidézőhöz ment, a már elhalt Sámueltől 
akarta megtudni saját és népének sorsát. Az lett a büntetése, hogy elveszítet-
te a királyságot, mert nem ment az Úrhoz. Mi is így könnyen elveszíthetjük 
mennyei jogainkat, ha nem megyünk a Jézus Krisztushoz, aki által egyedül 
biztosíthatjuk magunknak. A néni mindvégig dacosan kitartott. Lapot ad-
tam. […] Szondi János kőműves (Madách u. 37.), a nő rom. kath., de azért 
úgy nyilatkozott, hogy szívesebben megy ref. templomba, mert ott a tiszta 
evangéliumot hirdetik, az mindig jobban hatol az ő lelkéhez, nagyon szíves 
volt. Osztényi Pál fuvaros és kereskedő (Madách u. 51.), nő rom. kath., csak 
az asszony az üzletben a leányával, mondta, hogy férje felajánlott 30 fuvart 
a templomépítés idejére, szíves volt. Csontos Lajosné (Madách u. 53/b.), férje 
rom. kath. postai szolga. Két nagyfiúk van, az asszony beteges, panaszkodott, 
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hogy férje egy nagyon goromba, durva ember, szegény éppen amiatt is na-
gyon sokat szenved. Özv. Csizmadia Pálné (Madách u. 40.), a néni a lányával 
együtt lakik, az egyházi adó miatt ő is panaszkodott. Leánya, Laricska Mi-
hályné férje rom. kath. fogl. kőműves, 3 gyermekük van. Igen szegények, fér-
je télen nem dolgozott. Lapokat adtam. Vári István napszámos (Madách u. 
40.), a bácsi egyedül volt otthon, felesége bevásárolni ment, leánya hivatalba 
jár. Az előbb Zuglóban laktak, mondta, hogy jobban bírták magukat anyagi-
akban, többször adott az egyház részére, reméli, hogy itt is tehet később vala-
mit. Lapot adtam. Illés Józsefné (Madách u. 52.), férje rom. kath. napszámos. 
A néni beteges, de már harmincéves baja van. Férje dolgozik, lapokat adtam. 
Délután Rózsika testvérrel Budára mentünk az Egyházi kisasszonyokhoz, 
kik igen kedvesek voltak, igazán egy kedves időt töltöttünk. Friedrichnének 
fekete ruhát kaptam.

III. 11. Dr. Venter Sándornénál, őnagysága igen szíves volt. Megmond-
tam látogatásomnak célját, t. i., hogy meghívjam varróóráinkra: de bár a leg-
szívesebben tenné, amint mondta, mégsem teheti, de felajánlotta segítségét 
anyagiakban: 2 koronát adott, régi ruhákat ígért. Kérte, hogy haza vigyek 
ruhát, úgy inkább segíthet, de úgy én nem akartam, sőt inkább kértem, hogy 
alkalom adtán én lehessek segítségére.

III. 12. Ambrus Mátyás kocsmáros (Székely u. 19.) ref. család, az üzlet-
ben voltak mindketten. Elég szívesek voltak, lapot adtam. Nagy Imre vasúti 
munkás (Székely u. 21.), egy gyermekük van. A férfi beteges, csak most került 
ki a kórházból, ahol ápolták, úgy látszik gyomorműtéttel. Igen barátságosak 
voltak, lapot adtam. […] Özv. Brecz Oszkárné (Székely u. 35.), az asszony 
igen örült, mikor hozzája mentem, hat gyermekkel maradt el férjétől. Sze-
gény varrogat és úgy tartja fenn magát és családját. Ő el szokott jönni a vasár-
napi órákra. Szendrei Kálmán lakatossegéd (Székely u. 35.), két gyermekük 
van. Az asszony elég barátságos, de a férjéről nem a legkedvezőbben nyilat-
kozott, szociálista fogalmakkal bír. Lapokat adtam. […] Horváth Györgyné 
(Székely u. 4.), férje rom. kath. postás. Az asszony igen barátságos volt, el-
mondta szegény, hogy férjével együtt betegesek, neki epeköve van, férje pedig 
úgy látszik, mellbajos. Két nagyobb fiuk van. Bánki Ferenc kőműves (Szé-
kely u. 6.), az asszony meglehetős rideg volt, nem szívesen beszélt. Csizmadia 
Imre máv. munkás (Székely u. 16.), otthon voltak mindketten és szívesek. 
Az asszony ebédet főzött, a gyermekek iskolába készültek, az újszülött kis-
leány egészséges és szépen fejlődik. Gerencsér András napszámos (Székely u. 
16.), ők mindketten napszámba járnak, nem voltak otthon. Ferencsi Márton 
vasúti (Székely u. 18.), az asszony volt otthon pár gyermekkel, különben 9 
gyermekük van, most házat építenek. Szíves volt. Fábián István postai szolga 
(Székely u. 20.), nagy örömmel fogadtak, minden szabadkozásom dacára el 
kellett fogadnom tízórait. […] Magyar Dezső postás (Székely u. 26.). Az ajtó 
zárva volt, nem mehettem be, a szomszédok azt mondták, hogy mindketten 
nagyon szocialista érzelműek: ha otthon van sem engedne be. Egy gyerme-
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kük van. […] Délután varróóra, tizenegy nő vett részt, összesen tizennégyen 
voltunk: nagyon csendesek és figyelmesek voltak. Rózsika felolvasott foly-
tatólagosan az Ő nyomdokaiból, bibliai igék Mát, 16, 13-16-ig, adomány 1 
korona Peti Józsefné.

III. 13. Kovács Kálmán lakatossegéd (Nándor u. 8.), húsz hónapos kis-
fiúknak temetésén voltam, nagyon szívesen vették, hogy elmentem, segéd-
lelkész úr temette. Kórházban Porczián Istvánnét látogattam meg, már két 
hete van bent [?], most egy kicsit jobban érzi magát. Nagyon örült és hálás 
volt hogy, hozzá mentem. Több olvasnivalót adtam neki. Barabási László 
rendőr (Nándor u. 4.), szívesek voltak, mondták, hogy a jövő héten Budára 
költöznek házme� ernek. Erdélyi Antalné (Nándor u. 21.), férje rendőr rom. 
kath., négy kedves kisfiúk van, mind kicsinyek, férje most kórházban van 
vakbélgyulladással. […]

III. 14. Szombat, nagy előkészületek a holnapi vasárnapi iskolai ünne-
pélyre. 

III. 15. […] Délután igen kedves volt a vasárnapi iskolások ünnepélye, me-
lyen kb. gyermekekkel együtt kétszázan vettek részt.

III. 16. Kovács István postás (Palotai sugárút 74.), az asszony barátságos 
volt, pár évvel ezelőtt közelebb laktak a László utcához, eljárt vasárnap az 
asszonyok órájára. Most beteges, meghívtam most is, ígérte, ha jobban lesz, 
eljön. Oláh Mártonné (Palotai s. u. 70.), férje rendőr kézbesítő. Örömmel fo-
gadott és ismerős volt, volt már vasárnap délután a nők óráján, két gyermeke 
van, egy 5 éves kisleány és egy 2 ½ éves fiú. Szabó László kőműves (Palotai s. 
u. 58.), mindketten napszámba járnak, a gyermekek magukra voltak otthon, 
igen szegények. Deák Zsófia (Palotai s. u. 60.), napszámba jár, nem találtam 
otthon. Földesi Pál (Palotai s. u. 52.), három gyermekük van. Az asszony sü-
ket egyik fülére, éppen ezért rideg is volt, nagyon szegények. Egyházi Gyula 
szabóme� er (Palotai s. u. 52.), nagyon kétkedően, félve tekintettek reám. 
Úgy látszik, hogy igen szegények. Lapokat adtam. Berényi András cipész-
me� er (Palotai s. u. 52.), elköltöztek, a házban lakók állítása szerint vidékre. 
[…] Torma László bolti szolga (Palotai s. u. 83.), a fiatalasszony már mint 
jó ismerőst üdvözölt, kisleánya már három hónapos, szépen fejlődik. […] 
Huszár Ferenc rendőr (Palotai s. u. 61.), ref. család, az asszony fekszik, kis-
fia született. Sógornője nála van kisegíteni, elvállaltam, hogy a kisgyermek 
keresztelőjét be fogom jelenteni a lelkészi hivatalban, kedves volt. Dindofer 
Józsefné (Palotai s. u. 44.), férje ev. lakatossegéd. Az asszony barátságos volt, 
ismerős volt neki a testvérruha, 4 évvel ezelőtt feküdt a Bethesdába és azt az 
időt a legszebbnek jelzi életében, epekővel operálták. Szíves volt.

III. 17. […] Halász János (Bánk u. 15.), egy fiatal leány volt otthon 
Halászéknak 2 éves kisfiúkkal. A leány rokonuk, azt mondta, hogy a nénije 
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meg bácsija bent van a városban, fa- és szénüzletük van, csak e� e mennek 
haza. Pintér Flóriánné Rácz Ágnes (János u. 2.), férje rom. kath. szabósegéd. 
Az asszony nagyon szíves volt, régi ismerőse Matild testvérnek, már öt éve 
a telepen laknak, egy kisfiúk van. Hosszabban beszélgettem vele, a gyermek 
miatt ő nem mehet sehova. Fehér József lakatossegéd (János u. 14.), nő rom. 
kath., de a gyermekek mind reformátusok. Az asszony úgy nyilatkozott, 
hogy ő is szeretne áttérni ref. vallásra. Szívesek voltak, az asszony édesanyja 
is velük lakik. Kovács György cipészsegéd (János u. 19.). Egy asszony volt ott-
hon két kisebb gyermekkel, akik az övéi. Azt mondta, hogy Kovács György 
nincs otthon, sem gyermekei, akinek pedig az asszony állítása szerint három 
fia van 11, 10, 8 évesek. Megvallom, ebben a családban nem ismertem ki ma-
gam. […] Tolnai Henrikné (Palotai s. u. 26.), férje ev. pénzbeszedő. Ott volt 
Nagy Rózának az édesanyja, akit szintén kere� em. Eleinte igen visszautasí-
tók és hidegek voltak, később barátságosabbak lettek, még azt is megígérték, 
hogy eljönnek varróórára. […] Szalai Ágostonné (Palotai s. u. 6.), az asszony-
nak igen nagy bánata van: 8 hónapos kisleánya beteg, van egy 3 éves, az szin-
tén beteges. Biztattam őt, hogy vigye gyermekorvoshoz a kicsikét. Férje rom. 
kath. és a gyermekek is, foglalkozása detektív. Greilich Józsefné, már hívő 
volt és csak mert egészen közel voltam hozzájuk, beszaladtam megnézni, 
hogy vannak. Úgy találtam, hogy jól, a gyermekek vidámak és az asszonyok 
is, t. i. ott volt az asszonynak sógornője is, szívesek voltak.

III. 18. Délelőtt vasárnapi iskola előkészítő. Délután varróóra, a hölgyek 
feltűnő csöndesek és kedvesek voltak, kérték, hogy a felolvasást tovább foly-
tassuk: Biblia olvasás nélkül már nem is számítanak elmenni. Kérték, hogy 
jövőre énekeljünk.

III. 20. Bagocsi András villamoskocsi-vezető (Bánk u. 13.), fiatal háza-
sok, pár hónappal ezelőtt költöztek Pestújhelyre. Az asszony nagyon örült, 
hogy most tudja, hova mehet istentiszteletre. Lapot adtam. Bagocsi József  
villamoskalauz (Bánk u. 13.), ugyanott laknak a két Bagocsi testvér egymás-
sal, nékik is lapot adtam. Meghívtam az asszonyokat vasárnap délutánra is. 
Kis László lakatossegéd (Bánk u. 13.), házból elköltözött, nem tudták meg-
mondani hova. Szabó József asztalossegéd (Virág u. 1.), nő rom. kath., meg-
lehetős hidegen fogadott, a férje is otthon volt, az egy kicsit barátságosabb. 
Egy 8 éves leányuk van, az szintén rom. kath., lapot adtam. Kökény Sándor 
pénzbeszedő (Virág u. 3.), az asszony és annak fivére voltak otthon, hosszab-
ban beszélgethettem velük. Érdeklődtek az egyház dolgai iránt, a férfi, aki 
ott volt, mondta, hogy ő gör. kath., de szándéka van ref. vallásra áttérni saját 
meggyőződése folytán. Szívesek voltak, lapot adtam, az asszonyt meghívtam 
vasárnap délutánra. […] Kiss György tejkihordó (Jolán u. 32.), hat gyerme-
kük van. Az édesanya, aki jobb érzésű, panaszkodott engedni fiait a vasárna-
pi iskolába, hogy azok inkább elszöknek a moziba. Kértem, hogy csak küldje 
el őket vasárnap, amikor kapnak majd egy-egy szorgalmi jegyet, majd azzal 
az édesanya mindig tudni fogja, hogy itt voltak-e. Darnyi István napszámos 
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(Jolán u. 38.), az asszony meszelt, egy 3 éves kisleányt vett fel tartásba, mivel 
nekik nincs gyermekük. Szíves volt, lapokat adtam. […] Fodor Gábor vasutas 
(Jolán u. 4.), csak ketten vannak és ref. mindketten, de meglehetős ridegek 
voltak, lapot adtam. Szabó György üzleti szolga (Jolán u. 6.), ref. család, öt 
gyermekük van, az asszony is eljár dolgozni, s így a gyermekek nagyon elha-
gyatottak szegények, beteg is volt egyik kisleány [?], s emiatt az iskolakötele-
sek is otthon vannak. […] Huszár Ferenc postás (Palotai s. u. 61.). Az asszony 
még fekszik, de már vidámabb volt. Örült nagyon, hogy a kisgyermek részére 
a tejnek elkészítési módját leírva elvittem néki. […]

III. 30. Hétfő, anyakönyvi hivatalban voltam elkérni 1913 évi esküvők, 
keresztelések, halálesetek számát. Szívesen ígérték, hogy összeírják, de mi-
után sok munkával jár, ígérte a jegyző úr, ha készen lesz, elküldi. Nagy La-
jos nyugdíjas (Gergely u. 44.), felesége volt otthon, aki ugyan rom. kath., de 
ennek dacára igen szíves és barátságos volt. […] Bajusz Béla főv. hivatalnok 
(Gergely u. 63.), édesanyja volt otthon, akinek elmondtam jövetelem célját, 
mivel nagyon érdeklődött. Azért jöttem, mondtam, hogy megismerjem őket 
és ők is engem. Nagyon csudálkozott, mikor mondtam, hogy például, ha va-
laki a gyülekezet tagjai közül beteg, szükség esetén elmegyek ápolni. Igen 
meg volt hatva, meghívott máskorra is. […]

IV. 2. […] Magyar Istvánné (Nándor u. 56.), férje villanyszerelő. Az asz-
szonynak egy héttel ezelőtt született egy kisleánya, már meg van keresztelve, 
a gyermekek mind rom. kath., apjuk az. Az asszony mosott, s mert láttam, 
hogy még gyenge, átvettem tőle a mosást. Mondtam, hogy segítek neki egy 
kicsit. A célom az volt, hogy megismerjem és családi viszonyait egy kicsit, 
mert azt hallottam, hogy férje durva, iszákos ember. Nemsokára jött Futóné, 
a madám, csodálkozva kérdezte, hogy mi történt, mert az egyik gyermek ki-
abálta utána: néni-néni jöjjön csak, meghalt már a gyermek, itt van már a pap 
is. Persze ő azután látta, hogy ki az a pap. Egy rövid ideig maradt, kért aztán, 
hogy menjek vele. Az asszony is örült, hogy elmegyek, úgy látszik, hogy félt, 
hogy fizetnie kell munkámért. Futóné elmondta aztán, hogy nem csak a férj, 
hanem az asszony is iszákos, úgyhogy, ha szükséget látnak, csak amiatt van, 
mert a férfinek jó fizetése van. […]

 
IV. 3. Szabó Ferencné (Közvasútsor 7.). László utca 16. alatt laktak, pár 

hónapja költöztek ide. Az asszony beszélte, hogy természetesen a lakás drá-
gább, mert pincelakásból most emeletre mentek, de máris érzik, hogy egész-
ségesebbek valamennyien. […]

IV. 7. Kedd, meglátogattam Fon Rózát, aki még betegen fekszik a köz-
gyógyászati klinikán. […]

IV. 9. Csütörtök, délelőtt Lajkónénál voltam, segítettem a lakásban a ta-
karításban.
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IV. 14. […] Ungvári Lajos cipészsegéd (Fadrusz u. 3.), gyermektelen há-
zaspár, mégis a megélhetés nehézségeivel küszködnek. Régebben vendéglősök 
voltak, aztán belebuktak, s így most a férfi megint dolgozik, az asszony is el-
jár házakhoz dolgozni. Templomba nem szoktak járni, hívtam, hogy jöjjenek 
el, lapot adtam. […] Kallos Lajos máv-gépész (Fadrusz u. 23.), a nő volt ott-
hon, aki egy kicsit idegenkedve fogadott, mindjárt meg is mondta szemembe, 
hogy nem jön többet a László utcai gyülekezetbe és pedig azért, mert semmit 
sem hallott a prédikációból. Természetesen igyekeztem minél szelídebb és 
barátságosabb lenni. Kértem, hogy alkalom adtán ismét jöjjön, és pedig ren-
des időben, hogy helyet kapjon az első teremben. Végre azután úgy megba-
rátkozott, hogy sokáig magánál tartott, megkínált süteménnyel, elbeszélte 
egyetlen leányának életét. Meghívtam a külmissziói ünnepélyre, ígérte, ha-
csak lehet, eljönnek. Lapot adtam. […] Kis Lajos asztalossegéd (Határ u. 9.), 
asszony rom., kath. és úgy látszik, a gyermekek is. Három gyermek volt az 
udvaron, egyik kisleány beszaladt a házba, azután mindjárt elembe jött azzal 
a hírrel, hogy nincs itthon a mama. A gyermekekkel egy ideig beszélgettem, 
mikor elmentem, a négyéves kisfiú elkísért a kapuig, aki bevallotta, hogy a 
mama igenis otthon van. A gyermekkel azután még beszélgettem, s mond-
tam, hogy üdvözöltem és sajnálom, hogy nem volt otthon. […]

IV. 18. Szombat, Lajkónénak China comp. vittem, amiért nagyon hálás 
volt. Most már egy kicsit jobban van, úgyhogy az ágyból föl is kelhet. […]

IV. 19. […] Missziói ünnepélyen körülbelül 130-an vettek részt.

IV. 20. […] Özv. Kulcsár Sándorné (Tátra u. 68.), az asszony rom. kath., 
de nyilatkozata szerint jobb szívvel van a ref. hithez, mint saját vallásához, 
őnála laknak Csomáék. Csoma József szobafe� ő (Tátra u. 68.), két hónappal 
ezelőtt költöztek Pestújhelyre, öt gyermekük van. Az asszony nagy öröm-
mel látott, hathetes kisleánya van. Beszéltem egyik kisfiával, aki már reggel 
óta valami engedetlensége miatt büntetve volt. Édesanyjától azután könnyek 
között kért bocsánatot. Én is hálás voltam azért, hogy az Úr a legalkalma-
sabb pillanatban vitt ehhez a családhoz. Bácskai János rendőr (Petur u. 38.). 
Ennél a családnál már voltam és mikor meglátták, hogy megyek az utcán, 
Bácskainénak édesanyja kijött, kérdésemre, hogy hogy vannak, többek kö-
zött a nénike nagy fájdalommal beszélte, hogy éppen ma járt náluk valaki, 
aki prote� áns iratokat és könyveket árult és mert neki nem volt pénze, nem 
tudott venni. Ígértem azután én neki olvasnivalót, kértem, hogy egyik gyer-
meket küldje el érte. Előre is nagyon köszönték, mert akkor már a fiatal-
asszony is ott volt a gyermekekkel. […] Párovszki Gusztávné (Petur u. 4.), 
férje asztalossegéd. Három gyermekük van, akikből úgy látszik, kiölnek a 
szülők már most minden jó érzést, minden szebb és magasabb utáni vágyat. 
Az asszony azt mondta, hogy ő nem tartozik semminemű egyházhoz, a hite 
a kenyere, amit megeszik. Kértem, hogy gyermekei előtt ne beszéljen ily hi-
tetlenül, mert Isten számon kéri és megkeresi gyermekeinek lelkét ő rajta. 
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Hosszabb beszélgetés után kértem, hogy engedje el nagyobbik leányát va-
sárnapi iskolába. Ő azt felelte, én elengedem, nincs beleszólásom, ha elmegy. 
Mondtam a kisleánynak, hallottad Juliska, megengedte mamád, hogy eljöjj 
a vasárnapi iskolába. A kisleány büszkén ütötte fel fejét, amit eddig lehajtva 
tartott: nem megyek el! Csodálkozva kérdeztem: nem jön el, hát nem örülsz, 
hogy ott találkozhatsz Jézussal? Hát nem keresed őt? Nem, nem akarom őt! 
Volt a válasza, édesanyjához fordulva reá mutattam erre a szörnyű bűnre, 
hogy leánya ebbe a korba már öntudatosan utasítja vissza Jézust, a gyermek 
pedig, mondtam és figyelmeztettem őt, hogy Jézus nélkül boldog, békességes 
és örvendező soha nem lesz. 

IV. 21. Kovács jegyzőnéhez mentem, éppen a kis Palika rendbehozata-
lát végezte el. A kisgyermek gyönyörűen fejlődött, oly egészséges barna-piros 
színe van és édesanyja jósága miatt most május elsejére elköltöznek Apolló 
u. 10. alá, ahol egészen külön fognak lakni. Jegyzőné nagyon szíves és ked-
ves volt, egy csokor orgonavirággal is bizonyította ezt. Nagy András postás 
(Ilona u. 34.), a férfi volt otthon gyermekeivel, felesége a városba ment. Most 
éppen építkezés folyik náluk, egy lakást alakíttat át, amit bérbe számít ki-
adni. Éppen panaszkodott amiatt, hogy kamatra vette fel hozzá a pénzt, és, 
hogy nagy kamatra kapta. Özv. Gadány Ambrusné vízgyógykezelő (Gergely 
u. 18.), két gyermeke van, egy 5 éves leánykája van és egy 3 éves fia, a fiú 
árvaházban van. Második férje után kevés nyugdíjat kap. Parai Sándor asz-
talossegéd (Gergely u. 16.), az asszony nagyon örült, hogy hozzá mentem. Ép-
pen mondta, hogy készült eljönni hozzánk, miszerint 14 éves leányát szerette 
volna valami intézetbe beadni, szolgálatba nem akarja adni. Én nem biztat-
hattam, ismerve a kisleányt, nem sok reményt fűzök hozzá, hogy intézetben 
megmaradhatna. Kun Barabás kovácssegéd (Gergely u. 16.), most már több 
hónapi betegsége után ismét dolgozik, de felesége mondta, hogy még mindig 
nehezen bírja, mert nagyon megdagadnak lábai.

IV. 24. Kovács László asztalossegéd (Temető u. 1.), a férfi hónapokon 
keresztül nincsen otthon, az üzem, ahol dolgozik, kiküldi vidékre. Felesé-
ge három gyermekkel van otthon, a negyedik egy 11 éves fiúk Lipótmezőn 
van, elmebeteg már januártól. Szegény asszony siratja a fiát, mert jelenleg 
még három kosztos gyermeket is tart, meglehetős szegények. Lapokat ad-
tam, istentiszteletre nem jöhet, nem jár, különben is az asszony rom. kath. 
gyermekekkel együtt. Czigány Józsefné (Temető u. 9.), férje asztalossegéd, 
rom. kath., nem volt munkája hónapokon át. Éppen mondta, hogy most van 
kilátásba, hogy munkát kap. Az asszony beteges, úgy látszik, tüdőbaja van. 
Három gyermekük van, azok is mind rom. kath. Lapot adtam, még ez ideig 
nem kaptak. Istentiszteleten nem volt még, most megígérte, hogy ha teheti, 
el fog jönni. […] Fazekas András postás (Gergely u. 9.), az asszony minden 
nap várja kis újszülöttjét, ma elég jól érezte magát. Különben mondta, hogy 
délután szokott rosszabbul lenni. Ígértem, ha szüksége lesz reám, szívesen 
elmegyek, csak tudasson. Ő már gondolt arra is, hálás érte. […]
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 IV. 28. Kedd, Veszprémi János (Nándor u. 12.), fűszeres. Van nekik egy 
bérházuk, 5 család lakik még rajtuk kívül benne. Hozzá mentem megkér-
dezni Kovács Lajos postás ref. családot. Munka közben elmondta, hogy az 
üzlet meglehetős gyengén megy, mert a szomszédba már egy éve, hogy nyílt 
egy üzlet, sok vevők oda vannak szokva. Éppen az is szóba jött, hogy nemigen 
látom istentiszteleten. Állítása szerint az üzlet miatt, mert 10 óráig nyitva 
van, nem jöhet. Kovács Lajos postás (Nándor u. 12.), februártól laknak Pest-
újhelyen és ezidő szerint tervük az, hogy ismét bemennek a városba lakni. 
Egy 8 éves kisleánya jár iskolába, mondta éppen, hogy oly sokat foglalkoznak 
vele, de nagyon nehéz a felfogása. Még van egy 3 éves kisfiú, a gyermekek a 
férfié, az asszony második felesége és rom. kath. Úgy látszik, hogy törődik 
a gyermekekkel, nagyon takarékos és szorgalmas asszony, ő el szokott járni 
a ref. istentiszteletre is. Szabó Sándor gépész (Andrássy u. 60.), a férfi vidé-
ken dolgozik, pár hónapja, hogy ide jöttek lakni Heves megyéből. Az asszony 
rom. kath., van egy 8 éves fiúk, s egy 2 éves kisleányuk, a fiú ref., a kisleány 
kath. Az asszony kedves, barátságos volt, mondta, hogy  a fiát most már ő is 
küldi a vasárnapi iskolába, eddig nem tudta, hogy van, de már most vasárnap 
volt is, a fiú azonnal mutatta a szorgalmi jegyét. […] Málik Edéné (Adria 
u. 55.) Kisleánya kint állt a kapuban, kérdésemre, hogy hogy van a mama, 
mondta a gyermek, jól. Éppen akkor hozatott 10 fillérért szilvaízt üzletből, 
egy-egy darab kenyérkét, meglehetősen vékonyan jutott, megkent, s ez volt 
az ebéd mindnyájuk részére. Mondtam azután, hogy küldje el egyik gyer-
meket, majd küldök holnapra borsót, hálás volt. Jöttek aztán nagy örömmel 
délután a gyermekek. Lajkónénak vittem délben egy tányér grízfelfújtat, na-
gyon szívesen vette.

IV. 30. Dobos Sándornénál voltam, megköszöntem az eddigi szívességét 
abban, hogy nekünk egy néhány héten keresztül 1-1 kg húst adott. Most egy 
unokanővérének kiházasításáról van szó, későbbre ismét felajánlotta segít-
ségét. Szalai Jánosné (Paula tér 1.), négy gyermeke van az asszonynak, mind 
reformátusok. Férjével nincs megesküdve, aki rom. kath. cipész. Meglehetős 
szegények, az asszony közlékeny volt. […]

V. 1. Lajkónénak ebédet vittem, akkor tudtam meg, hogy Komlódinénak 
Gizi leánya éjjel hirtelen súlyosan megbetegedett, állandóan 40 fokos láza 
van, vizes lepedőt kap. Az orvos még nem állapította határozottan a diagnó-
zist, agyhártyagyulladásról szólt. Éjszakára azért maradtam ott, mert a férje 
nem volt otthon. 10 órakor leszállt a láz 38-ra, éjjel meglehetősen nyugodtan 
aludt a gyermek, reggel azonban már ismét emelkedett a láz, de nincs önkí-
vületben, ezért hisszük, hogy a mai napja jobb lesz a gyermeknek.

 
V. 7. Blumné (Ilona u. 28.), a fiatal zsidó nő betegágyán feküdt és éppen 

Bibliát olvasott. Kérdésemre, hogy mióta és miért olvassa a Bibliát, azt mond-
ta, hogy 1913 szeptemberétől hallott Istennek szeretetéről és Jézusról, akit ő 
elfogadott, mint Megváltóját, és azóta megváltozott az ő élete. Elmondta, 
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hogy Csia L. összejöveteleire jár és amikor teheti, a Ferenc körútra is el szo-
kott menni. […] Az asszonnyal olvashattam és imádkozhattam, ő nagyon 
hívott máskorra is és hálás volt, most újszülött kisleánya van. Délután var-
róóra 8 nővel, igen szorgalmasak voltak. Felolvastam Mustármagból, azután 
Bibliából. […]

V. 11. Ország József rézöntő (Határ u. 13.), nő rom. kath., kissé hideg, 
gyanakodó volt. Megmondtam neki, hogy meglátogatni jöttem őket az egy-
ház részéről. Kértem, hogy iskolába járó kisfiát küldje el a vasárnapi iskolába, 
ő azután szívesen ígérte meg, különben is már járt Ki~ e� en a gyermek va-
sárnapi iskolába, de itt nem tudták, hogy van. Hat gyermekük van, a legna-
gyobbik 5 oszt. János. A gyermekek mind egészségesek, kedvesek. Lapot és 
traktátusokat adtam. Csak e hó 2-án költöztek ide, úgy látszik, szegények. 
Özv. Bíró Gézáné (Margit u. 23.), tegnap küldött nekünk postán egy lapot, 
hogy szükségben van és segítséget kér. Már előző években is a testvérektől 
néha kapott valami kis segítséget, ma tehát hozzá mentem. Egy elég rendes 
kis szobában találtam, varrogatott, egy 6 éves kisleánya van. Ő beteges, néha 
zöldséget szokott árulni, ha jól érzi magát. Pénzbeli segítséget nem ajánlhat-
tam neki, azonban azt megígértem, kisleányát elküldi, ismét adhatunk vala-
mi kevés élelmiszert, amiért előre is hálás volt. A néni evangélikus, kisleánya 
is, férje azonban ref. volt, s ő még mindig férje iránti tiszteletből vonzódik 
hozzánk. […]

V. 12. Kedd, délelőtt Erdélyi Mariskát kísértem kérésére Kálmán dr. úr-
hoz, így az első vizit Mariskának meg lett könnyítve, délután Ráczné jött át 
fiúruhákat szabni és abban segédkeztem. […]

V. 15. […] Solyásné otthon volt a gyermekekkel, szegény mindig nagyon 
keservesen küszködik a sok gyermekkel és a szükséggel. A legkisebb gyer-
meke 1 ½ éves beteges. Ígértem, hogy Margitnak (9 éves) varrok egy ruhát a 
vizsgára. Nagyon hálás, mert ő nem tudna venni. […] Nagy András (Ilona u. 
34.), az asszony nagyon szíves volt és közlékeny. Most építettek föl a házuk 
egyik részét, amit bérbe ki is adtak már. A férfi most ismét munkába jár, éj-
szakás és ebéd után éppen aludt. Tudakolóztam, hogy van-e gyermekeknek 
ruhájuk? Egyik konfirmált, kettő iskolába jár. Mondta, hogy most van, az 
építésre pénzt vettek föl és abból arra is jutott. […]

 
V. 18. Hétfő reggel mindjárt Fazekasnéhoz mentem, kinek kisleánya szü-

letett. Van egy jó ismerős asszony segítsége, akinek házimunkában segítet-
tem. A beteggel Bibliát olvashattam és imádkozhattam.

V. 19. Ma ugyancsak Fazekasnénál voltam, szintén segédkeztem. Holnap 
haza jön férje, aki pár heti szabadságot kapott. Délután iskolában ablakot 
tisztogattunk. […]
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V. 22. Péntek, Fazekasnéhoz mentem, most már vidáman fogadott, elég 
jól érzi magát. Örült nagyon, hogy mentem és a virágnak is, amit vittem neki. 
Olvastam és imádkoztam vele. Most itthon van férje is, akit meghívtam vasár-
nap istentiszteletre, a kisleányt vasárnap keresztelik. Borbély Sámuel napszá-
mos (Székely u. 28.), tizenegy éves leányuk, Ilona volt otthon, éppen iskolába 
készült. Kedves kisleány, elmondta, hogy édesatyja a városba jár dolgozni, édes-
anyja szintén bejár takarítani délelőtt és csak délután van otthon. Lapokat és 
traktátusokat adtam. […] Kovács jegyzőné (Apolló u. 10.), már teljesen be van-
nak rendezkedve, a kert is szépen rendezett. Igen kedves a kis Palika. Őnagy-
sága igen szíves volt, meg kellett ígérnem, hogy nemsokára ismét elmegyek. 
Édesanyja is ott volt, aki szintén igen barátságos. Délután szabtam-varrtam.

V. 24. Vasárnap […] Délután vasárnapi iskola 52 leánykával, részt vettek 
43 férfi, 66 nő, 72 gyermek: perselypénz, keresztelés. Négy órakor ének, ima, 
felolvasás Mustármagból, Bibliából, ima, ének hat nő négy testvér részvéte-
lével.

V. 25. Hétfő, Fazekasnét látogattam meg, ma fent volt és egészen jól van, 
jól érzi magát. Megkértek, hogy egyházi adójukat vegyem át. Szabó Imréné, 
férje rendőr (Gergely u. 1.). Szegény asszony tüdővészes, még mindig fönt jár, 
dolgozgat. Úgy látszik, még egy ideig bírja. Két gyermeke van. […]

V. 26. Kedden itthon voltam, kertben segítettem. Délután ált. isk. 5-6 
oszt. gyermekek hittan vizsgája. […]

V. 28. Csütörtök, Szabó Imréné (Gergely u. 1.). Reggel mentem hozzá, 
még ágyban volt. Mondta, hogy nem jól érzi magát. Elmosogattam, kitaka-
rítottam a konyháját, délfelé elkészítettem kisleányát az iskolába. A beteg 
hálás volt. […]

VI. 4. Csütörtök Lajkónénak vittem borleveshez valót: bort, tojást, cuk-
rot, amiért ő igen hálás volt. Hajma Jánosné (Közvasútsor 7.), nagyon örült és 
hálás volt, hogy hozzá mentem, ő ugyanis másállapotban van. Tanácsoltam 
neki, hogy jó lenne, ha Klinikára menne, mivel ez idő szerint nincs kilátás, 
hogy valaki lehetne nála abban az időben. 

VI. 7. […] Délután vasárnapi iskola 47 fiú 52 leánykával, 4 órakor 14 nő 
részvételével, ének, ima, felolvasás ker. életből. […]

VI. 8. Hétfő délelőtt fogorvosnál voltam és látogatást tettem Deák Ferenc 
utca 14 alatt, Varjú Jánosnénál, aki pár ízben volt betegen a Bethesdában, 
már több ízben volt a fiatalasszonynak tüdővérzése. Most jól érzi magát, 
van egy 1 ½ éves kisleánya. Nagyon örült látogatásomnak. Délután a Mun-
káskórházba mentem Annus nővérhez, kit meghívtam vasárnap délutánra. 
Ígérte, hogy ha csak teheti eljön, kedves volt. […] Pap Ferencné éppen a kisfiú 
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ruhát fejezte be a varróóra részére és örül, hogy most már fiúruhákat is tud 
varrni, mivel neki nincs gyermeke, így sokat foglalkozik kézimunkával, egy 
kulcstartót nekem is ajándékozott. Nagyon szíves volt. Pázmányné (Margit 
u. 29.), most már egészen jól van, kisfia szépen fejlődik. Igen barátságos és szí-
ves volt, a családban egyedül ő a kath., de az nekem nem igen látszik meg raj-
ta. Kántorné (Margit u. 29.), feküdt a díványon, megvittem neki tiszteletes 
úr üzenetét, hogy mit kell legelőször is tennie az áttérést illetőleg. Újszülött 
kisfia úgy látszik, nagyon szép, egészséges gyermek. Még van egy 13 hónapos 
kisleánya, akit szintén át akar hozni a ref. egyházba, szíves volt. Lukatsiné 
(Székely u. 32.), egy hét előtt született kisleánya, ő már fent van és elég jól érzi 
magát, vasárnap keresztelik a kicsit. Fábiánné (Székely u. 20.), vacsorához 
készülődtek, csak egy pár percig szándékoztam maradni, de az olyan nagyon 
felajánlott tovább maradást el kellett fogadnom és részt vennem a vacsorá-
zásban, ami kenyér, szalonna és uborkából állott. Virágpalántákkal megter-
helve bocsátottak útnak.   
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„Nagy újságot írok: én is bekerültem 
anyám mellé a csarnokba” - nagyipari 
munkásnővé válás Zala megyében az 
1960-as évek fordulóján magánlevelek 
tükrében

A fenti sorokat egy 16 éves lány írta sorkatona szolgálatát töltő bátyjának 
az 1950-es évek végén, amikor bekerült a Zala Megye tejipari Vállalat zala-
szentgróti tejüzemébe betanított munkásnak. Rövid tanulmányomban egy 
családi hagyatékot elemzek: egy kb. 20 levélből álló magánlevelezést, amely a 
falun élő édesanya és húg, illetve a nagyvárosba szakadt fiú és annak barátai 
között zajlott az 1950-es-1960-as évek fordulóján. Mivel a fiútól, a levelek 
címzettjétől ebből az időszakból nem maradt fent levél, ezért azt a képet, 
ahogyan ő látta az otthonmaradt rokonokat, 1961-63 között menyasszo-
nyának írt leveleiből konstruálom meg. Nikola Langreiter szerelmeslevelek 
elemzése kapcsán megállapította, hogy ez a levéltípus, bár elsőre csak az ér-
zelmekről szól, akárcsak más levelek, az érzelmek kontextusában beszámol-
nak a mindennapokról, a normalitáshoz köthető eseményekről is.1 Röviden 
kitérek arra is, hogy milyen szerepe lehetett a levelek írásában annak, hogy 
nő (rokon, barátnő), vagy férfi (szintén bevándorló barát) írta azokat.

A kontextualizáló jellegű mikrotörténeti kísérletben a levelek és ahhoz 
kapcsolódó szóbeli emlékek alapján a munkavállalás és a bevándorlás egyedi 
megélé� örténeteit értelmezem az 1998-ig egy falusi padláson őrzött levelek 
alapján. 

A XIX-XX. század fordulóján tömeges társadalmi tapasztalattá vált 
a migráció2, főként a végleges amerikai kivándorlás, vagy az „amerikázás”, 
évekig tartó amerikai munkavállalás miatt.3 Ehhez az időszakhoz köthető, 
majd az első világháborús fronthoz és a hadifogság időszakához, hogy a le-
velezés olyan társadalmi réteghez tartozóknál, mint a parasztoknál is, tö-

1 Langreiter 2006: 46.
2 Az Amerikába kivándorolt britek leveleit elemzi például: Gerber 2006., a svédekét: 

Attebery 2007. , a dánokét: Hale 1984., norvégokról: Zempel 1990.
 általában: Theodore C. Bregen: Land of their Choice. The Immigrants Write Home. Uni-

versity of Minnesota, Minnesota, 1955. 
3 Az amerikás magyarokról ld. Fejős 1993., Puskás 1982. 
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meges – szekunder jellegű4 – kommunikációs formává vált. Értelemszerűen 
az írásbeliség ezen formájának rendszeres alkalmazása mindennapjaikban 
korábban nem merült fel, mivel a család, a közösség tagjai ugyanazon a tele-
pülésen éltek, közel egymáshoz.5 Hanák Péter hangsúlyozta, hogy korábban, 
ha valamilyen rendkívüli helyzet mégis  rákényszerítette az alapvetően föld-
művelésből élőket a levélírásra, utódaik nem fordítottak gondot ezek megőr-
zésére, szemben a nemesekkel és polgárokkal.6 

A tábori levelezőlapok tömeges forrásnak számítanak, a néprajzosok és 
antropológusok, esetleg történészek az 1980-as évek óta elemzik őket.7 A la-
pok szövegstruktúrája sok hasonló vonást, a paraszti levelezés formáinak to-
vábbélését mutatja. Nemcsak a hasonlóságok elemzése, kimutatása jelenthet 
feladat a kutatók számára, hanem – mivel a lapokat cenzúrázták – a rejtett 
információközlés módjai is. Ezenkívül a háborús mindennapok, a kollektív 
katonatapasztalatok megélésének elemzésére is alkalmasak e források, me-
lyek az életútban és a kollektív emlékezetben is identitásképző erővel bír-
nak.  A katonalevelekben meghatározó szereppel vannak jelen az alábbi 
tematikák: szerelem, hűség, emberi sorsok, helyi események, szociális elége-
detlenség.8 Hanák Péter szerint is vissza-visszatérnek a levélírók a szerelem-
vágyakozás-hűség tematikához, bánatos, panaszos hangnemben. Ugyanígy 
visszatérő motívum az otthonmaradottak részéről a megélhetés súlyosbodó 
napi gondjainak ecsetelése, a gazdaság megtartásának nehézségei, a katonák 
oldaláról az elesettek, sebesültek számbavétele, a szabadságos katonákkal 
küldött üzenetek, Ezekről a tematikákról azonban inkább tárgyszerűen és 
részletezően leveleztek.9 A levélíró katonák hasonló eszközökkel jelenítették 
meg mindennapjaikat: panaszkodtak a rossz időre, a kimerítő szolgálatra, a 
nehéz harcokra, a kevés ellátmányra.10 Ennek oka az is lehetett, hogy a levél-
írók tájékoztatni akarták az otthon maradt családtagokat reális helyzetük-
ről, de az is, hogy a cenzúra miatt nem konkrét hadműveleti eseményekről ír-
tak. A katonanaplóban -  mint esetemben is - a szerzők viszont beszámoltak 
hadműveleti eseményekről is, mivel a füzet náluk maradt, a feljegyzéseket 
maguknak készítették. Többnyire bizakodó hangnemben írtak vágyaikról, 
így elsősorban arról, hogy a jóisten segítségével a háború is véget fog érni. 

 4 Keszeg 1996: 12.
 5 Keszeg 2008: 228. Az eddigi, elsősorban néprajzi jellegű levélközléseket összefoglalja a 

230. oldalon a szerző. Keszeg 1996: 10-11., Novotny 1987: 107-113., Soltész  1981: 294-
298.

 6 Hanák 1999: 157.
 7 Hammerle-Sauer 2003: 7-32., Bucbender-Sterz 1983.  idézi: Fritz: 1997: 247.
 8 idézet Hanák Pétertől: Keszeg 2008: 228.
 9 Hanák 1999: 188-189.
10 Ziemann 2006: 67.
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Thomas és Znaniecki szerint az Amerikába kivándorolt, lengyel nemze-
ti identitásukat megtartó parasztok a társadalmi szolidaritást, közösségér-
zést a levélírás gyakorlatában élték meg. A szerzőpáros tipizálta a leveleket. 
Szerintük egyedül az üdvözlő levél – mely vallásos köszöntéssel kezdődött, 
majd az egészségi állapotra hivatkozással folytatódott és a családtagoknak, 
ismerősöknek szóló jókívánságokkal zárult – bírt eredeti funkcióval, a többi 
levéltípus csak helyettesítette a közvetlen, személyes érintkezést. 11 A levél 
alapvető funkciója volt a családi szolidaritás folytonosságának kinyilvánítása 
a távollét ellenére. Ilyesfajta megnyilvánulások csak akkor váltak szükséges-
sé, amikor a családtagok kezdték elhagyni szülőhelyüket, mindaddig, amíg 
a család helyben maradt, hallgatólagosan és állandóan feltételezték a szoli-
daritást.12 A helyettesítő funkciójú levelek Thomas és Znaniecki szerint az 
alábbiak: köszöntő levelek (családi esemény alkalmából), tájékoztató levelek 
(távolélők életkörülményeiről), az érzelmes levelek (a távollét miatt elgyen-
gülő érzelmi élet fenntartása végett), az irodalmi levelek és az üzleti levelek.13 
Keszeg Vilmos kritizálta a tematikus jellegű levélfelosztási kísérleteket, mert 
szerinte az így kikövetkeztetett típusok az egyes levelekben keverednek.14

Ina Dietzsch etnográfus szerint – aki a Németország kettéosztottsága 
miatt szétszakadt családok magánleveleit elemezte a szocialista időszakból 
– a levelezés jó forrástípus a másság konstruálásának értelmezésére is. Ez a 
különbség az általa elemzett leveleknél értelmezhetővé vált a csomagokkal 
együtt küldött leveleknél, mivel a küldött ajándékokkal kapcsolatban fogal-
mazták meg a levélírók eltérő elvárásaikat, esetleg csalódottságukat a kapott 
csomag tartalma miatt (a benne talált ajándékot nem találták különlegesnek, 
náluk is kapható volt, vagy ha nem is volt kapható, nem találták megfelelő 
minőségűnek).15 

Knut Djupedal norvég etnográfus szerint a levelezések elemezhetőek úgy, 
mint bármely más írásos forrás: a levél „valóságtartalma” és a levélíró stílusa 
alapján. Másrészt értelmezhetőek olyan kommunikációs formaként, amely-
nek meghatározott nyelvi szabályai vannak, felfejthető belőlük és a levelező-
partnerek egyéni vonatkozási hálózata. Harmadrészt az elemzés középpont-
jába helyezhető az önéletrajzi elemek értelmezése, az elbeszélő múlthoz való 
önreflektív viszonyának interpretálása. És végül interpretálhatóak a távollét 
hatására felidéződő gondolatok, az ezzel kapcsolatos reflexiók.16

11 Thomas-Znaniecki 2002: 255. 
12 Thomas-Znaniecki 2002: 255. 
13 Thomas és Znaniecki művének recepciójára Ina Dietzsch az alábbi példákat hozta: Mar-

tin Kohli, Werner Fuchs, Wolfram Fischer Rosenthal. Dietzsch 2004: 14.
14 Keszeg 1996: 11. 
15 Dietzsch 2000: 272., részletesebben: Dietzsch 2004: 123-164.
16 Attebery 2007: 8. 
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A levelezés, akárcsak egyéb beszédaktusok, közös platform alapján zajlik. 
E platform tartalmazza a kommunikációs fél kötelezettségeit: teljesíti fel-
adatát (ír, válaszol), hozzájárulása hasznos (igaz, őszinte), operatív, hatékony 
(érthető, minőségi, releváns) és illő. Anne Overlack is a levezés során hasz-
nált kommunikációs formák elemzésének jelentőségét hangsúlyozta. Külön 
értelmezte a levelezés során előforduló félreértéseket, amely szerinte hozzá-
tartozik a levelezés mint kommunikációs forma dinamikájához. Azonban 
a levélírók értelemszerűen arra törekednek, hogy minél kevesebb legyen a 
félreértés a kommunikáció során.17

Keszeg Vilmos egy mezőségi parasztasszony levélgyűjteményének elem-
zése kapcsán megállapította, hogy a levelek általában két információs tömböt 
tartalmaznak: az első részben  a válaszoló feldolgozza a levelezőpartner leg-
utóbbi levelének információit, kommentálja, affektív (érzelmi) viszonyulást 
fűz hozzá. A második részben pedig beszámol saját életének és környezeté-
nek eseményeiről.18 

A teljes kommunikációs aktusnak (levél-válasz) bizonyos időintervallu-
mon belül le kell zajlania. Ennek a szabálynak a levelek szerkezete formálisan 
is megfelel. A levél elején elhelyezett keltezés, a levél végén található, választ 
sürgető klisé keretbe foglalja az üzenetet. A norma megszegését a következő 
levél nehezményezi, s a norma megszegője válaszában kimenti magát. E kap-
csolattartó funkciójú szövegtömbök a levél végén helyezkednek el.19

Az alkalmazott nyelvi klisék: keltezés, címzett neve (ennek járulékos ele-
me a rokonsági fokot jelölő terminus: fiam) jelzővel ellátva (kedves), kezdés 
sztereotip fordulattal: „első soraimban tudatom”, egészségkívánság, tudósítás 
a levélíró egészségi állapotáról, a levél vételének jelzése, a levél megértése, a 
vett levélre reagálás.20 A levél zárása lehet üdvözlet, fogadkozás, csók küldése, 
jókívánság, isteni gondviselés kérése, válasz sürgetése, levél aláírása, rokonsá-
gi fok megjelölése.

A történettudomány változását is nyomon követhetjük abban, hogy mi-
lyen szempontból tartották érdekes forrásnak a leveleket egy-két évtizeddel 
korábban és jelenleg. A mindennapok története (Alltagsgeschichte) kutatási 
irányzat számára az Amerikába kivándorolt parasztok levelei abból a szem-
pontból is izgalmas kihívást jelentettek, hogy az irányzathoz tartozók úgy 
vélték, a levelek elemzésével a történetírásban addig elhanyagolt társadalmi 
csoporthoz tartozó egyének életútjait teszik láthatóvá az olvasóközönség-
nek.21 

17 Dietzsch 2004: 19., 20.
18 Keszeg 2008: 235., Keszeg 1996: 34. 
19 Keszeg 1996: 43.
20 Keszeg 1996: 49-50.
21 Dietzsch 2004: 15.
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Hanák Péter számára az első világháborús katonalevelek önértékükön 
túl történeti értékkel is bírtak: olyan megbízható forrásként tekintett e for-
rásokra, amelyekből a nép nézetei, gondolatai, érzelmei, mentalitása közve-
títők torzító áttétele nélkül megismerhető.22 Hanák Péter szerint az általa 
elemzett levelekben nem esik szó hazaszeretetről, sokkal inkább béke- és em-
berszeretetről.23 Tanulmányának végső következtetése az volt, hogy az első 
világháború végére a nép elégedetlensége megnőtt, szerinte ez tükröződik 
a levelekből is, és ez a „népharag” vezetett az 1918-19-es forradalmakhoz. 
Eszerint a megközelítés szerint  a történelemben fejlődés van, és ugrásszerű 
változásokat a forradalmak hoznak. A tanulmány utolsó mondata szerint: 
„A népi gondolkodásban 1918 nyarán érett meg a harag vetése”.24 

Gyáni Gábor Hanák Péter munkáját relevatívnak tartotta a témaválasz-
tás miatt is, és hangsúlyozta, hogy a szerző célja a korabeli népi mentalitás 
főbb jellegzetességeinek megragadása és az időtlen népi gondolkodás alap-
szerkezeteinek bemutatása volt úgy, hogy emellett értelmezte a levélírás 
során érvényesített elbeszélői mód konvencionális szerkezetét és jellegze-
tességeit.25 A levélírás során használt formulák: a megszólítás, köszöntés, 
jóegészségkívánás, a család egészségéről érdeklődés állandóak.26 Hanák sze-
rint mintául az első világháborúban terjesztett „Tábori levelek” és a vásá-
rokban árult krajcáros füzetek sorozat szolgálhatott.27 Gyáni Gábor szerint 
az első világháború után keletkezett, a háborús megélé� örténeteiket meg-
örökítő paraszti naplók a „nehezen uralható” emlékek konstrukciói, amelyek 
a megszokott történeti tapasztalatoktól eltérő képet jelenítenek meg. Az 
interpretatív történetírás számára ezek a szövegek nem azért érdekfeszítőek, 
mert szerzőik autentikusan írnak háborús tapasztalataikról, hanem a szö-
vegek alapján (re)konstruálni lehet a háború hosszan elnyúló lelki és szelle-
mi utóhatásait. A szövegek az emlékezés folyamatáról, a megélt történelem 
függvényében a szemtanúk által újra és újrakonsturálódó múltképről és kol-
lektív emlékezetről szólnak.28

22 Hanák 1999: 157., 177.
23 Hanák 1999: 177.
24 Hanák 1999: 198.
25 Gyáni 2010: 297.
26 Hanák 1999: 157., 178.
27 Hanák 1999: 157., 182.
28 Gyáni 2010: 295-296., 302-303.
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AZ ELŐTÖRTÉNET: NAGYAPA

Ina Dietzsch, Nikola Langreiter, Christa Hammerle és Edith Sauer is hang-
súlyozta a levelek kontextualizálásának fontosságát.29 Szerencsés az az eset, 
ha a néprajzi adatgyűjtésen, antropológiai terepmunkán derül ki, hogy a visz-
szaemlékező rendelkezik levélgyűjteménnyel, vagy ő maga küldi be azt nép-
rajzi életrajzíró pályázatra, esetleg médiában megjelent, emlékezésre buzdító 
felhívásra. Ha már az interjúszituáció adott, akkor kérdezni lehet a levelek 
tartalmáról is. Sokat gondolkoztam azon, úgy írjam meg a tanulmányt, hogy 
leleplezzem a kontextus személyes vonatkozását. Ugyanis a munkát vállaló 
lány nagynéném, édesanyja nagyanyám, a levelek címzettje édesapám volt. 
Mivel saját családi történetekről van szó, nem interjúzhattam „klasszikus in-
terjúszituációt” létrehozva, amelyben én lettem volna a mindentudó idegen 
kérdező, a levelek címzettjei pedig a válaszolók. Másrészt a levelek szerzői 
közül (nagypapa, nagymama, apa, apa unokatestvére, apa húga, apa nagy-
bátyja, apa barátai) már csak a nagynéném és apa unokatestvére él. Ezért az 
írásos forrásokon kívül az emlékezetemben élő, apám és nagyanyám által el-
beszélt történetekre hagyatkozhatom, melyeknek újrafelidézése saját konst-
rukcióimon alapul. 

Nagyapám több éves frontszolgálat után 1944. november 25-én a zala-
egerszegi kórházban szívelégtelenségben meghalt. Nagymama ekkor még 
csak 29 éves volt. Az apám 5 éves, a húga 1. Nagymama egyedül nevelte fel 
őket. A második világháború után a „vajgyárban”30, hivatalos nevén a Zala 
Megyei Tejipari Vállalat Zalaszentgróti tejüzemében helyezkedett el betaní-
tott munkásként, itt dolgozott nyugdíjazásáig. A korabeli hivatalos diskur-
zus szerint nagymama kétlaki volt, mert emellett mindig tartott állatot, és 
dolgozott a „szőlőhegyen” is. 2000-ben, amikor nagymama meghalt, nagyné-
ném szobájának rendezése közben selyempapírba csomagolva egy fényképet 
talált, amit nem mutatott meg sem neki, sem az apámnak korábban: a papír 
az esküvői fényképüket rejtette. Az esküvő 1936. április 19-én volt, ekkor 
nagymama 21 éves, nagyapa 27 éves volt.31

Nagyapa levelei és tábori naplója mellett találtam egy „kijelentést igazoló 
szelvényt” is, melyet „magyar honos” számára állítottak ki Zalaszentlászlón, 
1941. február 15-én. Nagyapa ezen irat tanúsága szerint 1909. január 8-án 
született Zalabérben, apja idősebb Tóth József, anyja Nagy Mária volt, az 

29 Langreiter i.m. Hammerle-Sauer i.m., Dietsch i.m. 7.
30 A gyár Vajgyár néven 1928-ban létesült, ugyanekkor áramfejlesztő telepet is létesítettek, 

és gőzmalom is elkezdte működését Zalaszentgróton.
31 A házasságkötés adata a hadigondozási igazolványból van, amelyet 1945. január 25-én 

állítottak ki Aranyodon.
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egész család római katolikus vallású. A 14 testvér közül nagyapa volt a leg-
idősebb fiú.32 Tehát a család – nagyapa, nagyanya és 2 éves apám – 1941-
ben költözött Tüskeszentpéterbe, mivel nagyapa „malommunkásként33” 
– apám elbeszélése szerint – jobb munka- és lakhatási lehetőséget kapott a 
tüskeszentpéteri malomban, mint addigi munkahelyén, a Szent Vendel ma-
lomban. A Zala folyó közelsége miatt már a XVII. században is működött itt 
vízimalom, az 1920-as években fejlesztették az amúgyis egyre jobban pros-
peráló malmot.

A költözés térbelileg nem jelentett nagy mobilitást – Zalaszentlászló, 
ahol nagymama családja élt Zalaszentgrótról délkeletre 8 km-re fekszik – de 
a család e döntés nyomán tudott önállósulni.  A tüskeszentpéteri malom-
hoz ugyanis olyan munkáslakások tartoztak, melyekhez bár közös konyha, 
de külön szoba tartozott. Itt kezdték el önálló életüket, mivel korábban a 
szülőkkel éltek együtt. A családi együttélés időszaka nagyon rövid volt azon-
ban, mert nagyapa már 1940-től frontszolgálatot teljesített, egészen ponto-
san a nagykanizsai 17. honvéd gyalogezred zalaegerszegi III. zászlóaljának 7. 
puskás (1943 őszétől lövész) századában. Csak szabadságra térhetett haza 
időnként. Apám emlékezetében ezek az együttlétek idilliek voltak: nagyapa, 
amikor nem dolgozott, horgászni szeretett, ahová őt is vitte magával. Na-
gyon szeretett olvasni is: kalandos ponyvaregényeket. Egyszer meg akarta 
mutatni neki, hogyan kell cigarettát sodorni, de az élmény a kb. 4 éves gyerek 
számára ijesztővé vált, mivel nemcsak a cigaretta, hanem nagyapa bajusza is 
lángra kapott.  

Apám elbeszéléseiben nagyapa sorsa több szempontból is tragikus ér-
telmezést nyert: egyrészt mindig ott lebegett a mi lett volna, ha kérdése, ha 
egészségesen tér haza, hogyan alakult volna a család sorsa. Apám szerint 
nagyapám és nagyanyám boldog lett volna, esetleg születtek volna még test-
vérek, együtt felépítették volna a házukat – mely így is felépült, 1957-ben 
– nagyapa a malomban dolgozott volna, nagymama meg ugyanúgy a vajgyár-
ban, és lett volna sok disznajuk, kacsájuk, csirkéjük. A hétköznapi boldogság. 
Az is lehetséges, bár nagyapa életkora és a gyerekek száma miatt kevésbé va-
lószínű, hogy ők vándorolnak be Budapestre, jobb munkalehetőség reményé-
ben.

Az szintén tragikus eleme volt az elbeszélésnek, hogy nagyapa azután 
halt meg, miután már hazajött. Tehát nem a fronton esett el, lehetett neki 
örülni, hogy hazatért, és így talán még nehezebb volt az elvesztése. Azt nem 

32 A testvérek számát is unokatestvéremtől tudom, ő nagynénémet kérdezte meg erről. Úgy 
tűnik az én emlékezetemben is érvényesül az a szabály, hogy a családi emlékezet általában 
két generációra nyúlik vissza. Erről a jelenségről bővebben ír: Vértesi 2004: 158-178.  

33 Halotti anyakönyvi kivonatának tanúsága szerint malomácsként dolgozott, a hadigondo-
zási igazolvány szerint malomkocsisként.
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tudhatjuk, nagyapa mindezt hogyan élte meg. Milyen érzés volt látni övéit 
abban a tudatban, hogy hamarosan meghal? Vagy esetleg örömmel töltötte 
el az, hogy még egyszer látta feleségét, fiát, kicsi lányát? 35 éves volt, annyi, 
mint most e sorok írója. Nagyapának a hiánya volt az34, amely tartós és mély 
nyomokat hagyott a családban és a hozzátartozók lelkivilágában.35 Nagyapa 
sírkövére csak nagyon sokára lett pénz, 1998-ban készült el. Az utolsó közös 
képet az eredeti családról, nagyanyámról, apámról, nagynénémről a sírkőnél 
készítettem azon a nyáron. 

A CSALÁD SORSA A BEVÁNDORLÁSIG

A család maradt Tüskeszentpéterben, ugyanott, a malom biztosította la-
kásban éltek. Nagymama elhelyezkedett a vajgyárban. Apa elvégezte a za-
laszentgróti általános iskolát 1945-53 között, majd 1953-1957 között a 
Zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnáziumot is. Apa halála után unoka-
testvére, Margit nénje – akinek férje az egyik levél szerzője – úgy emlékezett 
vissza, hogy a tanító azt mondta, apa ne a helyi, tüskeszentpéteri iskolába 
járjon, hanem Zalaszentgrótra, mert ott jobb oktatásban részesülhet. Margit 
nénje gyakran emlegette, hogy apa, hátán a nagy iskolatáskával nap, mint 
nap elindult a városi iskolába, míg ők a helyi iskolába jártak.

Apa elbeszélései szerint Károly nevű falubeli barátjával, nagyon sokszor 
ábrándoztak arról, hogy otthagyják a falut, a fővárosba jönnek és egyetemre 
fognak járni. Unalmasnak találták a falusi életet, nehéznek a mezőgazdasági 
munkát, nagyon szerettek olvasni. Nagyanyám mindig sérelmezte is, ha so-
káig égette a petróleumlámpát.

Károly sikeresen felvételizett a Műszaki Egyetemre. Apának nagymama 
azt javasolta, inkább tanuljon Pe� en szakmát, az biztos, nem bizonytalan, 
mint az egyetemi felvételi. Érettségi után apa bevándorolt Budapestre és két 
éves, érettségi utáni szakmunkás iskolát végzett, géplakatosnak tanult. Előbb 
kollégiumban, majd Miklós nevű barátjával az intézet igazgatójánál albérlet-
ben laktak a Római-parton. Géplakatosként először elhelyezkedett a Ganz 
Mávagban, de azt elbeszélése szerint a munka monotonitása miatt otthagy-
ta: „egész nap lemezeket kellett kiegyenesíteni. Arra gondoltam, ez lesz az élet? 
Otthagytam, pedig azt ígérték, Egyiptomba is ki lehet menni.”

Utána a Klement Gottwald Villamossági Gyárba került, azonban csak 
pár hónapig dolgozott a szakmájában. Erről többször is mesélt, miért hagyta 
ott: „megkaptam az első havi fizetésem, vettem egy cipőt és alig maradt valameny-
nyi pénzem, annyi csak, hogy tejet és kenyeret tudtam venni. Aztán, ha randiztam 

34 A háborúban elesett apa hiányának irodalmi ábrázolására ld. Camus 1995.
35 Akárcsak az első világháborús elesetteké. Gyáni 2010: 298. 
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egy lánnyal, mind azt nézte, piszkos, olajos a kezem. Elgondolkoztam azon is, ho-
gyan fogok így tanulni, hogyan lesz így lakásom, családom. Abban biztos voltam, 
hogy PeR en akarok maradni, vissza nem költözöm.” Sokszor elmesélte azt is, 
hogy az őt betanító szaki, amikor kérte, adjon neki munkát, azt mondta, így 
vezetve be őt a szocialista nagyvállalati élet mindennapi munkamoráljába: 
„Nem úgy van az, fogunk egy kalapácsot, azzal körbesétálunk az üzemben, az-
tán nekilátunk, nehogy azt higgyék, kevés a munka, aztán adjanak még valamit”. 
A gyárban egy kisebb baleset is érte (a szeméhez egészen közel kalapáccsal 
ütött véletlenül egy kollégája), talán ez is motiválhatta abban, hogy otthagy-
ja ezt a munkát. Másrészt gyakran azt hangsúlyozta elbeszéléseiben, hogy 
tanulni szeretett volna még: „Úgy éreztem, máshol nem tudok tanulni, mint a 
katonaságnál. Megérkezett a behívóm és rögtön jelentkeztem hivatásos tisztnek. 
Tanulni is tudtam, lakásom is lett.”A levelek nagy része abban az időszakban 
keletkezett, amikor már apa bevonult katonának. Úgy emlékezett vissza, 
hogy biztos volt abban, hogy a katonai főiskola elvégzése után is megpróbál 
mindenképp a fővárosban maradni. 

Nagyanyám továbbra is a vajgyárban dolgozott. Apa húga a tüskeszentpéteri 
iskolába járt, hat osztályt végzett el, majd a levelezés időszakában állt munkába. 
17 levél, 9 képes levelezőlap, egy önéletrajz, egy dolgozat a „Katona kötelessé-
geiről” és egy 500 Ft-ról kiállított postai utalvány (1960. május 2-i dátummal) 
maradt fenn. Ezek egy kötegben voltak egészen 1998-ig nagyanyám házának 
padlásán. Apám korábban is említést tett a levelekről nekem, ezért arra kér-
tem őt, keressük meg azokat és hozzuk fel Budapestre. Emlékszem, milyen fül-
ledt volt a padlás a nyári melegben és milyen sok egér ugrált elő a bőröndből. 
A levelek azóta egy zacskóban voltak az íróasztalomban. 2000-ben meghalt 
nagymama, 2001-ben apa. Nagynéném azóta is ugyanabban a házban él.

A levelek címzettje apa volt. A levelek szerzői: húga (6 darab), édesanyja 
(1 darab és 1 darab közös húgával és egy, a csomag36 mellé írt pár sor), G. 
Miklós nevű barátja (4 darab, 1959. december 6-i, 1959. december 23-i, 1959. 
december 25-i, ), Kati nevű lány (1 darab), Margit nevű unokatestvérének 
férje, P. József (1 darab, 1960. március 22-i), ápolónőként Budape� en dolgozó 
nagynénjének második férje, F. Mihály (1 darab, 1960. május 9-i), Böröcz Ká-
roly nevű barátja (1 darab, 1960. január 15-i). A képeslapok közül 5 darabot 
névnapjára, 1 darabot húsvétra kapott, 1 darabot húga egy keszthelyi kirán-
dulásról küldött, egy balatoni üdvözlőlapot egy katonatársa írt azzal a céllal, 
hogy szerezzen számára eltávozási papírt, egyet Katitól kapott, amelyben a 
lány jelezte, hogy levelét megkapta. A képeslapok közül egy darabot édes-
anyja, hármat a húga, egyet Kati, kettőt a keresztanya küldött, egyet a kato-

36 Maga a csomag küldése és megkapása, mint téma az alábbi levelekben szerepelt: 2-es szá-
mú levél, 5-ös számú levél, 14-es számú levél, 23-as számú levél, 25-ös számú levél, 29-es 
számú levél.
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natárs, egyet a nagymamája. A levelek és lapok 1959. december 6-a és 1960. 
augusztus 27-e között íródtak, több keltezés és boríték nélküli. A levelek 
másik része, amelyet azért vontam be az elemzésbe, hogy ábrázolni tudjam, 
apa hogyan látta otthon maradt családtagjait, 1960. december 23-e és 1964. 
augusztus 5-a között keletkezett, 22 darab, édesanyámnak írta őket. Ebből 
az időszakból keltezés nélkül fennmaradt két levél, amelyet nagymama írt 
apának. Apa ebben az időszakban, az Egyesített Tiszti Iskola37 elvégzése után 
Marcaliban dolgozott hivatásos tisztként. Innen helyezték vissza Budapestre 
1966-ban, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára – mely nevet 1967-től 
viselte az intézmény – tanárnak.

A FIÚ LEVELEZÉSE

Ha a leveleket olyan forrásként elemzem, amelyből megtudható, hogyan jele-
nítették meg a levélírók a korabeli falusi életet jellegzetességeit, akkor erre el-
sősorban a húg és az édesanya által írt levelek alkalmasak. A barátok leveleiből 
inkább a nagyvárosba bevándorlás melletti motivációk, a társadalmi mobili-
tással együttjáró nehézségek követhetők nyomon. Ha a leveleket formai szem-
pontból, a paraszti levélírói hagyományok továbbélésének nyelvi nyomai után 
kutatva értelmezem, erre is elsősorban az anya és testvér levelei alkalmasak, a 
barátok az általuk használt levelezési sablonokban sokkal inkább idomultak a 
nagyvárosi elvárásokhoz. A levélírás funkciói között kiemelkedő szerep jutott 
a Thomas és Znaniecki által leírt üdvözlőlevél funkciónak mind az anya és a 
húg küldte levelekben, mind a barátok írásaiban. Kifejezetten konkrét okból 
(óravásárlás) írt az unokatestvér férje, egy alkalommal.

A húg és az anya által írt levelek megszólítása: „Kedves Lali”, illetve „Ked-
ves fiam Lali”.38 Úgy tűnik, nagyanyámnak nehezére esett a levélírás, több-
ször is utalt arra, hogy a húgnak, Magdusnak osztotta ki ezt a feladatot, aki 
azonban ezt néha elhanyagolta: „Kedves Lali most ne haragúdjál mert én mindig 
Magdusra várom, hogy majd ir de biz csak el marad és most ithol vagyok szabad 
nap van hát neki fogtam”.39Mi lehetett az oka annak, hogy nagymama nem 

37 Az Egyesített Tiszti Iskola ebben a formájában 1957. március 1-től működött 1967-ig, a 
volt Kossuth Tüzér és Tüzértechnikus Tiszti Iskola bázisán, az Üllői út 130-131. szám 
alatt. Az iskola történetében első szakaszként tartják nyilván azt az időszakot, amikor 
apa hallgató volt, ekkor a tisztképzés a korábbi fegyvernemi tiszti iskolákon meghono-
sodott tartalommal, módszerekkel és anyagi feltételekkel folyt. Dr. Oroszi, http://www.
zmne.hu/Forum/07masodik/otven.htm.

38 A húg és az anya által írt levelek gyakran keltezés nélküliek. Beszámoztam őket abban a 
sorrendben, ahogyan a bőröndben megtaláltuk. A leveleken szereplő konkrét dátumok az 
alábbiak: 1969. december 29-i, 1960. március 10., 1960. augusztus 3., 1960. augusztus 27.

39 20-as számú levél.
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szívesen írt? Egyrészt úgy tűnik, nehezére esett a betűvetés, másrészt egész 
nap fizikai munkát végzett: a gyárban, majd otthon a jószágok körül.

Az anya és a húg által írt leveleket nem időrendben, hanem a bennük sze-
replő tematikai és formai sajátosságok szerint elemzem. Úgy tűnik, minden 
levél elsőrendű célja az volt, hogy a messze idegenbe szakadt fiút hazalátoga-
tásra csábítsa, az összes többi hír, kívánság ennek rendelődött alá. A fiútól 
gyakran azért kérték, hogy menjen haza, mert konkrét segítségre volt szük-
ségük40 vagy a mezőgazdasági munkákban, vagy az állatokkal kapcsolatban: 
„A disznót másodikán vágjuk le szeretném ha itthon lehetné’ velünk”. 41 Hason-
lóképpen invitálták egy későbbi levélben disznóvágásra, azonban akkor már 
sejtették azt is, hogy nem lehet velük: „Szombaton levágjuk a disznót jó volna 
ha itt hol lennél majd gondolunk rád”.42 Ugyanilyen kontextusban írtak kará-
csony alkalmával is:  „Jól vagyunk már közeleg a karácsony te biztos nem tölthe-
ted együtt a karácsonyt velünk”.43

Ugyanígy hiányolták azt, hogy Magdolna napra nem ment haza, így 
nem tudott résztvenni a közös ünneplésben, pedig az édesanya szerint meg-
lepő ajándékot kapott: „Magdus szerette volna ha itt hol letél volna Magdus 
nevenapján olyan egy meglepetés volt számára  hogy megemlegeti a P. Jóska bácsit 
olyan szép kis csomagot kapot egy szál margarétát egy szem kvarc medált össze 
csomagolt egy papírba de szépen és ezt adta át hát mikor bontja ki persze ő azt 
gondolta valami értékes lesz és volt nagy nevetés”.44A levél alapján a meglepetést 
a helyzetkomikum adta: a lány nagyobb értékű ajándékra számított, mint 
amit valójában kapott: a cselesen elrejtett medált a virágban.

Másrészt nemcsak a családi eseményeknél várták volna el a fiútól, hogy 
hazamenjen, hanem a katolikus ünnepeknél is: „Húsvétra reméllem megjösz és 
mindenről beszélnikel.”45 Utána az édesanya érdeklődött, fia hogyan töltötte 
az ünnepet, és beszámolt arról, hogy ő az üzemben dolgozott: „Hogy tel el a 
karácsony én munkával ünnepeltem.”46

A levelek nagy részében, miután a húg nyugtázta bátyja levelének megér-
kezését, beszámolt saját és édesanyjuk egészségi állapotáról hasonló jókat kí-
vánva: „A leveledet meg kaptuk mi jól vagyunk amit nekedis kivánunk”.47 Tehát a 
levelek kezdete teljesen hasonló volt a nagypapa frontleveleinek felütéséhez: 

40 29-es számú levél: „Már nagyon szeretném ha hazajönnél egykét dolgot elintézni”.
41 1960. március 10-i levél.
42 1959. december 29-i levél.
43 14-es számú levél.
44 20-as számú levél.
45 2-es számú levél.
46 23-as számú levél.
47 Ugyanez szerepel: a 12-es számúban: „mijól vagyunk” – írta a húg és az édesanya 1959. 

december 29-i levelében:” kivánom legjob egiségben találjon mi egiségesek vagyunk leve-
let megkaptuk”.
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„kivánom a jó Istentől hogy ezen pár sor írásom erőben és egiségben találjon benne-
teket énis megvagyok hála Isten egisigben”. 48

Minden levélben beszámoltak az időjárással kapcsolatos helyzetről is, 
amelynek a földművelés, állattartás szempontjából kiemelkedő jelentősége 
volt: „Esik az eső nagy a sár”.49 Néha ehhez a tematikához kötődve számoltak 
be a járványhírekről: „Eremindig hidegebb van erenagy az influenza mindenki 
bentvan minem vagyunkbent”.50

Az otthoni élet hírei a falusi közösségi és családi eseményekhez kapcso-
lódtak és az anya és a húg életében bekövetkezett változásokhoz: „A kövér 
Ellinek a lakodalma harmadikán lesz ere nincs különös ujság árvizvan. Anyám 
karácsonykor dolgozott éscsak egyedül voltam idehaza. Szindarab is volt sokat le-
hetett nevetni neki”.51

A falusi közösségi és családi eseményekkel kapcsolatban beszámoltak a 
búcsúról (mely „nagyon jól zajlódott le”)52 házasságkötésekről53 (egyszer ko-
szorúslánynak is hívták a húgot54), gyermekszületésekről,55 rokonlátogatá-
sokról56 (nagymamám testvérei: Ilus és Annus57, őróla írt nagyapa is), beteg-
ségekről (szomszéd lány került kórházba58, a nagymamájuk „vesegennyedést” 
kapott59), kik vonultak be katonának60 és a faluból elvándoroltak közül kik 
látogattak haza.61

A levelezésben alkalmazott állandó formulák közül az anya és a húg le-
veleiben gyakran visszatérő elem a dorgálás a ritkán írt levelek miatt. „Kedves 
Lali nem vagyok veled meg elégedve mert csak oly keveset irsz (es meg) mitőlenk 

48 1940. július 17-i levél. Hasonló egészségkívánalmak olvashatóak az 1940. augusztus 23-i 
levélben: „Soraim a fris jó egisigben találjon beneteket én is megvagyok hála Isten elég jól.”

49 1960. március 10-i levél. Hasonló mondat szerepel az 5-ös levélben: „Ere nagyon hideg van 
száraz fagy van” és a 12-es levélben: „Ere mostanába’ nagyon hideg van és sok az eső.”

50 2-es számú levél.
51 1960. március 10-i levél.
52 12-es számú levél.
53 23-as számú levél.
54 12-es számú levél.
55 Szomszéd lánynak kislánya született. 20-as számú levél.
56 20-as számú levél.
57 12-es számú levél.
58 12-es számú levél.
59 20-as számú levél.
60 5-ös számú levél.
61 5-ös számú levél, 20-as számú levél.
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többet vársz”.62 Hasonló jellegű dorgálást írt az édesanya az 5. levében is, és 
arra utalt, hogy attól félt, fiának baja esett, azért nem jelentkezett „Ked-
ves fiam Lali már nem tudtuk elgondolni mi van veled már roszra gondotam 
megint”.63 Egy alkalommal a levelezés addig megszokott konvencióitól eltérő 
módon buzdította levélírásra bátyját a húg:  „Irj többet mert összeakad a baj-
szunk ha nem irsz töbet mitőlenk kéred hogy sokat irjak de te arra nem gondolsz 
hogy mi is várjuk a sokat irót”.64 Egyszer pedig felszólították, hogy írjon nagy-
mamájának, a vele élő unokatestvérének, Margitnak és keresztanyjának is.65

Kérdéses persze, milyen gyakori levélírással lettek volna elégedettek a csa-
lád nőtagjai, illetve mennyire a levélírás konvencionálisnak vélt elvárásainak 
megfelel munkált bennük, mikor e sorokat írták. A dorgálások ellenpárja 
volt, amikor az édesanya és húg önmagát mentette ki amiatt, hogy nem írtak. 
Többször érveltek azzal, hogy sokat dolgoznak, nem érnek rá: „Neharagudj 
hogy ilyen soká irunk desajnos nem értünkráelőb.”66

A testvéri civódás nemcsak a levélírással kapcsolatban jelent meg a leve-
lekben, hanem más okokból is. A húg válasza alapján úgy tűnik, bátyja azt 
kérte édesanyjuktól, hogy Magdus csináltasson fényképet magáról, amelyet 
odaad neki: „Kedves Lali Anyának te mondtad hogy csinátassak fényképet és 
küldjek neked ha temondtad akor mérnem nekemmondtad meg Anyám majdnem 
kihajt hogy mér nem csináltatok már.”67 Lehet, hogy a fiúnak fontos volt, hogy 
idegenben vele legyen édesanyja és húga fényképe, azonban úgy tűnik, e ké-
rése konfliktust generált az otthonmaradottak között. A levelezésből nem 
derült ki, hogy a fénykép végül elkészült-e és elküldték-e.

Az első levél végén nyomatékosítva közölte a levélíró azt a hírt is, hogy az 
édesanya karácsonyra pénzjutalmat kapott az üzemben, 300 Ft-ot, melynek 
egy részét el is küldték a fiúnak: „Anyám karácsonyi ajándékot kapott az üzem-
be’ három száz forintot jó meglepetés volt számára. A Pistától küldtünk Pénzt 
megkaptad ird meg”.68

Mivel a fiú nagyvárosi bevándorlásának egyik motivációja a családja 
anyagi szűkösségéből fakadó kényszerhelyzet feloldása volt, akárcsak a má-

62 Zárójelben az eredetiben. Ugyanez az 1959. december 23-i levélben: „Most Magdus nincs 
megelégedve mert levélben keveset irsz azt mondja hogy töbet irjál szóval sokat.” 12-es számú 
levél: Ugyancsak hosszabb levél írására buzdították, amikor azt kérték számon rajta, mi-
ért csak képeslapot küld: „Irj mindenről necsak képeslapokat küldj”.

63 5-ös számú levél.
64 1959. december 29-i levél.
65 „Mama is jól van Margit is. Irj odais mert mergesek hogy nem irsz meg a kereszt anyának 

is”. 2-es számú levél.
66 12-es számú levél.
67 2-es számú levél.
68 1960. március 12-i levél.
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sodik világháború előtti bevándorlóknál69, ezért is a pénzküldés mint téma, 
többször szerepelt a levelekben. Eleinte még az anya küldött a fiúnak, utána 
egyre inkább tőle várták el, hogy pénzzel segítse az otthonmaradottakat. Ez 
a későbbi levelekből ki is derült, mivel egyrészt az anya írt köszönőlevelet ez 
ügyben: „A pénzt meg kaptam nagyon köszönöm majd még én azt vissza adom 
neked csak meg voltam szorulva aztán már megbántam hogy írtam.”70

Másrészt a fiú számolt be menyasszonyának, mennyit adott haza és 
azt mire költötték: egyrészt a kút betonozására, másrészt az állatállomány 
(kacsa, liba, tyúk, csirke és két malac) ellátására71, új disznók vásárlására.72 
Az egyik levélben írt arról, hogy anyjának szandált vásároltak a városban 
és cukrászdába mentek, amely rendkívüli élményt jelentett az asszonynak: 
„Ma délelőtt bent voltam Szentgróton, anyámnak vettem egy szandált, 200 Ft, 
nagyon örült neki. Utána elvittem cukrászdába, először tortát ettünk, utána fe-
ketét ittunk és fagylaltoztunk. Aztán végighallgattam a falu összes problémáit.”73

Apa unokatestvére egy levelet írt, azért, hogy segítséget kérjen a városba 
szakadt fiútól: vegyen neki olyan órát, amit a faluban nem tudtak beszerezni: 
„Itt küldök egy kis pénzt légy szives megvenni az órát. Ha nem lesz elég, akkor ird 
meg ha marad akkor legyen a Tied el kel mert a katonának mindig kevés a zsold”.74

Gyakori témája a leveleknek a munka: írtak a mezőgazdasági munkák el-
végzéséről, az állatok gondozásáról, de arról is, mi történt az üzemben. Írtak 
a téesz megalakulásáról, erről az unokatestvér férje is: „It már megkezdődött a 
munka a téeszbe a lányok mind megtanultak oltani és a kulturba járnak már én is 
dolgoztam bene a lovakat is most szedik ösze it.”75 És tudósítottak arról is, hogy 
a téeszben ajánlottak munkát a húgnak, azonban ő nem ott akart dolgozni. 76 

Az édesanya nagy eseményként élte meg azt, amikor a nála lakó albérlők 
segítségével sikerült a jószágoknak új ólat építenie: „Most ne haragudjál mert 
egy kis meg lepetést irok hazajösz meg fogsz lepödni akik itt laknak nálunk csinál-
tak egy ólat a tyúkoknak”.77 Kérdéses, miért vélhette úgy, hogy a fia emiatt 
haragudni fog rá. Elképzelhető, hogy felesleges pénzkiadásnak gondolta, vagy 

69 Gyáni 1983: 89.
70 36-os számú levél dátum nélkül.
71 1963. május 16., 1963. május 19. A menyasszonynak írt leveleken kivétel nélkül szerepel 

keltezés. 
72 1964. május 16.
73 1964. július 21.
74 1960. május 2. pénzes utalvány hátoldala.
75 1960. március 22.
76 12-es számú levél, 29-es számú levél. Arról, hogy konkrétan milyen mezőgazdasági mun-

kákat végeztek az aratáson, cséplésen kívül, apám számolt be 1963-as leveleiben: „Délután 
nekiálltunk burgonyát szedni, még négy sor maradt a föld alatt. Ma meg egész nap kukori-
cát szedtem. Délelőtt csak egyedül, de délután anyám segített”. 1963. szeptember 23.

77 20-as számú levél.
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úgy vélte, inkább másra (pl. nagyanyámnak új ruhára), nem az állatokra kel-
lett volna fordítani azt a pénzt.

Mindig beszámoltak arról is, hogyan vesznek részt a mezőgazdasági 
munkákban, hogy haladnak: „Most itt hol szépen fojik a munka már csépel-
nek Magdus is itt volt aratni egy hétig.”78 Azt is megírták, amikor a faluban 
elpusztult egy tehén, vélhetően azért, mert: „Kardoséknak meg döglöt egy szép 
marhájuk”.79

Két alkalommal írtak üzemszervezeti változásokról, vezetők leváltásá-
ról, majd önként távozásáról: „Most nálunk az üzemben nagy újság van vezető-
ket mind leváltották most Egerszegről vannak vezetők egyelőre hogy mi lesz nem 
tudom”.80 „Az üzemben nagy változás volt. A Német elment Pestre és ujfönök jött 
hejeben ez is jó főnök olyan mint a Német volt”.81

A húg ebben az időszakban került be édesanyja segítségével szintén a „vaj-
gyárba” segédmunkásnak. A levelek alapján úgy tűnik, hogy a fiatal lány po-
zitív élménynek élte meg azt, hogy munkát vállalhatott a gyárban: „Most egy 
nagy újságot írok. (edig) énis bekerültem anyámellé a csarnokba máregy hete járok 
és edig nem értem ráirni”.82 Utalt azonban arra is, hogy eleinte nehéz volt meg-
szoknia az új munkarendet, főként az éjszakai műszakot: „Kezdem megszokni 
a csarnokot. Elsőbe furcsa volt szokatlan.(…) éppen ezen ahéten éjjelesvagyok kép-
zeld el hogy milyen rossz.”83

Az édesanya is büszke volt rá, hogy a lánynak sikerült munkát szerezni 
a gyárban, önmagát azonban úgy jelenítette meg, mint akinek már nem na-
gyon lesz előrelépési lehetősége az üzemben és emiatt szomorkodott: „Mag-
dus is szeret járni dolgozni. Most ő már feljeb lépet mint én de nem baj ő fiatal ő 
neki kel most már előre nézni. Én most már csak megleszek olyan egyformán”.84 

A levelek lezárásában is az édesanya és a húg hasonló formulát alkalma-
zott, mint a nagypapa tábori lapjaiban. Legtöbbször: „csókol anyád, Magdus” 
szerepel a levelek végén. Néha ez elé írtak egy magyarázó lezáró mondatot is: 
„Most töbet nem irok mert nagyon almosvagyok későn fekszek”.85 Gyakran azon-
ban csak annyi szerepelt, hogy: „most többet nem irok”. 

78 20-as levél. Ugyanez a 12-es levélben: „Ere fojik javában az aratás.”
79 12-es számú levél.
80 23-as számú levél.
81 12-es számú levél.
82 23-as számú levél.
83 29-es számú levél.
84 5-ös számú levél.
85 2-es számú levél.
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A BARÁTOK LEVELEI
 

A nagyvárosi bevándorlás időszakában keletkezett levelek közül a falubeli, 
szintén nagyvárosi bevándorló barátok levelei más formai jegyekkel bírnak, 
és más tematikáról szólnak, mint az édesanya és a húg levelei. Az anya és 
a húg által írt levelekben az érzelemnyilvánítás a megszólításban és elkö-
szönésben hangsúlyos, illetve annak a konfliktusnak kapcsán, hogy ők azt 
szerették volna, ha a fiú gyakrabban látogat haza, mint amennyit hazajárt. 
Bár nem fogalmazták meg azt, milyen gyakoriság lenne az ideális. A barátok 
leveleiben vissza-visszatérő téma a férfiasnak tartott szerepek megélése, az 
ezzel kapcsolatos konfliktusok. Ilyen téma volt például a hivatásválasztás-
sal. Az egyik lány, akivel Miklós egy kiránduláson összemelegedett, nem volt 
megelégedve azzal, hogy a fiúból hivatásos katona lesz: „Nagyon szép és kelle-
mes túrán voltunk most nemrégen a Ságvári Endre menedékházhoz. (…) Kint a 
menedékháznál 1 órától 7-ig tánc, majd eljött a nehéz búcsú. A Marikával elég 
jól összejöttünk, fogunk is találkozni, de egyenlőre csak levelezünk, mert még nem 
mehetek ki, csak mindig azt írja, hogy „az a katonaruha”.”86 

G. Miklóssal apa egy faluból származott, egyszerre vándorolt be Buda-
pestre, ugyanabba az ipari tanulóiskolába jártak és mindketten hivatásos ka-
tonatisztek lettek.87 Ő írta a legtöbb levelet. Ezzel szemben B. Károly barátja, 
aki végül elvégezte a Műszaki Egyetemet és aki szintén gyerekkori jó barátja 
volt apának, kifejezetten konfliktusosként nem a lányokkal való kapcsolata-
it, hanem a falusiakkal való kapcsolattartást élte meg. Egy későbbi, 1963-as 
levél szerzője Ernő nevű barátja volt, aki leszerelése utáni közvetlen élmé-
nyeit osztotta meg apával levelében. A levelek formájukban sokkal inkább al-
kalmazkodtak a nagyvárosi elvárásokhoz. Megszólításuk „Kedves barátom!”, 
vagy Kedves Lajoskám! az elköszönés: üdv. barátod Miki. A levelek ezen túl 
tartalmaztak záróformulát („Irjál sokat, s nyújtom én is a távolból baráti job-
bomat”),88 de más visszatérő elemeket nem.  A barátok leveleiben sokkal in-
kább megjelent a kor nyelvezete is, mint az édesanya és a húg leveleiben. Az 
utalások néha humoros funkciót töltenek be („Remélem, te is jól érzed magad 

86 G. Miklós levele. 1960. január 12.
87 „Már nem csak te vagy „igazi” katona, mert már én is azok közé sorolom magam.” G. 

Miklós levele. 1960. január 12. Utalás a közös élményekre még: „Ha eljön az az idő, majd, 
hogy kimenőt kapok, meglátogatom a direktor bácsiékat és még sok ismerőst. Lehet, hogy be 
fogok menni az üzembe is, mit üzensz a volt munkatársaknak”. G. Miklós levele. 1959. dec-
ember 6., „De amikor megláttam a feladót, egyből nekem is eszembe jutott a Római Halász-
kert, az „Úri emper” és szóval minden. Most már nemsokára kimegyek, és meglátogatom a 
direktorbácsiékat”. G. Miklós levele, 1959. december 23.

88 G. Miklós levele. 1959. december 23., Most nem írok többet. Ha megkaptad levelem írjál”. B. 
Károly levele. 1960. január 1.
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és büszkén szolgálod szocialista hazánkat”.)89 Más helyen bizonyos élmények 
csak a korabeli szókinccsel voltak leírhatóak: „Én itt a második kerületben Ifjú 
Gárda tanfolyamra járok.”90Másutt: „Gyakran jönnek be hozzánk ismerős lányok 
is táncolni és különböző kulturmegmozdulásokra”.91

Kifejezetten kor~ ecifikus még a KISZ munka emlegetése92 és Ernő lesze-
relés utáni konfliktusa régi munkahelyével, amikor nem akarták elengedni, 
és az önkényes kilépés veszélye fenyegette: „Még mindig nem dolgozom. Persze 
nem azért, mert nem tudok elhelyezkedni, sőt az a baj, hogy nem akar elengedni 
a régi vállalatom, most azért rohangálok, hogy ne kelljen önkényesen kilépnem. 
Most már a vége felé tart az ügy és 1-2 nap múlva már munkába is állhatok. Leg-
alább kipihenem magam alaposan”.93

A sikeres vagy sikertelen udvarlás a lányoknak gyakori témája volt Mik-
lós leveleinek: „Üdvözöltem a Sz. Annát is, de úgy látszik, a barátnője telebeszélte 
az agyát, és így nem válaszolt. Egyáltalán nem izgat, mert különben tudod, nem 
volt érdekes már számomra otthol sem. Kaptam egy névnapi üdvözletet a T. Ma-
rikától, ő meg tudta a címem, mert írtam a csoportnak. Így megtudta a Jutka is, 
és ő is küldött egy névnapi üdvözletet. Sőt a Panni is küldött. Képzeld el, milyen jó 
érzés volt, mikor éreztem, hogy mégiscsak gondolnak a kis katonára”.94

Károly is leírt egy konfliktusát barátnőjével, aki megsértődött azon, hogy 
a karácsonyt nem vele, hanem a faluban, rokonaival töltötte.: „A Zsókával 
együtt utaztam haza, az úton azonban nézeteltérésünk akadt. Ő ugyanis meg-
hívott engem karácsonyra hozzájuk, s nagyon kért, hogy menjek el. A meghívását 
én azonban nem fogadhattam el. Tudtam, hogy karácsonykor rokonok jönnek, s 
akkor nekem eljönni illetlenség. Különben is olyan pocsék idő volt, hogy tőlünk el-
menni nem lett volna tanácsos. Ő azonban nem értett meg engem, s ennek meg fe-
lelő hangulatban váltunk el. Hazulról írtam neki levelet, ő azonban nem válaszolt 
még eddig”.95

A maszkulin identitás nemcsak a lányokkal való kapcsolattartás leírásá-
ban jelent meg Ernő leszerelés utáni, 1963-ban írt levelében, hanem a focival 

89 G. Miklós levele, 1959. december 6. A humor más kontextusban is megjelenik: „Ha most 
meglátnál biztos feljebb néznél rám, mert amióta bevonultam, 2 centit nőttem, most 174 cm 
vagyok.” G. Miklós levele 1960. január 14.

90 G. Miklós levele, 1960. január 12.
91 G. Miklós levele, 1959. december 25.
92 „Először is írok a KISZ munkámról. Nagyon örülök, hogy a KISZ munkámat továbbra is a 

második kerületben végezhetem, és a Ladányi továbbra is a kerületi KISZ titkárom”. G. Miklós 
levele. 1959. december 25.

93 Ernő levele. 1963. november 11. 1951-től a munkahelyről vállalati engedély nélküli ki-
lépés, az ún. „önkényes kilépés” bűncselekménynek számított Magyarországon. Belényi 
1993: 113–126.

94 G. Miklós levele, 1959. december 6.
95 B. Károly levele, 1960. január 15.
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kapcsolatos kérdések kitárgyalásában, egy lerészegedés ábrázolásában és a lá-
nyok stírölésében: „Szép volt az avatás, jól megszervezték és még az idő is tudta, 
hogy nagy ünnep van és ragyogott a nap majdnem egész nap. Este jó volt a bankett 
is, egy páran azért bekapták a kottát. (…)Légy szíves, add át üdvözletemet a gyere-
keknek és vigasztald meg a M.-et, hogy nincs kiesés az idén, jövőre meg hátha bent 
marad a Vasas. Gondolom, hogy nem fűződik ahhoz kétség, hogy ki nyeri meg a 
bajnokságot.(…) Hű Te! De sok jó nő van. Ez nem igaz, nem tudja az ember, hova 
nézzen. Rengeteget sétálok a városban, hiszen nincs más dolgom, nézelődök.”96

Károly esetében a falusi rokonság azt nehezményezte, hogy bár otthon 
volt a karácsonyi szünetben, de nem vett részt a falusi közösségi élet és ma-
gánélet eseményein, arra hivatkozva, hogy vizsgázik, és sokat kell tanulnia. 
„Nem voltam sehol, se a színdarabot nem néztem meg, s a mulatságban sem 
voltam ott karácsonykor. Egyeseknél ez a magatartásom elég nagy port vert fel, 
bizonyos jelzőkkel illettek, de engem egyáltalán nem érdekelt. Nagy megbotrán-
kozáR  keltett az a tény is, hogy a Tóth Kálmánnak 3-án lesz az esküvője és én 
nem megyek el. Vizsgáimra való hivatkozással mentettem ki magam előtte(…)Az 
egyetemről újat, érdekeset nem tudok írni. Elég sokat kell tanulnom. Év elején so-
kat hiányoztam előadásokról, nem tanultam rendesen, s most vizsgák előtt sok a 
pótolnivalóm. Nem baj, fő, hogy valahogy átmenjek, s talán sikerül.”97

A CSALÁDTAGOK ÉLETÚTJÁNAK ALAKULÁSA 

A húg életútjának további alakulásáról a fiúnak menyasszonyához írott le-
velekből is képet nyerhetünk, a családi elbeszéléseken kívül. Az az időszak, 
amíg a tejüzemben dolgozott, rövid ideig tartott, mivel 1961 szeptemberében 
férjhez ment. Az életében sorsfordító eseményt kommendálás előzte meg: 
a balatonmáriafürdői, 30 éves vasutas nősülni szeretett volna, ezért érdek-
lődött a tüskeszentpéteri vonalon dolgozó kollégáinál, van-e olyan lány, aki 
szívesen randevúzna vele. Az első találkozás a családi elbeszélések szerint 
annyira jól sikerült, hogy a lehető legrövidebb időn belül házasságot kötöttek 
a felek. A báty menyasszonyának írt levelében beszámolt arról, hogyan érte-
sült az örömteli hírről: ”Tegnap és szombaton otthon voltam, ez annyit jelent, 
hogy még pénteken délután vonatra ültem és még az éjjel haza is értem. Termé-
szetesen utazásomnak célja volt. Anyámtól kaptam egy levelet, melyben sürgősen 
hívott haza. Otthon kellemes meglepetés ért. Bemutatták a húgom vőlegényét, s 
nemsokára férjhez is fog menni.”98

96 Ernő levele, 1963. november 11.
97 B. Károly levele, 1960. január 15. Az ebben a levélben emlegetett színdarab ugyanaz volt, 

mint amelyet a húg megnézett és dicsért levelében.
98 1961. július 24.
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Az esküvőn a báty volt a vőfély. Nagyanyám hosszú özvegysége alatt talán 
ekkor, lányának férjhezmenetelekor volt igazán boldog. Ezt apám meg is em-
líti abban a levélben, amelyben a fiatal házasok első, nagyanyámnál töltött 
karácsonyáról írt: „A húgomék is megérkeztek, így majdnem teljes volt a családi 
kép. (…) láttam Anyám is boldog.”99

A házasságkötés után Balatonmárián, a férj szüleinél laktak. Az első 
két gyermek születése után azonban úgy döntöttek, kedvezőbb lakhatási és 
munkalehetőség miatt – akárcsak annak idején nagyapám és nagyanyám – 
hogy elköltöznek, vissza Tüskeszentpéterbe, nagyanyám házába. 100 A húg a 
tüskeszentpéteri malomban dolgozott lisztcsomagolóként, férje a zalaszent-
gróti állomáson vasutasként. Összesen hat gyermekük született. Talán ők 
valósították meg azt az életet, amit nagyanyám is szeretett volna nagyapám-
mal élni. Nagyanyám haláláig velük élt. A nagyvárosba apámat az ő gene-
rációjából nem követte senki a családból. A hat testvér közül velem egyidős 
unokatestvérem költözött föl kedvező munkalehetőség miatt még az 1990-
es évek közepén Budapestre. Ő lányával azóta is itt él. 

FORRÁSOK:

A nagyapa levelei: 1940. július 17-i levél., 1940. augusztus 23-i levél.

A húg és az anya által írt levelek gyakran keltezés nélküliek. Beszámoztam őket abban a 
sorrendben, ahogyan a bőröndben megtaláltuk. A leveleken szereplő konkrét dátumok az 
alábbiak: 1969. december 29-i, 1960. március 10., 1960. augusztus 3., 1960. augusztus 27.

A menyasszonynak írt levelek (keltezés szerepel rajtuk): 1961. július 24., 1961. december 25., 
1963. május 16., 1963. május 19., 1964. május 16., 1963. szeptember 23., 1964. július 21., 
1964. augusztus 5.

A barátok levelei:
Ernő levele, 1963. november 11.
B. Károly levele. 1960. január 1., 1960. január 15.
G. Miklós levelei 1959. december 6., 1959. december 23., 1959. december 25., 1960. január 12.
özv. Tóth Józsefné hadigondozási igazolványa. 1945. január 25., Aranyod.

 99 1961. december 25.
100 Ezekről a tervekről írt az 1964. augusztus 5-i levélben.
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VALENTINA FAVA

Taylorizmus és szocializmus. 
A Škoda gépkocsigyártás esete
(1945-1963)

BEVEZETÉS

Az „Amerika”, a Škoda Auto fő telephelye - amelyet a húszas években azért 
építettek, hogy itt kezdjék el a gépkocsik sorozatgyártását Cseh szlovákiában 
- szinte változatlan maradt bő három és fél évtizeden át, 1928-tól, vagyis 
megépülésétől, 1964-ig. Ekkor átépítése egy új gyár fölépítésébe torkollott, 
amelynek az volt a rendeltetése, hogy az első szocialista népautó gyártóhe-
lye legyen. Konkrét anyagi jele volt ez an nak a hosszú reformfolyamatnak, 
amelyik 1953 és 1956 között indult el, s még ma sem ért véget. Az „Amerika” 
strukturális mozdulatlanságával szemben hatalmas politikai, társadalmi és 
gazdasági fordulatok zajlottak le abban a harminc egynéhány esztendőben. 
Kívülről nézve látszólagos mozdulatlanság jellemezte ugyan, ám mintegy 
ennek ellenpontjaként, a gyáron belül folyton-folyvást modernizálási kí-
sérletekkel bajlódtak buzgó tervezők, potenciális technokraták, szovjet ta-
nácsadók, sőt még amerikai konzulensek is. A szerkezetátalakítási tervek, 
tanulmányutakról készült beszámolók, igazgatósági ülések határozatai, havi 
és féléves számveté sek, amelyeket rendre eljuttattak minisztériumokba, fő-
igazgatóságokra, tervhivatali szervekhez, sőt a párt központi bizottságához 
is, tanúskodnak arról a meglepő vitalitásról, amely a mozdulatlan épület-
együttes álcája alatt rejlett, s közvetítik hozzánk azoknak a hangját, akik - 
igazgatók, technikusok, pártfunkcionáriusok - mind-mind avval a problémá-
val fog lalkoztak: miképp lehet majd hasznosítani a létesítményt, ha elérkezik 
a szocialista népautó gyártásának pillanata.

A jelen tanulmány a munkaszervezés és a termelés történetét óhajtja föl-
vázolni az 1946-ban államosított Škoda Auto vállalatnál, amely a szo cialista 
Csehszlovákia vezető gépkocsigyártója volt. Jóllehet hosszabb időszak össze-
függéseire vagyunk tekintettel, elemzésünk középpontjá ban az első ötéves 
terv (1948-1953) - amely Csehszlovákia számára a tervgazdálkodás szovjet 
mintájának átvételét jelentette -, valamint a 60-as évek első fele közötti idő-
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szak áll, amikor egyre nyilvánvalóbb módon rajzolódott ki e modell válsága, 
s érezhetővé vált a gazdasági és politikai reformok igénye. Ebben a távlatban 
szemlélve, a Škoda kivé teles nézőpontot kínál annak vizsgálatához, hogyan 
tükröződtek vissza az ötvenes évek elejének változásai a munka- és terme-
lésszervezés módjában, milyen kölcsönhatásban voltak ezek a csehszlovák 
ipari hagyománnyal. Megkíséreltük tehát rekonstruálni a vállalati struktúra 
fejlődését, a termelési technológiák változását, a termelésirányítás gya korlati 
eljárásainak adoptálását, s ha lehetséges volt, megjeleníteni a szereplők el-
képzeléseit, az általuk képviselt modelleket és célkitűzéseket is, fölvázolni 
a termelőegységekben és a minisztériumokban folyó stra tégiai vita irányvo-
nalait.1 Ez utóbbi ugyan ritkán volt képes módosítani a termelés valóságos 
föltételein s befolyásolni ennek stratégiáját, de maga az, hogy folyt ilyen vita, 
a vitalitás és a dinamizmus olyan formáit tárja föl, amelyek - ha véletlenszerű 
és váratlan úton-módon is - alapul szolgálhattak a szűk keresztmetszetek és 
a nehézségek leküzdéséhez, amelyeket a központi tervezés nem csupán nem 
volt képes elkerülni, de még elő is segítette létrejöttüket.

Három „pillanatfölvételt” mutatunk a továbbiakban, ezek a Škoda Auto 
fő gyártelepe, az „Amerika” állapotát ábrázolják. Célunk az, hogy a föntebb 
írottakra példákkal szolgáljunk, a Škoda gépkocsigyártás történetének vizs-
gált éveiből: szembesülés a „tömegtermelés amerikai modelljével”2 a múlt szá-
zad húszas éveiben, az első Csehszlovák Köz társaságban; kísérlet arra, hogy 
bevezessék a műhelyekbe a „szovjet irányítási rendszert” az első ötéves terv 
idején (1949-1953); s végül, amikor alakot öltött egy új gyártelep, amelyiknek 
az „Amerika” helyébe kellett lépnie, s amelyet az 1965-68-as reformok kez-
detén a szovjet modell megvalósításának és egyben meghaladásának lehetett 
tekinteni. Mindhárom mozzanat bemutatásában túlnyomórészt műszaki 
eredetű forrásokra támaszkodunk. A scientific management elterjedését 
Cseh szlovákiában a Škoda és a Masaryk Munka Akadémia (Masaryková 
Akademie Práce, a továbbiakban: Map) mérnökeinek úti jelentései segítsé-

1 S. Kott: Pour une histoire sociale du pouvoir en Europe Comuniste: introduction 
thématique. Revue d’histoire moderne et contemporaine, 49/2, 2002, 5-24; C. Sabel, J. Zeit-
lin (szerk.): World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in WeR ern Industrializa-
tion. Cambridge University Press, 1997, 1-33; J. Zeitlin, G. Herrigel (szerk.): Americaniza-
tion and its limits: Reworking US Technology and Management in Postwar Europe and Japan. 
Oxford University Press, 2000, kiváltképp 1-50. (Szabványosított sorozattermékek gyár-
tása, célgépek haszná lata, szakképzetlen munkaerő alkalmazása és a tudományos veze-
tés technikái, szervezeti formák teremtése, nagyvállalatok, amelyek a lehető legnagyobb 
haté konyságot biztosítják a rendszernek.)

2 J. Laux: The European Automobile Industry. New York, 1992; S. Tolliday (szerk.): The Rise 
and Fall of Mass Production. Cheltenam, Edward Elgar, 1998, 175-217; J. P. Bardou, J. J. 
Chanaron, P. Fridenson, J. Laux: The Automobile Revolution. Chapel Hill, The University 
of North Carolina Press, 1982, 171-207; G. Volpato: L’industria automobilistica internazio-
nale, espansione, crisi e riorganizzazione. CEDAM, Padova, 1983, 3-23.
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gével rekonstruáltuk, hozzávéve a munkaszervezéssel kapcsola tos vita anya-
gait a csehszlovák szaksajtó vezető orgánumaiból (Zprávy Československého 
národního komitétu pro vědeckou organisaci - A tudományos munkaszervezés 
Csehszlovák Nemzeti Bizottságának közlönye; Nová Práce. List pro organisaci 
práce a technickou i sociálni politiku - Új Munka. Munkaszervezési, műszaki 
és társadalompolitikai lap). Egy terjedelmes dokumentum 1950-ből, ame-
lyet a szovjet techni kusoknak szántak, bő leírást tartalmaz a gyártelepek 
állapotáról, a gép állományról és a munkamódokról; ez lehetővé tette, hogy 
rekonstruáljuk a termelés problémáit és korlátait, s mindezt összevetettük 
egyrészt a ČZAL (Československé závody automobilové a letecké - Cseh-
szlovák re pülőgép- és gépkocsigyártó üzemek) főigazgatósága által az autó-
gyártási ágazat számára készített tervekre vonatkozó anyaggal, amelyet a 
Cseh Köztársaság Állami Központi Levéltárában (Státní Ústřední Archiv, 
a to vábbiakban: SÚA) őriznek, másrészt pedig egy sor műszaki értekezle-
ten hozott határozattal, a tervteljesítés követelményeire és adataira, vala-
mint a belső szervezeti változásokra vonatkozó anyaggal, amelyek javarészt 
a Mladá Boleslav-i Škoda Auto Levéltárának (a továbbiakban: Aša) AZNP 
és AZNP/P (Automobilové Závody Národní Podnik - Autógyártó Üzemek 
Nemzeti Vállalat) fondjaiban találhatók. S végül az új gyártelep tervét ab-
ból az anyagból rekonstruáltuk, amelyik a SÚA őrizte MAP (Ministerstvo 
Automobilového Průmyslu a Zemědělskýhhch Strojů - Gépkocsigyártó és 
Mezőgazdasági Gépgyártó Ipari Minisztérium), illetve MVS (Ministerstvo 
Všeobecného Strojírenství - Általános Gépipari Minisztérium) vonatkozó 
fondjában található, s ezt összevetettük a gyári szinten fölvetődött prob-
lémákat tárgyaló s a vállalati levéltárban hozzáférhető dokumentációval.

„AMERIKA”, 1928

A dátum, amelyik a legjobban jelképezheti a Škoda Auto találkozását az 
„amerikai modell”3 elemeivel: 1928, amikor a Mladá Boleslav-i Laurin & Kle-
ment autógyár megvásárlása az ismertebb plzeňi Škoda Művek részéről meg-
hozta első gyümölcsét: az „Amerikának” elnevezett új üzemet, ahol a modern 
amerikai gépekkel fölszerelt gyártótér lineáris szervezésének elvei érvényesül-
tek, s kapacitása napi nyolcvanöt gép kocsi előállítását tette lehetővé.4

3 Az amerikai modell teljes, újabb definícióját J. Zeitlin és G. Herrigel dolgozta ki. Lásd az 
általuk szerkesztett gyűjteményes kötetben: Americanization and its limits. A hivatkozott 
hely: 2-3. Az amerikai ipar fejlődéséhez: D. A. Hounshell: From the American System to 
Mass Production 1800-1932. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, RIRE4.

4 I. Margolius, C. Meisl: Škoda-Laurin and Klement. London, 1992, 92; V. Karlický, P. Ho-
fman, F. Janáček, A. Klimek, V. Krátký: Svět okřídleného šípu. Koncern Škoda Plzeň. 1918-
1945 [A szárnyas nyíl világa. A Škoda Plzeň kon zorcium. 1918-1945], Plzeň, Škoda a. s., 
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Az új szervezéstudomány elterjedését és a taylori mintára visszavezet-
hető gyakorlati eljárások bevezetését Csehszlovákiában kezdettől fogva 
sürgetőleg igényelte az új nemzeti állam, és ennek megszületésével, a politikai 
és gazdasági intézményeinek kialakításával velejáró problémák szabták meg 
föltételeit. Taylor eredeti üzenete az amerikai valóság vizs gálatából fakadt, 
elsősorban a gyárigazgatóságnak címezte, s az volt a célja, hogy ésszerű tudo-
mányos elveket sugalmazzon, amelyek alapján irányítani lehet egy vállalatot. 
Ez az üzenet egy szakszervezeti és politikai jellegű, az európai valósághoz 
inkább illeszkedő vitába olvadt bele, amit arról folytattak, hogy az iparválla-
latok tudományos igazgatásának milyen kihatása lehet a dolgozók munkájá-
nak minőségére és méltóságára.5

A vállalkozók és mérnökök részéről, akik érdeklődéssel vettek részt a Masa-
ryk Munka Akadémia és a Tudományos Munkaszervezés Csehszlo vák Nem-
zeti Bizottsága - tehát a két fő intézmény - tevékenységében, ahol vita folyt az 
amerikai szervezéstudomány átültetéséről Csehszlo vákiába, igen hamar kü-
lönleges érzékenység mutatkozott a munkát érintő kérdések iránt, s az „ame-
rikai modell” komplex és problematikus szemlélete nyilvánult meg körükben. 
Látszott, hogy tudatosan kutatják a hibridizálás lehetőségét: a best pra� ice és a 
csehszlovák állapot jellemzőinek összeigazítását. Szemlátomást ezt követelték 
meg a fia tal köztársaság kicsiny dimenziói, a szűkös piaci távlatok és az a fajta 
ipari termelés, amelynek jellemzője hosszú idő óta inkább a kézműves minő-
ségre, semmint a nagy termelési volumenre és a költségek csök kentésére való 
törekvés volt. A szakmaiság ereje egy olyan munkás mozgalomban, amelyik 
erős is volt, részt is vállalt, sőt főszerepet vitt a közelmúlt nemzeti függetlensé-
gért vívott harcában, megkövetelte, hogy a módszerek átvételének „szállítmá-
nyozói”, vagyis a műszakiak és a vállalkozók olyanokat kedvezményezzenek 
a scientific managementben összeolvasztott különféle elméletek közül, amelyek 
- mint az „emberi tényező”, a pszichotechnika - valamelyest alkalmasabbak rá, 
hogy tom pítsák a dolgozók „csőcselékként” való taylori fölfogását, és serkent-
sék a gyár különböző alkalmazottai közti együttműködést, de azért annak 
koc kázata nélkül, hogy valamiféle üzemi tanács elképzelésébe torkolljanak. 
Egyensúlyteremtésről volt szó, amit nemcsak a forradalmi Szovjetunió közel-

1999, 397. A jubileumi teljes történethez vö. J. Kožíšek, J. Králík: L&K-Škoda, vol. I-II, 
Praha, Motor Press, 1997. A gyár tott modellek és a termelési módszerek kimerítő leí-
rásához vö. M. R. Cedrých, L. Nachtmann: Škoda. Auta známá i neznámá. Prototypy i 
seriové automobily vyráběné od roku 1934 [Škoda. Ismert és ismeretlen autók. Az 1934-
től gyártott prototípusok és gépkocsik]. Praha, Grada, 2003. Lásd még J. P. Bardou, J. J. 
Chanaron, P. Fridenson, J. Laux, i. m, 108. és köv. Továbbá Výroba osobních a dopravních 
automobilů Škoda v Mladé Boleslavi [Škoda gépkocsik és szállító járművek gyártása Mla-
dá Boleslavban] in Zprávy Československého národního komitétu pro vědeckou organisaci, IV, 
Praha, 1931 február, 2 sz., 17-18.

5 G. Berta: L‘imprenditore: un enigma tra economia e storia. Venezia, Marsilio, 2004.
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sége tett bonyolulttá, hanem a cseh szociáldemokrácia, valamint a kommunis-
ta párt története is, amelyik 1928-ig „reformista” párt volt, s csak azután jutott 
a „denacionalizálás” és „bolsevizálás” álláspontjára.6

A tudományos munkaszervezés elterjesztése tehát politikai és ideo lógiai 
„vegyértékeket” vett föl,7 kísérletnek bizonyult arra, hogy össze párosítsák 
Taylor mentális forradalmát Tomáš Garrigue Masaryk elnök humanitárius 
szocializmusának eszményeivel. A scientific management, úgy látszott, ké-
pes lehet garantálni az anyagi alapot a „demokrácia” fönntartásához, amely 
Masaryk értelmezésében „a munkán alapuló tár sadalom szervezetét” jelen-
tette, ahol nem létezhetett osztálynak osztály által való kizsákmányolása.8

Világos volt, hogy ez szemben áll avval, ami a Szovjetunióban ment vég-
be. A Nová Práce - az Akadémia kiadványa, a legfőbb fórum, amelyik helyet 
adott az idevágó témák megvitatásának - számos cikkében érveltek A szov-
jethatalom soron levő feladatai9  Leninjének parafrazálásával, hangsúlyozva a 
fegyelem, a nevelés, a munkásság anyagi és kulturális színvonala emelésének 
fontosságát, ámde leszö gezve, hogy a „szocialista” műszakiakra az a föladat 
vár: mutassanak föl érvényes alternatívát a forradalommal szemben. A bol-
sevizmust máskülönben az orosz politikai kultúra termékének tartották, 
amelynek kevés köze van az európaihoz, és teljességgel idegen a cseh politi-
kai kultúrától. Masaryk szerint Oroszország elmaradottsága vitte rá a bol-
sevikokat, hogy reprodukálják az előző rezsim nem egy önkényuralmi as-
pektusát.10 A munkások életföltételeinek javítását, fölfogása szerint, nem a 
forradalom valósíthatja meg, mert ennek következménye csak a terror és az 
erőszak eluralkodása, hanem a tudományos munkaszer vezés olyan haladó 
szellemű és társadalmilag hasznos alkalmazása, amely nem áldozná föl a 
munkás emberségét a termelési követelmények oltárán.

A taylorizmus „humanizálására” irányuló kísérlet tükröződött a cseh-
szlovák mérnököknek a Fordnál tett látogatásaikról írott beszámolóiban is: 
dominált bennük a „munkára” és ennek „humanizálására” szentelt különle-
ges figyelem.11 A „gyár integrált munkaszervezése és a rendszer szabályozása 

 6 J. Rupnik: The Roots of Czech Stalinism. In R. Samuel, G. Stedman Jones (szerk.): Essays 
for Eric Hobsbawm. Culture Ideology and Politics. London-Bos ton, Routledge Kegan Paul, 
1982, 304. és köv.

 7 F. Machat: Dějiny vědeckého řízení v kapitalistickém průmyslu. Praha, 1966. 148-149.
 8 T. Masaryk: La nuova Europa. Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1997, 172-173. Azt írja: 

„a demokrácia ma nem létezhet tudomány nélkül: a demok rácia a haladás megszervezé-
se az emberi tevékenység valamennyi ágában”; ehhez lásd F. Leoncini: Introduzione, uo. 
XXXVI; A. Laudiero: Le Api e i cinghiali. Culture politiche dell‘Europa Centrale: il caso Ceco. 
Soveria Mannelli, Rubettino, 2000, 205.

 9 V. I. Lenin: A szovjethatalom soron levő feladatai. (Pravda, 1918. április 28.)
10 Lásd ehhez J. Rupnik: i.m., 304.
11 S. Špaček (szerk.): Život a práce u Forda. Zápisky československých inženýrů z Ameriky [Élet 

Mark Pittaway.indd   161 2012.11.21.   18:36:22



162  A MUNKÁSTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJ ÚTJAI

formájaként” értelmezett fordista filozófia, úgy tetszett, választ adhat né-
hány olyan kérdésre, amelyre csak részleges megol dást találtak a Map műsza-
ki szakértői a scientific management kínálta technikákban. Amit, úgy látszik, 
tüstént elfogadtak és befogadtak, az a szabályrendszer volt, amely túlterjedt 
a Ford gyár falain, s még inkább elősegítette a vállalati célok teljesítését az 
ezekben társas részt vállaló új munkaerő és egyben fogyasztó teremtésével, 
mint magában véve a move the metal és a termelési folyamat gépesítése.12

Ebben az értelemben, bár a fiatal mérnökök figyelme a szerelőszalagra 
mint a Ford-forradalom jellemző elemére irányult, amely meghatározta a 
munka idejét és ritmusát, vitázó észrevételeik ez utóbbi minőségére vonat-
koztak, hiszen munkavégzéssel is kísérleteztek a szalag mellett, és szinte írá-
saik minden sorában szükségét érezték, hogy cáfolják a „politikai mítoszt”, 
amely a Ford munkásait „idomított gorilláknak” sze retné láttatni.13

E fiatal mérnökök jó néhány észrevétele árulkodik arról, mennyire lenyű-
gözőn hatott rájuk az ipari viszonyoknak az a modellje, amelyre az ameri-
kai munkásoknak a politikától és a szakszervezetektől való távoltartása volt 
jellemző, szemben az igencsak különböző csehszlovák valósággal, mégis, az 
ilyen észrevételek kisebbséget alkottak. A har mincas években a „Map” mű-
szaki szakemberei szemlátomást továbbra is szem előtt tartották az ingatag 
határt a szabályok és a demokratikus intézmények tisztelete és a fondorlatos 
paternalista-korporatív víziók között, amelyek másutt Európában épp intéz-
ményesülni kezdtek, s pár év múltán nem az amerikai Fordban, hanem a 
német VW-ben találtak konkrét s közeli példára. Jóllehet később, a világvál-
ság következtében a Masaryk Akadémia jövőtervében implicite benne rejlő 
ideológiai jel legzetességek és technokrata árnyalatok markánsabban és nyíl-
tabban mutatkoztak meg,14 a csehszlovák intézmény tevékenysége 1939-ig 
szemlátomást hű maradt azokhoz a humanitárius eszményekhez és ahhoz 

és munka a Fordnál. Csehszlovák mérnökök jegyzetei Amerikából]. Praha, 1927. Uő.: 
Ford a My. Zkušenosti československých inženýrů z americké prakse u Forda s ohledem na naše 
poměry [A Ford és mi. Csehszlo vák mérnökök amerikai gyakornoki tapasztalatai a Ford-
nál, a mi viszonyainkra vonatkoztatva]. Praha, 1928. A Cseh Köztársaság Tudományos 
Akadémiájának Levéltára, a továbbiakban: AVČR, fond „Map” (Masaryková Akademie 
Práce), 95, 100, 99. számos műszaki szakember az 1922-1928 között kiutazók közül az 
L&K és a Škodovy Závody alkalmazottja volt (J. Černík, 1922; V. Čechura, 1926; S. Ma-
lec, 1927; E. Kratochvíl, 1928; J. Hanuš, 1928; L. Cigánek, 1929). AVČR, „Map”, 99, 97.

12 D. A. Hounshell: From the American System to Mass Production. 1800-1932. A vonatkozó 
oldalak: 249-253.

13 Vö. A. Gramsci: Americanismo e Fordismo. Roma, Editori Riuniti, 1991, 42-43. Csehszlo-
vákiával kapcsolatosan vö. K. Čapek: R.U.R., és A Makropulosz-ügy című ismert szép-
irodalmi alkotásaival; valamint J. Fleischner: Taylorismus. In Technicka kultura, 2 vyd., 
Praha, 1922.

14 J. Janko, E. Těšínská (szerk.): Technokracie v Českých zemích (1900-1950). Archiv AVČR, 
Praha, 1999.
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a politikai tervhez, amelyeknek a létrejöttét köszönhette, tovább képvisel-
te azt az álláspontot, amelyik megfelelt Edvard Beneš politiká jának, s arra 
irányult - Masaryk tanításának szellemében -, hogy olyan Csehszlovákiát 
teremtsen, amely „szerencsés oázis a fasizmusok és az abszolutizmusok közt”.

Míg folyt az arra irányuló próbálkozás, hogy technokrata szemszögből, 
némi ideológiai átdolgozás árán „humanizálják” a taylorizmust, s így „át-
vigyék a vámon”, hozzáigazítva a „határvidék” politikai klímájához, addig 
abban a kevés számú gyárban, ahol érezhető volt a munkaszervezés kér dései 
iránti érdeklődés, kere� ék a módját, miképp lehetne a fordizmust „leegysze-
rűsíteni”, s a csehszlovák iparra alkalmazni a bonyolultnak és sokrétűnek 
látszó „amerikai modellt”.15

Ebből a szemszögből nézve, az „Amerika” teljes mértékben egy efféle 
kísérletet tükrözött. Egyfelől a célba érést jelentette a termelés koncentrá-
lásának és diverzifikálásának stratégiájában,16 ami lehetővé tette az egyik 
legnagyobb csehszlovák vállalatnak, a plzeňi Skodának, a Habsburg-biroda-
lom hadiipari egyeduralkodójának, hogy túlélje a háború utáni fordulatot. 
Másfelől az „Amerika” jelentős szakaszt kép viselt az autógyártó szektor ra-
cionalizálási folyamatában: az L&K, az egyik vezető csehszlovák gépkocsi-
gyártó cég igazgatótanácsának az a döntése, hogy elfogadja a Škoda Művek 
vételi ajánlatát, megmutatta, hogy lehetetlen ellenállni a belső és külső kon-
kurenciának egy kisipari-kézműves jellegű termelés részéről, amelyet magas 
költségek és magas eladási árak, valamint széles termékskála jellemeztek, és 
túlélése végett létesítménybővítést és termelés-ésszerűsítést fedező tőkebe-
fektetésre volt szüksége.

Az a beszámoló, amelyet 1927-ben Amerikában tett utazásáról írt Václav 
Klement gyáriparos, a Laurin & Klement alapítója, aki a gyár eladás után az 
„Amerika” ötletadója és igazgatótanácsának tagja lett, lehetővé teszi, hogy 
tisztázzuk, melyek voltak a csehszlovák „fordizmus” korlátai és távlatai a 
nagy gazdasági világválság előe� éjén.17

15 Megjegyzések az amerikai modellhez vö. Zeitlin, Herrigel (szerk.): i. m. Introduction, va-
lamint M. F. Guillén: Models of Management. Work, Authority, and Organization in 
a Comparative Per~ ective. The University of Chicago Press, Chicago, 1994. Lásd még 
a „Studi storici” tematikus számát, 37. évf. (1996), 1. sz. Vö. P. P. D‘Attorre: Anche noi 
possiamo essere pro~ eri. Aiuti ERP e politiche della produttività negli anni Cinquanta. 
In Quaderni storici, 1985, 1. sz., 55-93; L. Segreto: Americanizzare o modernizzare l‘eco-
nomia? Progetti americani e risposte italiane negli anni Cinquanta e Sessanta. In Passato 
e Presente, 1996, 37. sz., 55-83.

16 V. Karlický és mások: i. m., 395-403; I. Margolius, C. Meisl: Škoda - Laurin and Klement. 
A hivatkozott helyek: 91-93.

17 Az L&K történetéhez ezekben az években: I. Margolius, C. Meisl: i. m., 70-77; J. Kožíšek, 
J. Králík, i. m., vol. I; Václav Klement in Zprávy, 1931 január, 1. rész, IV. évf., 9. Vö. Kubů, 
E., Pátek J.: Mýtus a realita hospodařské vy¢ ělosti Československa mezi světovými válkámi, 
Praha, Korolinum, 2000, 268-269.
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Klement is taglalta a Nová Práce és a Map - amely utóbbival egyéb iránt 
rokonszenvezett és finanszírozója is volt - vitájának kedvelt témáit, de kri-
tikusabban és pragmatikusabban tekintett az amerikai valóságra. Ezúttal az 
Államok gyárai iránt tanúsított kétségtelen csodálat mellett kezdett kör-
vonalazódni - túl az intellektuelek vitáin és a jól fölkészült, ám ideológiai 
átszínezésre hajlamos műszaki emberek várakozásain - nemcsak az, hogy 
szükséges egy hivatkozási alapul szolgáló ipari vagy társadalmi modellt ta-
lálni, hanem még inkább az, hogy olyan megoldást kell fölkutatni, amelyik 
lehetővé teszi a Mladá Boleslav-i gyár hatékony működését abban a helyzet-
ben, amelybe került.18

És Klement, jóllehet kitért a gépállomány-ellátottságra, a szerelősza lag 
gépesítésére és az egyfunkciós célgépek óriási termelékenységére, csakugyan 
nem mulasztotta el észrevételezni, hogy mindez a két cso portba osztható 
amerikai gépkocsigyártók csupán egyik részének sajátja, amelyikbe a Ford, 
Chevrolet, General Motors és a Dodge tartozik. A másikban, amelyikre ke-
vésbé „óriási” méretű termelés jellemző, csak a termelés és a szerelés egyik-
másik fázisában alkalmazzák az új hardware-t, a motoros szerelőszalagokat, a 
célgépeket.19 Klement gondos, aprólékosan leíró jelentése az amerikai gyárak 
különböző a~ ektusait taglalta, és gyakran nagyobb érdeklődést tanúsított a 
kisebb gyártók iránt, amelyek termelési típusukra, gépekkel való ellátottsá-
gukra nézve köze lebb állónak mutatkoztak a Mladá Boleslav-i üzemhez. A 
„szakosodást” látta „az amerikai autógyártó ágazat legfontosabb jellemző-
jének”, s ebből a nézőpontból a legérdekesebb példákkal a nagy összeszerelő 
gyárakat alkatrésszel és géppel ellátó termelők látszottak szolgálni.

Azonkívül Klement ahelyett, hogy egy új, nem problematikus munkaerő 
kialakulásáról értekezett volna, amely szembeállítható a jól képzett és enge-
detlenkedő csehszlovák munkásokkal, úgy tekintett a „drága és túlságosan a 
munkások precizitásától függő” manuális munka kiváltására gépi munkával 
és a munkakörök egyszerűsítésével, mint elkerülhetetlen és ötletes, ám ettől 
még nem kívánatos következményére az amerikai ipar egyik jellemző és sajá-
tos problémájának: nehéz „rátermett és kép zett” dolgozókat találni, olyano-
kat, amilyenek bőven találhatók Mladá Boleslavban.

18 A Škoda Auto Történeti Levéltára, Mladá Boleslav, a továbbiakban: Aša, fond ASAP 
(Akciová Společnost pro Automobilový Průmysl - Autóipari részvény társaság), 93, levél 
a Taylor Society-nak, 1927. VII. 20.; a War Departmentnek, 1927. VIII. 2.

19 Aša, ASAP, 93, Resumé Zprávy o studijní ceR ě gen.rady V. Klementa do Spojených Států, 
vykonané spolu s Ing. J. Hauserem v době od 8-7 do 5-11-1927 ku zjištění výrobních poměrů 
v automobilovém průmyslu americkém [Összefoglaló V. Klement főtanácsos és J. Hauser 
mérnök 1927. július 8. és november 5. között az USA-ban az amerikai autógyártás ter-
melési föltételeinek tanulmányozása cél jából tett útjáról készült beszámolóhoz], Mladá 
Boleslav, 1928. február 5.

Mark Pittaway.indd   164 2012.11.21.   18:36:22



VALENTINA FAVA – TAYLORIZMUS ÉS SZOCIALIZMUS  165

Az olyan mérvű szociális ellátás is - lakás, étkezés, orvos, biztosítás -, 
amilyet az amerikai gyár nyújtott alkalmazottainak, nem volt más sze rinte, 
mint próbálkozás a problémák megoldásával, amelyek a munkaerő magas 
fokú vándorlásával kapcsolatosak, ami veszélyeztette az amerikai vállala-
tokat. A terjesztési rendszereket, a hirdetési formákat, a részletre vásárlás 
módozatait is ilyen összefüggésbe hozta az amerikai valóság gal, s hogy úgy 
mondjuk, történeti típusú rekonstrukcióban helyezte el.

A nézőpontnak ez a Nová Práce hagiografikus hangneméhez képest jó-
kora változása talán fölbecsülhetővé teszi a távolságot a csehszlovák gépko-
csigyártás eszménye és valósága között, s lehetővé teszi az „Ame rika” helyes 
távlatba állítását.

Az 1928-as gyárnak, jóllehet amerikai gépekkel szerelték föl, s a ten-
gerentúli újdonságok eszménye ihlette, nem voltak, s nem is óhajtották, hogy 
legyenek olyan méretei és olyan termelő kapacitása, amilyenekkel az eltökél-
tebben az amerikai modell felé tartó gyárak rendelkeztek.20

Bár érdeklődéssel és bámulattal tekintettek a tömegtermelésre, olyan 
termelési modellt kere� ek, amely számol a még nem túlhaladott kisipari-
kézműves hagyománnyal, a dolgozók magas képzettségével, a nyers anyag-
beszerzés nehézségeivel, s végül a Köztársaság piaci föltételeivel.

S valóban ez utóbbiak szabtak szűk teret, korlátot a fordista termelés-
nek az országban. 1928-ban az országban bejegyzett gépkocsik száma nem 
haladta meg a 40.000-et, az éves össztermelés alig érte el a 13.000 darab jár-
művet.21 Ez utóbbi mennyiség tíz gépkocsigyártó üzem között oszlott meg, 
amelyek harminchárom autómodellt állítottak elő, átlaguk tehát nem halad-
ta meg az évi 700 gépkocsi/modellt.22

Mégis, a 30-as évek második felétől új távlatok látszottak nyílni a gaz-
dasági megélénküléssel: a Škoda 420 darabot állított elő az első csehszlovák 
népautóból, a Popularból, s a kormány nagyobb kedvez ményekkel kezdte 
támogatni a motorizáció terjedését országszerte.23 1936-ban a Škoda vezető 
pozíciót foglalt el a belföldi piacon 3000 eladott gépkocsival, s ezt a meny-
nyiséget tovább szándékozott növelni a rákövetkező esztendőben. Mladá 

20 D. Bigazzi: La Grande Fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat 
dal Lingotto a Mirafiori. Milano, Feltrinelli, 2000, 91-93. Vö. még J. Laux: i. m, 103-135; 
G. Volpato: L’industria automobilistica internazionale, espansione, crisi e riorganizzazione. 
Padova, CEDAM, 1983, 34-65.

21 J. Kubů, E. Pátek J.: i. m, 383-384; J. Laux: i. m, 101.
22 J. Kubů, E. Pátek J.: i. m.; O. Smrček: Vědecká organizáce práce a její aplikace ve strojí-

renství do konce druhé světoví války. In Hospodárské dejiny -Economic History, 1985, 
165-219, 201.

23 M. R. Cedrych, L. Nachtmann: i. m, 48-60; I. Margolius: i. m, 100-103; Bardou és mások: 
i. m., 148.
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Boleslavban 6000-re emelkedett az alkalmazottak száma, a gyár 7677 gép-
járművet állított elő, ebből 5000 Popular volt.24

S míg 1937-ben Václav Matouš igazgatót a tengerentúlra, a Lyco-minghoz 
küldték motorok és gépi berendezések beszerzése végett;25 1938 nyarán már 
francia, belga és svájci középvállalatoknál kere� ek mintát „egyéni teljesít-
mény-ellenőrző rendszerre” és „olyan ösztönzési rendszerre, amely biztosítja 
a munkások, művezetők érdekeltségét”.26 A Škoda műszaki vezetőinek utol-
só útja a megszállás előtt azt célozta, hogy tanulmányozzák, amit megfelelő 
fizetési és tervezési rendszerrel kombinált, jó termelésszervezési modellnek 
tekintettek, vagyis a svájci modellt. 1938-ban, úgy tetszett, annyi amerikai 
utazás után Svájcban kötöttek ki: a paramétert, amellyel mérhetők a Škoda 
növekedési és szervezeti kilátásai, látnivalón egy kis kiterjedésű, semleges, 
de magát megvédeni képes szövetségi államnak megfelelő ipari modellben 
találták meg.

„AMERIKA”, 1950

A Škodát 1946. március 7-én államosították, és széttagolták több külön-
böző független üzemre: a Škoda Plzeň, Škodovy Závody megtartotta a ne-
hézgépipari termelést; Mladá Boleslavban, amelyből Automobilové Závody 
Národní Podnik (Gépkocsigyárak Nemzeti Vállalat) lett, össz pontosult az 
autókészítés.

1938-hoz képest szemlátomást gyökeresen megváltoztak az autóipar ki-
látásai. Az államosítással újabb lépést tettek a szektorban az éssze rűsítés és 
a koncentrálás felé. Az AZNP ágazati és országos méretet öltött, váratla-
nul és kényszerítőleg egy „nagyvállalat” látóhatárát és potencialitását vázol-
ták föl előtte. „Motorizációs boom” volt várható, az európai piac föltételei 
is változást mutattak, és a Reich szétesésével új szegmensek nyíltak. Ebben 
az új kontextusban került sor az amerikai tanácsadás igénybevételére. Arra 
a föltételezésre jutottak, hogy az au tógyártás szektora lehet a csehszlovák 
újjáépítés „motorja”27: arról volt szó, hogy a nemzetközi gépkocsigyártó ipar 
tendenciáival összhangban át kell lépni a kritikus küszöböt - kétszáz autó 
naponta egy-egy gyárban -, hogy ki lehessen használni a termelési volumen 
előnyeit, kialakítva egyfajta „népszerű technológiát”, s kis hengerűrtartalmú, 
gazdaságos, so kak számára elérhető autót, vagyis egy népautót kell gyártani, 

24 Karlický: i. m, 401; J. Kubů, J. Pátek: i. m., 121.
25 Aša, ASAP, 11, 1937. VII. 8.
26 Aša, ASAP, 93, Zpráva [Beszámoló]. 1938 május. Szerzők: ing. Hauser, ing. Hromádko.
27 Aša, fond AZNP Automobilové Závody Narodní Podnik, 4, A. Taub: A people’s technology. 

A report to dr. Ing. F. Fabinger, General Director of KOVO. Praha, 1946. szeptember 6.
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ekképpen lehetséges kibővíteni a még túl szűkös belső piacot. Alapvető kikö-
tés volt, hogy ez utóbbi odáig bővüljön, hogy képes legyen fölvenni legalább 
125.000 autót évente, s hogy az autó ne legyen drágább 23.000 koronánál, 
vagyis egy munkás hat havi átlagbérével legyen egyenlő.28

Így tehát a svájci modell opciója elesett. Az „amerikai modell” viszont 
- amelyet szorosan vett műszaki a~ ektusait illetőn szinte betű szerint köz-
vetített Taub, a konzulens, s amelyet az AZNP műszaki munkatársain túl 
támogatott az ipari miniszter s a főigazgatóság is, amelyik összehan golta a 
közlekedési és szállítási eszközök termelését - kitörési pontnak látszott a 
„szocializáló demokrácia” politikai és társadalmi tervezetéhez. Ez utóbbi a 
Kassai Egyezménynek és a „csehszlovák út a szocializmus hoz” próbálkozásá-
nak a gyümölcse volt; ami szigetként állott volna - a Marshall-terv felelősét 
parafrazálva - a communist party line és az american assembly line (vagyis a 
„kommunista pártirányvonal” és az „amerikai szerelőszalag”) között körvo-
nalazódó ütközetben.29

Miközben azonban a szektor felelősei Taub javaslatait konkretizálták, 
s kitűzték a rövid és hosszú távon elérendő célokat, javaslatokat tettek a 
népautó prototípusaira s mindenekelőtt összeállítottak egy javasolt listát a 
beszerzendő anyagokról és gépekről a gyár lay outjának modernizálásá hoz, 
nyilvánvalóvá lett a Csehszlovákia mint „híd kelet és nyugat között” hipoté-
zisének politikai törékenysége. 1948 februárjában, pár hónappal a Marshall-
tervhez való csatlakozás elutasítása után, a belpolitikai hely zet változását és 
a nemzetközi feszültségek megmerevedését jelezte a Kommunista Párt hata-
lomátvétele.30

1950-ben a műhelyek állapotának leírása, amelyet a Škoda mérnökei ké-
szítettek a szovjet gyárakba tett első tanulmányút alkalmából, már alkalmas 
rá, hogy némi útmutatással szolgáljon számunkra arról, hogy milyen hatást 
tett az autóiparra az első ötéves terv (1949-1953) és a csehszlovák gazdaság 
fokozatos átirányítása A szocialista rendszerbe, amilyennek ezt Kornai János 
leírta.31 Félretéve az új gyártelep elképzelését, az első ötéves terv még az igé-

28 Uo.
29 R. Locke: The Collapse of the American Management Mystique. Oxford University Press, 

1996. 10.
30 F. Fejto: Storia delle democrazie popolari. Milano, Bompiani, 1978, 212-220.
31 J. Kornai: The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princeton Uni-

versity Press, 1992. [Magyarul: A szocialista rendszer. Bp. 1993]; vö. W. Brus: 1950 to 1953: 
The Peak of Stalinism. In M. C. Kaser (szerk.): The Economic History of EaR ern Europe 
1919-1975. vol. III, Institutional Change within a Planned Economy. Oxford, 1986, 3-39; 
A. Teichová: The Czechoslovak Economy. A hivatkozott oldalak: 134-140. M. Myant: The 
Czechoslovak Economy 1948-1988. Cambridge University Press, 1989. Érdekes összevetés 
adódik a keletnémet autóipar esetével, vö. W. Abelshauser: Two kinds of Fordism: on the 
Differing Roles of the Industry in the Development of the Two German States. In: H. 
Shiomi, K. Wada: Fordism Transformed: The development of the Production in the Automo-
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nyelt beruházások 50%-át sem engedélyezte az AZNP-nek, ezáltal tényle-
gesen megakadá lyozva a termelőfolyamat mindennemű modernizálását, új 
gépállomány, de még a nagyszériás autógyártáshoz elengedhetetlen célgé-
pek és au tomaták beszerzését is. Az ötéves terv eredeti megszövegezésében 
még előirányzott csekély beruházást is eltörölték utólag, 1951-ben, amikor a 
szovjet tanácsadók közbelépésére bevezették „a szovjet irányítási rend szert”, 
s a vállalatoktól a létező erőforrások kiaknázást követelték meg.

A termelési technológiát tekintve Mladá Boleslav 1950-ben a 30-as évek 
modern műhelyeként fe� ett. A géppark ódon, a legmodernebb gé pek 1928-
ból valók, a kétkezi munka aránya roppant magas. Igyekeztek ugyan a külön-
böző részlegekben új módszereket vagy a megmunkálás új típusait bevezetni 
a termelési folyamatszervezésbe, de a géphiánnyal, a rossz minőségű anya-
gokkal és a munkaerőhiánnyal kapcsolatos szűk keresztmetszeteket nem 
voltak képesek orvosolni.32

Mindazonáltal a tervkészítők irataiból kiderül, hogy 1950-ben, jóllehet a 
tervezők célkitűzései nem terjedtek ki a nagy volumenű termelésre és olyan 
gépparkra fordított beruházásokra, amilyenek a tengerentúli ipar fejlődését 
jellemezték, a légkör azért kedvezőnek látszott néhány szerve zeti újítás életbe 
léptetéséhez, amely az új tömegtermelési technológiák bevezetését kísérte.33 
Ebből a szempontból az államosított és központilag irányított csehszlovák 
iparnak szemlátomást mindene megvolt ahhoz, hogy hatékonyabb és kevés-
bé költséges termelés követelményeihez igazítsa szerkezetét és termelőegy-
ségeinek méreteit.34 A tervkészítők erőfeszítései arra összpontosultak, hogy 
emeljék az ágazat koncentrá ciós szintjét, a termelés ésszerűsítésének és szab-
ványosításának fokát, s ösztönözzék a munkatermelékenység növekedését. 
Azon igyekeztek - derül ki a szektor fejlesztési programjaiból -, hogy egyet-
len, központilag igazgatott kombinátot hozzanak létre a leghatékonyabb és 
legmoder nebb gyártóműhelyekből, ahol egyetlen gépkocsi-modellt gyártaná-
nak nagy sorozatban. Az ésszerűsítés az alkatrészgyártásra is vonatkozott: 
mindet szabványosították volna, és egyetlen szakosított létesítményben kon-
centrálták volna előállításukat.35

bile Industry. Oxford University Press, 1995, 269-296. A teljesebb kép érdekében vö. R. 
Stokes: Constructing Socialism. Technology and Change in EaR  Germany 1945-1990. Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 2000, 1-12. Lásd még S. Kott: Le communisme au 
quotidien. Les entreprises d’état dans la societé est-allemande. Paris-Berlin, 2001.

32 Aša, AZNP/P, vegyes szovjet anyagok, 1950.
33 D. Hounshell: i. m., 217-261.
34 Vö. A. D. Chandler: Dimensione e diversificazione. Le dinamiche del capitalismo industriale. 

A hivatkozott oldal: 565. F. Amatori: Introduzione, in R. Whittington, M. Mayer: L’im-
presa europea. Strategia, struttura e culture aziendali. Milano, Egea, 2002.

35 J. Kornai: i. m., 97-109. Kritikát fogalmaz meg az átmeneti gazdaságok neo-institucionalista 
kutatásával kapcsolatosan is, amely azt hangoztatja, hogy a horizontális informális kap-
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Miközben az igazgatás ésszerűsítése és a központosítás lassan haladt 1951 
után, a tervkészítők és a gyárigazgatók legfőképpen azon törhették a fejüket, 
hogy lehetséges-e, s ha igen, mi módon lehet helyettesíteni a „hiányzó beru-
házásokat” a „létező erőforrások” hasznosításával, de úgy, hogy azért betart-
sák a termelési tervcélokat is. A szervezeti ésszerűsítés összeütközésbe került 
műhelyszinten és a termelés szintjén a termelő gyakorlattal meg az eladdig 
Mladá Boleslavban alkalmazott munkamó dokkal, s ez a konfliktus fölszín-
re is tört. Az ésszerűsítő beavatkozás 1952-53-ban hágott tetőpontjára, s a 
legfontosabb csehszlovák gyárüze mekben annak a bevezetésébe torkollott, 
amit „szovjet irányítási modell ként” határoztak meg,36 s ami ezekben az 
években nem sokban különbö zött a munkaerő puszta „militarizálásától”, 
ami inkább a Csehszlovákia Kommunista Pártja hierarchikus ellenőrzési 
követelményeinek felelt meg a termelés világában s a csatlósállamok „szov-

csolatok a vertikális hierarchikus nyomás ellenére jönnek létre. Vö. G. McDermott: Em-
bedded Politics: Industrial Networks and Institutional Change in Post-Communism. Ann Ar-
bour, University of Michigan Press, 2002, különösen 28-63. Lásd még uő. in G. Grabher, 
D. Stark (szerk.): Restructuring Networks in Post Socialism. Legacies, Linkages and Localities. 
Oxford University Press, 1997, 1-33. V. Nee, D. Stark (szerk.): Remaking the Economic In-
stitutions of Socialism, China and EaR ern Europe. Stanford University Press, 1989. A mun-
kamódokról vö. M. Burawoy, J. Lukacs: The radiant PaR . Ideology and Reality in Hungary’s 
Road to Capitalism. The University of Chicago Press, 1992, 1-33; M. Burawoy: The Poli-
tics of Production. Factory Regimes Under Capitalism and Socialism. London, Verso, 1985, 
157-208. Érdekes ennek elütő értelmezése Haraszti Miklósnál: Darabbér (német, olasz 
stb. kiadásai 1975-től; magyarul 1989-ben jelent meg); valamint G. Bonazzi: Storia del 
pensiero organizzativo. Bologna, Il Mulino, 1998, 147-156; A. Accornero: Il mondo della 
produzione. Bologna, Il Mulino, 1994, 301-331.

36 Alec Nove emlékeztet rá, hogy az „ellenőrzés” terminusa, az orosz forrada lom „tudomá-
nyos munkaszervezésére” vonatkoztatva, nem „a dolgozók részéről történő ellenőrzést” 
jelenti, hanem a fölügyeleti ellenőrzést, ami a vállalatvezetés elméletében használatos 
„ellenőrzés” jelentésével azonos. Ehhez a véleményhez csatlakozik A. Martelli: Teorie e 
ideologie del management. Profilo storico delle dottrine manageriali (1770-1970). Milano, 
Etas, 1979, 121-140. Lásd még A. Anfossi: i. m., 44-45., ahol a szerző a scientific mana-
gement olasz fordításáról ejt szót; szerinte a management terminus éppoly erővel fordít-
ható olaszra a gestire, mint akár a dirigere szóval, amikor is az utóbbiban a „parancsolás” 
árnyalata hangsúlyos, s ez implicite kizárja, hogy a vállalati hierarchia alsóbb szintjeire 
is alkalmazható legyen. Minthogy az angol management szó eredetileg és konkré tan az 
utóbbiakat is magában foglalja, ezért gyakori és elterjedt szokás olaszra „tudományos 
munkaszervezésként” [organizzazione scientifica del lavoro] for dítani, ám ez félrevezető, 
hiszen tény, hogy a scientific management „klasszikus” elméletének céltárgya - emlékeztet 
rá Anfossi - a vállalat irányító szervei, nem pedig a vállalat mint szervezet. A csehben 
ilyen félreérthető mozzanatot nem tartalmaz a kifejezés fordítása: vědecké řízení [tudo-
mányos irányítás, vezetés], nem pedig organizace práce [munkaszervezés], amely kifejezés 
egyébként használatos a cseh nyelvben, s a tárggyal foglalkozó, még az 1930-as években 
indított, legfontosabb szakfolyó iratnak is ez a címe. [A magyarban a scientific manage-
mentnek tudományos vezetés a legelterjed tebb fordítása; Taylor klasszikus könyvének 
- Principles of Scientific Management - címében is így olvashatjuk: A tudományos vezetés 
alapjai. - A ford.]
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jetesítése” politikájának a sztálini Oroszország részéről, semmint a termelés 
hatékonyságának.

Egy efféle kísérlet azonban különféle természetű ellenkezésre és ellenál-
lásra talált Csehszlovákiában, s menetét - legalább egy időre - megszakítot-
ták Sztálin halálának, meg a német és a lengyel sztrájkoknak a következmé-
nyei 1953-54-ben.37

Az AZNP mint az ország vezető autógyártó vállalata jól szemléltetheti 
a munka igazgatása szovjet modelljének találkozását a csehszlovák ter melési 
valósággal, s nyomatékosíthatja az előbbi idegenségét azoktól a munkaszer-
vezési elképzelésektől, amelyeket egyrészt a műszaki vezetés és az igazgatósá-
gi testületek tagjai, másrészt pedig a cseh munkásmoz galom kidolgozott. Az 
ésszerűsítés és a taylorizmus, amiként eddig is megpróbáltuk szemléltetni, 
összetett kérdést jelentett Csehszlovákiában, hosszasan vitatkoztak róluk 
különböző politikai rendszerek alatt, nem lehetett őket pusztán a fegyelem 
kérdésére visszavezetni.

Mégis, 1950 és 1953 között a szocialista gyár hatékonyságáért és terme-
lékenységéért folytatott kampány fő jelszavai a fegyelem, a telje sítménybér, a 
szocialista verseny voltak, vagyis a lényeges összetevői a tudományos mun-
kaszervezés szovjet változatának, amely a harmincas évek kezdetétől távol 
tartotta magát az európai szervezési hagyományok közvetítésétől, hogy az 
állandó mozgósításban szenvedő gazdasághoz megfelelő formákat ölthessen. 
Tehát azokat a munkaszervezési mód szereket kellett adaptálni 1949 és 1953 
között a csehszlovák autógyártó műhelyekre, amelyeket a szovjet valóság 
számára dolgoztak ki, arra szánva, hogy ezekkel vezényeljék le a nagyhata-
lom iparának „eredeti fölhalmozási” szakaszát (1929-1937). Nem volt egy-
szerű ez az átvitel.38

37 K. Kaplan: La crisi cecoslovacca. Annali della Fondazione Feltrinelli, Milano, Feltrinelli, 
1982, 267-326; M. Kramer: The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in 
East Central Europe. Internal-External Linkages in Soviet Policy Making (Part 1). In 
Journal of Cold War Studies, 1. k., 1. sz., 1999 tél, 3-55.

38 M. Beissinger: Scientific Management, Social Discipline, and Soviet Power. London, I. B. Tau-
ris & Co. 1988. 4; Y. Cohen: Administration, politique, et techniques: réflexions sur la mate-
rialité des pratiques administratives dans la Russie staliniénne (1922-1940). Különlenyomat 
a Servir létat: les pratiques administratives en Union Soviétique címmel tartott tanácskozás 
anyagából (Pá rizs, 2001 december 14-15.), 14; Egy újabb gyűjtemény, amely a kelet-eu-
rópai tapasztalattal is számot vet: H. Bonin, Y. Lung, S. Tolliday (szerk.): Ford of Europe 
1967-2003, Ford 1903-2003: The European History. Editions Plage, Paris, 2003, kiváltképp 
Yves Cohen tanulmánya: The Soviet Fordson. Between the Politics of Stalin and the Phi-
losophy of Ford, 1924-1932. 531-558. A szovjet történelem re vonatkozólag N. Werth: 
Storia dell’Unione Sovietica. Dall’impero russo alla Comunità degli stati indipendenti. 1900-
1991. Bologna, Il Mulino, 1994, 147-198; S. Fitzpatrick: The Russian Revolution. Oxford 
University Press, 1994, 81.; E. H. Carr: La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin. (1917-1929). 
Torino, Einaudi, 1980, 24-34; M. Lewin: Storia sociale dello stalinismo. Torino, Einaudi, 
1985, 272-294.
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A munkaszervezés szempontjából nézve, annyi elég világosan kitűnt a 
dokumentumokból, amelyeket a csehszlovák tervkészítők 1950-ben átadtak 
a szovjeteknek, hogy már tettek ugyan néhány lépést a taylorista módszerek 
bevezetése felé, de Mladá Boleslav néhány részlegében még élt a pretaylo-
rista mintájú munkaszervezési modell - magas szak munkás-igénnyel, gyér 
gépesítéssel, műszaki káderhiánnyal és segéd munkás-bőséggel, tág körben 
alkalmazott kézi megmunkálással és az egyszerű darabbérezéssel (az alkal-
mazottak 61%-ánál). A „tudományos munkaigazgatás” módszereivel való 
kapcsolat jeléül alkalmaztak ugyan hivatásos módszerelemzőket, darabbére-
zőket, normaidő-mérőket is, ám nem volt pontosan meghatározott szerepük 
a gyáron belül, és főleg határozottan csekély volt a számuk.39

A Škoda egy különleges pillanatban lefékezve állt meg félúton a termelés 
közvetett ellenőrzési modelljének túlsúlyát mutató állapothoz (amelyik egy-
beolvasztható volt a „bizalmi” modelljével, s egy kisszériás, minőségi termelési 
típus irányítására volt alkalmas), valamint a közvetlen ellenőrzési modellhez 
(a scientific managementhez, amely inkább alkal mazható a nagy sorozatban 
folyó termelésre). Hasonló összefüggések be ágyazva, a szovjet modell szerinti 
ésszerűsítés egyfelől konszolidálta a régi munkamódokat (mert a gyér gépe-
sítés mellett a kvantitatív célok teljesítését követelte meg, amelyek csakis a 
máskülönben szűkösen adott munkaerő extenzív hasznosítása révén érhetők 
el), valamint a műhelyek lényegében informális önigazgatását (nem másként, 
mint ahogy a harmincas évek Oroszországában is történt), másfelől pedig, 
mivel az ellenőrzési és nyilvántartási rendszer kiterjesztését ösztönözte, a 
másik modellhez tartozó hierarchizálás, bürokratizálás és racionalizá lás ele-
meit vezette be.

Az „ésszerűsítés” követelése szapora ritmusra váltott az ötéves terv 
utolsó két évében, ami árulkodó módon egybeesett az utolsó sztálini tisz-
togatásokkal és a politikai pörök kezdetével Csehszlovákiában. Ez túlnyo-
mórészt két úton haladt: egyfelől az ideológiai meggyőzés és ösztönzés út-
ján, ami a szocialista munkaverseny formáját öltötte, másfelől pedig a merev 
fegyelmi normák szabtak neki utat. Ez utóbbi szempontjából a direktívák, 
amelyek mentén fokozódó mértékben mozgott a kormány cselekvése, a kö-
vetkezők voltak:

–  fegyelmi eljárások a munkaidőt be nem tartók, a hiányzók és a mun-
kahelyet cserélgetők ellen;

–  a termelési és a szabványosítási normák merev kiszabása (1951 1952);
–  adminisztratív ésszerűsítés: koordináló (diszpécser) rendszer és részle-

genkénti önálló gazdaságos elszámolás bevezetése.

39 Aša, AZNP/P, vegyes szovjet anyag, 1950.
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Ha egyfelől e rendszabályok - amelyek némely esetben az általános gép-
ipari minisztériumtól, más esetekben közvetlenül a CSKP Központi Bi-
zottságától eredtek - kétségtelen előrelépést képviselhettek is a gép kocsi-
tömegtermelésnek megfelelő típusú munkaszervezés felé, másfelől viszont, 
kényszerítő a~ ektusuk okán, valamint azért, mert hiányoztak azok a fo-
lyamat- és terméktechnológiák, amelyek a tömegtermelés igen csak lényeges 
összetevői, végtére is hatástalannak bizonyultak, s egy mindinkább „admi-
nisztratív” hatalom megnyilvánulásaivá alakultak át, amelyek távol álltak 
a termelés érdekeitől és szükségleteitől, s érthetetle nek voltak „műhelyszin-
ten”.40 Ez a hatalom, amiként Yves Cohen a Szov jetunió kapcsán kimutatta, a 
munka tudományos irányításától kölcsönzött, merev, papírosokkal bizony-
latolt, nemegyszer gépek automatizmusára bízott „adminisztratív eljárások-
ban” találta meg azokat a csatornákat, amelyeken keresztül közvetíthette 
a párt akaratát a munkásosztályhoz. És csakugyan, ami a csehszlovák kor-
mány intézkedéseit túlnyomórészt jellemezte ezekben az években, arra tett 
kísérlet volt, hogy világosan meghatározza a felelősséget, és minden egyes, 
még a termelési folyamat legjelentéktelenebb szakaszait érintő döntést is 
konkrétan, papíron, for málisan rögzítsen, s ezek bárminő megszegését bün-
tető rendszabályok alkalmazásával üldözze.

Az efféle rendszabályok azonban gyakran a szándékoltak ellenkező jét 
eredményezték. A termelésben keletkezett problémák megoldása helyett 
gyakorta még csak súlyosbították ezeket, végképp eltávolították a munka 
gyakorlatát a scientific management tudományos és pontos módszereitől; mi 
több, növelték a feszültséget a termelőegység és a tervkészítő központ között, 
arra ösztönözték a kommunista pártot, hogy veszedelmes módon a vaske-
mény kéz politikáját alkalmazza az osztály ellen, amelynek szóvivőjét láttat-
ta saját magában. Mindez az 1953-as spontán sztrájkokba torkollott.

A vállalati iratok mindinkább a műhelyekben eluralkodott zavarodott-
ságról és a türelmetlenség megnyilvánulásairól tanúskodnak a bürokra tikus 
apparátus elterpeszkedése miatt (aminek következménye a iratok osztódá-
sos szaporodása lett), valamint az önálló gazdasági elszámolás, „egy igazán 
szocialista munkaszervezési módszer” egyidejű bevezeté se miatt, ami abban 
állt, hogy minden munkakollektívára külön-külön számolták ki a hasznot 
és a veszteséget. Amellett egy ilyen könyvelési rendszer alkalmazása, amely-
nek az volt a célja, hogy minden egyes dolgozót felelőssé tegyen a termelés 
komplex menetéért, Mladá Boleslav körülményei közt ahhoz vezetett, hogy 

40 Y. Cohen: Administration, politique, et techniques: réflexions sur la materialité des pratiques 
administratives dans la Russie staliniénne (1922-1940). Különle nyomat a Servir l’état: les 
pratiques administratives en Union Soviétique címmel tartott tanácskozás anyagából (Pá-
rizs, 2001 december 14-15.), 6.
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az egyes részlegekre nyomást gyakoroltak a még nagyobb költségmegtakarí-
tás elérése végett, és még szigorúbban ellenőrizték a „feszített” normákat.41

A konfliktus aztán az 1953. június 1-vel végrehajtott pénzreform nyo-
mán robbant ki. A jegyrendszer és kettős piac - az egyik hatósági áras, a má-
sik szabadáras - nagyon erősen fölpörgő inflációs spirált eredményezett, s ez 
drasztikus lépésre kényszerítette a kormányt. A reform előirányzata szerint 
az egy-egy lakos birtokában levő pénz kisebb része (300 Kč) 1:5 arányban lett 
átváltható, a fönnmaradó összegre pedig 1:50 beváltási arányt szabtak meg. 
A jegyrendszer eltörlése a létfönntartási költségek összességének emelkedé-
séhez vezetett (29%-kal), korántsem arányosan a bérek emelke désével (4,4%), 
és nemcsak a „burzsoázia”, hanem elsősorban nagyszámú munkáscsalád álta-
lános elszegényedésével járt együtt. Két héttel a német megmozdulások előtt 
Csehszlovákiában is sor került néhány jelentős spontán tüntetésre: sztrájkoló 
munkások vonultak ki az utcára elítélni a reformot és garanciát kérni a kor-
mánytól a bérek kifizetésére.42

Mégis, mintegy a pártnak az ellenőrzés alól kicsúszott műhelyek ellen 
indított offenzívája jeleként, olyan rendeletet hagytak jóvá, amely bünte-
tőjogi szankciókat tartalmazott a munkahelyi hiányzások ellen, valamint 
megtiltotta a munkaviszony fölbontását. Ám ez a rendelet csak rövid ideig 
volt életben: 1953. június 3-én tették közzé a Hivatalos Közlönyben, s a szak-
szervezetek kérésére, amelyet maga a kormány sugalmazott, ugyanaz év jú-
lius 7-én visszavonták a kiváltott rendkívüli elégedetlenség - újabb sztrájkok 
és tiltakozások - miatt, valamint Moszkva közbelépésé re, melyet aggasztott 
csatlósainak ingatag helyzete.43 Megkezdődött az Új Irányvonal. Lényeges-
nek látszik hangsúlyozni, hogy ezekben az évek ben, részben a T805 katonai 
jármű gyártásához szükséges futószalagok Mladá Boleslavba történt áthe-
lyezése okán, de a termelési programok megváltoztatása miatt is - az S1200 
helyett, amelyet Koprivnicébe vit tek át (megint csak azért, hogy helyet te-
remtsenek a haditermelésnek), a Tatra 600 gyártását indították be az „Ame-
rikában”, megrokkant a csehszlovák autógyártás.

41 Aša, AZNP, 11, 1953. március 26. („Hozraszcsot: valami új?”)
42 K. Kaplan: La crisi cecoslovacca 1953-1956. I. m., 267-326. A tüntetések főbb színhelyei: 

Trinec, Ostrava, Stalingrad ČKD, Pardubice, Kladno, Vimperk. Vö. mindenekelőtt O. 
Ulč: Pilsen: the Unknown Revolt. In Problems of Communism, 1965, 3. sz., 46-49.

43 D. Státník: Sankční pracovní právo v padesátých letech. Vládní nařízení o opatřeních 
proti f luktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. [Az ötvenes évek munkajogi büntető szankciói. 
Kormányintézkedések a f luktuáció és hiányzás ellen.] Ústav pro soudobé dějiny AVČR, 
1999.
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„AMERIKA”, 1964

Az előzőekben megkíséreltük leírni a Škoda tömegtermelés felé vezető pá-
lyáját, és azt, ahogy előbb az „amerikai modellel”, majd a szovjettel találta 
szemben magát. 1964 ebből a szempontból célba érkezést jelent: a nyilvánva-
ló nehézségek dacára, kilenc évvel a terv megfogalmazódása után, 1964-ben 
befejeződött az új gyár építése, és még ugyanabban az évben megkezdődött a 
négyhengeres motorral és 988 cm3 hengerűrtar talommal tervezett MB1000, 
egy igazi népautó gyártása. Az „Amerikából” kisegítő üzem és szerszám lera-
kat lett, míg mellette az új gyártelep 800.000 m2 területet foglalt el negyven 
épületével, s napi 600 gépkocsi előállítására volt alkalmas. Az üzem mind 
nagyságára, mind gépi ellá tottságára nézve, megfelelő volt a tömegtermelésre. 
Ennek dacára, ha figyelmesen elemezzük termelési volumenének fejlődését, 
beszállítói kapcsolatait, a gyári munka szervezésének és irányításának mód-
ját, számos jelből arra kell következtetnünk, hogy a hétköznapi gyakorlat ban 
nem volt ilyen egyértelmű a helyzet, figyelemreméltó nyomai voltak megta-
lálhatók a kisipari munkaszervezés és az „Amerikára” jellemző korlátozott, 
kisszériás gyártás hagyományának.

Az új irányvonal Csehszlovákiában nem nyitott utat - eltérőn attól, aho-
gyan ugyanazokban az években Lengyelországban és Magyaror szágon tör-
tént - sem a kommunista párt hatalmi rendszere valódi meg vitatása előtt, 
sem a vállalatigazgatás munkástanácsok létrehozásával történő konkrét de-
mokratizálására tett javaslat előtt.44 Mindamellett a „harc a bürokratizmus 
ellen”, a ráébredés arra, hogy nem megfelelő a csehszlovák iparra alkalmazott 
sztálini modell, s a nemzeti hagyomány visszavételének igénye - ez mind jelle-
mezte az 1954-1955-ös éveket - olyan folyamatokat indított be, amelyeknek 
fontos következményei voltak az országra nézve.45 Össze kellett békíteni a 
tervezés hierarchikus piramisának alapzatán 1953-tól fogva megnyilvánuló 
centrifugális erőket avval a követelménnyel, hogy a csúcsán viszont kézben 
kell tartani az ellenőrzést és a koordinálást. Ez a szükséglet volt jellemző a 
vállalatok és a tervezési központok között megnyilvánuló, bonyolult dialek-

44 F. Leoncini: Il ‚56 polacco-ungherese: teorie e prassi per una strategia di riforma delle società 
occidentali. Uő: L’Europa Centrale. Conflittualità e progetto. I. m., 173-189; Uő: Intellet-
tuali e operai nel ‘56 ungherese. Uo. 191-199; F. Leoncini (szerk.): Che cosa fu la „Primavera di 
Praga”. Idee e progetti di una riforma politica e social. Manduria, Lacaita, 1989; F. Leoncini, 
C. Tonini: Primavera di Praga e dintorni. Alle origini dell’89. S. Domenico di Fiesole, Edi-
zioni Cultura della Pace, 2000, 13-30., különösen F. Leoncini: 1918-1968. Le due primavere 
della „Nuova Europa”. 13-35. Lásd még K. Bartošek: Lettera aperta agli operai della Ce-
coslovacchia. In C. Boffito, L. Foa: La crisi del modello sovietico in Cecoslovacchia. Torino, 
Einaudi, 1970, 219-223 és O. Sik: Quale comunismo? Bari, Laterza, 1977, 217; valamint uő: 
Plan and Market under Socialism. New York, International Arts and Sciences Press, 1967; 
A. Dubček: La via cecoslovacca al Socialismo. Roma, Editori Riuniti, 1968.

45 K. Kaplan: La crisi cecoslovacca. 306.
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tikus viszonyokra a II. ötéves terv időszakában, s olyan következményekkel 
járt, amelyek túlléptek a tervkészítők szándékain.46 Miután kiderült, hogy 
lehetetlen megoldani a makacs gazdasági és termelési nehézségeket, ame-
lyek 1963-ban súlyos gazdasági válságban tetőztek, megindult az országban 
a gazdasági tervezés újragondolási folyamata. Ez az ötvenes évek második 
felében még csak addig jutott, hogy főleg a szaksajtó révén, átszivárgott az 
ortodox gazdaságelmélet hálószemein, ám a hatvanas évek elején, a Tudomá-
nyos Akadémia Gazdasági Intézete által kidolgozott tézisekből kiindulva, 
már jóval nagyobb horderejű ja vaslatokban konkretizálódott.47 Az a köve-
telmény, hogy véget kell vetni az antagonizmusnak, amelyik szemlátomást 
szembeállítja egymással a tervkészítőket és a gazdaság alanyait, egy másfajta 
szocializmus követelésével párosult, ennek célja nem csupán a társadalom 
„növe kedésének” elősegítése volt, hanem a növekedés mellett a társadalom 
„humanizálása” is, visszatérve így az ország gazdasági, ipari és szoci alista ha-
gyományaihoz.48

A második ötéves tervnek (1956-1960) és a harmadik kezdetének idősza-
ka, a Škoda történetének szemszögéből tekintve, figyelemreméltó kettőssé-
get mutat.

A gyárat ezekben az esztendőkben átalakították a nagytömegű beru-
házások, amelyek azt célozták, hogy hozzáigazítsák a termelőfolyamat 
technológiáját a tömegtermelés követelményeihez. Ebben az értelemben 
megoldást találtak a technológia, a vállalati szerkezet és a munka irányí tási 
rendszere közötti kiegyensúlyozatlanságra, ami a vállalat növekedé sét jel-
lemezte a háború után. Egy új létesítmény tehát, amely megoldotta az első 

46 M. Myant: The Czechoslovak Economy 1948-1988. The Battle for Economic Reform. 220.; W. 
Brus: I. m., 130.; Vö. V. Nee, D. Stark (szerk.): Remaking the Economic Institutions of Social-
ism, China and EaR ern Europe. Stanford University Press, 1989.

47 J. Kosta: Storia e contenuti della riforma economica cecoslovacca negli anni 1965-1969. In 
F. Leoncini (szerk.): Che cosa fu la „Primavera di Praga”. I. m., 41-67. A munkástanácsokról 
és a különböző álláspontokról a „haladó” táborban lásd K. Kovanda: I consigli operai in 
Cecoslovacchia (1968-1969). In F. Leoncini: I. m., 69-90. Egy gyűjtemény a Práce és a Re-
porter lapjain megjelent cikkekből, 1968-ból, amelyek világosan számot adnak a gazda-
ságirányításról, a menedzserek és a munkástanácsok közti viszonyról, a munkásrészvétel-
ről a vállalatirányításban, a tulajdonjog gyakorlásának decentralizálásáról, megtalálható 
in C. Boffito, L. Foa: I. m., 170-211; 219-223; 233-237. Tágabb kitekintéshez vö. F. M. 
Cataluccio és F. Gori: La Primavera di Praga. Franco Angeli, Milano, 1990, (A cortonai 
tanács kozás dokumentumai, 1988. április 29-30.). Újabb elemzés a nemzetközi hatalmi 
viszonyokról s különösen a SZU-val való kapcsolatokról a Prágai Tavasz idején M. Kra-
mer: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia (part one). In Cold War 
International History Project Bulletin, 1992 tél, 2. füzet, Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, Washington DC, valamint uő: New Sources on the 1968 Soviet Inva-
sion of Czechoslovakia (part two). Uo.

48 F. Fleron: Technology and Communist Culture, the Socio-Cultural Impact of Technology Un-
der Socialism. New York-London, Praeger, 1976, 5.
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ötéves terv éveiben keletkezett legnyilvánvalóbb ellentmondáso kat, úgy lát-
szott, képes megteremteni a kedvező föltételeket ahhoz, hogy átültessék a 
Škodába „a vállalatigazgatás szovjet modelljét”, és megva lósíthassák a tömeg-
termelést. Ilyen értelemben, ami Csehszlovákiában történt - a munka és a 
termelés szervezési rendszereire, az igazgatók és a műszakiak képzettségére 
fordított nagyobb figyelem -, híven reprodu kálta azt, amit a Szovjetunióra 
vonatkoztatva úgy jellemzett Beissinger, mint a rebirth of managerialism [a 
menedzseri szellem újjászületésének] szakaszát.49 Hasonlóképpen az egész 
KGST-blokkban próbálkozások folytak ezekben az években valamifajta 
„szocialista technológia” megte remtésére, s megindult a vita a technológia és 
a tudomány szerepéről a nyugattal folytatott versenyben és a szocializmus 
fejlődésében.50

Másfelől azonban, épp amikor a „szovjet vezetési modell”, megtisztít-
va legmarkánsabban sztálini jellegű módszereitől s hozzáigazítva a körül-
ményekhez, már-már konszolidálódni látszott - a Škoda olyan nagyvál lalattá 
vált, amelyben az egész ország gépkocsigyártásra szakosodott termelése kon-
centrálódott, részlegesen automatizált berendezése alkal mas volt a népau-
tó nagy termelési volumenű előállítására -, ugyanez a modell abból az álla-
potából, amelyben politikai kényszerből „betűszerinti utánzás” tárgya volt, 
átváltozott átdolgozás és adaptálás céltárgyává.51 Jóllehet igencsak eltérő 
úton-módon, de mind a tervkészítők, mind az üzemi szintű termelésért fe-
lelősök egyaránt oda jutottak a tervek és a termelési folyamat összehangolá-
sában jelentkező nehézségek meg oldásának keresésében, hogy végtére is már 
lehetségesnek látták a „szovjet modell” hibridizálását.52 Ami meglepő - bár 
világosan kitűnik a forrásokból -, hogy erre két úton haladva kerülhetett sor: 
egyfelől köz ponti szinten formálisan is látható s alaposan megtárgyalt front-
nyitást kezdeményeztek volna egyfajta széleskörű ideológiai revíziónak s a 
piaci mechanizmusok tervgazdaságba való bevezetésének javaslata számára. 
Másfelől, a periféria szintjén, bizonyos földalatti, informális irányzatok ré-
vén a hiánygazdaság konszolidálása s a vele való együttélésnek és működ-
tetésének a szüksége olyan gyakorlat életbe léptetését engedte volna meg a 
mindennapokban, amelyek a központi direktíváknál sokkal jobban orientál-
ták és alakították volna a műhely életét s a termelés mó dozatait. Az új gyár-
telep fölépítése (1956-1964), a vállalati reform (1958) és a Gazdasági Intézet 

49 M. Beissinger: I. m., 159-187.
50 R. Stokes: Constructing Socialism. Technology and Change in EaR  Germany 1945-1990. Bal-

timore, Johns Hopkins University Press, 2000.
51 O. Šik: Plan and Market under Socialism. Praga, 1967, 7-8.
52 Aša, AZNP, 34, Rozvoj automobilového průmyslu v ČSR [Az autóipar fejlődése Csehszlová-

kiában], 1970.
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létrehozása (1958) képviselhetik innen nézve a vízválasztót a szovjet modell 
szerinti formális konszolidálódás és ennek informális hibridizációja között.53

Az 1958-as reform, a VHJ (Virobní Hospodářský Jednotek - termelő gaz-
dasági egység) létrehozója, aminek hamarost mintájával szolgált az AZNP, 
példa lehet ennek a szakasznak a kettőségére: bár a VHJ-k megalakításának 
célja az volt, hogy decentralizálással egyszerűsítsék a célkitűzések végre-
hajtását és a beszállító ügyfelekhez való viszonyt, s kiiktassák a hatáskörök 
fölülírását, mégis, a tervezés és a koordinálás olyan föltételei mellett, amilye-
neket a Škoda számára eladdig meg szabtak, óhatatlannak látszott, hogy még 
súlyosabb módon álljanak elő a szűk keresztmetszetek és mindazok a nehéz-
ségek, amelyek már megmutatkoztak az I. ötéves terv időszakában. De ez 
már nem a minisz térium szintjén jelentkezett, hanem vállalati szinten: tehát 
ezen a helyi, a minisztériumihoz képes kevésbé látható szinten kellett volna 
megoldá sokat keresni a tervkészítés bizonytalanságaira.54 S ilyen szemüve-
gen át nézve szögesen ellentétes módokon lehet értelmezni a VHJ-reformot 
és következményeit.

Teichová azt hangsúlyozta, hogy kísérletről volt szó a rendszer megja-
vítására, anélkül, hogy megváltoztatnák azt, egy harmadik szintet építve be 
a hierarchia piramisába a minisztériumok és a vállalatok közé, sokadik és bi-
zonyosan nem az utolsó „kanyar és fordulat” műveletét hajtva végre, amely-
lyel szokás volt gyógyírt keresni a tervgazdálkodás rendszerében időről időre 
jelentkező bajokra.55

Ezzel szemben a neo-institucionalista elemzés azt emelte ki, hogy éppen-
séggel a VHJ-k létrehozása korántsem redukálható - dacára az eredetének 
- arra, hogy egyike a „szovjet irányítási modell” ismétlődő irányváltásainak, 
hanem pontosan az ettől és A szocialista rendszertől való eltávo lodás kezdete, 
amelyre mindaddig hivatkoztak.

Ebben az értelmezésben a rendszer decentralizálásának, s egyben 
a csehszlovák tradícióknak jobban megfelelő munkaszervezési formák 
visszahozatalának kísérletéből, válaszul a hiánygazdaságra és megre-
formálása lehetetlenségére – ami 1968 nyara után nyilvánvalóvá lett –, szü-
lettek meg a helyi szinten alkalmazott stratégiák, amelyek magva lehetett 
a VHJ. A vállalatcsoportok McDermott szerint helyi hálózatot kez denek 

53 Ennek tanulmányozása végett helyénvaló lenne szóbeli forrásokhoz for dulni. Sem a vál-
lalati, sem a minisztériumi levéltár nem adhat teljes képet egy informális szervezetről, 
s mivel folyvást csak a tervgazdaság koordinálási és ellátási problémáival foglalkozik, 
nem teszi lehetővé annak bizonyítását, amire a Škoda esetében egyelőre csupán kutatói 
hipotézis épülhet, s ezt csak bizonyos jelzések támasztják alá, amilyenek a művezetők 
fontosságának, az univerzális szerszámgépek használatának, az alkalmazott munkaerő 
szakképzettségének kitartó hangsúlyozása, és így tovább.

54 G. McDermott: Renegotiating Ties in Czech Industry. 76-77.
55 A. Teichova: The Halting Pace to Scale and Scope. 452-453.
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kialakítani, hogy hozzáférjenek az erőforrásokhoz, és megvédjék magukat a 
tervgazdálkodás diszfunkcióitól. A köztes szintű intézmények, a VHJ-k és a 
helyi hatalmi központok lassanként fölőrölték a központ hatalmát, s egyre 
nagyobb döntési hatalomhoz jutottak a termelés fölött. A VHJ-k működte-
tését az igazgatókra s a különböző helyi intézmények, pártsejtek, szakszerve-
zetek és bankfiókok képviselőire bízták.56

Kutatásunk forrásai azonban e ponton elégteleneknek bizonyulnak, csu-
pán föltételezhetjük, hogy hasonló evolúció ment végbe a Mladá Boleslav-i 
vállalatnál is. Érdekes volna más alkalommal elemezni és meggyőződni róla, 
hogy egy efféle folyamat, amely már bebizonyosodott a nehézgépipart ille-
tően a Škoda Plzeň esetében,57 milyen mértékben volna vonatkoztatható az 
AZNP-re és a gépkocsigyártásra is, és hogy vajon a tervgazdálkodásban egy 
autógyár tömegtermelésnek meg felelő módon való működtetése, minden ne-
hézség ellenére, viszonylagos kiegyensúlyozottsággal folyhatott-e a „rugalmas 
szakosodás” részleges és korlátozott adaptálásával és egyfajta hibrid struktú-
rában, amilyenben az ilyesmi szemlátomást könnyebben ment, s amely kü-
lönben is jobban illett a csehszlovák gép- és autóipar hagyományához.58

(Fordította: Csala Károly)

(Eredeti megjelenés: Annali di Storia dell’impresa 15-16, 2004-2005)
Megjelent: Eszmélet, 86. sz.

56 G. McDermott: Renegotiating Ties in Czech Industry. 78.
57 G. Mc Dermott: Embedded Politics. 95-131.
58 Uo. 39. Arra a következtetésre jut: „Although Czechoslovak officials aimed to build econ-

omies of scale through increased concentration, rationalization, and standardization, in-
ternational trade policies and the VHJ organizing principles undermined these efforts. 
Instead, by the 1980s a typical engineering VHJ and its firms had become a highly autar-
tic, tightly interlinked production network of a relatively broad range of final goods and 
non standardized inputs.” [„Jóllehet a csehszlovák tisztviselők a méretgazdaságosság ki-
építését vették célba a koncentrálás, ésszerűsítés és szabványosítás útján, de a nemzetközi 
kereskedelempolitika és a VHJ szervezeti elvei meghiúsították ezeket az erőfeszítéseket. 
Ehelyett 1980-ra a tipikus gépipari VHJ-ből és a hozzátartozó cégekből óhatatlanul egy 
nagymértékben önellátó és szorosan összefonódott termelési hálózat jött létre: viszonylag 
tág termékskálával és beszerzési szabványok nélkül.”]
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Az átértékelt felkelés: 
az olasz kommunisták és 1956

1956 traumája jelentősen szűkítette a nyugati-európai kommunista pártok1 
mozgásterét. Az SZKP történelmi, XX. kongresszusán elhangzottak, majd a 
lengyelországi és a budapesti események rögtönzések egész sorára kényszerí-
tették a Moszkvától akkoriban még erősen függő, a keleti „létező” szocializ-
must csupán elvétve bíráló nyugati testvérpártokat, mindenekelőtt a francia 
és az olasz KP-t. Bár a demoralizáló hatású titkos jelentés nyilvánosságra 
kerülése és az őszi forradalmi események súlyos dilemmák elé állították 
Togliatti2 és Thorez3 társait; fáziskéséssel ugyan, de a sorok összezárása, a 
szovjet beavatkozás következetes támogatása és a káderek alapos felkészí-
tése nyomán képesek voltak az egységes arculat megőrzésére, illetve a tagság 
megnyugtatására. Történtek ugyan kilépések, Európa-szerte ismert értelmi-
ségiek szakítottak a szervezett kommunista mozgalommal, de az Olasz és 
a Francia Kommunista Párt4 minden nehézség dacára hazája politikai éle-
tének fajsúlyos tényezője tudott maradni. A „felejthetetlen 1956”-ot követő 
első országos választásokat – az előzetes várakozásoknak megfelelően – a 
kommunistákra zúdított össztűz vezette fel, megadva a rákövetkező évek 
sajtókampányainak alaphangját, és a nyugati demokráciákra leselkedő bol-
sevista veszély elleni védekezés alaptételét, a szovjetek ügynökeinek tekin-
tett nyugati KP-k karanténba zárását. Az OKP helyzetét tovább rontotta, 
hogy a magyar forradalmi fejlemények hatására felbomlott a szocialistákkal 
kötött szövetség. A kommunistákkal az ország felszabadulása óta akcióegy-

1 Továbbiakban: KP illetve KP-k.
2 Palmiro Togliatti (1893–1964). Az OKP kétszeres (1930–1934, 1938–1964) főtitkára, 

alapító tagja. Nevét az Oroszországi Föderációban fekvő Тольятти városa őrzi. 
3 Maurice Thorez (1900–1964). 1930-tól haláláig az FKP főtitkára. A második világhábo-

rú idején a Szovjetunióban tartózkodik. Nevét az ukrajnai Торез városa őrzi.
4 Partito Comunista Italiano, PCI és Parti communiste français, PCF. Továbbiakban: 

OKP és FKP.
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ségben tevékenykedő Olasz Szocialista Párt5 Pietro Nenni6 vezetésével saját, 
jól felfogott érdekében egyszerűen hátat fordított korábbi szövetségesének, 
és az új magyar vezetéssel sem vette fel a kapcsolatot. A formálódó balközép 
koncepció pedig egyenesen kizárta egy valódi, baloldali alternatíva válasz-
tási győzelmét, a szocialista-kommunista összefogás kormánytöbbséggé éré-
sét. Togliatti és pártjának szűkebb vezetése mégsem vonta ki magát a szov-
jet fegyveres beavatkozás szülte élénk polémiákból, hanem – az intervenció 
szükségességének hangoztatása mellett – az okok feltárására, a múlttal való 
őszinte szembenézés igényére helyezte a hangsúlyt. Jóllehet elkerülhetet-
lennek minősítette a szovjet bevonulást, de a helyzet mielőbbi megnyugta-
tó rendezését sürgetve a fegyveres harc beszüntetésére kért biztosítékokat. 
Mindemellett egyre nyíltabban kérte számon a Rákosi-klikk történelmi bű-
neit, a szovjet modell kritikátlan alkalmazásának dogmatikus gyakorlatát, 
a tömegektől teljesen eltávolodott, realitását vesztett vezetői kör tragédiába 
torkolló döntési mechanizmusát. A sorok között könnyen kiolvashatóak vol-
tak az újjáformált magyar állampárttal szembeni hatalmas elvárások: egy 
idővel szalonképessé váló politikai formáció kialakítása, az előző, sztálinista 
vezetés által örökül hagyott problématenger fokozatos lecsapolása, valamint 
a külföldi kapcsolatait részben elvesztett ország visszavezetése a nemzetközi 
munkásmozgalom baráti porondjára és a világpolitika küzdőterére. Az ’56-
os eseménylánc felfejtésének azonban továbbra is az ellenforradalmi erőkkel 
szembeni jogos önvédelem és a kapitalista-nacionalista re� auráció rémétől 
való fenyegetettség kettős hívószava parancsolt megálljt. Az egyének szintjén 
mégis egyre általánosabbá vált a Szovjetunió és az általa ellenőrzött keleti 
blokk életének kritikusabb szemlélete, az SZKP tévedhetetlenségének mind 

5 Partito Socialista Italiano, PSI. Továbbiakban: OSZP.
6 Pietro Nenni (1891–1980). 1931 és 1945 illetve 1949 és 1963 között az OSZP titkára. 

1921-ben csatlakozott Turati szocialista pártjához, a kommunisták és szocialisták köz-
ti szakítás idején. 1923-tól az Avanti főszerkesztője, komoly szerepe volt a lap markán-
san antifasiszta arculatának kialakításában. 1925-ben alapította meg a Negyedik Állam 
(Quarto Stato) napilapot. A Mussolini-rendszert bíráló tevékenységéért 1926-ban emig-
rációba kényszerítik, és Franciaországba távozik. Harcolt a spanyol polgárháborúban. Ké-
sőbb csatlakozott az Ellenálláshoz (Resistenza), és érdemeiért megkapta a „Béke Sztálin-
díját”, melyet az SZKP XX. kongresszusa után visszaadott. 1943-ban, kiszabadulása után 
Saragattal és Lelio Bassóval megalapította az Olasz Proletár Egység Szocialista Pártját 
(Partito Socialista Italiano dell’Unità Proletaria, PSIUP. Továbbiakban: OPESZP). A 
magyar ’56 eseményei után végleg elhatárolódott a kommunistáktól mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi színtéren, megkülönböztetve – a munkásmozgalmon belül – az au-
tonóm szocialistákat („socialisti autonomisti”) és a doktrinereket (~ „socialisti carristi”). 
Aldo Moro, Ugo La Malfa és Giuseppe Saragat társaságában hívta életre a középbal 
(centrosinistra) politikát, és támogatta a szocdemekkel való egyesülést. Utóbbiak hatásá-
ra a szocialisták OKP-hez lojális balszárnya (Tullio Vecchietti illetve Dario Valori vezeté-
sével) kilépett, és megalapította a második OPESZP-t, melyet a Magyar Népköztársaság 
is komoly összegekkel támogatott. 
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gyakoribb kétségbe vonása, majd a szocializmus nemzeti útjainak markáns 
képviselete7. 1956 új távlatokat nyitott a nyugat-európai kommunista pártok 
életében – elsősorban a legnagyobb tagsággal, s így befolyással bíró OKP és 
FKP esetében –, de a keleti modellből való teljes kiábrándulás még váratott 
magára. A rugalmas elszakadás második félideje 1968-ban, Csehszlovákia 
megszállásával és a prágai tavasz – észérvekkel megmagyarázhatatlan – el-
fojtásával vette kezdetét, hogy a szenvedélyek évadán, az eurokommunizmus 
ideájának kihirdetésével tetőzzön. Az SZKP irányvonalának, a szovjet im-
périum döntéshozóinak bátorodó bírálata nem hagyhatta érintetlenül a múlt 
kibeszéletlen traumáit, így a magyar ’56-hoz kötődő, akkortájt majd’ két év-
tizedes értékítéletet sem, teret adva az ellenforradalmi értelmezés bizonyos 
fokú revideálásának is. Jelen tanulmány az OKP példáján keresztül kívánja 
bemutatni az 1956-tól 1976-ig terjedő időszak nyugat-európai kommunista 
útkeresését az 1956-hoz és az 1968-hoz való viszony tükrében. 

AZ OKP ÉS ’56

A budapesti fegyveres összecsapások híre – akárcsak a magyar ’56 kelet-euró-
pai előzményei – felkészületlenül érték az OKP-t, mely rövidesen teljes defen-
zívába szorult.8 Reálisan vizsgálva akkori helyzetüket, céljuk nem is lehetett 
több a kármentésnél, az előre borítékolható szavazatveszteség és a pártból 
történő kilépések kiváltotta visszhang minimalizálásánál. Ugyanakkor szűk 
mozgásterüket teljesen bejárva, a Rákosi-vonalat lépten-nyomon elmarasztal-
va kutatták az eseménysor eredőjét, az indulatokat izzásig hevítő vonalas poli-
tikát, miközben nem fordultak szembe az SZKP vezette létező szocializmus-
sal sem. Utóbbit nem is tehették, hiszen emblematikus főtitkáruk, Palmiro 
Togliatti maga is ezer szállal kötődött Sztálinhoz, régóta ismerte Rákosit, sőt 
nyugat-európai kommunistaként szovjetunióbeli emigrációban élte túl a har-
mincas évek tisztogatásait. Hazatérése után is szoros kapcsolatban maradt a 
szovjet állam de facto vezetőjével, aki lényegében beleegyezését adta, hogy az 
OKP – miután „kiűzetett” az átmeneti antifasiszta kormánykoalícióból – rá-
lépjen a szocializmus sajátosan rögös olasz útjára, mely a proletárdiktatúra ki-
vívását tűzte zászlajára a demokratikus játékszabályok betartása, valamint az 
itáliai történelmi hagyományok és társadalmi ~ ecifikumok tiszteletben tar-
tása mellett. Az elsőre talán furcsának tűnő recept mégis példásan bevált, mi-
vel a kereszténydemokrata kormányokban csalódott tömegek az OKP-ban ta-
lálták meg a számukra is élhető baloldali alternatívát kínáló, az ország valódi 

7 Utóbbi Togliatti gondolkodásának visszatérő eleme, a szocializmushoz vezető olasz út 
fontos állomása volt.

8 A témához lásd: Pankovits 2007: 26-57. illetve Pankovits 2005: 11-33. 
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átalakítását ígérő pártot. Togliattiék népszerűségét csak növelte a fasizmussal 
szembeni ellenállásban játszott vezető szerepük, a szakszervezetekkel ápolt 
sokrétű viszonyrendszerük – mely valóban közel vitte a pártot az egyszerű 
tagokhoz, munkásokhoz –, továbbá az OKP mögött álló Szovjetunió, s an-
nak vitathatatlan tekintélye, amit a nácizmus legyőzésével vívott ki magának. 
Az OKP tehát – múltjából és gyér manőverezési képességéből9 fakadóan – az 
olasz politikai élet minden más képviselőjétől eltérően, kezdettől fogva ha-
tározottan kiállt a szovjet beavatkozás kényszerűsége mellett, és síkra szállt 
az újonnan alakult, Kádár János vezette MSZMP nemzetközi elismeréséért 
is. Míg utóbbit a tagság többsége támogatta, addig a szovjet csapatok beavat-
kozása már megosztatta a pártot és annak impozáns szellemi holdudvarát. 
Ezzel egyidőben az olasz kommunisták oldaláról érkező nyílt támogatás és az 
új magyar vezetés irányába tett pozitív gesztusok érezhető zavart okoztak az 
itáliai baloldal – addig sem kiegyensúlyozott – viszonyrendszerében. A Piet-
ro Nenni-féle OSZP – Togliattival éles ellentétben – kemény szavakkal ítélte 
el a szovjetek magyarországi beavatkozását, és felhasználta a helyzetet a ko-
rábbi szövetséges kommunisták visszaszorítására. Nenni célja nem is lehetett 
más, mint sarlóval és kalapáccsal a kézben utat találni a kereszténydemokra-
ták balszárnya által életre hívott olasz kormányba.  A fentiek értelmében az 
OKP 1956. december 8-14. között Rómában tartott VIII. kongresszusán To-
gliatti és a Vezetőség10 tagjai súlyos problémák egész sorával találtak szembe 
magukat. Alapvető feladatként a szocializmus olasz útjának megvalósítását 
jelölték meg, melyet vitára is bocsátottak, de nem vonhatták ki magukat a 
pártot ellehetetleníteni igyekvő, lejárató támadások hatásai alól sem. Az OKP 
marginalizálásának szándéka természetesen nem 1956-ból eredeztethető, de 
az olasz kommunisták bekerítése az OSZP aktív részvétele nélkül elképzel-
hetetlen lett volna. Gramsci örökösei éppen szocialista elvtársaik irányváltá-
sa miatt kerültek nehéz helyzetbe 1956 kora nyarán illetve – a magyar ügy 
kapcsán – késő ősszel. Annak dacára, hogy a decemberi kongresszus szónokai 
a pártot ért krízis első hullámának visszaveréséről beszéltek, ők sem tagad-
hatták az OKP-t ért presztízs- és szavazatveszteséget.11 A vonatkozó magyar 
követi jelentés12 hangvétele nagyban egybecseng a felszólalók értékelésével, 
kiemelve „az olasz testvérpárt állhatatosságát a magyar ügy és a poznani 
munkásfelkelés következetesen marxista-leninista értékelésében.” A római 

 9 Nemzetközi kötöttségei és olaszországi szerepvállalásai együttesen szűkítették az OKP 
mozgásterét.

10 Direzione: az OKP Politikai Bizottsága.
11 Utóbbiaknál sokkal fontosabb volt a pártot elhagyók megnövekedett száma. 1956-ban 

még több mint 2 millióan, egy évvel később már csak alig több mint 1,8 millióan támo-
gatták tagságukkal is az OKP-t.

12 Magyar Országos Levéltár (MOL) M-KS 288. (főcsoport) 32. (fond) 1957. (év) 6. (őrzési 
egység) 394-397.
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kongresszus valóban szakított a – kommunisták számára megpróbáltatások-
tól terhes – 1956-os évre jellemző politikai defetizmus gyakorlatával, és újra 
az olasz politikai élet kezdeményező szereplőjeként határozta meg a pártot. A 
tagok közül az író Italo Calvino13 távozása jelentett komolyabb presztízsvesz-
teséget, míg a közvetlen pártvezetéshez tartozók közül csak Eugenio Reale, 
volt varsói nagykövet kizárása vert fel nagyobb port.

A formális szakítás ellenére a szocialisták egyes régi prominensei, mint 
a későbbi köztársasági elnök Sandro Pertini, ugyan továbbra is kitartottak 
erős baloldali elkötelezettségük mellett, de a jobbszárny befolyása alá kerü-
lő Nenni iránymutatásán ők sem tudtak változtatni. Így a szocialista vezető 
minden igyekezete dacára az 1957-es helyhatósági választások14 idején a bal-
oldal általános szavazatvesztése került terítékre. Bár a római követség már 
idézett jelentése15 csak a jobboldal „egyértelmű passzív mérlegéről” beszél, 
nem tagadható, hogy leginkább a baloldal – azon belül is elsősorban a koráb-
bi OKP-OSZP szövetség – vesztett szavazatokat. A jobboldal az SZKP XX. 
kongresszusán elmondott hruscsovi titkos beszámolóval lépett fel, és erre 
alapozta kampányát. Eközben folyamatosan napirenden tartotta a budapes-
ti forradalom ügyét, amivel ügyesen ellenpontozta a desztalinizáció biztató 
ígéreteit. Bő évtizeddel később, az OKP kis híján ismét egy, hasonló alapos-
sággal előkészített és teljes politikai elszigeteltséggel fenyegető kelepcébe esett. 
A ’68-as csehszlovákiai bevonulás következményeinek ismeretében megálla-
píthatjuk, hogy egyfelől a Szovjetunió nemzetközi enyhülést elősegíteni hiva-
tott népszerű külpolitikai törekvései, a be nem avatkozás elvének piedesztálra 
emelése, másfelől a prágai bársonyos reformok katonai erővel történő elfojtása 
között tátongó ideológia szakadék immár másodjára kínálta tálcán a szov-

13 Italo Calvino (1923–1985). Író, a dopoguerra nemzedékének kiemelkedő alakja. Elio 
Vittorini és Cesare Pavese tanítványa és munkatársa, 1956-ig az OKP tagja. Írt az Il 
Politecnico, a l’Unità és a Rinascita lapokba. Utóbbi szerkesztőségében dolgozott együtt 
és találkozott először az OKP ifjúsági szervezetét akkoriban vezető fiatal Enrico 
Berlinguerrel. A poznani és budapesti szovjet fellépés hatására hagyta el a pártot.

14 A választások nem érintették az ország egész területét. Szardíniában és egyes északi tar-
tományokban járultak ekkor az urnákhoz, igaz, ezek hagyományosan „vörös” körzetek-
nek számítottak.

15 A római követség jelentése kevésbé árnyaltabb képet közöl. Valójában az 1957. évi tavaszi-
nyárit megelőző önkormányzati választásokhoz (így az 1953-as szardíniai helyhatósági 
voksoláshoz) képest a baloldal erői a vártnál kevesebb szavazatot vesztettek, de a tény-
leges összevetést az 1948-as országgyűlési választások számadatai alapján kell megten-
nünk. 1948-ban az OKP az alsóházi szavazatok 31%-át birtokolva (több mint 8 millió 
vokssal) az első köztársaság második legerősebb pártjává lépett elő. Támogatóinak szá-
ma 1953-ra 22,6%-ra nőtt (több mint 6,1 millió szavazat), melyet javarészt megtartva, 
kis mértében még növelve is, 1958-ra 22,7%-ra (6,7 millió szavazat) tornásztak fel. Nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szavazatnövekmény egy évtized alatt realizálódott. 
A magyar ’56 hatásai pedig főként az 1957-es helyhatósági választásokon éreztették hatá-
sukat, és kisebb mértében a következő év országos szintű megmérettetésén. 
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jet köteléktől egyre jobban szabadulni kívánó OKP, illetve francia elvtársaik 
politikai-ideológiai lejáratását. Mégis, mint látni fogjuk, az olasz párt készült-
ségi foka és reakcióideje 1968-ban jóval túlmutatott az ’56-os belső állapo-
tokon, az értetlenség szülte dermedtségen, a pártfegyelem részleges hiányán. 
Tanulva a történtekből, Dubček és társai elmozdítása idején – elébe menve 
politikai ellenfeleik átkaroló próbálkozásainak – az elsők között ítélték el a 
Varsói Szerződés öt országának beavatkozását. 1956 és 1968 között a nyu-
gat-európai KP-k többsége – az OKP és az FKP vezetésével – jelentős pályát 
befutva, lépésről lépésre került egyre közelebb a Szovjetunió múltjának és 
jelenének kritikai megítéléséhez, valamint a szocialista országok közti fejlő-
désbeli különbségek alaposabb elemzéséhez. A nyugati kommunisták hosszú 
ideológiai menetelésnek kiindulópontján, 1956-ban azonban még messze áll-
tak attól, hogy elhatárolódjanak a keleti testvérpártok és különösen az SZKP 
keményvonalas politikájától. A híres szakítás még váratott magára, s a leválási 
folyamat igazán csak 1968 késő őszén vette kezdetét. A korszak karizmati-
kus vezetői, a két leader16, Togliatti és Thorez minden önállóságuk dacára az 
SZKP erős befolyása alatt álltak, ha úgy tetszik, a szovjet iskola növendékei 
voltak. Az 1944/45-ös újjászervezés csak megerősítette őket első titkári funk-
ciójukban, s 1964-es halálukig vezették a nyugati világ két legbefolyásosabb 
KP-ját. Múltjuknál és kötődésüknél fogva nem feltételezhető, hogy képesek 
lettek volna szembefordulni Moszkvával, de a Szovjetunió belső viszonyainak 
ismeretében, kellő tapasztalatot szerezve annak hidegháborús tevékenységé-
ről, hajlottak bizonyos fokú kritikára.17 Legnagyobb erényük mégis káderpo-
litikájukban rejlett, mivel kellő teret biztosítva a szovjet vonaltól független, 
feltörekvő generációnak, pártjaikba beépítették a stílusváltás esélyét. Jellem-
ző példa erre az OKP külpolitikai retorikája, ami 1956/57 fordulóján a párt 
internacionalista értékrendjének felemlegetéséből állt. Látóterébe elsősorban 
hazai ügyek tartoztak, főleg a fiatal köztársaság alkotmányának védelmében 
emelte fel szavát, elutasítva a kereszténydemokraták többségi politikáját, de 
alig egy évvel később már a testvérpártok közötti rossz tájékoztatásra hív-
ta fel az MSZMP figyelmét.18 Noha a politikai karantén egyre szorosabban 
fogta közre az OKP-t, és az új magyar vezetés melletti kiállásuk szálka volt 
riválisaik, sőt még a szocialisták szemében is, a vizsgált évtized végére az olasz 
baloldal legerősebb pártjává, az akkor már másfél évtizede kormányzó ke-
reszténydemokraták megkerülhetetlen alternatívájává váltak.  

16 A dőlten szedett kiemelések tőlem származnak.
17 Bizonyíték erre a Togliatti végrendeletének is tekintett jaltai feljegyzés. 
18 A probléma 1968-ban is visszaköszönt. A prágai bevonulás pillanatában Pajetta és Longo 

Moszkvában, míg Giorgio Amendola Bulgáriában tartózkodott. Figyelemre méltó az a 
tény, hogy még így sem tudtak semmit a Csehszlovákia ellen készülő katonai akcióról. 
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AZ OKP ÉS ’6819

Az emberarcú szocializmust hirdető Dubček vezette Csehszlovák Kommu-
nista Párt20 programja és útkeresése 1968 januárja, az új első titkár kinevezé-
se óta táplálta a nyugati testvérpártoknak21 a „keleti rendszer” megváltoztat-
hatóságába, reformjaiba vetett reményeit.22 Az eurokommunizmust később 
életre hívó olasz, francia és spanyol pártok, az 1956-os magyarországi forra-
dalom vegyes megítélésével ellentétben ezúttal képesek voltak egységesen fel-
lépni, határozottan elutasítva minden, a katonai intervenció szükségességét 
hangoztató szovjet és más térségbeli magyarázatot. Míg sokan közülük az 
1956-os budapesti eseményeket és Tito szakítását Sztálinnal a jobboldali re-
vizionizmus előretörésével, Sztálin bűneit pedig egy betegesen gyanakvó dik-
tátor zavarodott elméjével próbálták magyarázni, addig a hazájukban is nép-
szerű prágai reformfolyamat kívülről történő leállítása és egy szuverén állam 
életébe való, ismételt durva beavatkozás vízválasztóvá vált a nyugat-európai 
KP-k és az SZKP viszonyában. Alapvetően négy kérdés merült fel a nyugati 
kommunisták soraiban: 1. Végső soron milyen emberek is vezetik a Szovjet-
uniót? 2. Hogyan képesek a már említett korifeusok a szovjet politikában 
szükségszerűnek, küszöbön állónak mondott nyitást és stílusváltást össze-
egyeztetni egy olyan kommunista kísérlet elfojtásával, mely demokratikus és 
pluralista elveken nyugodott, miközben nem kérdőjelezte meg az állampárt 
vezető szerepét? Tapasztalataik azt mutatták, hogy a moszkvai hatalom so-
rozatos hibákat követ el, fellépése, iránymutatása az évek során vajmi keveset 
változott. 3. A Sztálin örökségével elvben már szembenéző világhatalom va-
lóban posztsztálini államnak tekinthető-e? 4. A szovjet szuperhatalmi eszme 
tényleg csak szigorú hierarchiában tud gondolkodni, képtelen megérteni az 
eltérő gazdasági-társadalmi fejlődésekből fakadó különbözőségek fontossá-
gát?

A „Brezsnyev-doktrína” nem várt alkalmazása tovább lazította az olasz 
és francia kommunistákat Moszkvához fűző, amúgy is egyre gyengébb 
ideológiai szálakat. A Franco-rendszer miatt illegalitásba és száműzetésbe 
kényszerített spanyol párt tagjai közül többen is Csehszlovákiában, főleg 
Prágában találtak menedéket. Innen folytatták politikai tevékenységüket, 
sugározták rádióadásaikat, itt vettek részt a CSKP vezette közéletben, és 
személyesen tapasztalhatták meg a reformok elfogadottságát, széles kör-

19 A témához bővebben: Mezei 2010: 74-102.  
20 Továbbiakban: CSKP (Komunistická strana Československa, KSČ).
21 A Portugál Kommunista Párt (továbbiakban: PKP. Partido Comunista Português, PCP) 

támogatta a szovjet beavatkozást. Lásd: M-KS 288. 32.b 1968. 170. 1-32.
22 Fondazione Istituto Gramsci Archivio (Gramsci Archivio) PCI Esteri. Microfilm (MF): 

0552. 285-289.
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ben megnyilvánuló támogatását. Természetesen az OKP-hoz és az FKP-hez 
hasonlóan nem fogadták el a doktriner szovjet „casus bellit”, az imperia-
lizmusra és az ellenforradalomra való örökkön hangoztatott, de alapjában 
véve súlytalan hivatkozást. A két szuperhatalom közeledését tapasztaló, a 
nyugati demokráciák biztonságában és azok gazdasági teljesítményére építve 
tevékenykedő OKP és FKP az 1968-as augusztusi fegyveres lépéseket élesen 
elítélő kórus vezérhangjaivá váltak. Mindezek ellenére a különutas szocialis-
ta fejlődés kívánatosságát, valamint az egyes KP-k és országok teljes szuvere-
nitását zászlajára tűző ellentábor még nem érkezett el az eurokommunizmus 
meghirdetéséhez, de a főbb körvonalak már kezdtek kirajzolódni.23 A prole-
tariátus kizárólagos uralma, az egypártrendszer szükségessége, a párt mint 
hatalmi élcsapat szerepe az elkövetkezendő évtizedben – főképpen a prágai 
tavasz és ősz keserű tapasztalatai hatására – kerültek ki programjaikból. Az 
új főtitkárok – Longo24 és Rochet25 – pedig a gyakorlatban is bizonyíthatták 
rátermettségüket. Mind sűrűbben hangoztatták a katonai tömbök felszá-
molásának igényét, miközben nem feledkeztek meg a szocializmus nemzeti 
útjainak egyenrangúságáról sem. Bár ekkor többre még nem voltak képesek, 
de a kommunista és munkáspártok soron következő moszkvai konzultatív 
tanácskozását sikerült elhalasztatniuk. Igaz csak a periférián, de felkavarták 
az állóvizet. 

A nyugat-európai KP-k 1968-as tiltakozásának egyik fontos hozadéka 
volt, hogy fellépésükkel megteremtették a hetvenes évek szabadabb, bátran 
polemizáló légkörét, s megadták a vita alaphangját. Végső soron ez vezetett 
a közös, munkásmozgalmi múlt egyes, sokat vitatott eseményeinek – így a 
magyarországi ’56-os történések – részleges átértékeléséhez. A prágai tavasz-
ra adott szovjet válasz kapcsán természetesen ismét megidézték a budapes-
ti forradalom emlékét, hiszen a két intervenció közti párhuzam szinte adta 
magát, de az olasz pártvezetés igyekezett különválasztani a tragikus kime-
netelű, ám érvelése szerint elkerülhetetlen fegyveres akciót (azaz a magyar 
forradalomra adott szovjet ellenlépéseket) az indokolatlan és roppant kár-
tékony katonai fellépé� ől (tehát a Dubček nevével fémjelzett reformok erő-
szakos megakasztásától és a főtitkár későbbi elmozdításától). Az olasz párt 
hangulatának – a tagság bizonyos fokú tanácstalanságának – megértéséhez 
kiváló adalékként szolgálhatnak az 1968 nyarán Magyarországon családja-

23 Pankovits 2010: 192.
24 Luigi Longo (1900–1980). 1964 és 1972 között az OKP főtitkára. Gallo néven harcolt a 

spanyol polgárháborúban, ahol szorosan együttműködött az ibériai frontra érkező szov-
jet katonai tanácsadókkal. Togliatti után elsőként ismerte fel a Berlinguerben rejlő lehe-
tőségeket. 1968-ban nyíltan elhatárolódott a szovjet beavatkozástól, és a prágai tavasz 
elfojtásától.

25 Waldeck Rochet (1905–1983). 1964 és 1972 között az FKP főtitkára. 
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ikkal együtt nyaraló OKP- és OPESZP-tagok által megfogalmazott kérdé-
sek. Ezek közül első helyre kívánkoznak azok, amelyek a Csehszlovákiában 
éppen gőzerővel folyó, a múlt hibáit, tévedéseit feltáró politikai kezdeménye-
zések (lényegében a bársonyos reformok) esetleges negatív kimenetelét, illet-
ve az ’56-os budapesti eseményekkel való bármiféle párhuzam létjogosultsá-
gát firtatták.26 

Az olasz polgári sajtóban különösen nagy visszhangot váltott ki Alekszej 
Koszigin, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke és Oldřich Černík mi-
niszterelnök egyezsége, akik 1968 őszén Prágában megállapodást írtak alá 
a szovjet csapatok további csehszlovákiai tartózkodásáról. Az Il Messaggero 
az eseményeknek „Utolsó fejezet” címmel vezércikket is szentelt, s ezt írta: 
„Prágai jelenlétükkel a szovjetek megünnepelték, nem csak azt, hogy tan-
kokkal fizikai erőszakot alkalmaztak egy néppel szemben, hanem a tizenkét 
év óta hangoztatott kötelezettségek, ígéretek és eszmei követelmények meg-
tagadását is. Sárba taposták mindazt, amit 1956 óta mondtak a szocializ-
musba vezető utak különbözőségének jogosságáról és a szocialista országok 
függetlenségéről, melyet maga Brezsnyev erősítetett meg két évvel ezelőtt.” 
Az Il Tempo szerint Koszigin rövid látogatása Prágában az akasztófa-meg-
állapodás jóváhagyására szolgált csak.27 A vezető politikai napi- és hetilapok 
hasonló hangnemben tudósítottak a prágai fejleményekről. A keresztényde-
mokraták vezette jobbközép koalícióval karöltve rögtön ráleltek a csehszlo-
vákiai események olasz belpolitikai vonatkozásaira, és a szovjet beavatkozás 
ürügyén az OKP-t támadták. Mint fentebb említettük, a pártvezetés és az 
olasz kommunista sajtó 1956 októberével ellentétben most az elsők között 
kárhoztatta a szovjet intervenciót, ezzel a stratégiai lépéssel pedig idejekorán 
kihúzta a vele szemben kibontakozó publicisztikai offenzíva méregfogát. A 
KB 1968. augusztus 27-én keletkezett jelentését megküldték a testvérpár-
toknak is, majd teljes terjedelmében lehozták a l’Unità hasábjain. Ebben több 
helyen is kiemelten foglalkoztak az ’56-os magyar eseményekkel, összevetve 
azokat a Prágában történtekkel, de a szovjet fél közbelépését kiváltó okokat 
vizsgálva lényegében – egyes árnyalatbeli különbségek ellenére – megerősí-
tették 12 évvel korábbi állásfoglalásukat. Egyfelől tehát sajnálkozásukat fe-
jezték ki a két tragikus kimenetelű kelet-európai krízis kapcsán, de továbbra 
is szükségesnek tartották a szovjet hadsereg magyarországi fellépését, míg 
értetlenül álltak a prágai ősz előtt. A lényegi különbségtételt a következő-
képpen magyarázták: „Csehszlovákiában a régi vezetés idején egyre erősebb 
ellentmondások keletkeztek, melyek fenntarthatatlan helyzetet eredmé-

26 M-KS 288. 32.b 1968. 167. 284-286. A további kérdések az 1966-ban elhatározott, és 
1968. január 1-én életbe léptetett új gazdaságirányítási rendszer hatásait, addigi kézzel-
fogható eredményeit érintették. 

27 M-KS 288. 32.b 1968. 167. 60.
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nyeztek. Akkor és abban a helyzetben nem csupán pozitív jellegű, de döntő 
jelentőségű tény volt, hogy éppen a CSKP-ból nőttek ki az új kurzus indulását 
elősegíteni képes erők, illetve, hogy a párt működése szerinti irányító szerve, 
az előző kongresszus által megválasztott KB döntött a változás mellett, saját 
kezébe véve, elindítva és vezetve a szükséges, kényesen bonyolult, de immár 
elodázhatatlan megújulási folyamatot. Éppen e mozzanatban látjuk az első 
döntő jelentőségű különbséget a csehszlovákiai események és az 1956-os tragikus 
magyarországi fejlemények között. Jelen esetben a CSKP – az elkerülhetetlen 
összeütközések és belső feszültségek dacára – a történések során mindvégig meg-
őrizte egységét 1967 decemberétől és 1968 januárjától kezdve egészen mostanáig. 
Ráadásul növelte presztízsét, gyakorlati és lényegi befolyását a munkásosz-
tály, a nagy néptömegek, a munkásmozgalom és a nemzetközi demokratikus 
közvélemény szemében egyaránt.”28 Néhány oldallal később pedig az alábbi 
magyarázatot olvashatjuk: „Másrészről (…), a tragikus magyar események 
sodrában, a második katonai beavatkozást a magyar elvtársak igazolták az-
zal, hogy a leküzdhetetlen nehézségek hatására ők maguk hozták meg ezt a 
fájdalmas döntést, s kérték meg erre a szovjet elvtársakat, a párt megosztott-
ságával és szakadásával, a polgárháborúval, a kommunistaellenes fegyveres 
felkelés elszabadulásával, az imperialista és reakciós erők nyomásával szem-
ben. De ugyanezekben a napokban – 1956. október 30-án – a Szovjetunió 
kormánya alkalmazott és közzétett egy megoldási tervet, melyben világo-
san érvényre jutnak a szocialista államok függetlenségének, szuverenitásá-
nak, egyenlőségének és kölcsönös tiszteletének elvei.” 29 Maga Luigi Longo, 
Togliatti utóda az OKP főtitkári posztján ismételte meg a KB elé terjesz-
tett jelentés sarokpontjait egy 1968. szeptember 8-án, a l’Astrolabio hetilap-
nak adott interjúban: „Véleményem szerint szó sem volt olyan tényállásról, 
amely arra engedett volna következtetni, hogy azonnali és elkerülhetetlen 
ellenforradalmi puccs, illetve a szocialista hatalom bukásának veszélye állna 
fenn. Ezért nem tartom megalapozottnak a katonai beavatkozás alapjául szol-
gáló pesszimista feltételezést, és különösen azt, hogy a csehszlovákiai helyzet va-
lóban olyan rossz lenne, amilyennek mondják, s így okot adjon arra a »fájdalmas 
kényszerre«, amely 1956-ban a magyarországi intervenciót legitimálta.”30 Longo 
szavaival egybecsengő nyilatkozatot adott Ranuccio Bianchi Bandinelli, az 
elismert marxista művészettörténész és régész, amit – több más neves köz-
életi személyiség kommentárjával együtt – a l’Unità 1968. augusztus 23-i 
számának címlapján közöltek. „1956-ban teljességgel indokoltnak, bár meg-
rendítően fájdalmasnak véltem a magyarországi szovjet beavatkozáR . De a jelen 

28 Rapporto al Comitato Centrale. In: Longo 1968: 13-14.  (A könyv elérhető volt Magyar-
országon is, de Longo több művével ellentétben nem fordították le.)

29 Longo 1968: 24-25. 
30 Longo 1968:  87. 
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beavatkozásra – mely szöges ellentétben áll a közelmúlt egyezményeivel – nem 
találok elfogadható politikai magyarázatot. Ez meglátásom szerint a szovjet 
vezető apparátus rugalmatlanságáról árulkodik, és – mindezen túlmenően – 
visszaveti azt a kedvező helyzetet, melyről úgy tűnt, hogy új elvek, eszmények 
mentén a háború utáni állapotok meghaladásának irányába fejlődik tovább. 
A történtek magukban hordozzák a marxisták közötti egység további bom-
lásának és újabb súlyos nemzetközi konfliktusoknak a csíráját is.”        

Az OKP és az MSZMP között felmerülő, a kommunista és munkás-
pártok esedékes moszkvai nemzetközi nagytanácskozásával kapcsolatos 
véleménykülönbségek, illetve a prágai helyzet tisztázása céljából az olasz fél 
kezdeményezésére Giancarlo Pajetta31, a Vezetőség tagja közvetlenül a cseh-
szlovákiai bevonulás után Budapestre látogatott. 1968. szeptember 9-én ér-
kezett és 12-én reggel utazott vissza Rómába. Ez idő alatt kétszer, szeptember 
10-én és 11-én tárgyalt Komócsin Zoltánnal.32 Pajetta hangsúlyozta, hogy az 
OKP mindennemű külső beavatkozást helytelenítő állásfoglalása saját ko-
rábbi, az SZKP XX. kongresszusa óta folytatott politikájukból következik, 
így arról elvi alapon, s nem pedig taktikai okok mentén döntöttek. Az OKP 
Vezetősége a csehszlovákiai helyzet normalizálásának alapvető feltételét a 
szocialista országok csapatainak kivonulásában, a CSKP autonómiájának, 
önálló működésének helyreállításában látta. „A moszkvai megállapodást 
mindkét félnek teljesítenie kell!” – hangoztatták. A megbeszéléseket rögzítő 
dokumentum33 röviden összegzi a Pajetta által elmondottakat, aki feltehető-
en a magyar tárgyalófelek miatt vont párhuzamot 1956 október-novembere 
és 1968 augusztusa között: „Abból indultak ki, hogy ebben a helyzetben [a 
moszkvai tanácskozáson] nem lehetne elkerülni a csehszlovákiai események 
eltérő megítéléséből származó vitát, amely nem pozitív eredményt, hanem a 
szembenállás további elmélyülését, legrosszabb esetben nyílt szakadást ered-
ményezne. Értékelésük szerint a helyzet most súlyos, súlyosabb, mint 1956-ban 
volt. Úgy vélik, hogy az európai biztonságért, a NATO ellen, a baloldali erők 
egységének megteremtéséért tett tízéves munkájuk vált kérdésessé, és újra 

31 Giancarlo Pajetta (1911–1990). Tekintélyes kommunista politikus, az OKP meghatáro-
zó, arculatformáló tagja. Az ellenállás éveiben Nullo álnéven az Avanguardia igazgatója és 
a Kommunista Internacionálé olasz képviselője. 1946-tól illetve 1986-tól halálig az olasz 
és az európai parlament képviselője volt. 1948-tól az OKP Titkárságának tagja. Hosz-
szú ideig volt a l’Unità és rövid ideig a Rinascita főszerkesztője. A párt kezdetben Giorgio 
Amendola, később Giorgio Napolitano vezette reformszárnyához tartozott, de mindig 
lojálisan képviselte a főtitkár által szabott irányvonalat, még akkor is, ha személyes vé-
leménye ettől eltért. Az OKP Vezetőségéből Pajetta járt a legtöbbet Magyarországon, s 
fontos kapcsolattartóvá vált az olasz párt és az MSZMP között. Berecz János visszaemlé-
kezése szerint: „Pajettának csak szólni kellett, és már jött is.”

32 Pajetta látogatása formailag válasz volt Komócsin 1968. márciusi római vizitjére. Lásd: 
Gramsci Archivio PCI Esteri. MF: 0552. 2741-2748.

33 M-KS 288. 32.b 1968. 167. 40.
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problémát jelent több olyan elvi kérdés, mint a békés egymás mellett élés, 
a békés átmenet a szocializmusba, a szocialista építés demokratizmusa, a 
többpártrendszer lehetősége stb. Érzéseik a Szovjetunióval szemben komoly 
megrázkódtatást szenvedtek. Pártjukban, kádereikben mélyen gyökerezik 
a Szovjetunió iránti szimpátia, de az olasz elvtársak érzik ezt a sebet. Szá-
molnak ezzel, súlyos károkat kell helyrehoznunk, és ezt közösen [a testvér-
pártoknak együtt] kell tennünk. Aggódnak amiatt, hogy az ilyen válságok 
tízévenként ismétlődnek. Úgy látják, hogy a szocialista országok államkö-
zi kapcsolatai ránehezednek a pártközi kapcsolatokra. Aggódnak amiatt is, 
hogy [Moszkvában] mindig csak egyfajta szocialista modellt hajlandóak el-
fogadni. Úgy vélik, hogy [mi, a Varsó Szerződés tagjainak állampártjai] a szo-
cialista országok határait tekintjük a szocializmus határainak, és ezt olyan 
módszerekkel tesszük, amelyek akadályozzák a szocializmus térhódítását. 
Pajetta elvtárs ismételten kérte, hogy higgyünk őszinteségükben és megren-
dülésükben.” 

Pajetta szavainak erejét mutatja, hogy az OKP-val együtt az FKP az el-
sők közé tartozott azon nyugat-európai demokratikus pártok sorában, me-
lyek elítélő véleményüknek adtak hangot az elszomorító prágai hírek halla-
tán. A katonai akciót követő napokban a párt napilapja, a L’Humanité – az 
FKP34 hivatalos állásfoglalásnak megfelelően – bizonyító erejű fényképek-
kel illusztrált írásokat közölt, s ezek kiválóan igazolták a beavatkozás elké-
pesztő értelmetlenségét, annak teljes elutasítását mind a kormány, mind a 
csehszlovák állami szervek, a CSKP apparátusa, és végül, de legerősebben a 
nép részéről. Kiemelt ügyként kezelve, sorra közölték le az általuk legálisnak 
tekintett csehszlovák országgyűlés és egyéb állami intézmények nyilatko-
zatait, mindemellett hathatósan támogatták a CSKP és az állami szervek 
demokratikusan megválasztott vezetőit. Az MSZMP KB Külügyi Osztá-
lya számára készült referátum az alábbi szinopszist kínálja:  „Véleményük 
szerint a csehszlovák  pártvezetés a tömegek bizalmának birtokában képes 
lett volna úrrá lenni a nehézségeken, így az 1956-os magyarországi helyzettől 
eltérően semmi sem indokolta a katonai beavatkozáR , s a szovjet pártsajtóban 
megjelent cikkek egyetlen olyan tényt sem tudtak felhozni, amely 17 nappal 
a pozsonyi találkozó után olyan fordulatot idézett volna elő Csehszlovákiá-
ban, hogy a katonai beavatkozás valóban szükségessé vált volna.” Utóbbi iga-
zolása, tehát a csehszlovákiai intervenció kimerítő indoklása Komócsin ró-

34 A francia párt egyik jellegzetes, sajátos motívuma volt az önálló bírálat jogának fenntar-
tása a szovjettel való szövetség megőrzésével együtt. Ez az elvi alapvetés a későbbiekben 
több ellentmondásos helyzetet eredményezett, hiszen nemzeti identitása és Moszkvától 
való függése egyaránt hangsúlyos szerepet kapott politikájában. Igaz, az FKP mind hagyo-
mányában, mind pénzügyileg jobban függött Moszkvától, mint olasz elvtársaik. Jellemző 
töredék, hogy Andropov temetésén 1984-ben a protokoll szerint Marchais és Cunhal is 
előbb járulhattak a ravatalhoz, mint Berlinguer. Lásd bővebben: D’Alema 2004: 70.)
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mai viszontlátogatásán is elmaradt. Az MSZMP KB külügyi titkára az OKP 
meghívására 1969. október 23-25 között megbeszéléseket folytatott az olasz 
testvérpárt prominenseivel, így Longóval, Pajettával és Enrico Berlinguer35 
főtitkárhelyettessel. A tárgyalásról készült jelentés36 néhol szó szerint idézi 
az olasz főtitkár  szavait, aki ezúttal az ’56-os magyar és a ’68-as csehszlo-
vák események hátteréről beszélt, egyúttal békülékeny hangnemet megütve 
kissé finomított a prágai helyzettel kapcsolatos pártállásponton: „A Longo 
elvtársnál folytatott megbeszélésén Komócsin elvtárs átadta Kádár elvtárs 
jókívánságait, majd röviden a kétoldalú kapcsolatokról beszélt, hangsúlyozva 
a mostani véleménycsere eredményeit is. Mint aktuális problémát említette, 
hogy a csehszlovák testvérpárt vezetésének és személyesen [Gustáv] Husák 
elvtársnak nagy szüksége lenne a nemzetközi kommunista mozgalom, így az 
olasz párt internacionalista támogatására is. Longo elvtárs fő feladatnak a 
csehszlovák párt meggyőződésen és bizalmon alapuló egységének megterem-
tését nevezte. Az olyan egység, amelynek alapja az adminisztratív intézkedé-
sektől való félelem, nem lehet tartós – mondotta. Longo elvtárs kijelentette, 
hogy nem kételkedik Husák elvtárs jó szándékában, de a »pokolba vezető 
út is jó szándékkal van kikövezve«. (…) »Ma Husákkal és a csehszlovák elv-
társakkal sok mindenben nem értünk egyet. Ez nem szeszélyből fakad. A 
helyzet rendezése a csehszlovák párt feladata, de vannak nemzetközi vo-
natkozásai. Az 1956-os ellenforradalom után a magyar kormány már decem-
berben nyilatkozatban hangsúlyozta a beavatkozás rendkívüli, kivételes jellegét. 
A csehszlovákiai események után ilyen nyilatkozat nem volt, éppen ellenkezőleg. 
Ellenségeink ezt kihasználták arra, hogy széltében-hosszában Brezsnyev-
doktrínáról beszéljenek. Így nehéz a szocializmus megvalósításáért harcol-
ni.« (…) »Mi meghirdettük a szocializmushoz vezető olasz utat. Ugyanakkor 
ideológiánkban és gyakorlatilag is internacionalisták vagyunk. E két dolog 
nem kerülhet összeütközésbe, mert a szocializmus érdekeit világméretekben 
nézzük.« (…) »Husák és a csehszlovák vezetés a nézetkülönbségek kiküsz-
öbölésére törekszik. Mi ezt nem akarjuk megnehezíteni« – mondotta még 
Longo elvtárs.” Az olasz pártvezér mondatait olvasva rögtön szembeötlik a 
szovjet katonai akcióba beleegyező, a Varsói Szerződés csapatait behívó nyi-
latkozat képtelensége. Nyilván Longo is jól tudta, hogy ilyen dokumentum 
az akkori helyzetben egyszerűen nem születhetett, s amennyiben mégis elő-
került volna egy hasonló irat, annak vélhetően senki sem adott volna hitelt. 
Komócsin sem reagált Longo abszurd felvetésére, mely a tárgyalások gyenge 
mellékzöngéje volt csupán. 

35 Enrico Berlinguer (1922–1984). 1949-től 1956-ig az olasz KISZ (Federazione Giovanile 
Comunista Italiana, FGCI) titkára. 1972 és 1984 között az OKP főtitkára. 

36 M-KS 288. 32.b 1969. 56. 298-304.
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Komócsin római látogatása alapvetően eredményes volt; többek között 
végleges megállapodás született arról, hogy Kádár még 1969 folyamán inter-
jút ad a l’Unità-nak. A cikk december elsején meg is jelent.37 A címlapon hir-
detett riportot Giuseppe Boffa készítette, de a kérdések, s a rájuk adott vála-
szok bővebben egyik szovjet beavatkozást sem érintették. Sokkal többet árul 
el a két párt kapcsolatáról az a feljegyzés38, ami az SZKP XXIV. kongresszu-
sán  résztvevő magyar (Kádár, Komócsin, Nemes Dezső) és olasz (Berlinguer, 
Pajetta, Sergio Segre39, Giovanni Carletti összetételű) pártküldöttségek kö-
zötti, 1971. április 5-én történt találkozóról készült. A félhivatalos moszkvai 
egyeztetést az olasz delegáció kezdeményezte, és a lengyelországi válságról 
cseréltek véleményt. Az idézett dokumentum tanúsága szerint a következő, 
’56 és ’68 hasonlóságait taglaló beszélgetés zajlott le: „Pajetta elvtárs kérdésé-
re válaszolva Kádár elvtárs elmondta, hogy a lengyelországi eseményeknek 
elvileg nem lett volna szabad előfordulniuk. Az 1956-os magyarországi esemé-
nyek nem csupán magyar események voltak. Hasonló a helyzet a csehszlovákiai 
és a lengyelországi eseményekkel. A szocialista rendszeren belüli problémákról 
van szó, amelyek megoldása valamennyiünk szívügye.” A magyar főtitkár 
szavait az olaszok elismeréssel nyugtázták, a jelek szerint ezúttal sem fogal-
maztak meg különvéleményt az MSZMP és Kádár legitimációja szempont-
jából kulcsfontosságú ’56-os forradalommal kapcsolatban. Az OKP visszafo-
gott, konfliktuskerülő hangvétele nem lepte meg a magyar felet. Budape� en 
tudták, hogy az 1968-as baloldali-rendszerellenes lendület a hetvenes évek 
elején érezhetően alábbhagyott, miközben a nyugati KP-k többsége kivárás-
ra játszott. Ez és a sorra elbukó kelet-európai újító kezdeményezések után 
egyedüliként túlélő magyar gazdaságirányítási reform viszonylagos sikere 
jelentősen felértékelte az MSZMP és Kádár szerepét. Az OKP elismerte, 
hogy az MSZMP 1968 folyamán kényszerpályán mozgott, és Magyarország 
szerepvállalása Csehszlovákia megszállásában bár nem menthető, de Kádár 
mégis tett lépéseket a beavatkozás elkerülése és a békés rendezés megvalósí-
tása érdekében. Feltételezhetjük, hogy a keleti blokk viszonyrendszerét kivá-

37 Kádár előtt Nyers Rezső adott interjút a l’Unità-nak. Giancarlo Pajetta – egyben az OKP 
napilapjának igazgatója – még 1969. július 15-én levélben fordult az MSZMP-hez, a Ká-
dárral készítendő interjú ügyében, melyre a magyar pártfőtitkár pozitívan reagált. Az 
interjú a lap harmadik oldalán kapott helyet és az alábbi témakörökre korlátozódott: „A 
magyar párt történetének megítélése Kun Bélától Rákosiig, és azóta napjainkig – A mun-
káspárt szövetségi politikája és az értelmiség – A Magyarországon végrehajtott gazda-
sági reform első eredményei és kihatása a politikai demokrácia fejlődésére – Mennyiben 
mondható szocialistának a magyar társadalom? – Pozitív vélemény a moszkvai tanácsko-
zásról a nemzetközi nézeteltérések ellenére – Az európai biztonság és a Brandt kormány 
– A nemzetközi kommunista mozgalom egységének erősödése.” Lásd: M-KS 288. 32.b 
1969. 56. 323-324.

38 M-KS 288. 32.b 1971. 47. 238-242. 
39 Sergio Segre (1926–). 1970-től az OKP KB Külügyi Osztályának vezetője.
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lóan ismerő OKP látta és belátta a keleti testvérpártokra rótt kötelességek 
vonzatait, de különbséget tett a feltétel nélküli parancsteljesítés és a kény-
szerű engedelmesség között.40 Utóbbira kiváló bizonyíték lehetett Kádár és 
Dubček komáromi találkozója. A magyar félnek volt félnivalója és aktív ta-
pasztalata is az SZKP rugalmatlansága felől, ráadásul az 1968 januárjában 
bejelentett új gazdasági mechanizmus és a prágai bársonyos reformok közti 
párhuzam könnyűszerrel megvonható volt. Mindezek ismeretében ’56 és ’68 
ügye átmenetileg lekerült az OKP napirendjéről, egészen 1976-ig, a magyar-
országi forradalom 20. évfordulójáig. Szóhasználatuk 1968 és 1976 között 
ennek megfelelően mit sem változott. A magyar ’56 és a csehszlovák ’68 kap-
csán továbbra is sajnálatos eseményekről vagy tragikus végkifejletről beszéltek, 
ugyanakkor élesen elválasztották egymástól a két szovjet katonai beavatko-
zás hátterét, illetve az azokat kiváltó állampárti döntéseket. Bár taktikusan 
ritkábban hozták szóba, de két teljesen különböző eseménysort láttak: egy, 
az MDP elhibázott politikája folytán teljes összeomlással, társadalmi visz-
szarendeződéssel és adott esetben szélsőjobboldali előretöréssel fenyegető 
magyar ’56-ot illetve a példaszerű csehszlovák szocialista megújulásra adott 
durva szovjet választ. Teljesen eltért a három főszereplő megítélése is: kiáll-
tak Dubček mellett, nagyra tartották a kádári konszolidáció eredményeit, 
viszont 1956 októberéről és Nagy Imréről jószerivel hallgattak.  

’56 HUSZADIK ÉVFORDULÓJA AZ OKP ÉRTELMEZÉSÉBEN

A magyar forradalmat követő két évtizedben  – külső és belső tényezők 
együttes hatására – a nyugat-európai KP-k többségének gondolkodása szá-
mos ponton egyező módon változott. Az OKP 1976-ra már kiheverte a cseh-
szlovákiai bevonulás okozta sokkot, kezdeményezője volt a katolikusok és 
kommunisták közti folyamatos párbeszédnek, míg új főtitkára, Berlinguer 
hitet tett a történelmi kompromisszumnak nevezett összefogás mellett – igaz, 
a bátor kísérlet később megrázó fordulatok során zátonyra futott. Az olasz 
kommunisták az 1975-ös helyhatósági választásokon kimagasló eredményt 
értek el, így a rákövetkező év parlamenti megmérettetése előtt sokan már 
leendő kormánypártként tekintettek rájuk. A pártra adott szavazatok meg-
ugrása korántsem a véletlen műve volt. Ebben számos előremutató belpoliti-
kai kezdeményezésük mellett fontos szerepet játszott diplomáciai rugalmas-
ságuk, a testvérpártokkal, különösen az SZKP-vel kialakított dialektikus 

40 Száll József római nagykövet 1968. szeptember 14-én személyesen tájékoztatta az OKP 
egyik politikusát a magyar fél magatartásának okairól. Kifejtette, hogy Kádár nagyra be-
csüli Longót annak kritikus szemléletéért, és a szovjet vezetés bátor bírálatáért. Lásd: 
Gramsci Archivio PCI Esteri. MF: 0552. 2776-2779.
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viszonyuk és a nemzetközi munkásmozgalom alapvető ígéreteinek mindun-
talan felemlegetése, ami érezhetően frusztrálta a magasztos elvek és a szocia-
lista rögvalóság különbségeit áthidalni képtelen állampártokat – természete-
sen nem mindegyiket egyformán. Az irányváltás a nyugati pártok 
vezetésében is visszaköszönt. 1968-ban az utókor által átmenetinek, azaz két 
nagyon is különböző korszak összekötőinek tartott főtitkárok – Longo és 
Rochet – álltak a legnagyobb nyugati KP-k élén. A félhivatalos szóhasználat-
tal eurokommunizmusként aposztrofált – idővel esetinek bizonyuló – szövet-
ség már az új pártvezetők, Berlinguer és Georges Marchais,41 illetve az im-
már főszereplőként feltűnő, Santiago Carrillo42 partnerségén nyugodott. 
1971. július 11-én, az OKP szülővárosában, Livornóban Berlinguer és Carrillo 
többezres tömeg előtt mondott beszédet.43 A nagygyűlés hitet tett a 
falangizmus fogságából lassan kiszabaduló Spanyolország függetlensége és a 
progresszív Európa gondolata mellett. A két párt közös nyilatkozatát idézve 
Carrillo kijelentette, hogy az általuk megálmodott szocializmus sok más 
mellett „érvényre juttatja az egyéni és kollektív szabadságjogokat, az állam 
függetlenítését az egyháztól, a többpártrendszert, a szakszervezetek önálló-
ságát, a vallásgyakorlás szabadságát, a szólásszabadságot, továbbá a kultúra, 
a művészetek és a tudományok szabadságát.” Olyan szocialista rendszerről 
beszélt, ami „a demokratikus gazdasági tervezés keretei között biztosítja a 
termelés színvonalának emelését, megteremtve az állami és a magánszektor 
akadálytalan fejlődésének feltételeit.” Berlinguer még ennél is messzebbre 
ment. A szocializmus a demokráciában elv szellemében felsorolta mindazokat 
a vívmányokat, amelyekről céljuk elérése érdekében semmilyen körülmé-
nyek között sem mondhatnak le: egyebek mellett az egyéni szabadságjogok-
ról, az általános választójogról és a képviseleti demokrácia újító eredményei-
ről, a szakszervezeti, népi és kulturális egyesülések valamint a politikai 
pártok szabad szervezkedési jogáról és teljes autonómiájáról téve említést. 
Alapelvként szögezte le a vallási és ideológiai irányzatoktól független állam 
megteremtését. Beszéde heves reakciókat váltott ki Moszkvában, a Pravda 
pedig több, az OKP különutasságát bíráló cikket is közölt. Utóbbiakra Pajetta 
válaszolt 1975 októberében44; visszautasította a szovjet parancsokat s hatá-
rozottan kiállt pártja döntési szabadsága mellett, egyben megvédte 
Berlinguert: „a Pravda cikkei annyiban érdeklik az olasz kommunistákat, 
hogy azok részét képezik a Szovjetunióban és a nemzetközi szintéren folyó 

41 Georges Marchais (1920–1997). 1992 és 1994 között az FKP főtitkára.
42 Santiago Carrillo (1915–). 1960 és 1982 között a Spanyol Kommunista Párt (továbbiak-

ban: SKP, Partido Comunista de España, PCE) főtitkára. 1977-ben publikálta elemző-
programadó művét, az „Eurokommunizmus és az állam”-ot (Eurocomunismo y Estado).

43 M-KS 288. 32.b 1975. 124. 188-192.
44 M-KS 288. 32.b 1975. 124. 219.
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vitáknak.” Rövidesen bebizonyosodott, hogy az SZKP ismét célt tévesztett, 
sőt az 1975-ös év szovjet sajtókampányai, a nyugat-európai kommunista szö-
vetségkeresés hűvös fogadtatása is szerepet játszhatott egy, a korábbiaknál 
sokkal markánsabb kinyilatkoztatás megszületésében. A szovjet felet meg-
döbbentő, szóban forgó interjú 1976. június 15-án jelent meg a legnagyobb 
példányszámú olaszországi napilapban.45 A Corriere della Sera riportere, 
Giampaolo Pansa az OKP római központjában beszélgetett Berlinguerrel, s 
az interjú egyes mondatai bejárták a világsajtót.46 Az alábbiakban a legfonto-
sabb részeket közöljük: „Kérdés: Az Önök pártjának egyik nyugtalanító kap-
csolata a Szovjetunióhoz fűződő viszony. Berlinguer: Autonómiánk teljes. Az 
OKP abszolút szabadon határozza meg saját politikáját. Teljesen autonóm 
módon ítéli meg a szocialista országok tapasztalatait, és rámutat a szabad-
ságjogok súlyosan korlátozott jellegére. Amikor kelet felé tekintünk, nem 
igaz, hogy mindent fekete szemüvegen keresztül nézünk. Ez csupán egy má-
sokétól »eltérő«  és nem egy »nem autonóm« vélemény. K: Úgy gondolja, hogy 
Berlinguert eretneknek tartják, amiért pluralizmusról beszél? B: Nem tu-
dom, hogyan tekintenek rám. Inkább az a benyomásom, hogy a Szovjetuni-
óban néhányan megragadtak a marxizmus olyan felfogásánál, amely azt el-
vek zárt összességének tekinti, és úgy gondolják, hogy ezek szó szerinti 
megfogalmazása minden kérdésre választ ad. K: Ha most Brezsnyev hallgat-
ná, mit gondolna Önről? B: Elképzelni sem tudom. K: Egészen bizonyos Ön 
abban, hogy a Szovjetunióban nincs elidegenedés? B: Talán még a szocialista 
társadalmakban is létezik az elidegenedés bizonyos formája. Ott a dolgozók 
többé nem érzik kizsákmányoltnak magukat, de tudják, hogy nem valósul 
meg a teljes részvételük mindabban, amit tesznek. Kétségtelen, hogy a Szov-
jetunióban létezik bírálat, a dolgozók és az állampolgárok aktívan bekapcso-
lódnak a gazdasági és társadalmi életbe. Úgy vélem azonban, hogy a vita és a 
dolgozók részvétele nem kielégítő a nagy horderejű kérdések eldöntésében. K: 
Ön valóban úgy beszél, mint egy »olasz Dubček«… B: Nagyon tisztelem 
Dubčeket, de nem hiszem, hogy hasonlítanék rá. Neki is megvan a maga vér-
mérséklete, nekem is a sajátom.  K: Dubček talán más temperamentumú, de 
a szovjet harckocsik elsöpörték a színtérről. Igazságtalannak tartja azt, aho-
gyan véget vetettek politikai pályafutásának? B: Igen, kétségtelenül igazság-
talan volt. K: Ön mindent megtett, hogy segítsen? B: Igen, utána is. Nem mu-
lasztottunk el bírálni és közbelépni. Sajnos egy megállíthatatlan mechanizmus 
lépett életbe. K: Nem tart attól, hogy Moszkva ugyanolyan véget szán 
Berlinguernek és eurokommunizmusának, mint Dubčeknek és az ő »ember-
arcú szocializmusának«? B: Nem. Mi a világ más részéhez tartozunk. És fel-
téve, hogy meg is van a szándék, a legcsekélyebb lehetőség sem nyílik arra, 

45 M-KS 288. 32.b 1976. 217. 108-112.
46 Valentini 2004: 259-260.
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hogy a Szovjetunió gátolja, vagy feltételekhez kösse a szocializmushoz vezető 
utunkat. Arról valóban lehet vitatkozni, hogy a Szovjetuniónak vannak-e 
hegemón törekvései a vele szövetséges országokkal szemben. Nem fordult elő 
azonban soha egyetlen cselekedet sem, amely arra utalna, hogy a Szovjetunió 
át akarná lépni a Jaltában kijelölt határokat. K: Tehát Ön éppen azért érzi 
nagyobb biztonságban magát, mert Olaszország a nyugati világhoz tartozik? 
B: Úgy érzem, mivel Olaszország nem tartozik a Varsói Szerződéshez, így 
teljes a bizonyosság, hogy mindenféle feltételek nélkül haladhatunk tovább a 
szocializmushoz vezető olasz úton. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyu-
gati világon belül nincsenek problémák: kénytelenek vagyunk a NATO-n 
belül, azaz egy olyan katonai szövetségen belül, melyet nem kérdőjelezünk 
meg, követelni Olaszország jogát, hogy autonóm módon határozhasson sorsa 
felől. K: Egyszóval az Atlanti Egyezmény hasznos védőpajzs lehet a »szabad-
ságban megvalósítandó szocializmus« számára? B: Azt akarom, hogy Olasz-
ország ezért se lépjen ki a NATO-ból. És nem csupán emiatt, hanem azért is, 
mert kilépésünk felborítaná a nemzetközi egyensúlyt. Biztosabban érzem 
magam ebben a helyzetben. Látom azonban, hogy itt is komoly kísérletet 
tesznek autonómiánk korlátozására. K: Mindenesetre Ön nem hiszi, hogy a 
»szocializmus a szabadságban« elve inkább megvalósítható a nyugati rend-
szerben, mint a keletiben? B: De, feltétlenül, mivel a nyugati rendszer keve-
sebb korlátot szab. Egy dolgot azonban tartson szem előtt! Odaát keleten azt 
akarnák, hogy úgy építsük a szocializmust, ahogyan azt ők szeretnék. Vi-
szont itt, a nyugati szabadságban néhányan azt sem szeretnék engedni, hogy 
egyáltalán hozzákezdjünk a szocializmus építéséhez.” 

A Berlinguerrel készített interjú lebontotta a múlttal való szembenézés 
előtt tornyosuló utolsó falakat, egyben arra is megadta az esélyt, hogy a ma-
gyar forradalom 20. évfordulója kapcsán tisztázzanak egyes félreértéseket. A 
korábbi évek olasz kommunista retorikájában az ’56-os budapesti ősz mint 
az ellenforradalmi erők reakciós fellépése nyomán kialakult akut válság jelent 
meg. Pajetta éppen az ellenforradalmi erők kizárólagosságát vonta kétségbe 
a L’espresso hetilapnak adott interjújában, ami 1976. október 4-én jelent meg. 
Az MSZMP-t kínos helyzetbe hozó cikkben Pajetta a következőket állította: 
„1956 hosszú-hosszú év volt, sok egymásba kapcsolódó eseménnyel, ellent-
mondással, érzelmi visszahatással, vitával, de munkával is, főleg egy olyan 
pártban, amely képes arra, hogy előre nézzen, és előre menjen. Fájdalmas év 
volt. Azok is, akik belülről ismerték a pártot, a munkásmozgalmat, megüt-
köztek, megdöbbentek azokon a tényeken, amelyekről sosem hitték volna, 
hogy lehetségesek. (…)A tömeges kivégzések és a gyártott perek éveiben, ame-
lyekről Hruscsov szólt titkos beszámolójában a XX. kongresszuson, én [olasz] 
börtönben voltam. Amikor ’56-ban megtudtam mi történt, emlékszem, az 
döbbentett meg, hogy nem politikai ellenfeleket, összeesküvőket végeztek ki, 
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hanem olyan kommunistákat, akik nem voltak ellenségek, és hősiesen visel-
kedtek. Kérdés: Ön szerint a tisztogatások és kivégzések elfogadhatóak lettek 
volna, ha csak a politikai ellenzék ellen irányulnak? P: Nem, szó sincs róla. De 
akkor mindenestre lehetett volna akár a politikai ellentétek kiéleződésének 
is tulajdonítani őket. Látván azonban, hogy olyan vezetőket is kivégeztek, 
akik nem tartoztak az ellenzékhez, arra kényszerültünk, hogy átértékeljünk 
mindent, másképp nézzük magát a politikai harcot is. Megértettük, hogy a 
Szovjetunióban hosszú éveken át kegyetlen, féktelen és vak önkény uralko-
dott. Megértetettük, hogy a politikai harc tűrhetetlen módszereit használták 
már sokkal korábban is. Már akkor is, amikor ezt nem is sejtettük. K: Abban 
az évben került sor a választásokra is… P: Igen. Emlékszem, hogy a válasz-
tási kampány előtt vita folyt a Vezetőségben. Meglehetősen élénk vita volt, 
mert egyesek, köztük én is és Amendola47 is azt hangoztattuk, hogy nekünk 
kell elsőnek beszélni arról, ami a Szovjetunióban Sztálin idejében történt. 
Igazunk is volt, már akkor rögtön, ilyen módon ugyanis vissza tudtuk verni 
ellenfeleink hadjáratát, amely teljes egészében a sztálini bűnökre épült. Per-
sze, az is igaz, hogy többet is tehettünk volna. Nekünk kellett volna kiadnunk 
Hruscsov beszámolóját. Alaposabban kellett volna kutatnunk, feltárnunk a 
bűnök történelmi gyökereit. Nevén kellett volna neveznünk a dolgokat. Igen, 
1956 a nagy és kegyetlen csalódások éve volt, de az illúzióké is. Akkor azt hit-
tük, meg lehet magyarázni, értetni a munkásmozgalom története e rettenetes 
szakaszának okait. K: Mi volt az eseményekről alkotott rögtöni ítéletük? P: 
Úgy véltük, hogy a poznani és a magyar események, de még az OSZP velen-
cei kongresszusa is elkerülhetetlen kisiklások voltak a moszkvai leleplezések 
hatására. Egyek voltunk abban, hogy mélységesen felháborodtunk azokon a 
borzalmas dolgokon, amiket Hruscsov mondott el, de abban is, hogy megve-
tettük azokat, akik ezek hatására összeomlottak. Nem akartunk azok olda-
lán állni, akiket »Mindszenty bíboros partizánjainak« neveztek… K: Nem, 
hanem inkább a szovjet beavatkozás mellett foglaltak állást. P: Mondjuk in-
kább azt, hogy Kádár mellett. Főleg miután észrevettük, hogy kihasználva 
egy jogos lázadás48 eseményeit, egyesek világkonfliktust robbanthatnak ki. 
(…) Ne felejtsük el, hogy abban az időben vette kezdetét az imperialista ag-
resszió Egyiptomban! Ha akkor Magyarország is forró ponttá válik, világmé-
retű válság keletkezhetett volna. Így végül elfogadtuk a katonai beavatkozás 
fájdalmas tényét, de nem mulasztottuk el, hogy rámutassunk Rákosi tel-
jes felelősségére. (…) Togliatti azokban az időkben nagyon elítélte Rákosit. 
Felidézhetek két mozzanatot. Egy évvel a magyar események kirobbanása 
előtt én továbbítottam egy kérést Togliattihoz, hogy a l’Unitá közöljön egy 

47 Giorgio Amendola (1907–1980). Politikus, író, antifasiszta ellenálló. Az OKP meghatá-
rozó alakja, reformere. 1929-től a párt tagja; 1948-tól haláláig parlamenti képviselője.

48 A félkövérrel szedett kiemelések tőlem származnak.
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Rákosit támogató cikket. Togliatti így felelt nekem: »Ugyan, miért támogat-
nánk? Annak az embernek már rég nem szabadna azon a helyen lennie.« A 
második eset már a zavargások kirobbanása után történt: Rákosi segítséget 
kért Togliattitól, de az OKP vezetője ezt is figyelmen kívül, válasz nélkül 
hagyta. Az igazság az, hogy úgy véltük: az ottani zűrzavar az elkövetett 
politikai hibák logikus következménye volt. K: Akkor miért viselkedtek 
másképp 1968-ban, amikor elítélték a Csehszlovákiában történt szovjet be-
avatkozást? P: Csehszlovákia esete más volt. 1956-ban ellenforradalmárok 
is felléptek. Szerintünk 1968-ban Prágában nem voltak ilyenek. Ami volt, az 
a szocializmus életképességét tanúsította csupán. Egyébként legjobb próbája 
akkori ítéletünknek mindaz, ami később történt: Magyarországon kevéssel 
1956 után meglepően pozitív eredmények születtek. K: Ezek szerint Ön úgy 
véli, ha úgynevezett ellenforradalmi veszély fenyeget egy kormányt, amely-
ben a kommunisták is jelen vannak, jogosnak tekinthető, hogy a Szovjetunió 
beavatkozzék? P: Nem! Ilyen beavatkozást csak akkor tudok elfogadni, ha 
előtte nyílt intervenció történt egy másik külföldi hatalom részéről is.”

Pajetta válaszai a L’espresso provokatív kérdéseire Budape� en sem ma-
radhattak visszhang nélkül. Az OKP befolyásos tagja „jogos lázadásról”, a 
„Rákosi-klikk teljes felelősségéről” beszélt, miközben az – általa később csak 
véletlen elszólásnak nevezett – „is” kötőszó szinte új értelmet adott az egész 
interjúnak. Pajetta állításainak többsége visszaköszönt a Kádárral korábban 
interjút készítő Giuseppe Boffa cikkében, melyet 1976. október 17-én közölt 
a l’Unitá-ban. Boffa Pajettához képest némiképp visszafogottan fogalmazva, 
mintegy bevezetőként „népi megmozdulásról” írt, majd megállapította, hogy  
„(…) a magyar helyzetet a vezetés előző évek során elkövetett bűnei, súlyos 
hibái tették drámaivá, az események heves kommunistaellenességet, ellen-
forradalmi mozzanatokat is tartalmaztak. A nemzetközi körülmények 
indokolttá tették a szovjet katonai beavatkozást. Azonban elutasítottuk 
már akkor is, s elutasítjuk azóta is azt, hogy a magyar népi megmozdulást 
pusztán és egyszerűen ellenforradalomnak minősítsük. (…) A budapesti 
események drámai módon vetették fel minden ország számára annak szük-
ségességét, hogy a szocializmus építését kísérje egy igazi demokrácia kifej-
lődése is, mégpedig nemcsak úgy, hogy a [szocialista] építőmunka általános 
egyetértéssel találkozzék, hanem úgy is, hogy megvalósuljon a néptömegek 
valódi részvétele, ami nélkül nincs szocializmus. (…) Magyarországon Kádár 
ügyes politikája és a párt megújítása a későbbi években begyógyította az ’56-
ban szakított sebeket, de sok akkor felvetett, az egyes szocialista országok 
közötti kapcsolatokra és az adott országok belső viszonyaira vonatkozó kér-
désre azóta sem kaptunk megnyugtató választ. Az érintett országok ezek-
kel [a problémákkal] azóta sem néztek szembe olyan alapos és mélyreható 
módon, ahogyan ez számunkra szükségesnek tűnt már akkor is. (…) Ami az 
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OKP válaszát illeti: az olasz párt lényegében ’56-ban indult el az autonómia, 
a szocializmus nemzeti útja felé. Togliatti levonva a tanulságokat már akkor 
elkezdte megfogalmazni a nemzetközi kommunista mozgalom sokközpon-
túságának elvét.” Boffa cikkére válaszul pár nappal  később egész oldalas ösz-
szeállítást közölt az ’56-os eseményekről a torinói illetőségű La Stampa is, 
de meglepő módon kevésbé sarkosan fogalmazott a húsz évvel korábbi ma-
gyar forradalmat illetően. A polgári lap cikke emlékeztetett arra, hogy éppen 
1956 szentesítette a jaltai határokat, Európa két befolyási övezetre osztását 
– mindkettő „érinthetetlen” a másik fél számára –, a világpolitika bipolari-
tását a két vezető nagyhatalom között, végeredményben azt a nemzetközi 
rendszert, amelyet az 1975-ös helsinki értekezlet foglalt okmányokba. 

Miután a baráti olasz sajtó merőben új gondolatoknak adott teret, az 
MSZMP KB Külügyi Osztálya a gyors tájékoztatás érdekében a következő kér-
déssel49 fordult a római nagykövetséghez: „A magyarországi ellenforradalom-
mal kapcsolatban az olasz pártvezetés és újságírók részéről olyan nyilatkozatok 
és írások jelentek meg, amelyek változást jeleznek az OKP-nak az 1956-os ma-
gyarországi események jellegére vonatkozó érvelésében. Hogyan kell értelmez-
nünk ezt a változást, illetve ennek indítékait?” Nem kívánva magára haragíta-
ni az MSZMP-t, talán abban a hitben, hogy túlságosan is elvetette a sulykot, 
az OKP inkább okosan hátrébb lépett. Nem véletlen, hogy a sorban harmadik-
ként, Pajetta és Boffa után, az előbbiektől teljesen eltérő habitusú Alessandro 
Natta50 is megszólalt ’56 ürügyén. Az árnyaltabb értékelésre törekvő vezető-
ségi tag az OKP havi rendszerességgel megjelenő kulturális folyóiratának, a 
Rinascita-nak adott interjút51 1976. november 5-én, „Döntő lépés a szocializ-
mushoz vezető úton” címmel. A beszélgetés következő részletei az MSZMP 
irányába tett békéltető gesztusként is értelmezhetőek: Kérdés: Induljunk ki a 
történelmi valóságból és tapasztalatok alapján alkotott ítéletekből: mi is volt 
valójában 1956? Natta: 1956 őszének eseményeiről a napokban megjelent szá-
mos visszaemlékezés és elemzés az OKP elégtelen figyelméről is említést tesz, 
mintha arról lenne szó, hogy feledni vagy elhomályosítani akarnánk az esemé-
nyeket. Rögtön ki kell jelentenem, hogy nálunk jobban senki nem törekszik arra, 
hogy újból megerősítse azon viharos és kivételes év történelmi fordulatának értékeit. 
Tehát éppen hogy nem elfeledésről van szó! Annyira meg vagyunk győződve 
az ’56-os események jelentőségéről, hogy úgy véljük, nehéz lenne az OKP által 
vitt politika fejlődési vonalának, előretörésünk okainak, pártunk mai valósá-
gának megértése, ha nem vennénk számba a kritikára törekvő erőfeszítéseket, 
a megújulás melletti elkötelezettséget, a szocializmushoz vezető demokratikus 

49 M-KS 288. 32.b 1976. 217. 13-15.
50 Alessandro Natta (1918–2001). Berlinguer halála után, 1984 és 1988 között az OKP fő-

titkára, a Vezetőség tagja.
51 M-KS 288. f. 32.b 1976. 217. 242-248.
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út olasz stratégiájának elméleti és politikai kifejtését, amelyet abban a viharos 
és megrázkódtatásokkal terhes évben végrehajtottunk. Úgy tettük ezt, hogy 
egyidejűleg tisztában voltunk a világban végbemenő politikai összeütközéssel. 
Mert 1956 nemcsak a XX. kongresszus, a lengyelországi események, a  magyar 
tragédia, de az Egyiptom ellen végrehajtott angol-amerikai agresszió éve is volt. 
Országunkon belül pedig ebben az évben – összefüggésben az előbbi történé-
sekkel is – nem csupán az antikommunista keresztes háború feltámasztását kí-
sérelték meg, de az OKP elleni támadások idején egyesek még a párt erőszakos 
feloszlatására is javaslatot tettek. (…) Ebben az évben következett be a baloldal 
egységének megbomlása, az OKP és az OSZP eltávolodása egymástól. (…)Vol-
tak problémáink, de mi szembenéztünk azokkal. Való igaz, hogy a [magyaror-
szági] beavatkozásról szólva »fájdalmas szükségszerűségről« beszéltünk, ami 
azonban engem foglalkoztat, nem annyira a különbségtétel, amely ebben az 
állásfoglalásban a mi érvelésünk és a többi – így a szovjet – párt érvelése között 
lehetett volna. A valóságban, amikor a magyarországi veszélyről, fenyege-
tésről is beszéltünk, nem ellenforradalmi összeesküvésre utaltunk, hanem 
olyasmire, ami a rendszer, a szocialista hatalom válságából szükségszerűen 
kialakulva lehetséges volt, amihez megvolt a mozgástér. Nemcsak a pártok és 
vezető csoportok legközvetlenebb, időben legközelebbi felelősségét vetettük 
fel, de a továbbiakat [időben korábbiakat], így a népi demokratikus rendszerek 
építésének gyakorlatában az 1948/49-es években bekövetkezett megtorpaná-
sért viselt felelősséget is. Egy kísérlet visszafejlődéssel fenyegető eltorzulásának 
felelősségére utaltunk, ami megítélésünk szerint gazdag lehetőségeket is rejtett 
magában. Nem csak az érintett országok, de a kommunista és munkásmozga-
lom egésze számára is. Világos, hogy ezzel nem kizárólag a magyar és lengyel 
vezető csoportok felelősségét jelöltük meg. Kritikánk – és ez az 1956-os állás-
pontunk második lényeges pontja – a Szovjetunió részéről elkövetett hibákat, 
az interszocialista kapcsolatok megsértését is célba vette. Abban a pillanatban 
vita tárgyává tettük, mégpedig világos megfogalmazásban, a szocialista orszá-
gok közösségén belüli kapcsolatok koncepcióját… K: 1968-ban elutasítottuk 
a csehszlovákiai bevonulást. Mi volt a különbség Budapest és Prága között? 
N: A két helyzet nem hasonlítható össze, az 1956-os magyarországi teljesen külön-
bözött az 1968-as csehszlovákiaitól. Magyarországon 1956-ban egy felkeléssel, egy 
polgárháborúval álltunk szemben. Lehet vitatkozni, hogy megengedett vagy nem egy 
szocialista országban a kormánnyal szembeni fegyveres kritika, de eddig a pontig 
jutottunk. Mindazonáltal mindig úgy véltük, hogy Csehszlovákiában nem ke-
rültünk szembe hasonló állapotokkal. Azonban más lényeges szempontokról 
is szó volt. A nemzetközi helyzet (…) veszélyes kockázatot rejtett magában. 
Valamelyik oldalon állni – ahogy akkor mondtuk »a barikád ezen oldalát véd-
tük« – döntő jelentőséggel bírt…”52 

52 Natta ekkor Pietro Ingrao 1956. október 25-én a l’Unitá címlapján lehozott szerkesz-
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A Nattával közölt interjú után 3 nappal, 1976. november 8-án Berecz 
János53, a Külügyi Osztály vezetője Rómába utazott, hogy tárgyalásokat 
folytasson az OKP KB egyes tagjaival, és a társszerv, az olasz párt Külügyi 
Osztályának képviselőivel az 1977. évi pártközi együttműködési tervről.54 
Berecz partnerei Pajetta, Sergio Segre és Antonio Rubbi voltak. Szót ejtet-
tek az eurokommunizmusról55 is, de esetünkben fontosabb az OKP ’56-ot 
érintő „másfajta” nyilatkozatairól kibontakozó élénk diskurzus ténye. Be-
recz szóvá tett néhány „meglepő és problematikus” megfogalmazást, főleg 
Boffa l’Unitá-ban közölt cikkét kifogásolta, különösen a „népi felkelés” és 
a „tömegek felkelése” kifejezéseket nehezményezve. Egyúttal rámutatott, 
hogy 1956 okait vizsgálva a magyar vezetők is saját korábbi hibáikat tették 
az első helyre. Hivatkozott Togliattira is, aki annak idején leszögezte, hogy 
nem a munkások részvétele határozza meg az események jellegét, hanem az, 
hogy ki, és milyen célból vezeti őket. Az idézett beszámoló fajsúlyos része így 
szól: „Felmerült a kérdés: az OKP visszalépett volna korábbi értékelésétől? 
A burzsoá propagandának lesz igaza, amely azt állítja, hogy a kommunista 
pártok csak egyféleképpen bizonyíthatják be, hogy »eurokommunisták«, ha 1968 
után 1956-tal is szakítanak, ha egész történelmüket felülvizsgálják? A megjelent 
írásokban, nyilatkozatokban mi az OKP értékelésének bizonyos fokú revi-
deálását látjuk. Ezt nem magunk, hanem elsősorban a közös mozgalmunk 
ellen irányuló kommunistaellenes és szovjetellenes kampány miatt tartjuk 
aggasztónak. Segre elvtárs a kérdésekre nem adott egyértelmű választ. Rész-
ben arra hivatkozott, hogy egy-egy vélemény nem tükrözi szükségképpen a 
párt politikai vonalát, másrészt húsz évvel ezelőtti eseményeket nem lehet 
az akkori szavakkal idézni. Revideálásról, elmondása szerint nincsen szó. A 
pártvezetés fontosnak ítélte, hogy az SZKP XX. kongresszusa és magyaror-
szági ellenforradalom 20. évfordulója kapcsán az OKP mérleget készítsen az 
azóta történtekről. A szocialista országok – köztük Magyarország – általá-
nos fejlődését az OKP pozitívan ítéli meg, ezt ki is mondta. Ezzel szemben 
a szocialista országok egy részében több, 1956-ra felmerült probléma azóta 

tőségi cikkére utalt. (Da una parte della barricata a difesa del socialismo), melyet Ingrao 
később politikai pályafutása legnagyobb hibájának nevezett. („Sajnos abban az írásban 
súlyosan elhibázott volt az események ábrázolása: azokban a napokban a magyar nép 
hazája függetlenségét védte Moszkva fegyveres támadásával szemben.” Lásd bővebben: 
Ingrao 2006: 245-252.)  

53 A témához: Berecz 2003: 217-237.
54 M-KS 288. 32.b 1976. 217. 469-481.
55 Segre elmondása szerint az eurokommunizmus kifejezésnek, amelyet az OKP csak nagy 

ritkán használt, annyiban van létjogosultsága, hogy néhány nyugat-európai KP azonos, 
vagy egymáshoz közel álló felfogását jelzi több fontos kérdésben. Hozzátette azt is, hogy 
az eurokommunizmus kifejezést provokatív szándékkal kreálták, mégpedig a hideghá-
borús időszakból származó azon tétel „továbbfejlesztéseként”, mely szerint létezik egy 
„szabad” Európa. Tehát a polgári demokrácia az „európai”, a szocializmus viszont „ázsiai”.
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sem nyert megfelelő megoldást. Ezt is ki kellett mondaniuk a cikkekben.” Be-
recz tehát nem fogadta el Segre érveit. Szerinte az ’56-os magyar események-
kel kapcsolatos „nyilatkozataik nem könnyítették, inkább nehezítették a 
nemzetközi kommunista mozgalom amúgy is bonyolult helyzetét.” Az OKP 
„magyarázkodása” ezen a ponton nem ért véget, tartogatott még egy fordu-
latot. A sajátos Canossa-járás utolsó felvonására Lisszabonban került sor 
1976. november 16-án. A Portugál Kommunista Párt VIII. kongresszusán, 
a tanácskozás egyik szünetében Pajetta beszélgetést kezdeményezett Nemes 
Dezsővel, aki így írt a rövid találkozóról56: „Pajetta elmondta: tudja, hogy ki-
fogásaink vannak az 1956-os magyarországi ellenforradalom 20. évfordulója 
kapcsán tett nyilatkozata ellen, s magyarázta, hogy őt megrohanták a kér-
déseikkel és nem tudott kitérni előlük. Én megjegyeztem, hogy nyilatkozata 
érthetetlen a számunkra, mert eltért a kérdésben az OKP húsz évvel ezelőt-
ti álláspontjától. Erre azt felelte, hogy húsz év alatt volt idő újra átgondolni 
a kérdést. Ezek szerint – mondottam – az átgondolás eredménye a korábbi 
álláspontjuk feladása. Erre egyenes igenlő válasz helyett ismét azt magyaráz-
ta, hogy őt megrohanták, kénytelen volt nyilatkozni, s most támadják érte 
jobbról is és »balról« is, sem a jobboldaliak, sem a baloldaliak nem tartják 
kielégítőnek [a válaszát]. Sietett témát változtatni és elmondotta, hogy előtte 
neki e� e több órás tárgyalása volt [Álvaro] Cunhal elvtárssal.”

A néhol egymásnak is ellentmondó, nem következetes cikkek, interjúk 
és nyilatkozatok valamint a későbbi bocsánatkérések ellenére, összességében 
megállapíthatjuk, hogy az OKP – köszönhetően az 1956 óta alkalmazott 
kritikusabb szemléletének – 1976-ra eljutott oda, hogy árnyaltabb véle-
ményt fogalmazzon meg a budapesti eseményekről, bár sosem dolgozta fel 
teljesen azokat. Mégis,  a „forradalom” szó használatát kerülve ugyan, de a 
20. évfordulóról egy sokkal polemizálóbb, önnön sikerei biztos tudatában 
tevékenykedő olasz párt és sajtója emlékezett meg. Az OKP legközelebb tíz 
évvel később, 1986-ban már az eurokommunizmus kifulladása, a lengyelor-
szági szükségállapot traumája és Berlinguer halála után, a csernobili atomka-
tasztrófa és a Szovjetunió afganisztáni szerepvállalásának kettős súlya alatt 
idézte fel a harminc esztendős 56’-ot. Noha 1986-ban Nagy Imre szerepét 
sem kerülhette meg, a magyar ’56 és a csehszlovák’68 közti elvi különbségté-
tel mindvégig megmaradt.

56 M-KS 288. 32.b 1976. 217. 501-502.
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BEZSENYI TAMÁS

Enyém, tied, mienk1

Gyári munkások közötti reciprocitás és a fusizási módszerek az 
1960-as évek Magyarországán2

A fizikai dolgozók kádár-korszakbeli mikrokozmoszát a korábbi történeti 
munkák alapvetően egy-egy üzem vagy város léptékében vizsgálták.3 Vá-
lasztásukat igazolják többek között Kemény István munkásszociológiai 
munkái,4 amelyek szerint a munkásosztály homogén egysége helyett már a 
Kádár-korszakban is inkább az üzemek és térségek alapján elkülönülő mun-
kásosztályokról való beszéd volt a megvilágítóbb.

BEVEZETÉS

Jelen dolgozat a Csepel Autógyár munkásairól szól, elsősorban a dolgozók 
gyári munkájában megjelenő önérdekkövetés módozatairól, mindenekelőtt 
a fusiról, illetve arról, hogy ez milyen kapcsolatban áll az üzem és a gyár von-
záskörzetébe tartozó települések számára végzett társadalmi munkával. A 
fusi alatt azt értem, ha a dolgozó a hivatalos munkaidő közben, vagy azon kí-
vül otthon, saját célra eszközt vagy technikai berendezést készít, illetve szol-
gáltatást nyújt. Egy szemléletes példával bemutatva arra kíváncsi a szerző, 
hogy a fusiban, saját célra készített betonkeverő válhat-e közösségi célokat 
szolgáló eszközzé egy társadalmi munkában végzett orvosi rendelő felépíté-
sekor? Az igenlő választ nyilvánvalónak érezhetjük; a válaszból következő 

1 Jelen tanulmány része történelem me� erszakos diplomamunkámnak.
2 Itt szeretnék köszönetet mondani Sándor P. Tibornak és Veress Dánielnek a munkámban 

nyújtott segítségükért.
3 Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. MTA Történettudományi 

Intézet, Budapest, 2004.; Bartha Eszter: A munkások útja a szocializmusból a kapitaliz-
musba Kelet-Európában – 1968 – 1989. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.; Horváth 
Sándor–Pethő László–Tóth Eszter Zsófia (szerk.): MunkáR örténet – munkásantropológia. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2003.

4 Kozák Gyula – Kemény István: A Csepel Vas- és Fémművek munkásai. Társadalomtu-
dományi Intézet, Budapest, 1971.; Kemény István−Kozák Gyula: Pest megye munkásai. 
Társadalomtudományi Intézete, Budapest, 1971.
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szempontok azonban mégsem ennyire nyilvánvalóak. Végső soron arra kér-
dez rá a szerző, hogy hol kezdődik a közösségi, és hol végződik az egyéni ha-
szonszerzés a kádár-korszak munkásainak világában? 

A második világháború utáni újjáépítést követően az állami szociálpoliti-
ka és a városfejlesztés kezdeti hiánya, illetve későbbi elégtelensége folytán az 
egyéni célból készített eszközöket a közösség érdekében végzett munkákban 
használták fel. Nem titkoltan viszonossági alapon, saját környezetük élhe-
tőbbé tétele érdekében. A községek, települések utcáinak lebetonozása, a la-
kodalmakhoz, disznóvágásokhoz szükséges eszközök megszerzése állításom 
szerint hosszú távon is érvényes reciprocitáson alapult.

Polányi Károly sokat idézett művében, A nagy átalakulásban található 
reciprocitás elvet (viszonosság), és a hozzá kapcsolódó magatartást szeret-
ném problematizálni a csepeli autógyár munkásainak fusis történetei alap-
ján. Polányi a reciprocitáshoz elengedhetetlennek tartja a szimmetriát, amely 
lehetővé teszi az adás és elfogadás hosszú távú megvalósulását. Ezt ő főként 
a „nemi szervezet”-en (pl. családon) belül képzelte el, a „nyereség vagy a cserebe-
re bármiféle indítéka nélkül”.5 Ezzel szemben azt állítom, hogy egy szélesebb 
„szervezeten” belül, azonos üzemben vagy utcában lakó munkások között is 
létrejöhet reciprocitás, ám ezt a nemi szervezetektől eltérően önérdek moti-
válta. Bár Polányi nem különböztet meg aleseeteket, empirikus kutatásom 
során felfigyeltem arra, hogy ez a fajta önérdekű reciprocitás nem ütközött a 
közösségi érdekekkel a csepel autógyári munkásoknál.

Héthy Lajos és Makó Csaba szerzőpárként több munkáskutatást végzett 
a Kádár-korszakban. Állításuk szerint a maszekolás, vagy fusizás csak a be-
tanított munkások között fordul elő,6 az irányadónak számító szakmunká-
sok között nem.7 A későbbiekben ezt tételesen cáfolni kívánom, minthogy 
több interjúalanyom szakmunkásként tudott valóban használható fusiban 
készült eszközöket használni vagy értékesíteni.

A tanulmányban levéltári anyagok, korabeli jogszabályok és munkásin-
terjúk tükrében vizsgálom,, hogy a munkások az állami média által gyakran 
hangoztatott „a gyár a dolgozóké” elvet milyen informális úton tudták megva-
lósítani, és milyen törvényi vagy rendeleti szabályozásban megbúvó kiskapu tet-
te lehetővé az önérdekkövetést. Ez egyúttal a rendszer „elnézéséről” és a hét-
köznapi életben megnyilvánuló kompromisszumkészségéről is tanúskodik. 

Természetesen van még egy problematika, amibe e helyütt nem tudok 
részletesen belemenni, csak jelezni szeretném. Az erőltetett iparosítás ered-

5 Polányi Károly: A nagy átalakulás – Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2004. 80. o.

6 Héthy Lajos – Makó Csaba: Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1972. 154-155. o.

7 Uo. 150-151. o.
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ményeképpen létrejött kádári munkásosztály jelentős része paraszti gyö-
kerekkel rendelkezett, és falusi lakhelyét és kultúráját a gyárba kerülve is 
megőrizte. Kemény István nevét kell itt kiemelnem, aki felfigyelt a magyar 
munkásság eme jellegzetességére, amivel egyébként nem állunk egyedül Ke-
let-Európában. A fusizás megjelenése kapcsolódhat a döntően falusi szociali-
zációhoz is, ahol a reciprocitás hasonló hagyománnyal rendelkezik. 

„AZ ÉLETNEK GYÁRTANAK MOTOROKAT”8: 
A GYÁR TÖRTÉNETE

A Csepel Autógyárat 1949-ben alapították Szigethalom és Szigetszentmiklós 
határában. A gépgyártásnak már voltak itt előzményei. A második világhábo-
rú előtt alapított Dunai Repülőgépgyárban az államosítás után beszüntették 
a repülőgyártást, és átálltak a tehergépkocsik gyártására. A telephelyeket és 
az eszközparkokat megtartva 1949. november 3-án a Népgazdasági Tanács 
határozatának értelmében alakult meg hivatalosan az új szocialista nagyvál-
lalat. Az alapítók között volt „Rákosi Mátyás sógornője, a szovjet műegyetemet 
végzett és később a gyár első vezérigazgatójának kinevezett Bíró Ferencné.”9 Az ala-
pítás idején körülbelül négyszáz fős munkáskollektíva az ötéves tervnek és a 
hadsereg elvárásainak megfelelően azonnal megkezdte a tehergép-, vontató-, 
és szállítójárművek gyártását, de magának a gyárnak az építése egészen 1952-
ig tartott.10 A Rákosi-korszak végére a dolgozói létszám jelentősen meghaladta 
a kilencezer főt. Ezt a számot a szükségesnél nagyobb mértékben duzzasztot-
ták fel a vállalat működéséért és az ügyintézésért felelős hivatali dolgozók.11

A Csepel Autógyár elindulásához képest meglehetősen későn, csak 1952-
ben került sor a szociális osztály megteremtésére, amely így évek alatt felhal-
mozódott problémákkal és kihívásokkal találta magát szemben; elsősorban 
a munkások lakhatása és annak feltételei kapcsán. Ráadásul a környező tele-
pülésekre érkező, és onnan bejáró munkások elhelyezése is rendkívül fontos 
volt, hiszen 1950-ben hozzávetőleg 100-120 szigetszentmiklósi munkást al-
kalmazott az autógyár.12 1951-ben a lakosság 75%-a a mezőgazdaságban dol-
gozott, noha 1949 előtt 52% végzett iparos (feltehetően kisipari) munkát.13 

 8 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. október 23. 1. o.
 9 Kiss András: A Csepel Autógyár történetéről. Múltunk 2007/2. 53. o.
10 Uo. 54. o.
11 MOL, XIX–A–30–a. 57. doboz. 602/1953. Csepel Autógyár iratai 1950–1953. A veze-

tés részletesebb kritikáját adja: Kiss András: A Csepel Autógyár történetéről. Múltunk 
2007/2. 54-55. o.

12 MOL XXVI-A-1-064/4-1950. 14. doboz (más gyárakkal való összehasonlításhoz lásd: 
Kiss András, i. m. 56. o.) 

13 MOL XXVI-A-1. 14. doboz. 06481.
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Szigethalom lakói a népszámlálási adatok szerint inkább a Kádár-rendszer 
kezdetétől dolgoztak nagyobb arányban a Csepel Autógyárban. Az 1960-as 
népszámlálás szerint a 2826 fős lakosságból ezerhárom fő végezte munkáját 
lakóhelyén. Kiss András ebből azt a következtetést vonja le, hogy akkor ez-
ren dolgoztak a Csepel Autógyárban, de nem veszi figyelembe a Pestvidéki 
Gépgyár közelségét és munkaerő-szükségletét.

A bejáró munkások tehát meghatározóak voltak a gyár életében. Például 
1952-ben már majdnem háromezer, 1954-re pedig több mint négyezer dol-
gozó járt be naponta a Csepel Autógyár központi gyártelepére; a legtöbben 
(megközelítőleg ezerötszáz fő) Ráckeve, Szigetszentmárton, vagyis a Csepel-
sziget déli része felől.14

A Csepel-sziget területén szétszóródó településeken összehangolt lakás- és 
szociálpolitika elégtelensége a Rákosi-korszak örökségeként a Kádár-korszak 
első felében sem oldódott meg. Nem meglepő, hogy az Autó- és Traktoripari 
Tröszt (ATIT) komolyan átvizsgálta a Csepel Autógyár lakáspolitikáját, és 
annak helytelenségét állapították meg.15

„ELVTÁRSAK, ÉS AKKOR FOGJUNK ÖSSZE, ÉS AKKOR 
KOLLEKTÍVE, ÉS AKKOR ELVTÁRSAK EGYÜTT, ÉS AKKOR 
FELÉPÍTJÜK... EZT!”16: A TÁRSADALMI MUNKA SZEREPE 
A GYÁRI MUNKÁSOK ÉLETÉBEN

A Kádár-korszakban a társadalmi munka kettős jelentéssel bírt. Egyfelől a 
szocializmus politikai gazdaságtanában így utaltak a társadalmi munkameg-
osztásra.17 Másfelől, amit az állam pénz vagy más erőforrás híján nem tudott 
végrehajtani, azt a kis közösségekben, lakónegyedekben élők szintén ún. tár-
sadalmi munka formájában hajtották végre. Ez alatt az értendő, hogy az em-
berek az adott település vagy gyár költségén beszerzett alapanyaggal névleg a 
közjó érdekében, fizetés nélkül végeztek munkát. Példa lehet erre egy orvosi 
rendelő, bölcsőde felépítése, vagy egy út lebetonozása.

A példákkal talán érzékeltethető, hogy hipotézisem szerint a közjó érde-
kében végzett munka önös érdeket is rejt. A Csepel Autógyár egykori, főként 
bejáró munkásaival készített interjúk szerint olyan dolgok készülhettek el 

14 MOL XXVI-A-1-06481. 14. doboz. (További bejáró munkásútvonalakról bővebben: Kiss 
András, i. m.  59. o. 

15 Részletesebb magyarázat: Kiss András, i. m.  57-58. o.
16 Hofi Géza: Építem a csatornámat (1976) című előadása (internetes elérhetőség: http://

www.youtube.com/watch?v=6jF0w-M7aEo) (utolsó letöltés: 2012-08-30)
17 Heber Ilona: A szocializmus politikai gazdaságtana – A társadalmi munka termelékenységé-

nek növekedése a szocializmusban, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1966.
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társadalmi munkában, amelyre a közösség tagjainak személy szerint is szük-
sége volt. Vagyis orvosi rendelőt nem pusztán a velük egy településen élők-
nek, hanem a saját családjuknak is építették. A kaláka toposzát használva el-
mondható, hogy a fenti két példa az adott közösség tagjai által egy helyen, egy 
időben végzett közösségi munka, míg a járda vagy útbetonozás a kevesebb 
emberrel is végezhető, érezhetőbben reciprok alapon működő tevékenység. 
Vagyis akinek az utcája először szabadul meg a sártól és a göröngyöktől, azok 
ott voltak ásóval a kezükben, amikor a korábban nekik segítők következtek. 
Ám a kaláka-féle reciprocitástól eltérően a résztvevőknek sokkal közvetle-
nebb érdeke fűződött a másik utcájának kiépítéséhez, hiszen hiába gyalogolt 
végig tiszta ruhában a saját utcáján, ha a következő kanyarban a munkahelye 
felé sáros útba ütközött.

„FUSIZUNK! EZT TUDOM SZEBBEN IS MONDANI. 
CSINÁLD MAGAD!”18 – 
ÖNÉRDEKKÖVETÉS A KÁDÁR-KORI MUNKÁSOK ESETÉBEN

A gyári dolgozóknak a fizetett munkán túli egyéni haszonszerzésre a törvé-
nyi szabályozás szerint gyári anyagok ellopásával volt lehetőségük. A külön-
böző gyáregységekben működő üzemekben, műhelyekben meglévő eszközök 
és anyagok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a dolgozó fizetett munkaidő 
alatt saját céljaira állítson elő gépeket, eszközöket. Ennek közkeletű elneve-
zése a fusizás volt.

Az iparos engedély nélkül végzett iparszerű tevékenységet is hívták 
fusinak, ám Kellér Dezső neologizmusának köszönhetően a hetvenes évek-
re egyértelműen teret nyert az ilyen munka maszekolásként való megneve-
zése.19 A későbbiekben ez feketemunkaként, illetve németes változatban a 
„schwartzban végzett” munkaként került be a köztudatba.

Továbbá nevezték olykor fusizásnak azt is, ha alkatrészeket lopott ki a 
dolgozó a gyárból, és otthon, a saját műhelyében állította össze, vagy építette 
be egy már meglévő eszközbe. Ezt én a maszek munkának tekintem. A jog 
csupán a lopást szankcionálta, arra külön büntetési paragrafus nem volt, ami 
a fusizásnak felelt volna meg. Más szóval a névleg sajátjuknak tekintett gyár-
ból eltulajdonított eszközök ténylegesen saját illetve családi tulajdonukba ke-

18 Hofi Géza: Építem a csatornámat. 
19 Kellér Dezső: Fogom a függönyt. Szépia Könyvkiadó, Budapest, 1982. 32. o. Barátja, Kádár 

László a priszekek (privátszektor) nyomorúságos helyzetéről szóló mondataival fogadta a 
Brazil Kávéházban. Mikor visszakérdezés után megértette mit jelent a szó, lefordította 
magában és még aznap esti konferansziéjában fel is használta.
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rültek, amint az alkatrészek felismerhetetlenül egy, a dolgozó által készített 
eszközzé váltak.

A fusi a német pfuscher, ’kontár’ szó származéka,20 annak „csonkított tövé-
ből keletkezett játszi-tréfás –i képző hozzáadásával”.21 Eredetileg a nem hozzá-
értő, kontár munka megfelelőjeként használták, ám az ötvenes évektől a pe-
joratív értelmét tompította, hogy a munkások által gyári anyagból készített 
eszközökre vonatkozott, amit vagy a maguk számára vagy más megbízásából 
készítettek.22

A szó első említése egy 1957-es Magyar Nemzet-cikkben található, ahol a 
titkossal szembeállítva használják. A cikk szerzője szerint „nyilvánvaló, hogy 
nem titkosan, hanem »fusi«-ban ment a felvételezési munka”.23 1958-ban már 
első származéka, a „fusiznak” is megjelent ugyanezen újság hasábjain.24 Az 
MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő akadémiai nagyszótár kéziratos 
anyaga az 1957-es első előfordulást „feketén végzett munka”-ként értelmezi,25 
nagy valószínűséggel a későbbi előfordulások ez irányba mutató kontextusai 
miatt is. A fusi hívó szóként való meglétére utal, hogy 1957 végén már a Lu-
das Matyi c. korabeli szatirikus újság Gerő Sándor-rajzán szerepel egy „nem 
szégyenlős” munkás, „Fusi Zoltán”, aki „elvállal minden e szakmába vágó munkát 
– pontos kiszolgálás, szolid árak” mellett.

Talán nem véletlen, hogy a Nyelvtudományi Intézet munkatársai 1957-
re datálják az első említést. Ennek oka lehet, hogy a Rákosi-érában a társa-
dalmi tulajdon magáncélú használatát konzekvensen lopásként értelmezték. 
Vagy talán az 1956-os forradalom alatt és közvetlen utána meglévő gyári 
ellenőrzési keretek fellazulása tette lehetővé a szó elterjedését. Az előbbit va-
lószínűsítik a Csepel Autógyár iratai. 1956 telén az igazgatóság engedélyezte, 
hogy a munkások gyári hulladékból szánkót készíthessenek gyermekeik ré-
szére. Az 1957-ből származó egyik legelső körrendelet pedig elmarasztalta a 
dolgozókat, mert „produktív anyagokból készítettek önhatalmúlag játékokat.”26 
Vagyis megszabott feltétel (hulladék anyagból) és cél (szánkókészítés) mel-
lett engedélyezték a fusizást. Ám az idézett körrendelet azt taglalja, hogy 
ezt a munkások nem tartották be, és gyári munkához hasznos anyagokat is 

20 Tótfalusi István: Magyar Etimológiai Nagyszótár. (internetes elérhetőség: http://www.
szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=f&qsearch=&qdetail=3397) (utolsó letöltés: 2012-08-23)

21 Magyar Nemzet 1957. április 17. 7. o. (forrás: Benkő Loránd [főszerk.]: A magyar nyelv tör-
téneti-etimológiai szótára I. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 992. o.)

22 Burget Lajos: Retró szótár – KorfeR ő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. 
Tina Könyvkiadó, Budapest, 2008. 86. o.

23 Magyar Nemzet 1957. április 17. 7. o. (forrás: Benkő Loránd, i. m. 992. o.)
24 Magyar Nemzet 1957. május 9. 4. o. (forrás: Benkő Loránd, i. m. 992. o.)
25 Benkő Loránd, i. m.  992. o.
26 ML XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957-1965 Igazgatói rendelkezések/ 7/1957. 

körrendelet
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felhasználtak. Felmerül a kérdés, vajon az engedélyezett fusit (ami így nem 
fusi többé) is meg lehet fusizni?

A fusizásnak hiányos a hazai szakirodalma27 Jelen tanulmányban főként 
Haraszti Miklós Darabbér című könyvének „Fusizni” című fejezetét emelném 
ki, mert Haraszti itt tételesen, összefüggően szól erről. Haraszti Miklóst az 
1960-as évek végén kétszer is kizárták az egyetemről, először politikai aktivi-
tása, majd felforgatónak ítélt verse miatt. „Ref-esként” (vagyis rendőri felügye-
let alatt állva) dolgozott a Vörös Csillag Traktorgyárban, majd 1972-ben írta 
meg a tapasztalatait. A könyv nemcsak a korszak gyári munkásainak minden-
napjaiba enged jó betekintést, de többször utal az értelmiség és a munkásság 
szinte hermetikus elzártságára is.28 A korszak más, emblematikus esszéiben, 
szociográfiáiban is van szó fusiról, de inkább elszórtan, megjegyzésszerűen. 
A Magyar Történeti Szövegtár alapján a legtöbb utalást László-Bencsik Sán-
dor Történelem alulnézetben című, interjúkon alapuló könyvében találhatjuk. 
Ezek két kivétellel (kalapács, papírvágó kés készítése) a megszólalók minden-
napi tapasztalataiban megjelenő részletek, mint például, hogy fusiban készí-
tettek biztonságos szekrényt maguknak, mert a gyárban loptak, illetve két-
szer jelenik meg, mint mellékes pénzszerzés, ami a sunyi, besúgó magatartás 
jövedelmezőségével vetekszik, de sokkal őszintébb, érthetőbb, hiszen „marhá-
ra kellett nekem is (ti. pénz), itt az építkezés, a srác is jött, ruhára meg mindenre”.29 
Ám magának a jelenségnek a szisztematikus leírására és valamilyen szempont 
szerinti osztályozására Haraszti Miklós vállalkozott legelőször.30

A munkahelyek között válogató munkások számára a bérezésen, munka-
körülményeken kívül fontos szempont volt, hogy az adott üzemben milyen 
mértékben lehetett fusizni. Haraszti is kitér arra, hogy a korabeli vicclapok 
tolvajként aposztrofálták a fusizót, ám nagyon fontos, hogy a lebukás veszé-
lye nemcsak a gyár kapujáig állt fenn. Bizonyítják ezt az üzemi lap olyan cik-
kei, amelyek leggyakrabban „Fegyelmi ügyek” címmel jelentek meg.31

A vezetőség számára a fusizásban rejlő kár nem az anyaghiányban nyil-
vánul meg, sokkal inkább a munkások „elvesztegetett” idejében, ami viszont a 
dolgozóknál időnyereségként jelentkezik. A fusizás valódi veszélye, hogy lát-

27 A társadalmi munkák, patronálási feladatok kényszerű önzetlenségére található inkább 
példa: Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak” Munkásnők élete a Kádár-korszakban 
mikrotörténeti megközelítésben. XXIV. Politikatörténeti Füzetek, Napvilág Kiadó, Buda-
pest, 2007. 84. o.

28 Haraszti Miklós: Darabbér – Egy munkás a munkásállamban. Téka Könyvkiadó, hely nél-
kül, 1989. Előszó, oldalszám nélkül.

29 László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1975. 22. o.

30 Haraszti Miklós, i. m. 126-134. o.
31 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1962. január 1. 2. o. „Fegyelmi ügyek” című 

cikk
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hatóvá teszi, ha az adott munkamennyiség elvégzéséhez nincs szükség a teljes 
munkaidőre. A gyár vezetése akkor is ezt gondolja, ha a munkás valójában 
anyag-, vagy eszközhiány miatt akad meg a munkájában, és így üti el az időt.32

„A fusi haszna már csak azért sem lehet indíték, mert a munkások műhelyhez, 
géphez, nyersanyaghoz, műszakhoz kötött gyári élete kizárja, hogy azt csinálják 
meg maguknak, amire valóban szükségük van. Fonák »Csináld Magad« volna – 
mert az illegalitásban öltene óriási méreteket – ha a gyári munkakörülmények 
lehetővé tennék a háztartás változatos igényeinek kielégítését. Ebben az esetben va-
lóban kifizetődő volna a fusi, hiszen minden munkás olcsóbban jutna a ház körüli 
javításokhoz, apró munkákhoz, szerkezetekhez, pótalkatrészekhez.”33 A szerző 
csupán az időbéres műszerészek vagy karbantartó lakatosokról tudja elkép-
zelni, hogy hasznos dolgok előállítására volnának képesek. Habár nincs lehe-
tőségem a Kádár-korban működő összes gyár vizsgálatára, de a Csepel Autó-
gyár egykori munkásai, jóllehet üzemek szerint eltérő mértékben, de képesek 
voltak számukra hasznos dolgok előállítására. Haraszti azt tudatosítja, hogy 
megfelelő szerszámok és anyagok mellett, jóllehet a munkás saját padjánál tar-
tózkodhatott, mégis sokszor viszonzási alapon segédkeztek egymás fusijában. 
Feltételezhetjük, hogy nem csupán a hála jegyében, hanem így biztosították, 
hogy senkinek se legyen érdeke a másikat feljelenteni a vezetőknél.

Haraszti a munkások fusizásban való együttműködését a legtöbb barátság 
kezdetének tartja, de a többi együttműködési lehetőséget az ideák világába 
irányítja. „A fegyelem és teljesítmény parancsnokai”-tól megszabadulva „a Nagy 
Fusi korszaka köszöntene be. A bérrel hozzánk kötött idegen értelem... helyébe a va-
lódi szükséglet eksztázisa lépne... A Nagy Fusi gépeken folyna, de ezeket szakértőink 
alárendelnék a valódi szükségletek és a géptől való szabadság kettős követelményé-
nek... Csak azt termelnénk, amire az egyesült fusizóknak szükségük van, és amire 
ahhoz van szükségük, hogy egyesült fusizók maradhassanak.”34 Nem állítom, hogy 
a Nagy Fusi érája megvalósult a Kádár-korszakban, de a gyári források és in-
terjúk alapján azt kívánom bizonyítani: sokkal nagyobb arányban lépett „a 
»mit kell csinálni« parancsa helyébe a »mit lehet csinálni« kérdése.”35

„VIGYÁZAT, LOPJÁK A GYÁRAT!”36 – A FUSIZÁS MÓDOZATAI

„K. L. a 3-as üzemben dolgozott, villanyszerelő volt. Olyan transzformátorhoz 
jutott, ami a 220 voltot leredukálta 24 voltra. Valamelyik darustól szerezte azt 

32 Haraszti Miklós, i. m. 127. o.
33 Uo. 128. o.
34 Uo. 1989. 133. o.
35 Uo. 130. o.
36 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. december 11. 3. o.
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hiszem… mert a 3-as üzem a daruüzem volt. Odaadta nekem, hátha én tudok 
vele kezdeni valamit, neki nagy szüksége nem volt rá, és egyébként se tudta kihozni 
a gyárból. A transzformátor vasmagja, vagyis a dinamólemezek ugye redukáltak 
vagy transzformáltak. Én elvittem a tekercselőkhöz és megkértem az egyiküket, az 
meg áttekercselte hegesztőtrafóra. Regie munkában (ti. nem teljesítménybérben, 
üzemfenntartóként karbantartó és átalakító munkákat végeztek) dolgoztak, 
szóval nem volt nagy kérés tőlük. Így otthon is tudtam volna hegeszteni (ti. az in-
terjúalany teljesítménybéres, minősített hegesztőként dolgozott a gyárban), 
ha bedugom a 220-ba. De hogy jön ki? Volt egy sofőr, aki a szemetet vitte a sziget-
halmi szeméttelepre, hát ő hozta ki. Cserébe megcsináltam neki a teraszát, hegesz-
tettem korlátokat és tetőt is neki. Már nem él, de nemrég találkoztam a lányával 
a piacon, vásárolt tőlem és mondom neki, hogy én ismerem őt, én csináltam az 
apjának a teraszt. A lány csak nézett, elkerekedett a szeme: »Azt hittem, azt Apu 
úgy vette!« Jól megnevettetett!”37

Jelen tanulmányban a hegesztőtrafó elkészítését fusinak, ám az azzal hét-
végén végzett teraszépítést már maszek munkának tekintem. A fusizás és a 
lopás közötti vékony választóvonalra az alfejezet végén még visszatérek.

A fusizás sok esetben együttműködést, és ebből fakadóan viszonzást igé-
nyelt. Haraszti is megjegyzi erről az „informális piacról”: „Teljesítménybéresek 
között ritka az önzetlen segítség, a fusiban is csak kölcsönösen képzelhető el a tá-
mogatás, de azért nem hoci-nesze ez: nem számítgatjuk a segítség értékét, a ráfor-
dított időt.”38 Természetesen alapvető fontossággal bíró eszközök többnyire 
egyedül, vagy elhanyagolható kooperációval készültek. Ilyen a már fent em-
lített László-Bencsik Sándor idézett munkájában is szereplő papírvágó kés,39 
amelyet gépi fűrészlapból csináltak leggyakrabban, mivel az sok esetben jobb 
minőségű acélból készült, mint amit venni tudtak volna.40 Vonatkozhatott 
ez csupán gyári munkában használt eszközökre is: „A kalapácskészítés nálunk 
szent dolog, ha valaki ezért hiányzik a ládák mellől akár órákig is, egyáltalán nem 
baj. (A jó kalapács úgyis behozza…”41 A Héthy-Makó szerzőpáros nem vet-
te figyelembe, hogy a gyári körülmények között sok esetben jobb minőségű 

37 Interjú B. M. (81éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás

38 Haraszti Miklós, i. m.  132. o.
39 László-Bencsik Sándor, i. m.  28-29. o.
40 Interjú S. L. (79 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autógyárból, 20111.12.16. – ké-

szítette Bezsenyi Tamás „A Csepel-Autógyárban dolgozók a legtöbben fanyelű kést készítet-
tek, de aki Egerben dolgozott a Bervában, az erdő miatt szinte mindig agancsnyból készített 
markolatot.” Ez esetben beszélhetünk lehetőség adta divathullámokról. (vö. „divathullá-
mok fedezhetők fel abban is, hogy mi készül fusiban.” Haraszti Miklós, i. m.  131. o.)

41 László-Bencsik Sándor, i. m.  29. o.
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anyagokat a munkások ötletesen fel tudták használni, és a beszerezhetőnél, 
vagy vételezhetőnél jobb minőségűt tudtak gyártani maguk számára.42

Az otthoni vagy gyári használatra készülő fusi termékek mellett létezett 
a feleség számára gyártott is. A teherautók alváz közeli felfüggesztésénél 
használatos laprugóból levágtak egy köteget, egyenesre kovácsolták. „Olyan 
erős anyag volt, hogy autogénnel, vagyis gázhegesztővel lehetett lyukat csinálni 
bele, aztán rézzel kitöltöttük és azon vertünk át csapokat, hogy a nyelet rá tudjuk 
tenni. Így készítettünk húsvágó bárdot.”43 

A kooperációt igénylő fusizások is készülhettek otthoni vagy gyári cél-
lal. Utóbbi esetét ragyogóan világítja meg Haraszti: „A régi készülékeken kis 
kézműves átalakítások: a normaosztály tudta nélküli tilos újítások nyomai. Hogy 
miképpen gyorsították a munkát, csak az ötlet kitalálója, a váltója és a haverok 
tudták. A művezető és a normások ezekből az utólagos nyomokból sejthetik, hogy 
a technológia másképp is fejlődhet, mint általuk és hasznukra.”44

Az otthoni célra készült fusi termék egyik leggyakoribb példája a hurka-
töltő. „A százascsövekbe csináltunk dugattyút. Fogtunk egy fogaskoszorút (ti. az 
önindítónál ez forgatja meg a főtengelyt), amit kiegyengettünk, így lett belőle 
fogasléc, ezt pedig már gyerekjáték volt megoldani, hogy egy kis fogaskerék előre-
hátra mozgassa.”45 „Volt ám olyan kor is, mikor még nem volt ilyen könnyű dol-
gunk, mert nem volt fogaskerék, a Gyuszinak (ti. a férje) a hasával kellett kinyom-
nia, úgy hogy a cső másik végén a belet tartania kellett.”46

A gyári munkát elősegítő fusi lehetővé tette a jobb bért és a magasabb 
prémiumot.47 Több interjúalany számolt be arról, hogy ebből spóroltak össze 
egy-két malacot, amelyet többek között a hurkatöltővel és különböző vágó-
eszközökkel fel lehetett dolgozni, és disznótoros, disznósajt, színhús formájá-
ban viszonozni a fusiban tett szívességet.48

42 Héthy Lajos – Makó Csaba, i. m.  150-155.  o.
43 Interjú H. Gy. (71 éves, férfi) volt segédmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.11.07. – 

készítette: Bezsenyi Tamás
44 Haraszti Miklós, i. m.  139. o.
45 Interjú B. J. (83 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.09.27. – készí-

tette: Bezsenyi Tamás
46 Interjú E. Gy. (69 éves, nő) volt betanított munkással a Csepel Autógyárból, 2012.03.12. 

– készítette: Bezsenyi Tamás. „A hurkát csak kinyomta az ember, mert csajtos, zsíros volt, jól 
csúszott, de a kolbász, ahol a hús hideg volt, ott volt nehéz.”

47 Interjú W. R. (73 éves, nő) volt betanított munkással a Csepel Autógyárból, 2011.05.12. 
– készítette: Bezsenyi Tamás; Interjú S. M. (65 éves, nő) volt szakmunkással a Csepel 
Autógyárból, 2011.05.15. – készítette: Bezsenyi Tamás; Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt 
művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás.

48 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás; Interjú B. J. (83 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autógyár-
ból, 2011.09.27. – készítette Bezsenyi Tamás; Interjú S. L. (79 éves, férfi) volt szakmun-
kással a Csepel Autógyárból, 20111.12.16.
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A Csepel Autógyár iratainak tanúsága szerint egy 1957-es körrendelet 
az „ellenforradalmi események”-kel magyarázza, hogy a „társadalmi tulajdon 
védelme meglazult”. Ekkor a fusira „tulajdonkisajátítás”-ként tekintenek, de 
mintha nem lennének biztosak a jelölés pontosságában, felsorolják zárójel-
ben, mire is gondolnak: „ajándékozni, kölcsönözni, használni”.49 Ugyanezen 
év egy későbbi rendeletében már egyszerűen az „eltulajdonítás” szót hasz-
nálják. Érdekes módon a lopás szó felmerül ebben az iratban, de csak azért, 
mert a szerszámhiány kapcsán meggyanúsított munkások arra hivatkoztak, 
hogy „az öltözőszekrényükből lopták el.”50 Tehát a hivatalos fogalmak szerint 
a munkások csak egymástól „lophatnak”, míg a gyári javakat csak „eltulaj-
doníthatják” vagy „kisajátíthatják”. Nyilvánvalóan többről van itt szó, mint 
eufemizáló trükkökről, hiszen a hatvanas évek első felében szintén megje-
lenik „a vállalat eszközeivel magán célra szolgáló tárgyak készítésének tilalma”, 
de ekkora már a szofisztikáltabbnak is ható „engedély nélküli munkavégzés”-t 
használják.51 Az engedély hiánya ellenére a Csepel Autógyár vezetése már 
elismeri munkavégzésnek a fusit. Ez továbbra sem jelenti a jelenség emanci-
pálódását, csupán az elismerését az ilyenfajta tevékenység tömegesedésének.

Az autógyár üzemi lapja, a Fényszóró a „Hogy a tolvajok ne károsíthassák a 
nép vagyonát” című cikkében szereplő distinkciót használom fel, hogy a tény-
leges lopás és a lopott anyaggal végzett munka közötti különbséget bemu-
tathassam. „Sok az úgynevezett »szarka« a gyárban és sok a fuserálás”52 állítja a 
cikk szerzője. Csapágyak, kötelek, fe� ékek, hígítók, és a végtelenségig sorol-
ható egyéb alkatrészek vagy eszközök eltulajdonítása egyértelműen lopásnak 
minősült,53 de ha a fentieket felhasználva a gyár területén egy munkás fuse-
rált magának valamit, az már kilopás esetén is fusinak minősül saját értelme-
zésében, hiszen egy elkészült papírvágó késben a kapus sem feltétlenül ismeri 
fel az egykori gépi fűrészlapot.

Továbbá nem tekinthető fusinak a jogtalan gépjármű használat. Interjúala-
nyok említettek olyan esetet, mikor a gépjárműkiadó egy kisebb összeg fejében 
egy éjszakára elengedett egy gyári buszt, hogy „lakodalomasokat” szállítson.54 

49 PML, XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957-1965 – Igazgatói rendelkezések/, 
31/1957-es körrendelet.

50 PML, XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957-1965 – Igazgatói rendelkezések/, 
40/1957-es körrendelet.

51 PML, XXIX. 88. doboz, Csepel Autógyár /1957-1965 – Igazgatói rendelkezések/, 
5/1961-es körrendelet.

52 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. december 4. 3. o.
53 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1958. február 19. 2. o.
54 Interjú H. Gy. (71 éves, férfi) volt segédmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.11.07. – 

készítette: Bezsenyi Tamás; Interjú F. L. (65 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Au-
tógyárból, 2011.10.01. – készítette Bezsenyi Tamás. 
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A Fényszóró viszont írt olyan munkásról,55 aki mellékes jövedelemre tett szert 
munkaidő alatti és azon kívüli fuvarozással. Utóbbi esetben, mivel szállítási 
csoportvezetőről van szó, felmerül a fusi kérdése, hiszen a hivataloshoz hason-
ló munkát végzett, jóllehet nem konkrét termelő munkát.

A fusizás másik határesetének tartom a szerszámokkal való trükközést. 
Az interjúalanyok között közkedvelt törött fúró esetére gondolok.56 A mun-
ka közben eltört fúró egyik darabját a munkás visszaadja a szerszámkiadó-
nak, aki felvezeti a régi visszavételét és az új kiadását a dolgozó szerszám-
lapjára. Napokkal, vagy akár hetekkel később a törött fúró másik darabját 
is visszaviszi a munkás, és kap helyette másikat, de azt már nem vezetik fel 
a szerszám lapjára. Két okból: vagy megegyezik a szerszámkiadóval, vagy a 
második darabot egy másik kollégának adja vissza és jelzi, hogy korábban 
már felvezették a lapjára a cserét, csak nem történt még meg. Az eddigi ér-
telmezést követve ezt nem tekintem fusinak, inkább trükközésnek. Ennek 
a csalásnak egy másik formája, mikor saját, régi szerszámaikat hozták be, és 
cserélték ki újakra.

Mindezt az üzemi anyagok, alkatrészek és szerszámok elszámoltatásának 
hiányosságai tették lehetővé. Az üzemi lap is többször foglalkozott az átlát-
hatatlan és kezelhetetlen ellenőrzéssel, ami lehetetlenné teszi az eszközhiány 
felelőseinek megnevezését.57

„VIDD HAZA ÉS CSINÁLD MAGAD!”58 – ÖNÉRDEKBŐL 
KÖZÖSSÉGI ÉRDEK

„Régen a földön kevertük ki a betont, amíg nem lehetett keverőt csinálni. De az-
után se volt egyszerű. Mert ugye a csapágyházat, a fogaskoszorút és a vázat meg 
tudtuk csinálni odabent a gyárban, de az óacél borítáR  és a dobot már nem. Jobb 
híján elmentünk a vasboltba és vettünk.”59 Betonkeverő készítése több ember 
bevonását és együttműködését követelte meg. Haraszti Miklós szavaival 
ebben az esetben azt állították elő, „amire ahhoz van szükségük, hogy egyesült 
fusizók maradhassanak.”60

55 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1957. október 2. 4. o.
56 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-

tette: Bezsenyi Tamás; Interjú T. Z. (64 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autó-
gyárból, 2012.01.30. – készítette Bezsenyi Tamás; Interjú Sz. K. (68 éves, nő) volt szak-
munkással a Csepel Autógyárból, 2011.06.02. – készítette Bezsenyi Tamás.

57 Fényszóró – A Csepel Autógyár dolgozóinak lapja. 1958. február 19. 3. o.
58 Hofi Géza: Építem a csatornámat. 
59 Interjú B. J. (83 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.09.27. – készí-

tette: Bezsenyi Tamás
60 Haraszti Miklós, i. m. 133. o.
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A közösségi érdek vizsgálatához Ráckeve község tanácsi iratai mutatkoz-
tak kézenfekvőnek. Egyrészt járási székhelyként fontos ráhatása volt a Cse-
pel Autógyár egész települési vonzáskörzetére, másrészt az interjúalanyaim 
nagy része itt lakott. Ennek a településnek a kiválasztásával könnyebben ér-
zékeltethetők a Csepel Autógyár dolgozóinak majdnem felét kitevő bejárók 
problémái,61 de különösen az üzemtől való távolságuk okán, az autógyár se-
gítsége híján a saját maguk szervezte társadalmi munka, aminek keretében 
saját településüket fejleszteni tudták.

1963 tavaszán a községi tanácsi ülésen B. M. autógyári munkás és tanács-
tag szóvá teszi, hogy a Bercsényi utca rendbetételéhez az anyagot kivitték, 
de az eltűnt, és a társadalmi munkát nem tudja anélkül megszervezni.62 A. J. 
tanácstag válasza, amely elég egyszerű és átfogó ahhoz, hogy a későbbiekben 
is igaznak bizonyuljon a társadalmi munkát illetően: „Mindenki a saját körze-
tének problémáival törődik, azt szeretné megoldani.”63 Decemberre befejeződik 
az utca lebetonozása, de a földet az utcarendezés óta nem szállították el, ám 
ennek megoldása elhalasztódik. Parázs vita pattan ki a tanácsülésen R. L. 
pincér miatt, akit a Vendéglátóipari Vállalat vissza kíván helyezni állásába a 
ráckevei Duna étterembe, noha A. J. tanácstag szerint „magatartása tűrhetet-
len volt és a sörért magasabb árat számított.”64

A következő év télutóján B. M. tanácstag panasza szerint a földet nem 
szállították el, így a betonozás sem ér semmit. Ám bejelenti, hogy vállalja 
munkahelyén, a Csepel Autógyárban brigádjával egy osztály patronálását, 
mégpedig a politechnikai oktatással kapcsolatban. Ez utóbbi megvalósulásá-
nak több pozitív következménye is lett.

Az interjúban így emlékezett vissza erre: „Ipari tanulókat oktattam. Két 
tanévben, lakatosokat. A tanmenetben kalapácskészítés, vasfűrész keret-készítés 
is szerepeltek. Fúrtak, reszeltek és csináltak egy csomó szerszámot. 30 gyerek leg-
alább volt, az iskola nem tartott rá igényt, mert a gyár anyagából, a gyár terüle-
tén készült. Egy tököli szerb gyerek volt a szerszámkiadó vezetője, odaadtam neki, 
hogy vidd el! Neki ezt be kellett volna vételeznie, de senki nem foglalkozott vele. 

61 Bőhm Antal – Pál László: Bejáró munkások (Egy sajátos munkásréteg szociológiai jellemzé-
se) – műhelytanulmány. MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete, 
Budapest, 1979. 107. o.

62 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. 
tanácsülés 1963. április 11. 2. napirendi pont: egyebek

63 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. 
tanácsülés 1963. április 11. 2. napirendi pont: egyebek

64 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 10. 
tanácsülés 1963. december 12. 5. napirendi pont: Kérelmek, bejelentések.
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Ő megtalálta a módját, hogy kerüljön ki. Aztán visszasegített, hogy nehezen meg-
szerezhető szerszámokat adott ki.”65

Polányi Károly reciprocitás-elméletével ellentétben nem beszélhetünk 
más közös „szervezetről”, csak az azonos munkahelyről, hiszen lakóhelyük, 
származásuk szerint egyaránt elkülönülnek. Ugyanakkor ez a nemi szer-
vezetben meglévő bizalomhoz kevésnek bizonyulhatott. Az interjúalanyok 
többsége által emlegetett mondás is ezt bizonyítja: „Száz munkahely van, de 
száz évig nem élünk”66

1964 tavaszán a tanács elkezdi szervezni az orvosi rendelő megépítését. B. 
Mihály tanácstag egyetért a tervvel és támogatja, hogy a Bercsényi utcában 
építsék fel a rendelőt,67 így könnyen meg tudja szervezni a társadalmi mun-
kát.

A társadalmi munka színtiszta altruizmusával szemben az önös érdek 
jelentőségét támasztja alá, hogy B. M. a lakhelyéhez közel szeretné felépíte-
ni az orvosi rendelőt. A tanács helyzetfelismerése is fontos, hiszen tisztában 
van vele, hogy az utca „helyes” megválasztásával elősegíti a gördülékenyebb 
munkát.

A fusiban készült szerszámokkal és egyéb eszközökkel társadalmi mun-
kára kész dolgozók lobbierejét mutatja az 1965-ös községfejlesztési terv. „Az 
orvosi lakásnál társadalmi munka általában csak a földmunkát illetően jöhet szá-
mításba... társadalmi munka várható még ennél szakipari munkákat illetően.” A 
következő mondatot áthúzták: „Azonban semmiképpen sem olyan arányban, 
mint amilyenben a szakbizottság javasolta.”68 Tehát hiába változtatták meg 
utólag az utóbbi mondatot, a tervet a község VB-titkára írta, akinek komoly 
fenntartásai voltak a Csepel autógyári dolgozók munkájával kapcsolatban.

„K. K. idős asszony volt, mikor a tanácshoz kerültem. Az orrába beesett az eső, 
úgy fenn hordta a fejét. Utált engem, ő már a háború előtt is itt volt, de átmentette 
magát VB-titkárként, igazi úri nő volt, én meg egy Alföldről feljött buta proli vol-
tam a szemében.”69 A felszínen osztályellentétnek látszó problémát azonban 

65 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás.

66 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás; Interjú B. J. (83 éves, férfi) volt szakmunkással a Csepel Autógyár-
ból, 2011.09.27. – készítette Bezsenyi Tamás; Interjú E. Gy. (69 éves, nő) volt betanított 
munkással a Csepel Autógyárból, 2012.03.12. – készítette: Bezsenyi Tamás.

67 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 5. 
tanácsülés 1964. április 16. 2. napirendi pont: 1963. évi községfejlesztési terv átcsoporto-
sítására javaslat.

68 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek: 
1965-ös községfejlesztési terv 3. o. 

69 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás.
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jól kitapintható érdekkonfliktus okozta. „De tartott is tőlem, mert rám jobban 
hallgattak az emberek.”70 Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy a településen 
korábban meglévő formális és informális hatalmát látta veszélyben.

Elképzelhető, hogy a B. M. által javasolt autóbusz-végállomás áthelyezése 
összefüggésben volt ezzel a konfliktussal. A település déli részén lakó autó-
gyári munkások számára hasznos fejlesztés évekig váratott magára, hiszen a 
Járási Tanács VB Építési csoportjának és több más állami szervnek is el kel-
lett fogadnia a tervezetet. 1963 nyarán már több hónapja húzódott, mikor 
B. M. először felszólalt ez ügyben,71 1964. év végére már indulatosabban kelt 
ki magából: „Az említett autóbusz kérdést nem hagyom abba, megtalálom rá a 
módot, hogy sikerüljön.”72 Árulkodó, és a hatalmi vetélkedést is eldöntő mo-
mentum, hogy az autóbusz-végállomás áthelyezésére akkor kerül sor, mikor 
szükség van az 1968-as költségvetési tervben szereplő bölcsőde felépítésére,73 
illetve ezzel összefüggésben költséghatékonyság miatt társadalmi munkában 
végzett föld- és szakipari munkákra egyaránt.

KÖVETKEZTETÉSEK

Jelen tanulmány keretében nincs lehetőségem teljes egészében áttekinteni a 
kádár-kori gyári munkások önérdekkövető magatartását és közösségi érde-
kű munkájukat. Inkább csak a két folyamat közötti összefüggések felmuta-
tására vállalkozhattam, illetve annak alátámasztására, hogy a reciprocitás 
végbemehet egymáshoz lazán kapcsolódó emberek, azonos gyárban dolgozó 
munkások között is.

Az írásom elején feltett kérdésre, miszerint lehet-e a fusiban készített esz-
köz egy társadalmi munkában végzett építkezés része, könnyen megadható 
a válasz, de a tanulmányban problematizáltam annak másodlagos következ-
ményeit, mint a fusi és lopás különbsége, illetve rámutattam a munkás ér-
dekérvényesítés néhány lehetőségére informális (fusi) és formális (társadalmi 
munka, tanácstagság) módszerekkel.

70 Interjú B. M. (81 éves, férfi) volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készí-
tette: Bezsenyi Tamás.

71 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 4. 
tanácsülés 1963. augusztus 20. 3. napirendi pont: III. negyedévi munkaterv vonatkozó 
részének megtárgyalása

72 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 13. 
tanácsülés 1964. december 17. 4. napirendi pont: bejelentések, kérelmek.

73 PML XXIII. 818 - a, Ráckeve Község Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek 2. 
tanácsülés 1968. március 21. 2. napirendi pont: A tanács 1968. évi költségvetése és fejlesz-
tési terve 
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 A Csepel Autógyár dolgozóinak hétköznapjait levéltári források és 
interjúk segítségével azért dolgoztam fel, hogy bemutathassam annak egy 
szeletét, hogy a hiányos állami szociálpolitikát miként helyettesítették, egé-
szítették ki a gyári tulajdont „kezükbe vevő” munkások. További kutatásaim-
ban kívánom kidolgozni a fusizás különböző változatainak rendszerszerű 
elkülönítését, azok területi változásait, illetve a Kádár-korszak végéhez kö-
zeledve végbemenő átalakulásait.
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MARK PITTAWAY

A múlt lezárása a háború utáni 
Ausztriában
Emlékezet, nemzetiszocializmus és 1945 értelmezése 
Észak-Burgenlandban*

1946-ban Ausztria újjászervezett szövetségi kormánya felkérte a tartomá-
nyi és körzeti kormányzatok és helyi testületek hivatalait, hogy számolja-
nak be arról, mi történt körzetükben a nemzetiszocializmus hétéves uralma 
idején. Abból a célból gyűjtötték az információkat, hogy a nyilvánosság elé 
tárandó dokumentumok révén az osztrák lakosság megismerhesse az 1938 
és 1945 között Ausztriában történtek hivatalos felfogását. A válaszadókat 
arra kérték, hogy beszámolóikat öt címszó alatt rendszerezzék - az első az 
Ausztriát 1933 és 1938 között ért „nemzetiszocialista agresszióval” kapcso-
latos eseményekre vonatkozott, a második a „nemzetiszocialista megszállás 
és bekebelezés” természetét firtatta, a harmadik „Ausztria a háborúban” cí-
met viselte, a negyedik a „Ge� apo és a politikai terror” témakörét érintette, 
az ötödik pedig „az osztrák ellenállással” kapcsolatos információkat kérte 
be.1 A kérdőív azt a hivatalos nézetet igyekezett a megkérdezettekben tu-
datosítani, hogy a háborús éveknek a „ha zafias emlékezet”2 keretein belül 
kell formát ölteniük; eszerint a nemzetiszocializmus uralma Ausztria náci 
megszállásának, az idegen náci k hatalomgyakorlásának korszaka volt, mely-
lyel az „osztrák nép” nemzeti alapon állt szemben. Ez a koncepció alkotta 
az „áldozatmítosz” gerincét, ami a háború utáni osztrák állam legitimációs 
alapjának egyik eleme volt; eszerint Ausztria volt Hitler expanziós külpoliti-
kájának „első áldozata”.3 

1 Ezekkel a kategóriákkal kapcsolatban lásd a burgenlandi területi kormányzati dokumen-
tumot: Bericht zum da.Erlass Z1.11072 IV/P/46 vom 12.41946, in Dokumentationsarchiv 
des Österreichischen Widerstandes (DÖV) 8339

2 Pieter Lagrou: The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
We� ern Europe, 1945-1965, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2000.

3 Ernst Hanisch: Der Lange Schatten des Staates: Österreichische Gesell schaftsgeschichte im 20. 
Jahrhundert, Wien: Uebereuter, 1994, pp. 420-421.

* Tanulmányunk része egy jóval kiterjedtebb projektnek („Political Regimes and Borderline 
Identities in Austria and Hungary, 1938-1960”), amit az Egyesült Királyság Gazdasági és 
Társadalmi Kutatótanácsának (Economic and Social Research Council, ESRC) alapítvá-
nya támogat (a kutatás száma: RES-002-22-547). 
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Az elmúlt húsz év során az Ausztriában dolgozó történészek többször 
ráirányították a figyelmet arra, hogy az osztrákok áldozattudata hogyan 
tette lehetővé  sokak számára a holokausztban játszott szerepük, a nemze-
tiszocialista fajgyűlölet és a nácik keleti népirtó hadjáratában való részvétel 
miatti felelősségük elfojtását, illetve elfelejtését. A történészek kimutatták, 
hogy a háborút követő periódusban milyen egységesen utasította el mind a 
hivatalos, állami politika, mind a társadalom egésze, hogy szembenézzen a 
náci politika, valamint a zsigeri antiszemitizmus, illetve a náci korszak egyéb 
üzelmeinek következményeivel.4 Bár a kutatások a háború utáni állam poli-
tikáját vizsgálták, egyértelmű, hogy a „háborút követő hazafias emlékezet” 
osztrák variánsa és az alapjául szolgáló mítoszok már 1946-ban szinte magá-
tól értetődően visszhangra talál tak a helyi funkcionáriusoknak a szövetségi 
kormány kérdéseire adott válaszaiban. Nezsider tisztségviselői például vá-
laszukhoz két és fél oldalas mellékletet csatoltak a náci koncentrációs tábo-
rokba hurcolt „osztrák ellenállók” névsorával, miközben a körzetben élt 650 
zsidót nem nevezték néven. A jelentés csak annyit tudott ezzel kapcsolatban 
mondani, hogy „1938-ban közel 650 zsidó élt a körzetben, őket mind a kon-
centrációs táborokba küldték. Közülük csak kevésről vannak információink. 
Legalább 90%-uk nem tért még vissza a táborokból.”5

A válaszok egyik megdöbbentő eleme volt, hogy mekkora hangsúlyt kapott 
- mint a „nemzetiszocialista elnyomás” különösen is bántó formája - az, hogy 
a helyi hivatalokból elmozdították az „osztrákokat”, és helyükre „birodalmi 
németeket” (Reichsdeutsche) ültettek. A kismartoni körzetből küldött jelen-
tés azt hangsúlyoz ta, hogyan vezetett az 1938-as náci hatalomátvétel oda, 
hogy „a körzeti kormányzókat Reichsdeut schen váltották fel, de legalábbis a 
körzetimegbízott-helyettesi funkciókat ők szerezték meg. Hasonló jelenséget 
lehetett tapasztalni minden más téren, például a vámhivatalokban, ahol a 
teljes határszakaszt német vámtisztek felügyelték”.6 Vagyis a helyi hivatal-

4 Clemens Jabloner, Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, Georg Graf, Robert Knight, 
Lorenz Mikoletzky, Bertrand Perz, Roman Sandgruber, Karl Stuhlpfarrer, Alice 
Teichova: Vermögensentzug warend der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschadigungen seit 
1945 in Österreich. Forschungsbericht der Historikerkomission der Republik Österreich, Mün-
chen: Oldenbourg, 2004; Robert Knight: „Ich bin dafür, die Sache in die Lange zu ziehen”: Die 
Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung von 1945 bis 1952 über die Entschadigung 
der Juden, Wien: Böhlau Verlag, 2000; Heinz P. Wassermann: Naziland  Österreich?!: Studien 
zu Antisemitismus, Nation und Nationalsozialismus im öffentlichen Meinungsbild, Innsbruck: 
Studienverlag, 2002.

5 Bezirksgendarmeriekommando Neusiedl am See, Bezirk Neusiedl a/See, Burgenland. 
E. Nr.  237. Rotbuch Anlage. An das Landesgendarmeriekommando f.d. Burgenland in 
Neusiedl am See, am 1. Mai 1946, p. 8 in DÖW 8339.

6 Abschrift. Bezirksgendarmeriekommando Eisenstadt,  Burgenland, E. Nr. 506. Rotbuch - 
Anlage. An das Landesgendarmeriekommando f.d. Burgenland in Eisenstadt, am 18. Juni 
1946, p. 3 in DÖW 8339.
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nokok eltúlozták az „osztrák” hivatalnokok szenvedéseit az „idegen, német 
uralom” időszakában, s ezzel egyidejűleg erősítették meg az „áldozatmítoszt” 
és az alapjául szolgáló, Ausztriának a nemzetiszocialista korszakban játszott 
szerepét felidéző „hazafias emlékezetet”. Precízen körvonalazódott itt né-
hány olyan sajátosság, ami az átlag osztrák számára könn yen elsajátítható-
vá tette a hivatalosan támogatott „hazafias emlékezet” fogalmát: e fogalom 
lehetőséget nyújtott neki arra, hogy „elfeledhesse”, milyen odaadóan támo-
gatta, és mennyire magától értetődőnek és természetesnek tekintette a náci 
hatalmat. Ennek a jelenségnek a legszélsőségesebb megnyilvánulását érhetjük 
tetten számos „hétköznapi” nemzetiszocialista párttag viselkedésében 1945-
ben, az első nácitlanító törvény elfogadásakor; a törvény előírta, hogy min-
den volt párttagnak jelentkeznie kell a helyi hatóságoknál. Sokan írták alá azt 
a körzeti kormányzóknak címzett petíciót, melyben nevüknek a listáról való 
eltávolítását kérték; attól tartottak ugyanis, hogy hátrányos megkülönbözte-
tés éri őket, netán a Burgenland északi részén felállított számtalan munkatá-
bor egyikébe internálják őket. Tiltakozásukban gyakorta hivatkoztak „oszt-
rák mivoltjukra”. Az egyik aláíró, a határ menti Fertőmeggyes lakója azzal 
érvelt, hogy őt a nemzetiszocialisták ígéretei vezették félre, hogy tudniillik 
„alapvető változás áll be a mezőgazdaság helyzetében”. Ezt ellensúlyozandó 
a beadvány írója leszögezte, hogy „magát mindig is osztráknak tekintette”, és 
ígéretet tett arra, hogy „a jövőben az állam érdekeit szem előtt tartva cselek-
szik”.7 A náci rezsim által elkövetett népirtásról ezekben a beadványokban 
szinte senki sem tett említést; az egyetlen kivételt a kismartoni hatóságok-
hoz eljuttatott petíciók között egy helyi csendőr beadványa jelentette. Ebben 
azt állította, hogy őt 1940-ben ténylegesen náciellenes nézetei miatt a helyi 
pártvezető utasítására bocsátották el Szentmargitbányán betöltött állásából, 
majd Münchenbe küldték, s aztán Litvániába vezényelték egy rendfenntartó 
alakulatba. Utalt a helyi zsidók kivégzésére, és felsorolta, hogy milyen lépése-
ket tett megmentésük érdekében.8

Éles ellentét ben áll egymással, mennyire hangsúlyozták „osztrák mivol-
tukat” és mennyire elutasították a „német” uralmat a volt nácik és az átlag 
osztrákok általában, illetve az a mód, ahogyan a legtöbb osztrák 1938-ban 
a nemzetiszocialista hatalomátvételt üdvözölte. Míg azonban az „átlagos” 
volt párttagoknak az az igyekezete, hogy a háborút követő években hangsú-
lyozzák „osztrák” mivoltukat, részben magyarázható opportunizmusukkal, 
addig a „hazafias emlékezet” végső népszerűsége ebben az időszakban már 

7 H.  A., Brief an die provisorische Staatsregierung, Mörbisch am See, am 20. Juli 1945, 
in Burgenlandisches Landesarchiv (BgLA), Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt (BH Ei-
senstadt), NS-Angelegenheiten, Karton 4.

8 W. F., Brief an die provisorische Staatsregierung, St. Margarethen, den 18.8.1945, in 
BgLA BH Eisenstadt, NS-Angelegenheiten, Karton 5.
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aligha vezethető vissza pusztán erre az okra. Ezért cikkünkben megkísérel-
jük felvázolni a „hazafias emlékezet” osztrák változat ának társadalmi gyö-
kereit és a nemzetiszocializmus tapasztalataival való kapcsolatát Burgenland 
északi és középső részén; azaz a korabeli Kismarton, Nagymarton, Nezsider 
és Felsőpulya [Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf] 
területén. Az I. világháború után alakult új osztrák államnak ezeket a részeit 
a magyar Moson és Sopron megyék területeiből hasították ki, s az osztrák 
Burgenland tartomány területének északi részét alkották.9 Az új kerületet 
jórészt etnikai németek lakták, de soknemzetiségű volt; az 1934-es népszám-
lálás adatai alapján 241 300 német nemzetiségű lakosa volt,  40 200-an val-
lották magukat horvátoknak, 10 400 mondta magát magyarnak, 7 500 em-
ber pedig egyéb csoportokhoz tartozott.10 A nemzetiségi sokszínűségen túl a 
javarészt mezőgazdasági területet az erősen lokális, falusi közösségi identitás 
jellemezte, melyet helyenként a nemzetiségi különbségek szabdaltak, más he-
lyeken pedig inkább egységesítettek.11 A helyi hatóságok elfogadták a terület 
társadalmának sajátosságait, s ezáltal érzékelhető területi identitástudat for-
málódott ki a két világháború közötti korszakban.12 

Ugyanakkor azonban a területi szintű konszolidáció ellenére a régiót sem 
kerü lte el a politikai polarizálódás és válság azon járványa, mely az osztrák 
államot az 1930-as években aláásta. A Stande� aat létrehozását követően 
először Engelbert Dollfuss, majd Kurt von Schuschnigg kancellár kormány-
zása idején 1934-től ebben a tartományban is felerősödött az illegális nem-
zet iszocialista tevékenység.13 A mozgalom növekvő népszerűsége a szörnyű 
gazdasági helyzet és a krónikus munkanélküliség következménye volt, amire 
sokan később is a két világháború közötti korszak meghatározó jellemző-
jeként emlékeztek vissza.14 A szociál demokraták megsemmisítése politikai 
vákuumot teremtett, melyet az illegális náci csoportok bizonyos mértékig 

 9 A történelemnek erről a fejezetéről lásd August Ernst: Geschichte des Burgenlandes, Wien: 
Verlag für Geschichte und Politik, 1991; Burgenland Ausztriához csatolásának törté-
netének legjobb feldolgozását lásd in Gerald Schlag: Aus Trümmern Geboren...Burgenland 
1918-1921, Eisenstadt: Amt der burgenlandischen Landesregierung, 2001.

10 Rainer Münz: „Zwischen Assimilation und Selbstbehauptung: Sprachgruppe n and 
Minderheitspolitik im Vergleich”, in Gerhard Baumgartner, Eva Müllner & Rainer Münz 
(eds.): Identitat and Lebenswelt: Ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt im Burgenland, Ei-
senstadt: Prugg Verlag, 198 9, p. 43.

11 Ludwig Leser: „Der Burgenlander”, Vierteljahreshefte, 2, 1929, pp. 175-77.
12 Peter Haslinger: „Building a Regional Identity: The Burgenland, 1921-1938”, Austrian 

History Yearbook, 2 3, 2001.
13 Gerald Schlag: „Der 12. Marz 1938 im Burgenland und seine Vorgeschichte”, in Hans 

Chmelar (ed.): Burgenland 1938, Eisenstandt: Burgenlandisches Landesarchiv, 1989, pp. 
96-111. 

14 Lásd a visszaemléke zéseket in Gerda Hillebrandt-Trautner & Josef Nemeth (eds.): Bergler 
G’schichten: Zeitzeugen erzahlen aus ihrem Leben, Eisenstadt: Roetzer  Edition, 2003.
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azzal tudtak kitölteni, hogy az 1933 óta egyre jobban megerősödő német 
gazdaságra mi nt példára utaltak, valamint hogy nyíltan is összekapcsolták a 
munkanélküliség és az antiszemitizmus tematikáját.15 Mindez magyarázza 
azt a széles társadalmi támogatást, melyben a nácikat részesítették, amikor 
1938 márciusában megragadták a hatalmat, s gyorsan, már április elején ne-
kiláttak a helyi zsidó lakosság erőszakos kitelepítésének.16

A széles körű támogatás szinte a hatalomátvétel pillanatától megfigyel-
hető. 1938. március végén F elsőpulya  helyi hivatalai jelentették az állami 
rendőrségnek, hogy az új hatalom „általános megelégedést” keltett „a német 
nemzetiségű lakosság számos csoportjában”, valamint „a horvát és a magyar 
kisebbség köreiben”. Csak a zsidók mutatkoztak „ passzívnak”, a jelentés sze-
rint azért, mert „féltek a jövőtől”.17 A Burgenland középső területein talál-
ható községeknek a náci hatalomátvétellel kapcsolatos figyelemre méltó tár-
sadalmi egyetértése, valamint e támogatás népi antiszemita alapjai közötti 
összefüggést mi sem igazolja inkább, mint a Németországgal való egyesülés 
ellenszavazat nélkül i elfogadása és a „keresztény lakosság” körében tapasz-
talható széles körű engedelmesség az új hatóságok által szorgalmazott boj-
kottnak, mely a zsidók tulajdonában lévő üzletek ellen irányult.18 A lakos-
ság egészében egyetértett azzal, hogy a náci hatal omrajutás után sok zsidó 
család úgy döntött, hogy azonnal elmenekül; néhány család szeretett volna 
maradni, ám ez a kívánságuk „csekély egyetértésre” talált.19 Bár a dokumen-
tumok szerint némi nyugtalanságot okozott a lakosság körében 1938-ban az 
új hatalom és az SA tagjainak erőszakos fellépése a helyi zsidók kitelepítése és 
tulajdonuk elkobzása során, illetve a zsidók kiűzését követő érzékelhető élel-
miszerhiány következtében, ám egészében véve a lakosság vag y hallgatott, 
vagy támogatta ezeket az intézkedéseket.20 

15 Gondolatébresztő elemzést arról, hogy a nácik milyen eszközökkel fogadtatták el ma-
gukat Burgenlandban, lásd in Roland Widder: „Die ‚Umchuld vom Lande’: Argumente 
gegen der Plötzlichkeit: Eine sozialpsychologische Annaherung an das Burgenland vor 
1938”, in Chmelar (ed.): Burgenland 1938, pp. 38-58.

16 A zsidók kiűzéséről, illetve  a túlélő zsidók visszaemlékezéseiről lásd Alfred Lang, Barbara 
Tobler & Gert Tschögl (eds.): Vertrieben: Erinnerung burgenlandi scher Juden und Jüdinnen, 
Wien: Mandelbaum Verlag, 2004.

17 Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf. Z1.XI.149-38. Lageberichterstattung. 
Oberpullendorf, am 29.3.1938 in BgLA  Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf (BH 
Oberpullendorf) Polizeiangelegenheiten  (XI-)1938, Karton 9.

18 Gendarmeriepostenkommando Kobersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgen-
land. E.Nr.499. Stimmundsb ericht. Kobersdorf, am 3. April 1938, p. 2, in BgLA BH 
Oberpullendorf, XI-1938, Karton 9.

19 Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf. Z1. XI-149-1938. Oberpullendorf, am 17. Mai 
1938.  Lageberichterstattung, in BgLA BH Oberpullendorf, XI-1938, Karton.

20 Gendarmeriepostenkommando Drassmarkt, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland. 77 ad. 
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Mivel a terület helyi, paraszti közösségei a zsidókat „kívülállónak” tekin-
tették, a nácik féktelen antiszemita intézkedései és fellépése mély egyetértés-
re talált köreikben 1938-ban. Hasonló volt a helyzet a területen élő másik 
„idegen” embercsoporttal, a romákkal is. Burgenland náci Gauleitere, Tobias 
Portschy már 1938-ban, azaz Ausztria bekebelezésekor hangsúlyozta, hogy 
a „cigánykérdés” megoldása „sürgős” feladata a tartomány új hatóságainak. 
Portschy szerint ugyanis a  romák nemcsak „faji veszélyt” jelentenek a német 
kisebbségre, hanem a burgenlandi közösség „magyar jellegének” megte� esí-
tői is voltak.21 Szinte egyidejűleg Ausztria bekebelezésével, a helyi hatóságok 
intézkedéseket hoztak a roma lakosság gazda sági tevékenységének korlátozá-
sára. 22 A Rei ch hatóságai által „aszociális cigányoknak” nevezett csoportok 
összegyűjtése és internálása 1939 júniusában23 az akkori Burgenland terüle-
tén kezdődött, s e politika 1940-ben érte el csúcspontját azzal, hogy a helyi 
roma lakosságot a Lakompak [Lackenbach] mellett felállított koncentrációs 
táborba terelték.24 Mivel a roma népességre a terület helyi közösség ei „kívülál-
lókként” tekintettek, és a paraszti lakosság jelentős része előítélettel viseltetett 
irántuk, ezért a romák elleni intézkedéseket legitimnek tekintették. A roma 
lakosság internálását megelőző időszakban bevezetett korlátozásokkal kap-
csolatban a rendőri jelentések szerint a helyi lakosság nyíltan megfogalmazta, 
hogy szerintük a helyi romák hagyományos trükkökkel élnek - pl. muzsikálás 
vagy vándorkereskedés -, miközben valójában kéregetnek és lopnak.25 

Ha a nemzetiszocialista faji politika gyakorlatilag helyeslésre talált, ami-
kor a szorosan összefonódott paraszti közösségeken kívül élők ellen irányult, 
ám amikor saját tagjait is érintette, akkor ellenállásba ütkö zött. Így ezeket a 
politikai lépéseket módosították, amikor a helyi hatóságoknak sikerült a helyi 
csoportokkal megegyezésre jutni bizonyos kérdésekben; e lép éseket én a „he-
gemón nemzetiszocializmus” fogalmával jelölöm, melyekre Burgenland észa-
ki és középső részeinek falvaiban került sor.  Tobias Portschy mint Gauleiter 
kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy Burgenlandot megkülönböztetett terü-

Stimmungsbericht, Drassmarkt,  am 9. Mai 1938. in BgLA BH Oberpullendorf, XI-1938, 
Karton 9.

21 Denkschrift des Landeshauptmannes für das Burgenland Pg. Dr. Portschy, Die 
Zigeunerfrage, Eisenstadt, im August 1938, in DÖW 4969.

22 Lásd az ide vonatkozó dokumentumokat in BgLA Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am 
See (BH Neusiedl),Vorstandsanglegen heiten (I-)1938-1-300.

23 Reichkriminalpolizei. Berlin, den 5.6.1939. Vertraulich, an die Staatliche Kriminalpolizei-
Kriminalpolizeistelle Wien. Betrifft: Vorbeugende Massnahmen zur Bekampfung der 
Zigeunerplage in Burgenland, in DÖW  2606.

24 A lackenbachi táborról lásd Hauptverhandlung, Volksgericht Wien, am 15. Oktober 
1948. Strafsache gegen Franz Langmüller, in DÖW 9626.

25 Gendarmeriepostenkommando Grosswarasdorf, Bez. Oberpullendorf-Burgenland . 
Stellung von Kapellmeister und Musikerberechtigungsschein an Zigeuner, Gross-
warasdorf, am 17. Mai 1938, in BgLA BH Oberpullendorf, XI-1938, Karton 8.
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letként kell kezelni, s ez szerinte azt jelentette, hogy a berlini hatóságok a 
tartományt amolyan kísérleti tere pnek tekinthetnék azon politikai lépések 
kipróbálására, melyeket a - reményei szerint - Magyarországon élő német 
nemzetiségiekkel kapcsolatban is alkalmaznak majd, amikor ezek a terüle-
tek is a Reich részeivé válnak.26 Ám ezek a javaslatok nem találtak visszhang-
ra Berlinben, és amikor 1938 végén a volt osztrák területeknek a Reichen 
belüli adminisztratív struktúráját kidolgozták, Burgenlandot felszámolták 
és felosztották, az északi és a középső területeit Niederdonau tartományhoz 
csatolták, déli körzeteit pedig Stájerország kebelezte be.27 Niederdonau tarto-
mány ha tóságai először ellenőrzésük alá kívánták vonni Burgenland északi 
és középső területeit, akárcsak később a volt Csehszlovákia területeit is, me-
lyeket 1939-ben szereztek meg, és így Grenzlandamt (határőrizeti hivatal) 
létrehozását tervezték, mely a Reich határainak őrzését az elnémetesített he-
lyi nemzetiségi kisebbségekre bízta volna.28 

A régió nemzeti kisebbségeinek erőszakos elnémetesítése, különösen a 
horvátoké, erős és sikeres ellenállásba ütközött, ami végső soron helyi komp-
romisszumokat eredményezett. E politika középpontjában az oktatás megre-
formálása állt: a hatóságok az 1938-as tanév kezdetén felszámolták a terüle-
ten működő horvát és magyar nyelvű osztályokat.29 Ez a lépés Lajatkörtvélyes 
[Pama] községben két népszerű helyi tanító elbocsátásával járt, ami ellen a 
falu 364 lakosa beadványban tiltakozott Niederdonau tartományi főnöké-
nél.30 Ezen esemény, illetve hasonlók miatt panaszkodott a horvát nyelvű na-
pilap 1939 februárjában, hogy „a horvátok megtartották a Führernek adott 
szavukat”, ám a rendszer nem váltotta be ígéretét, hogy „ugyanolyan jogokat 
biztosít nekünk is, mint szomszédjainknak”.31 Az elégedetlenség ilyen meg-
nyilvánulásai arra késztették a nemzetiszocialista rezsimet, hogy igazgatá-
si politikáját a helyi sajátosságoknak megfelelően alakítsa ki, és hogy a náci 
ideológiát a helyi viszonyokhoz rugalmasabban alkalmazkodóvá tegye. Bár  a 
berlini belügyminisztérium vonakodott nyíltan beismerni, hogy változtatott 
nemzetiségi politikáján, 1939-től ragaszkodott olyan helyi megoldások kidol-
gozásához, melyek segítenek megőrizni „a horvátok többségének nemzetiszo-

26 Gauwahlleitung Burgenland. Gez . Dr. Tobias Portschy, Gauwahlleiter. Mission des 
Burgenlandes, in DÖW 11498.

27 August Ernst: „Auflösung und Aufleitung des Burgenlandes im Jahre 1938”, in Ch melar 
(ed.), Burgenland 1938, pp. 119-42.

28 Der Gauleiter von Nieder-Donau, Wien, 4. Oktober 1938, Brief an den Reichstatthelter 
von Österreich SS. Gruppenfürer Dr. Seyss-Inq uart, in DÖW 12232.

29 Burgenlandische Landeshauptmannschaft. Z1.IVA-1298/9-1938. Erhebung über die 
Minderheitenschulen. Eisenstadt, am  9. Juni 1938, in BgLA BH Neusiedl I-1939-Karton 1.

30 Gendarmeriepostenkommando Deutsch Jahrndorf, Bez. Neusiedl a/See, Burgenland. 
Anzeige, Deu tsch Jahrndorf, am 1. September 1938, in BgLA BH Neusiedl I-1939-Karton 1.

31 „Sind wir oder sind wir nicht”, Hrvatske Novine, 4. Feber 1939. in DÖW 12232.
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cialista szimpátiáját”, és olyan országot eredményeznek, „melyben a német és 
a horvát földműves lakosság továbbra is békében és barátságban él együtt”.32 

1939 végére az észak-burg enlandi falvakban konszolidált, hegemón nemze-
tiszocializmus jött létre, mely politikai lépéseit a helyi viszonyokhoz igazította, 
és erélyesen fellépett az egyes községekben tapasztalható elszigetelt politikai 
ellenállással szemben. Miközben a rezsim mindvégig gyanakvással kezelte a 
nemzetiségi kisebbségek, például a horvátok vezetőinek, valamint az egyház 
tagjainak döntéseit, egészében  véve nem lépett fel velük szemben.33 Mint már 
a zsidók erőszakos kitelepítésével és a romákat sújtó megkülönböztető intéz-
kedésekkel kapcsolatban láttuk, a náci rezsim számíthatott a helyi közösségek 
akt ív támogatására, amikor az eltérő politikai nézeteket vallókkal szemben 
lépett fel: őket a közösség szintén „kívülállóknak” tekintette, akik adott eset-
ben egyértelműen szembefordultak az 1930-as évek elején kialakult politikai 
légkörrel. A Ge� apo bátran számíthatott a helyi közös ségek aktív együtt-
működésére, amikor likvidálta a körzet északi részén, a határ mentén fekvő 
falvakban működő kis kommunista sejteket. Mi több, ezek a kommunisták, 
akiket a II. világháború kezdetén halálra ítéltek politikai tevékenységük miatt, 
gyakorlatilag semmilyen együttérzésre sem számíthattak a közösség részéről.34 

A rezsim ilyen erőteljes támogatása annak következménye volt, hogy a Német-
országgal való egyesülés szinte azonnal érezhető gazdasági javulást eredménye-
zett; a kétkezi munkások körében gyakorlatilag a náci hatalomátvétellel egy 
időben rohamosan csökkent a munkanélküliség.35

A nemzetiszocializmus „hegemón” legitimációját Észak- és Közép-Bur-
genlandban végül nem a nácizm us pusztításai, nem is egyéb helyi politikai 
lépései ásták alá, hanem háborús veresége, illetve az ennek következménye-
ként a helyi közösségeket alapjaiban fenyegető külső veszély. A berlini rend-
szer legitimációja akkor kezdett elolvadni, amikor a II. világháború közvet-
len hatásai megmutatkoztak a régióban, és amikor világossá vált, hogy a náci 
vereség lehetséges, pontosabban valószínű.

A II. világháború hatására először a „sérelmi politika” jelentkezett; kezdet-
ben ez a feketepiac meg jelenésével és kiterjedésével függött össze, amiből a helyi 
gazdák hasznot húztak, ám a bérből élők súlyosan megszenvedték. Másodszor, 
a háború alatt nagyszámú szerb, ukrán és görög hadifoglyot helyeztek el az üze-
mekben és a gazdaságokban, hogy a fronton harcoló férfiak munkáját ellássák. 

32 Der Reichminister des Innern. Berlin, den 15. November 193 9. Betr. Denk schrift des 
Kroatischen Kulturvereine, p. 6 in DÖW 2888.

33 Lásd a dokumentumokat in BgLA BH Oberpullendorf, XI-1943-Karton 11.
34 Lásd a dokumentumokat in DÖW 4344.
35 Gendarmeriepostenkommando Oberpullendorf, Oberpullendorf, Burgenland. 24. ad. 

Stimmungsbericht. Oberpullendorf, am 19. April 1938., in BgLA BH Oberpullendorf XI-
1938-Karton 9.
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Ez a helyi rasszizmus fellángolását eredményezte, hiszen az „idegenek” egy-
értelműen veszélyt jelentettek a terület békéjére és rendjére. Végül a fronton 
szolgáló hozzátartozók beszámolói a felszerelés hiányairól, illetve a harcmezőn 
tapasztalható fejetlenségről eljutottak Burgenlandnak ebbe a részébe is, s ez 
jelentősen elidegenítette a lakosságot a hatalomtól, mivel ők minden katonai 
sikertelenségért a tehetetlen bürokráciát okolták.36 A katonai vereségek, külö-
nösen Mussolini bukását és Olaszország sikertelen kapitulációját37  követően 
egyre jobban aláásták a rezsim legitim ációját. Jelentősen hozzájárult ehhez a 
folyamathoz, hogy a határ menti térségekben az a hír járta 1943-ban,38 hogy 
Magyarország azonnal kilép a háborúból, valamint az, hogy 1943 augusztusá-
tól, Bécsújhely [Wiener Neustadt] bombázásától39  kezdve egyre nyilvánvalób-
bá vált a kelet-ausztriai városok sebez hetősége. Mégis, a társadalom nyilváno-
san azonosult a náci rezsim jelszavával: „az utolsó lélegzetig harcolni kell”, noha 
magánbeszélgetésekben már sokan fogalmazták meg, hogy a háborút a nácik 
elvesztették.40 Mindez szorosan kapcsolódott ahhoz a széles körben elterjedt 
vélekedéshez, hogy az esetleges szovjet győzelem egyértelmű és félelmetes ve-
szélyt jelenthet életükre, fizikai biztonságukra és civilizációjukra. A jelentések 
megemlítik, hogy az emberek úgy vélik, a szovjet győzelem „Németország bol-
sevizálásához” vezetne, és a „lakosság nagy részének kivégzésével” járna41 - ezt 
a hivatalos propaganda rendszeresen megerősítette.42 

36 A panasz okról és elégedetelenségről készült reprezentatív jelentésről lásd 
Kreises Oberpullendorf. Pras.6/11. Oberpullen dorf, am 9. Sept 1943. Betrifft: 
Vorfallenheitsbericht für August 1943 in Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten 
(a to vábbiakban NÖLA St.P.), Akten des Reichstatthalters der Gau Niederdonau (Ia-10), 
Situationsberichten (14)-1943, Karton 60.

37 Der Landrat der Kreises Oberpu llendorf, Pras: 6/12. Oberpullendorf, am 18. Oktober 
1843. Betrifft: Lagebericht für September 1943, in NÖLA St.P. Ia-10-14-1943, Karton 60.

38 Gend. Einzelposten Helen enschacht bei Ritzing, Landkreis Oberpullendorf, Reichgau 
Niederdonau, den 18. Oktober 1943. Tgb.Nr.472. An den Herrn Landrat des Landeskreises 
Oberpullendorf in Oberpu llendorf. Betrifft: Gerüchte über angebliche Einstellung der 
Feindseeligkeit Ungarns  mit den Eastmachten., in BgLA BH Oberpullendorf XI-1943-
Karton 11.

39 Der Polizeidirektor in Wiener Neustadt. P-22.22. Wiener Neusta dt, den 7. September 
1943. Betrifft: Vorfallenheitsbericht, in NÖLA St.P . Ia-10-14-1943, Karton 60.Der 
Landrat d es Kreises Eisenstadt. Z1.Pras.65-1943. Eisenstadt, am 12. Oktober 1943. 
Betrifft: Lagebericht für den Monat September 1943, in NÖLA St.P. Ia-10-04-1943, Kar-
ton 60.

40 Der Landrat  des Kreises Eisenstadt. Z1.Pras.65-1943. Eisenstadt, am 12. Oktober 1943. 
Betrifft: Lagebericht für den Monat September 1943, in NÖLA St.P. Ia-10-04-1943, Kar-
ton 60.

41 Der Landrat des Kreises Eisenstadt. Z1.Pras.63-1943. Eisenstadt, am 5. Februar 1943. 
Betrifft: Lagebericht für den Monat Janner 1943, in NÖLA St.P. Ia-10-14-1943, Karton 60.

42 Erre egy példa in Die Lage. Zentralinform ationsdienst der Reichtspropagandaleitung der 
NSDAP und des Reichministeriums für Volksaufklarung und Propaganda. Folge 117/B. 
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Ugyanakkor, ahogy a vereség egyre egyértelműbbé vált, a szovjet győze-
lem jelentette veszélyt a lakosság Hitler nyakába varrta. Egyre inkább úgy 
érezték, hogy ők isszák meg a Führer elhibázott döntéseinek a levét, s ez aztán 
Kelet-Ausztriában végképp diszkreditálta a náci rendszert. Ez az érzés nem 
fokozatosan fejlődött ki, néha újra előtört a remény; a Nezsider környékén 
fekvő falvakban sokan azt remélték, hogy Magyarország német megszállása 
1944 márciusában meg fogja oldani a határ másik oldalán élő rokonaik sor-
sát, mivel Nyugat-Magyarországot, így vélték, gyorsan Németországhoz csa-
tolják.43 1945 elejére ezeket az optimista fellángolásokat teljesen elsodorta a 
kétségbeesés amiatt, mi történik majd az összeomlás után; a Vörös Hadsereg 
magyarországi előrenyomulásának hírét rémülettel fogadták, az élelmiszer- 
és üzeman yaghiány egyre fokozódott, s közben a helyi hatóságok azt jelentet-
ték, hogy a nemzetiszocializmus támog atottsága a lakosság körében 1-2%-ra 
esett vissza, és az emberek gyakorlatilag a berlini rezsim egyetlen szavát sem 
hiszik el.44 Ám ennek ellenére is a rendszerrel csak igen  kevesen fordultak 
szembe. A horvát lakosság körében szinte kézzelfogható magabiztosság volt 
tapasztalható, de a szövetséges repülőkről ledobo tt röplapok által javasolt, 
önálló Ausztriát támogató propaganda nem váltott ki semmiféle lelkesedést 
a lakosság köreiben, míg a kommunisták - bár aktívan tevékenykedtek - el-
szigeteltek maradtak; a lakosság túlságosan is azonosította őket a fenyegető 
„ellenséggel” ahhoz, hogy bármiféle népszerűségre  tehettek volna szert; a la-
kosság többsége tehát a nemzetiszocializmusból az ellenség előrenyomulása 
miatt ábrándult ki, nem pedig azért, mert ideológiai problémái támadtak a 
német fasizmus gyakorlatával szemben.45 

Így aztán 1945 áprilisában a demokratikus Ausztria helyreállításának 
esélye halvány maradt; ezt a szövetségesek szorgalmazták, mondván, a de-
mokratikus állam majd elnyeri a lakosság többségének legitimációját. Az új 
állam a hegemón nácizmus romjain épült, amely úgymond, „megoldotta” az 
I. köztársaság és Stande� aat által megoldatlanul maradt problémákat. A 
rezsim csak azért vesztette el népszerűségét és hitelét, mert tévedéseivel a 
lakosságot kiszolgáltatta Kelet-Ausztria felszabadítójának, a Vörös Hadsereg 
kényére-kedvének. Ám az 1950-es évek végére a II. köztársaság is jelentős 
támogatottságra tett szert a helyi lakosság körében; mint azt Nezsider tarto-

Berlin W 8, den 24. Juni 1944, Streng vertraulich !, in BgLA BH Oberpullendorf, NS-
Angelegenheiten, Karton 5.

43 Der Landrat des Kreises Bruck a.d.Leitha. GZ:I-14/72, Bruck a.d.Leitha, am 8.4.1944. 
Betrifft: Vorfallenheitsbericht, NÖLA St.P. Ia-10-14-1944, Karton 62.

44 Der Landrat des Kreises Eisenstadt. Z1. Pras.65-1945. Eisenstadt, am 13. Marz 1945. 
Betrifft: Lagebericht für den Monat Februar  1945, in NÖLA St.P. Ia-10-14-1945, Karton 
63.

45 Der Landrat des Kreises Eisenstadt, Z1.Pras.65-1945. Betrifft: Lagebericht für den 
Monat Janner 1945, in MÖLA St.P. Ia-10-14-1945, Karton 63.
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mányi kormányzója megjegyezte, a lakosság azzal demonstrálta lojalitását, 
hogy a „zászló napján” - október 26-án - kitűzték a nemzeti lobogót a háza-
ikra. (Ezt az új nemzeti ünnepet a szövetségi kormány az államegyezmény 
1955-ös aláírását követően vezette be.46) A Vörös Hadsereg megszállása ez-
zel véget ért Burgenlandban, illetve véget ért Ausztria egészének nég yhatal-
mi megszállása, és a háborút követő gazdasági felvirágzás hatására a társa-
dalom átalakult; az 1950-es évek végére pedig lezárult a társadalmi válság 
hosszú korszaka. Amikor 1960-ban a tartományi kormány felszólította az 
összes falut, hogy számoljon be az 1945 óta végbement helyi eseményekről, 
az derült ki, hogy a hatóságok és bizonyos mértékig a lakosság is az 1940-es 
„sötét korszakkal” szembeállítva értékeli a jelent; azt a  szovjet csapatok által 
időnként elkövetett erőszakos cselekedetek, az élelmiszerhiány, a bűnözés és 
a politikai instabilitás jellemezte.47 Ha a II. köztársaságnak az 1950-es évek 
végére kialakult legitimációja azon a vélekedésen alapult, hogy az állam ve-
zette ki a népet a náci Németország vereségét követő káoszb ól, s az államnak 
sikerült megakadályoznia Ausztriának a szovjet tömbbe való részleges vagy 
teljes betagozását, s hogy az állam teremtette meg a nagyobb anyagi bizton-
ság alapját, akkor ennek a legitimációnak a társadalmi alapjai közvetlenül a 
háború utáni periódusban alakultak ki.

1945 áprilisát Észak- és Közép-Burgenland lakosságának többsége nem 
felszabadulásként élte meg. Gyakori volt a szovjet csapatok által elkövetett 
erőszak, a nők megerőszakolása és a lopás. Ezeket az eseményeket a kom-
munizmusellenesség és a szovjetellenesség nézőpontjából elemezték, amit a 
nemzetiszocializmus éveiben a hatalom folyamatosan gerjesztett. Az északi 
osztrák városka, Fertő boldogasszony [Frauenkirchen] konzervatív polgármes-
tere a „felszabadulás” után néhány évvel a szovjet csapatok betörését követő 
néhány hónapot a XVII-XVIII. századi „török időkhöz” hasonlította.48 Úgy 
vélték, a felszabadult kényszermunkások és hadifoglyok a szovjetek támoga-
tását élvezik, s egyes helyeken, ahol korábban rabszolgaként dolgoztatták őket, 
most terroruralmat vezettek be.49 Ezekre az esetekre különösen a volt nácik 
úgy tekintettek, mint a Bécsben a pártok által alapított új „demokratikus” 

46 Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See. Zahl: Pras.1/9-1959. Neusiedl am See, 
27.11.1959. Situationsbericht November 1959, in BgLA Amt der burgenlandis chen 
Landesregierung, Lage, Vorfall-u. Informationsberichteren (a továbbiakban A/VIII-14-) 
II-3.

47 Ezekről a jelentésekről lásd BgLA, Amt der burgenlandischen Landesregierung, Berich te 
der Gemeinde über die Ereignisse, 1945-1956 (a továbbiakban A/VIII-11).

48 Gross- und Marktgemeinde Frauenkirchen. Z1. 190/1/1960. Frauenkirchen, am 4. 
Janner 1961. Bericht übe r die Ereignisse von 1945 bis 1956, in BgLA A/VIII-11/V.

49 Gemeinde Sigless. Sigless, den 23.7.45. Zahl: 15-45, Stimmungsbericht, in BgLA 
Bezirkshauptmannschaft Mattersburg (BH Mattersburg), Polizeiangelegenheiten (XI-) 
1945-1946-1947-Besondere Vorfalle.
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politikai rendszert megte� esítő új kormány ígéreteinek megszegésére. Mint 
ahogy egy fiatal nő, aki rövid ideig a náci párt tagja volt, fogalmazta: „A Vörös 
Hadsereg bevonulásána k következtében csak azt értettem meg, mit is jelent 
valójában egy demokratikus alkotmánnyal rendelkező köztársaság.”50 Mind-
ezek a jelenségek a burgenlandi politikai életben a kommunisták további el-
szigetelődését eredményezték, és ez mutatkozott meg az 1945 novemberében 
megtartott választásokon a kommunisták által szerzett alacsony szavazati 
hányadban, s egyben lehetővé tette, hogy a két háború közötti jelentős pártok, 
az ÖPV (Osztrák Néppárt - konzerva tívok) és az SPÖ (Osztrák Szocialista 
Párt) utódpártjai határozzák meg a tartomány politikai irányítását.51 Sőt mi 
több, a zűrzavar és bizonytalanság, melyet a lakosság a Vörös Hadsereggel és 
a szovjet megszállással kapcsolt össze, lehetővé tette a helyreállított osztrák 
állam számára, hogy legitimációját úgy szerezze vissza, mint a helyi közösség 
védelmezője a szovjet megszállókkal és a mindennap tapasztalható külső fe-
nyegetéssel szemben. 1945-1947 között mindennapos volt a bűncselekmé ny. 
A szovjet csapatok és a kitelepítettek - akikre általában előítélettel tekintettek, 
és bűnözőknek tartottak - keltette félelem enyhítésére a falvak vezetői, mivel 
az állami rendőrség nem működött, önkéntes rendőri egységeket szerveztek a 
helybeliek részvételével, hogy megvédjék tulajdonukat és magukat is a nem szí-
vesen látott idegenektől.52 Ám a megszálló hatóságok megtagadták a falusiaktól 
a fegyverviselési jogot, és így nem is tudtak hatékonyan fellépni a fegyveres és 
veszélyes ellenfelekkel szemben, a falusi vezetők kísérlete, hogy önkéntesekkel 
oldják meg biztonságukat, kudarcba fulladt, ezért a lakosság azt követelte, hogy 
a tartományi kormányzat növelje a csendőrség létszámát és költségvetését, és 
hogy a megszálló hatóságok engedélyezzék nekik a fegyverviselést.53 Ahogy azt 
a kommunisták hamar felismerték, az állami keretek adta biztonság iránti kö-
vetelés a csendőrtisztek kezére játszott, akik korábban támogatták a nemzeti-
szocialista rezsimet és a korábbi tekintélyuralmi Stande� aatot, s ezzel tovább 
erősödött az a háborút követő években tapasztalható tendencia, hogy Ausztri-
ában a „re� auráció”, nem pedig a megújulás folyamata érvényesült.54

50 A. J., Stinkenbrunn, am 17.745, Betrifft: Ansuchen um Freistellung der Registrierung, in 
BgLA BH Eisenstadt, NS-Angelegenheiten, Karton 5.

51 Hans Chmelar: „Pareti ohne Chance. Die KPÖ im Burgenland 1945/46”, in Johann 
Seedoch (ed.): Beitrage zur Landeskunde des burgenlandisch-westungarischen Raumes, Eisens-
tadt: Burgenlandisches Landesarchiv, 1994, pp. 50-68.

52 B gLA A/VIII-11/VI; Gemeindeamt Deutsch-Jahrndorf. Deutsch-Jahrdorf, am 12. Juli 
1960. Z1:207/1960. Betr.: Ereignisse 1945-1956, Bericht.

53 B gLA A/VIII-14/V-1; Landesgendarmeriekommando für das Burgenland. Situations-
bericht für die Zeit vom 1. bis 30. Juni 1946. Eisenstadt, am 1. Juli 1946.

54 Egy es helyeken, mint például a kelet-ausztriai Frauenkirchen faluban ez a helyi kommunis-
ták és a csendőrség között összecsapáshoz vezetett, lásd Gendarmerieabteilungskommando 
Eisenstadt Nr. 1, E. Nr. 224. Frauenkirchen, Posten, Uberfall auf desselben. An das 
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A háború utáni osztrák államnak e „védelmező”, a tényleges külső fe-
nyegetettséggel szemben a helyi közösségek érdekeit képv iselő szerepének 
rekonstrukciója számos, mélyreható konzervatív következménnyel járt. Ab-
ban a politikai közegben, melyben a lakosság gyakorlatilag elfogadta a régióra 
rátelepedett „hegemón nácizmus” hatalmát, az állam helyi szinten való visz-
szaállítása erős korlátokat szabott a radikális nácitlanító intézkedéseknek, 
melyeket a kormány és az országot megszálló hadsereg szorgalmazott. Ez 
különösen is jól látható volt az os ztrák tartományi megbízottak által 1945-
1946-ban felállított, a volt nácik elkülönítésére szolgáló internálótáborok-
kal kapcsolatban kibontakozó tiltakozó mozgalomban. A lakosság, de még 
a demokratikus pártok szervezte helyi hatóságok is ellenezték a volt nácik 
internálását, mondván, többségük tapasztalt szakmunkás és kiskereskedő, 
akik munkája nélkülözhetetlen a helyi közösségek életének normalizálásá-
hoz.55 Az internálás elutasítása a régióban csak tovább fűtötte a lakosságnak 
azt a meggyőződését, hogy csak „a kis nácikat” büntetik meg, és a „valódi” 
bűnösöket nem éri bántódás.56 Ez a hangulat az internálótáborok fokozatos 
feloszlatásához és a náciellenes törvények lazításához vezetett az 1940-es 
évek második felében. Ezek a fejlemények korlátozták az ország antifasisz-
ta legitimációjának kiformálódását, amit az 1940-es évek végén már csak az 
osztrák kommunisták szorgalmaztak.

Az osztrák államnak a helyi közösségek szükségleteit biztosító, „védelme-
ző” szerepben való rekonstrukciója, mint már említettük, számos konzerva-
tív következménnyel járt. Először is, erősen k orlátozta a radikális politikai 
megoldások lehetőségét a háborút követő években. Másodszor, lehetővé tet-
te, hogy különösen, bár nem kizárólag, a rendőrség hivatalnokai megőrizhet-
ték pozícióikat és intézmén yi eljárásaikat az 1945-ös politikai vízválasztót 
követően is. Harmadrészt, gátat szabott azoknak a kísérleteknek, hogy ala-
posan megtisztítsák az osztrák államot és a társadalmat, és megszabadítsák 
azoktól a jelenségektől, melyek lehetővé tették a nemzetiszocializmus hata-
lomra jutását és virágzását. Végül pedig a háború utáni osztrák „védelmező” 
államnak volt egy sokkal közvetlenebb és egyetemesebb politikai dimenziója, 
mely igazán a hidegháború kezdetével és a szomszédos keleti országokban ki-
alakult szocialista diktatúrákkal való viszonyban vált láthatóvá. Az osztrák 
állam szerepe az volt, hogy biztosítsa, Ausztria sem részben, sem egészében 
nem kerülhet a szovjet befolyási övezetbe. Mivel a szovjet csapatok 1955-

Landesgendarmeriekommando f.d. Brgld. Neusiedl a. See, 21. Okt. 1945., in BgLA BH 
Neusiedl, Verschiedenes XI-1945.

55 Stadtgemeinde  Neusiedl am See. Z1.667. Neusiedl am See, am 9. Mai 1946, in BgLA BH 
Neusiedl XI-125/45.

56 Bezirkshauptma nnschaft Neusiedl a. See Zahl:XI-125/1. Neusiedl am See, 14.2.1946, in 
BgLA BH Neusiedl am See XI-125/45.
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ig állomásoztak Burgenlandban, a lakosság nagy része ezt reális veszélyként 
érzékelte. A Magyarországot és Burgenlandot elválasztó határ lezárása és a 
magyarországi szocialista diktatúra erős félelmet gerjesztett a határ osztrák 
oldalán.57 Ez a félelem hatással volt a helyi állami lépésekre és a belpolitikára; 
1950-ben a reálbér-csökkentési megállapodás ellen szervezett sztrájkokat az 
állam az SPÖ támogatásával úgy szerelte le, hogy a munkások többségével si-
került elhitetni, hogy ha támogatják a tiltakozást, akkor valójában az Auszt-
ria függetlensége ellen szervezett kommunista összeesküvést támogatják.58 

Ez a tanulmány arra a problémára mutat rá, hogy a II. világháború em-
lékével kapcsolatos politika Ausztriában mélységesen ellentmondásos erede-
tű. A háború általános, nyugat-európai paradigmája: a „hazafias emlékezet” 
osztrák változata azon a mítoszon alapul, hogy Ausztria volt „Hitler első ál-
dozata”, és ez szolgált igazolásául, hogy a háború után alakult osztrák állam-
nak sikerült a lakosságot felmenteni a nemzetiszocializmus gyakorlati kö-
vetkezményeiért viselt felelősségvállalás terhe alól. A nemzetiszocializm us, 
mint azt Észak- és Közép-Burgenland példája mutatja, eleven talajra lelt a 
közösség rasszista ideológiájában, s ezzel egyesülve „hegemón” szerephez ju-
tott, és a lakosság „természetes”, legitim kormányzatként tekintett rá. Ezért 
tehát a lakosság nem a rasszista népirtás ideológiájával konfrontálódott; a 
náci rendszer köreikben akkor vesztette el legitimitását, amikor a katonai ve-
reség következményeivel k ellett szembenézniük. Hitlert nem azért ítélték el, 
mert deportálta és megsemmisítette a helyi zsidóságot és a romákat, hanem 
azért, mert a lakosságot kiszolgáltatta Sztálinnak. Így tehát a háborút követő 
években Ausztria államisága a mindennapok szintjén azzal legitimálta ma-
gát, hogy megóvta a helyi közösségeket a II. világháború utáni zűrzavartól, 
politikai szinten pedig azzal, hogy Kelet-Ausztria legalább a Vörös Hadse-
reg megszállásának lehetséges politikai következményeitől mentesült. Így 
az állam antifasiszta legitimációs kísérleteit szigorú határok közé szorította 
Észak- és Kelet-Burgenlandban az, hogy miként értelmezte a lakosság 1945-
öt. Az állam arra kényszerült, hogy hamar véget vessen a nácitlanításnak, és 
ezzel erősítse eredendően is konzervatív jellegét, és a formális semlegesség 
1955-ös kinyilvánítása ellenére megalapozza az ország hidegháborús, anti-
kommunista és nyugatbarát politikai orientációját. 

(Fordította: Baráth Katalin)
Megjelent: Eszmélet, 65. sz.

57 Mark Pittaway:  „The Making of Hungary’ Post-war We� ern Borderland: Shaping a 
Socialist Landscape in Moson and Sopron”. ms., Budapest, 2004.

58 Erről Burgenland ban lásd Gemeindeamt Bruckneudorf. Bruckneudorf, 2 Juni 1960. 
Zahl: 150-1960. Betr.: Berichte der Gemeinden über die Ereignisse 1945 bis 1956, in 
BgLA VIII-11/V.
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Viták a német–szovjet megnemtámadási 
egyezmény értékeléséről. 
Ki felelős a háborúért?

Két évvel ezelőtt, a  szovjet–német megnemtámadási szerződés 70. évfordu-
lójának apropóján a fél világ az egyezmény egy új értelmezésének lehetősé-
géről vitázott. A polémia „begyűrűzött” Magyarországra is. Az egyidejűleg 
számos országban elindított vitasorozat tétje és célja az volt, hogy a szov-
jet–német megnemtámadási egyezményt a II. világháború kirobbanásának, 
a „totalitárius diktatúrák közös felelősségének alapvető dokumentumaként 
mutassák be”.1 A vita egyértelműen megmutatta az alapvető ellentmondást: 
míg egyfelől az oroszországi levéltárak jóvoltából e témakörben óriási meny-
nyiségű levéltári anyagot szabadítottak fel és publikáltak, addig másfelől az 
egész vitában – Amerikától Európáig – a levéltári források játszották a leg-
kisebb szerepet. Még furcsább, hogy Európában minél keletebbre megyünk, 
annál kevésbé számít a levéltári források jelentősége. A politikai-legitimációs 
cél errefelé talán még egyértelműbb, mint nyugatabbra: a világháborúért és a 
Szovjetunió megtámadásáért való felelősség egy részét le kell Hitler válláról 
venni és áttenni Sztálinéra, azzal a céllal, hogy elhallgassák a nyugati hatal-
mak „megbékéltetési politikájának” (1934-1939) és a kelet-európai kisálla-
mok diplomáciájának történelmi felelősségét a náci Németország felemelke-
désében, uralma kiterjedésében, a világháború kitörésében. 

Másfelől, manipulatív módon összecsúsztatnak itt két kérdést. Tudniillik 
az a kérdés, hogy mi Sztálin személyes felelőssége abban, hogy a Szovjetunió 
az 1941. június 22-i náci támadáskor nem volt kellően felkészülve a honvé-
dő háborúra, keveredik azzal a kérdéssel, hogy Sztálin felelős-e a háborúért, 
Lengyelország, illetve a Szovjetunió megtámadásáért.  

Nyilvánvaló, hogy itt egy irányított felülvizsgálat zajlik, amely a felelősség 
kérdéséről szól. Nem bukkant fel tudomásom szerint az utóbbi húsz évben 
sem olyan forráscsoport, amely azt bizonyítaná, hogy a Szovjetunió és a náci 
Németország viszonyát – mindenféle „taktikai együttműködés” ellenére is – 
alapjában és lényegében ne az ellenségeskedés határozta volna meg. Azt gon-

1 E jelenség leleplezése és cáfolata érdekében az oroszországi levéltári források közreadása 
mellett sokat tett az ’Isztoricseszkaja Pamjat’ alapítvány igazgatója, A.P. Djukov: Pakt 
Molotova i Ribbentropa v voproszah i otvetah. Fond ’Isztoricseszkaja Pamjat’, Moszkva, 
2009. 
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doltam, evidenciának számít, hogy a hitlerizmus már születése pillanatától 
fő ellenségeként a „judeo-bolsevista” Szovjetuniót, a marxizmust határozta 
meg, hiszen a nácik ezt képviselték a Mein Kampftól az 1937-es  legnépsze-
rűbb propaganda-kiadványukig, a Der Ewige Jude-ig és tovább…, amit mindig 
és következetesen deklaráltak is nyilvános gyűléseken vagy rendezvényeken; 
s 1941. június 22-től mindezt kétséget kizáróan gyakorlatilag is bizonyítot-
ták. Mi végre kell ilyesfajta evidenciát a történetírásnak „felülvizsgálnia”? A 
rendszerváltás előtt szinte senkinek nem jutott eszébe, komoly történésznek 
meg pláne nem, hogy a paktum megkötése a szovjetek részéről egy előre el-
határozott terv eredménye lett volna. Semmiféle olyan hiteles forrás, doku-
mentum nem létezett és nem létezik, amely ezt alátámasztaná, noha – mint 
jelezni fogjuk - hamis dokumentumok fabrikálására sokszor történt kísérlet 
az utóbbi húsz évben, de rövid úton fény is derült azok manipulációs jellegére. 

Magyarországon ez a vita oly szánalmasan játszódott le a politikai napi- és 
hetilapokban, tv-és rádiócsatornákon, hogy az embert nagyon elgondolkoztat-
ja a mainstream történeti publicisztika hazai színvonalának hanyatlása tár-
gyában.2 Húsz-harminc évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt már, hogy a magyar 
történetírás képviselői egy nagy nemzetközi történészvitához kapcsolódva 
megengedhették volna maguknak, hogy a frissen megjelent új forrástömegeket 
egyszerűen negligálják egy-két fabrikált dokumentum kedvéért, és csupán az 
ideológiai fantazmagóriáikat ismételgessék. Ma ott tartunk, hogy ez lehetsé-
ges.3 Az abszurd koncepciók, legfőképpen annak meghirdetése, hogy a II. világ-

2 E tekintetben igen meggyőzően érvel Gyáni Gábor a holokausztkutató Karsai Lászlóval 
szemben, jelezve ez utóbbi holokauszt-felfogásának elméleti-módszertani gyengeségeit.  

3 Minden szakmai elkötelezettségnél erősebb vonzása van a politikai intenciójú légvárépí-
tésnek és szakmai köntösben jelentkező – jobb szó híján – politikai kóklerkedésnek, mely-
nek két nagy me� ere Magyarországon Ungváry Krisztián és Karsai László. Ám hiába 
vonult fel velük szemben szinte a teljes szakma, jól bírták szuflával az ideológiai bozóthar-
cot. Ld. a magyarországi vita anyagát: Mitrovits Miklós: Egy paktum furcsa évfordulója. 
Élet és Irodalom, LIII. 36. szám, 2009. szeptember 4.;  Ungváry Krisztián: Egy paktum-
ról. Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 38. szám, 2009. szeptember 18.; Mitrovits Miklós: A 
történelem átértelmezése? Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 39. szám, 2009. szeptember 
25.; Ungváry Krisztián: Hét pont. Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 40. szám, 2009. októ-
ber 2.; Karsai László: Időutazás Hitlerrel, Sztálinnal és Trockijjal. Élet és Irodalom, LIII. 
évfolyam 40. szám, 2009. október 2.; Sz. Bíró Zoltán: Érvek és paktumok. Élet és Iroda-
lom, LIII. évfolyam 41. szám, 2009. október 9.; Székely Gábor: Egy vita margójára. Élet és 
Irodalom, LIII. évfolyam 43. szám, 2009. október 22.; Karsai László: Vélemények és té-
nyek. Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 48. szám, 2009. november 27.; Ungváry Krisztián: 
A bolsevik gyakorlat. Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 49. szám, 2009. december 4. Mint 
a vitából kiderül, Ungváryt (és persze a szovjet tematikában is megvilágosodott szakér-
tő társát, Karsait) az sem zavarta, hogy ellenfelei bebizonyították, koncepciója egy nem 
létező dokumentumra épül.  Feltételezésével ellentétben  Sztálint nem mozgathatta a vi-
lágforradalom koncepciója a 30-as évek második felében, mert éppen attól a koncepciótól 
vonult vissza. Ilyen horderejű tévedésekért bizonyára egy közönséges egyetemi vizsgán 

Mark Pittaway.indd   238 2012.11.21.   18:36:27



KRAUSZ TAMÁS – VITÁK A NÉMET–SZOVJET MEGNEMTÁMADÁSI…  239

háború kitörése a paktumból ered, és így az jórészt Sztálin felelőssége, arra szol-
gál, hogy elmossa a különbségeket a hóhér, a náci Németország és az áldozat, a 
Szovjetunió között. Nem csoda, ha számukra a tudomány területén szokásos 
érvelés és vizsgálódás minden jelentőségét elveszítette. Csupán kihirdetik az új 
„végeredményt”. Persze hasonló tárgyban és hasonló szerzőkkel szemben már 
korábban mások is rámutattak a „történelemátírás” jelzett módszerének rend-
kívül káros voltára, amely a tudomány zászlaja alatt bevonult a hazai médiába 
is, és szinte minden ellenállás nélkül eluralta azt.4 A dokumentumok, a levéltá-
ri források nyílt és cinikus semmibe vétele, az elméleti képzetlenség és tájéko-
zatlanság e korlátlan burjánzása, a minden tudományos megfontolás pökhendi 
félredobása a széles nyilvánosság előtt sajnos nemcsak az említett szerzők hite-
lességét ássa alá, hanem kárt tesz magának a történetírásnak is, mert a fontos 
szakmai viták helyett a délibábos, politikai intenciójú „történeti” publicisztika 
útvesztőibe tereli a szakmai kérdések komoly tárgyalását.

Eleve politikai céllal keletkeztek magában Oroszországban is a nemzet-
közi kihatású – egymással persze bizonyos értelemben összefüggő – hamisí-
tások, amelyeket nagy dérrel-dúrral Magyarországon és Kelet-Európában is 
elpuffogtattak. Ismert, hogy a nagy honvédő háború történetének alapvető 
meghamisítása sok évvel ezelőtt elkezdődött, még valamikor a 90-es évek 
elején, amikor Goebbels cinikus ötletét, miszerint a náci Németország csak 
preventív háborút indított a Szovjetunió ellen, úgymond, a szovjetek akartak 
elsőként támadni, könyv formában, kicsit „kiszínezve” piacra dobták Moszk-
vában. A 2003-ban elhunyt híres író, Vlagyimir Bogomolov így vélekedett az 
esetről: „Még 1993 elején tudomásomra jutott, hogy V.B. Rezun katonaszöke-
vény (Szuvorov) könyveit »fentről« szorgalmazzák és részben (olcsó papír ren-
delkezésre bocsátásával) szponzorálják.”5 Magyarországon is mindjárt akadt 
a hamisításnak földi apostola.6 Legalább ilyen népszerű volt az a nyilvánvaló-
an hamis dokumentum („Generalnoe szoglasenyije” – általános egyezmény) 
, amelyet a Pamjaty nevű szélsőségesen nacionalista és antiszemita szerve-
zet vezetője, Dmitrij Vasziljev mutatott be 1999-ben Moszkvában. A „do-

sem lehetne sikeresen túljutni. Mindennek ellenére a Rubikon c. folyóirat Ungváry és a 
szerkesztő jóvoltából az összes hazugságot a napokban megismételte.

4 E szerzőkkel szemben minderre már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet Sipos Péter egy 
tárgyszerű vitairatában: Hozzászólás egy sajátos recenzióhoz. Élet és Irodalom, 2005. 
március 11.

5 Idézi I. Szmirnov: Barna partedli az aranyifjúnak. Eszmélet, 84. sz. 192.o. (oroszul: Илья 
Смирнов: Коричневый слюнявчик для мальчика-мажора. Скeлсис 2008. 3. 154–161.)

6 Ugyanaz a történész, aki minden orosz-szovjet tematikájú problematikához hozzászól, 
anélkül, hogy valaha látott volna orosz nyelvű forrást, igen határozottan foglalt állást  
hosszú évek óta. Ld. ennek lelepleződését az Eszmélet folyóiratban,  Werth Mark: Az 
Ungváry jelenség. Eszmélet (2002 ősz) 55. sz. és a témakör Kerekasztal-vitáját ld. Konok 
Péter - Krausz Tamás - Sipos Péter - Ungváry Krisztián - Vargyai Gyula - Zeidler Miklós: 
Magyarország és a II. világháború. Eszmélet, 61. (2003. tavasz)
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kumentum” azt volt hivatva bizonyítani, hogy az NKVD Állambiztonsági 
Főigazgatósága és az NSDAP állambiztonsági főhivatala (Ge� apo) kölcsönös 
együttműködésre lépett, kölcsönös segítséget  nyújtottak egymásnak. A do-
kumentum, amely oly mértékben volt hamisítvány, hogy szerzői kénytelenek 
voltak a sok képtelenség miatt „újraszerkeszteni” és újra közreadni, azt a szto-
rit adta elő, hogy az NKVD és a Ge� apo közösen kívántak fellépni a „zsidó fe-
nyegetés” ellen. Még könyvek is keletkeztek a képtelen hamisítást igazolandó.7 
Sajnos Magyarországon is gyökeret vert a hamisítás „rendszerváltó iskolája”.  
Ehhez hasonló koncepciózus hamisítás – szintén a paktummal kapcsolatos 
torzítás eszköze –, melyet Ungváry importált Magyarországra: egy 1939. au-
gusztus 19-i soha el nem hangzott Sztálin-beszédre épül. Az említett vitában 
ezt a hamisítást magyar történészek visszautasították.

 Egyértelmű tehát: a hamisításoknak az a célja, hogy a Szovjetunió, az ál-
lamszocializmus történetét ezen összefüggésben is diszkreditálják, krimina-
lizálják azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy az így átírt történelem az új pol-
gári rendszer ideológiai legitimációját erősítse Kelet-Európában és a szovjet 
utódállamokban. De vajon ez volna-e az alapfeladata a történetírásnak? Ha 
igen, akkor a jelzett prezentista történetfelfogás és „szakmai” teljesítmény 
feltétlenül dicsérendő, mert kiszolgálja a hatalmi elit valamely csoportosu-
lásának ideológiai szükségleteit, igényeit. Ám ha valami más a történetírás 
alapfeladata, például az adott kérdéskör új forrásainak a kutatásba való be-
vonása (még akkor is, ha e források orosz nyelven találhatók), akkor az ideo-
lógiai „ügyeskedések” kívül állnak a tudományként felfogott történetíráson. 
Előadásom a címben jelzett témakört igyekszik visszaterelni a források által 
alátámasztható tények birodalmába.

A PAKTUM TÖRTÉNELMI FELTÉTELEIRŐL  

A történetírás megnyugtatóan tisztázta, hogy a szovjet-német megnemtá-
madási szerződés megkötésének három alapvető oka volt, melyeket feltétle-
nül figyelembe kell vennünk, ha a paktum történelmi jelentőségét, „értékét” 
meg kívánjuk ítélni.8 (Németország részéről a szándék nyilvánvaló volt: nem 
akart két fronton harcolni.) Ránki György a II. világháború történetével fog-
lalkozó jeles és terjedelmes művében már az 1970-es évek elején megfogal-
mazta azt a történetírói konszenzust, amelynek napjainkban történő felül-
vizsgálatára fentebb utaltam. Érdemes Ránki álláspontját hosszabban idézni, 
mert később a magyar történetírásban ez a pozíció alapjait tekintve gyökeret 

7 Ld. e hamisításról és annak hatásairól Djukov id. m. 21.o. skk.  
8 Ld. erről például: Geoffrey Roberts: Stalin’s Wars. From World War to Cold War, 1939-

1953. Yale University Press, New Haven and London, 2006.
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eresztett, ám napjainkban e gyökerek kivágása került napirendre. „A mün-
cheni egyezmény után – melyben Anglia és Franciaország kormánya a béke 
megmentésére hivatkozva feláldozta a csehszlovák szövetségest, s hallgató-
lagosan elismerte a német hegemóniát Dél-Kelet-Európában, terjeszkedési 
törekvéseit Kelet felé ösztönözve – a szovjet kormány korábbi politikájának 
módosítására kényszerült. Míg korábban az antifasiszta harc gondolatától 
vezetve kizárólag a nyugati hatalmakkal való szövetség építésén fáradozott, 
1939 tavaszától óvatosabb politikát folytatott, nehogy a nyugati hatalmak 
egyedül kényszerítsék bele a Németország elleni háborúba. Miután a nyugati 
hatalmak 1939 nyarán tárgyaláson sem mutattak hajlandóságot érdemleges 
katonai szerződésre, a szovjet kormány elfogadta Németország ajánlatát a 
megnemtámadási egyezmény megkötésére.”9  

Összefoglalóan. 1. A paktum szovjet aláírásának (és titkos záradékának 
10]) döntő oka - a nyugat-európai nagyhatalmak ún. megbékéltetési politikája 
volt Hitler hatalomra jutása után, amely a müncheni egyezményben csúcso-
sodott ki. Ez a nyugati politika mindvégig, egészen a háború kitöréséig (kí-
sérlet egy „második Münchenre”) fennmaradt, mégpedig a náci birodalom 
példátlanul agresszív terjeszkedése ellenére: az Anschluss, Csehszlovákia fel-
darabolása, az I. és II. bécsi döntés, Danzig. Anglia és Franciaország minden-
fajta nemzetközi szerződés és egyezmény ellenére csaknem mindent lenyelt, 
amit Hitler eléjük tett.   

2. A szovjet vezetőség minden kísérlete, hogy Lengyelországgal és álta-
lában a kelet-európai kisállamokkal bármiféle szövetséget kössön, meghi-
úsult. Beck lengyel külügyminiszter – hiába az erős francia nyomás – még 
akkor sem fordult a szovjetekhez kölcsönös segítségnyújtási szerződés meg-
kötése érdekében, amikor 1939. augusztus 23-án Ribbentrop megérkezett 
Moszkvába: „még mindig az volt a szilárd meggyőződése, hogy egy független 
Lengyelország nagyobb eséllyel jut egyezségre Hitlerrel. Úgy vélte, Szovjet-
Oroszország kezd elfordulni Európától, és ez jó hír volt számára.”11  

3. Sztálin a „kollektív biztonság” megteremtésére irányuló politikájának 
általános elutasításával párhuzamosan egyre fenyegetőbb problémának ér-
zékelte, hogy a Szovjetunió a nemzetközi politikai erőtérben végletesen el-

9 Ránki György: A második világháború története. Budapest, Gondolat, 1973. 7. o.
10 Hogy a paktum záradéka mennyiben volt titkos Anglia és az USA számára, azt jól mutat-

ja, hogy a paktum 70. évfordulójára rendezett moszkvai történész-konferencián bejelen-
tették: még a paktum aláírásának napján a titkos záradékról az amerikaiak is tudomást 
szereztek egy, a moszkvai német követségen dolgozó amerikai hírszerzőn keresztül.  Nem 
véletlen, hogy a paktumot tulajdonképpen Churchill is védelmébe vette  már néhány hét-
tel az egyezmény megkötése után a brit alsóházban, amikor úgy vélekedett,   még mindig 
jobb, hogy a Vörös Hadsereg állomásozik a vitatott határoknál, és nem a Wehrmacht 
került közelebb a szovjet területekhez.

11 A.J.P. Taylor: A második világháború okai.  Bp., Scolar Kiadó, 1998. 311.o. 
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szigetelődött. Ráadásul Sztálin tudta (hiszen éppen ekkor zajlott a Vörös 
Hadsereg lefejezése, a „megbocsáthatatlan bűn”), hogy a Szovjetunió nincsen 
felkészülve a háború megvívására.1939-ben a háború időpontjának kitolása 
számára élet-halál kérdésnek tűnt, hiszen München után egyértelmű volt, 
hogy Hitler kelet felé fordul. A kritikus történetírás sem kérdőjelezi meg az 
egyezmény megkötésének elkerülhetetlenségét, elismerve, hogy a szovjet 
kormány végső soron csak az egyezmény és a háború között választhatott. 
Ám hogy a paktumot a „bölcsesség” és az előrelátás (mint a szovjet történet-
írás általában) vagy a kényszerűség és korábban elkövetett hibák termékének 
tekintjük-e, az nyilvánvalóan történetszemléleti és kutatói elkötelezettség 
dolga.12 De ezek az okcsoportok olyan történelmi összefüggések láncolatát 
foglalják magukban, amely önkényesen nem bontható szét.

A LENGYEL–BALTI HARAKIRI

A mostanában Oroszországban publikált levéltári források is egyértelműen 
megerősítik a „régi” evidenciát (ha egyáltalán vannak még evidenciák), hogy 
a balti államok és Lengyelország hatalmi elitjeinek meghatározó csoporto-
sulásai  még 1939-ben is a Szovjetuniót tartották egyes számú ellenségnek, 
nem pedig a náci Németországot. A szovjetek számára pedig a balti államok, 
mint eredendően antant-teremtmények, német befolyás alatt egy háború 
esetén katonai-stratégiai szempontok miatt képeztek fontos térséget: elzár-
hatták volna a Balti Flottát, és a Wehrmacht kedvező helyzetből támadhat-
ta volna Leningrádot. A szovjetek ezen okokból kifolyólag ragaszkodtak a 
szomszédos balti államok semlegességéhez. Ezt megerősítendő a Szovjetunió 
még 1939 tavaszán is kísérleteket tett arra, hogy a nyugati nagyhatalmakkal 
együtt garanciákat adjon a balti államoknak – de sikertelenül. Még folytak 
a tárgyalások Angliával és Franciaországgal, amikor június 7-én Lettország 
és Észtország megnemtámadási szerződést kötöttek a náci Németországgal. 
(Tehát az első „megnemtámadási szerződést” nem is a Szovjetunió kötötte 
meg a náci Németországgal!) Ezt követően az Abwehr főnöke, Canaris ten-
gernagy és a Wehrmacht szárazföldi csapatainak vezérkari főnöke, Franz 
Galder tábornok tett látogatást a térségben. Miközben Németország  pozí-
ciói szemmel láthatólag megerősödtek a balti államokban, a szovjet vezetők 
régi félelmeiket látták beigazolódni: a Baltikum felvonulási térséggé válik 
egy Szovjetunió elleni támadás számára. Ebben a helyzetben merült föl is-
mét, hogy a Szovjetunió vagy háborúba lép gyakorlatilag egyedül, vagy pe-

12 Vö. Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. Budapest, História Könyv-
tár, MTA TTI, 1997. 430.o. és Sipos Péter: A II. világháború és az azt követő békék. Bp., 
IKVA, 1991. 25-35.o.
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dig egyezségre lép Németországgal.13 Mind a szovjet vezetők, mind pedig a 
nyugatiak kezdettől fogva így is értelmezték a paktumot: a moszkvai angol 
követ, Sir Stanford Cripps 1941. szeptember 27-i  bizalmas beszámolójában 
(amely novemberben került Sztálin, Molotov, Berija és Merkulov elé) így tá-
jékoztatta főnökeit: „Semmiféle kétség sincsen a tekintetben, hogy a paktum 
aláírásának közvetlen oka, ahogyan ezt nem egyszer a szovjet vezetők közöl-
ték, az a kívánságuk, hogy kívül maradjanak a háborún. Ezt úgy tartották 
megvalósíthatónak, legalább is egy időre, hogy megkötik az egyezményt Né-
metországgal.”14

A londoni észt képviseleten dolgozó szovjet ügynök még 1939. augusztus 
1-én is azt jelentette a szovjet felderítés megfelelő instanciájához, hogy Ang-
liában „különösen gyakran közölnek értesüléseket az erős német befolyásról 
Észtországban és Lettországban a Mediterranean Press Agency-n keresztül, 
amely Párizsból kapja az információt és kapcsolatban van a szovjetekkel is.”15 
A balti államok német „ellenőrzésének” tényeit reflektáló felderítési doku-
mentumok különösen fontosak azért is, mert jól jelzik, hogy mit tudhatott 
Sztálin valójában a Szovjetunió „bekerítésének” tényeiről.  

Természetesen itt egy hosszabb folyamatról volt, vagyis a kelet-európai 
kis államok és Lengyelország fent jelzett attitűdjére Sztálin és kollégái nem 
hirtelen, 1939-ben jöttek rá. Évek alatt formálódott meg az a lengyel állás-
pont, amely a lengyel érdekeket – meglepő és kitartó vaksággal – a náci Né-
metországhoz kötötte a Szovjetunió és Litvánia ellenében. Gondoljuk meg, 
hogy a lengyel hatalmi elit még 1939 augusztusában is szemben állt egy olyan 
angol–francia–szovjet katonai egyezséggel, amely magában foglalta volna 
Lengyelország katonai védelmét is, ami kis részben magyarázta az angolok és 
franciák moszkvai tárgyalásainak lagymatagságát 1939 augusztusában. Ha 
a forrásokat nézzük, kiviláglik, hogy ennek a szovjetellenes gondolatkörnek 
és politikai praxisnak mély gyökerei voltak. Már 1933 októberében, amikor 
a Népszövetség a hitleri Németországgal szembeni szankciókra készült, mert 
Németország a leszerelési konferenciáról visszahívta képviselőit, Lengyelor-
szág a szankciók ellenzéséről biztosította a náci birodalmat és javaslatot tett 
egy, a Szovjetunióval szembeni szövetségre, amely még a náci vezetők szá-
mára is túlságosan radikális javaslatnak tűnt. Végül azonban 1934 januárjá-
ban aláírtak egy közös német–lengyel deklarációt a viták békés rendezéséről. 

13 Vö. Djukov id. m. és O. Ken-A. Rupaszov: Moszkva i sztrani Baltyii: Opit vzaimootnosenij, 
1917-1939 gg. – Sztrani Baltyii i Roszszija: obscsesztve i goszudartsztva. Moszkva, 2002.

14 Pribaltyika i geopolityika. 1935-1945. Raszszekrecsennie dokumenti Szluzsbi vnesnyej 
razvedki Roszszijszkoj Federacii. (Összeállította: L.F. Szockov) Szluzsba vnesnej razvedki 
Roszszijszkoj Federacii. Arhiv SzVR Roszszii, Moszkva, 2009.142.o.

15 Pribaltika i geopolitika, id. köt. dok. 23-27. ügynöki jelentések Lengyelországból /23./  és 
Észtországból /24.dok./.  
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Amikor pedig a Szovjetunió 1934 szeptemberében a balti államok sérthe-
tetlenségéről akart Lengyelországgal egy deklarációt aláírni, Lengyelország 
ezt német nyomásra és Varsó litvániai területi igényei miatt elutasította. A 
lengyel vezetők Párizst is olyan értelemben informálták, hogy Lengyelország 
kész sorsát Németországhoz kötni. Lengyelország abban is követte a náci 
Németországot, hogy amikor az európai határok konkrét „felülvizsgálata” 
megkezdődött, 1938 márciusában a Litvánia határainál húzódó demarkáci-
ós vonalon szervezett provokáció keretében ultimátumot nyújtott át a litván 
vezetőségnek háborús fenyegetés ellenében, hogy ismerje el hivatalosan az 
1920-ban a lengyel hadsereg által elfoglalt és 1922-ben annektált területe-
ket. És Lengyelország hatalmi elitje akkor tette fel a koronát erre a dicstelen 
történelmi szerepre, amikor a náci Németország Csehszlovákiát feldaraboló 
agressziójában részt vett, elragadván a Cieszyn-i (Teschen) területeket.16 A 
lengyel hatalmi elit „bölcsessége” legfeljebb a magyaréhoz hasonlítható. 

Lengyelország más kelet-európai országokkal kapcsolatban általában 
is a németekkel való kapcsolatait tartotta meghatározónak. 1935 áprilisá-
ban  egy Romániából származó titkos távirati közlés alapján (a dokumentu-
mon közelebbről nem meghatározott napon, de abban a periódusban, ami-
kor Göring Varsóban járt) Sztálint egy jelentésben arról informálták, hogy 
Lengyelország és Németország mindent elkövetnek, hogy a szovjet–román 
tárgyalások a kölcsönös támogatásról megszakadjanak. „Április 20-án a len-
gyelek azzal fenyegetőztek, hogy megszakítják a lengyel–román szövetséget”, 
amennyiben Románia „nem a Németországhoz való közeledés irányvonalát 
folytatja. A román király közölte a lengyelekkel, hogy nem köt paktumot a 
Szovjetunióval Németország és Lengyelország nélkül…A király kész Német-
országgal az aktív közeledés politikáját folytatni.” Továbbá a Szluckij, a Bel-
ügyi Népbiztosság Állambiztonsági főparancsnokság Külföldi Ügyek Osztá-
lyának parancsnokhelyettese által jegyzett dokumentum arra is felhívta a 
szovjet vezető figyelmét, hogy a német és lengyel tábornoki törzsek között 
egy, a Szovjetunió ellen irányuló konvenció köttetett.”17 

Más, későbbi olyan dokumentumok is szép számmal Sztálin asztalára ke-
rültek, amelyek a lengyel kormány és a balti államok szovjetellenes politikai 
stratégiáját tükrözik, és amelyek mindenféle „kétoldalú paktum” megkötését 
ellenzik a Szovjetunióval a náci Németországgal való jó viszony megőrzése 
érdekében. Példának okáért szintén Szluckij küldte Sztálinnak, Molotovnak 
és Vorosilovnak 1937 szeptemberében annak a titkos jelentésnek a másola-
tát, amelyet az észtországi lengyel nagykövet küldött a lengyel külügyminisz-

16 Vö.: M.I Meltyuhov: 17 szentyabrja 1939: szovetszko-polszkie konflikti, 1918 – 1939. 
Moszkva, 2009. 168-182.o.

17 Szekreti polszkoj polityiki. Szbornyik dokumentov (1935–1945). Összeállította: L.F. 
Szockov, Moszkva, 2009. 21.o. 
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ternek 1937. július 8-án. A dokumentum a következőkről informál: egy észt 
katonai forrás azt az értesülést szerezte, hogy a másik két balti állam politi-
kai javaslatokat kapott a Szovjetuniótól, amelyek a kapcsolatok javítását cé-
lozták. Az észt álláspont e tárgyban egyértelmű – szól a forrás. Ez konkrétan 
abban áll, hogy „ami a Moszkvával való szorosabb (észt – KT) kapcsolatokat 
illeti kétoldalú paktumok formájában, Észtország semmilyen kombinációba 
nem fog beleegyezni”.18 Egy másik, 1937. augusztus 31-én keltezett titkos do-
kumentum, a lengyel vezérkar 2304/2/37 számú direktívája19 már „bármiféle 
Oroszország megsemmisítéséről” fantáziált, a gyakorlati célok tekintetében 
a lengyel katonai felderítés az emigráns elemekből szeparatista mozgalma-
kat kívánt létrehozni, hogy azok felhasználásával a Kaukázust, Ukrajnát és 
Közép-Ázsiát elszakítsa a Szovjetuniótól.20 E Párizs központú szervezőmun-
kában őszintén, nem kertelve az emigráns „nacionalista radikalizmusra” he-
lyezték a hangsúlyt, ahogyan a titkos dokumentum orosz- és szovjetellenes 
célok kapcsán fogalmaz: „Pilsudski stílusában”21. Mindez Sztálint és a szovjet 
vezetőket mélyen elgondolkoztathatta a lengyel politika valódi szándékait il-
letően – felidézve nyilván az 1920-as esztendő „csalódásait” is.  

A lengyel politikához hasonlóan a balti országok vezetői is annak az illú-
ziónak a fogságában voltak, hogy anélkül egyensúlyozhatnak a náci Német-
ország és a Szovjetunió között, hogy a nagyhatalmak elnyelnék őket. Ám a 
paktum titkos záradéka megmutatta, hogy háború idején a katonai-stratégiai 
érdekek minden más érdeket „überelni” fognak.22 A paktum, amely magában 
foglalta a Baltikum annektálásának per~ ektíváját, 1940 késő tavaszán azért 
vált aktuálissá, mert radikálisan megváltozott a katonai helyzet. Norvégia és 
Dánia után a náci Németország Franciaország ellen fordult. A Szovjetunió 
a megváltozott katonai feltételrendszer közepette előretolta határait gyakor-
latilag Németországig. Ebbe a megfontolásba illeszkedett, hogy 1941 júniu-
sában a párt Központi Bizottsága és a Népbiztosok Tanácsa határozatának 
(„A Litván, a Lett és az Észt SZSZK szovjetellenes, bűnözői és társadalmilag 
veszélyes elemektől való megtisztításának intézkedéseiről”) megfelelően meg-
kezdték azoknak a társadalmi csoportoknak a deportálását, amelyek poten-

18 Uo. 218.o.
19 Uo.: 201. o. skk
20 Uo.: 204-205.o.
21 Uo.: 208.o., 213.o., 215.o.
22 A szovjet korszakban a titkos záradékot sohasem említették, még puszta létezését is ta-

gadták.  A 80-as évek végén a későbbi „nagy leleplező”, D. Volkogonov (a Szovjet Hadsereg 
Politikai Főcsoport 1991-ben ’megvilágosodott’ főnöke) budapesti tartózkodása során je-
len sorok szerzőjének jelenlétében cáfolta a titkos záradék létezését, noha akkor már Sztá-
lin-biográfiánkban idéztünk belőle, hiszen régóta kerengett a szöveg a különböző nyugati 
kiadványokban. Ránki akadémikus a paktum Németországban őrzött másodpéldányáról 
azt mondotta, hogy Molotov aláírása rajta valódi, autentikus.  
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ciálisan a szovjetellenes erők táborát vezethették vagy erősíthették volna. Az 
NKVD vezetősége által kidolgozott határozat, amely kutyafuttában készült, 
először csak Litvániára vonatkozott, majd a dokumentumba később, az utolsó 
percben kézzel írták bele Észtország és Lettország nevét. Meg kell jegyezni, 
hogy a Baltikumban a magántulajdonos, a kapitalista rendszerhez kapcso-
lódó társadalmi csoportok nem egyszerűen társadalmi háttérül szolgáltak 
kormányaiknak, hanem olyan szövetségest láttak a náci Németországban, 
amely garantálhatta a kapitalizmus fennmaradását az államszocializmust 
bevezető Szovjetunióval szemben.23 (Más kérdés, hogy a Baltikum hirtelen 
„szovjetizálása” és a vele járó deportálások olyan csoportokat is a németek 
oldalára állítottak, amelyek egyébként talán semlegesek lehettek volna.) A 
Szovjetunió elleni náci német támadással szinte egy időben a litván nagy-
városokban, majd Lettországban és Észtországban is a helyi „aktív nemzeti 
erők” által végrehajtott véres antikommunista és antiszemita leszámolások 
kezdődtek, amelyek beleáramlottak a németek által megszervezett holo-
kauszt folyamatába, és amelyekről később – már az „eredményeket látva” még 
az Einsatzgruppe „A” parancsnoka is nagy elismeréssel jelentett Berlinnek.24

A MEGÍTÉLÉS MÉRCÉJÉRŐL  

A paktum és a titkos záradék megítélésének problémáját el kell választani az 
1939. szeptember 28-i német-szovjet barátsági szerződés megítélésétől. Noha 
a paktum megítélése során sem adtuk át magunkat az „átmoralizálás” régi 
ideologikus szokásának, és racionális–történeti kiindulópontokat kerestünk 
és vázoltunk föl, ugyanakkor a „barátsági” szerződés a háború elején a sem-
leges szovjet magatartást besározta. Természetesen a „barátság” emlegetése a 
sztálini diplomáciában nem szolgált másra, minthogy a németeket megnyug-
tassa afelől, hogy a Szovjetunió betartja a megnemtámadási egyezményben 
előírtakat. De mindennek ellenére a „barátsági szerződés” az antifasiszta 
propaganda leállításával  katasztrofális hatást gyakorolt a Szovjetunió ön-
védelmére, az egész nemzetközi munkásmozgalomra és az antifasiszta nyil-
vánosságra. E szerződés mind a mai napig ideológiai eszközül szolgál azok 

23 Vö. Djukov id. m. , 29-31.o. 47-52.o. M. Imjarv: Baltyijszkie sztrani v  1939 – 1940 gg.: 
zamiszli i vozmozsnosztyi. Mezsdunarodnij krizisz 1939 - 1941 gg.: Ot szovetszko-
germanszkih dogovorov 1939 goda do napagyenija Germanii na SZSZSZR. Moszkva, 
2006. 276.o.  

24 Ld. Franz Walter Stahlecker, SS Brigadenführer, az Einsatzgruppe „A” parancsnoka jelen-
tését 1941. október végén in: Pribaltyika. Pod znakom szvasztyiki (1941-1945). Szbornyik 
dokumentov. Objegyinyonnaja redakcija MVD Roszszii. Aszszociacija „vojennaja 
knyiga”, Moszkva, 2009. A litvániai és lettországi helyzettel szembeállította Stahlecker a 
belorussziait, mert ott „a lakosság nem kész semmiféle pogromra”. 160-163.o.

Mark Pittaway.indd   246 2012.11.21.   18:36:27



KRAUSZ TAMÁS – VITÁK A NÉMET–SZOVJET MEGNEMTÁMADÁSI…  247

számára, akik a szovjet–német együttműködés dimenzióit az eredeti hatá-
rokon messze túlviszik azzal a céllal, amelyet jelen írás keretei között fen-
tebb felvázoltunk. A német–szovjet megnemtámadási szerződés megítélé-
sének konszenzusos mércéje Churchill fentebb említett rádióbeszéde lehet, 
amelyben a paktumot, illetve következményeit így ítélte meg: „Oroszország 
az önérdek hideg politikáját követte. Mi azt kívántuk volna, hogy az orosz 
hadseregek a jelenlegi vonalon mint Lengyelország szövetségesei álljanak, ne 
mint támadók. De az a tény, hogy az orosz hadseregek ezen a vonalon állnak, 
ez nyilvánvalóan szükséges volt Oroszország biztonsága érdekében a náci fe-
nyegetés ellenében. Mindenesetre ez a vonal ott van és létrejött egy keleti 
front, amelyet a náci Németország nem mer megtámadni.”25 Igen, a 30-as 
évek olyan korszak volt, amikor az egymásnak feszülő nacionalista nemzet-
államok vélt vagy valós érdekei – láttuk ezt a lengyel– balti összefüggésben is 
vagy a müncheni politikában – önsorsrontó módon minden józan számítás-
nál, minden más megfontolásnál erősebbnek bizonyultak. Valójában az „ön-
érdek hideg politikája” már senkit nem érhetett meglepetésként 1939-ben. 
Nem volt ugyanis egyetlen állam sem Európában, amely korlátozta volna 
önmagát. Amikor a náci Németország 1941. június 22-én végül megtámadta 
a Szovjetuniót, maga tépte szét a paktumot. Utólag a paktumot úgy beállí-
tani, mint valamiféle stratégiai szövetség dokumentumát, amely „logikusan” 
következett a „totalitárius diktatúrák” természetéből, nem több tehát, mint 
közönséges történelemhamisítás, a történetírás „pamfletírássá” züllesztése, 
a történettudománynak a modern politika játékszerévé való átalakítása. 

Megjelent: Bartha Eszter-Krausz Tamás (szerk.): Háború és nemzeti önismeret: 70 éve tá-
madta meg a náci Németország a Szovjetuniót. Budapest, Ruszisztikai Könyvek XXXII, Ko-
máromi Nyomda és Kiadó, 2011.

25 W. Churchill: The Second World War. Paperback, London, 1948. II. köt. 42. o.
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PETŐ ANDREA

Három háborús bűnös nő 
élettörténetének tanulsága

A II. világháború története nem arról nevezetes, hogy sok nő ütötte volna át 
az üvegplafont, és lett volna látható a közéletben. A politikai állampolgársá-
got a két világháború közötti Magyarországon a női választójog folyamatos 
szűkítése határozta meg, mely ellen mind a szociáldemokrata, kommunista, 
mind pedig az egyre jobban izmosodó szélsőjobb is fellépett.1 Ebben a cikk-
ben azt elemezzük, hogy kik voltak azok, akik mégis átütötték az üvegpla-
font, és milyen árat fizettek ezért a szélsőjobboldalon.2 Feltehetjük a kérdést: 
voltak-e háborús bűnös nők egyáltalán? És ha igen, miben különböznek a 
háborús bűnös férfiaktól? Mit tudhatunk meg élettörténetükből, milyen 
módszertani kihívásokkal kell szembenéznünk a háborús bűnös nők élet-
történetének vizsgálatakor, és ezek mennyiben befolyásolják történeti em-
lékezetüket? Ez a kérdés különösen akkor fontos, ha a szélsőjobboldali női 
mobilizálást a női agency szempontjából elemezzük. Az utóbbit úgy értelme-
zem, mint Mahmood, azaz azt a képességet értem alatta, amivel a társadalmi 
cselekvő a meglevő társadalmi normákat megkérdőjelezi.3 A vizsgált szélső-
jobboldali nők többek között e célból mobilizálódtak a politikai életben.

A HÁBORÚS BŰNÖS NŐK: FORRÁSOK ÉS ISMERETEK

Mielőtt a kérdést megvizsgálnánk, először azt kell tisztázni, mennyire repre-
zentatív a három vizsgált történet. Kik is kerültek a népbíróság elé, mint há-
borús bűnös nők? Barna Ildikóval közösen elemeztük a népbírósági tárgya-
lások női vádlottjainak társadalmi összetételét.4 Cikkünkben, mely az Élet 
és Irodalomban jelent meg, kimutattuk a Budapest Főváros Levéltárának 

1 Erről bővebben lásd Pető–Szapor 2004: 136–175.
2 A szociáldemokrata és kommunista nőkről lásd Pető 1998.
3 Mahmood 2005: 5.
4 Barna–Pető 2007: 10.
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adatbázisa alapján, hogy a nők 10 százalékát teszik ki azoknak, akik ellen 
vádat emeltek háborús bűnök elkövetéséért. Ez az arány nagyjából megfelel 
a közéletben, a mai politikai pártokban, illetve a mai magyar parlamentben 
a nő-férfi aránynak. 1945 előtt azonban nők még csak elvétve szerepeltek a 
közéletben, így ez az arány magasnak mondható.5 Ezt az ítélkezési folyama-
tot ugyanakkor a győzedelmes Kommunista Párt a Horthy rendszer megbé-
lyegzésére használta fel. A „szükségben született matriarchátus” visszaszorí-
tása, a társadalmi nemek szerinti elfogultság jellemzi a bíróság elé állítottak 
10%-os női arányát, ami igen nagy arány volt. Ez az arány ugyanakkor alacso-
nyabb, mint a nyilaskeresztes pártban a nők aránya, hiszen ott voltak olyan 
tagszervezetek, mint például az újpesti, ahol a 30%-ot is elérte a nők aránya. 

A nyilaskeresztes párthoz kapcsolódó nők heterogén csoportokat al-
kottak: négy különböző csoportba sorolhatók, ezeknek különböző szakmai 
identitásuk volt.6

Az első csoportba tartoztak azok, akik már az 1920-as években csatla-
koztak a korai szélsőjobboldali pártokhoz. Kiábrándult, önálló szakmával 
rendelkező asszonyok, az első dolgozó nők (gépírók és könyvelők), akik zöm-
mel az 1919 után elcsatolt területekről vándoroltak be Magyarországra. E 
nőknek a frissen megalakult Nyilaskeresztes Párton kívül semmilyen más 
szociális háló nem állt a rendelkezésükre, hogy betagozódjanak választott 
hazájuk szociális életébe. A többnyire egyedülálló, dolgozó nők úgy vélték, 
hogy szakmai és társadalmi mobilitásukat a fennálló politikai rendszer aka-
dályozza, és ezért támogatták a radikális megoldásokat.

A következő csoportba tartoztak az alsó középosztályból és alsóbb társa-
dalmi rétegekből verbuválódó, „újraelosztó” bűnöző elemek. A népbíróságo-
kon ezek a nők szerepeltek legnagyobb számban vádlottként, és ennek konk-
rét oka az volt, hogy (anyagi vagy szerelmi) bosszút akartak állni, a soát arra 
használták fel, hogy bosszút álljanak, és megváltoztassák a társadalmi javak 
elosztását, pontosabban újraosszák az eltulajdonított javakat. Ezek között 
a nők között voltak mentálisan betegek, és olyanok is, akiknek nyilvánvaló 
pszichológiai gondjai voltak.

A harmadik csoport a lázadó, forradalmi nőkből állt, itt középosztálybeli 
vagy felsőbb középosztálybeli nőkről van szó. Iskolázottak voltak, férfiru-
hában jártak, lovagoltak, akár a férfiak. A modernizmus elleni politika az 
átöltözés gesztusával megnyitotta a korábban elzárt területeket a nők előtt. 
Identitásuk elsősorban a lázadáson alapult. 

A nyilvános közbeszédben legismertebb és legláthatóbb csoport a negye-
dik: azok, akik a nyilaskeresztes párt vezetőinek családtagjai voltak, közép- 
illetve felső-középosztálybeli származásúak. Az ebbe a csoportba tartozó 

5 Erről bővebben lásd Pető 2007/a: 335–349.
6 Erről bővebben lásd Matthée–Pető 2008: 285–303.
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nőknek nem volt szakmai aspirációjuk. A nyilaskeresztes párthoz csatlakozó 
férfiak (férj, báty, apa) feleségei vagy rokonai voltak, és ezek a kapcsolatok 
mozgatták őket. Szakmai identitásuk a ’feleség’, vagy a férjek, rokonok táma-
sza volt a nyilvánosság előtt.

Az 1945 utáni közbeszédben és történetírásban eddig azonban csak a 
köztörvényes rablók, fosztogatók és gyilkosok, valamint a párttagok női 
hozzátartozói jelentek meg, mert beleillettek abba a nyilvános közbeszédbe, 
amely arra törekedett, hogy visszaállítsa a háború által megingatott férfi-
uralmú társadalmi rendet.7 A nyilaskeresztes párt a két világháború közti 
Magyarország nőellenes politikai környezetében alakult meg, ahol a ’nők’ 
(különösen az ’új nő’ – a dolgozó, önálló, nem férjezett nő) a gazdasági, politi-
kai és kulturális életben megnyilvánuló férfi hegemóniára nézve kiszámítha-
tatlan és veszedelmes tényezőként jelentek meg. Megfigyelhető, hogy a nőket 
tendenciózusan ki akarták szorítani a nyilvánosságból, például a női válasz-
tójog folyamatos szűkítésével, és különösen azt igyekeztek megakadályozni, 
hogy az első világháború után képzésben részesülhessenek.8 Ebbe a közegbe 
robbant be a nyilaskeresztes párt, mely antimodernista retorikájával mégis 
teret nyitott a női önállóság megvalósulásának. A rekonstruált történetek 
ezekhez a csoportokhoz tartozó nőket mutatnak be.

A MÓDSZERTAN ÉS KORLÁTAI

Az élettörténetek nagyrészt népbírósági vallomásokon alapulnak, hacsak 
nem valaki „híres” saját jogon, vagy „híres” férfihoz kapcsolódik az élete. Eb-
ben az utóbbi két esetben esélye van arra, hogy más források is foglalkozza-
nak életével, a történész nagy örömére. 

A bírósági vallomások elemzése azért bonyolult, mert a vallomásokat a 
vádlottak az elképzelt elvárásoknak és stratégiáknak megfelelően alakítot-
ták és fejezték ki.9 Az élettörténetek elemzésénél figyelembe kell venni azt 
a módszertani problémát, hogy prominens nők kivételével nincs más forrá-
sunk a nők életének rekonstruálására, csak a népbírósági tárgyalás kihallga-
tási jegyzőkönyvei és a tárgyalási jegyzőkönyvek. A bírósági tárgyalásokon a 
vallomásokat mint a performativitás színhelyeit elemzem, Leigh Payne ki-
fejezésével a „vallomási performativitást” tanulmányozom.10 Természetesen 
nem tekintem megkérdőjelezhetetlen igazságnak ezeket a vallomásokat, de 

 7 A háború után a „szükségben született matriarchátus” lebontásáról lásd Pető 1998.
 8 Pető–Szapor 2004: 136–175.
 9 Erről bővebben lásd Pető 2007/b: 50–51.
10 Payne 2008: 13–41.
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segítséget adnak célomhoz, hogy bemutassam a nyilas nők ideáltipikus útjait, 
ahogy ez kirajzolódott a vallomásokból.11

Nincs olyan normális ember, aki magára nézve terhelő vallomást tenne a 
bíróságon, bár sokan beismerik a bűnösségüket. Ha a vádlott a bíróság előtt 
tesz vallomást, olyan kulturális eszköztárból válogat, amely segítségével a le-
hető legjobban tudja előadni azt, amit saját érdekében el akar mondani. A 
következőkben azt elemzem, milyen tényezők befolyásolják ezt a választást, 
mert tisztáznunk kell azt a folyamatot, ahogy az emberek az önmagukra vo-
natkozó állításokat megfogalmazzák, megformálják, és múltbeli döntéseiket 
és tetteiket a különleges körülményekre való hivatkozással magyarázzák, és 
így alakítanak ki képet önmagukról. Nem minden kockázat nélküli helyzet-
ben, a második világháború utáni Budape� en.

Első pillantásra nyilvánvalóan adódik az oral history módszere az elem-
zéshez. Az oral history önmaga megteremti a kritikai módszert és a kuta-
tás műfaját; tehát olyan módszert kínál, amellyel elemezhetők a női szub-
jektivitás változó formái, ahogyan azok a magyar népbírósági tárgyalásokon 
megjelentek. Az emlékezés folyamata mindig fájdalmas és bonyolult, és be-
folyásolják a változó hatalmi viszonyok. Azokban az időszakokban, amikor 
a kulturális kódok bizonytalanok, az átmeneti időszakokban vagy átalakuló 
bíróságokon, az emlékezés még problematikusabb. Ez történt közvetlenül a 
második világháború után. Az ismert politikai keretek eltűntek, a korábbi 
referencia-rendszerek értelmetlenné váltak. Ebben a politikai vákuumban 
a személyes történetek lehetőséget kínáltak az emlékezésre, és lehetőséget 
nyújtottak arra, hogy létrehozzák és újra meghatározzák az új politikai kere-
tet. Ugyanakkor rengeteg módszertani és elméleti kérdés merül fel, amelye-
ket fel kell tennünk, mielőtt kijelentenénk, hogy a bírósági vallomásokat oral 
history-nak tekinthetjük.

Az oral history műfaja és módszere az 1960-as években alakult ki; az ez-
zel dolgozó történészek elutasították az elitista történelemszemlélet kereteit. 
Igyekeztek alternatív módszert kidolgozni a felülről lefelé irányuló kutatási 
módszerrel szemben. Korábban senkit nem érdekeltek a hétköznapi embe-
rek emlékei; most hallani lehetett a hangjukat. Ez a politikai törekvés a női 
elkövetők szempontjából problematikus. Nekik is joguk van hallatni a hang-
jukat? 

A másik probléma akkor jelentkezett, amikor megkérdőjelezték a ku-
tatók paternalisztikus elképzelését, azét, aki ’hangot ad’ a társadalmilag és 
történetileg elnyomottaknak. A szóbeli történetek lejegyzői az első korszak-
ban ’adottnak’ vették, hogy a történet mesélője a történet elmondásának 
irányítója, ám később ez a szöveg a kérdező és a kérdezett közös munkája 
lett. Maguk a történetek – az oral history szakemberei szerint – a kérdező 

11 Erről bővebben lásd Pető–Schrijvers 2006: 39–63.
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és a kérdezett közösen létrehozott szubjektivitásai, az emlékezés közös terei. 
A népbírósági perek esetében a kérdéseket a minden esetben csak férfiakból 
álló bíróság tette fel. (A jogi egyetem csak 1945-ben nyílik meg a nők előtt.) 
A kérdések pedig a jogi szabályokat követték. 

A szóbeli történetek leírásának eredeti, az 1960-as években megjelenő 
forradalmi célja az volt, hogy megváltoztassák a világot azzal, hogy „igaz” 
történeteket mondatnak el. Az oral history szakirodalmát gyakran az a 
mítosz jellemzi, hogy a szóbeli vallomásokból megtudhatjuk az addig rej-
tett ’igazságot’.12 A népbírósági tárgyalásokon a kimondott cél az „igazság” 
megismerése, de ez az igazság mindenki számára mást jelentett. Az interjú 
során a kérdezőt hatalom nélküli társadalmi pozícióban képzelik el. Nem így 
a bírósági tárgyaláson, ahol a bíróság jogi nyelve határozta meg az emlékezés 
kereteit. De az átmeneti korszak tárgyalásai során ugyanannak a történet-
nek többféle változatát ismerhetjük meg, és a változat a hatalmi viszonyoktól 
függött.13 Az átmeneti időszak bírósága/igazságszolgáltatása átmeneti igaz-
ságot eredményezett. A szóbeli történetek kérdése éppen az, hogy kiderül-
jön, a jelenkor eseményeinek olvasatát hogyan lehet lefordítani a jövőnek/
jövőben.14 Ilyen módon az elemzésben a hatalommal és az identitással, nem 
pedig a kiderülő ’igazsággal’ foglalkozom. Az emlékezet az átmenet legerő-
sebb eleme, teret adott a szubjektivitás új narrációs formáinak. Ebben az ér-
telemben a népbíróságok teremtették meg azt a teret, ahol a háborús bűnök 
történetét egyedül el lehetett mondani. A háborús bűnös nőket körülvevő 
hallgatás szintén a ’csend konspirációjának’ terméke volt, mint ahogy például 
a Magyarországon állomásozó szovjet hadsereg által elkövetett megerősza-
kolások története is.15 Köztudott, hogy a politizáló nők a 20. századi Ma-
gyarországon ritkábban írnak emlékiratokat, mert nincs meg hozzá a kellő 
kulturális repertoárjuk és nincs rá fogadókész közönség sem.16 Így nehezebb 
a politizáló nők élettörténetének rekonstrukciója is, különösen, ha kettős 
csend veszi őket körül: mint a magánszférából a köztér felé kitörő nőket, és 
mint szélsőjobboldali szimpatizánsokat vagy aktivistákat.

A szóbeli történetek abban is segítenek, hogy újra meghatározzuk az én és 
a másik közti viszonyt úgy, ahogy az a folyamatos kommunikáció során meg-
jelenik. A bírósági helyzet nagyon hasonlít ehhez. A vallomások esetében az 
emlékezet vita formájában jelenik és teremtődik meg: a bíró, a védő, az ügyész 
és a vádlott között inter-szubjektivitás jön létre. A szóbeli történetek esetében 
a kérdező és a kérdezett különböző majdani hallgatóságot képzel el. Mind a 

12 Lásd az oral history módszerének pszichoanalitikus értelmezését Vidali 2006: 258–278.
13 Lásd Pető 2004: 173–183.
14 Pető 2005: 3–8.
15 Pető 1999: 85–107.
16 Pető 2003/a: 948–958.
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kettőnek más közönség lebeg a szeme előtt. A kérdésekre adott válaszokat 
befolyásolja az elképzelt közönség. A népbíróság azonban más eset. A hallga-
tóság jelen volt, és hatalommal volt jelen a tárgyalóteremben. A bíró, akinek 
az ítéletétől emberek élete függött, a hallgatóság, az újságírók, mind más cél-
ból voltak jelen, és a nyilvános tárgyaláson lezajló előadást teljesen másképp 
értelmezték attól függően, hogy milyen politikai álláspontot vallottak. A 
népbírósági tárgyalások elhúzódtak, és 1947-re már kialakult az a formalizált 
szókincs és ’kulturális eszköztár’, melyet a tárgyalás szereplői használtak.

A tapasztalat nyelvészetileg érhető tetten, mert a nyelv biztosítja azt az 
eszköztárat, amely lehetővé teszi, hogy a narrátor elmesélje a történetét.17 A 
bűnügyi esetekkel kapcsolatos forrásoknál ez még több gondot okoz, mert 
ha azokat ’legendának’ tekintjük, Paul Thomson kifejezésével, akkor kö-
tött szerkezetűek, és a társadalmilag elfogadott rendszert követik. A bíróság 
egyenes vonalú, egyszálú kizárólagos elbeszélési rendet teremt, a vádlottnak 
pedig ebbe kell belehelyezkednie. Itt a női vádlottak kettős diszkriminációval 
kerülnek szembe.

A tekintélyuralmi államok az ellenőrzésen alapultak, és teljesen uralták azt 
a nyelvi közeget, amely abban az időben a gondolatok kifejezésének tere volt. 
Közben a különféle csoportok különleges jelentést teremtettek azért, hogy az 
episztemológiai tér segítségével identitást hozzanak létre. Ez különösen prob-
lémás volt azon normaszegő nők esetében, akik mind a patriarchális Horthy 
rezsim, mind pedig a nyilaskeresztes párt domináns férfiuralmával szemben 
megpróbáltak önállóságra szert tenni. De ennek az önállóságnak a kinyilat-
koztatása  komoly következményekkel járt a népbíróság előtt. Hiszen tudjuk a 
Barna Ildikóval közösen készített elemzésből, hogy a népbíróság előtt a „gyenge 
nőként” való megjelenés biztosította a lényegesen enyhébb ítéletet, mint amit 
ugyanazért a bünteté� ételért egy férfi kapott volna. Tehát azok a vádlottak, 
akiknek a ’kulturális eszköztára’, Lamont kifejezésével élve, a társadalmi emlé-
kezés elvárt mintáját követte, nem kaptak olyan súlyos büntetést. 

A feminista kutatók érzékenyek a különböző hatalmi hierarchiák kiala-
kulására, és megértik ezek következményeit. A bírósági jegyzőkönyvek ese-
tében a szereplők hatalmi viszonyai nagyon eltérőek. Nemcsak a jogrendszer 
hierarchiája és politikája miatt, hanem azért is, mert a vádlottak más társa-
dalmi helyzetet, osztályt vagy társadalmi nemet képvisel, mint a vádlók, és 
igencsak eltérő módon ágyazódnak bele a különböző szociális hálózatokba. 
Minél inkább beágyazottak, azaz minél több helyről kapnak információt, 
tanácsot, segítséget, annál könnyebben manipulálják a bíróságot, és esetük 
gyakrabban végződik bírósági felmentéssel.

A történet, a vallomás a kérdésekre adott válaszokból alakul ki. A kérdése-
ket férfiak tették föl, mert abban az időben nőket nem alkalmaztak: az ügyvé-

17 Scott 1992: 22–40.
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dek, bírók, ügyészek mind férfiak voltak, hiszen csak 1945-ben nyílt meg a jogi 
pálya a nők előtt. A bíróság gender politikája nyilvánvaló, már ami a számokat 
illeti. Azok a női vádlottak kaptak enyhébb ítéletet, akik a saját történetüket 
a gyenge, hatalom nélküli áldozat keretébe illesztették, akik csak a férfiak ja-
vaslatait és kezdeményezéseit követték. A női vádlottak történetei néma tör-
ténetek, mert az általános ’legendákat’ használva elkerülhették az egyéni kife-
jezések, jelentések és gondolatok keresését, nem kellett egyéni módon kifejezni 
magukat. A legendák változatossága és felhasználásuk lehetőséget nyújtottak 
arra, hogy enyhébb ítéletet kapjanak, míg az egyéni jellegű történetek elbeszé-
lői, akik nem illeszkedtek bele a bíróság megismerési mintájába, pl. a határozot-
tan aktív, önálló, politizáló nők, súlyosabb büntetésre számíthattak.

Az emlékezés mitikus úton történik, többé-kevésbé hasonló, de koherens 
önreprezentációt hoz létre. Ha Barthes szerint a szöveg az ént tartalmazó 
biztonsági rendszer, akkor illuzórikus vagy elképzelt ellenőrzést biztosít a 
narrátornak az élettörténete létrehozásában, sőt az életében is.18 Ez az az 
ellenőrzés, amiről a vádlottak azt hitték, hogy az övék. A bíróságon azon 
igyekeztek, hogy koherens önreprezentációt képviseljenek, miközben észben 
tartották, hogy ha hibáznak, évekre börtönbe kerülnek. Tehát a tárgyalóte-
remben a tökéletes színházi előadás élet vagy halál kérdése volt.

A HÁROM TÖRTÉNET

A következőkben három életúton keresztül mutatom be a történetek kulcs-
elemét: hogyan mobilizálódott a korábban említett tipológia alapján kivá-
lasztott három nő a szélsőjobboldali mozgalmak mellett, mely szélesebb ke-
retben azt mutatja, milyen módon léphettek be a nők a társadalmi térbe, mi 
határozta meg a politikai állampolgárságukat. A prominensek, Lutz Gizella, 
Dücsőné, Göncziné, és az elítéltek többségét jellemző, középkorú nyilas ak-
tivista, Kozma Mária életén keresztül betekintést nyerhetünk a nyilas nők 
emlékezetének alakulásába, valamint abba, hogyan alakultak át ezek a „le-
gendák” az egyes esetekben.

A nyilasok feleségei: például Lutz Gizella

Félrevezető leegyszerűsítés, ha háborús bűnös nők esetében csak a nyilas párt 
női tagjairól, illetve igen egyszerűen csak a feleségekről beszélünk.19 A nácik 
vagy a fasiszták esetében is a történettudomány első lépése az volt, hogy a 
feleségek, szeretők élettörténeteit írta meg. Ma már nemcsak a náci és a fa-

18 Idézi Denzin 1990: 213.
19 A nyilas feleségekről lásd Pető 2009/a: 147–151. és 2009/b: 48–52.
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siszta mozgalomba bekapcsolódott nők tömegeinek munkásságáról tudunk 
többet, hanem a korábban buta bábnak beállított feleségekről is születtek 
árnyaltabb elemzések.

A nyilas pártban a vezető tisztségviselők feleségei fontos hálózatot mű-
ködtettek, amely nagy szerepet játszott az állások elosztásában. A nyilvános 
közbeszédben legismertebb és legláthatóbb csoport ez: azok, akik a nyilaske-
resztes párt vezetőinek családtagjai voltak, közép- illetve felső-középosztály-
beli származású hölgyek. Az ebbe a csoportba tartozó nőknek nem volt szak-
mai aspirációjuk. A nyilaskeresztes párthoz csatlakozó férfiak (férj, báty, apa) 
feleségei vagy rokonai voltak, és ezek a kapcsolatok mozgatták őket. Szakmai 
identitásuk a „feleség”, vagy a férjek, rokonok támasza volt a nyilvánosság előtt.

Szálasi Ferenc 1946. február 7-én, a népbíróság előtt a harmadik tárgyalá-
si napon vallott arról, milyen szerepet szánt a nőknek és Lutz Gizellának az 
általa vezetett mozgalomban. Frank népügyész kérdésére, mely természete-
sen nem volt mentes a nőellenes felhangtól, azaz attól a feltevé� ől, hogy azok 
a nők, akik politizálnak, főleg a nyilas pártban, csak laza erkölcsűek lehetnek, 
Szálasi elmondta, hogy a nők harisnyát és érmelegítőt kötöttek, és amikor 
szerinte tényleg különleges helyzet alakult ki, azaz nagy volt a hó, még a hó 
eltakarításban is segédkeztek. Szálasi ezzel a vallomásával ismét láthatatlan-
ná tette azokat a nyilas női aktivistákat, akik nem a feleség-szerető pozíció-
ban vettek részt a mozgalomban. Sokan meg is szenvedtek ezért a mozgalmi 
elkötelezettségükért. Például Hunyadi Mária angol szakos tanárt 1939-ben 
internálják nyilas érzelmi miatt, és Szálasi érmet is ad neki tevékenységéért.20

Szálasi Ferenc érzelmi élete inkább a hitleri mintát követi.21 A Monarchia 
összeomlása után 1919-ben Kassáról költözik Budapestre. A katonai éle-
tet hivatásként és missziónak megélő férfinek Lutz Gizella tisztviselőnővel 
1927 óta volt viszonya. 1936-tól sokat tartózkodott Lutz Gizella lakásán is, 
de csak a nyilas kormány bukása után, Ausztriába való menekülésük során 
Mattseeben vette el feleségül 1945. április 29-én. A pár 1945. május 5-én 
esett amerikai fogságba. Lutz Gizella, aki igen rövid ideig volt Szálasi Ferenc-
né, ezért a kapcsolatért komolyan megfizetett. A többi, az amerikaiak által 
a magyaroknak kiadott „nyilas feleségek”, mint Bagossy Zoltán vagy Hain 
Péter felesége „csak” internálással bűnhődtek. 

A publicitásra érzékeny és a háborús bűnösök hazahozatalának minden 
percében aktívan közreműködő Péter Gábor Lutz Gizella, illetve a háborús 
bűnökért kikért nők közül még a kopott farkasbundában hazaérkező Fedák 
Sári kihallgatását is dokumentáltatta az Andrássy út 60-ban,22 noha Lutz 

20 ÁBTL V 102649. A népbíróság felmenti, és 1953-ban, a személyi igazolvány bevezetése-
kor önálló gazdálkodó, fuvaros.

21 Erről bővebben lásd Pető 2007/c: 24–32.
22 Magyar Nemzeti Múzeum Fotótára népbírósági gyűjtemény.

Mark Pittaway.indd   255 2012.11.21.   18:36:28



256  HATÁROKON TÚL: NEMZET, ETNIKUM, TÁRSADALOM

Gizella, a Karády frizurás, karcsú, középkorú nő nem sokat mondhatott a 
nyilas mozgalomról a mindenható politikai rendőrség fejének, Szálasi ugyan-
is tudatosan távol tartotta a nőt a politikától. Ugyan Lutz a nyilas vezetők 
feleségei számára teázó szalont tartott fenn, és ott nyilván sok mindenről 
esett szó, de érdemi döntések nem születtek. Kassai Ferencné, a Szálasi kor-
mányában tárca nélküli nemzetvédelmi és propaganda miniszter felesége így 
vallott ezekről a teae� ekről népbírósági kihallgatásán: „Mi, nők Lutz Gizella 
köré gyűltünk össze és vegyes problémákról beszélgettünk, így kitértünk po-
litikai vonatkozású témákra is. Főképp a nyilaskeresztes párt jövendő győ-
zelméről (!) is bőven foglalkoztunk.”23 Ez a csoport, a feleségek és szeretők 
csoportja, sok női pártagot toborzott a pártnak. Például Januj Mária úgy lett 
a Hűség Háza parancsnokának felesége és tette� ársa, hogy Baky anyósával 
egy házban lakott, mint egyedülálló varrónő, a párttagságon keresztül remélt 
és (szerzett) társadalmi státuszt és férjet.24 A népbírósági tárgyalások anya-
gából tudjuk, hogy ezen a társadalmi hálózaton keresztül osztották el a jól 
fizető és akkor biztosnak tűnő munkahelyeket a nyilas pártapparátusban. 
A háborús bizonytalanságban a „jó parti” fontos volt, és még a jóval idősebb 
Andreánszky Jenő, a későbbi nyilas külügyminiszter-helyettes is talált ma-
gánál jóval fiatalabb párt.25 De ennek a körnek a női tagjait fényévnyi távol-
ságok választották el a szociális különbségekre és hierarchiákra igen érzékeny 
Horthy rendszerben a nyilas párt többi női tagjaitól, akiket mint a harmadik 
csoport tagjait elemzem majd. Ez nem volt erkölcsi probléma Lutz Gizellá-
nak, hiszen ő a háttérben támogató, láthatatlan szerető szerepét játszotta. 
Sőt a katasztrofális háborús vereség hozta meg álmai beteljesülését: a Nem-
zetvezető felesége lehetett. 

Szálasit hét társával együtt háborús bűnösként halálra ítélték, és 1946. 
március 12-én kivégezték. Lutz Gizellát hazahozatala után 1945. november 
22-én, majd 1946. június 19-én ítélte el a népbíróság nyilas propaganda ter-
jesztéséért, mert a lakásában található nyilas szimbólumokat, mint például 
a férje fényképét a népügyész így értelmezte. Egy dél-budai internálótábor-
ban tartják fogva, a börtönben töltött hosszú évei alatt pedig egy időben Rajk 
Júlia volt a cellatársa. 1956-ban a forradalom idején kiszabadult, és utána 
a budapesti Me� er utcai lakásában csendesen élt 1992-ben bekövetkezett 
haláláig. Lutz Gizellának pedig nem volt helye a Vezér házi tűzhelyénél, mert 
nem fért bele a nyilas kánonba, hiszen nem volt férjnél és nem volt gyereke, 
ráadásul tisztviselőnő volt. Így csak 1945 után kerül bele a szélsőjobboldali 
kánonba, melyet napjainkban is virágzó kultusza mutat.

23 ÁBTL V 92849. 24.
24 ÁBTL V 88634. 5.
25 ÁBTL V 85316. 
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Az orvosnő, aki csak a nemzetteR et akarta gyógyítani 26

A második csoport az értelmiségi nők csoportja. Nem szabad alábecsülnünk 
az értelmiségi nők szerepét a szélsőjobboldali mozgalmakban, pedig a nép-
bíróság által elítéltek listájáról hiányoznak azok a nyilas nők, akik a nyilas 
újságokban a harmincas évektől kezdve publikáltak. Ők voltak azok, akik 
a Vörös Hadsereg közeledtével nyugatra menekültek, de mivel nem voltak 
„fontosak” nem kérték ki őket, és így kimaradtak a történetírásból. A nyi-
las nőszervezés országos vezetőjén kívül egyetlenegy nyilas kerület vezetőnő 
szerepel ezen a listán. Ugyanígy hiányoznak a vádemelési listáról a szélső-
jobboldali mozgalom intellektuális megágyazásában kulcsszerepet játszó 
MONE női tagozatának tagjai. Csak Dr. Madarász Erzsébet, a tagozat el-
nöke szerepel rajta. A következőkben az ő élettörténetét kontextualizálom.

Az egyetemi végzettséget nagy egyéni áldozatok árán megszerző nyilas 
nők, akik első generációs női értelmiségiként szembesültek a munkahelyi 
diszkriminációval, és a trianoni határok által elszakított területekről Ma-
gyarországra bevándorolt, munkavállalásra kényszerülő hajadonok mély el-
lenszenvvel figyelték a neobarokk „uram-bátyám világ” reprodukálódását a 
nyilas pártban és a feleségek és szeretők „patriarchális paktumját” Ők az anti-
modernista emancipáció hívei voltak, és ebbe az ideológiába a férfi partneren 
keresztül történő anyagi előnyökhöz jutás erkölcsileg nem fért bele. 

Magyarország mint Volksnation a trianoni szerződés eredménye. Magyar-
ország mint megcsonkított országtest, amellyel a trianoni békét magyaráz-
ták, lehetőséget nyitott a női szerep gyógyítóként való újrameghatározására. 
A Horthy rendszer nem hozta létre a „tudás új kánonját”,27 hanem a beteg-
ség-metaforával magyarázta a történteket, mely e szerint a retorika szerint 
a nemzettest kezét, lábát levágta, de a test megmaradt. 28 Ebben a retorikai 
keretben különleges lehetőség nyílt meg az orvosnők előtt.

Az orvosnők első generációja már praktizál, és nap mint nap szembesül a 
társadalmi problémákkal. Van, akit ez az újfajta orvoslási mód, a pszichoa-
nalízis felé visz el, és van, akit a radikális társadalmi mozgalmak felé irányít. 
Másoknak más volt az útja. Madarász Erzsébet példája is azt mutatja, hogy 
a munkavállalás és a nőiség hagyományos meghatározása retorikusan nem 
összeegyeztethető, vagy csak a rasszizmusnak tett, súlyos kompromisszum 
árán.

Koselleck mutatott rá arra, hogy a „nyelvi közösségek meghatározott fo-
galmak körül szerveződnek … van időleges szempontjuk is.” 29 Ebben a keret-

26 Lásd még Pető 2008: 63–83.
27 Joyce 1987: 19.
28 Lásd még Cselőtei 2000.
29 Koselleck 1985: 74.
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ben az orvosnők voltak azok, akik ezekben a különleges időkben elöljárhattak 
a nemzettest gyógyításában. A „különlegesség” az az időleges szempont, 
ahogy az orvosnők megkísérelték feloldani a női hivatás és az orvosi munka-
vállalás konfliktusát.30 1942-ben már 679 orvosnő volt Budape� en, az összes 
1207-ből, és 54%-uk volt férjnél, miközben az orvosok 61.7% volt nős. 31 Az 
orvosnői hivatás „úri” szakma volt, amit a nők addig űztek, míg férjhez nem 
mentek. Ezt megoldandó Kokas Eszter megalapította a Magyar Orvosnők 
Országos Egyesületét, a fasiszta olasz mintára 1927-ben, és tagjaik közül nem 
zárták ki a zsidókat.32 Retorikájukban nem említették a különleges időket 
és a nemzet igényeit. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete 1929-ben ala-
kult, nőtagozatát Madarász Erzsébet, az addigra már gazdag tapasztalatot 
szerzett politikusnő vezette. A retorika itt világosan szélsőjobboldali lesz, 
amikor tagjaik közül kizárják a zsidókat. A háború előrehaladtával egyre 
több orvosnő dolgozott a szakmájában, de ismét csak a „kivételes helyzet” 
emlegetése miatt. Az állampolgárság fogalma a nemzeti hasznossággal kap-
csolódott össze, mely egy faji alapú állampolgárság volt. A népbíróság előtt 
Madarász, aki az orvosnőknél kivételes esetként felvette a férje nevét (Gönc-
ziné) elmondta:

„mert én foglalkozásomra nézve orvos vagyok, érzékeny vagyok a szoci-
ális kérdésekre… meg voltam győződve arról, hogy a társadalmi gondolatai-
mat csak politikai úton valósíthatom meg”33

A társadalmi problémák iránt érzékenység folyamatosan növekedett, hi-
szen egy 1938-ban a Diplomás Nők Egyesülete által végzett felmérésben a 
megkérdezettek 60%-a megszenvedte a diszkriminációt.34 És az a retorika, 
mellyel ebből a diszkriminált helyzetből ki akartak lépni, sokakat szükség-
szerűen vezetett el a nyilas párthoz.

A legismertebb nyilasnőt, Dücső Jánosnét az egyik legelső népbírósági 
perben tíz évre ítélték 1945. július 28-án, de méhnyakrákban szenvedett, és 
1948. november 27-én meghalt. 35 Betegsége nem akadályozza meg abban, 
hogy a lehető legdicstelenebb módon bemártsa Gönczi Aladárnét (szül. 
1898). Göncziné Madarász Erzsébet a két világháború közötti időszak ka-
rizmatikus orvos szónoka, a MONE elnöke, az Egyesült Női Tábor női szak-
osztályának elnöke, és a Meskó párt tagja volt. A vád nem sokat bíbelődött 
a vádirat összeállításával, úgy gondolták, hogy egy, amúgy szokatlanul rész-

30 Lásd még Pető 2003/b.
31 Papp 2004: 132.
32 Kokas 1942: 88.
33 BFL 416/45. 11.
34 Papp 2004: 75.
35 ÁBTL V 91169.
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letes vallomás elegendőnek bizonyulhat.36 1945. június 27-én az eredmény-
telen szembesítés után Madarászt hat havi börtönre ítélik, mert „sajátjánál 
erősebb férfi rokon rábeszélésére lépett be a pártba”37 Dücsőnéről elmondja, 
hogy Madarász „végigszolgálta az összes jobboldali pártokat”.38 Nem mint-
ha ő nem ugyanezt tette volna: indult az Ébredő Magyaroknál, megfordult 
a Fajvédőknél és végül a nyilas pártban lett aktív. Hiába vallotta Dücsőné, 
hogy Madarász Erzsébet „kiválóan rutinozott népszónok volt, hatalmas 
anyagával, szinte Jászai szerű orgánummal és szenvedélyes előadás módjá-
val magával ragadta, valósággal fascinálta, extázisba ejtette a hallgatóságot, 
annyira, hogy annak nő tagjai nem egyszer sírtak, zokogtak vele.” 39 Életével 
kapcsolatban fontos elmondani, hogy 1971. július 20-án megkapja az erkölcsi 
bizonyítványát. Ellentétben a német és osztrák háborús bűnös nőkkel, akik 
az 1950-es évek elején már kiszabadultak, ha egyáltalán börtönbe kerültek, 
Magyarországon ez a szabadulási hullám a 70-es években zajlott le. Göncziné 
a Fővárosi Gyerekfogászati Központ Központi Rendelőintézetének műszak-
vezető főorvosa lesz szabadulása után, és nyugdíjjogosult 73 évesen. 

Kozma Mária élete 

A harmadik csoport azokat a nőket tömöríti, akik kimaradtak a társadalmi 
emlékezetből, ha a háborús bűnösökről beszélünk, vagyis a nyilas párt nagy-
számú női aktivistáját, akik nem tettek szert vezető szerepre. A Hungarista 
nép 1938. július 11-i számában Bécsi Ferenc fogalmazta meg: „A nő szerepe 
a nemzetiszocialista társadalomban” c. cikkében a nőktől elvárt normát: „A 
nemzetiszocialista hungarista társadalmi mozgalom a nőben az anyaság esz-
méjét tiszteli, akinek hivatása a családban, a házi tűzhelynél csúcsosodik ki 
és nem abban, hogy családalapításra hivatott férfiak kenyerét elvegye, legyen 
akár tisztviselőnő vagy ipari munkásnő.” A nyilas párt ideológusnői és fana-
tikus harcosnői természetesen másképpen képzelték el a nyilas nő szerepét, 
s ebből a párton belül számtalan konfliktus is adódott. Többek között a ko-
rábban nyilas nézeteikért megbűnhődött, internált és a Hűségszék tagjaivá 
váló vezető nyilas nők nem vettek részt a hatalomban 1944. október 15-e 
után.

1945-ben a perbe fogottak 8 százaléka házfelügyelő vagy segéd-házfelü-
gyelő volt, míg mintabeli arányuk csak 5 százalék lehetett. Ők voltak azok az 
alsó középosztályból és alsóbb társadalmi rétegekből kikerülő köztörvényes 
bűnözők, akik a zsidó vagyon megszerzését tartották céljuknak. A hatóságok 

36 BFL 416/45.
37 BFL 416/45. 23.
38 BFL 416/45. 36.
39 BFL 416/45. 34.

Mark Pittaway.indd   259 2012.11.21.   18:36:28



260  HATÁROKON TÚL: NEMZET, ETNIKUM, TÁRSADALOM

a házfelügyelőket viszont jobban ismerték, és ha nem menekültek el, ők voltak 
az elsők, akiket a lakók feljelentettek és így hamar bekerültek az igazságszol-
gáltatás mechanizmusába.40 Kozma Mária 1945. április 5-i kihallgatásakor 
elmondta, hogy egy kijelentése miatt beperelték, és az állam és a társadalom 
törvényes rendjének erőszakos felforgatása miatt 3 hónapi fogházra ítélték. 
Büntetését Győrben töltötte ki. Ezen kívül csak egyszer büntették meg rá-
galmazásért és becsületsértésért pénzbüntetésre. 1941 áprilisában szabadult. 
Pestre jött, és a Metropolban kapott állást, mint pénztárkezelőnő. Hazaté-
rése után is gyakran járt a pártba, nyilas családokat látogatott és előadásokra 
járt. Főleg a szociális munka iránt érdeklődött és a párt tevékenységében ilyen 
irányban vett részt. 1943-ban átképző tanfolyamon vett részt, mivel a párt-
ban csak az vállalhatott tisztséget, aki ilyen tanfolyamon végzett. Elmondta, 
hogy szívesen vállalt volna vezető szerepet is, mivel a nyilas eszme annyira 
megfogta, hogy így akarta szolgálni. 1941-ben a Hűségszék tagjává avatták, 
de ezt a csoportot később betiltották. A Hűségszék tagjai csak azok lehettek, 
akik a nyilas eszméért börtönbüntetést vagy internálást szenvedtek. Mikor 
a Hűségszék működését újra engedélyezték 1944. januárban, a IV. kerület 
szervezetének a vezetője lett. 1944 nyarán zsidó üzletet igényelt, de könyvke-
reskedést nem kapott, „csupán” a Nyilas Könyv és Lapkiadó Rt. könyvkeres-
kedésének vezetője lett. Pártélete során többször beszélt Szálasival, levelet is 
küldött neki, melyben azt írta (idézem a kihallgatási jegyzőkönyvből): „A IV. 
ker. párthelyiség legszorgalmasabb látogatója, mint én”. Málnási Ödönnél, a 
nyilas párt főideológusánál is járt, aki kiszabadulása után magához kérette, 
hogy esetleg van-e kártérítési igénye, Endre Lászlónál, a deportálásokért fe-
lelős belügyminisztériumi államtitkárnál 1941-évben volt kihallgatáson, Az 
Összetartás c. lapnak több alkalommal is szolgáltatott adatokat felhasználás 
végett. Ezekben a cikkekben a nyilas eszmét dicsőítette, és a párt mellett pro-
pagandát fejtett ki. Vallomását ezzel zárja: „Cselekedeteimet, mint meggyő-
ződéses nyilas követtem el, a nyilas eszméket magamévá tettem és azt ma is 
vallom, és ahol lehet, azt terjesztem”.41 Ezek után nem csoda, hogy elítélik. 
Azt kellett volna vallania, mint amit a népbírósági tárgyalásokon a kevés 
odakerült körzetvezető egyike saját, jól felfogott érdekében mondott, vagyis, 
hogy csak annyit tett, hogy „tagokat látogattam, tagsági díjakat beszedtem, 
kultúr délutánok jegyeit szétosztottam. Mást nem vállaltam….Én nem tu-
dok többet, mint a többiek, mert minket, nőket nem avattak be.”42 

Az 1952. október 13-án kelt, a peranyaghoz csatolt önéletrajza azonban 
egy akkor tipikus fordulatot mutat be, mert kiderül, hogy nemcsak politizált, 
hanem a háború végén egy lakást is átvett úgymond, megőrzésre és mikor 

40 Barna–Pető 2007: 10.
41 ÁBTL V 87614. 79–80.
42 ÁBTL V 88364. 10.
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annak a bérlője előkerült, nem akarta a lakást visszaadni, erre az feljelen-
tette. Mikor kiszabadult, jelentkezett az ÁVH-nál, ahol örömmel fogadták, 
és elkezdett besúgóként dolgozni, mint a Házfelügyelői szakszervezetének, a 
MNDSZ-nek és a Magyar-Szovjet Társaságnak a tagja.

ÖSSZEFOGLALÁS

A tipikus háborús bűnös női élettörténetekből több következtetést is levon-
hatunk a módszertani tanulságok mellett. Az első a női politizálás formáinak 
rugalmasságáról: nem csak a pártpolitika, hanem a teaszalonok, az „alterna-
tív közterek”43 jelentek meg. A második a politikai és gazdasági motivációk 
közös megjelenéséről, tehát nehéz vegytisztán elválasztani a politikát a gaz-
dasági motivációtól. A vallomásokban az egyéni szükség sokszor jelenik meg, 
mint olyan erő, ami a vádlottat a zsidó vagyon elrablására késztette. Har-
madszor, a zárt társadalomból és a nőket ért munkahelyi diszkriminációból 
születő politikai radikalizmus jellemzi a munkavállaló nők történeteit. Ez a 
tanulság azt mutatja, hogy ezek a nők a munkavállaláson keresztül kerültek 
a szélsőjobboldal támogatói közé, éppen azért, mert ez a politikai oldal hirde-
tett olyan politikai állampolgárságot a számukra, mely biztosította helyüket 
egy alapvetően a kirekesztésre épülő politikai rendszerben. Negyedszer pedig 
a szélsőjobboldali női politizáló folyamatosan kere� e a nézeteinek megfelelő 
szervezeti formát, és végül a kommunizmus évtizedeiben is megtalálta azt. 
A házme� ernők nyilasok voltak és kommunisták maradtak.
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KRASZTEV PÉTER

Vámbéry és Stoker 
Rövid vázlat a kelet-nyugati szorongásexportról

WAMBERGER, 1849

1849. június 3-n Panyutyin orosz tábornok hadai bevonulnak Pozsonyba. 
Egy csapat csallóközi magyar gyerek mély keserűséggel a lelkében nézi az el-
vonuló muszka hadat. Köztük van Hermann Wamberger, az ágrólszakadt, 
legjobb esetben is csak tizennyolc éves zsidó nagykamasz, akinek ebben az 
órában olthatatlan gyűlölet száll le a szívére, s egyszer és mindenkorra el-
tökéli: felteszi az életét arra, hogy felnyitja az európai művelt és szabadság-
szerető nemzetek szemét a veszélyre, amit a zsarnoki Oroszország jelent a 
számukra. 

Több mint fél évszázad elteltével Vámbéry Ármin, az egykori ágról-
szakadt nagykamasz, visszaemlékezéseiben sajátosan kondenzált képet ad 
a forradalmi eseményekről. Az eufória leírása után rögtön rátér a március 
20-i gyalázatos pogrom leírására, amikor is a pozsonyi csőcselék a birodalom 
megrendülésének első jelére (az árnyalt megfogalmazásban: „midőn a sza-
badságharc első villámai megjelentek az égen”) megkínozta és kifosztotta a 
város jámbor zsidó polgárait. Ezt követően rátér az osztrák pribékekre, akik 
abban lelik örömüket, hogy a „lábaiknál fogva” lóbázzák a felakasztott haza-
fiakat (1849. július 19.), majd Rázga Pál lelkész kivégzésére, amit felesége és 
gyermekei szeme láttára hajtanak végre (1849. június 18.), végül megjegyzi, 
hogy mindezt hiba politikai okokból elfelejteni, őt, mint szemtanút, mindig 
iszonyat fogja el, ahányszor csak visszagondol az eseményekre. Különös: a 
pogrom „felveri látszólagos boldogsága csalóka álmából” (azaz rájön, kikkel 
volt eddig körülvéve), a kivégzésekre csak emlékezni akar, vagyis az ember-
életeket kioltó erőszaktól kevésbé száll a szívre gyűlölet, és nem születik életre 
szóló eltökéltség, mint a keleti hordák látványától. A szövegben itt az időrend 
is felborul: a fejezet a muszkák bevonulásával zárul, pedig az valójában előbb 
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történt, mint a megtorlások. Az eltelt fél évszázad felülírta a kronológiát és 
fontossági sorrendbe állította az eseményeket1.

Vámbéry 1849 nyarán a semmiben ragadt: két birodalom közé szorult, a 
vesztesek felé asszimilálódott, de örökre rajta maradt a pogromban kifosz-
tottak és megalázottak bélyege. Ebben nem lehet létezni, nem lehet min-
dent és mindenkit gyűlölni, mindenki ellen bosszút esküdni. Ha túl akarja 
élni, akkor sorrendet kell változtatnia kívül és belül egyaránt. Ezért választ 
magának egy identitást: egy dacos magyar hazafiságot; egy ősellenséget: az 
orosz zsarnoki kolonializmust; egy társadalmi eszményképet: Angliát; egy 
szívének kedves, de sohasem gyakorolt vallást: az iszlámot; egy szakmát: a 
nyelvészetet. Irdatlan akaraterővel mindegyikben jól teljesít: Közép-Keleten 
dervis, Angliában sztárpublicista, az oroszoknál ellenség, hibátlanul beszél 
egy tucatnyi nyelven, ír vagy húsz könyvet, ontja a cikkeket, bejáratos a török 
szultánhoz és az angol királynőhöz. Magyarországon eléri, hogy legyen egy 
kis állása az egyetemen, és ne zsidózzák le lépten-nyomon. Kitalálja és meg-
csinálja magát, ahogy manapság a közszereplők.

Ha őszinték akarunk lenne, ma a világon alig olvassák Vámbéryt, a ma-
gyarországi művelődé� örténet peremvidékén mozog, még a bölcsészka-
ri szakszemináriumokon is ritkán hangzik el a neve; ha a dunaszerdahelyi 
Lilium Aurum kiadó nem adná ki sorra a könyveit, gyakorlatilag hozzáfér-
hetetlen lenne. Pedig Vámbéry alapvetése akkor is kitörölhetetlenül jelen 
lenne a 20. századi európai identitás-diskurzusban, ha soha senki nem vehet-
né többé kézbe a műveit. Legfeljebb továbbra sem tudnának róla, hogy ő adta 
meg az alaphangot. Egy hang, mely Európa közepéről érkezett, és éppen saját 
középen ragadottságából fakadt.

SZÁMOS DRAKULA

Az európai irodalom legtöbbet elemzett, vitatott, értelmezett és feldolgo-
zott regénye, Bram Stoker Drakulája 1897-ben jelent meg. Túlzás lenne azt 
állítani, hogy rögtön elsöprő sikert aratott volna, egészen az 1920-as évek 
közepéig az akkoriban szakmányban termelt gótikus rémregények egyiké-
nek tekintették. Amikor 1922-ben Friedrich Murnau leforgatta a Drakula 
alaptörténetéből a Nosferatu című némafilmet, csak az író özvegyének tűnt 
fel, hogy itt lopás esete forog fenn, amiért jól be is perelte a rendezőt. A film 
ráadásul nem sikerült valami fényesen: a központi motívumok ugyan fel-fel-
bukkannak a filmjében (a gróf át akar költözni Angliába, az ingatlanügynök 
kineveti az irracionális fenyegetést, a vámpírral együtt szállítják a földet is 
stb.), de a történetből hiányzik a koncepció, a cselekményből a motiváció. Az 

1 Vámbéry 2001: 65-67.
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1931-ben már Drakula címen bemutatott első hivatalos film, az a bizonyos 
„Lugosi Béla-féle”, már inkább ragaszkodott a regény sztorijához, de mivel 
költségvetési okokból gyakorlatilag torzó maradt (forgatás közben kitört a 
Nagy Válság, ezért a költségesebb jeleneteket egyszerűen kihagyták), csak a 
feeling maradt meg, de lényegében sosem tudjuk meg, mit is akarhatott va-
lójában kihozni belőle a rendező, Tod Browning. Azóta minimum negyven 
film készült a regény apropóján, kezdve az egészen kiváló Vámpírok báljával 
(Polanski, 1967.), Vért Drakulánakkal (Paul Morrissey, 1973.) vagy Werner 
Herzog Nosferatu, az éjszaka fantomjával (1979.), a viszonylag magas élveze-
ti értékű Horror of Draculán (Terence Fisher, 1958.), illetve a látványos mű-
balhé Bram Stoker Draculáján  (Coppola, 1992.) keresztül a siralmas Vladig 
(Michael D. Sellers, 2003.) vagy Van Helsingig (Stephen Sommers, 2004.); a 
több száz vámpíros melléktermék, mint a Penge vagy az Underworld marad-
hat említés nélkül.

A vámpírok celluloidinkarnációi tehát szédületes pályát futottak be: a 
filmkészítők olyan többfunkciós metaforára találtak Drakula vérszívó iva-
dékaiban, ami gyakorlatilag bármire ráhúzható. Az efféle szövevényes me-
taforák közismerten vonzzák az elméleti szakemberek figyelmét is, aminek 
következtében elképesztő mennyiségű szakirodalom halmozódott fel az 
elmúlt évtizedekben. Nem hiszem, hogy lenne olyan szempont, amiből ne 
ostromolták volna meg az alapszöveget és az abból szétburjánzó filmeket: a 
legkézenfekvőbb a regény genealógiájának kérdése és Drakula ősképének tör-
ténelmi összefüggései, sokan értelmezték a korabeli ír kérdés összefüggései-
ben (mármint hogy a Kárpátok Stokernél valójában Írországot jelentik), osz-
tályharcos szempontból, gender per~ ektívából, nyelvészeti, sőt judaisztikai 
megközelítésből, és ugyanez mondható a filmes interpretációkról: mind-
egyik más-más, a saját korának szóló üzenetet igyekezett csempészni a 
Drakula-mítoszba. Ami nem képezheti vita tárgyát, az a kiindulópont: a gróf 
és Johnatan Harker Kelet-Nyugat irányú mozgása, mert ha ez kimaradna, 
akkor az egy másik film lenne. Harker elviszi magával a nyugati civilizációt 
és műveltséget a Kárpátok ormai közé, de ott szembetalálja magát az ismeret-
len és irracionális Kelet rémségeivel. Drakula ezzel szemben nagyon jól érti 
a Nyugatot, kiokosodik a szokásaiból, majd behatol Angliába (Morriseynél 
~ eciel Olaszországba, de ez zseniális geg katolicizmusról, kommunizmusról 
és Kelet-Európáról), egy ingatlanügylet fedezékében befészkeli magát a racio-
nális civilizáció fellegvárába, elcsábítja az asszonyokat, és azon me� erkedik, 
hogy benépesítse ezt a világot saját kreatúráival.

 Azok a kutatók, akik arra voltak kíváncsiak, hogyan alakította ki a Nyu-
gat a maga Kelet-Európa képét, óhatatlanul beleakadtak ebbe a metaforába. 
Az új értelmezések túlnyomó hányada éppen a huszadik század utolsó évti-
zedében született: éppen a szovjet birodalom széthullásakor, amikor a rend-
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szerváltások újra felszínre hozták az európai identitás és Európa valódi hatá-
rainak kérdését, Nyugaton pedig megint kezdhetnek rettegni, hogy a határok 
megnyitásával ki milyen mételyt terjeszt el náluk.

KEZDÉS A VÉGÉRŐL: KONSTRUKTIVISTÁK KONTRA 
ESSZENCIALISTÁK

A kilencvenes években egyre másra jelennek meg a szimbolikus földrajz-
zal foglalkozó alapművek Maria Todorovától, David Norristól, Vesna 
Goldsworthy-től, Larry Wolfftól, Misha Glenny-től… Ezek a szerzők – jócs-
kán leegyszerűsítve – abból indulnak ki, hogy Kelet-Európa, illetve ennek ré-
szeként a Balkán, olyan kulturális és történelmi konstrukció, amit a róla szó-
ló nyugati diskurzusok alakítottak olyanná, amilyen, vagyis az évszázadok 
során létrejött egy „elképzelt földrajz” (imaginative geography), mely arra 
szolgált, hogy a Nyugat könnyebben meg tudja határozni a saját identitását 
és saját szerepét a civilizáció kiterjesztésében. Radikálisabb szerzők, például 
Goldsworthy, a civilizáció ilyetén terjesztését egyenesen „szöveges gyarma-
tosításnak” nevezi, mivel szerinte ezek a konstruált képek határozzák meg 
a későbbiekben az illető terület „bevonhatóságát” az európai gazdasági, in-
tegrációs, kulturális stb. folyamatokba2. Ebből a kifejezésből erősen visszakö-
szön Edward Said orientalizmusa, de – mint ezt Maria Todorova meggyőző-
en elmagyarázza – Said az orientről, az abszolút másikról beszél, míg Európa 
keleti végei nem a gyarmatosítók áhított területei, sokkal inkább a „benne 
lévő másikat”, a „rosszabbik énjét” akarja bennük látni a Nyugat. Todorova 
belátja, hogy ugyan nem a szimbolikus földrajz csinálja a politikát, hanem 
fordítva, de azért alapvetően ez egy olyan ördögi kör, mely folyamatosan új-
ratermeli a hatásokat és ellenhatásokat, a reakciókat és az ellenreakciókat3. 

Nehéz eldönteni, mennyire időszerű ma ezeknek a konstruktivista szer-
zőknek az érvelése. Eric Carrtól ugyanis megtanulhattuk, hogy persze, el kell 
olvasni a nagy történészek okfejtését, de mindenek előtt azt érdemes meg-
vizsgálni, mi vezette az illetőt arra, hogy éppen azokat a tényeket sorakoz-
tassa fel egymás mellé, amiből az adott következtetés levonható.4 Márpedig 
a konstruktivisták leginkább két dolog ellen lázadtak a maguk lehengerlő 
érvelésével. Az egyik: az újonnan felszabadult régió középső tájékán a törté-
nészek, írók és értelmiségiek nagy szellemi energiákat mozgósítottak azért, 
hogy elhatárolják magukat a gazdaságilag és politikailag gyengébben teljesítő 
déli és keleti vidékektől. Ez kétségtelenül emancipatorikus projektként indult, 
aminek a célja az volt, hogy – bizonyos közös politikai és kulturális értékek ki-

2 Goldsworthy 1998: 8.
3 Todorova 1997: 3-20.
4 Carr 1961.
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emelésével - visszahelyezze a volt kommunista országok egy részét Európába, 
egyszersmind elhatárolódjon Oroszországtól és a Balkántól, ahol a soviniszta, 
antidemokratikus és piacellenes erők még erőre kaphatnak. Valójában a ha-
tárok újradefiniálásán volt a hangsúly, az oroszokkal és a mohamedán világ-
gal érintkező „korcs határvidék” (David Norris nyomán: bastard borderland) 
újrarajzolása volt a cél5. A még nemrég Közép- és Kelet-Európaként számon 
tartott entitásból a magukat európaibbnak tekinthető szegmensek vissza-
zárnának Európához, a szegény rokonok (nemrég még testvérállamok) pedig 
örökre leszakadnának. Így értelmezték a konstruktivisták az 1980-as évek 
végén - ’90-es évek elején lezajlott Közép-Európa vitát, melynek egynémely 
résztvevője (konkrétan például Schöpflin György6 vagy Milan Kundera7)  – 
így utólag nézve is – vérlázító esszencializmussal bizonygatta Közép-Európa 
különállását, de csírájában ezt a szándékot sejtették a jóval korábban keletke-
zett Bibó István esszékben8, valamint ez állt Szűcs Jenő Vázlat Európa három 
történeti régiójáról című tanulmánya mögött is. 

A nyugati esszencialisták – kóbor újságírók, értelmiségiek, szakértők és 
elemzők, akik a raklapnyi „szakirodalmat” termelték a háborús Balkán-
ról, a kelet-európai szánalmas cigánytelepekről, a politikai irracionalitás-
ról, a történelmileg és földrajzilag determinált lustaságról, korruptságról, 
időnkívüliségtől, hazudozásról, egyszóval arról, hogy az isten óvjon meg 
bennünket ezektől – hát ők voltak a konstruktivista hullám másik ihletői. 
A konstruktivisták indulatait az is szította, hogy ezek a szerzők sokkal kö-
zelebb álltak a nyugati politikai döntéshozókhoz, s talán éppen azért, mert 
– lévén többségükben maguk is egyszerű elmék – nagyobb hatást gyakorol-
tak az események napi menetére, mint a cizellált intellektusú történészek. 
A legkedveltebb elrettentő példa Robert Kaplan, aki a Balkáni kísértetek 
című útleírásában - számos más blődség mellett - nem átallotta leírni, hogy 
még Hitler is a Balkán közelében lévő Bécs külvárosában tanulta az etnikai 
gyűlöletet, valamint azt, hogy a románok máig a Stokernél olvasható hiede-
lemvilágban élnek9. És persze rendesen osztották a derék Samuel Hunting-
tont is, aki a Civilizációk összecsapása és az új világrend című tudományos 
pamfletben arra inti a Nyugatot, hogy ne engedje közel magához a feltörekvő 
keleti civilizációkat, mert ők kulturálisan olyanok, amilyenek, semmi sem 
változtathatja meg őket, ezzel szemben velük együtt a konfliktusok is beszi-
várognak a művelt világba. Clinton Kaplan könyvéből tájékozódott a balká-
ni helyzetről, ebből vonta le azt a következtetést, hogy mégsem avatkozik be 

5 Norris 1999: 5.
6 Schöpflin 1990: 67-81.
7 Kundera 1990: 166-170.
8 Vö. pl. Bibó 1990: 185-267.
9 Kaplan 1993: XXXIII.
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Boszniában, pár ezer ember élete múlt rajta; Huntington sokáig az amerikai 
külpolitika egyik fő éceszgébere volt, Schöpflin pedig EU parlamenti képvi-
selő volt néppárti színekben. 

Ha felületesen is, de egy mára kifulladt vita zanzáját próbáltam eddig fel-
vázolni. Azzal, hogy Bulgáriát és Romániát 2007-ben felvették az Európai 
Unióba, sőt Törökország sem játszotta még el minden esélyét, a Közép- vagy 
Kelet- vagy Dél-Kelet-Európa rágócsont megszűnt létezni, a helyére az az 
egészségesen egyszerű gondolat került, miszerint mindenki modernizálha-
tó, aki hagyja magát, függetlenül attól, hogy esszenciálisan olyan-e, amilyen, 
vagy pedig konstruáltan. 

ÓVATOS KÖZELEDÉS: ROMANTIKUSOK ÉS REALISTÁK A 
„KELETI KÉRDÉSBEN”

A 20. század végén egy birodalom szétesése vetette fel az európai identitás 
kérdését, és az erről folyó vita a régebbi múlt több epizódját is új megvilá-
gításba helyezte. Az esszencializmus kontra konstruktivizmus vita hevében 
többen is felfigyeltek például arra, hogy a 19. század végének nagy dilemmája, 
amit összefoglaló néven „keleti kérdésként” szoktak emlegetni, nem csupán 
a nagyhatalmak politikai, diplomáciai és hadászati stratégiájáról szólt, vagy-
is nem arról, hogy kinek lehet erkölcsi joga, illetve katonai ereje az Oszmán 
Birodalom szétesése után maradó európai területek begyűjtésére, hanem ar-
ról is, hogy hol húzódnak ennek az újonnan létrejövő Európának a határai. 
Vagyis arról, hogy meddig terjeszthető ki az európai identitás és hol jelöljük 
ki a „másik” helyét. 

A „keleti kérdés” főként Angliában kavarta fel az indulatokat, de ott, a je-
lek szerint, nagyon: William Gladstone, munkáspárti képviselő 1876 szept-
emberében adta ki a Bulgáriai rémtettek és a keleti kérdés című brosúráját, 
melyből nem egész egy hónap alatt kétszázezer példány kelt el, egy ország 
beszélt arról, hogyan lehetne megsegíteni a török elnyomás alatt sínylődő 
balkáni keresztényeket. Pedig Gladstone nem tett mást, csupán a politikai 
retorika nyelvére fordította le Byron ötven évvel azelőtti költői látomását, 
miszerint Görögországban ő megtalálta az európai kultúra bölcsőjét: a po-
gány (török) elnyomás orientális felszíne alatt máig ott telel az ősi európai 
valóság. Shelley 1821-ben írja le a Hellas című lírai drámájához írt beveze-
tőben, hogy „mindannyian görögök vagyunk”10, bár egyszer sem járt az Osz-
mán Birodalomban, Tennyson a homéroszi ideált vizionálja Montenegróba, 
Swinburne és Carlyle a bulgáriai felkelésről vitázik az angol sajtóban, Jakob 

10 Shel ley.http://w w w.online-l iterature.com/shel ley _ percy/complete-works-of-
shelley/16/: 447.
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Grim pedig megállapítja a szerb népi énekről, hogy egyesíti Kelet és Nyugat 
minden esztétikai értékét, vagyis a byroni görögségkép fokozatosan az összes 
balkáni keresztényre kiterjed11. A korabeli angol romantikusokkal, s főképp 
Gladsone-nal szemben Benjamin Disraeli képviselte azt a pozíciót, hogy a 
balkáni ügyeket az Oszmán Birodalom belügyének kell tekinteni, az albán 
és a bolgár felkelést a nagyhatalmak, főleg az oroszok manipulációjának tar-
totta, túlzónak tekintette a tényfeltáró bizottságok jelentéseiben közölt ada-
tokat, és az egész ügyet úgy kommentálta, hogy ez nem más, mint „provinci-
ális és nyomorúságos visszazuhanás a barbárságba”. Egyszóval a reálpolitika 
szemszögéből semmi közünk az ügyhöz, mert „ezek ott” teljesen mások, a vi-
szonyaik áttekinthetetlenek, akkor jövünk ki belőle jól, ha nem avatkozunk 
bele. A közhangulat kezdetben Gladstone-t támogatta, írását számos nyelvre 
lefordították, többek között oroszra is. Az orosz romantikusok - köztük Pus-
kin és Turgenyev - már alaposan előkészítették a talajt a gladstone-i kiált-
ványnak: megjelenését követően tömegek tüntettek a birodalmi fővárosban 
követelve, hogy a cári hadsereg szabadítsa fel a balkáni ortodox testvéreket. 
A velejéig demokrata atyuska engedett a népakaratnak, megtámadta a Bal-
kánon a törököket, és visszaszorította őket a Balkán hegység túloldalára. A 
bolgárok azóta is ezt a területszerző háborút nevezik felszabadításnak, Ang-
liában viszont a romantikus turkofóbiát felváltotta az aggodalom, hogy Ang-
lia elveszíti dominanciáját a Fekete-tenger környékén. 

Régi szólamok új hangszerelésben: mai füllel hallgatva a Szovjetunió szét-
esése után vívott konstruktivista-esszencialista vita az Oszmán Birodalom 
bomlása idején zajló romantikusok és realisták polémiájának remixeként 
szólal meg. 

És persze mégse. Egy apró, de igen lényeges mozzanat vezet bennünket 
vissza Stoker regényéhez: a Drakula megjelenéséig senkinek sem jutott eszé-
be, hogy a Kelet ismeretlen veszélyeket rejt, félni kell tőle, mert visszatámad-
hat. A magát a világ uraként és a haladás élharcosaként meghatározó biro-
dalom polgárai nem szoronghatnak, a romantikus moralizálás tárgya pedig 
inkább az, hogyan szabadíthatnák fel az idegenhitűek rabigájába kénysze-
rített keresztény testvéreiket. Valódi küldetés ez, akárcsak a gyarmatokon 
élő vadak civilizálása, akiktől botorság lenne tartani, hiszen akkoriban senki 
sem vonta kétségbe, hogy az ott élők még soha olyan boldogan és szabadon 
nem éltek, mint a felvilágosult brit fennhatóság alatt. A realisták álláspontját 
sem a félelem motiválta: olcsóbb és egyszerűbb fenntartani az Oszmán Biro-
dalmat, mely megvédi az oroszoktól a keleti végeket, mint pénzt és paripát 
áldozni a direkt háborúskodásra. Stoker az első, aki eljátszik a gondolattal, 
hogy a veszélyt azok jelentik, akik eltanulják tőlük a műveltséget, és olyan 
a modort vesznek fel mint a hibátlan európaiak – Drakula kis akcentussal, 

11 Goldsworthy 1998: 14-41.
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de tökéletesen beszél angolul, könyvárában megtalálható az angol szép- és 
szakirodalom java, első időben nem tápláléknak tartja Harkert, hanem in-
formációkat szív le tőle az angol jogrendről és jó modorról -, majd közéjük 
férkőzik, megkülönböztethetetlenné válik, azonban végső célja a művelt világ 
átformálása a saját képére és hasonlatosságára, vagyis az idilli angol társa-
dalom felszámolása. Stoker ezzel faképnél hagyja mind a romantikusokat, 
mind pedig a realistákat, és megnyit egy teljesen új diskurzust Keletről, Nyu-
gatról, na meg a középről.

KÖRBETAPOGATÓZÁS 1.: A DRAKULA POLITIKÁJA

Különös, hogy csak a konstruktivista-esszencialista vita hevében, az 1990-es 
évek legvégén figyeltek fel arra először, hogy a Drakula tényleg Kelet-Európá-
ban játszódik, és a helyszín valójában nem Írországot szimulálja. Ekkor kezd 
el három kutató - Eleni Coundouriotis12, Carol A. Senf13 és Jeson Dittmer14 
Drakuláról és az európai eszméről vitatkozni. Vesna Goldsworthy-hez ha-
sonlóan ők is a „keleti kérdés” kontextusában próbálják értelmezni a regényt, 
és arra a megállapításra jutnak, hogy a Drakula komoly politikai ballasztot 
hordoz, minden addigi korabeli vitának a szintézise, kiegészülve az immár 
független államoktól való félelemmel az onnan érkező barbár szokásoktól, 
irracionalitástól, erőszaktól, szexualitástól stb., melyek nem csupán beha-
tolhatnak a nyugati ember hétköznapi terébe, de a maguk módján perver-
zül vonzók is a számára. Ezek az elemzések pontosak és szellemesek, meg-
győzően feltárják a regény szövegébe rejtett Kelet-Nyugat dichotómiákat, a 
földrajzi hátteret, a szerző viszonyát a történelemhez, a vámpír és a többi 
szereplő jellemét, motivációit, egyszóval mindent, amit egy filosz elmondhat 
egy regényről. Egy kérdés azonban hiányzik: mi indította Stokert arra, hogy 
a „keleti kérdést” „keleti veszéllyé” változtassa? Nem valószínű, hogy erre 
történelmi magyarázatot lehet adni, hiszen Anglia még mindig a világ ura, 
politikai rendszerét az emberi együttélési formák legfejlettebbjének tekinti, 
válságjelek még csak fel sem sejlenek. Ilyenkor identitást keresni lehet ugyan, 
újra lehet definiálni a „mit’ és a „másikat”, de mire fel az inváziós aggodalom?  
Nem kizárt valamiféle intuíció, azonban ez legjobb esetben is életszerűtlen.

Stoker két valós kortársa - Disraeli és Arminius (Vámbéry) - előtt tiszte-
leg a név szerint regényben. Közülük Disraeli egyszerű eset: ismerjük a néze-
teit, a szerzővel személyes jó viszonyban állt. Vámbéryről sokáig tartotta ma-
gát a tudományos pletyka, miszerint ő mesélt Stokernek Drakula grófról, tőle 

12 Coundouriotis 1999/2000: 144-159.
13 Senf 1998 
14 Dittmer 2002/2003: 233-248.
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származik az információ a középkori karóbahúzásokról, illetve a saját koruk-
ban is élő babonaságról, a halhatatlanokról, vérfarkasokról és boszorkányok-
ról15. A félreértés abból adódhat, hogy a szövegben Van Helsing megkéri a 
budapesti egyetemen tanító Arminiust, világosítsa fel őt Drakula előéletéről, 
mire a magyar hírbe hozza az egykori grófot a gonosszal. Az utókor immár 
ki tudja hányadszorra elkövette az a hibát, hogy a szöveg valóságát történeti 
tényként kezelte, holott egy efféle (proto-)fantasy regény esetében ez több 
mint felelőtlenség. Ludlam 1962-es Stoker életrajzában egyenesen úgy írja 
le az esetet, mintha nem Van Helsing, hanem maga Bram kérte volna Vám-
béry segítségét16. Az egyik Drakula-alaptanulmánynak tekintett monográfia 
(In search of Dracula – Drakula nyomában) szerzői, McNally és Florescu 
1972-ben szintén a regényt fantáziálják a valóságba: leírják, hogyan vacso-
rázott együtt a két férfiú, és Stoker olyannyira el volt ragadtatva a budapesti 
professzor drakulás történetétől, hogy utóbb levélben is kért tőle részlete-
ket17. Az még a kisebbik baj, hogy ilyen levél a hagyatékból soha nem került 
elő, a nagyobbik az, hogy könyvük 1994-es javított kiadásából sem húzták 
ki ezt a képtelenséget, pedig akkorra már (1970-ben) a Rosenbach Múze-
umban megtalálták Stoker jegyzeteit a Drakulához, és ezek meg is jelentek 
1985-ben.18 De elég lett volna elolvasni Stoker 1906-ban írt visszaemlékezé-
seit is, ahol konkrétan leírja, miről beszélgettek: Vámbéry keleti utazásáról19. 
Elizabeth Miller, a Stoker-féle Drakula talán legmegbízhatóbb kutatója még 
olyan román szerzőket is idéz, akik tudatos összeesküvés-elméletet látnak 
abban, hogy a magyar Vámbéry először beoltotta Stokert Drakulával, majd a 
szintén magyar Lugosi Béla, akinek az irredenta nézetei közismertek voltak 
(?), jól eljátszotta a filmben, hogy ezzel is visszakövetelje Erdélyt20. 

KÖRBETAPOGATÓZÁS 2.: A DRAKULA TÖRTÉNETI HÁTTERE

Jobb híján higgyük tehát el, hogy Stoker nem Vámbérytől kapta az ötletet. 
Az író feljegyzéseiből kiderül: 1890 márciusában már tisztában volt vele, 
hogy vámpírregényt akar írni, főhőse akkor még Count Wampyr munka-
néven szerepelt, s ezen akkor változtatott, amikor annak az évnek a nya-
rán elolvasta William Wilkinson Valachiáról és Moldáviáról szóló könyvét, 
melyben szerepel a történelmi Drakula, mint a török ellen harcoló bátor vaj-

15 V. ö. pl. Farson: 126.
16 Ludlam 1962: 74.
17 McNally – Florescu 1972: 136
18 Leatherdale 1985.
19 Stoker 1906: 238.
20 Miller idézi Vasilie Bârsant 1975: 44-54.
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da. Arra a bizonyos vacsorára Vámbéryvel a kettő között, áprilisban került 
sor, azaz igen kevéssé valószínű, hogy Drakuláról társalogtak volna. De akkor 
mégis mivel érdemelte ki Vámbéry, hogy Stoker beleírja a nevét a regénybe?

Ha nagyon akarjuk, a Drakula szövegében több ponton tetten érhetünk 
egy-egy Vámbéry-tézist – már afféle „stokeres” átdolgozásban. Hogy Stoker 
ne olvasta volna Vámbérynek a Story of Hungary címen 1886-ban megje-
lent könyvét, azt nehéz elképzelni. A 2003-as magyar kiadás utószavában 
Dobrovits Mihály azt írja, hogy a brit és az amerikai közönség 1886 és 1923 
között ezt tekintette standard kézikönyvnek Magyarország történetét ille-
tően21. Már a regény legelején feltűnik, hogy magyar helyesírással szerepel 
benne a „székely” mint népnév, sőt, Drakulát székelyként, azaz Attila késéi 
utódaként határozza meg. Kapóra jöhetett neki, persze, hogy a rettegett kele-
ti hordák vezérét összecsúsztathatta a kárpáti rémmel, ráadásul a székelyek-
ről senki mástól nem tudhatta meg, hogy ők a hunok utódai, mint Vámbéry-
től: „én is azon nézet felé hajlom, hogy a székelyeket, habár Attila hunjainak 
nem is egyenes leszármazó ivadékai, …[akiket] avarok néven ismerünk, és 
hogy e nép sorsában osztozkodtak”- írja a Magyarok keletkezése és gyara-
podása című könyvében, mely az angol kötet bővített változata. Drakula a 
regény harmadik fejezetében egy monológban elmondja a „székelyek történe-
tét”, ami – nyilván – mesebeszéd, de annyira sok az áthallás a Vámbéry-féle 
történelemmel, hogy néha már zavaró. A legszembetűnőbb az a koncepció, 
miszerint a Kárpátok a „népek örvénye”, ahol minden keveredett: ez teljesen 
egybecseng Vámbéry nézeteivel a magyarság kialakulásáról, és még a szerep-
lő etnikai csoportok is átfedésben vannak, eltekintve attól, hogy az ugoro-
kat Izlandból származtatja, ami, végső soron, belefér az alkotói szabadságba. 
Stoker, aki amúgy elég trehány a nevek írása terén – a cseheket Cszeks-nek, a 
cigányokat Szgany-ként emlegeti – a magyar vonatkozású neveket hibátlanul 
használja, csak ékezetek nélkül: Mohacs, szekely, Attila, Arpad stb. Vám-
béry könyvének egy másik félreolvasása ihlethette azt a badarságot is, hogy 
Harker már a regény legelején cseheket és vészjósló kinézetű szlovákokat vi-
zionál a Kárpátok ormai közé: ez utóbbiakról megjegyzi, hogy ezzel együtt 
igen szelíd népek, amit Vámbéry is tartott felőlük22. 

Mindez, nyilván, még mindig nem elegendő ok arra, hogy Stoker beemelje 
Arminius nevét az irodalmi öröklétbe: igazoltan több tucatnyi szerző köny-
vét olvasta el, mielőtt belevágott volna az írásba, ezen az alapon bármelyi-
ket beleírhatta volna a regényébe, aztán mégis maradt Vámbérynál. Ha nem 

21 Dobrovits 2003: 371.
22 „Idetartoznak mindenekelőtt  a harcias pusztai lakosoknak már említett előnyei meg-

települt és kiválóan békés indulatú népességgel szemben, amilyen a szláv volt, melyet az 
ural-altáji, különösen a török-tatár ember egész helyesen a e jelzővel is nevezett meg:  tat, 
magyarul tót, azaz békességes”; Vámbéry 2003: 297.
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azért, mert tőle kapta a témát, és azért sem, mert olyan bizarr őstörténeti 
motívumokat lehet a könyvében olvasni, akkor hát miért? És az elképesztő 
mennyiségű szakíró miért nem tette fel még ezt a kérdést, ehelyett inkább 
készpénznek vették a regény szövegét? A helyzet az, hogy a Stoker-kutatók 
nagyjából két csoportba sorolhatók. Az egyikbe azok tartoznak, akik a re-
gény utóéletével és az általa közvetített Kelet-imázzsal foglalkoznak, a má-
sikba azok, akik a Drakula történeti forrásai és keletkezésének körülményei 
után kutatnak. A mindkét megközelítésben dolgozó tudósok tisztában van-
nak azzal, hogy Arminius létező személy volt, és közös bennük az is, hogy 
egyikük sem vette elő Vámbéry könyveit, vagy legalábbis nem hivatkoznak 
rá, pedig java részük hozzáférhető angolul is. Az amúgy szellemes és alapos 
Elizabeth Miller eljut odáig, hogy kibogarássza Stoker feljegyzéseiből és ké-
sőbbi visszaemlékezéseiből, mit gondolt Stoker Vámbéry felől, de csak azt 
igazolja, hogy a Drakula-ötlet nem a magyar tudóstól származik. Pedig az 
egyik lehetséges megoldás kulcsmondatát ő maga idézi.

RÖVID KITÉRŐ: VÁMBÉRY ANGLIAI  PÁLYAFUTÁSA

Vámbéry angliai karrierje 1865-től fokozatosan ívelt felfelé. Az évek során 
lassan minden ház megnyílt előtte, a keleti kérdésekben az angol közvéle-
mény őt tartotta a leghitelesebb szaktekintélynek, mivel olyan helyeken járt, 
ahova előtte európai ember nem merészkedett, olyan nyelveken tudott, me-
lyekről csak hírből hallottak. Tucatjával ontotta a cikkeket, melyekben az 
oroszveszélyre figyelmeztette az angolokat. Kezdetben – saját bevallása sze-
rint is – forrófejű magyar oroszgyűlölőnek tartották, csak néhány konzer-
vatív támogatta. 1871-ben megjelent Oroszország hatalmi állásai Ázsiában 
című könyvével - maga vallja be -, „siket füleknek beszélt”23. Gladstone-nal is 
összeakasztotta a bajszát, aki állítólag így nyilatkozott róla: „Vámbéry pro-
fesszor működését eleinte gyanakvó szemmel néztem, de mióta hallom, hogy 
szegény ember, hiszek fanatizmusában.”  És rögtön ezután egy mondat ön-
magáról: „A szigetlakó, szeparatista és a nemzeti büszkeségtől áthatott angol 
végre kénytelen volt mégis tűrni, hogy beleártja magát országos ügyeibe egy 
jövevény, és folytatja kéretlen beavatkozását Nagy-Britannia külügyi poli-
tikájába, sőt, hogy szívósságával és csökönyösségével hatni is képes az angol 
közvéleményre.”24  Az 1849-ben megfogadott bosszú lassan kezdett beérni: 
ha Gladstone-t, az orosz-angol közeledés prókátorát, a romantikus politizá-
lás elkötelezettjét sikerült megnyernie, már egyenesben volt. 

23 Vámbéry 2001: 283.
24 Vámbéry 2001: 282.
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De mit is akart Vámbéry elhitetni az angolokkal? Kezdetben nyilván azt, 
hogy Oroszország Ázsiai nagyhatalmi pozícióra tör Anglia rovására. Ezt 
nem vették még annyira komolyan, el kellett telnie némi időnek, amíg sza-
vai beigazolódtak. 1885-ben, amikor éppen újra feszültté válik az angol-orosz 
viszony, meghívják az első angliai előadó kőrútjára, amit kirobbanó sikerrel 
abszolvál. Ettől kezdve állandó visszajáró vendége a kluboknak, egyetemek-
nek és előadótermeknek, nagy becsben tartják, sőt, lelkesednek érte. Az elő-
adások szövege, nyilván, nem maradt fenn, csak arra hagyatkozhatunk, amit 
emlékirataiban mond róluk. Egyfelől magasztalja Angliát, a tizenkilencedik 
század műveltségének „fáklyavivőjét”: „van-e ember a világon, ki megőrizhet-
né egykedvűségét, midőn elgondolkozik arról a szerepről, melyet ez a kis szi-
getcsoport játszik az egész föld kerekségén, és arról, hogyan kormányozza és 
vezérli szebb jövő elé ez a kis nép több száz milliónyi különböző színű, nyel-
vű és különböző hitet valló embertársát? ... mert ha tiszteletet kelt bennünk 
hatalmi állásával a dicsőségnek tetőpontján álló Róma, miként hagyna ben-
nünket közömbösen a nála sokkal nagyobb, hatalmasabb és fenségesebb Al-
bion csodás életműködése?”25. És ócsárolja az oroszokat: „És tehettem volna 
másképp – írja erről az időszakról -, vagy szabad lett volna másképp tennem, 
midőn Oroszországnak szabadságharcunkba való gyalázatos beavatkozására 
gondoltam, és ha fontolóra vettem azt, hogy a cár kormányát, a zsarnokság-
nak ezt a borzalmas eszközét, minden elképzelhető bűnnek és visszaélésnek 
ezt a fertőjét, az emberi nemnek ezt a gyalázatát hódítások által erősíteni és 
támogatni nem szabad? Minél nagyobbra nő a cári uralom Ázsiában, annál 
erősebb eszközök esnek a kezébe, hogy elnyomhassa Európa szabadságát”26. 
Egy másik helyen Európa politikusait bírálva még tisztábban fogalmaz: „mi-
lyen nagy hasznát veszi majdan Oroszország Európával szemben annak az 
erőnek, melyet Ázsiában merített”27.  Erős retorika, kifinomult részletek: 
Anglia párhuzamba kerül a dicsősége teljében lévő Rómával, mely tehetetlen 
volt a Kelet felől érkező barbárokkal, konkrétan Attila hunjaival szemben, 
Oroszország pedig azért szipolyozza Ázsiát, hogy legyen ereje elárasztani Eu-
rópát. Az az Oroszország, mely már eltanulta Európa összes fortélyát, kül-
lemre és modorra európai, de velejéig romlott és zsarnoki.

VÁMBÉRY DRAKULÁJA

Elizabeth Millertől tudjuk megbízhatóan, hogy Stoker és Vámbéry 1892-ben 
találkozott másodszor, ezúttal Dublinban, ahol a magyar tudóst tiszteletbeli 

25 Vámbéry 2001: 290.
26 Uo.
27 Vámbéry 2001: 284
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doktori címmel tüntették ki. Stokert elkápráztatta Vámbéry előadása: „Ma-
gasan kiemelkedett a többi előadó közül, az egyik legjobb előadás volt, amit 
életemben hallottam” – emlékszik rá vissza, a tartalomról csak annyit mond, 
hogy „élesen kikelt az orosz agresszió ellen”28. Az előzmények ismeretében ezt 
nem nehéz elképzelni. Vámbéry ellenben egy szót nem ír erről az előadásról, 
valószínűleg neki ez csak egy volt a sok közül, ugyanazt mondhatta el, amit 
máshol, és az ember különben sem tudhatja, mikor írja be magát a történe-
lembe. 

Nyilván van ennek a fejtegetésnek némi ~ ekulatív mellékíze, mintha 
minden túlzottan közvetett lenne. Lehet, hogy Stoker csak azért szerepelteti 
Arminiust a könyvében, mert az egyetlen híres magyar, akit ismer, Budapes-
ten él, éppen ott, ahol szerinte a kelet-nyugati határ húzódik, és ahol a cse-
lekmény elindul. Azt azonban nehéz letagadni, hogy Vámbéry már 1865-től 
szívósan erőlteti Angliában a félelem-diskurzust, 1885-re már számolnak a 
nézeteivel, 1892-ben személyesen is lenyűgözi Stokert, aki nagy valószínűség-
gel addig is támaszkodik az írásaira, de ezt követően már az ideológiai alap-
vetése is egybeesik Vámbéryéval. A gótikus rémregénybe belekeveredik a geo-
politikai rettegés: megjelenik a mély (ázsiai, hun) gyökerekből eredő rém, mely 
felvette a mi álcánkat, erőt gyűjt a saját tájékán (a környékbeliek vérét szívja), 
hogy egy szép napon beköszönjön hozzánk, és megfosszon bennünket legfőbb 
kincsünktől, a szabadságtól. Disraeli és Arminius: mindketten névvel szere-
pelnek a regényben, mindketten ugyanazt mondják – óvakodj az orosztól -, 
csak a szoba két ellentétes sarkából beszélnek. Disraeli a birodalmi gőg pozíci-
ójából, a magasabb rendű civilizáció nevében akar győzni, tisztán pragmatikus 
okokból fenn akarja tartani Anglia keleti (és világ) hegemóniáját. Távol áll 
tőle minden romantika, ideológia: ha ennek éppen az oroszok az akadályai, 
hát akkor velük szemben. Vámbéry, aki részben épp Disraeli miatt esett sze-
relembe Angliával (egy ország, ahol nem azt nézik, zsidónak született-e, vagy 
kereszténynek, hanem mindenki a tehetségéhez mért karriert futhat be, ha 
a nemzete érdekeit szolgálja), csupa indulat, utolsó leheletéig folytatja a sza-
badságharcot az oroszok ellen, akikben a felvilágosodás projektjének, s ebből 
következően a saját asszimilációs törekvéseinek a meghiúsítóit látja. Hibátlan 
marketinget csinált a közép-európai frusztrációknak, ott talált piacot ennek a 
súlyos árucikknek, ahol látszólag a legkevésbé volt rá igény. 

AZ UTÓKOR DISKURÁL

A Drakulában felbukkanó félelem-diskurzus utóhatását nehéz lenne végig-
követni. A regény csak jóval később, az 1931-es film bemutatása után lett 

28 Stoker 1906: 238.
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bestseller, de az orosz forradalom után már evidenciának számított, hogy a 
Kelettől érdemes tartani. A Drakula-metaforát az tette ennyire termékeny-
nyé, hogy Stoker az irracionális és kezelhetetlen keleti mételyt becsempészi 
a nyugati ember legintimebb szférájába, akár a hálószobájába, de még ennél 
is mélyebbre, a vérkeringésébe, ahol már nem lehet ellene védekezni. Vagy 
csak nagyon fifikásan, mint Van Helsing. Innentől kezdve a metafora önálló 
életre kelt, nem kellett már feltétlenül Drakulát kiáltani, ha ezt a tartalmat 
próbálta valaki közvetíteni. Bőségesen szó volt már arról, milyen kalandos 
utat tett meg a félelem-diskurzus a társadalomtudományi-történeti szakiro-
dalomban: Kaplan, Mestrovic, Huntington, Schöpflin és számos kollégájuk 
merített táplálékot ebből a televényből, ha nem is mindig voltak tudatában 
annak, honnan erednek a metaforáik.

A szépirodalom még ennél furcsább mutációkat növesztett. Kettőről ér-
demes pár mondatot mondani, mert mindkettő középről szólal meg, mind-
kettő Angliában játszódik, igaz, közel száz év eltéréssel jelentek meg. 

Egészen sajátos helyzetet foglal el a vámpíros-inváziós irodalomban egy má-
sik közép-európai, Stanyslaw Reymont Vámpír című regényével. Reymont egy 
1894-es londoni látogatása alatt kezdte el írni jegyzeteit, de a könyv csak 1911-
ben jelent meg. A lengyel egészen más színben látja Angliát, mint közép-euró-
pai földije, Vámbéry. Az angol fővárosban hatalmas raktárakat és üzleteket lát, 
ahol „az egész világ kifosztott, vértanú országai jajveszékeltek kínjukban”29, a 
szövegben lépten-nyomon utalások vannak az angolok agresszív terjeszkedő és 
elnyomó politikájára, illetve arra, milyen ostobán büszkék az angolok a gyar-
matokon elkövetett gaztetteikre. A városban ugyanakkor elképesztő mennyi-
ségű térítő, próféta és hideglelős nyüzsög, mind megváltást ígér „a nyers erő 
és az arany imádatát” hirdető materialistáknak. Zenon, a főszereplő, lengyel 
író, aki Angliába menekül („Elegem volt Lengyelországból, européernek akar-
tam érezni magam!”30 – vallja be), álnéven híres lesz választott hazájában, de 
gyűlölve imádja a régit is. Barátja, Joe, a gyarmati hadseregben szolgál, de épp 
leszerelni készül, mert belépett egy spirituális közösségbe. A regényben meg-
jelenik Helen Blavtsky, a teozófia nagyasszonya, aki Tibetből szállította át az 
igazi tudást, Mahatma guru és tanító, majd maga a Gonosz is, Baphomet sze-
mélyében. Zenon körül folyamatosan pezsegnek az események, hol Joe barátja 
extatikus-orgiasztikus lelkigyakorlatára csöppen be, hol egy sátánista szertar-
tást néz végig, de megfordul okkultista szeánszokon és rosszhírű házakban is. 
Mindeközben három nőbe szerelmes egyszerre: a tündéri angol Betsybe, régi 
lengyel kedvesébe, Adába, akiről kiderül, hogy gyermeke anyja,  végül mégis 
Daisy, a gyönyörű vámpírasszony, a gonosz szolgálója csábítja el, és viszi magá-
val az ismeretlen India felé.

29 Reymont  1990: 73.
30 Reymont 1990: 114.
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Már ebből a hevenyészett összefoglalásból is kiderül, hogy a cirkalmas tör-
ténet a „viszontgyarmatosítás” gondolatát fűzi tovább. Reymont nem hagy két-
séget afelől, hogy a gazdaságilag, technológiailag és katonailag fejlettebb Nyu-
gat bűnös elnyomásban tartja a Keletet, s ezért lakolnia kell: a Kelet a maga 
eszközével, az irracionalitással üt vissza, majd győzi le saját fészkében gyötrőjét. 
Reymont leírásában London csatatérre emlékeztet, ahol összecsap a keresztény 
európaiság és a misztikus Kelet, érvek, hittételek, víziók és szertarások állnak 
szembe egymással, a hősök félig transzban bóklásszák végig a regényt, küzde-
nek a saját és mások démonai ellen, de  mindhiába: a végkifejlet borítékolható. 
Zenon, a „közép-európai” a hagyományosan európainak tekintett értékeket 
képviseli Reymont koncepciójában – a kereszténységet szemben a mágiával, a 
művészetet szemben a háborús öldökléssel, a kételkedést szemben a birodalmi 
kivagyisággal -, de amint a gonosz szolgálóját választja a hazatérést jelentő Ada 
vagy a családi békét ígérő Betsy helyett, elbukik. Reymont víziójában Európa 
akkor bukik el, amikor a „közép” összeomlik a nyugati dekadencia és a keleti 
irracionalizmus kettős szorításában. A félelem-diskurzus itt egy egészen más-
féle Európa-képet konstruál, mint Stokernél, és talán éppen ezért lehet ma úgy 
olvasni, mint választ a Drakulára, holott annak az esélye, hogy a későbbi No-
bel-díjas ismerte a regényt, gyakorlatilag a nullával egyenlő.

Gyakorlott szemmel Marina Lewycka A traktorok rövid története uk-
ránul című regényében is érzékelhetők a Drakula-metafora utórezgései. A 
könyv első megjelenése, azaz 2005-óta folyamatosan bestseller, már legalább 
huszonhat nyelven élvezhető. A történet nem túl összetett: a negyvenes 
éveiben járó főszereplő-narrátor mamája meghal, idős édesapja pedig beújít 
magának egy harmincas, ukránnak vélt, de valójában orosz feleséget, akinek 
egyetlen életcélja, hogy Angliában telepedjen le, és ott taníttassa magához 
hasonlóan rettenetes fiúgyermekét. Az öreg maga is Ukrajnából menekült a 
második világháború után, de ő nem a jólétet kere� e, hanem az életét men-
tette. A regény nagy részét azoknak a praktikáknak a leírása teszi ki, melyek-
kel az ara, Valentina, megpróbálja kifosztani és megalázni élemedett korú 
hitvesét, aki aztán bosszúból megírja ukránul a traktorok történetét (hogy 
ez hogy jön össze, az biztos csak a második olvasás után derülne ki, már an-
nak, aki rászánja magát). A cselekményt az mozgatja, hogy mindenki küzd 
mindenki ellen - az elbeszélő-főhős a nővérével az anyai örökség miatt, az apa 
a két lányával az önálló élethez való jogáért, a két lánytestvér Valentina és a 
fia ellen -, a különbség a harcmodorban és habitusban van. A régi emigráns 
hálás Angliának azért, hogy befogadta, egész életében szolgálta az országot, 
mely megmentette, a lányai – bár beszélik a szülők nyelvét és erős az ukrán 
identitástudatuk - már ott nőttek fel, az ottani társadalmi és jogi normák 
szerint élik az életüket, hasznos tagjai a társadalomnak, ahogy ezt régebben 
mondták volna. A köztük lévő konfliktusok nem lépnek túl a civódás hatá-
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rain, a politikai, elvi és világnézeti ellentétek csúcspontján is megmarad ben-
nük a szeretetnek egy olyan kis csírája, amiből újra helyrehozható lehet az 
egyensúly. Valentina ezzel szemben csak élősködni akar azon, amit mások 
megteremtettek, egy olyan életet kíván, amilyennek a Nyugatot Keletről el-
képzelte, és ami a fő: semmilyen játékszabályt nem ismer el. A képlet a régi: 
a keleti (vámpír) kitanulja a Nyugat működését, odamegy és megpróbálja a 
saját normáit rákényszeríteni a környezetére – jelen esetben a posztszovjet 
káosz gátlástalan érvényesülési mechanizmusait működtetni a jólét beállt 
világában. A végén, természetesen, a józan erők összefognak, megérkezik Va-
lentina ex-ura Ukrajnából, és gyerekestül hazaviszi az asszonykát. 

Nem túl üde történet, sokan tudnánk ennél ütősebb sztorikat akár saját 
ismeretségi körünkből is, de azt legalább jól mutatja, hogy a szorongás az új-
rarendeződött Kelettől máig serkenteni képes az olvasók adrenalinszintjét.

TANULSÁG

Valahogy így szállhatott be Vámbéry az ukrán traktorba. Komolyra vált-
va: Vámbéry konok félelemgerjesztése – a történelmi események hathatós 
támogatásával, persze – komoly fordulatot hozott a viktoriánus angol köz-
gondolkodásba a sokat emlegetett keleti kérdés vonatkozásában. De mindez 
ugyanúgy a történelemkönyvek zárt világában rekedt volna, mint mondjuk a 
Gladstone-Disraeli vita, ha nincs Stoker, aki egy máig élő és működő metafo-
rát fabrikált a mélynövésű, csípőficamos közép-európai tudóst 1849 óta fűtő 
„olthatatlan gyűlöletből”. A nyugati civilizáció sérülékenységének gondolata 
azóta hatalmas karriert futott be, és a 20. század folyamán szinte minden 
európai (nemzeti, területi, politikai, kulturális stb.) öndefiníciós kísérlet ér-
velésében felbukkan. 

Messzire vetném a sulykot, ha azt mondanám, hogy a konstruktivisták 
és esszencialisták vitájában – még ha a résztvevők tudtán kívül is -  minden 
szál Vámbéryhoz vezetne vissza. És még azt sem mondom, hogy mindezért 
büszkének kellene lennünk Vámbéryra, hiszen mindaz, amire jutott, azt an-
nak ellenére érte el, hogy Magyarországon élt, és elkeseredetten magyarnak 
vallotta magát. Csak annyira jó lenne végre kitalálni, hogyan tudnánk nem 
lúzerként megélni a saját történelmünket: mondjuk, nem duzzogni olyano-
kon, hogy hiába mi (közép és keletiek) találtunk fel mindent - találomra: 
villanykörte, reneszánsz, késsel-villával evés, reformáció, rádió - mégis az 
övék a dicsőség, mert Nyugaton könnyebb érvényesülni; vagy, hogy az egész 
kollektív előéletünk ne a kudarcokról és ezek feldolgozásáról szóljon. Vám-
béry ezzel szemben nem előbb, és nem később, hanem pontosan akkor volt 
ott, ahol a 20. századi Európa újrafazonírozása elkezdődött, úgy szólt közbe, 
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hogy meghallották a mondandóját, és mindennek tetejében még mázlija is 
volt, mert egy olyan szerző fantáziáját lódította meg, akin keresztül később a 
világ szinte minden háztartásába eljutott az üzenete. 

Az pedig, hogy ennek az egész Vámbérytól Drakulán át az ukrán trak-
torig ívelő történetnek a hátterében egy tipikusan közép-európai trauma 
személyes átélése húzódik meg, az külön példázat lehetne arra, hogyan lehet 
újrahasznosítani a frusztrációkat.
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Keresztező párhuzamosok. 
Etnicitás és középosztálybeli kultúra a két világháború közti 
Erdélyben*

A két világháború közti Erdély történetének legelterjedtebb elbeszélése alap-
vetően etnikus, két (magyar és román) vagy három (magyar, román és szász) 
nemzeti közösség egymáshoz való viszonyából indul ki. Fő cselekményve-
zetése az egyes nemzetek helyzetének egymáshoz viszonyított változására 
épül, az egyik visszaszorulására politikában, kultúrában és társadalomban 
és mások térnyerésére. Ennek gyökerei a 19. századi történelem hasonló fel-
fogásában keresendők, a még ma is domináns történeti konstrukció már a 
19. századtól különálló és külön intézményesülő társadalmak világaként 
mutatja be Erdélyt. Ebben a történeti ábrázolásban sem az etnikai határt 
átlépők számára nincs hely (ők legtöbbször „renegátok” lesznek), sem olyan 
közös társadalmi terek számára, melyeket nem a nemzeti konfliktus, hanem 
a társadalmi kooperáció vagy legalábbis az együttélés gyakorlata jellemez és 
működtet. Jó példája ennek a politikatörténet, aminek művelői számára a 
választási küzdelmek és parlamenten belüli összecsapások jelentik a legérde-
kesebb témát, vagy a gazdaságtörténet, melynek művelői jobbára képtelenek 
kilépni a nemzetiségek külön gazdasági életének értelmezési keretéből.1

Az eredmény a két világháború közti időszakra vonatkozóan a nemzeti 
egység gyengülésének és megerősödésének elbeszélése lesz, ami a társadalom-
történetben is jelentkezik. A nemzeti közösség fenntartásához szükséges in-
tézmények (iskolák, egyházak, színházak stb.) leépülésének, működtetőik és 
velük a középosztály pozícióvesztésének történeteként, aminek kulcsfogalma 
a középosztály vagy a helyi elit státuszvesztése. A másik oldalon ugyanez a 
nemzet megerősödéseként, az idegenek kiszorításaként jeleníthető meg.

1 Az előbbire lásd Szendrei 2006; Tóth 2008. A nemzeti gazdaság felfogásának kritikájára 
lásd Egry 2006.

* A tanulmány a PD 100502 számú Mindennapi etnicitás, nemzeti és nem-nemzeti a min-
dennapokban egy multietnikus régióban, Erdély 1918-1944 című OTKA posztdoktori 
kutatás keretében készült. 
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Mindez persze nem megalapozatlan, sem a társadalmi folyamatokat (pl. 
az egyes nemzetiségek foglalkozási szerkezetének változása)2 sem az egyes 
aktorok szándékait tekintve.3 Így az sem meglepő, hogy az egyes intézmé-
nyek élén állók, a közösségi érdekképviseletre, a politikára befolyással bírók 
ön- és énképe a középosztályt nemzeti küldetése és hivatása felől határozta 
meg. A magyar kisebbségen belül a húszas évek állandó témája volt, miként 
lehetne olyan felsőoktatási intézményeket létrehozni, melyek segítségével 
megfelelő nemzeti öntudatú diplomások – vagyis középosztálybeliek – ke-
rülhetnek a kisebbség vezető pozícióiba.4 Az erdélyi román elitnek a Nemzeti 
Liberálisokkal szemben fellépő része pedig soha nem mulasztotta el kiemel-
ni, hogy ők – szemben az oligarchikus és despotikus regáti (az 1918 előtti 
Román Királyság) elittel – a néppel egybeforrva vezetik azt a szabadság felé.5

Nem téveszthetjük ugyanakkor szem elől, hogy a fenti elbeszélés alapve-
tően makroszintű vizsgálatra épül, és makroszintű következtetésekhez ve-
zet. A léptékváltás, akár a helyi viszonyok alaposabb feltárása, akár az egyéni 
életutak elemzése formájában ezen a téren is új ismeretekkel, új kérdésekre 
adott válaszokkal kecsegtet. Az elmúlt két évtized kutatásai tükrében ko-
rántsem magától értetődő, hogy a politikai szerepet vállaló elit politikai jel-
legű diskurzusai mindenben megfelelnek a mindennapok gyakorlatának.6 
A középosztályi kultúra vizsgálatával a következőkben három kérdésre ke-
resek választ. (1.) Vajon a politikában kiemelt szerepet játszó etnikai válasz-
tóvonal mennyire volt erős a mindennapokban egy társadalmilag meghatá-
rozott térben? Milyen gyakorlatokat akadályozhatott meg, és miket nem? 
Beszélhetünk-e közös középosztályi kultúráról? (2.) Az önkép és a politikai 
diskurzus szerint nemzeti hivatású középosztály számára milyen jelentősé-
ge volt a szimbolikus nemzeti ügyeknek? (3.) Kitapintható-e a középosztá-
lyi kultúra felől valamiféle regionális közösség vagy annak elemei? Milyen 
szempontból lehetett erőforrás a középosztályi kultúra?

KÖZÉPOSZTÁLY, KÖZÉPOSZTÁLYI KULTÚRA, ETNICITÁS

Bár a középosztály fogalma magától értetődőnek látszik, hiszen a kortársak 
is előszeretettel használták, meghatározása és így jellemzőinek bemutatása 

2 Szarka – Bárdi – Fedinec 2008.
3 Alexandru Vaida-Voevod levele Mihai Popovicihoz, Párizs, 1919. június 12. ANIC Fond 

Vaida-Voevod, dosar 62. 1–5. f.
4 György Lajos 2000.; MOL P 1077 1. k. 295–340.; 3. k. 106-107.; 6. k. 2.; MOL K437 1927. 

1. t. 7. cs. 5-6. f. Bizalmi ember tervezete egy erdélyi Eötvös Collegiumról
5 Például De ce trebuie să revină 1931. 
6 Brubaker – Fesichmidt –  Fox –  Grancea 2006.
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az adott korszaka vonatkozóan nem is olyan egyszerű. Noha a társadalom-
történeti munkák és a kortársak is teljes joggal emelik ki, hogy az erdélyi 
földbirtokos arisztokrácia birtokait és egyéb vagyonát tekintve is szegényebb 
volt magyarországi társainál, mégsem sorolhatjuk például az arisztokráciát 
teljes mértékben a középosztályba. Ennek egyik oka, hogy közülük sokan 
részesei voltak és maradtak az arisztokrácia világának, családi és kapcsolati 
hálóinak, és a regáti elittel építettek ki szoros kapcsolatokat. Így a háromszé-
ki báró Szentkereszthy család rokonságban állt a Bibescu hercegi családdal 
(így Martha Bibescuval is), Bethlen István sógora, Mikes Ármin gróf pedig 
visszaemlékezések szerint a liberálisok Jockey Klubjának állandó vendége, 
egyúttal közös üzletek haszonélvezője volt.7 Mások viszont – például Nemes 
Jánosné leányai – Kolozsvárott egyszerre mozogtak arisztokrata és városi 
középosztályi közegben.8

Ha a határvonalak nem is húzhatóak meg egyértelműen, az mind a kor-
társ fogalomhasználatból, mind pedig a társadalomtörténeti munkákból 
egyértelmű, hogy a középosztály nem kizárólag a vagyonhoz köthető foga-
lom. Nem is korlátozható a felemelkedő, gazdasági aktivitásából hasznot 
húzó polgárságra sem, a földbirtokos nemesség, a körükből a hivatali pályák-
ra, majd a szabad pályákra kerülők és a polgárosodó csoportok értékrendje 
kölcsönösen közelebb került egymáshoz.9 Erdélyre amúgy is jellemző volt a 
kétszeres adóbeszámítás alá eső magasabb iskolai végzettségűek nagy aránya 
a városi virilisek körén belül, ami az iskoláztatás jelentőségére utal a közép-
osztály formálódásának folyamatában. A középosztály tehát részben vagyo-
ni kategória, részben műveltségi és iskolázottsági, ebből következően pedig 
foglalkozásokhoz is köthető. A szabad foglalkozások, a közigazgatás maga-
sabb rangú tisztviselői éppúgy részesei lehetnek, mint a helyi vállalkozói elit 
és az iskolák vezető személyzete. Ez egyúttal a helyi elit csoportja is, ami azt 
is jelenti, hogy egy kis és egy nagyváros középosztályi köre akár jelentős tá-
volságra is lehet egymástól anyagiakat és középosztályi kultúrája minőségi 
jegyeit tekintve.

Bár kifejezetten Erdélyre vonatkozóan ilyen ismereteink még nincsenek, 
feltehetően itt is igaz volt az, amit a kutatások a mai Magyarországra vo-
natkozóan mutatnak. A vidéki helyi elitek (vagyis a középosztály) jövedelmi 
és foglalkozási heterogenitásuk ellenére erősen integráltak, szociábilisek vol-
tak.10 Ez rámutat a középosztályi kultúra vagy polgári kultúra fontosságára 
a középosztály meghatározásában is. A középosztályi kultúra gyakorlatai 
és tárgyi világa identifikációs lehetőséget kínálnak, ezek elfogadását és al-

 7 Bossy 1993: 269-270., 276.
 8 ANDJ CV Fond 66., inventar 75. dosar 10. Nemes Jánosnéhoz írt levelek
 9 Gyáni 2003: 158–159.
10 Gyáni 2010: 10.
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kalmazását tekintik a polgári világhoz tartozás jelének és kritériumának.11 
A társadalmi helyzet és státusz ezek szerint szorosan összefüggött az élet-
móddal, a fogyasztási mintákkal, a szabadidővel, sőt a közéleti részvétellel is. 
A már idézett középosztályi önképből következett, hogy a középosztálybeli-
ek feladata a közéleti aktivitás.

A középosztályt a kultúra és a társadalmi szerepvállalás felől megköze-
lítve nyerhet értelmet az etnicitás fogalma is. A fogalomnak kétféle értelme-
zését használhatjuk, egy normatív és rögzített értelmezést, ami a kultúrát, 
illetve annak egyes részeit nemzeti kultúrakánt fogja fel, és egy viszonyla-
gos értelmezést, ami az etnicitást mindenekelőtt különbségek felismerésé-
ben, létrehozásában és azok esszencializálásában éri tetten12 Ugyanakkor 
az esszencializmus az első értelmezésnek is sajátja, hiszen a kultúrát nem 
egyszerűen társadalmi konstrukciónak, hanem a nemzeti sajátosságok ki-
fejezőjének tartja. Innen nézve nem csak a nyelvhez kötött műfajok és a 
magaskultúra kaphat etnikai jelentőséget, hanem a tárgyi kultúra,13 az épü-
letek, a ruházkodás, a fogyasztás módjai is.14 A középosztályi kultúrán be-
lüli különbségek pedig arra adhatnak lehetőséget, hogy azokat etnicizálják, 
valamiféle nemzeti lényeg kifejezéseként fogják fel. A hasonlóságok éppen 
ellenkezőleg az etnicitás hiányát hangsúlyozó értelmezések alapjául szolgál-
hatnak.

Az értelmezés azonban nem feltétlenül jelent verbális reflexiót, illetve 
diskurzussá összeálló  értelmezést. Egy adott helyzetben végrehajtott cselek-
vés maga is kifejezheti, hogy a cselekvő hogyan viszonyul az etnikai válasz-
tóvonalakhoz, az etnikusan értelmezett kultúrához. A léptékváltásnak és a 
középosztályi társadalmi tér vizsgálatának éppen az az egyik értelme, hogy 
társadalmi cselekvések tükrében, azon keresztül, mintegy egyidejűleg és nem 
utólag, az értelmezés alapján láthatjuk, hogy hol húzódik az etnikus és nem 
etnikus kultúra és cselekvés határvonala, és bepillantást nyerhetünk abba is, 
hogy a természetüknél fogva normatív etnikus diskurzusok milyen hatással 
bírhattak a társadalmi cselevésre.

Végül le kell szögezni, hogy a két világháború közti középosztályi kultú-
ra gyökerei az első világháború elé nyúltak vissza. Bár Gyáni Gábor felveti, 
hogy a dualizmus kori Erdély társadalmát a nemzetiségek képezte pillérek 
modellje segítségével lehetne jobban megérteni,15 ebben az írásban nem az 
elkülönülés, hanem az érintkezés tereit próbálom szemügyre venni. Éppen 
ezért azokat a tényezőket emelem ki, melyek a román és a magyar középosz-

11 Gyáni 2003: 172–174.
12 Feischmidt 2010.
13 Pl. a Tulipán-mozgalom, Pogány: 2006: 38-52.
14 Erre a problémára részletesebben lásd Fox – Miller-Idriss 2008
15 Gyáni 2003.
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tály érintkezését segítették, tagjaikat összekötötték. A középosztályi kultúra 
hasonló elemeinek kialakulását segíthette a nemesi, illetve privilegizált csa-
ládi környezet, ami románok esetében főként Észak-Erdély egyes vidékein 
volt gyakori. A már említett Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, a Máramaros 
vármegyét szinte hűbérként uraló Mihaliak és szintén román ellenlábasaik 
mellett említhetőek a volt Zaránd megyei románok vagy a volt Kővár-vidéki-
ek.16 Szólni kell a középiskolai oktatásról (pl. Iuliu Maniu a zilahi Wesselényi 
Kollégiumban, Petru Groza a szászvárosi Kún Kocsárd-féle gimnáziumban 
érettségizett), az egyetemekről (Alexandru Lăpedatu visszaemlékezéseiben 
részletesen beszámol arról, miként zajlott a budapesti Petru Maior Egyesület 
elnökválasztási kampánya és hogyan segítették az egyetem magyar diákjai a 
Lăpedatu megválasztását támogatókat),17 a szakmai testületekről (ügyvédi 
és orvosi kamarák, újságíró szervezetek) és persze a tartalékos tiszti közegről 
sem feledkezhetünk meg. Ezek egyesítő hatása mutatkozott meg például ab-
ban, hogy a német volt az első számú középosztályi idegen nyelv.

Sokat sejtetnek az egyedi jó személyes kapcsolatokról szóló esetek is. Még 
ha nem is reménykedhetünk abban, hogy ezekről egyszer átfogó képünk lesz, 
a nemzeti ellentéteket hangsúlyozó történeti kép tükrében ezek gyakorisága 
is sokat sejtető, nem is beszélve arról, hogy a nemzeti politikai elitek fontos 
figurái milyen gyakran kerülnek elő ilyen összefüggésben. A már említett 
Mihaliak (Tivadar/Teodor, és fia Péter/Petru) esetén túl Bethlen Béla emlék-
irataiból tudjuk, hogy apja, gróf Bethlen Bálint házában állandó vendég volt 
Zosim Chirtop, topánfalvi ügyvéd, aki a Román Nemzeti Párt egyik mócvi-
déki vezetője volt.18 Még ennél is érdekesebb Dionisie P. Decei görög katoli-
kus e~ eres esete. Decei a hajdúdorogi egyházmegye marosi vikariátusának 
kötelékében Mezőbándon szolgált. 1916 augusztusában, a román támadás 
nyomán letartóztatták, és Kolozsvárra vitték. 15 napig tartották fogva, majd 
– ahogy írja – Szász Jóska főispán és Sándor János belügyminiszter közben-
járására engedték szabadon. Azt is sejthetjük, hogy a főispánnal különösen 
jóban lehetett, ha évtizedek távlatából is Jóskaként emlegeti, a belügymi-
niszterről pedig meg is jegyzi, hogy Mezőbánd közelében volt egy birtoka. A 
közbenjárásból ítélve itt a veszélyes román ügynökként letartóztatott Decei 
is gyakori vendég lehetett.19 Végül pedig szólni kell a politikai intézmény-
rendszer közös szocializációs szerepről. Ezzel kapcsolatban nem csak azt kell 

16 Mindkét csoport szerette volna elérni 1919-ben, hogy állítsák vissza ezeket az ekkor már 
megszűnt közigazgatási egységeket. ANIC Cons. Dir. Administraţia Generală, dosar 
5/1919.

17 Lăpedatu 1998: 50-80
18 Romsics 1989: 7.
19 Dionisie P. Decei: Curriculum vitae şi altceva. 6. f. Decei önéletírása – csakúgy, mint pél-

dául Lăpedatué – arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes lenne újraolvasni a hasonló 
szövegeket, mert a rájuk kényszerített jellemző általános elbeszélésmód – a dualizmus 
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megemlíteni, hogy – amint azt maga Alexandru Vaida-Voevod is megerősí-
tette – a magyarországi intézmények (vármegye, országgyűlés) keretei közt 
sajátos, az önkormányzatiságot központba állító politikai tudatosság alakult 
ki a román középosztályon belül is, hanem azt is, hogy a rendszer olyan ele-
mei, mint a már említett virilizmus a román középosztály fellépésének is 
kedvezhettek.20

KÖZÉPOSZTÁLYBELI TALÁLKOZÁSOK

Bár a középosztályi társadalmi tér, illetve a román és magyar pozíciók jelen-
tősen változtak 1918-at követően (leginkább a jelentős középosztályi kiván-
dorlás miatt), a középosztályi kultúra két irányból nézve is összekötötte az 
erdélyi magyarokat és a románokat. A Regátból érkezők két okból is saját ide-
genségükkel szembesülhettek Erdélybe érkezve. Középosztályi kultúrájuk 
olykor látványosan különbözött az erdélyiekétől, akikkel ráadásul nemegy-
szer versenyben álltak a társadalmi pozíciókért. De a középosztályi kultúra 
az alsó középosztály és a szakképzettek felől érkezők számára is idegen lehe-
tett. Kiválóan illusztrálja ezt Bisztricsányi Fodor Pál és Aurel Ciato esete.21

Bisztricsányi honvédfőhadnagyként Balázsfalván szolgált 1918 végén. 
December 4-én a helyi Hotel Moldován éttermében vacsorázott. Az étte-
rembe öt óra körül tért be Aurel Ciato, újságíró, akit egyébként középisko-
lás korában nemzetiségi agitáció miatt be is börtönöztek. Ciato és barátja 
Bisztricsányi asztalához ültek, és beszélgetni kezdtek magyarul. Az étterem 
többi asztalánál is ez történt, de Bisztricsányi hamarosan indulatosabb lett, 
olyanokat mondott, hogy „Mit képelnek ezek az oláhok?”, vagy „Hogy me-
részelik?”. A hangos beszéd és az „oláh” kifejezés megütötte a Román Nem-
zeti Gárda másik asztalnál ülő hadnagya, Iovanovici fülét. Az eredetileg 
mozdonyvezető Iovanovici kérdőre vonta Bisztricsányit, miért használja a 
megalázó „oláh” szót, mire a feltüzelt katonatiszt kissé lehiggadt. Hamarosan 
azonban ismét szenvedélyesen adta elő a véleményét, mire Iovanovici megint 
kérdőre vonta. A szóváltás akkor eszkalálódott, amikor a román fél kijelen-
tette, hogy hiába nem akar Bizstricsányi felhagyni a sértő szóhasználattal 
hamarosan kénytelen lesz, hiszen míg ezer évig a románokat nyomták el Er-

kori életút a nemzeti elnyomás és a nemzeti felszabadulásért folytatott küzdelem perió-
dusa – alól előbukkanó hasonló esetek lehetővé tennék a kritikai újraolvasást is.

20 Vaida-Voevod levele Iuliu Maniuhoz, Párizs, 1919. május 6. ANIC Fond Vaida-Voevod, 
dosar 59. 8. f., Nicolae Iorga, aki 1905 őszén tett magyarországi körutat, szintén megjegy-
zi, hogy számos erdélyi és bánsági megyében nagyszámú román törvényhatósági bizottsá-
gi tag volt, akik aműgy anyanyelvük is használhatták ebben a körben. Iorga 1906. 

21 ANIC Fond Cons.Dir. Anul 1918. dos. 55/1918 75. f.
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délyben, ettől kezdve ez fordítva lesz. A magyar katonatiszt erre pisztolyt 
rántott, és fenyegetőzni kezdett, Ioanovici pedg még hergelte is. Végül a töb-
bieknek sikerült lefegyverezniük Bisztricsányit.

A jelenet látszólag teljesen egyértelmű, egy magyar és egy román, mind-
ketten fegyveres testület tagjai összevesznek, még hozzá szokványos okból. 
A későbbi vizsgálat azonban jelentősen módosít ezen. Ekkor ugyanis sor 
került a legközvetlenebb tanú, Ciato kihallgatására is, aki arra a kérdésre, 
hogy Bisztricsányi vajon sértő szándékkal használta-e az „oláh” kifejezést, 
kétszer is azt válaszolta, hogy nem. Ennek tükrében a Hotel Moldovánban 
történtek a régi, középosztálybeli kultúra és az ebbe a körbe újonnan beke-
rült vasutas találkozásáról szólnak. Amíg Ciato, akinek nemzeti elkötele-
zettségét nehéz lenne kétségbe vonni, teljesen természetes módon vitatja meg 
Bisztricsányival magyarul a politikai helyzetet – négy nappal Gyulafehérvár 
után – és nem zavarja, ha az „oláhokat” emleget, a mozdonyvezető számára 
mindez idegen és sértő, és a szituációt csak az alá- és fölérendeltség, elnyomás 
és elnyomatottság viszonyában tudja megragadni.

Ez az eset azt is mutatja, hogy a középosztályi társadalmi térben lezajlott 
találkozásokat gyakran a konfliktusokon keresztül ismerhetjük meg. Egy-
egy ilyen eset akkor lett ügy és a közigazgatás akkor jegyezte fel, ha valame-
lyik résztvevő vagy megfigyelő anomáliát, szabály-, vagy normaszegést látott 
benne és ezt szóvá is tette. Bizonyos értelemben tehát már maga az a tény, 
hogy  tudomásunk van egy-egy esetről, annak etnicizált voltára utal, legalább 
egyetlen cselekvő számára.

Persze vannak más típusú források is, melyek támpontot adhatnak a kö-
zéposztályi társadalmi tér és kultúra etnikai a~ ektusainak megítéléséhez. 
Naplók, levelek, feljegyzések, ezek a források mind árulkodnak az életmód-
ról, a kultúráról, és valamilyen értelemben az etnikai választóvonalhoz való 
viszonyról is. Ezzel együtt reménytelen lenne kijelenteni, hogy mindezek 
alapján általános statisztikai érvénnyel megítélhető a magyar és román kö-
zéposztály viszonya egymáshoz és a középosztályi kultúrához. A konfliktus-
helyzetek bizonyos értelemben mindig is kivételesek maradnak, újra és újra 
felbukkannak, de soha nem tudjuk megállapítani, hogy az összes hasonló 
érintkezés mekkora részét jelentették. A naplók és levelek ugyan árulkodóak 
egy személyre, vagy személyek kisebb csoportjára vonatkozóan, viszont meg-
lepően ritkán reflektálnak az etnikai másságra.22 Amire vállalkozhatunk, az 
leginkább a lehetséges találkozások tipizálása és annak meghatározása, hogy 
a középosztályi kultúra milyen formákban manifesztálódik, és ez milyen kö-
rülményektől függ.

22 Ezt a megállapítást persze csak az általam eddig átnézett levelezést is tartalmazó levéltári 
anyagok alapján teszem.
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Mint már említettem, a román és a magyar középosztályi kultúra közös 
elemei leginkább a kívülről érkező számára váltak láthatóvá. Így aztán nem 
véletlen, hogy a húszas évek elején berendezkedő új államhatalom hivatal-
nokainak számos megfigyelése mögött éppen ezt fedezhetjük fel. Az egyik 
ilyen elem az állami és vallási ünnepekhez való lazább, kevésbé formális vi-
szony. A regáti ünnepekhez hozzátartozott az üzletek teljes zárva tartása 
és a tömeges részvétel a felvonulásokon, istentiszteleteken. Ehhez képest a 
nagyváradi helyőrség tisztjei 1921-ben arra panaszkodtak, hogy a május 10-i 
(Románia nemzeti ünnepe, egyúttal a dinasztia ünnepe) felvonuláson alig 
jelentek meg a helybéli románok, akik kivonták magukat a számukra szerve-
zett félixfürdői közös kirándulás alól is.23 Persze ennek volt egy intézményes 
oldala is, hiszen a nem ortodox vagy görög katolikus egyházak nemritkán vo-
nakodtak teljesíteni az ünnepnapokon tartandó istentiszteletekre vonatkozó 
állami előírásokat. A szászrégeni rendőrség például egyöntetűen konstatálta, 
hogy a királyné névnapja alkalmából előírt istentiszteletet sem a katolikus, 
sem a református, sem a (szász) evangélikus templomban, sem pedig az izra-
elita imaházban nem tartották meg. A református lelkész egyenesen mező-
gazdasági munkával töltötte a napot.24 Egyébként az egyéni hozzáállás idővel 
változhatott is, a harmincas évek közepén már akadt olyan Magyarországra 
látogató erdélyi, aki maga is panaszkodott, hogy a magyarországiak – szem-
ben az erdélyiekkel – nem képesek méltósággal ünnepelni március 15-ét vagy 
augusztus 20-át.25 De a fordítottjára is találhatunk példát, a marosvásárhelyi 
Bürger Sörgyár román jogtanácsosa 1935-ben alaposan kihasználta, hogy a 
nyugati és a keleti húsvét között egy hét eltérés volt, és mindkét alkalommal 
alaposan meg is ünnepelte azt.26 A lényeg, hogy ezt – a legutolsót kivéve – a 
megfigyelők minden esetben nem a saját középosztályi kultúrájuk részeként, 
hanem anomáliaként azonosítják. Ennek megfelelően kap nemzeti tartal-
mat, pontosabban a nemzeti tudat romlásának jele lesz.

Egy másik, a köz- és a magánélet határán elhelyezkedő terület, melyhez az 
erdélyiek nem ritkán a regátiaktól különböző módon viszonyultak, a köztéri 
vagy közhivatalokban fellelhető szobrok, műalkotások kérdése. Karánsebes 
lakosai, köztük a románok is, 1919-ben azzal lepték meg a prefektust, hogy 
határozottan ellenezték a Ferenc József-szobor eltávolítását a főtérről.27 Az-
zal érveltek, hogy az egyszerűen csak emlék, ezért a helyén kellene hagyni. 
Úgy tűnik Ferenc József máshol sem volt népszerűtlen, Berde Mária egy le-
vele szerint, amikor 1927 tavaszán árverést szerveztek a marosvásárhelyi vá-

23 ANIC DGP dosar 3/1919–1920. 239–241. f.
24 ANDJ MS Fond Prefectură Judeţului Mureş, inventar 460., dosar 11/1923. 20–22. f.
25 MOL P 1077 13. k. 103–106.
26 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Lanyi Oszkar jun. Inventar 104. dosar 65. 82. f.
27 ANIC DGP dosar 8/1919. 240. f.
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rosházán található műalkotásokból, egy román tanácsos megjegyezte, hogy 
a császár és Erzsébet királyné szobrait nem kellene eladni.28 Ennek tükrében 
talán az sem meglepő, ha a fordított esetre is akad példa, magyarok támo-
gatják román szobor felállítását. A marosvásárhelyi prefektushoz intézett, a 
román katona szobrának felállítását sürgető beadvány 32 aláírója közt több 
magyar névre is figyelmesek lehetünk.29

A tárgyi kultúra különbségei sem voltak jelentéktelenek, például a férfi 
divatot illetően. A marosvásárhelyi konzervatóriumba érkező Alexandru 
Demetriade – aki később a királyi család udvari zongoristája lett – a lila em-
ber gúnynevet kapta a városban harsány kozmetikai színei miatt, melyek-
nek általában nyoma sem volt az erdélyi román férfiak szépítkezésében és 
öltözködésében. A női divat kapcsán viszont Budapest gyakorolhatott hatást 
a románokra, mint az történt Kornel Antal (Cornel Anton) esetében. Nagy-
várad – görög katolikus vallású, román – tiszti főügyésze magyar ismerőse 
szerint rendszeresen utazott Budapestre, hogy „divatdáma” feleségének a leg-
újabb divatcikkeket beszerezze.30 Talán az sem volt véletlen, hogy a Kolozs 
községben villát építő Emil Haţieganu, a kolozsvári egyetem rektora, több-
szörös miniszter és nem mellesleg a kolozsvári ítélőtábla bírája 1918 előtt egy 
magyar építészt, Oecsey Gábort bízott meg a tervezéssel.31 

A középosztályi kultúra az egyik leglátványosabb, egyúttal azonban igen 
csak sokrétű területe a nyelvhasználat. Már meghatározni sem könnyű a 
nyelvhasználatból, mi tartozik a középosztályi kultúrához, hiszen a hivatalos 
és kisebbségi nyelvek kérdése, megkövetelt illetve megengedett használatuk 
köre az egyik legfontosabb gyakorlati és szimbolikus probléma volt, politikai 
viták folytonos tüzében. A hivatalos földrajzi nevek és használatuk, a hiva-
talok és közszolgáltatások által az ügyfelekkel szemben használt nyelv, az is-
kolák oktatási nyelve, a cégek és intézmények belső és külső ügyviteli nyelve, 
a cégtáblák feliratainak nyelve lényegében az egész korszakban napirenden 
maradt. Alapesetben a hivatalos – tehát román – nyelv használatának kiter-
jesztésével, a kisebbségi nyelvek visszaszorulásával számolhatunk. Belátható 
azonban, hogy a nyelv ebben a megközelítésben igen kevéssé kötődik a közép-
osztályi kultúra kérdéséhez (noha a hivatalos hierarchia átlépéséről számos 
adatunk van), a szimbolikus és kisebbségi jogi dimenziója mellett leginkább 
praktikus funkciója, kommunikációs eszközjellege domborodik ki, például a 
földrajzi nevek használatában. A nyelvhasználat a középosztályi kultúrában 
részben a kultúra nyelveként jelentkezik, részben pedig a nyelvi aszimmet-

28 MOL K 437 1927. 1. t. 7. cs.
29 ANDJ MS Fond Prefectură Judeţului Mureş, inventar 460. dosar 11/1923. 42. f.
30 MOL K28 155. csomó, 260. t. 1939-O-15375 4. f.
31 ANIC Fond Emil Haţieganu dosar 207. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 

Kolozsvárott 1918 előtt a villa volt a tipikus középosztálybeli lakás. Gyáni 2003: 172–174.
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ria révén. A két világháború közti Erdélyben a magyar középosztály román 
nyelvtudása minden ilyen irányú fejlődés ellenére gyenge maradt,32 míg a re-
gáti román középosztálybeliek magyarul és többnyire németül sem tudtak, 
szemben az erdélyi román elittel. Ebből fakadt, hogy egy-egy szituációban a 
használt nyelv akár határvonalak meghúzására, egyesek kizárására, mások 
befogadására és így akár csoportképzésre is alkalmas lehetett.

Ezeket az eseteket ismét csak főként a külső megfigyelők regisztrálták. 
Egy nagybányai származású, görög katolikus vallású, románul is beszélő ma-
gyar utazó 1921 októberében, a második királypuccs napjaiban Nagyvárad-
Nagykároly-Szatmárnémeti útvonalon utazott Nagybányára.33 Már a vo-
naton is megfigyelte, hogy a mozgósított csapatok erdélyi állománya elősze-
retettel használta a magyar nyelvet. Nagybányán aztán azzal szembesült, 
hogy a helyi román középosztály nem pusztán a magyarok társaságát keresi 
a regátiakkal szemben, hanem a Regát-Erdély ellentétet olyan formában is 
kifejezésre juttatja, hogy az utcán is magyarul beszélnek, demonstratívan 
megszólítják a magyarokat, ha regátiak vannak a közelben. Tekintettel az ál-
talános panaszokra a városban a regátiak önkényeskedései miatt, kézenfekvő 
a következtetés, hogy a hivatalos nyelvi hierarchia megfordítása annak ér-
zékeltetését szolgálta, hogy a regátiak nyelvi kompetenciák híján nem lehet-
nek részei a helyi középosztálynak. Ezzel együtt vannak adatok arra, hogy 
a nyelvhasználat Nagybányán később is megengedőbb volt az előírásoknál. 
Az Imrédy-párt helyi vezetőjének jelentése panaszolja, hogy a 2. bécsi dön-
tést követően Gárdonyi Nagy László erdőmérnököt miniszteri tanácsosnak 
nevezték ki, pedig Gárdonyi Nagy 1940 előtt „nyalt a románoknak”, például 
a polgárme� er rendszeresen magyar nyelven feltett kérdéseire románul vá-
laszolt.34 Az eset megint arra mutat, hogy a román középosztálybeli polgár-
me� er hasonló társadalmi helyzetű magyar tisztviselővel a magyar nyelvű 
érintkezést preferálta. Előfordult, hogy az ilyen szituációkat a külső megfi-
gyelők a helyi román középosztály román nyelvi kompetenciáinak hiányára 
vezettek vissza, mint az a jelentés, ami beszámolt róla, hogy Szatmárnéme-
tiben azért nem működött román nyelvű újság, mert a románok többsége 
nem beszélt elég jól ahhoz, hogy románul olvasson, inkább a magyar újságo-
kat részesítették előnyben. Hasonlóképp „magyarón” (a magyarokhoz húzó) 
váddal illették a máramarosi Frontul Românesc (szélsőségesen nacionalista 

32 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Láni Oszkár jun. inventar 104., dosar 128. 57. f. ifj. Lányi 
Oszkár Révész Ernőnéhez (?), Marosvásárhely, 1934. május 27. Lányi beszámol róla, hogy 
a „hatóságilag” csak román nyelvű plakátokkal hirdetett hangversenyeken nagyon kicsi a 
közönség.

33 MOL K437 1922-2-480
34 MOL P 1350 10. t. 466–467. f. Erdős Mihály tagozatvezető jelentése, Nagybánya, 1942. 

január 30.

Mark Pittaway.indd   291 2012.11.21.   18:36:30



292  HATÁROKON TÚL: NEMZET, ETNIKUM, TÁRSADALOM

politikai szervezet) vezetőit is. Politikai ellenfeleik azzal vádolták őket, hogy 
egyikük magyarul beszél otthon, másikuk Magyarországra küldte iskolába 
a gyerekeit.35 Ugyanitt a Nemzeti Liberális prefektust, Gabriel Mihalit az-
zal támadták, hogy reggelente a katolikus templomban Szent István, Szent 
Imre, Szent László és Szent Erzsébet képeiben gyönyörködik, az alprefektust 
pedig azzal, hogy a Közvélemény nevű magyar klubban tölti a szabadidejét.36 

Végül érdemes megemlékezni a már említett Kornel Antal esetéről.37 Őt 
Török Mihály budapesti mérnök jelentette fel a biharkeresztesi határrendőr-
ségen, mint lugosi, románbarát ügyvédet, akivel együtt utazott Kolozsvárig. 
Antal eközben elmondta hogy a magyaroknak nincs joguk Erdélyhez, a tar-
tomány 15 000 lakosából a tatárjárás idején 10 000 román volt, majd pedig 
dicsérte a román kisebbségpolitikát, és bírálta a dualizmus kori magyart. Tö-
rök azért fordult a határrendőrséghez, mert szerinte Antalt ki kellene tiltani 
Magyarországról. A történet ott kapcsolódik a középosztályi kultúrához, 
hogy Török számára nem volt nyilvánvaló Antal nemzetisége, azt hitte, re-
negát magyarral van dolga. A társalgás minden bizonnyal magyarul zajlott, a 
témák pedig tipikusan egy ilyen társalgáshoz igazodtak, még ha Antal néze-
tei kétségtelenül szokatlanok is voltak egy magyartól.

Az ilyen típusú nyelvhasználati esetek legérdekesebb eleme az a lehetőség, 
hogy az erdélyi románok a középosztályi kultúrában elhatárolják magukat a 
regátiaktól, egyúttal átlépjék a magyarokat a románoktól elválasztó vonalat. 
Az utóbbiak erre ismét csak az erdélyiek nemzeti érzésének, jó román voltá-
nak megkérdőjelezésével reagálhattak. Ugyanakkor a nyelvhasználat főként 
az erdélyi románok számára kínált lehetőséget arra, hogy szituációtól füg-
gően meghúzzák saját csoportjuk határait. Nyelvi kompetenciájukkal és két 
nemzeti műveltség ismerete révén képesek voltak mozogni ezek között. An-
tal Kornél esete azonban azt is jelzi, hogy bizonyos helyzetekben a nyelv ön-
magában nem volt elegendő a közös középosztályi kultúra megalapozásához, 
ez feltételezte a nemzeti történelemfelfogásnak megfelelő beszédmódot is, 
ezzel is utalva arra, hogy a közös középosztályi kultúrának is voltak korlátai.

A nyelvhasználat egyik érdekes, nemzeti szempontból szimbolikusnak 
számító része volt a földrajzi- és utcanevek használata. A politikai diskur-
zusban a kérdés állandóan a kisebbségi jogfosztás jeleként szerepelt, a román 
hivatalos névváltozatok használatának előírása és kikényszerítése állandó 
alapul szolgált a panaszoknak. Ehhez járult az egyes városokban az utcák 
átnevezése is.

35 ANIC DGP dosar 104/1935. 65–70.; Az eset – talán nem véletlenül – a budapesti sajtóba 
is utat talált. Máramarosban magyarul mulatnak.1935.

36 Máramarosban magyarul mulatnak. 1935.
37 MOL K28 155. cs. 260. t. 1939-O-15375 2. f.
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Ehhez képest a helységnevek mindennapi használatát inkább praktikus 
megfontolások és a megszokás befolyásolták. Középosztálybeli levelekben, 
naplókban, szállodai bejelentőlapokon különösebb szabályosság nélkül vál-
takoznak a magyar és román elnevezések, akár egyazon levélen, dokumen-
tumon belül is. Ifjabb Lányi Oszkár például „Jóskához” írt 1938. július 18-i 
levelében Ghorgheni (sic!) postát említ Gyergyószentmiklósi helyett, Lacul 
Gyilkost, Gyilkos-tó helyett, de július 12-én még Gyergyószentmiklóst írt, 
igaz ugyanitt Gheorgheniként is szerepelteti a várost. Vatra Dornei helyett 
Dornavátrát ír, de Maroshéívzre Toplicaként (sic!) hivatkozik.38 1934-ben írt 
napi feljegyzései esetén ugyanez a helyzet. A legváltozatosabb összevissza-
ságban használja a helységneveket, Szatmár és Satumare, Krakkó és Cracau, 
Bukarest és Bucureşti.39 Ugyanez a helyzet a Szűcs László tenor zongorakí-
sérőjeként teljesített koncertkörútról szóló naplófeljegyzéseiben is. Tordát 
főként Turdaként említi, Kolozsvárt gyakran Clujként, Székelykocsárdot 
Kocsárdként és Războieniként és még sorolhatnánk. Valamivel konzekven-
sebb az utcaneveket illetően, legalábbis amíg Marosvásárhelyről ír, itt a régi 
magyar utcaneveket használja. Kolozsvár esetében azonban már az új, ro-
mán változatot.

Bár hasonló minta figyelhető meg más levelezésekben is (Szentkereszthy-
hagyaték, Nemes Jánosné levelei) a helységnevek és utcanevek használatát 
esetenként nyilvánvalóan befolyásolták a szimbolikus elvárások és a hiva-
talos előírások is. Amikor a posta hajlandó volt továbbítani magyar címzé-
sű leveleket, akkor lehetőség volt ennek használatára,40 amikor nem, akkor 
pedig igazodni kellett a hivatalos elváráshoz.41 Ugyanakkor ezek ismerete 
és használata ismét csak lehetőséget adott nem magyarok számára, hogy 
bizonyos értelemben közös társadalmi teret jelöljenek ki. A Maros megyei 
prefektúrán dolgozó Teodor Muntean 1933. szeptember 19-én arra kérte 
Szilágyi Sándort, hogy adja kölcsön gépkocsiját, mert sürgősen haza kell utaz-
nia Mezőbándra.42 A levél címzésében ugyan román helységnevet használt, 
de magyar utcanevet (Szent György tér), holott 1930 óta ezt románul hivata-
losan már Constantin Romanu térnek hívták. A szívességet kérő Munteanu 
– aki magyarul írta a levelet – mégis inkább a hagyományos magyar elneve-

38 ANDJ MS Fond. prov. fam. pers. Lani Oszkar jun., inventar 104., dosar 87. 27-29. f.
39 ANDJ MS Fond. prov. fam. pers. Lani Oszkar jun., inventar 104. dosar  65.1-190. f.
40 Ez vélhetően gyakrabban megtörtént, mint gondolnánk, a célba ért levelek címzése igen 

vegyes. Lásd pl. ANDJ MS Fond. prov. pers. fam. Láni Oszkár jun., inventar 104. dosar 87. 
6. f.

41 ANDJ CV, Fond 66., inventar 75., dosar 10. 55-56. f. Pólika [Huszár Pálné Nemes 
Polyxéna] levele Nemes Jánosné Bethlen Polyxénához, Kolozsvár, 1924. jan. 3. „Kérem 
írják a levelekre a Kolozsvár, Cluj Farkas utca mellé azt is, hogy Str. Cogâlniceanu, mert 
itt most muszáj így címezni.”

42 ANDJ MS Fond prov. fam. Szilágyi Sándor, inventar 106. dosar 37. 31. f. 
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zés használata mellett döntött. Sőt, arra utaló jelek is vannak, hogy maguk az 
erdélyi románok sem tudtak kellő gyorsasággal alkalmazkodni a szimbolikus 
nemzeti térfoglaláshoz, és ragaszkodtak a megszokotthoz. Emil Muresianu 
főszolgabíró 1920 augusztusában, egy évvel az új kolozsvári utcanevek beve-
zetését követően még a Strada Regelui- Király utca 6. szám alól keltezte az 
igazságügyminiszterhez címzett levelét. Csak az utólagos javítás - ceruzával 
átírta a Regeluit Brătianura - jelzi, hogy az új, immár román nemzetiesítés 
milyen berögzült városi térérzékelést írt felül.43

A középosztályi kultúra következő eleme a szórakozás, ezen beül pedig 
a zene, egészen pontosan a könnyebb, mulatságot szolgáló műfaj, elsősorban 
a cigányzene. Erre ismét jellemző, hogy a zene kiválasztása elárulhatta va-
lakiről, erdélyi-e vagy sem, azonban ebben az esetben a társadalmi státusz 
különbsége is világosan kifejezésre juthatott. Mint az Lugoson, 1919-ben el-
hangzott, a környékbeli parasztok a polgárme� ernél panaszkodtak a ven-
déglők zenészeire, akik nem játszottak „román” dalokat.44 A mulatóhelyeken 
játszott zene az egész két világháború közti periódusban visszatérő eleme a 
különböző panaszoknak, egyúttal állandó forrása a meglepetéseknek. A mu-
latozókról minduntalan kiderül, hogy nem azt a zenét hallgatják, nem azo-
kat a dalokat éneklik, melyeket nemzeti hovatartozásuk alapján elvárnának 
tőlük. A fogarasi rendőrkapitány 1922 decemberében állíttatott elő egy ven-
déglői társaságot, azzal a váddal, hogy magyar irredenta nótákat énekeltek. 
Másnap reggel azért kellett elengednie őket, mert kiderült, hogy a Román 
Nemzeti Párt ismert személyiségeit, köztük egy román papot sikerült bör-
tönbe csukni.45 Máramarosszigeten az alprefektus elleni vádak közt szerepelt 
az is, hogy a megye tisztviselői mulatságukon a „Szép vagy, gyönyörű vagy, 
Magyarország” című dalt énekelték.46 Dicsőszentmártonban Szabó Árpád 
pénzügyi tisztviselő azzal vétette észre magát, hogy a tisztviselők mulatságán 
magyar dalokat szeretett volna énekelni.47 A brassói Aro Szállót felkereső 
regáti turisták 1931-ben azért jelentették fel az intézményt, mert a városban 
állomásozó hegyivadász ezred zenekara a közönség kérésére és ünneplése kö-
zepette játszotta el a „32-es baka vagyok én”-t.48

43 ANIC Min. Just. Dir. Jud. dosar 156/1920. 163. f.
44 ANIC DGP dos.ar 3/1919-1920. 70. f.
45 MOL K28 4. cs. 10. t. 1923-T-85, ‘A romániai magyar kisebbség sérelmei 1922. december. 

24-25. o.
46 Máramarosban magyarul mulatnak. 1935.
47 ANDJ MS Dir. Reg. MAI MAM, inventar 1235. Comisariatul de Poliţie Târnaveni, 

dosar 3. 71. f., Internálandók listája. Szabót ezután irredentaként tartotta számon a rend-
őrség.

48 ANIC DGP dosar 56/1921 200. f. Ez a dal más formában, az etnikai hovatartozás jele-
ként is megjelenik a forrásokban. Egy rendőrségi jelentés szerint Temesvárott a római 
katolikus fiatalokat egyesületi vezetőik 1940 vége felé arra biztatták, hogy magyarságu-
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A cigányzene körüli problémákat a legjobban az Enea Popovici elleni nyo-
mozás során feltárt adatok illusztrálják.49 Popovici a Maros megyei prefektus 
titkára volt, 1921. december 14-én a helyi Corso vendéglőben mulatozott két 
magyar úrral. A mulatság során Popovici két lövést eresztett a falba, majd a 
pincérnők szállására ment és erőszakkal fenyegette meg őket. A Sziguranca 
főnöke másnap maga kezdett a vizsgálathoz, de azt tapasztalta, hogy a bot-
rány ellenére senki sem akar feljelentést és vallomást tenni. Mint kiderítette, 
mindez Balogh Lajos cigányprímással függött össze. Néhány nappal koráb-
ban maga a prefektus tért be a Corsóba, ahol Balogh Lajos éppen egy kato-
natisztnek húzta a zenét. A prefektus hiába próbálta rávenni a prímást, hogy 
neki is játsszon, az folyton visszautasította, arra hivatkozva, hogy a kapitány 
megtiltotta. A dühös politikus másnap utasította a rendőrséget, hogy Balog-
hot utasítsák ki a városból, arra hivatkozva, hogy csak magyar zenét játszik. 
A prefektusi titkár botránya tehát kapóra jött az étterem tulajdonosának, 
aki rávette a prefektust, hogy a feljelentés elmaradásáért cserébe a kiutasítást 
is tekintsék semmisnek.

A könnyebb zeneszámok mellett a magyar Himnusz előadása jelentette 
a legkényesebb kérdést. Nem véletlen, hogy a máramarosi Mihaliak elleni 
vádak sorában is ott szerepelt, és korántsem biztos, hogy csak kitaláció volt, 
hogy a Willand vendéglőben elénekelték az „Isten áldd meg a magyart!”. Már 
csak azért sem, mert a máramarosszigeti református dalárda zászlóavatása 
alkalmából a dalárda szerenádot adott Gabriel Mihali prefektusnak, Petru 
Mihali polgárme� ernek és Vásárhelyi János egyházkerületi főjegyzőnek.50 
A kézdivásárhelyi rendőrség 1930. február elsején azzal szembesült, hogy 
ismét vendéglői botrány ügyében kell eljárniuk. Előző e� e néhány ma-
gyar, köztük az Országos Magyar Párt helyi tagozati elnöke és alelnöke, a 
fiúgimnázium igazgatójával, Ioan Olteanuval és az ideiglenes közigazgatási 
bizottság elnökével, Valeriu Fenechiuval mulatozott a Centrál étteremben. 
Olteanu kezdeményezte, hogy énekeljék el a magyar Himnuszt, amit a ze-
nekart vezető László László a törvényi tilalomra hivatkozva megtagadott. 
Olteanu erre egyszerűen felpofozta őt.51

Ezekből az esetekből is látható, hogy zene ismét csak lehetőséget kínált 
a kívülről érkezők számára adottnak tűnő magyar-román etnikai határvo-
nal elmozdítására, és így a középosztályi társadalmi tér bizonyos mértékű 
nemzetietlenítésére. Befogadás és kizárás lehetőségét kínálta és ennek gesz-
tusaként szolgált. Ráadásul bizonyos esetekben akár a társadalmi helyzet 

kat magyar dalok, köztük a “Harminckettes” éneklésével fejezzék ki. ANIC DGP dosar 
23/1941 2-3. f.

49 ANIC Cons. Dir. Sectia Prezidială, dosar 2/1922 75. f
50 A sigheti református dalárda 1935.
51 ANDJ MS Dir. Reg. MAI MAM, inventar 1235. dosar 2899. 23. f.
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megkérdőjelezéséhez is vezethetett, már nem csupán a középosztályi lét egy 
adott formájából zárt ki, hanem magából a középosztályi létből. A polgári 
mulatság közös gyakorlata mellett persze itt is tetten érhető a tudatos határ-
átlépés, mint azt a szimbolikus jelentőségét megőrző Himnusz eléneklésének 
esetei is mutatják. Továbbá a zenére is igaz, hogy azok a műfajok, melyek a 
nemzeti műveltség részét képezték, zártabb térben jelentek meg. A maros-
vásárhelyi komolyzenei életben például volt átjárás magyarok és románok 
között, egymás koncertjein való fellépés formájában, de ez nem számolta fel 
az eredendő párhuzamosságot. Ráadásul ez is elsősorban a hivatásos vagy 
részben hivatásos zenészekre volt jellemző. Az amatőr muzsikát a magyar 
társaság tagjai többnyire egymás közt élvezték.

Végül a középosztályi kultúra elemei közül a tágabban vett szórakozás-
ról érdemes említést tenni. Ez lényegében a társasági érintkezés szinte min-
den lehetőségét magába foglalta, a fürdőélettől a sportig. Éppen ezért erről a 
legnehezebb átfogó képet adni, az azonban kijelenthető, hogy magyarok és 
románok közt a határvonal itt is átjárható volt. Sőt, az sem volt szükségsze-
rű, hogy az etnikai különbség egyáltalán feltűnjön. Erre mutat például az, 
amikor a marosvásárhelyi társaságban mozgó ifjabb Lányi Oszkár levélben 
közli Kolozsvárott élő barátjával, hogy a megye román prefektusa eljegyez-
te az aradi Margineántz (Mărgineanțu) Babcyt.52 Bizonyosan nem túlzás, 
hogy Lányi gesztusa annak jele: a román prefektus és a román leány eljegyzé-
se éppen olyan fontos a középosztályi társaság számára, mintha egy magyar 
főispán öröméről adhatna számot. Az informális névhasználat pedig még in-
kább megerősíti a befogadás gesztusát. Lányi hasonló módon mindenféle et-
nikai elem említése nélkül számolt be buziásfürdői útjairól, Borszéken vagy 
Szovátán adott koncertjeiről.53 A legérdekesebb azonban találkozása Luppu 
Györggyel, ami a sport – pontosabban a tenisz – jelentőségére is rávilágít.

Lányi, aki az egyik marosvásárhelyi teniszklub játékosa volt, 1921 szept-
emberében Nagyváradon vett részt egy versenyen és itt találkozott Luppu 
Györggyel. Luppu – aki később többszörös román bajnok lett és tanköny-
vet is írt a teniszről – megállíthatatlanul menetelt a versenyen, és ez impo-
nált Lányinak. Össze is ismerkedett vele, és kiderült, hogy Luppu ismerős 
Marosvásárhely társasági életében, mert Dicsőszentmárton polgárme� e-
re volt. Amúgy „pesti ember”, de világlátott, Lányi Genfet és Bécset említi 
ilyen tekintetben. A történet néhány elemére sajnos csak következtetni tu-
dunk. Luppu évekkel később a Nemzeti Parasztpárt aradi lapjában írt cik-
keket Maniu politikai nagyságáról, románul. 1918 előtt biztosan nem ő volt 

52 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Lányi Oszkár jun., dosar 79. 3. f. Marosvásárhely, 1921. 
IV. 23. Bandihoz írt levél. 

53 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Lányi Oszkár jun., dosar 79. 6. f. Marosvásárhely, 1921. 
VIII. 15. Csepreghy Bandihoz írt levél.
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Dicsőszentmárton polgárme� ere, így minden bizonnyal 1918 vége és 1921 
eleje közt töltötte be ezt a tisztséget. Nemzetisége román, viszont Lányi-
val, mint azt a „pesti emberre” vonatkozó megjegyzés is sejteti, valószínű-
leg magyarul beszélt. Lányi amúgy sem etnikai alapon ítélte meg, különben 
nem azt írta volna a találkozásról szóló levelében magyar barátjának, hogy 
Dicsőszentmárton volt a legsikeresebb a nagyváradi versenyen, büszkék le-
hetnek Luppura.54 A tenisz más esetben is segített elmosni az etnikai ha-
tárokat, még 1940 vészterhes napjaiban is. Ezen év márciusában Lányi és 
egy teniszpartnere összefutott a marosvásárhelyi teniszpályákat kezelő Ion 
Ciupéval, akit arra kértek, hogy az előző évben használt pályákat ismét kap-
ják meg, majd kedélyesen elbeszélgettek a társasági eseményekről, például 
arról, hogy tagtársuk, Berekméri gyógyszerész végül elunta a várakozást, és 
mivel másképp nem nyithat gyógyszertárat, elfogadta a lehetőséget, hogy vi-
déken kezdjen új üzletet. Bár csak sejthető, hogy a társalgás magyarul folyt, 
több elem is jelzi, hogy a szituációt egyik fél sem érezte etnikailag defini-
áltnak. Berekméri engedélyének elmaradását Lányi a levélben, tehát utólag 
sem tulajdonította a város románosítására irányuló törekvésnek, és a román 
Ciupét egyenesen Ionelként, informális alakot használva, közelebbi viszonyt 
sejtetve emlegeti.55

ETNICITÁS ÉS KÖZÉPOSZTÁLYI KULTÚRA

Az előzőekben ismertetett esetek természetesen azokat a helyzeteket és te-
rületeket vették számba, melyek lehetőséget kínáltak az etnikai választóvo-
nal átlépésére vagy áthelyezésére. Ezekben az esetekben vagy magyar-román 
találkozásra került sor, vagy pedig a nemzeti diskurzusban szimbolikus je-
lentőségűként megjelenített kérdésben valaki ettől eltérő módon viselke-
dett. Ennek megfelelően ezek a példák nem fogják át a középosztályi kul-
túra teljességét és a találkozások összességét. Azt is számításba kell venni, 
hogy az egyéni reakciók alkalmanként kifejezetten az adott személyiségből, 
világnézetből fakadhatnak. Mindazonáltal még az ilyen esetek sem tanul-
ság nélküliek, hiszen jelzik, hogy a magyar identitás összeférhetett a nemzeti 
trauma iránti csekély fogékonysággal. Lányi megjegyzése Luppu Györgyről 
– Dicsőszentmárton is büszke lehet rá – egyértelművé teszi, hogy számára 

54 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Lányi Oszkár jun., dosar 79. 8. f. Marosvásárhely, 1921. 
IX. 7. Csepreghy Bandinak írt levél.

55 ANDJ MS Fond prov. pers. fam. Lányi Oszkár jun., dosar 87. 32. f. Targu Mures, 1940. 
március 21., Mindazon által a Marosvásárhelyi Sportklub 288 tagjából ekkor csak 9 volt 
román, 40 zsiód és 5 német. ANDJ CJ, In~ ectoratul de Poliție Cluj, inventar 399. dosar 
432. f. 32.
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nem jelentett traumát az a tény, hogy 1918 végén, 1919 elején egy román 
úriember került a város élére, ahol addig csak magyaroknak jutott hely. Pedig 
ezeket a változásokat a korabeli nyilvánosságban egyértelmű veszteségként 
emlegették, különös tekintettel következményeikre: magyar hivatalnokok 
esetleges elbocsátása, a magyar nyelv használatának korlátozása. Lányi szá-
mára azonban Luppu világlátott teniszjátékos volt, semmi több.

A többi eset - noha távolról sem meríti ki az összes lehetséges formáját 
a középosztályi kultúrának56 – is jól mutatja, hogy a középosztály szociális 
terében széles körben adódtak helyzetek és interakciók, melyek nem voltak 
szükségszerűen etnikai találkozások. Ezek kapcsán lehetőség nyílt rá, hogy 
etnicizálják, vagy éppen etnikai tartalom nélküliként kezeljék őket. Az et-
nikai tartalom amúgy is sokszor olyan külső résztvevők, megfigyelők értel-
mezése folytán került napirendre, akik az adott esetet saját elvárásaikhoz - 
nemzeti identitásukból levezetett normáikhoz - képest anomáliának látták. 
Ez egyúttal azt is jelzi, hogy a különböző cselekvések, interakciók nemzeti 
voltának eldöntésében nem csak azok résztvevői jutottak szerephez, hanem 
egyéb aktorok is.

Ettől persze még létezett a középosztályi kultúrának egy olyan szelete, 
ami erdélyi magyarok és románok számára is közös volt - habár ez leginkább 
éppen a kívülről érkezőkkel szemben mutatkozott meg. Lényegében az ilyen 
esetek nemzetiesítése mutatta meg azt is, hogy ezek nem feltétlenül nemzeti-
ek, inkább ambivalensek, értelmezhetők így is, meg úgy is. Abban a pillanat-
ban, hogy valaki az elvárható nemzeti viselkedéshez képest anomáliaként, 
normaszegésként értelmezte ezeket, ezzel az értelmezéssel szembeszegezhe-
tő volt egy olyan középosztályi kultúra, ami éppen a harmadik fél felé nem 
volt befogadó. A középosztályi kultúra így válhatott erőforrássá is a regátiak 
ellenei küzdelemben, annak demonstrálásává, hogy az erdélyiek képesek a 
magyar középosztállyal egyenlő félként együttélni.57

Ezzel együtt is túlzás lenne közös középosztályi kultúráról beszélni. 
Elég egyértelmű, hogy a bemutatott esetek inkább egy köztes mezőt jelen-
tenek, ezek mellett intézményesen is szilárd módon létezett egy magyar és 
egy román középosztályi világ. Magyar és román kaszinókkal, klubokkal, 
egyesületekkel és persze a nemzeti kultúra nagyon is nemzetinek tekintett 
intézményeivel, színházakkal, operával, zenekarokkal. Az sem véletlen, hogy 
a társasági érintkezés éppen ezeken a területeken volt a legkevésbé intenzív, 

56 Az egyik további vizsgálatra érdemes kérdéskör a szakmai és protekciós hálózatok kérdé-
se. ANDJ Fond.prov. fam. Szilágyi Sándor, inventar 106. dosar 36. 266-267 f. Aiud, 1923. 
október 16. Levél Szilágyihoz.

57 Sokatmondó ebben a tekintetben Aurel Socol, a Nemzeti Parasztpárt kolozsvári elnö-
ke esete, aki saját lakásában díszvacsorán látta vendégül a román állambiztonság által 
veszélyes irredentaként számon tartott, székelyudvarhelyi származású Asztalos Miklós 
budapesti történészt. ANIC DGP 122/1922. 46. f. 
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illetve itt volt a résztvevők számára a legegyértelműbb az is, hogy szerepvál-
lalásuk egy-egy eseményen valóban az etnikai határvonal átlépését jelenti.58. 
Ahol a közös középosztályi kultúra felszínre bukkant, az éppen a könnye-
debb műfaj és a szórakozás volt, ez jelentette azt a köztes teret, ahol a nemze-
ti hovatartozás jelentősége elhalványult.

Ez persze korántsem meglepő, ha az általunk alkalmazott etnicitás foga-
lomra gondolunk. Amíg a nemzeti kultúra fogalma szorosan kapcsolódik az 
etnicitáshoz, és így eleve láthatóvá teszi az etnikai különbségeket, addig ez a 
köztes és könnyedebb középosztályi kultúra éppen a kulturális értelemben 
vett etnicitástól maradhatott szabad. Egészen pontosan nem volt eleve elren-
delt annak jelenléte. Nem véletlen, hogy a különböző konfliktusok, elsősor-
ban a különbségek manifesztálódása nyomán – tehát a második értelemben 
vett etnicitással kapcsolatban – bontakoztak ki, igaz ennek a különbségnek 
az eszencializálása már meglehetősen paradox módon történt meg. Az erdé-
lyi románok politikai diskurzusában a regátiak erdélyiektől eltérő tulajdon-
ságai – a különböző középosztályi kultúra éppen ezt jelezte – kaptak szere-
pet, ezek mutatták meg, hogy a regátiak valójában nem is románok, hanem 
balkáni idegenek.

Mindezzel együtt a középosztályi kultúra bemutatott eseményei tipi-
kus példái a cselekvés révén megnyilvánuló, ágenséghez kötődő dinamikus 
identifikációnak. A különböző szereplők és megfigyelők értelmezése egy-egy 
esemény nemzeti voltáról nem egyezett meg, és ez hozta létre azt a feszült-
séget, ami végül mindenkit rákényszerített arra, hogy kifejezésre juttassa vi-
szonyát a nemzeti értelmezéshez. Amíg az kezdettől fogva világos volt, hogy 
a résztvevők és megfigyelők semmiképpen sem azonos csoport tagjai az adott 
esemény felől nézve, az végig vitatott maradt, hogy kik tartoznak együvé, 
és kiket zárnak ki onnan. Ebből következően ez a köztes tér nem pusztán 
átmeneti teret jelentett, hanem ennél többet: dinamikusan változó, a részt-
vevők és cselekvők kínálta definíciók tükrében és hatására átalakuló teret, 
amihez hozzáférni egyúttal a középosztályi társadalmi helyzet igazolását is 
jelentette.

58 Lányi 1936-ban nem számított rá, hogy a marosvásárhelyi román diákkongresszus szer-
vezői felkérik arra, vállaljon zongorakíséretet a kongresszus záróestjének műsorában. A 
tisztelettudóan kopogtató diákokat Lányi pozitívan mutatja be, de ezzel együtt is erről 
szóló levele egyike azon ritka alkalmaknak, amikor egyértelmű különbséget tesz a város-
ban idegen román diákok és a város magyar lakói között, dacára annak, hogy érezhető 
élvezettel ír arról is, mennyire nem váltak valóra a magyarok és zsidók előzetes félelmei a 
radikális diákoktól. ANDJ Fond. prov. pers. fam. Lányi Oszkár jun., inventar 104., dosar 
128. 85-88. f. Levél Révész Ernőnéhez (?). Marosvásárhely, 1936. április 7.
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DIVINYI ZSOMBOR

Az európai államosítási folyamat gyökerei 
és egyes államok összehasonlítása

BEVEZETÉS

Az államosítás folyamatának eredete, mint sok más politikai döntés, válto-
zás, mechanizmus egészen az ókori hellén időkig nyúlik vissza. A lauriumi 
ezüstbányák (város)állami tulajdonba vétele és működtetése szép hasznot 
hozott Athén polisz költségvetésének, sőt, olyan hatalmas f lottafejlesztése-
ket tudtak belőle finanszírozni, amelyek döntően befolyásolták a térség tör-
ténelmét. Az államosítás, mint az 1945 utáni politikai kurzus egyik fontos 
lépése, régóta a magyar köztudat része. Egy olyan intézkedés-sorozatról van 
szó, amelyet nem kizárólag a történészek szűk rétege ért és ismer, hanem a 
középiskolás tananyag részeként a legtöbb személy számára világos. A gyá-
rak – néha erőszakos – átvétele, azok átnevezése és termelési struktúrájuk 
átszabása sok ember számára ismert tény. Az államosítás mint gazdaságpo-
litikai lépés, éppen az 1945 utáni politikai berendezkedést meghatározó dis-
kurzus miatt, igen negatív képzetekhez társul, és gyakran elvész annak érték-
semlegesebb, egy demokratikus politikai rendszer keretében is megérthető és 
értelmezhető viszonyrendszere. Mostani elemzésem fő céljaként azt tűztem 
ki, hogy az államosítás folyamatáról árnyaltabb képet adjak, valamint, hogy 
összehasonlítsam más európai államokban végbement hasonló eljárásokkal. 
Ezzel kapcsolatban néhány alapvető kérdésre szeretnék majd választ találni. 
Egyrészt, vajon vannak-e érdemi különbségek a kelet- és nyugat-európai ál-
lamosítások között? Ha vannak, melyek ezek? Másrészt, találunk-e különb-
séget az egyes régiókban lezajlott államosítások alanyai (gyárak, vállalatok, 
stb.) tulajdonosi szerkezetei között? Ha igen, akkor milyeneket? Harmad-
részt, vajon a magyar történettudomány milyen részletesen foglalkozott a 
kérdéssel azóta, hogy az államosítás negatív viszonyait és eljárásrendjét iga-
zán vizsgálni lehet?

Talán az egyik legfontosabb kérdéskör, amelyet elsőként érdemes körbe-
járni a téma elemzésekor, az az ”államosítás” mint kifejezés eltérő etimoló-
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giai értelmezése lehet. A magyar szakirodalom a magántulajdonban levő ja-
vak állami tulajdonba vételével definiálja a fogalmat (akár erőszakos, akár 
nem erőszakos eszközökkel végrehajtva). Ez leginkább a német kifejezéssel 
(”Versaatlichung”) egyezik meg, melyben ugyanúgy az állam szó jelenik 
meg, kifejezve az állam kiemelt szerepét és erősödését az eljárás során. Az 
angolszász országokban a szakirodalom az államosítás helyett (a német és a 
magyar példával szemben), a ”nationalisation”, azaz nemzetiesítés kifejezést 
használja, amely már a politikai retorika szintjén is másképpen cseng. Meg-
lepő módon a francia (”nationalisation”), a cseh (”znárodneni”) és a spanyol 
(”nacionalización”) kifejezések is az angolszászhoz hasonló analógiát követ-
nek. Természetesen az etimológiai vizsgálat csak egy oldala a kérdéskörnek. 
Ha kizárólag ezt a tényezőt vennénk figyelembe, akkor azt gondolhatnánk, 
hogy az államosítások folyamatai hasonlóan zajlottak le a fent felsorolt terü-
leteken, ami természetesen ebben a formában nem igaz. Éppen ezért fontos-
nak tartom, hogy megvizsgáljuk néhány ország saját államosítási folyamatát. 
Legfőképpen azt érdemes vizsgálni, hogy milyen módszerrel történtek ezek a 
folyamatok, mely iparágakat érintették, illetve hogy okozott-e – a napi poli-
tikai csatározásokon felül – nagyobb politikai válságot az államosítási folya-
mat véghezvitele az adott államban.

NAGY BRITANNIA

Nagy-Britanniában a háború okozta csapások elemzése alapvetően két oldal-
ról közelíthető meg. Egyrészt egy pszichológiai oldalról, amely árnyalta a szi-
getország lakóinak és vezetőinek azt a képzetét, miszerint országuk sérthe-
tetlen és ők a világ legerősebb katonai hatalma. Ez nyilvánvalóan alapjaiban 
változtatta meg a politikai kultúrát, mind retorikai, mind (gazdaság)vezetési 
oldalról. Másrészt, a háború utáni időszak a királyságnak az addigi gazdasági 
berendezkedés végét is jelentette, hiszen nem, vagy csak nagyon korlátozot-
tan számíthatott a régi gyarmatbirodalmi területek gazdasági potenciáljára.1 
Nagy-Britanniában az államosítás gondolatát is magában foglaló marxizmus 
nem talált igazán sok követőre. 1883-84 fordulóján egy kis értelmiségi cso-
port által létrehozott társaság (Fabian Society) volt az, aki doktriner módon 
hirdette az állami tulajdon elsőségét. Bár a társaság két vezetője (Sidney és 
Beatrice Webb) könyvek és tanulmányok sokaságát írták az államosítás és 
az állami tulajdon előnyeiről,2 mégsem sikerült igazán mélyen beágyazni az 

1 Egerton, David 2011: War, Reconstruction, and the Nationalization of Britain, 1939–
1951. Oxford Journals, Imperial College London. 22.

2 Például: History of Trade Unionism (1894), Industrial Democracy (1897).
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alapgondolatokat a politikai élet körforgásába.3 Bár nehéz megállapítani, hogy 
miért nem lett rögtön népszerű, és miért nem került rögtön bele – főleg a bal-
oldali – pártok programjaiba az államosítás gondolata, egy konkrét esemény 
azonban bizonyosan hatással volt erre a folyamatra. A  brit szakszervezeti 
rendszer eredményes munkás-érdekvédelmi munkája egyértelműen gyengí-
tette a hirtelen és azonnali gazdasági változásokat hirdető eszméket (és az 
ezekkel szimpatizáló pártokat), így a más országokban tapasztalt népszerű-
ség Nagy-Britanniában elmaradt.4 Az államosítás folyamata így Nagy-Bri-
tanniában egy technokrata jellegű, szakpolitikai lépés volt, amely a két nagy 
párt között politikai jellegű vitákra adott okot. A háború utáni kormány-
párt, a brit Munkáspárt (Labour Party) úgy értékelte, hogy a vízüzemeket, 
az ásványi kincseket kitermelő üzemeket, tőkehús feldolgozással foglalkozó 
üzemeket és a cukorrépa termesztést, illetve annak feldolgozását szükséges 
azonnal államosítani. A  szén, vasút, gáz- és elektromos szolgáltatások – a 
korábbi államosítások miatt már állami kézben történő összpontosítása – a 
Munkáspárt szerint megfelelő gazdaságpolitikai lépés. Meglepő ugyanak-
kor, hogy a párt szerint az egyes nagyforgalmú autóutak és hidak kezelését, 
üzemeltetését és koordinációját azonban a magánszektornak kell felügyelnie, 
valamint a vas- és acélgyártás sem feltétlen jó, ha állami kézben összponto-
sul. Később, amikor államosították a vas- és acélgyártást, akkor azzal érvel-
tek a Labour Party szóvivői, hogy a vas- és acélgyártási iparágnak a feladata, 
hogy szavatolja az ország biztonságát és a jövőjét. Mindezek mellett azonban 
egyértelmű különbség – ahogy azt majd később láthatjuk – hogy a szigetor-
szág vezetői nem tartották első számú célpontnak az előbb említett nehéz-
ipari szektor állami kézbe vételét. A Munkáspártot a kormányon 1951-ben 
váltó Konzervatív Párt (Conservative Party) a politikai kampány során azt 
ígérte, hogy nem kerül sor több szektor államosítására. Kormányra kerülve 
hamar kiderült azonban, hogy az államosítás folyamatát célszerű folytatni, 
így az új politikai vezetés sem fordult el az előző kormányzat politikájától. 
Ám gazdasági indokkal már nem lehetett a további folyamatot megideali-
zálni, így más eszközhöz kellett folyamodni. A már említett vas- és acélipar 
államosítása körül csúcsosodott ki ez az új politikai diskurzus. George Doug-
las Howard Cole, aki a brit szocialista gondolkodók és teoretikusok közül 
az egyik legfontosabb személy volt, kijelentette, hogy saját számításokat vég-
zett arról, hogy az országnak mennyi vasra és acélra van szüksége a belföldi 
használatra és az exportra összesen. Ezek a számok azonban jócskán eltér-
tek a gyárakat tömörítő és koordináló Vas és Acél Szövetség számításaitól. 
A szövetség szerint 1949-re a szektor a magántulajdonosi viszonyok között 

3 Cohen, R. Kelf 1969: Twenty Years of Nationalisation. Macmillan Press, London. 15-17.
4 Cohen, R. Kelf 1969: 20-21.
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már elérte azt a termelési szintet, amelyre az országnak szüksége van.5 Ilyen 
számok mellett nem lehetett gazdasági indokokkal magyarázni, hogy miért 
kell államosítani ezt az iparágat, így a konzervatív párt Cole ideológiai tézisét 
használta fel magyarázatként. Cole szerint ugyanis, „addig nem működhet jól 
a gazdaság, amíg igazságos módon nincs elosztva a benne dolgozó emberek kezei és 
»fejei« között.” Az új politikai retorika új célokat is kijelölt, amelyek alapján 
meg lehetett kezdeni az államosítás újabb hullámát. A célok összefoglalva a 
következők voltak: 

• Újraszervezni a társadalmi tulajdont képező ipart;
• Menedzselni, azaz irányítani a monopolhelyzetet és nem szabályozni;
• Bármely pozíciót megnyitni a tehetségesek számára;
•  A munkásoknak beleszólást adni az üzem vezetésébe és a saját helyze-

tükbe;
• A javak munkások és a vezetők közti méltányosabb elosztása.6

A három utóbbi célkitűzés és retorikai elem egyértelműen a baloldali ide-
ológus miatt került bele a hivatalos kormánypropagandába, így igyekeztek 
megnyerni az ügynek az ellenoldal támogatóit is. A Lordok Házában az ál-
lamosítás újbóli vitája során Sir Stafford képviselő részéről elhangzott, hogy 
„nem engedhetjük, hogy a magánszektor egy újabb vészhelyzet idején veszélyeztes-
se a védelmünkhöz nélkülözhetetlen erőforrásokat.”7 Sőt az Ellátásügyi Minisz-
ter, G.R. Strauss, kimondta, hogy az „egyik legmeghatározóbb mutatószám egy 
modern ország számára, hogy mennyi acélt és vasat tud előállítani. Éppen ezért 
fontos, hogy az ország vezetése és ne egy privát cég döntse el ennek mértékét, ezt 
pedig csak úgy tehetjük meg, ha az állam a tulajdonos”.8 

Nagy-Britanniában alapvetően három időszakra osztható az állami érde-
keltség erősödésének folyamata:

1.  A miniszteri kontroll 1939 után nőtt meg jelentősen. Azelőtt sohasem 
volt utasítási lehetősége az üzemet felügyelő minisztérium vezetőjének.

2.  A különböző iparágakat felügyelő szövetségek tagjai egyre gyengébbek 
lettek. 1945 után hozták a szabályt, hogy maximum 5 évig lehet valaki 
tisztségviselő, de a miniszter bármennyi idő után mondhatta azt, hogy 
nem szolgálja már az adott ember a szövetség céljait, és így felmenthette.

3.  Az 1945 utáni alakult szövetségek alig voltak függetlenek az aktuá-
lis kormányzattól. A Szén Szövetség például nem is emelhette meg a 
tőkéjét miniszteri engedély nélkül, ami egyértelmű jele annak, hogy a 
kormány közvetlenül beleszólt az ország ipari vezetésébe.

5 Egerton 2011: 24.
6 Egerton 2011: 25.
7 Egerton 2011: 25.
8 Egerton 2011: 26.
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Nagy-Britannia esetében tehát kijelenthető, hogy az államosításnak fő-
leg gazdasági okai voltak, amelyek közvetlen módon befolyásolták a politikai 
közéletet. Az egyes vállalatok vezetésére való közvetlen nyomásgyakorlást 
legközvetlenebb módon az adott vállalat állami kézbe történő átvétele jelen-
tette. Rendkívül fontos tény, hogy ezek az átvételek leginkább angol magán-
személyek vagyonát érintette, akiket kompenzáltak ezekért a veszteségekért, 
így nem valamely – ellenségként felfogott – társadalmi osztály vagy külföl-
di tulajdon ellen irányult az államosítás, hanem gazdasági érdekek mentén. 
A tervgazdaság azon jelentése, mely a gazdaság teljesítőképességének néhány 
éves ciklusokra történő lebontását jelentette, Nagy-Britanniában is létezett, 
amely alapján a kormányzat képes volt megállapítani, hogy melyik iparágban 
lesz leginkább szükség a frontról visszatérő munkaerőre.

OLASZORSZÁG

Olaszországban a 30-as évek közepétől indult el egy államosítási hullám. 
Ezeket az állam által átvett vállalatok részvényeit maga az állam egy erre 
létrehozott alappal felvásároltatta, ám gyakran így sem lett 100%-os tulajdo-
nosa a cégnek. A részvényeket egy Instituio per la Riconstruzione Industriale 
(IRI)9 nevű, állami tulajdonú alap kezelte.10 Az így államosított cégek ugyan-
úgy működtek tovább, mint ahogy korábban tették. Olaszországban tehát a 
menedzsmentet, a vállalat belső felépítését és a személyi állományt ezek az 
átvételek nem érintették.

A háború lezárása után az IRI kapott egy 100 millió dolláros segélyt, amit 
arra kellett felhasználnia, hogy azokat a hiteleket visszafizesse, amelyeket az 
általa koordinált és tulajdonolt cégek a háború folyamán annak érdekében 
vettek fel, hogy ne menjenek csődbe. A háború lezárását követően az Olasz 
Kommunista Párt elővette a 30-as években zajlott államosítások kritikáját. 
Véleményük szerint nem lehet az államosítás igazságos a munkások vezetői 
pozícióba történő felemelése nélkül. Az IRI vezetése, illetve az egyes kor-
mányok azzal védték az IRI-t magát, hogy az olasz alkotmányban nincsen 
benne az a passzus, amely a legtöbb korabeli kartális alkotmányban megta-
lálható volt, miszerint a munkást megilleti a vezetés joga, vagy, hogy a gyár a 

 9 Az IRI vezetőjét és alelnökeit az államelnök nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, 3 ta-
nácsos segíti munkájukat, akiket közvetlenül a miniszterelnök nevez ki. Ezen kívül 8 de-
legált érkezik a közigazgatásból, amelyeket az egyes főosztályok vagy miniszterek jelöltek 
ki. Nem volt semmi próbálkozás, hogy a fogyasztói oldalnak vagy a munkásoknak legyen 
képviselőjük.

10 Einaudi, Marion 1950: Nationalization of Industry in We� ern Europe. In: The American 
Political Science Review, 44. 177-191.
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dolgozó nép tulajdona lenne. Ezt a kitételt például a nyugat-európai államok 
közül például a francia alkotmány tartalmazta.

FRANCIAORSZÁG

A  francia szabályozás egy viszonylag bonyolult jogalkotási kronológiában 
érthető meg a leginkább. Míg az angol államosítás fiskális-gazdasági jelleget 
mutat, az olasz pedig inkább egy tőzsdei-piaci szabályozást, addig Franciaor-
szágban ezektől meglehetősen eltérő folyamatot figyelhetünk meg.11

A háború lezárását követően a francia belpolitika egyértelműen a kelet 
felől állandó fenyegetettséget jelentő német szomszédságra fókuszált. Ez tet-
ten érhető külpolitikájukban ugyanúgy, mint gazdaságpolitikájukban. Nem 
meglepő, hogy az ország keleti felén található nehézipari gyárak vezetői ha-
marosan állami felügyelőket kaptak maguk mellé. 1946 nyarán létrejött az 
Államosított Ipar Irányító Hatósága, amely az ilyen vezetők munkáját volt 
hivatott vezetni. 1947. január 16-án az Államosított Ipar Irányító Hatósá-
gainak tagjai csak olyan személyek lehettek, akik legalább ötévnyi közszol-
gálati tapasztalattal rendelkeztek. Ez biztosította a kormányzat számára, 
hogy a saját közszolgái közül nevezhessen ki személyeket ezekre a pozíciókra. 
A francia szabályozást elemezve nem szabad elfelejtenünk, hogy a háborút 
követő évek a szuperparlamentarizmus időszaka volt az országban. Ennek a 
két időszaknak a két legfontosabb közpolitikai ismérve a gyenge, sokpárti ko-
alíciós kormányok, illetve az egyes kormányok működését alapvetően meg-
határozó közigazgatás rendkívül nagy ereje. Ennek alapján érthető az 1947-
re kritikus helyzetbe jutott gazdaság kormányzati irányításának szándéka. 
1947 nyarán – leginkább a Kommunista Párt nyomásának engedve – gyen-
gítették ezt a szabályozást.  Azt, hogy Franciaországban ez a kérdés meny-
nyire az egymást váltó kormányok aktuális politikai döntésének terepe volt, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1948 októberében és novemberében az 
FKP által szervezett tüntetések az erős állami kontroll visszaállítása érde-
kében zajlottak, mivel az 1947-es újraszabályozás nem hozta meg a kívánt 
eredményeket. A politikai csatározásoknak végül a következő év vetett vé-
get. Az 1947 végén indított Marshall-segély anyagi kereteinek felhasználását 
szigorúan ellenőrizni kívánta a kormány, így elengedhetetlen volt a kérdés 
pontos felügyelete. 1948. augusztus 17-én a parlament elfogadta az új ipar-
törvényt. Az új jogszabály második paragrafusa kimondta, hogy a kormány-
nak lehetősége nyílik szabályozásokkal és más adminisztratív eszközökkel 
a termelést befolyásolni. Fontos megjegyezni, hogy ehhez a befolyásoláshoz 
a kormánynak sem előzetes, sem utólagos engedélyre nem volt szüksége a 

11 Einaudi, Marion 1950: 192.
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parlament részéről, hanem azt miniszteri hatáskörben, saját feladatként 
végezhette. Ez, tekintve a szuperparlamentarizmus tulajdonságait, erősen 
megszilárdította a kormányzat hosszútávú gazdaságpolitikai lehetőségeit. 
Az új francia szabályzás ’A’ és ’B’ kategóriára osztotta az ipari cégeket. Az ’A’ 
kategóriába tartoztak azok a tisztán állami monopóliumba tartozó (államo-
sított) cégek, amelyek elengedhetetlenek voltak az ország talpra állításában, 
és amelyek a Marshall-segélyből nagyarányú forrásokat szereztek (pl. vasút). 
A ’B’ kategóriába tartoztak azok a vállalatok, ahol az állami szerepvállalás 
mellett megengedhető volt a magánszektor jelenléte is. Az ’A’ kategóriás vál-
lalatok vezetőit már a kabinet jelölte ki, az irányító testületnek pedig egyhar-
mad részben állami küldöttek, egyharmad részben munkások és egyharmad 
részben a fogyasztók küldöttei (kormány által delegált személyek) voltak a 
tagjai, amelyek együtt közösen alkották az ún. Irányító Testületet. Ráadásul 
a törvény 37. és 38. paragrafusa azt is megengedte, hogy az Irányító Testület 
fölé bármikor kinevezhessenek egy Biztost, amely a Testület bármely dön-
tését megvétózhatta, ha úgy ítélte meg, hogy a nemzetgazdaság érdeke úgy 
kívánja. 

A francia szabályozásról összességében elmondható, hogy egy szabályo-
zási evolúció figyelhető meg benne, amely a gyenge irányítási rendszerből el-
jutott egy markáns és szigorú vezetési-irányítási mechanizmushoz.

KELET-EURÓPA

Az eddigi példák nyugat-európai államokat érintettek, de természetesen 
nem lehet figyelmen kívül hagyni a közép-kelet-európai régió államainak 
vizsgálatát sem. Jelen dolgozat keretei nem engedik meg, hogy részletesen ki 
tudjak térni az egyes szocialista államokban lezajlott államosítások meneté-
nek vizsgálatára, de igyekszem a legfontosabb közös jellemzőket kiemelni az 
összehasonlításból. 

A kelet-európai államok háború utáni történetének ismert ténye az álla-
mosítás folyamata, amelyet Moszkvából irányítottak és vezéreltek le. Termé-
szetesen nem egyszerre és egyformán ment végbe ez a folyamat. Sőt, már az 
előzmények is teljesen különbözőek voltak. Lengyelországban például egyes 
számítások szerint már a Pilsudski-rendszer idején a nehézipari vállalatok 
60%-át államosították, azaz a szocialista rendszer már egy félig államosított 
rendszert „örökölt” meg a háború után. Ezzel szemben Magyarországra egy 
közel teljesen magánkézben lévő ipar volt jellemző, amely így természetesen 
más politikát kívánt meg. Gyorsabb, határozottabb és korábban indított ál-
lamosítási folyamat volt jellemző hazánkban, mint Lengyelországban. Az 
Európa keleti felében található államokban az állam volt a legnagyobb meg-
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rendelője a nehézipari szektornak. (Beszédes adat, hogy a Weiss Manfréd 
Művek 95%-a állami megrendelésre dolgozott.)12 Ezek az állami megren-
delések gyakran deficitesek voltak, így a gyártulajdonosok igyekeztek minél 
nagyobb arányban a szabadpiacon értékesíteni, hogy fenn tudjanak maradni. 
A nyugati államokban ezzel szemben gyakran az állami megrendelések ará-
nya jóval alacsonyabb volt ennél, és azok sem jelentettek olyan terhet, mint a 
magyar vállalatoknak. Hazánkban nem csak a termékelőállítást szabályoz-
ták, hanem a nyersanyag-termelést is. 1945 júliusában először csak az Ipar-
ügyi Minisztérium hatáskörébe vonták az eladások irányítását, majd ősszel 
bevezették a még erősebb kormánybiztosi rendszert. Berend T. Iván, a téma 
hazai nagy kutatója megjegyzi, hogy az európai államosítások jó példát, ürü-
gyet és magyarázatot szolgáltathattak a magyar államosítás számára. Ez a 
valóságban így lehetett, azonban az is bizonyos, hogy az ideológiai tényező 
más volt, és más mértékben hatott a magyar és a kelet-európai régió államosí-
tási hullámára. Korábban említettem, hogy a keleti blokk országaihoz képest 
a nyugat-európai országok állomosításait kevésbé jellemezte egy koherens 
politikai ideológia megléte. Természetesen nem lehet teljesen kizárni ennek 
hatásait, mivel a keynes-i ideológia egészen biztosan hatással volt a nyugati 
államok esetében. Egészen biztosan sokkal gyengébb volt azonban, mint a 
keleti országok állami ideológiájává váló marxizmus-leninizmusa.13 

Óriási különbség volt továbbá a tulajdonosi viszonyok tekintetében.14 
A kelet-európai államokban a vállalatok igen tekintélyes külföldi tulajdonosi 
körrel rendelkeztek, akiknek a veszteségét valamilyen módon kompenzálni 
kellett vagy kellett volna. Ebből a szempontból nagy különbséget láthatunk 
Jugoszlávia, illetve Magyarország között.15 A Tito vezette Jugoszláviában is 
elindultak 1946 után az államosítások, amelyek amerikai és brit érdekeket 
sértettek. A  kártérítésre vonatkozó külföldi kéréseket az államok vezetői 
először elutasították, ám a nyugati államoknak is megvolt erre a válaszlépé-
sük. A jugoszláv aranytartalékokat a háborús során az USA-ba menekítették 
a náci német csatlósok elől, és ezek a háború befejezését követően is ott ma-
radtak. Az államosítások kártérítésére vonatkozó amerikai igény kategori-
kus elutasítása után azonban ezeket az Eisenhower kormányzat zároltatta, 
amelyekre viszont a jugoszláv vezetésnek alapvető szüksége volt ahhoz, hogy 
talpra állítsa  a lerombolt országot. Végül Jugoszlávia esetében megegyezés és 

12 Lásd még: Berend T. Iván 1979: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1975. 
Kossuth Kiadó.

13 Baraba Ward 1946: Europe debates nationalization. In: Foreign Affairs, 25.  88-91.
14 Nicolas R. Doman 1948: Postwar nationalization of foreign propety in Europe. In: Co-

lumbia Law Review, 48. 1125-1160.
15 Seymor J. Rubin 1950: Nationalization and Compensation: A Comparative Approach.  

In: The University of Chicago Law Review, 17.  458-477.
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egy közös kereskedelmi egyezmény született, amely szabályozta az ottani ál-
lamosítások menetét, illetve az USA részére fizetendő jóvátételt. A külföldi 
vagyon államosítása hazánkban is elkezdődött, amelyet a nyugati világ meg-
lehetősen félve figyelt, tekintve, hogy a jugoszláv út hazánk esetében nem volt 
járható, illetve a Marshall-segélyből történő esetleg kizárással való fenyegető-
dzés sem igazán lett volna hatásos. A magyar vezetés a külföldi tulajdon ese-
tén kártérítést helyezett kilátásba, ám mindez csak ígéret maradt, amely nem 
érte túlságosan váratlanul a régi tulajdonosi köröket. Az így átvett üzemek 
többségi tulajdona a magyar állam kezébe került, amely így nem fizetett osz-
talékot a kisebbségi (külföldi) tulajdonosnak, ezeket a részvényeket az állam 
megvásárolni nyilván nem kívánta. A Magyar Textilgyár államosításakor az 
angol anyacég, a J&P Coats vezetője memorandumot küldött a Foreign Offi-
ce részére. „Amikor ez év márciusában a magyar kormány úgy döntött, hogy 
államosítja a teljes magyar ipart, meglepetésként ért minket, hogy az összes 
orosz csatlósállam gyakorlatától eltérően a magyarok kiemelték az államosí-
tási törvényből a »külföldi tulajdonú» cégeket. Akkor ez egyfajta gesztusnak 
tűnt a Magyarországon befektetett külföldi tőke tulajdonosai iránt. Hama-
rosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy e politika alkalmazásának egyetlen 
oka az volt, hogy úgy akarták állami irányítás alá helyezni ezeket a külföldi 
tulajdonokat, hogy ne merüljön fel a fontsterlingben fizetendő kártérítési kö-
telezettség”.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen dolgozatomban igyekeztem röviden összefoglalni azokat az eseménye-
ket, amelyek az egyes országokat jellemezték ebben a kérdésben. Természe-
tesen az elemzés közel sem teljeskörű, hiszen minden ország esetében csak 
egy-egy kiemelt momentum került bemutatásra. Ennél jóval mélyebb és sok-
rétűbb elemzésre volna szükség, amely azonban még nem készült el. Ugyan 
a nemzetközi szakirodalom foglalkozik a kelet-európai szocialista államok 
államosítási folyamatainak összehasonlításával, viszont mindezt már a nyu-
gati államokkal történő összehasonlításban nem teszi meg. Hiányzik ugyan-
akkor a nyugati országok folyamatait bemutató összefoglaló mű is. A legtöbb 
általam fellelt és feldolgozott szakirodalmat az 1950-es években készítet-
ték, és az államosítást mint aktuálpolitikai kérdést vizsgálták meg. Így hi-
ányoznak a különbségeket és hasonlóságokat igazán jól szintetizáló művek, 
amelyek segíthetnének a témát könnyebben megérteni. Emellett szintén hi-
ányoznak a hazai kutatások a témában. Nem készültek az államosítás folya-
matát összességében vizsgáló nagy művek, főleg nem a rendszerváltozás óta, 
noha erre nagy szükség volna. Így a jelen dolgozat is természetesen néha „sö-
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tétben tapogatódzik” és inkább csak iránymutatónak készülhetett a későbbi 
munkáim előtt. 

Azt gondolom, hogy a dolgozat elején feltett kérdésekre az előző oldalak-
ban igyekeztem válaszokat megfogalmazni. A válaszokból kitűnik az, hogy 
az államosítás folyamatát egyáltalán nem lehet egy azonos séma alapján leír-
ni, noha természetesen az 1945 utáni kelet-európai államokban sok hasonló-
ságot lehet felfedezni. A téma bonyolultsága, időbeni és földrajzi értelemben 
vett kiterjedtsége is nehezíti a teljes kép megalkotását. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a kelet-európai államokban 1945 után végbement változások nem 
voltak egyedülállóak, noha azok intenzitása és konfliktuskezelése nagyban 
eltér a nyugat-európai modelltől. Azonban az a közfelfogás, miszerint az ál-
lamosítás a kelet-európai szocialista államok saját, unikális jellemzője lenne, 
nem igaz. Azok elődjei tisztán észrevehetőek, noha még egyszer ki kell emel-
ni: eszközeikben jelentősen eltértek egymástól  
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SEBŐK RICHÁRD

Hivatalviselési stratégiák Békés 
vármegyében 1715-1848 között

A kora újkori Magyarország egyik legjelentősebb intézménye a nemesi vár-
megye. A magyar történettudományban fontosságához mérten több szak-
munka foglalkozik a vármegye működésével, feladataival, a központi kor-
mányszervekhez fűződő ambivalens viszonyával. Azonban az elmúlt évek 
forrásfeltáró tevékenységének köszönhetően újabb szempontok bevonásával 
még mindig árnyalni lehet a témáról kialakított képet. Terveim szerint több 
vármegye tiszti karának hivatalviselési szokásait vetném azonos szempon-
tok alapján vizsgálat alá. Várhatóan az eredmények az egyes vármegyék helyi 
viszonyain túl nagyobb léptékű következtetések levonására is alkalmasak 
lesznek. Ezért a jelen írás a hivatalviselési stratégiák feltárása egyik állomá-
sának tekintendő és részeredményeket közöl, melyhez az adatokat Héjja 
Julianna Erika doktori dolgozatának könyv formátumban megjelentetett 
archontológiájából és prozopográfiájából merítettem.1 Nagy kíváncsisággal 
fogtam a munkához, ugyanis ismereteim szerint a szerző nem végzett az 
enyémhez hasonló elemzést, emellett komoly tapasztalatokat szerezhetünk 
a hosszú évek fáradtságos munkájával összegyűjtött tisztviselői névsorok és 
a bizonyos szempontok alapján összegyűjtött kollektív életrajzok használha-
tóságáról.

Mivel elemzésemben fontos szempont az összehasonlíthatóság, ezért Szi-
jártó M. István egy korábbi publikációjának módszerét vettem alapul, melyet 
a Békés megyei adatokhoz igazítottam. Szijártó M. István Somogy vármegye 
vonatkozásában azt vizsgálta, hogy az általa készített – nem archontológiai 
jellegű – adatbázisban, melyet a somogyi tisztújítások résztvevőiből állított 
össze, milyen hivatali karrierek tipizálhatóak a vármegyén belül, illetve, 
hogy a megyei elit hogyan kapcsolódott az országos politikához. Munkájá-
ban alapvetően a valódi bírói hatalommal rendelkező vármegyei tisztség-
viselőket kívánta elemezni, azonban ahhoz, hogy az említett csoport moz-
gását jobban felderíthesse, a következő állásokat vonta be vizsgálatába: első 

1 Héjja 2009
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alispán, másodalispán, főjegyző, főszámvevő, főszolgabíró, aljegyző, főügyész, 
alügyész és alszolgabíró – azaz az esküdteket és a hadbiztosokat nem.2 Ered-
ményeiből kitűnik, hogy Somogy vármegyében „mind a káderhiány, mind a 
professzionalizáció bizonyos jelei” felbukkannak. A magas presztízsű csalá-
dok tagjai leginkább a főszolgabírói szinten lépnek be a megyei hierarchiába, 
mely állás sok, alacsonyabb rangú megyei család számára már elérhetetlen-
nek látszott. Meglátása szerint a jómódú birtokos köznemes családok az alis-
páni pozíciót használhatták ugródeszkának az országos bírói és közigazgatási 
hivatalok felé.3 

Az imént hivatkozott publikáció megközelítésétől eltérően – Héjja Ju-
lianna Erika kutatási eredményeinek köszönhetően – kiterjeszthettem 
elemzésemet a Békés vármegyében tevékenykedett esküdtekre és hadbizto-
sokra is. Fontos hangsúlyozni, hogy Héjja rendkívül részletes hivatali szer-
vezetet mutat be adattárában, azonban az átláthatóság érdekében ebben a 
munkában nem törekszem a teljes vármegyei apparátus hivatalviselésének 
feltárására. Vizsgálatomba a korszakban tevékenykedett első alispánt, má-
sodalispánt, (fő)jegyzőt, számvevőt, (fő)szolgabírót, aljegyzőt, (fő)ügyészt, al-
ügyészt, alszolgabírót, esküdtet, raktári biztost és fizetéses táblabírót vontam 
bele. A főjegyző, a főszolgabíró és a főügyész kategóriájába soroltam a korszak 
első időszakában létezett, és a kevésbé differenciálódott hivatalszervezetben 
működött jegyzőt, szolgabírót és ügyészt. Ugyancsak szükséges megjegyezni, 
hogy tiszteletbeli, ideiglenes és helyettes tisztségeket nem vettem figyelembe. 
Tehát például az alispánok között az első és a másodalispánt külön csoport-
ba utaltam, s a substitutus, a surrogatus és a tiszteletbeli alispánokat nem 
vittem fel az adatbázisba. Írásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 
Somogy és Békés vármegye hivatalviselő elitjének működésében milyen ha-
sonlóságok és milyen eltérések fedezhetőek fel?

BELÉPÉS A VÁRMEGYEI STRUKTÚRÁBA

Az 1. táblázat segítségével össze tudjuk hasonlítani a főbb vármegyei hivata-
lok betöltésének megoszlását aszerint, hogy az adott állásba – a vizsgálatba 
bevont pozíciókat tekintve – hivatali előzmény nélkül vagy egyéb vármegyei 
státuszból érkezetek a tisztviselők. Az első, egyszerűsített táblázat adatainak 
elemzésekor megállapíthatjuk, hogy az adott korszakban a struktúrán belül 
a számvevő, az aljegyző a főügyész és az alügyész állása számított „belépési 
pontnak”, ugyanis a fenti státuszokba a magasabb vármegyei hivatalokban 
töltött szolgálati idő nélkül is be lehetett kerülni. Érdekes fejlemény, hogy 

2 Szijártó 2010: 446.
3 Szijártó 2010: 464.
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a vármegyei apparátus előkelő, vezető tisztségeinek tekintett (fő)szolgabírói, 
(fő)jegyzői és másodalispáni állásba közel azonos mértékben érkeztek a vár-
megyei hivatalon kívülről és belülről. Az első alispán hivatalában – az előbbi-
ekkel ellentétben – az esetek jelentős részében a vármegyében már korábban 
is tisztséget viselt személyek látták el a feladatokat.

1. táblázat. A főbb vármegyei hivatalok betöltése

Szijártó M. István a már többször említett munkájának egyik lábjegyze-
tében felhívja a figyelmet arra, hogy az általa végzett vizsgálat eredményeit 
valamelyest torzítja az a körülmény, hogy nem állt módjában az esküdteket 
és a hadbiztosokat is bevonni az elemzésébe.4 Békés megye esetében az a ked-
vező helyzet áll fenn, hogy Héjja gyűjtése nyomán könnyen ki lehet egészíte-
ni az esküdtekkel, a raktári biztosokkal (hadbiztosokkal) és a fizetéses táb-
labírókkal a feldolgozandó adatmennyiséget. Emellett – Békés vármegyére 
vonatkozóan – jó közelítéssel meg tudjuk becsülni azt, hogyan befolyásolja 
az 1. táblázat eredményeit a három újabb pozíció beemelése. 

A két táblázat különbségeinek meghatározásakor látható, hogy az esküd-
tek döntő többsége hivatali előzmény nélkül került vármegyei szolgálatba, ez 
teljes mértékben alátámasztja a történeti szakirodalom eddigi álláspontját. 
A raktári biztosokról (hadbiztosokról) elmondható, hogy az esetek mintegy 
háromnegyedében ugyancsak az előzmények nélküli feladatvállalás volt a 
jellemző, s ezért a „belépő kategóriába” sorolható ez a pozíció is. A fizeté-
ses táblabírókkal kapcsolatban feltűnik, hogy nagyjából azonos mértékben 
jellemezhető kezdő állásként és egy újabb, a hivatali ranglétrán való elmoz-
dulásként. Továbbra is az eltéréseket hangsúlyozva megállapítható, hogy a 
kibővített táblázatban az összes alszolgabíró a feltüntetett pozíciók vala-
melyikéből lépett előre, azaz esetükben valamilyen előzetes hivatalviselésre 
szükség volt a vármegyei közösség bizalmának elnyeréséhez. A számvevők 
rekrutálódását is árnyalja a 2. táblázat, ugyanis kiderül belőle: hozzávetőleg 
csak a számvevők fele nem rendelkezett korábbi vármegyei tapasztalatokkal, 
s ezzel pontosítva az 1. táblázat eredményeit a teljes mértékben külsős sze-
mélyekkel történő feltöltésről. Az aljegyzők összehasonlításakor majdnem 
megegyezik a két táblázat, s szinte kivétel nélkül kezdő pozíciónak mutatko-
zik az aljegyzői megbízatás. A főszolgabírók megítélését egy kissé módosítja 

4 Szijártó 2010: 447. 8.lj.

(els ) alispán másodalispán f jegyz számvev f szolgabíró aljegyz f ügyész alügyész alszolgabíró

hivatali el zmény nélkül 3 4 10 9 15 15 10 6 9

el lépés más hivatalból 10 3 13 0 13 0 3 0 10

összesen 13 7 23 9 28 15 13 6 19
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a 2. táblázat, hiszen a főszolgabírók háromnegyede a vármegyei hierarchián 
belülről érkezve kapott állást. Az egyezésekre áttérve látható, hogy az első 
alispáni, a másodalispáni, a főjegyzői, a főügyészi, az alügyészi hivatalok a 
kevésbé befolyásos, a főként járási feladatokat ellátó alkalmazottak (esküdt 
és raktári biztos) által jórészt „érintetlenek maradtak”. A két táblázat ösz-
szevetéséből megfogalmazódik az a feltételezés, hogy Békés vármegyében a 
vizsgált periódusban az alszolgabírói, a főszolgabírói és a számvevői pozíciók 
jelenthették a megye kevésbé tehetős családjainak a „kitörési pontot” és az 
elérhető legmagasabb állások egyikét szűkebb pátriájukban.

2. táblázat. A vizsgált teljes apparátus kezdő vármegyei pozícióinak betöltése

HIVATALI MOZGÁSOK A VÁRMEGYÉBEN

A következő táblázatban a vármegye szervezetén belüli mozgások láthatók, 
melyek között van néhány, a várakozásokkal ellentétes eredmény is. Ameny-
nyiben az adatokat a kisebb presztízsű állások felől kezdve ismertetem, akkor 
az első említésre méltó adalék az, hogy az esküdti feladatokat ellátó szemé-
lyeknek közel hasonló esélyük volt megszerezni a főszolgabírói hivatalt (8), 
mint az alszolgabíróit (11). A harmadik gyakrabban előforduló lehetőségnek 
a raktári biztosi pozíció elérése tekinthető (5). Tehát elmondhatjuk, hogy az 
esküdti állásban szerzett tapasztalat és a közösség megelégedettségére vég-
zett tevékenység mind az alszolgabírói, mind pedig a főszolgabírói állásra is 
esélyessé tehetett valakit, valószínűsíthetően az egyéni adottságok mellett a 
családi háttér is befolyásolta azt, melyik pozícióba tudott továbblépni a ko-
rábbi esküdt. Ha az 1794. évi Békés vármegyei fizetési kimutatásokkal vetjük 
össze a három lehetséges karrierutat, akkor egy 100 forint javadalmazással 
bíró esküdtnek mind a 115 forintot a konyhára hozó raktári biztosi, mind a 
150 forint fizetéssel járó alszolgabírói, mind pedig a 300 forintos jövedelmet 
ígérő főszolgabírói állás is felfelé irányuló elmozdulást jelenthetett anyagi 
szempontból.5 A táblázatból jól látható, aki az alszolgabírói hivatalt szerezte 
meg, szinte kivétel nélkül csak egy irányban tudott tovább haladni, mégpe-
dig a főszolgabírói pozíció felé. A megyei ügyészségi hivatalokkal (főügyész és 
alügyész), valamint a számvevőséggel összefüggésben felvethető, hogy ezek a 

5 Héjja 2009: 92.

(els ) alispán másodalispán f jegyz számvev f szolgabíró aljegyz f ügyész alügyész alszolgabíró esküdt raktári biztos fizetéses táblabíró

hivatali el zmény nélkül 3 4 10 5 7 14 10 6 0 57 17 5

el lépés más hivatalból 10 3 13 4 21 1 3 0 19 5 6 7

összesen 13 7 23 9 28 15 13 6 19 62 23 12

Mark Pittaway.indd   315 2012.11.21.   18:36:31



316  HATÁROKON TÚL: NEMZET, ETNIKUM, TÁRSADALOM

pozíciók a vármegyei hierarchián belül a legszerteágazóbb lehetőségeket kí-
nálták a rendszeren belüli mozgásra. Az elmozdulások alacsony száma miatt 
nem rajzolódik ki egy kétséget kizáró csapásirány, így akár azt is mondhat-
juk, hogy az ügyészek vádlói szerepköre – az egyéni adottságoktól függően 
– a sikert és a bukást is magában rejthette.

3. táblázat. Előlépések a vármegyében 

Az aljegyzői állás áttekintése után megfogalmazható, hogy közel azonos 
arányban tudta egy aljegyző a pályáját főjegyzőként, vagy a járásigazgatás na-
gyobb eljárási szabadságát kínáló alszolgabírói vagy szolgabírói hivatalokban 
folytatni. A táblázat alapján úgy tűnik, hogy az adott korban a főszolgabí-
rói hivatal volt az a pozíció, melyből szinte csak felfelé vezetett egy karrier 
olyan esetben, amikor lehetőség nyílt újabb állás megszerzésére, és nem ez 
jelentette a hivatalviselő számára a végállomást. Hiszen egy főszolgabíró el-
nyerhette a fizetéses táblabíró állását, vagy a kora újkori vármegyei struktú-
ra nagy presztízsű, központi vezető tisztségeinek egyikébe léphetett feljebb. 
A főjegyzői munkakörből való elmozdulások teljes mértékben megerősítik a 
szakirodalom azon álláspontját, miszerint a főjegyzőség belépő az alispáni 
hivatalba. Ugyanakkor az adatok nem erősítik meg azt a szemléletet, hogy 
általában a másodalispán lép eggyel feljebb és lesz első alispán. Valamint 
van még egy jelenség, amelyet feltétlenül szükséges nyomatékosítani: Békés 
vármegyében – az adatok szerint – inkább a másodalispánok voltak azok a 
személyek, akik a vármegye politikai közösségét összekötötték az országos 
politika vérkeringésével a diéták szünetében.

A MÁSODALISPÁNOK HIVATALI PÁLYÁJA

Héjja archontológiája szerint a másodalispáni hivatal Békés megyében a 19. 
század húszas éveinek végén szerveződött meg, a vármegyében először Rosty 
Albert töltötte be ezt a pozíciót 1819 szeptemberétől.6 Már tudjuk, hogy a 

6 Héjja 2009: 104.

országos méltóság (els ) alispán másodalispán (f )jegyz számvev (f )szolgabíró aljegyz f ügyész alügyész alszolgabíró esküdt raktári biztos fizetéses táblabíró

(els ) alispán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

másodalispán 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(f )jegyz 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

számvev 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

(f )szolgabíró 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

aljegyz 0 0 0 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0

(f )ügyész 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

alügyész 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1

alszolgabíró 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1

esküdt 0 0 0 0 2 8 0 0 0 11 0 5 1

raktári biztos 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0

fizetéses táblabíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

összesen 5 10 3 13 3 21 1 3 0 17 6 5 8
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hét másodalispánból csak három személy esetében előzte meg a megbízatást 
valamilyen vármegyei funkció, míg négyen hivatali előzmény nélkül kerül-
tek állásukba (1. táblázat). Rosty Albert (1819-1826), Németh Antal (1843-
1846) és Tomcsányi József (1846-1849) másodalispánok korábban is visel-
tek hivatalt a vármegyében, Rosty – a vizsgálatba bevont tisztségek közül 
– aljegyzőként kezdte pályáját (1803-1812), majd főjegyző lett (1812-1819), 
utána pedig másodalispán, pozíciójától többszöri lemondással vált meg, mely 
huzavona ártott tekintélyének és a főispánnal, Lánczy Józseffel való kapcso-
latának. A vármegyei szolgálatai után országos hivatalt nem vállalt, 1845-
ben Pest–Pilis–Solt és Békés vármegyében fekvő birtokai adómentességéről 
lemondott, vállalva a házi- és a hadiadó fizetését.7 Németh Antal megyei 
karrierjét nem lehet sikertörténetnek nevezni, ugyanis a tisztújítások alkal-
mával nehezen tudta megszerezni a választók bizalmát, a számvevői megbí-
zatásának végén (1828-1837) 1837 áprilisában szenvedte el talán legnagyobb 
vereségét, amikor a főszolgabírói, a vízi és úti biztosi, a fizetéses táblabírói és 
a másodadószedői posztra is másokat sokkal alkalmasabbnak találtak nála, 
ráadásul még a számvevői állásában sem erősítették meg. A fenti előzmények 
és hat év mellőzöttség után 1843-ban kis különbséggel Omaszta Zsigmond-
dal szemben másodalispánnak választották, azonban a politikai széljárás 
három évvel később sem kedvezett Némethnek, aki lemondott másodalispá-
ni állásáról azért, hogy versenybe szálljon az első alispáni hivatalért, melyet 
Szombathelyi Antal nyert el.8 Tomcsányi József „klasszikusnak” mondható 
vármegyei karriert9 futott be az 1848-as forradalmat megelőző időszakban: 
működését 1832-ben kezdte esküdtként, mely állását 1840-ben a csabai járás 
alszolgabírói feladataira cserélt. Három évvel később, 1843-ban ugyanannak 
a járásnak a főszolgabírójává választották, a következő re� auráción pedig 
másodalispánná. A vizsgált periódus időhatárát túllépve, de egy ember életét 
a haláláig figyelve – Tomcsányi 1849 júniusában lemondott másodalispáni 
pozíciójáról, mert Arad vármegye főispánjává nevezték ki, 1850-ben amnesz-
tiában részesült, majd 1860-ban Csongrád, 1867-ben pedig Békés vármegye 
főispánjává tették meg, s a Deák-párt egyik legtekintélyesebb politikusának 
számított.10

Áttérve a másodalispánok azon alcsoportjára, melynek tagjai vármegyei 
hivatali előzmények nélkül nyerték el állásukat, megállapíthatjuk, hogy a 
megyei jómódú birtokos köznemesek számára az egyik legfontosabb, a vár-
megye valódi irányításával és komoly presztízzsel járó hivatalát olyan sze-
mélyek töltötték be jórészt (Horváth II. Antal, báró Wenckheim Béla és gróf 

 7 Héjja 2009: 430-432.
 8 Héjja 2009: 391-392.
 9 Dominkovits 1991: 9.
10 Héjja 2009: 488-489.
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Wenckheim József), akiknek karrierje a vármegyei szint fölött kezdődött. 
Horváth II. Antal nagyapja Horváth Zsigmond Békés vármegye főispáni 
méltóságát töltötte be 1801–1809 között, Horváth János, a másodalispán 
apja, Békés vármegye többszörös diétai követe, császári és királyi kamarás, 
illetve a dunántúli kerületi tábla ülnöke volt. Szentgyörgyi Horváth II. An-
talt 1832-ben választották másodalispánná egy ciklusra, kerületi táblai bíró, 
többször Békés vármegye országgyűlési követi feladatait is ellátta. 1848 júli-
usától Bács–Bodrog vármegye főispánja, majd kormánybiztosi feladatot ka-
pott, 1869–1871 között pedig Sopron vármegye főispáni helytartója volt.11 
Az 1839–40. évi diéta titkosrendőri jelentésében így jellemezték: „Apja 
nagyon gazdag és évi 10–12 000 Cft apanázst hagyott neki befolyni. A deb-
receni Ker. Tábla tb. ülnöke volt, azonban röviddel az ogy. előtt lemondott 
állásáról, hogy annál biztosabban megválasszák ogy. követnek. Korlátozott 
lelki adottságokkal rendelkezik és követtársa (br. Wenckheim Béla) befolyá-
sa alatt állt, akinek már az ogy. kezdetén nagyon alárendelte magát és akara-
tában teljesen béna volt, miközben magán kapcsolataiban a konzervatívoktól 
nem idegenkedett és szívesen közeledett egy kevésbé függő helyzetbe – pol. 
tekintetben is.”12 

Báró Wenckheim Béla jogi tanulmányainak befejezése után ügyvé-
di vizsgát tett, 1837-ben nagy fölénnyel másodalispánná választották, de a 
következő tisztújításon lemondott és elhatárolódott minden további hiva-
talviselé� ől. 1848. április 21-én Békés vármegye főispánjának nevezték ki, 
s aktívan támogatta a szabadságharcot. Amnesztiája után többször Békés 
vármegye főispánjának tették meg (1860 és 1865), majd belügyminiszter 
(1867–1869), utána pedig a király személye körüli miniszter (1871–1879) 
volt.13 Gróf Wenckheim József is jogi tanulmányokat folytatott, melyek után 
Pozsony vármegye főjegyzőjeként tevékenykedett, később császári és királyi 
kamarás, valamint a kőszegi kerületi tábla bírája is lett. 1840 novemberében 
választották Békés megye másodalispánjának, azonban másfél év után csa-
ládi okokra hivatkozva benyújtotta a lemondását és felmentését kérte a főis-
pántól. Wenckheim József a családi birtok igazgatására fordította energiáit, a 
szabadságharcot ő is támogatta, majd kegyelmet kapott.14

A négy fős alcsoportból egyedül Cseh Ferenc rendelkezett szerényebb 
családi és anyagi háttérrel, de ő is jogot végzett. 1828-ban másodalispánná 
választották, mely hivatalt az első alispánira cserélte 1832-ben.15 Ezzel a hi-
vatali elmozdulással ő volt az egyetlen személy, aki a másodalispánból első 

11 Héjja 2009: 300-301.
12 Pálmány 2011: 942-943.
13 Héjja 2009: 513-514.
14 Héjja 2009: 515.
15 Héjja 2009: 250-251.
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alispánná előlépést megtette, s ez az adalék árnyalja a szakirodalmi véleke-
dést.16 Úgy feltételezem, hogy Békés vármegye közössége a másodalispáni 
hivatalt nagyjából ugyanakkora arányban tekintette a köznemesi hivatalvi-
selés egyik lehetséges csúcsának, vagy mint az egyik eszköznek a vármegye 
országos politikai szinten történő főnemesi képviseletéhez valamint a megye 
földrajzi távolságából fakadó hátrányok lefaragásához és az országos vérke-
ringésbe kapcsolásához.

*

Összegzésképpen a munka elején felvetett kérdésre azt a választ adhatom, 
hogy amíg Somogy vármegyében az aljegyzői, az alügyészi és az alszolgabí-
rói pozíció számított „belépési pontnak”, addig Békésben az aljegyzői, az al-
ügyészi, a főügyészi és a számvevői állásoknál is kezdhették pályafutásukat a 
korábbi tapasztalattal nem rendelkezők. Somogyban az első alispáni és a fő-
jegyzői hivatalok olyan beosztásoknak számítottak, amelyekbe döntően csak 
a vármegyében már kipróbált és a helyüket megálló személyek kerülhettek, 
a két kategória „átmeneti típusának” tekinti Szijártó M. István a főszolga-
bírói, a számvevői és a másodalispáni munkakört. A fentiekkel ellentétben 
Békésben csak az első alispánok tűnnek a vármegyei szolgálatban feltétlenül 
kipróbált embereknek, míg utóbbi megyében a főszolgabírók, a főjegyzők és a 
másodalispánok posztja is inkább az átmeneti típusba tartozik. Szijártó M. 
István megjegyzésére – miszerint torzítja az esküdtek és a hadbiztosok kiha-
gyása az elemzését – azzal a feltételezéssel tudok reagálni a békési adatokból 
kiindulva, hogy gyaníthatóan csak az alsóbb, járási vonatkozású tisztségek 
eredményei módosulnának kisebb mértékben, míg a vármegyei vezető tiszt-
ségekre vonatkozó adatokat alig befolyásolnák.

Az alispánok rekrutálódásánál a szakirodalommal ellentétes eredmény 
Somogyban az, hogy szinte egyikük sem töltötte be a főjegyzői hivatalt, míg 
ebből a szempontból Békés vármegye a „tudományhoz jobban illeszkedik” 
és az összesen húsz első és másodalispán közül heten korábban főjegyzők is 
voltak, de a hét személy közül hatan közvetlenül első alispánnak léptek elő. 
Szijártó M. István három jól elkülöníthető csoportot tudott meghatározni 
aszerint, hogy mekkora a kívülről érkezők aránya: az első és másodalispánok, 
illetve a főjegyzők körében egyharmados, a főszámvevők, a főszolgabírók és 
a főügyészek esetében fele-fele, míg a harmadik csoportba azok tartoztak, 
amely állásokba leginkább új belépők érkeznek (alszolgabírók, alügyészek 
és aljegyzők). Békés megyében viszont más csoportbeosztás alkalmazása 
indokolt, ugyanis az első alispánoknak külön csoportot kell képezniük, hi-
szen közel háromnegyedük a hivatali apparátuson belülről érkezett és ezt az 

16 Balázs 1986 és Dominkovits 1991
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arányt egyéb más posztnál sem közelítik meg az utánpótlásban. A második 
csoportba másodalispánok, főjegyzők, főügyészek, főszolgabírók és alszolga-
bírók sorolhatók a közel fele-fele aránnyal, valamint a harmadik kategóri-
át a számvevők és az alügyészek adják a teljes mértékben kívülről jövőkkel. 
Véleményem szerint Békés vármegyében a hivatalnokok Somogyhoz képest 
kevésbé kötött hivatali elmozdulási sémákat követtek, a megye apparátusa 
talán jobban megengedte az egyéni döntések szabadságát még úgy is, hogy az 
alszolgabíró–főszolgabíró, alügyész–főügyész, aljegyző–főjegyző előrelépések 
a professzionalizáció megjelenését mutatják.
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SZALAI LÁSZLÓ

Patriotizmus és forradalom

Az alábbi tanulmányban a patriotizmus és forradalom kapcsolatát elemzem, 
a nacionalizmus-elméletek és az 1917-es oroszországi forradalom szakiro-
dalma, valamint Lenin írásai alapján. A szerteágazó tematikából az 1789-es 
francia forradalom és az 1917-es orosz forradalom alapján vizsgálom a haza-
fogalom változását, illetve a nemzethez való viszonyt. 

A PATRIOTIZMUS ÉS A NACIONALIZMUS 

A nemzet modern képződmény, a kutatók többsége a 18. század utolsó ne-
gyede és a 19. század első évtizede közé teszi a megjelenését. Kialakulásában 
fontos szerepet játszott a szekularizáció, a kapitalizmus, a bürokrácia és a 
forradalom. Ekkoriban vált közkeletűvé az az eszme, hogy a világ különál-
ló nemzetekre oszlik, amelyek saját jellegzetességekkel bírnak, a nemzetek a 
politikai hatalom forrásai, illetve az emberek csak akkor szabadok, ameny-
nyiben autonóm nemzethez tartoznak, továbbá a nemzetközi béke és biz-
tonság attól függ, hogy minden nemzet autonóm legyen, lehetőség szerint a 
saját államában.1 A nacionalizmus mint szekularizált vallás, az isteni akarat 
helyére a nemzet jogát helyezte, a szabadság és testvériség eszméjét. Ez az új 
ideológia a felvilágosodás azon meggyőződésére megy vissza, hogy az ember 
értelme által önmaga is meg tudja szervezni a társadalmat.2 Elie Kedourie 
szerint a szekuláris, forradalmi nacionalizmus eszméjének kialakításában 
kulcsszerepet játszott Immanuel Kant, aki az isteni akarat helyére az ember 
szabad és autonóm akaratát állította. A francia forradalom gyakorlatán túl 
Kant és Herder, illetve a romantikusok, Fichte, Schleiermacher, Schlegel és 
Arndt művei szolgáltatták a nacionalista politika szellemi bázisát. Ebben az 
eszmében a nemzet és az állam egyesült, és az egyén igazi szabadságát úgy 

1  Smith 2000.
2  Smith 2008: 137-138.
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nyeri el, ha valamelyik nemzetállam tagja lesz, amely megte� esíti a kulturá-
lisan és nyelvileg egységes nép akaratát. A francia forradalom során az antik 
városállamot idealizálták, annak világos területi határait, igazságszolgáltatá-
si hagyományait, polgár tudatát és lelkes patriotizmusát. A politikai szolida-
ritás kifejeződését kere� ék a múltban, ennek a szolidaritásnak a kialakítását 
az oktatással és a közművelődéssel akarták elérni, ezáltal szabad és egyenlő 
embereket teremteni, a haza iránti odaadást erősíteni, a törvények tisztele-
tét elmélyíteni.3 A szülőföld iránt érzett szeretet és a haza iránti odaadás, a 
patriotizmus közötti különbség abban nyilvánul meg, hogy a patriotizmus 
haza-fogalmával leírt terület a sokszorosa a szülőföld területének, ahol sze-
mélyesen ismerjük az ott lakókat, a szokásokat, amiről konkrét emlékeink, 
vizuális élményeink vannak. A haza fogalma történetileg változó, például a 
13-14. század óta a nemesség, a politikai közösség államával fonódott össze, 
míg a modern nemzeti közösség kialakulása után a nemzethez kapcsolódó 
nemzetállami patriotizmus váltotta fel.4 Ugyanakkor Walker Connor sze-
rint a patriotizmus szemben is állhat a nacionalizmussal. A patriotizmus fo-
galmát csak az állam és területe iránt érzett lojalitásra lehet alkalmazni, míg 
a nacionalizmus fő jellemzője a nemzet mint etnokulturális közösség iránti 
odaadás. A 18. század a hazafias társadalmak aranykora, a hazai erkölcsök, 
az egészségügy, a gazdaság stb. javítását célul kitűző mozgalmak, társaságok 
keletkezésének ideje. Ez a patriotizmus mind formájában, mind pedig tar-
talmában különbözött a nacionalizmus filológiai, történelmi és néprajzi ele-
mek keveredéséből kialakult célkitűzéseitől. A patriotizmus praktikus céljai 
a mezőgazdaságban, az egészségügyben és a kereskedelemben szemben álltak 
a 19. századi nemzeti mozgalmak célkitűzéseivel a nemzeti kultúra és társa-
dalom újraalkotásáról. Az állam és a nemzet szétválasztása fontos ebben a 
tekintetben, a gondolatmenet szerint az állam egy adott területhez tartozó 
autonóm intézményrendszer, a nemzet viszont a kulturális és történelmi kö-
zösség egy típusa. Mostanában az államhoz való lojalitást is magában foglalja 
a fogalom. Manapság, amikor az állam politikai közössége egybeesik a nem-
zet kulturális közösségével, nehéz megkülönböztetni a két eltérő lojalitást.5

A francia forradalommal kezdődően a patriotizmus forradalmi-népi for-
májában az állami (territoriális-politikai) tényező volt a döntő, az etnicitással, 
a történelmi folytonossággal vagy a nyelvvel szemben. A forradalomban ki-
harcolt társadalmi vívmányok megvédése állt a patrióta-hazafias lelkesedés 
hátterében. Az 1789-es francia forradalomban a patrióta jelentése a forra-
dalmárral, a világszabadságért küzdővel volt azonos, a felvilágosodás nem-

3  Smith 2008: 138-139.
4  Szűcs 1984: 111-113. és 122-123.
5  Smith 2008: 144-145.
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zeti programjának képviselete következtében.6 1870 után a nacionalizmus a 
korábbi baloldali, liberális gondolatokkal való rokonságtól eltávolodva sovi-
niszta, kirekesztő jobboldali mozgalommá alakult. A „birodalmak korában” 
Hobsbawm szerint a nacionalista mozgalmak egyöntetűen elutasították a 
proletár mozgalmakat. A nacionalizmus és az internacionalizmus egymást 
kizárónak tűnt, de az emberek identitását különböző helyzetekben más-más 
lojalitások mozgatják. Az első világháborút támogató munkások példáját 
hozza fel Hobsbawm, akik egy évvel a háború kitörése után már sztrájkoltak 
a háborús kormányzat ellen. A különböző politikai mozgalmak (a naciona-
lista, szocialista vagy vallásos) keveredtek egymással, jól ismert a vallás és a 
nacionalizmus szövetsége, például Lengyelországban. A szociális követelések 
és a nemzeti törekvések kombinációja is nagyon hatásosnak bizonyult, ezt 
példázza ugyancsak Lengyelország esete, ahol a Lengyel Szocialista Párt ve-
zetése hozta meg az egyesülést. Az osztály- és a nemzettudat közötti hierar-
chia felállítása helyett a kettő keveredése, a kettő tudatforma közötti komp-
lex viszony a jellemző.7

Marx és Engels szerint a feudalizmus viszonyai között kezdődött meg a 
nemzetek kialakulása, ugyanakkor a kapitalizmusban válik a nemzetállam 
az alapvető államformává.8 A kialakuló világpiac megszünteti a korábbi nem-
zeti elzárkózást és kozmopolita fogyasztás, termelés lép a helyébe, továbbá a 
feudalizmus sokszínű rendi rétegződéséhez képest egységesítette a különbö-
ző viszonyokat a társadalmi osztályokon belül.9 A nemzetek eredetéről írva 
Engels a nyelvek elkülönülését tartotta a nemzetállam alapjának. A  nyelvi, 
területi, gazdasági, kulturális egység már a középkorban megalapozódott. 
A tőkés fejlődéssel a nemzeti korlátok egyre inkább megszűnnek, az életvi-
szonyok különbözősége csökken.10 A munkásoknak azért nem lehet hazájuk, 
mivel a tőkés viszonyok között az állam a burzsoázia osztályuralmát szolgál-
ja. A  forradalom után viszont „ a nemzeten belüli osztályellentéttel együtt 
a nemzetek egymással szemben ellenséges magatartása is eltűnik.”11 Mivel a 
kapitalizmus nemzetközivé tette az osztályszerkezetet, ezért a munkásosz-
tály egy nemzeten belüli küzdelme a kommunizmusért valójában nemzetközi 
ügy. A területi közösség sajátosságai nem fognak eltűnni, ezt támasztja alá, 
hogy az antikvitásban a polisz, a feudalizmusban a rendi-korporációk, a kapi-
talizmusban pedig a nemzetállam alapját képezte/képezi.12 A polgári nemzeti 

 6 Hobsbawm 1997: 112-116. és Szűcs 1984: 153. 
 7 Hobsbawm 1997: 153-158.
 8  Tőkei 1988: 469.
 9  Marx-Engels 1963: 19-20.
10  Tőkei 1988: 469-470. és Marx-Engels 1963: 33.
11  Marx-Engels 1963: 33.
12 Tőkei 1988: 473-476.
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mozgalmakat támogatni kell az elnyomó, reakciós államokkal szemben, vagy 
a nemzet különválását a burzsoá uralom alól. A nemzet eszköz a feudális és 
burzsoá osztályok kezében, hogy eltérítsék a munkásokat és a parasztokat a 
forradalomtól. 

NEMZETI IDENTITÁS AZ OROSZ BIRODALOMBAN

A 20. század elején az orosz nemzeti identitás még nem volt egységes, mely-
nek okát alighanem az egységes oktatás hiányában, a rendkívüli térbeli tá-
volságokban és a regionalizmusban kell keresnünk. A  helyi gazdasági, kul-
turális és családi kapcsolatok erősebbek voltak az országos kötelékeknél, 
amelyek kialakíthatták volna az egységes orosz nemzeti identitást. David 
Brandenberger szerint sem a cári rendszer, sem a korai szovjet rendszer nem 
tudta koherenssé tenni a nemzeti identitást. A fő ok az oktatásban és a saj-
tóban megjelenített nemzeti múlt hiányában keresendő: a nemzeti hősök és 
egy dicső nemzeti múlt (csaták, nemzeti dinasztia) megalkotásának hiánya 
magyarázza, miért nem alakult ki egységes orosz nemzeti identitás. Árnyalja 
a képet, hogy a nép természetesen rendelkezett leegyszerűsített ismeretek-
kel történelmi személyiségekről, eseményekről, így népszerű volt IV. Iván 
és Nagy Péter, Kutuzov és Szuvorov, illetve a parasztfelkelések vezetői, Pu-
gacsov és Razin. A népi folklórban regionálisan jelentős eltérések voltak az 
egyes személyiségek megítélésében. A  század elején a regionális tudat erő-
sebb, mint a közös haza tudata, ez az első világháború idején jól látható, ami-
kor is az orosz közkatonák nem értették, miért harcolnak, csak a szülőfalu 
védelme motiválta őket. Mindez 1917-re sem változott, az egységes orosz 
nemzeti identitás továbbra is hiányzott. Az 1920-as évek közepén végzett 
felmérések bizonyítják, hogy a parasztok körében sokkal erősebb volt a helyi 
kötődés (kosztromai, vlagyimiri, stb.), mint a nagyorosz birodalmi tudat. Az 
oroszok meghatározásában az idegen, nem orosz népektől való elhatárolódás 
volt a fő jellemző, vagyis a negatív megkülönböztetés.13

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS A FORRADALOM A CÁRI 
BIRODALOMBAN

A  hosszúra nyúló első világháborúban a területi veszteségeket a belső tár-
sadalmi problémák tovább növelték, ezek végül 1917 februárjában robba-
náshoz vezettek. A  háború kitörésekor még a császárhű patriotizmus volt 

13  Brandenberger 2002: 10-16.
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a jellemző, úgy tűnt, hogy a birodalom integratív ereje még nem veszett el.14 
A nem-orosz népek is lojálisnak bizonyultak a cárhoz és százezrével szolgál-
ták őt a háborúban. A lengyelek az újraegyesülést a cár uralma alatt tervez-
gették. Az általános lelkesedés közepette csak a szociáldemokraták ellenez-
ték a háborút. A  németeknek ugyanakkor diszkriminatív intézkedéseket 
kellett elszenvedniük, bezártak német iskolákat és egyesületeket, nyilváno-
san tilos volt németül beszélni.15

Lenint is váratlanul érte a világháború kitörése, miként a munkásmoz-
galom egészét. Az európai szociáldemokrácia jelentős csoportjai támogatták 
a háborút, a munkáspolitika, az internacionalizmus nacionalista-honvédő 
szempontokra cserélődött.16 A háború gazdasági- és osztályszempontú érté-
kelése volt a kiindulópont Leninnél, a háború demokratizálásával szemben, 
a haza védelme csak a háború rabló céljainak igazolása.17 A haza védelmének 
gazdasági háttere: „Valamennyi nagyhatalom a világ kirablásáért, felosztásá-
ért, piacokért, népek leigázásáért visel háborút.”18 A munkásmozgalom felső 
rétegét a befolyó profitból csepegtetett morzsákból vásárolják meg. A haza 
védelme jelszó, ha az imperialista hazát kell védeni, ez nem megengedhető, 
de egy antiimperialista nemzeti felkelés esetén már támogatandó. A világ-
háborút a szocialista forradalom kitörésének szempontjából vizsgálta Lenin, 
innen kiindulva logikailag érthető elemzésének lényege, vagyis a nemzetek 
egymás elleni háborúját minden nemzet munkásainak saját kormányuk 
megbuktatásáért vívott polgárháborúvá kellett átalakítaniuk. Lenin szerint 
a cári monarchia veresége a háborúban forradalomhoz vezet, az orosz for-
radalom pedig az európai forradalom előfeltétele lesz.19 1917 májusában a 
hadsereg szolidaritásában már komoly törést lehetett érzékelni a tisztek és 
a közkatonák között.20A cári autokrácia bukása azért volt lehetséges, mert 
a nem-orosz népek körében is hitelét veszítette. Fontos megjegyezni, hogy a 
lengyel és kurlandi területek a központi hatalmak megszállása alatt voltak. 
A perifériákon is voltak orosz munkások, ez a helyi nemzeti mérsékelt erők-
kel könnyen konfrontációhoz vezethetett. A  földfoglalás Nyugat-Ukrajná-
ban és Fehéroroszországban volt különösen jelentős mértékű, mert itt volt az 
ún. feketeföld övezet, a parasztok itt szinte kizárólagosan a földesúri földe-
ken dolgozhattak. A földbirtokosok lengyelek és oroszok voltak, az etnikai 
konfliktus így erősítette a szociális szembenállást, míg a közelben húzódó 

14  Fitzpatrick 2008: 38. és Kappeler 2008: 284.
15  Kappeler 2008: 284.
16  Galántai 2000: 143-144. és Krausz 2008: 192-194.
17  Lenin 1971: 98.
18  Lenin 1971: 98.
19  Krausz 2008: 355. 
20  Fitzpatrick 2008: 53.
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front a radikalizálódó katonákon keresztül hatott a parasztokra. A nyugati 
parasztság gyűlölete a balti német és lengyel földesurak ellen irányult, míg a 
keleti nomádság az oroszokkal került konfliktusba. A társadalmilag mobili-
zált parasztság a városokban idegen etnikumú népekkel találkozott, amelyek 
felemelkedését akadályozták. A  klasszikus modell a déli és nyugati város-
okban a zsidó és örmény vallási-etnikai diaszpóra csoportok ellen irányu-
ló megkülönböztetés volt. A keleti területeken az orosz nem-orosz ellentét 
volt az alapvető. A  forradalom etnikai-társadalmi struktúrája ennek meg-
felelően a társadalmi és nemzeti ellentmondások bonyolult hálóját alkotta.21 
Az Ideiglenes Kormány liberális nemzetiségi politikát folytatott, minden 
polgár megkapta a polgári és szabadságjogokat, és személyesen a nemzeti és 
kulturális jogokat. A kivételes rendszabályokat a zsidók és az idegenek ellen 
felfüggesztették. Az Ideiglenes Kormány alábecsülte a nemzetiségi problé-
ma súlyát, ebben közrejátszott, hogy a háború folytatásával, a nyugalom és 
a rend megteremtésével, valamint a lakosság ellátásának biztosításával volt 
elfoglalva. A nemzeti problémák megoldását az összehívandó Alkotmányo-
zó Gyűlésre bízták, a halogatás viszont a társadalmi-nemzetiségi ellentétek 
fokozásához vezetett.22Az 1917-es év a nemzetiségi mozgalmak robbanásá-
hoz vezetett. A nemzetiségek fő csoportját alkotó parasztság miatt ezeknek 
a mozgalmaknak a célkitűzései az agrár-szociális kérdéskörből kerültek ki. 
Ennek következtében az eszerekhez kerültek közel ezek a mozgalmak, akik 
a föderalizmus elvét képviselték. A lengyel területeken a Lengyel Szocialista 
Párt vált a nemzeti párttá, hasonlóan Finnországhoz, Ukrajnához, vagy a 
mensevikek vezette Grúziához.23 A szociáldemokraták a nemzetek önren-
delkezési jogát képviselték 1903-as programjuk óta, de a nemzeti kérdés a 
nemzetközi munkáspárt számára alárendelt jelentőségű volt. A mensevikek 
1917-ben az extraterritoriális autonómia álláspontján voltak. Bár a bolsevi-
koknak volt a legradikálisabb programjuk, a lettek, a finnek és az észtek kivé-
telével nem igazán volt sikerük a nem-orosz népek körében.24

A BOLSEVIKOK ÉS A NEMZETI KÉRDÉS 

A nemzeti és szociális követelések a legtöbb nemzeti mozgalomnál kevered-
tek, így ezek elválasztása, és sterilen a nemzeti kérdés vizsgálata aligha le-
hetséges Andreas Kappeler szerint.25 A bolsevikok programja a föld, a béke 

21  Kappeler 2008: 288-289.
22  Kappeler 2008: 290. Gyóni 2011: 11-12.
23  Figes 1997:71.
24  Kappeler 2008: 295.
25  Kappeler 2008: 297. és Figes 1997: 71.
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és a nemzeti önrendelkezési jogra alapozva népszerűbbnek bizonyult az 
Ideiglenes Kormány autonómia-elképzelésénél. A  bolsevikok győzelmét a 
nemzetiségek körében sokan a város győzelmének a falu fölött, a munkások 
győzelmének a parasztok fölött vagy az oroszok győzelmének a nem-oroszok 
fölött tulajdonították. 1917 végétől megindult a periféria részeinek leszaka-
dása a törzsterületről. A háborús eredmények is komolyan befolyásolták az 
orosz birodalom széthullását. A Német Birodalom és az Oszmán Birodalom 
újabb támadást indított Oroszország ellen, ez kényszerítette a bolsevikokat 
a breszt-litovszki béke megkötésére. Ebben a szovjet állam elveszítette né-
pességének egyharmadát, valamint nyersanyag- és ipari erőforrásainak nagy 
részét.26

A nacionalizmust a bolsevikok rendkívül veszélyes mobilizációs ideoló-
giának tartották, mivel osztályok feletti szövetséget hoz létre nemzeti célok 
érdekében, és elfedi a kapitalista rendszer visszásságait (pl.: a nemzeten belüli 
kizsákmányolást). Ez érthetővé teszi, miért gyanakodtak a bolsevikok a naci-
onalizmusra. A nemzeti tudat a történeti fejlődés elkerülhetetlen fázisa volt, 
ezen keresztül vezetett az út az internacionalizmushoz. Lenin a forradalom 
előtt a nacionalizmust a kapitalizmus termékének tekintette, amely nem ál-
landó jellemzője az emberiségnek. Pjatakov éppen ezért a szocializmusban 
kizárta a nemzetek létezését, Lenin viszont ragaszkodott hozzá, hogy még a 
szocializmusban is sokáig fennmaradnak a nemzetek.27

 A bolsevikok a nemzetek önrendelkezési jogának pártján álltak, Lenin 
pedig a kapitalizmus két, ellentétes tendenciájáról beszélt: a nemzeti élet, a 
nemzeti mozgalmak ébredése, a nemzeti államokért való harc, illetve a nem-
zetek közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos kapcsolatok fejlődése, a 
nemzeti határok elmosódása vagy lebontása, a tőke nemzetközi integrációja. 
A  soknemzetiségű birodalmak felbomlása önálló nemzetállamokra alátá-
masztotta az önálló nemzetállamok kialakulásának tendenciáját.28 A mense-
vikek és a nemzetiségi szociáldemokrata pártok nem támogatták a nemzetek 
önrendelkezési jogát, a korábbi keretek felbomlását. A hatalom megszerzésé-
nek egyik kulcspontja lett a nemzetiségi kérdés, a bolsevikok összekötötték 
a nemzeti felszabadulást a munkások, parasztok felszabadulásával a cári el-
nyomás alól. Az OSzDMP 1917. áprilisi konferenciáján az egyik fő vitapont a 
nemzetek önrendelkezési joga körül alakult ki. A korábbi vitákat folytatták 
a nemzeti kérdésről, a szocialista forradalom előkészítése szempontjából te-
kintettek erre a problematikára. A konferencia kimondta a népek elszaka-
dásra való jogának elismerését azon népek számára, amelyek az adott állam 
határain belül kívánnak maradni, a területi autonómia elismerését, a nemze-

26  Figes. 1997: 548.
27  Martin 2000:352.
28  Krausz 1989: 17. és Lenin 1977/a: 379-380. vö. Niederhauser 2004: 75.
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ti kisebbségek számára pedig külön törvényeket hozott, amelyek garantálják 
a szabad fejlődést, az összes nemzetiségek munkásainak az oszthatatlan és 
egységes pártot. Az absztrakt internacionalisták vezetője, Pjatakov szerint 
az imperializmus korában a tőke megsemmisítette a nemzetek függetlensé-
gét, a gazdasági függést a politikai függésre is kivetítette. Pjatakov álláspontja 
szerint a nemzeti mozgalmak nem progresszív szerepűek, így nem szövetkez-
het velük a munkásosztály. Sztálin javasolta a nemzetek kiválási jogának el-
ismerését, illetve, ha nem válik ki az adott terület, akkor területi autonómia 
biztosítását. Pjatakov és társai a világforradalom per~ ektívájából vázolták 
fel elgondolásaikat, így a nemzeti határok nélküli egyetemes szocialista tár-
sadalom megvalósítását tűzték ki célul. Pjatakov számára a nacionalizmus 
ellenforradalmi ideológia volt, a kapitalizmus reakciós maradványa. Lenin 
az egyenlőtlen gazdasági fejlődés miatt a nemzeti mozgalmak támogatása 
mellett érvelt. Pjatakov, Buharin és Boss a nemzeti mozgalmak esetében 
is a proletár-burzsoá szembenállás, a kapitalizmus elleni harc álláspontján 
voltak. A nemzeti mozgalmakat maszkként felhasználó nacionalisták ellen 
irányult Pjatakovék elvont internacionalizmusa, a nemzetek önrendelkezé-
si jogának elutasítása. Pjatakov szerint a nemzetek önrendelkezési joga csak 
egyesíti az ellenforradalmi erőket a határvidéken. Lenin szerint, ahogy az 
ellenforradalmi erőket egyesíti a nemzetek önrendelkezési joga, úgy szerez 
szövetségeseket a proletariátusnak. Az erős nemzeti ellenállást a történe-
tileg kialakult bizalmatlanság táplálja, amely a nagyorosz sovinizmusból, a 
nemzeti elnyomásból ered, ezt csak a nemzetek önrendelkezési jogának elis-
merése képes feloldani.29 A bolsevikok a honvédő patriotizmus ellen vannak, 
mert a polgári-kapitalista Oroszország védelmét nem támogatják. A plebejus 
nacionalizmus elkülönült a konzervatív uralkodó rétegek nacionalizmusá-
tól, és a bolsevikok szövetségese lett, a szociális-gazdasági kérdések közös 
megoldása miatt (lásd agrárkérdés).30 Az októberi forradalom után Lenin a 
korábbi állam darabokra hullásáról szólva a nemzetek dolgozóinak harcát 
hangsúlyozta a nemzeti burzsoáziák ellen és a nemzetek dolgozóinak szövet-
ségét ebben a harcban, a területi-határ kérdé� ől pedig nem tartott. A forra-
dalom kiterjesztése vidékre megkövetelte a nemzetiségi autonómiát, vagyis 
az oktatásban, igazságszolgáltatásban, politikai és kulturális intézmények-
ben, szervezetekben az autonómia biztosítását, valamint a helyi anyanyelv 
használatának garantálását. Az első szovjet alkotmány alapján az új állam 
föderatív alapon szerveződött meg, szemben a bolsevikok október előtti el-
gondolásaival.31 Ennek okai: a helyi-regionális hatalmi szervek viszonylagos 
önállósága, az egyes régiók gazdasági, kulturális sajátszerűségeinek kifejező-

29  Martin 2001:2-3.
30  Krausz 1989: 19-32. és Smith 2004: 1011.
31  Kovács 1980: 224.
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dése, illetve a központi irányítás lehetetlensége. A nemzetiségi politika ala-
kulását a polgárháború mellett a nemzetiségek önálló értelmiségének hiánya 
befolyásolta, így az új köztársaságok hivatalnokai más nemzetiségből kerül-
tek ki, ezáltal az új berendezkedés problémái (agrárkérdés, kulturális-okta-
tási ügyek, vallásszabadság stb.) nemzetiségi színezetet nyertek.32 Az elveszí-
tett területek miatt úgy tűnt, hogy a korábbi cári birodalom felbomlott. Az 
első világháború után a bolsevikok megpróbálták visszafoglalni a korábban 
elveszített területeket, de a nemzeti kormányok, a szövetséges lengyel és ro-
mán csapatok, az ellenforradalmár fehérek és az intervenciós csapatok ellen-
őrzésük alatt tartották ezeket a területeket.33 A bolsevikoknak végül sikerült 
a korábbi cári birodalom területének jelentős részét megtartani, a fehérek 
egységének hiánya és reakciós, orosz nacionalista programjának köszönhető-
en. Jelentős tényezők voltak még a társadalmi igazságosság ígérete, a nemzeti 
igények rugalmas kezelése, az ipari munkásság nagy többségének támogatása 
és a parasztság szimpátiája, a párt erős szervezete és a Vörös Hadsereg harci 
ereje, valamint a nemzeti mozgalmak lehanyatlása Ukrajnában, Fehérorosz-
országban és Keleten. A hatalmi politikát és a világforradalmi terjeszkedést 
jól mutatja a Szovjet-Oroszország által is elismert, mensevik Grúzia 1921-es 
erőszakos elfoglalása.34

VILÁGFORRADALOM VAGY A SZOCIALISTA HAZA VÉDELME

A breszti béke kapcsán merült fel a hazafiság és az internacionalizmus kérdé-
se a gyakorlatban a bolsevikoknál. A bolsevikok békére irányuló politikáját 
az ország részekre szakadásának elősegítésével vádolták a politikai paletta 
többi pártjai. A honvédelem, patriotizmus nemzeti érzései jelentek meg itt, 
míg a bolsevikok a szociális-forradalmi vívmányok megőrzését helyezték az 
első helyre, ezzel indokolták a békekötés szükségességét. A béke komoly di-
lemmákat vetett fel: köthető-e béke egy imperialista állammal, a haza vé-
delme hogyan egyeztethető össze az internacionalizmussal, a forradalom 
jelenlegi pozícióinak megőrzése, vagy a világforradalom bármi áron való 
exportálása a fontosabb? A békét az absztrakt internacionalisták (Buharin, 
Dzerzsinszkij, Radek) és az eszer honvédők ellenében sikerült Leninnek el-
fogadtatnia. A hadsereg szétesésének idején, amikor a katonák haza akartak 
menni a falujukba, ez a valóság józanabb értékelésének tűnik.35 A pártban 
két irányzat kezdett kibontakozni: a világforradalmi, amely offenzív for-

32  Krausz 1989: 35-42.
33  Kappeler 2008: 298-299.
34  Kappeler 2008: 300-301.
35  Figes 1997: 539.
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radalmi taktikát kívánt követni, illetve egy másik, amely Szovjet-Oroszor-
szág nemzetközi hatalmi nézőpontjából értékelte az európai folyamatokat. 
Lenin álláspontja szerint a legfontosabb az orosz forradalom pozícióinak 
védelme.36 A haza védelmét a háború igazolásának tekintette, a háborúkat 
politikai és osztályszempontok alapján vizsgálta, az első világháború idején 
a cári-földesúri patriotizmussal szemben állt, az októberi forradalom után 
új, szovjet területi-szociális-kulturális hazafogalom kialakításán dolgozott. 
Ebben a hazafogalomban az etnikai-nemzeti tartalom helyett a társadalmi 
formáció volt a meghatározó.37 1919 tavaszán a szovjet köztársaságok szö-
vetséget kötöttek Szovjet-Oroszországgal a polgárháború sikeres megvívása 
és a hatalom megszilárdítása érdekében. A Népbiztosok Tanácsának 1918. 
dec. 23-i dekrétuma kimondta, hogy az OSZFSZK támogatja Észtország, 
Litvánia, Lettország és Ukrajna dolgozó osztályainak a harcát a kizsákmá-
nyolás és az elnyomás ellen, a szabadság és függetlenség érdekében.38 A Vö-
rös Hadseregnek különösen fontos és kényes szerep jutott nemzeti érzelmek 
szempontjából is, hiszen jóllehet soknemzetiségű hadseregről volt szó, de a 
cári rendszer russzifikáló politikája miatt fokozottan kellett ügyelnie arra, 
nehogy a korábbi nagyorosz sovinizmus hagyományának folytatóját ismer-
jék fel benne. A kispolgári-paraszti patriotizmus kérdése 1919 őszén a balti 
államokkal kapcsolatos támadás kérdésében is fontos szempont volt. A stra-
tégiai szempont (kedvezőbb védelmi feltételek) és az észt patrióta érzelmek 
felszítása a szovjetek ellen volt a két fő, mérlegelendő ok. A lengyel-szovjet 
háború során a patrióta-nacionalista közösség erősebbnek bizonyult a len-
gyelek esetében, mint az osztályszolidaritás. Lenin jelezte, hogy nem az 
antant, hanem a lengyel kispolgárság-parasztság hazafias felbuzdulása volt 
Lengyelország győzelmének a kulcsa.39 Radek kiemelte, hogy nem csupán 
Lengyelország szovjetizálása állt a támadás mögött, hanem a fehérek visz-
szaszorítása is, továbbá megjegyezte, hogy „Lengyelországban a proletáriá-
tus és a parasztság szegényebb rétegei nem emelkedtek fel arra a fokra, hogy 
az „elvileg megengedhető támadó háború” sikeresen megvívható legyen.”40 
1918. május 23-án a Pravda vezércikkében figyelmeztetett arra, hogy a bur-
zsoázia a nemzeti önrendelkezés jelszavát kihasználva próbálja fenntartani 
a hatalmát. A nemzeti harc és az osztályküzdelmek összefonódásáról írtak. 
A VIII. kongresszuson, 1919. márciusában a küldöttek a nemzetek önren-
delkezési jogának különböző felfogásait képviselték. Pjatakov a proletariátus 
önrendelkezésére hivatkozott, Buharin viszont a párt irányvonalától tette 

36  Lenin 1977/b: 300-303.
37  Krausz 2008: 359-366.
38  Krausz 1989: 64-67.
39  Krausz 1989: 70-74.
40  Krausz 1989: 74-75.
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függővé a nemzetek önrendelkezési jogát: ahol a proletárdiktatúra megvaló-
sítása a cél, ott a dolgozó osztályok önrendelkezése a nemzeti kérdés megol-
dásának módja, ott, ahol nem szerveződött osztállyá a proletariátus, a nem-
zetek önrendelkezési jogának elismerése a megfelelő politika. Centralizmus 
és autonómia, önálló köztársaságok szövetsége körüli kérdések is felvetődtek 
az egyes köztársaságok szerveződése során. Lenin a szovjet kereteken túl a 
külpolitikában is fontos szerepet szánt a nemzetek önrendelkezési jogának, a 
jog elismerését pedig a konkrét helyzetekhez kötött vizsgálatra bízta. A he-
lyi és nemzetközi viszonyok, illetve a munkásmozgalom helyi és nemzetközi 
feladatainak elemzéséhez kötötte az ilyesfajta vizsgálatot. A dolgozók önren-
delkezésének jogát azért is elvetette Lenin, mert könnyen fel lehetett hasz-
nálni a bolsevikok ellen, hogy a saját rendszerüket akarják ráerőszakolni az 
adott nemzetre.41 A szocialista forradalom után nem támogatják a nemzeti 
különválást, de a feudális, vagy polgári viszonyok között igen.42 Az önálló 
szovjetköztársaságok föderációját a fegyveres harc, a védelem hatékony meg-
szervezése és az erőforrások növelése követelte meg. A nemzetek önrendel-
kezési joga így kulturális síkra helyeződött át, amire azonban szükség is volt a 
nagyorosz sovinizmus, a helyi nemzeti érzelmek, érzékenységek okán, illetve 
a centralizmus erős hagyománya miatt.43

1918 nyarától a külföldi intervenció következtében a szovjethatalom tá-
mogatói között jelennek meg a hazafias rétegek. A nemzeti érzésnek, a haza-
fias érzésvilágnak nagyon mélyek a gyökerei, és a kistulajdonosok gazdasági 
feltételeivel vannak összefüggésben. A  középrétegeket tartotta különösen 
fogékonynak Lenin a hazafias érzésvilág iránt, a hazafiságot a középütt el-
helyezkedő társadalmi csoportok érdekeinek érzelmi-ideológiai megjelenésé-
nek tartotta.44 A patriotizmus az új gazdaságpolitika külföldi tőkebevonását, 
a koncessziós politikát is érintette. A koncessziós politika elleni tiltakozást 
a hazafias érzések pozitív megnyilvánulásának tartotta Lenin, a szocialis-
ta Oroszországért a parasztok éheznek is, csak a külföldi kapitalista tőke ne 
jöjjön be. A patriotizmus a munkás-paraszt szövetség része lett. Világforra-
dalom, a forradalom exportja, vagy a forradalom helyi érdekeinek védelme 
váltak égető kérdéssé. A Magyar Tanácsköztársaság, a szlovákiai és a bajor 
tanácsköztársaságok bukása után az ellenforradalom fellendülése a helyi 
pozíciók védelmére terelte a figyelmet. A  versailles-i békerendszer és a ki-
épülő cordon sanitaire Szovjet-Oroszországba zárta a szocialista társadalmi 
formációt felépíteni igyekvő bolsevikokat.45 A szovjet-lengyel háborúnál ke-

41  Lenin 1977/c: 25-27.
42  Krausz 1989: 88-95. és Smith 2004: 1011.
43  Krausz 1989: 97-99.
44  Krausz 2008: 363.
45  Krausz 2008: 363-367.
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rült napirendre gyakorlati formában a forradalom kiterjesztésének, a táma-
dó háborúnak és a hatalmi szempontok érvényesítésének kérdése. Lenin az 
antant hatalmak képviselőjét látta a megtámadott Lengyelországban, és jól-
lehet a lengyel nemzeti szempontok, a lengyelek egyesítése is szerepet játszott 
szerinte a Szovjet-Oroszország elleni küzdelemben, de az antant támogatása 
döntő módon befolyásolta a támadást. Ekkor kezdődött a forradalmi és a 
hatalmi gondolkodásmód összefonódása. A polgári, nemzeti kormányokkal 
szembeni támadó háború, a forradalom területének kiterjesztése, a koráb-
bi birodalmi terület megőrzésére törekvés úgy jelent meg, mint reálpoliti-
kai gondolkodásmód. A  valóság azt mutatta, hogy a lengyel munkásság és 
parasztság patriotizmusa erősebbnek bizonyult az antikapitalista-antife-
udális mozgalmi érzelemnél. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a 
ruszofóbia és az antiszemitizmus is mozgósító erőnek bizonyult, mivel a helyi 
hatalomban a szovjetek oldalán sok orosz és zsidó is részt vett. Zinovjev és 
Buharin még 1920 őszén is a világforradalomra készültek.46

NEMZETISÉGI POLITIKA A KORAI SZOVJET RENDSZERBEN

1919 és 1923 között dolgozták ki a nemzetek önrendelkezésének kereteit 
a szovjethatalom adott körülményei között. Ennek az eredménye a pozitív 
diszkrimináció birodalma (Affirmative Action Empire)47, ahol a nemzeti 
lét szovjet formáját támogatták, hogy ezáltal fegyverezzék le a nacionaliz-
mus erejét. Az országot nemzetiségpolitikai tekintetben orosz és nem-orosz 
részre osztották, erre utal, hogy a nagyorosz sovinizmus mellett a helyi naci-
onalizmusokat is veszélyesnek nyilvánították.48 A nemzetiségek megkülön-
böztetésének a nyelv volt az egyik legfontosabb jelzője, de vallási-kulturális 
jellemzők is meghatározóak lehettek. Rendkívül jelentős volt a nyelvek fej-
lesztése, az alfabetizáció.49

Az 1920-as évek nemzetiségeket pártoló, támogató politikáját a sztálini 
fordulat után egy centralizáló, az oroszokat előtérbe helyező irány követte, 
ennek lett a jól ismert jelszava a „szovjet patriotizmus”, ez azonban már nem 
tárgya a jelen tanulmánynak.

46  Krausz 2008: 369-378.
47  Stefano Bottoni értelmezésében az „Affirmative Action Empire”: „A Szovjetunió olyan 

~ eciális birodalmat alkotott, amelyik aktívan támogatta a különböző népcsoportok kul-
turális  önazonosságának megjelenítését.” Bottoni 2008: 10.  Martin 2001: 17-20.

48  Slezkine 2000: 317-318. Gyóni 2011: 13.
49  Slezkine 2000: 319-323. Gyóni 2011: 13-14.
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MARK PITTAWAY

A magyar munkásság és a rendszerváltás

Az ipari munkásság Magyarországon  nem lépett színpadra politikai szerep-
lőként 1989-ben; éppilyen közismert tény az is, hogy nem volt befolyásuk az 
1988 és 1990 között kiépülő új politikai rendszer kereteinek kialakítására. 
Másként történt a román, a keletnémet és pláne a lengyel munkásság eseté-
ben, ha a rendszerváltás fogalmát leszűkítjük az államszocializmus bukását 
közvetlenül kiváltó politikai eseményekre. Az is igaz azonban, hogy a mun-
kásság ezekben az országokban is elvesztette politikai jelentőségét az átme-
net első éveiben. Magyarországon és a régió más országaiban „tőkés demok-
ráciák” épültek ki (amit angolul tévesen „polgári demokráciaként” szoktak 
emlegetni) miközben az új elit kísérletet tett arra, hogy az elmúlt évszázad 
osztálypolitikáját, különösen pedig a munkásmozgalmat végleg „kiradírozza” 
a történeti emlékezetből. Ez a törekvés régió-szerte kiegészült azon neolibe-
rális gazdaságpolitikák különféle változataival, amelyek bevezetésében élen 
járt a chilei kormány az 1973-as katonai puccsot követően. Akkoriban a po-
litikai elnyomást „megtámogatták” olyan gazdaságpolitikai intézkedésekkel, 
amelyek célja volt  meggyengíteni a Salvador Allende kormányát támogató 
társadalmi erőket. Ez a politika aztán a latin-amerikai perifériáról a nyugat-
európai centrumba is eljutott, amikor Margaret Thatcher vezetésével Nagy-
Britanniában győztek a konzervatívok, és 1979-ben a Vaslady kormányt 
alakíthatott.1 A politika alapja az volt, hogy magas kamatlábak segítségével 
szigorúan ellenőrizni kell a pénztartalékokat, ugyanakkor jelentősen csök-
kenteni kell a közkiadásokat. Az így bekövetkező „transzformációs recesz-
szió”  megtöri a munkásmozgalom erejét, mert tömeges munkanélküliséget 
eredményez. Az állami vállalatok privatizálása teret nyit a magántőke sza-
bad működésének, amitől azt remélték, hogy „sikeresen” átalakítja majd a 
gazdaságot. Annak ellenére, hogy az angol 1980-as évek rácáfoltak ezekre a 
reményekre – a Thatcher-korszak nem hozott mást, mint lassú növekedést, 
amit megszakított két igen jelentős visszaesés (1979-82; 1990-2), növekvő 

1 David Harvey: A Brief History of Neoliberalism. Oxford, 2007.
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egyenlőtlenségeket és tömeges munkanélküliséget –, a „receptet” úgy adták 
el Közép-és Kelet-Európának, mint olyan elixírt, amelyik a régió egész la-
kosságát gazdaggá, vagy legalábbis gazdasági értelemben „nyugativá” teszi. A 
magyar kormányok által követett neoliberális gazdasági irányvonal eredmé-
nye előre látható volt, és nem sokban különbözött a Thatcher-korszak nagy-
britanniai tapasztalataitól. A különbség abban állt, hogy a magyarországi 
társadalmi következmények sokkal súlyosabbak voltak, mert az ország „ele-
ve” alacsonyabb életszínvonalról indult, ésnagyobbak voltak az új politikához 
fűződő remények is, mint Angliában.

Az 1989 utáni intellektuális divat, mondhatni, feleslegesnek ítélte a hoz-
zám hasonló munkástörténészek kutatásait. Gareth Steadman Jones, aki az 
1970-es években az újmarxista társadalomtörténet egyik vezető alakja volt 
az Egyesült Királyságban, ekképpen vont mérleget a rendszerváltásról: „A 
kommunizmus bukása 1989-ben igazolta azt, ami egyre nyilvánvalóbbá vált 
az elmúlt húsz év folyamán: a kereskedő társadalmakon kívül nem léteztek 
más, önfenntartó gazdaságok, csak központosított és autokrata rezsimek, 
ahol a bürokratikus irányítás helyettesítette a kereskedelmi kapcsolatokat”.2 
Röviden, eztán a történelmet – nemcsak a közép-és kelet-európait! – olyan 
nézőpontból kellett (vagy volt ajánlott) írni, amely axiómának tekinti a pia-
con alapuló gazdasági rend elkerülhetetlenségét, és amely a gazdasági hatal-
mi viszonyok bármely kritikáját nemkívánatosnak, sőt potenciálisan veszé-
lyesnek minősíti – ezért a „kereskedő társadalom” semleges és üres frázisa a 
rendszerkritikusabb „kapitalizmus” elnevezés helyett. Ha az elmúlt húsz év 
távlatából tekintünk vissza 1989-re, akkor ez a fajta történelemszemlélet, 
amely nem tud kiszabadulni a liberális kapitalizmusnak a „történelem végét” 
hirdető csapdájából, alig-alig tartható. Hiszen ha a mérleget tekintjük, akkor 
a „kereskedő társadalom” borzalmas pusztítást vitt végbe Közép-és Kelet-
Európa társadalmi szerkezetében. Ha csak Magyarországot nézzük, akkor 
az 1989-et követő nyolc évben az összes munkahely 27,2 százaléka megszűnt, 
és az elveszett állásokat nem sikerült újakkal pótolni - 2008-ban még min-
dig 23,2 százalékkal kevesebb munkahely volt az országban, mint tizenkilenc 
évvel azelőtt. Ebben gyökeredzik a magyar lakosság igen alacsony foglalkoz-
tatottsága és a munkaerőpiacról tartósan vagy örökre kiszoruló népesség 
társadalmi és anyagi leszakadása.3 A lakosság átlagos reáljövedelme még a 
neoliberális korszak csúcsán, vagyis a 2000-es évek első évtizedének köze-

2 Gareth Steadman Jones: The Determinist Fix: Some Obstacles to the Further Devel-
opment of the Linguistic Approach to History in the 1990s. History Workshop Journal, 42 
(1996), 36.

3 International Labor Organization, Labor Statistics, http://data.un.org/Data.aspx?q=E
mployment&d=LABORSTA&f=tableCode%3A2B, (Hozzáférés dátuma: 2010. február 
27).
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pén is csak 108,9 százaléka volt az 1990-es évek elején regisztrált adatoknak.4 
Míg 2008 elején, a gazdasági válság kitörése előtt a GDP szignifikánsan, ha 
nem is fundamentálisan nagyobb volt, mint 1989-ben, Magyarország, ahe-
lyett, hogy „utolérte” volna a nyugat-európai centrumot, még az 1991-es re-
latív pozícióját is alig-alig tudta megtartani – ha az 1989-es szinttel vetjük 
össze, akkor pedig a relatív helyzete még romlott is valamit.5 Ráadásul az 
ország nem volt képes kitörni az 1980-as évek adósságcsapdájából sem – sőt, 
a magánháztartások növekvő eladósodása csak rontott a helyzeten. A hazai 
magánhitel-állomány ugyanis elképesztő méretben, 339,4 százalékkal nőtt 
2000 januárja és 2007 szeptembere között.6 A háztartások hitelállományá-
nak jelentős részét ráadásul külföldi valutában vette fel a lakosság – különö-
sen svájci frankban, de az euró és a japán jen is igen népszerű volt.7 És akkor 
még nem is említettük a 2009-ben 6,3 százalékra becsült gazdasági vissza-
esést, illetve a 2010-re jósolt 0,2 százalékos további csökkenést.8

Miközben tehát Magyarország továbbá Közép-és Kelet-Európa nagy ré-
sze a neoliberális bizonyosságok által jellemzett „posztszocializmusból” egy 
veszedelmes és bizonytalan „posztliberális” korszak felé halad, időszerű újra-
gondolni az államszocializmusból a kapitalizmusba vezető átmenet osztály-
dinamikáját és megvizsgálni a „posztszocializmust” nemcsak az államszoci-
alizmus fényében, hanem mint történelmet a saját jogán. Tanulmányomban 
elméleti igénnyel szeretnék megfogalmazni néhány lényegi kérdést és tanul-
ságot, ami az eddigi, két irányban folytatott magyarországi kutatómunkám-
ból levonható. Az első kutatási területem a magyar munkástörténet az ál-
lamszocializmus időszakában, különös tekintettel a rendszer kiépülésére. A 
második a posztszocialista Magyarország gazdaságtörténete, amit az utóbbi 
évben elsősorban az a meggyőződés motivált, hogy a 2008-as gazdasági vál-
ság lezárja a „posztszocializmust” és új korszakot nyit az ország történetében. 

4 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Country Statistical 
Profiles: Hungary, 2009, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CSP2009, 
(Hozzáférés dátuma: 2010. február 27).

5 OECD, Country Statistical Profiles 2009, Gross domestic product: GDP, US $, current 
prices, current PPPs, millions, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CSP2009, 
(Hozzáférés dátuma: 2010. február 27).

6 Graham Turner: The Credit Crunch. Housing Bubbles, Globalization and the Worldwide 
Economic Crisis. London, 2008, 133.

7 Magyar Nemzeti Bank, Statistical Releases and Notes, Household and non-financial 
corporate sector interest rates, http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=mnben_
vallakozozi_kamatok, (Hozzáférés dátuma: 2010. február 27).

8 A legutolsó prognózisokra nézve lásd a Nemzetközi Valutaalap (IMF) sajtóközleményét, 
10/38, 2010. február 15. “IMF Mission to Hungary Reaches Staff-Level Agreement on 
Fifth Review under Stand-by Arrangement”,  http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2010/pr1038.htm, (Hozzáférés dátuma: 2010. február 27). - Az előzetes adatok sze-
rint 2010-ben Magyarország GDP-je 1,2%-kal nőtt. A szerk.
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Megpróbálom megmagyarázni a „tőkés demokratikus” politikai rendszer 
meghatározó szereplőinek markánsan antiszocialista felfogását és a mun-
kásmozgalom térvesztését, ami együtt járt az ipari munkásság felmorzsoló-
dásával – mindezt történeti kontextusban, figyelembe véve a munkásoknak 
az államszocialista rendszerben elfoglalt helyzetét és a rendszer bukásának 
dinamikáját. Itt szeretném megjegyezni, hogy ennek az árát ma is fizeti az 
ország: a kétségbeejtően alacsony foglalkoztatottság nemcsak a szegénységet 
növeli, hanem Magyarország gazdasági fejlődését is akadályozza.

A MUNKÁSSÁG ÉS AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS

Számos elmélet foglalkozik az államszocializmus jellegével, de a jelen kere-
tek között nem vállalkozhatom arra, hogy ezeket bemutassam, illetve saját 
felfogásomat elhelyezzem ezek között. Az alábbiakban ezért csak azokat az 
érvelésem szempontjából releváns társadalmi viszonyokat szeretném felvá-
zolni, amelyek együttesen alakították ki az államszocializmus időszakának 
társadalmi terét.

•  A tulajdont (a termelőeszközöket) elméletileg a munkásság kollektí-
ven birtokolta (a mezőgazdaságban ez a termelőszövetkezeti formára 
módosult), amit az állami szervek igazgattak a munkások nevében a 
demokratikus centralizmus alapján álló, élcsapatnak tekintett párt 
irányítása alatt.

•  Minden állampolgár alapvető joga és kötelessége volt munkájával hoz-
zájárulni a társadalmi termeléshez. Ez a munka elidegenedett volt és 
áruvá vált, maguk a munkások pedig atomizáltak voltak, a technokrá-
cia szigorú, bürokratikus felügyelete alatt.

•  Minden dolgozó számára garantálták a létbiztonságot. Erről gondos-
kodott az állami felügyelet alatt álló bérrendszer, a vállalati juttatások 
rendszere és az egyéb címen juttatott jövedelmek (ide tartozott a ma-
gyar esetben a korlátozott magángazdaságba való bekapcsolódás).

•  Minden gazdasági tevékenységet az állam és az alája tartozó vállala-
ti apparátus ellenőrzött. A piac csak alárendelt és marginális szerepet 
játszott a gazdaságban, beleértve a rendszer reformista változatait is.

•  A párt által ellenőrzött állam része volt a nemzetközi rendszernek 
– politikailag más szocialista államoktól függött; a nemzetközi rend-
szerben elfoglalt helyét meghatározta a szocialista és kapitalista álla-
mok közötti ellentét, de az olvadások idején egyre inkább függővé vált 
a kapitalista világgazdaságtól.

•  A párt által felügyelt állam egyfajta „polgárháborús” államot képviselt. 
Ez azért volt így, mert a lakosság jelentős része nem fogadta el a párt 
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uralmát és/vagy erőteljesen ellenezte a társadalmi átalakulás prog-
ramját és az államszocialista kollektív tulajdonviszonyokat. Az állam 
határozott törekvése, hogy megvédje magát a valós vagy vélt ellensé-
gektől, központi eleme volt a rendszer kollektív tulajdonviszonyainak. 
Ez a törekvés nem volt független a nemzetközi rendszer hatalmi viszo-
nyainak alakulásától.

Ezen viszonyok közül az első – a „munkások” nevében uralkodó állam 
– központi jelentőségű a szocialista államok legitimitási politikájában. Mit 
értek ezen? Minden állam kétféle értelemben létezik – először, mint külön-
álló intézmények összessége, amelyek kiegészítő és ellentétes módon mű-
ködnek, másodszor pedig, ezen intézmények összeállnak egy egyedülálló, 
koherens intézménnyé (vagy legalábbis annak képzetévé), ami a társadalom 
feletti elsődleges autoritás legitimitásának forrása. Az állam egységének és 
legitimitásának képzete nélkül nem lehet biztosítani az infrastruktúrák fe-
letti hatalmat – vagyis más szavakkal azt, hogy az állam a mindennapok 
szintjén működtetni tudja intézményeit az ellenőrzése alatt álló területeken, 
és fenntartsa tekintélyét az állampolgárok előtt. Az állam ugyanis a min-
dennapokban csak akkor képes kormányozni, ha biztosítani tudja a rend-
őrség, a katonaság, az adóhatóság és más bürokráciák támogatását és aktív 
közreműködését. Ezek az intézmények pedig csak akkor működőképesek, ha 
az állampolgárok egy része – nem feltétlenül a többség – hajlandó együtt-
működni az államhatalommal, vagyis beleegyeznek abba, hogy legitimitást 
„kölcsönöznek” a rezsimnek. Tehát az államhatalomnak biztosítani kell, ha 
nem is a többség támogatását, de legalábbis elegendő legitimitást ahhoz, hogy 
fenntartsa ezt a tekintélyt. Egyszerűbben: a lakosság egy részét feltétlenül meg 
kell győznie ideológiája igazáról. Ha tehát meg akarjuk vizsgálni az államszo-
cializmus kontextusában a legitimitás politikáját, feltétlenül komolyan kell 
vennünk a rezsim ideológiáját, még pontosabban, szakítanunk kell azzal a 
gyakorlattal, amely egyszerűen csak a kommunista vezetők zabolátlan ha-
talomvágya „álcájaként” tekint erre az ideológiára. A bolsevik baloldal által 
létrehozott rezsimek – és ez alól Magyarország sem volt kivétel – a korábbi 
államok forradalmi átalakulásán nyugodtak, amelyek során az eredeti tár-
sadalmakból kifejlődött egy új, a dolgozók kollektív identitásán alapuló po-
litikai közösség. A hatalomra kerülő kommunista pártok saját magukra úgy 
tekintettek, mint a „munkásosztály élcsapatára”. Ez lett az épülő szocialista 
társadalmak kollektív alanya.

Ahhoz, hogy a párt fenntartsa ezen önreprezentáció hitelességét, és ezál-
tal biztosítsa az uralkodáshoz szükséges megfelelő szintű legitimitást, szük-
sége volt a munkásosztály külső támogatására vagy legalábbis hallgatólagos 
együttműködésére. A párt különösen a szakképzett, férfi szakmunkásréteget 
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célozta meg – ezt a csoportot tekintették ugyanis politikailag a legfejlettebb-
nek, és ezért a leginkább hajlandónak arra, hogy támogassa a rezsimet. És 
gyakran éppen ez volt a probléma, ugyanis a fent leírt társadalmi viszonyok 
lehetővé tették, hogy a munkásosztály az államhatalommal antagonisztikus 
viszonyban reprodukálja magát, hiszen az államszocialista társadalmi viszo-
nyok mindennapi tapasztalata a gyárakban és az ipari kollektívákban élesen 
ellentmondott a rezsim által hirdetett ideológiának. Ugyanakkor ezen viszo-
nyok megteremtették a munkásellenzék politikai nyelvét, ami közvetlenül is 
rombolta a rezsim legitimitását. Az 1940-es évek végén, az államszocializmus 
korai időszakában ezeket az ellentéteket úgy hidalták át, hogy informális 
kompromisszumok születtek a munkahelyen, amelyek egyfelől elégségesek 
voltak ahhoz, hogy fenntartsák a rendszer feltételes legitimitását, másfelől 
úgy-ahogy kielégítették a munkások materiális igényeit. A kompromisszum-
nak azonban nagy ára volt: növekvő bérköltségek, a bérrendszer feletti infor-
mális munkáskontroll kiterjesztése, és – ami a központi tervezőket a legjob-
ban zavarta – a termelékenységre gyakorolt negatív hatás.

A rezsim végül elhatározta, hogy véget vet az informális kompromisszu-
mok „mikro-politikájának”. A döntést főleg az motiválta, hogy a Szovjetunió 
a romló nemzetközi helyzetre való hivatkozással egyre nagyobb súlyt fek-
tetett a hadiipar fejlesztésére, és a budapesti vezetést is arra biztatta, hogy 
az ipar érdekeinek adjon elsőbbséget. A politikai vezetés rákényszerült arra, 
hogy az új nemzetközi prioritások oltárán feláldozza korábbi, konszenzusra 
törekvő munkáspolitikáját – ami aztán „sikeresen” alá is ásta a rendszer fel-
tételes legitimitását. A rohamos legitimitásvesztés 1953-ban tetőzött, ami-
kor is az ipari körzetek igen közel álltak a társadalmi robbanáshoz. Ezt csak 
az akadályozta meg, hogy a júniusban hivatalba lépő Nagy Imre-kormány 
emelte a béreket, és más társadalmi jóléti intézkedéseket is életbe léptetett. 
A helyzet ettől függetlenül nem volt rózsás a rezsim számára, mivel a mun-
kások elégedetlensége és az ipari körzetekben elszenvedett legitimitásvesztés 
előre jelezte az államszocialista államépítés komoly válságát, hiszen nyilván-
valóan ellentmondott annak a dogmának, hogy a párt a „munkásosztály” ne-
vében uralkodik. A szocializmus jövőjéről a pártban, illetve az értelmiségiek 
között folyó heves vitákban 1953 és 1956 között folyamatosan visszatérő 
téma volt a munkásság és az ipari körzetekben uralkodó politikai hangulat. 
Éppen ezért az ipari körzetek egyfajta „iránytűként” szolgáltak a rendszer sa-
ját legitimitás-érzékelése számára – vagyis olyan kiemelt helyszínnek tekintet-
ték őket, ahol a „bennfentesek” számára feltárulkoztak a rendszer egyébként 
rejtett, súlyos ellentmondásai. A rendszer és a munkásság valódi viszonyát 
azonban a gyárak és az ipari körzetek világán túli szélesebb nemzeti közvé-
lemény nem ismerhette; idetartoztak (igen gyakran) a vezető politikusok, az 
értelmiség és a diákság. Amikor azonban 1956-ban megingott a szocialista 
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állam, a munkásság és az állam viszonyának megromlását már a szélesebb 
közvélemény előtt sem lehetett tovább titkolni. Ez aztán tovább erősítette 
a rezsim bomlásának folyamatát. Az októberi forradalom idején az a tény, 
hogy munkások tömegei az utcán követelték a politikai vezetés távozását, 
miközben senki nem állt ki a Rákosi-rendszer védelmében, nyilvánosan is 
lerombolta a rezsim autoritását, hiszen élesen rácáfolt arra az ideológiára, 
hogy a párt a munkások nevében gyakorolja a hatalmat. Legitimitásigénye 
ezzel tehát elapadt.9

Noha a szovjet beavatkozás lehetővé tette a re� aurált szocialista ál-
lam számára a forradalomban létrejött, alternatív politikai intézményeket 
lerombolását és a hatalom visszaszerzését, karhatalmi erejével pedig meg-
törte a forradalmárok ellenállását, a stabilitás biztosítása érdekében nem 
számíthatott csak az elnyomásra, mert a forradalom teljesen új helyzettel 
szembesítette a rezsimet: feltárta a munkások körében elszenvedett legiti-
mitásvesztést. Ezért a túlélés érdekében a kormány rákényszerült arra, hogy 
javítsa az állam és a munkásság viszonyát – gondolok itt elsősorban a városi, 
szakképzett munkásságra, amely a magyar társadalmi-politikai felfogásban 
a „munkásosztály” szószólójának számított. A feladat nem volt könnyű, fő-
leg, ha figyelembe vesszük, hogy a rezsimnek valahogy el kellett „tekintenie” 
attól a ténytől, hogy a munkásság legnagyobb része támogatta a forradalom 
fő politikai célkitűzéseit, különösen a szovjet csapatok kivonulását, az állam 
demokratizálását és a magyar semlegességet. Tekintve, hogy a kormány eze-
ket a politikai követeléseket egyáltalán nem tudta és nem is akarta képvisel-
ni, legitimitása törékeny maradt, noha kétségtelenül sokat tett azért, hogy 
javítsa a munkásságnak, vagy legalábbis a baloldali, városi munkásságnak a 
szocialista államhoz fűződő viszonyát. Formalizálta a munkahelyi béralku-
kat, amelyeket a termelés informális mikro-politikája alakított ki az elmúlt 
nyolc év folyamán, és jelentősen növelte az életszínvonalat, különösen, ha ösz-
szevetjük a korábbi évek nyomorával. Ez a törékeny legitimitás is feltételes 
volt tehát: attól függött, hogy az állam mennyire tudja kielégíteni legalább 
az ipari munkásság „magjának” tekintett csoport anyagi követeléseit. Ezzel 
egyidejűleg az „új kommunista munkásosztály” kinevelésének ötletét is elve-
tették. Miközben a propagandában sok szó esett az új munkáskultúráról és a 
munkások „munkára neveléséről”, a valóságban a rendszer alkalmazkodott 
a már meglévő munkáskultúrákhoz, különösen azokhoz, amelyeket az idő-
sebb, városi, szakképzett férfiak preferáltak. Ez az 1958 nyarától formálódó 
munkáspolitika igen fontos szerepet játszott a Kádár-rendszer konszolidá-

9 Ezt részletesen kifejtem az alábbi, magyarul is megjelent tanulmányomban: A magyar 
forradalom új megközelítésben: az ipari munkásság, a szocializmus széthullása és re-
konstrukciója, 1953-1958. In: Gyáni Gábor i–Rainer M János. (szerk.): Ezerkilencszáz-
ötvenhat az újabb történeti irodalomban. Budapest, 2007, 49-71.

Mark Pittaway.indd   343 2012.11.21.   18:36:33



344  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

ciójában, lehetővé tette, hogy a rezsim átvészelje az 1950-es évek végétől új-
rainduló kollektivizálás által kiváltott társadalmi felzúdulást, és az 1960-as 
és 70-es években a sarkkövét jelentette a rezsim legitimitási politikájának.10 

Ez a feszültségektől soha nem mentes, hallgatólagos politikai megállapo-
dás lehetővé tette a rezsim számára, hogy konszolidálja az államhatalmat, 
és az 1960-as évek téeszesítési kampányai révén keresztülvigye a falu átala-
kításának nagy társadalmi kísérletét. Ez a politika „összezárta” az államszo-
cializmust mint rendszert és a munkásságot mint társadalmi csoportot – e 
tekintetben Magyarország fejlődése hasonlított közvetlen szomszédaiéhoz, 
különösen pedig Csehszlovákiához és az NDK-hoz, ahol hasonló kompro-
misszumok születtek meg a munkásság és az állam között az 1950-es évek 
végén és az 1960-as évek elején. Más volt azonban a helyzet Lengyelország-
ban, ahol az 1960-as években kudarccal végződtek a hasonló kísérletek. A 
lengyel kommunista párt társadalmi kudarca látványosan is megmutatko-
zott az 1970-es és 1976-os évek nagy munkástiltakozásaiban, végül pedig a 
nagy nemzetközi visszhangot kiváltó 1980-81-es eseményekben.11

A MUNKÁSPOLITIKA ERÓZIÓJA

Az 1960-as évek közepének Magyarországán már voltak jelei annak, hogy 
az ország elérte a szocialista növekedési modell korlátait. Az a növekedési 
minta ugyanis, amely az államszocializmus társadalmi viszonyaiból követ-
kezett, számos olyan sajátossággal bírt, melyek „gondoskodtak arról”, hogy 
Magyarország – és a többi közép-és kelet-európai ország – ne tudja megőriz-
ni az államszocializmus előtt élvezett relatív gazdasági pozícióját, ami nagy-
jából megfelelt Nyugat-Európa déli perifériája teljesítményének.12 Míg ezt 
a különbséget rendre „elfedték” a hivatalosan publikált statisztikák, a füg-
getlenül számolt adatok azt mutatják, hogy az 1960-as években az egy főre 
jutó magyar GDP-t először megelőzte Spanyolország, majd Görögország, és 
az évtized végén már Portugália is. (A magyar GDP alakulásáról független 
becsléseket vettem figyelembe).13  Mik voltak a növekedés sajátosságai, miért 

10 Mark Pittaway: Accommodation and the Limits of Economic Reform: Industrial 
Workers during the Making and Unmaking of Kádár’s Hungary. In: Peter Hübner–
Christoph Klessmann– Klaus Tenfelde (szerk.): Arbeiter im Staatsozialismus: Ideolo-
gischer Anspruch und soziale Wirklichkeit. Köln, 2005, 453-471.

11 Az összehasonlítást lásd részletesen: Mark Pittaway: Introduction: Workers and 
Socialist States in Postwar Central and Eastern Europe. International Labor and Working-
Class History, No. 68, Fall 2005., 1-8.

12 Angus Maddison: Monitoring the World Economy, 1820-1992. Paris, 1995.
13 Angus Maddison : Historical Statistics of the World Economy, 1-2008 AD, 
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működtek úgy, ahogyan, és hogyan befolyásolta ez a szocialista „különutas” 
fejlődést és a relatív gazdasági elmaradottságot?

•  Az államszocialista növekedést az egy főre jutó termelékenység és 
kibocsátás stagnálása vagy csökkenése jellemezte az iparban. A me-
zőgazdaságban viszont nőtt a termelékenység, ahogyan a kisparcellás 
gazdálkodást felváltotta a nagyüzemi termelés.

•  A növekedést az ipari foglalkoztatottság növekedése ösztönözte, mi-
közben jelentősen visszaszorították a mezőgazdasági foglalkoztatást 
és a gazdasági inaktivitást.

•  A növekedéshez szükséges beruházást a belföldi fogyasztás rovásá-
ra finanszírozták. Ezt azonnali vagy késleltetett áldozatok árán csi-
karták ki a la kosságtól – az utóbbi az eladósodásban nyilvánult meg.
Nem volt kiegyensúlyozott a növekedés az egyes gazdasági szektorok 
között, mivel a fejlődést meghatározó nagyvállalatok eltérő alkupozí-
ciókkal rendelkeztek. A nehézipar tipikusan gyorsabban nőtt, mint a 
fogyasztói cikkeket gyártó ágazatok, az ipari termelés pedig gyorsab-
ban fejlődött, mint az általános infrastruktúra. 

•  A növekedés kiegyensúlyozatlansága életre hívta a magángazdaságot 
– legyen az illegális, szürke, vagy legalizált – ami a gazdasági szerep-
lők számára a „hiány” formájában jelentkező egyensúlyzavaroktól 
függött. Az 1970-es években Magyarországon óvatosan támogatták a 
magángazdaság terjeszkedését, az 1980-as években pedig a „második 
gazdaságot” kifejezetten kedvezőnek ítélték a reformközgazdászok.

•  Az életszínvonal egy darabig emelkedett, de a termelők életminőségét 
visszafogta az infrastruktúra relatív fejletlensége. A kiegyensúlyozat-
lan növekedés arra késztette a munkásokat, hogy mindjobban bekap-
csolódjanak az „árnyékgazdaságba”, ami kiterjesztette a munkaidőt, és 
érdekeltté tette a munkásokat a magángazdaságban.

•  A termelésben kevés volt az ösztönzés a szűkös források racionalizálá-
sára, beleértve a munkaerőt, valamint az innovációra (új technológiák 
bevezetése, új gyártósorok, stb.) A piaci viszonyok hiánya, a munkások 
relatív politikai befolyása a munkahelyek megtartására és a technok-
rácia erős alkupozíciója gyakorlatilag szinte lehetetlenné tették a feles-
leges kapacitások azonosítását, még kevésbé pedig a kiküszöbölésüket.

•  Ez a növekedési modell megőrizte extenzív jellegét, mivel az állam-
szocia lista tulajdonformák strukturális akadályát jelentették az in-
tenzív fejlődésre való áttérésnek. A modell tehát beleütközött az erő-
források korlátaiba – különösen pedig a munkaerőhiányba. A kezdeti 

 http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_02-2010.xls, 
(Hozzáférés dátuma: 2010. február 27).
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időszak gyors növekedése után a relatív stagnálás korszaka követke-
zett el azokhoz az országokhoz képest, amelyekkel a magyar fejlődés 
összevethető volt az államszocializmust megelőzően. Minden jel sze-
rint ez volt a helyzet az 1960-as évek Magyarországán.

A politikai kényszerek kudarcra ítéltek minden olyan kísérletet, amely 
megpróbálta más társadalmi alapokra helyezni a rendszer legitimitását, aho-
gyan ezt Magyarország szomszédságában a bukott politikai reformok sor-
sa bizonyította. Egy program élte túl az 1960-as éveket; az, amelyik a pia-
ci viszonyok kiterjesztését sürgette a gazdaságban. Ennek a programnak a 
gazdasági szakértelmet és a hozzáértést hangsúlyozó technokrácia volt a fő 
képviselője. Így került sor 1968. január 1-jén az új gazdasági mechanizmus 
bevezetésére, ami lazított a tervcélokon, abban a reményben, hogy a válla-
latoknál maradó profit az ipari-gazdasági vezetőket a termelékenység javí-
tására ösztönözheti. Ezzel egyidejűleg liberalizálták az árakat a szolgáltató 
szektorban, a mezőgazdaságban pedig nagyobb kereskedelmi önállóságot 
adtak a termelőszövetkezeteknek – ez utóbbihoz felhasználták az 1960-as 
évek közepén kialakult „túlélési technikákat”, amelyekre a termelőszövetke-
zetek azért kényszerültek, hogy megtartsák ipari munkahelyekkel csábított 
dolgozóikat.

A reform eleinte kiváltotta a munkások elégedetlenségét, sőt tiltakozá-
sát, de nem okozott komolyabb törést a rendszerben. Nem jött létre ugyanis 
olyan szélesebb politikai platform, amely az államszocialista társadalmi vi-
szonyok átalakításával kere� e volna a kiutat a fent leírt szociális patthely-
zetből. A munkástiltakozás politizálódásának módja paradox módon „meg-
felelt” a technokrata menedzserizmus logikájának. Ez a fejlemény nem volt 
független a kádári munkáspolitikától, amibe igen sokat fektetett a politikai 
vezetés, hogy pacifikálja a munkásosztályt, illetve fenntartsa a kialakult ha-
talmi struktúrát. A munkások kifogásolták a magas vezetői prémiumokat, 
amelyeket éppen a teljesítmény ösztönzésére „talált ki” a rendszer. Ugyan-
csak rácáfoltak a párt egyenlősítő ideológiájára a láthatóvá váló társadalmi-
anyagi különbségek. Az „új osztály” kialakulását, az „újgazdagok” megjelené-
sét széles körben bírálták az egyszerű dolgozók. Az iparban ráadásul mindez 
azzal párosult, hogy a vezetők megpróbálták csökkenteni a munkások fize-
tését és növelni a munkaintenzitást, hogy nyereségessé tegyék a vállalatot. 
Ez érthetően tovább élezte a konfliktust a vezetők és a munkások között. A 
szolgáltató szektorban végrehajtott reformoknak köszönhetően ugyanakkor 
a „luxuscikkek” is megjelentek a nyilvánosságban; ezek persze többnyire elér-
hetetlenek voltak az egyszerű dolgozók számára, ami csak fokozta a kritikát. 
A téeszek kereskedelmi önállóságának növelése együtt járt az élelmiszerárak 
növekedésével. Ennek köszönhetően rohamosan fejlődtek a falvak – ami ki-
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váltotta a városi munkásság bírálatát és sokszor irigységét is, hiszen sok be-
járó munkás részt vehetett az új, jövedelmező tevékenységben, amelyből a 
földdel nem rendelkező városiak kimaradtak. Az a városi munkásság tehát, 
amelynek a párt különösen kedvezni akart, ellenérzéssel figyelte az új egyen-
lőtlenségek megjelenését. Az 1970-es évek elején csökkent a párt munkás-
létszáma, és egyre inkább a technokrata-fehérgalléros réteg lett az „élcsapat” 
politikai intézményeiben is a meghatározó elem. Ez – az 1968-as csehszlo-
vákiai események után – politikailag veszélyesnek ítéltetett, ezért a párt en-
gedményeket tett a munkásosztálynak, és igen korlátozott „normalizálódás” 
vette kezdetét, ami inkább csak késleltette, semmint feltartóztatta a gazda-
sági reformokat, hogy ideiglenesen leszereljék a munkások elégedetlenségét.14

A késleltetett reform nem javította az ország gazdasági teljesítményét az 
1970-es években, viszont aláásta az 1956 után kialakult informális társadal-
mi megállapodást. Következményeit tekintve pedig a nyugat-európai tren-
dek egyfajta sajátos kelet-európai változata figyelhető meg: a munkásosztály 
atomizálódása és politikai széttöredezése, továbbá a munkásidentitás pozitív 
tartalmának gyengülése a nyilvánosságban. Nőttek az anyagi egyenlőtlensé-
gek, miközben növekedett a fogyasztás és persze a luxuscikkek iránti igény is. 
Nőtt a lakossági hitelállomány – az OTP személyi kölcsönnel „kombinálta” 
az 1955-től működő lakáskölcsönöket. Nőtt a háztartások eladósodása. Az 
állami szektorban megkeresett bérek nem tudták fedezni a megnövekedett 
fogyasztói igényeket, ezért egyre többen dolgoztak a második gazdaságban, 
akár jelentős túlmunka vállalása árán is. 1979-ben a munkások 34,8 szá-
zaléka túlórázott, 1976-ra pedig Kemény István becslései szerint az összes 
foglalkoztatott 75-85 százalékának volt valamilyen kiegészítő jövedelme a 
munkabéren kívül.15 Ez egyre inkább előtérbe helyezte (vagyis inkább meg-
kerülhetetlenné tette) az állami szektor mellett kifejlődő második gazdasá-
got. Ez elválaszthatatlan volt a növekvő és egyre sokrétűbbé váló fogyasztói 
igényektől és a gazdasági reformtól. A második gazdaságnak az 1970-es évek 
közepén regisztrált mérete és jelentősége az 1961-es sikeres téeszesítési kam-
pányban gyökeredzik, amely lehetővé tette a kisparcellás (háztáji) és a nagy-
üzemi gazdálkodás egymás mellett élését. A lakáskörülmények igen jelentős 
javulása az 1960-as és 70-es években további ösztönzést adott a második 
gazdaságnak. Mind a magán, családi, mind pedig a szövetkezeti házépítés 
igénybe vette mind a legális „maszek”, mind pedig a féllegális, vagy fekete gaz-
daság szolgálatait; a valóságban mindkettő nagy szerepet játszott az állami 
építkezés hiányosságainak kiküszöbölésében, a javításban és a karbantartás-

14 Mark Pittaway: Accommodation and the Limits of Economic Reform, i. m.
15 Héthy Lajos: A bér és az anyagi boldogulás per~ ektívája. In: uő (szerk.): A munkások 

helyzete az üzemben: Jogok, tények, távlatok. Budapest, 1984, 66-67; Kemény István: A 
nem regisztrált gazdaság Magyarországon. In: Uő: Szociológiai írások. Szeged, 1992, 220.
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ban. 1979-re az árnyékgazdaságban dolgozók végezték az összes lakás és ház 
közel harmadának a karbantartását. Ez azonban csak a „jéghegy csúcsa” volt; 
a ruházat, motorkerékpárok, elektronikai árucikkek, telefonkészülékek javí-
tása és más, személyes szolgáltatások terén jóformán nem lehetett kikerülni 
az árnyékgazdaságot.16

A magyar lakosságnak a második gazdaságban való részvétele tovább 
nőtt, amikor a kormány az államcsőddel fenyegető helyzeten úgy kívánt se-
gíteni, hogy 1979-ben jelentős áremeléseket jelentett be, majd pedig további 
piaci reformokat léptetett életbe 1982-ben és 1985-ben. Miközben sokan al-
kalmazkodtak az új helyzethez, a piacosítás ilyen paradox formája az 1980-
as évek elején aláásta a rendszer legitimitását, mert sokan úgy érezték, hogy 
egyre többet követelnek tőlük, egyre kevesebb pénzért, mások pedig meg-
gazdagodnak.17 1981-ben egy budapesti pártgyűlésen több régi párttag kifa-
kadt: „Péjak Emil, a munkásmozgalom egyik régi harcosa…elmondta, hogy a 
munkások körében nagyon rossz a közhangulat…a pártnak meg kell értenie, 
hogy az emberek egyre elégedetlenebbek…úgy érzik, hogy csak dolgoznak és 
dolgoznak, és nem jutnak sehova, nincsenek lehetőségeik.”18

A MUNKÁSSÁG ÉS A RENDSZERVÁLTÁS

Amikor 1989-ben Magyarországon megbukott az államszocializmus, az ese-
mények a munkásokat nem mobilizálták, hanem a perifériára szorították. 
Az MSZMP reformer szárnyának képviselői, akik kétségtelenül jól emlékez-
tek az új gazdasági mechanizmust kísérő munkáselégedetlenségre, inkább 
ünnepelték, semmint gyászolták a munkásság politikai marginalizálódását. 
A szakszervezeti mozgalom újjászervezésének kísérlete (akár új konföderá-
ciók kialakítása formájában, akár pedig az egykori állami szakszervezetek 
„kisajátításával”, illetve megújításuk révén) megmutatta, hogy a munkások 
nem bíznak a munkahelyi érdekképviseletben. A szakszervezeti aktivisták 
és a munkásellenzék súlytalanná vált és az új pártokban alárendelődött a 
középosztálybeli és értelmiségi érdekeknek, vagy pedig marginalizálódott a 
politikai átmenet idején.

16 Gábor István R.– Galasi Péter: A “kiegészítő tevékenységek” társadalmi összefüggé-
sei. In: Vass Henrik (szerk.): Válság és Megújulás: Gazdaság, társadalom és politika Magyar-
országon. Az MSZMP 25 éve. Budapest, 1982, 201.

17 Az állampárt és a munkásság viszonyáról lásd: Földes György: Hatalom és mozgalom 
1956-1989. Budapest, Reform Könyvkiadó-Kossuth Könyvkiadó, 1989. 

18 Idézi: Anna Seleny: Constructing the Discourse of Transformation: Hungary, 1979-
1982. EaR  European Politics and Societies, 8, 3 (1994), 458. 
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Ezt a marginalizálódást részben az magyarázza, hogy az államszocializ-
mus a magyar gyárakban és ipari körzetekben nem bumm-mal, csak nyüszí-
téssel ért véget. A munkások ugyanis korábban, az államszocializmus idején 
sem tiltakoztak vagy szervezkedtek: erőfeszítésük a gazdasági válság idején 
arra koncentrálódott, hogy többletmunka árán elégítsék ki materiális igénye-
iket, ezáltal semlegesítve a válság életszínvonal-csökkentő hatásait. Politikai 
passzivitásuk magyarázata részben abban rejlik, hogy a munkásság viszony-
lag sikeresen integrálódott a Kádár-korszak politikai rendszerébe. Tanulmá-
nyomban azt a tézist fejtettem ki, hogy a munkásság és az államszocialista 
rendszer viszonya képlékeny volt 1945 és 1989 között, és a kádári munkáspo-
litikát, amely megteremtette a munkásság sikeres integrációjának a feltétele-
it, a Rákosi-korszak sztálini politikájának kudarca ösztönözte. Ez a politikai 
közvetlenül az 1956-os forradalom után formálódott, és az 1960-as évek kö-
zepén érte el a csúcspontját. A párt dogmatikus szárnya is azzal érvelt, hogy 
az 1968-as új gazdasági mechanizmus a munkáspolitika alapjait fenyegeti. 
Ezen az alapon indították meg a reformerek elleni támadást az 1970-es évek 
elején.19Noha a rezsim és a munkásosztály viszonyának újrarendeződése az 
1968-as reform után a munkáspolitika erózióját (is) jelentette, demonstrálta 
az informális társadalmi megállapodás tartósságát is. Mivel a megnövekedett 
fogyasztói igényeket nem tudták kielégíteni az alacsony fizetések, a kormány 
egyre több engedményt tett a piacnak. Így 1968 után a pártvezetés mindin-
kább rákényszerült egyfajta kényes „lavírozásra” a kiterjedt árnyékgazdaság 
tolerálása és a dogmatikusok azon követelése között, hogy vissza kell térni 
a régi munkáspolitikához. Az 1970-es években kétségtelenül megfigyelhető 
a munkáspolitika eróziója, és a növekvő munkáselégedetlenség. Az 1980-as 
években „begyűrűző” gazdasági válság ráadásul a közhangulat-javító intéz-
kedések alól is kirántotta a talajt; az 1980-as évek végére a párt egyenlősítő- 
és osztályideológiája hitelét vesztette a munkások között.20

          
Az út nyitva állt egy olyan demokráciamodell számára, ami nemcsak 

„posztszocialista” volt, hanem aktívan „antiszocialista” is, leginkább azért, 
mert egy olyan folyamat „betetőzése” volt, amely során az egyenlősítő- és 
osztályideológia menthetetlenül felmorzsolódott, pontosabban: az a párt, 
amelyik zászlajára tűzte ennek a társadalmi programnak a megvalósítását, 
elvesztette a hitelét és a legitimitását is. Miközben 1989 után megnyílt a for-
mális politikai részvétel tere, és az állampolgári jogok közé iktatták a szólás-
szabadságot és a gyülekezési jogot, megnyitották a határokat és felszámolták 
a politikai diktatúrát, a rendszerváltó politikai elit alapvető tévedése volt, 

19 Földes György: Hatalom és mozgalom 1956-1989, i. m.
20 Bartha Eszter: Would you call back the capitalists? Workers and the beginnings of mar-

ket socialism in Hungary. Social History, 34, 2, (2009), 123-44.
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hogy de facto nemkívánatosnak, sőt kártékonynak ítélte a társadalmi-gazda-
sági alternatívák megvitatását – amit sikeresen száműztek is a széles nyilvá-
nosságból –, hogy ezzzel elfedjék az osztályuralom új formáinak kialakulását 
és megszilárdulását. Ez a felfogás olyan, lényegében kirekesztő politikai kul-
túrán nyugodott, amely az értelmiségi elit tagjain kívül nem kívánt másokat 
beengedni a nyilvános diskurzusba, és populistának minősített minden olyan 
politikai szereplőt, aki társadalmi-gazdasági követelésekkel állt elő. Ez a poli-
tikai kultúra elfedte az oligarchikus politikai pártok és az üzleti elit fúzióját, 
amely aztán brutálisan nyílt formában jelentkezett az elmúlt tizenhárom év 
folyamán. Mivel az osztályt mint kollektív identitást szétzúzták Magyar-
országon, nem szerveződhetett újjá az a munkásmozgalom, amely előrébb 
vihette volna az osztálykompromisszum politikáját, és előkészíthetett volna 
egy szociálisabb átmenetet, illetve egy olyan demokráciát, ahol jobban meg-
kérdőjelezhetőek a társadalmi, politikai és gazdasági egyenlőtlenségek. 

  (Fordította: Bartha Eszter)

Megjelent: Múltunk, 2011/1
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DON KALB

A pénz, a démosz és az etnikum mély 
„összjátéka” az új-régi Európában

Az állam antropológiáját Max Weber soha nem vette igazán komolyan, hi-
szen magát az államot egy olyan bürokratikus, hierarchikus, racionális és 
~ ecializált apparátusnak tekintette, amely elkülönül a szélesebb társada-
lomtól, és csak érintőlegesen horzsolják az „alhasát” az utóbbi szükségletei, 
ellentmondásai, mítoszai és varázsai. Ahol Weber elkülönült közmechaniz-
must lát, ott az antropológusok viszont egy egész társadalmi és kulturális 
szervezetet. Mindig is volt egyfajta rugalmas affinitás azok között, akik az 
állam antropológiai képzeteit „illúzióknak” (Asad 2004), vagy „filozófiának” 
(Radcliffe-Brown idézi Gulbrandsen, 2011, megjelenés előtt) tekintették, 
illetve a posztfunkcionalista nézet képviselői között, akik szerint az állam 
nem más, mint társadalmi interakciók átláthatatlan halmaza, ami olykor 
szinte kényszerít minket arra, hogy államként aposztrofáljuk, olykor ön-
kéntes ez az elnevezés, és még az is előfordul, hogy ravaszul ránk kényszeríti 
a tagadását (Sampson 2003; Tilly 1985). Weber persze a modern állammal 
kapcsolatos modernista legális nézeteit a karizma hangsúlyozásával ellensú-
lyozta, amiben kifejeződött a kortárs németek birodalom-és császárcsodála-
ta, valamint annak rituáléihoz és fantáziáihoz kötött gyermeki elragadtatás. 
De ez számára a társadalom hatékonyságának korlátja volt a modern állam 
fölött, valójában az a mód, ahogyan az államok leleményes módon kialakí-
tották és őrizték legitimációjukat, hogy előmozdítsák működési szabályukat: 
a „racionalitás” taktikai feláldozását az „értékek” oltárán. Az antropológu-
sok szokásukhoz híven megfordították ezt a viszonyt, és sokkal komplexeb-
bé és cseppfolyósabbá tették. Kapferer például úgy látja, hogy az állam az 
a pont, ami körül gyülekeznek, és amire fókuszálódnak a társadalmi viszo-
nyokba ágyazott potenciák, amelyeket a kollektív akarat tesz társadalmilag 
hatékonnyá. Kapferer metaforája (1997) jó példája a cseppfolyós megközelí-
téseknek, noha nem szól az aszimmetrikus társadalmi viszonyok mindennél 
fontosabb problémájáról és annak következményeiről a hatalom megnyilvá-
nulására.
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A marxisták az antropológusokhoz hasonlóan nem fogadják el az állam 
függetlenségét és természetes racionalitását. Ehelyett hangsúlyosan vagy ke-
vésbé explicit módon, de úgy látják, mint Marx, hogy az állam az uralko-
dó osztály eszköze, a „burzsoázia végrehajtó bizottsága”. Az állam nem volt 
racionálisabb, mint maga a burzsoá gazdaság, aminek logikája a saját össze-
omlása felé mutatott. A nyugati burzsoázia Marx után azonban óriási ~ e-
cializált gyárakba fektette vagyonát, amelyeket urbánus- és közkiadások, és 
a megfelelő közintézmények megteremtése kísért. Az egész komplexumot 
egy hatalmasra nőtt és egyre bonyolultabbá váló adórendszer és közpénzügyi 
intézmények egészítették ki. Így a burzsoázia jobban beágyazódott a mun-
kások társadalmába, és megtanult kompromisszumokat kötni azért, hogy 
újratermelhesse önmagát. Szövetségeket alakított ki például a weberi kariz-
matikus német és japán uralkodókkal, vagy tágabb értelemben a populista 
mozgalmakkal és a „józan ésszel” vagy a közvéleménnyel, ahogyan Gramsci 
jellemezte az amerikai fordizmust; és a munkásokkal általában, amikor is 
létrejöttek a nyugati jóléti államok, Délen és Keleten pedig a fejlesztő álla-
mok játszottak hasonló szerepet a lakosság jólétének emelésében. Az állam 
a marxisták számára tehát nem a bürokratikus racionalitás önmagába zárt 
szervezetét jelentette, hanem az intézményes „sűrítését” az osztályharcnak, 
az ellentmondásoknak és a kompromisszumnak, beleértve a hegemón szer-
vezetet és a „közösség”, a közhöz való tartozás és a közhöz kapcsolódó jövő 
mítoszait és rítusait (Hobsbawm és Ranger 1992, Hobsbawm 1992). És va-
lóban, ezen rítusok miatt az állam sokkal inkább tűnt kollektív racionalitás-
nak, mint amennyire a burzsoázia mint „végrehajtó bizottság” el tudta volna 
hitetni az emberekkel azt a mítoszt, hogy az állam a közé. Az osztályharc 
adott vagy adhatott volna a kapitalista államnak némi racionalitást (vagy in-
kább racionalitásokat), hogy ezáltal megmeneküljön elnyomó és destruktív 
lényegi énjétől. Ez volt az egyik azon dolgok közül, amit Marx remélt elérni, 
amikor a „proletariátus diktatúrájáról” beszélt (Luxemburg 2009).

Az antropológusok és a marxisták gondolkodását az 1980-as évektől egy-
re jobban befolyásolta a globalizáció, ami vitathatatlan és nagyon mély – bár 
korántsem egyértelmű – hatást gyakorolt a nemzetállam mítoszára és sorsá-
ra. A globalizáció fokozta a marxisták és antropológusok kételyeit a weberi 
állam fétise iránt. Az antropológusok mások mellett elkezdtek foglalkozni 
a fejlesztő államon kívül megerősödött lokális/globális konfliktusokkal és 
tömörülésekkel, és más kulturális és gyakran erőszakos politikai formá-
ciókkal (Ferguson 2006, Friedman ed. 2003, Sampson 2003, Reyna 2003, 
Glick-Schiller és Fouron 2003, Bayart 2009, Geschiere 1999, Collier/Ong 
2004 például). Mások hibrid kulturális formációkként ábrázolták az államo-
kat, egyenlőtlen transznacionális áramlatokkal (Appadurai 1996, Hannerz 
1991, 1996), ahol a racionalitást nemritkán felülírta a mítoszok, vallások és 
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varázs előtérbe kerülése (Kapferer 1997, 2002; Geschiere 1999). Kapferer 
hívta fel a figyelmet arra, hogy az államokban erősebb a korporativizmus és 
az oligarchizmus (Kapferer 1997, 2005, 2009). A marxisták egyebek mellett 
a fejlesztő állam, a fordizmus és a jóléti állam hanyatlására koncentráltak 
(MacMichael 2008, Harvey 1989, 2005, Jessop 2002), a pénz, a hitel és a több-
lettőke befektetésének területeire, beleértve az új imperializmust (Harvey 
2003, 2005, 2010; Arrighi 1994, 2000), és az ellenállás új lehetőségeire (Har-
vey 2003, Silver 2003, Waterman 2001, a marxizmuson kívül lásd Tarrow 
2005). A neoliberalizmus, az azzal elégedetlenek és a helyi megnyilvánulások 
szolgáltatták a közös alapot az elmúlt tizenöt év rendszerkritikai kutatásá-
ban és az értelmezési keretek kijelölésében (Clarke 2004, 2008a, 2008b, Har-
vey 2005, Kalb 2000, Kalb 2005, Kalb és Halmai eds. 2011, Nonini 2008, 
Smith 2008). John és Jean Comaroff, Bruce Kapferer, Susanna Narotzky és 
Gavin Smith, Mike Davis és Slavoj Zizek munkáiban is felfedezhetőek a pár-
huzamok az intézményesen eltérő területek ellenére (Lásd még Kalb 2011).

A globalizáció-fókuszú megközelítés néhány fontos jellemzője igen erede-
ti módon kombinálódik Jonathan és Kaysa Friedman munkájában a „globális 
rendszerek antropológiájáról” (GRA, Friedman és Friedman 2008a, 2008b), 
ami ambiciózus vállalkozás egy makro történeti-antropológiai elméletal-
kotásra. Gazdasági és politikai centralizációs és decentralizációs ciklusokat 
látnak a világtörténelemben, annak függvényében, ahogyan a tőke koncent-
rálódik egy helyen, majd kivonul onnan, amint megjelennek az olcsó verseny-
zők, akik kiszorítják a magas kiadásokkal járó metropoliszokat. Ilyen nagy 
centralizációs ciklusnak köszönheti felemelkedését Athén, Róma, a „Nyu-
gat” és az Egyesült Államok. Ez teremtette meg a politikai központok és eli-
tek hegemóniáját, és ez fejeződik ki az individualista, pragmatikus, fogyasz-
tás-orientált modernitások elterjedésében, amelyek a jövő felé irányulnak, és 
az emberi történelem bármely szakaszában kimutathatók. A másik oldalon a 
hegemónia hanyatlásának ciklusai meglátásuk szerint fragmentálják a közös 
instrumentalista identitásokat, bomlasztják a homogenizáló modernitáso-
kat, és általában elindítanak egyfajta én- és gyökérkeresést, a népek mítikus 
múltjában való elmélyedést, és így tulajdonképpen régen meghaladottnak 
hitt, ősi kulturális konfliktusokat generálnak. Friedmanék szerint ebben a 
regresszív szakaszban az egykor hegemón helyzetű modern uralkodó osztá-
lyok kozmopolita elitekké alakulnak át, akik ünneplik a multikulturalizmust, 
miközben megszakítják kapcsolatukat a hanyatló helyi gazdaságokkal és tár-
sadalmakkal. Így azonban aláássák saját politikai hegemóniájukat, együtt a 
modernizmus kulturális hegemóniájával. Friedmanék a leszálló szakaszban 
elmélyülő társadalmi és kulturális antagonizmusokat a „dupla polarizáció” 
fontos fogalmával érzékeltetik: a polarizáció mind az osztályviszonyokra, 
mind pedig a kulturális identitás konstrukciójára kihat. Prognózisuk szerint 
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a régi hanyatló nyugati magállamokban, ahonnan az olcsó tömegtermelők a 
globális Keletre és Délre települtek át, az egykori fordista munkások olyan 
etnikai „néppé” alakulnak át, amely egyre inkább az etno-vallási neonacio-
nalizmus eszközéhez nyúl, mind a bevándorlókkal, mind pedig a globalizált 
uralkodó osztályokat szponzoráló, gyökértelen kozmopolitizmussal szem-
ben (Friedman 2008a, 2008b, Jonathan Friedman ed. 2003). Világos, hogy 
ezt az ambiciózus és következetesen megírt munkát nem lehet megkerülni.

Itt két olyan a~ ektusát szeretném kiemelni a Friedman-tézisnek, amelyek 
nagyon fontosak az európai és nyugati államok jelen kihívásai szempontjából, 
de még sincsenek megfelelően kifejtve a GRA-ban. Először is, szeretnék be-
hatóbban foglalkozni azzal, amit David Harvey úgy hívott: „az állam és pénz 
nexusa, vagyis az állami és pénzügyi hatalom összefonódása, ami meggátolja, 
hogy megkülönböztessük az államot a tőkétől” (Harvey 2010, 48). Ezt két-
féleképpen szeretném értelmezni. Egyfelől, történetileg, másfelől a mai ese-
mények kontextusában. Szeretnék rámutatni mind az alapstruktúrákra és a 
lényegi mechanizmusokra, mind pedig a pillanatnyi eseményekre. Megjegy-
zem, hogy az állam-pénz nexusát alakító politikai harcok csak osztályfor-
mációkként értelmezhetőek, amelyek ugyanakkor mélyen kulturálisak. Má-
sodszor, áttekintem az EU-ban a neoliberális globalizációra és az állam-pénz 
nexus más fejleményeire adott mai etno-nacionalista-populista válaszokat, 
beleértve a velejáró osztályformálódást és szövetségeket (bővebben lásd Kalb 
és Halmai eds. 2011). Nincsenek nagy ambícióim; csak azt szeretném, hogy 
közelebbről szemügyre vegyük ezeket az a~ ektusokat, és valamivel jobban 
megvilágítsuk belső szerkezetüket.

1988 MÍTOSZAI ÉS A GLOBÁLIS KAPITALIZMUS 
FELEMELKEDÉSE

Friedmanék munkája gazdag hegemóniában és identitásokban, de jóval ke-
vésbé ~ ecifikus a tőke és az állam közötti változatos történeti viszonyok 
dolgában, valamint nem pontosítja az állam-pénz nexus körül kibontako-
zó politikai harcokat és az azokból fakadó identitásokat. A  GRA  éppen 
ezért alulértékeli az osztályokat. Valójában Friedman weberi tőke-fogalma 
(„absztrakt gazdagság”) az ellenkező irányba mutat, távol az állam-tőke ne-
xustól és a körülötte strukturálódó osztályformációktól. Ezek azonban soha 
nem absztraktak, hanem mindig konkrétak, bizonyíthatóan relációs és in-
tézményes beágyazottságúak, és a történelem nem értelmezhető nélkülük. 
Friedmanék számára a tőke egyszerűen el tudja határozni, miért, hova, mikor 
és hogyan mozog. Vagy egy helyen koncentrálódik, és hegemón és befogadó 
modernizmusokat teremt mind a metropoliszban, mind pedig a hátország-
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ban, vagy pedig diffúzzá válik és eltűnik, miközben újraépíti és lerombolja 
a hegemóniákat és eldönti, hogy milyen irányt vesz az identitáspolitika. Az 
absztrakt gazdagság szemlátomást magától és magáért cselekszik, a saját szá-
mítása szerint és a saját hatáskörében. Nem társadalmi és intézményes vi-
szony, amelyet az állam artikulál, hanem pusztán pénzbeli gazdagság. Nincs 
benne nyílt politika, és osztályharc vagy osztályformálódás sem várható. Ez a 
redukciós szemlélet az államot pusztán csak úgy tekinti, mint a tőke lényegi 
mediációs eszközét, ami vagy működésbe helyezi lokálisan a tőkét – ha az 
utóbbi érdeke úgy diktálja – vagy pedig segít a tőke globális áramlásában, és 
megerősíti azokat a feltételeket, amelyek alatt a két lehetőség közül valame-
lyiknek be kell következnie. Én azonban azt mondanám, hogy ez a látásmód 
redukálja a mai kapitalista társadalmakról alkotott képünket. Sőt, valójában 
úgy tűnik, hogy Friedmanék tagadják a kapitalista társadalom létezését. Ha 
a tőke nem más, mint absztrakt gazdagság, akkor idetartozik minden „ke-
reskedő civilizáció”, nem pedig csak az a kapitalizmus, ami Európában ala-
kult ki, és innen indult világhódító útjára. Azt állítom, amit David Harvey 
is, hogy ti. pontosan a kapitalista osztályok által létrehozott, sőt kiharcolt 
kapitalista állam-pénz nexus az, ami történetileg definiálja a kapitalizmust. 
A kapitalista állam-pénz nexus olyan folyamatokat implikál, amelyeket nem 
lehet általában a „kereskedő civilizációkkal” azonosítani. Olyan társadalmi 
erőket és mechanizmusokat hoz mozgásba, amelyek pontosabb megköze-
lítést igényelnek, beleértve azokat a mechanizmusokat, amelyek ~ ecifikus 
identitásprojekteket is generálnak, amelyek jelölésére a friedmani kulturális 
folyamat koncepciói általában ugyan relevánsak, de nem eléggé pontosak.

Meg szeretném mutatni, hogy analitikailag nyerhetünk azzal, ha vissza-
térünk a klasszikus vitához a feudalizmusból a kapitalizmusba való átme-
netről, és a kapitalista állam-pénz nexus kialakulására fókuszálunk. Az új 
történeti kutatások segítségével véleményem szerint megmutatható, hogy a 
„kereskedő civilizációk” absztrakt gazdagságától megkülönböztetett kapita-
lizmus egy bizonyos történeti pillanatban alakul ki – méghozzá akkor, ami-
kor a régi típusú városállamok egyikében (ez esetben az Egyesült Tartomá-
nyokban) a túlságosan sok felhalmozott tőke fegyveresen is elfoglal egy óriási 
territoriális és potenciálisan stratégiai fekvésű államot – Angliát – saját ka-
pitalista osztálya túlélése érdekében. Anglia politikai centrumának alávetése 
után a megszállók megreformálják a legfontosabb intézményeket, különösen 
az államot finanszírozó mechanizmusokat és az adórendszert. Közben fél 
szemük állandóan a saját érdekeikre, önvédelmükre és kiterjesztett repro-
dukciójukra szegeződik. És miután olyan sok hasonló kísérlet elbukott a tör-
ténelemben, amikor a városállamok maguk is vereséget szenvedtek a terri-
toriális államokkal folytatott katonai versengésben, a tőke és a territoriális 
hatalom kombinációja végre beindítja a „vég nélküli felhalmozást”. Vizsgál-
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juk meg közelebbről a kapitalizmus születésének ezt a pillanatát – ami épp-
úgy különbözik a tőkétől, mint az absztrakt gazdagság – és figyeljük meg a 
térbeli társadalmi és identitásfolyamatokat, amelyeket ez a születés elindít. 
Érvelésem kiemeli a financializálódást, az államépítést, az imperializmust és 
az elszegényedést (vagy megfosztottságot) mint erőszakos relációs mechaniz-
musokat szemben az absztrakt gazdagsággal mint elsődleges mozgatóerővel.

Ezen óriási történeti átmenet pontos dinamikája sokáig nem volt ismert. 
A  feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenetről szóló vita klasszikus 
szerzőinek ez a részlet „fekete dobozt” jelentett. Csak annyi volt általában 
ismert, hogy valamikor 1700 táján az Egyesült Királyság valahogyan le-
hagyta az Egyesült Tartományokat kereskedőkapacitás tekintetében, amit 
általában az előbbi nagyobb erőforrásaival magyaráztak. Sem Wallerstein 
(1980), sem pedig Arrighi (1996) nem mond sokkal többet ennél. Robert 
Brenner számára ennek nincs is igazi jelentősége, mert szerinte az angol 
kapitalizmus autochton módon alakul ki, amiben döntő szerepet játszik az 
agrár osztályformálódás, a bekerítések és a földnélküli proletariátus kialaku-
lása (Brenner 1987, 1993). Brenner számára a „kapitalizmus egy országban” 
tökéletes lehetőségnek látszik. A whig történészek, akikre a marxisták és a 
világrendszer-kutatók többsége alapozott, hasonlóan elnagyoltan emlegetik 
ezeket az eseményeket. Leírják az 1688-as „politikai uniót”, amikor a hol-
land Stadholder (helytartó), III. Vilmos Anglia királya lett, és akit állítólag 
a whig párt és a prote� áns földesurak hívtak be a „dicsőséges forradalom” 
alatt (Pincus 2009, Ferguson 2004, lásd még Brenner 1993). Így mondja el az 
eseményeket Macaulay klasszikusa, „Anglia története” is (1848/2006). De a 
„politikai unió” meglehetősen pontatlan kifejezés itt, mert valamifajta rózsás 
együttlétre utal. Ez a fajta „unió” nem létezik az államok történetében (amit 
most az EU is szépen demonstrál, hiába vannak a hímes szavak), különösen 
akkor nem, amikor az óriási tőkekoncentrációval és a rendkívül ütőképes 
haditengerészettel rendelkező Egyesült Tartományok az egyik partner, ami 
ekkor a világ f lottájának több mint a felével rendelkezett, őt magát pedig a 
kezdetektől nem érdekelte a territórium. A városállamnak nagyon ~ eciális 
okai voltak erre az „unióra”, és ezeket az érdekeket sokkal jobban szolgálta 
volna az, ha az unió örökre megmarad angol kérésre.

A  jelen kutatások azt mutatják, hogy a „meghívás” története valójában 
a modern történelem egyik legnagyobb misztifikációja, egy olyan mítosz, 
ami máig él az angol állam és a dicsőséges forradalom nagy narratívájában, 
beleértve minden liberális magkoncepciót, amit ez a narratíva létrehozott 
– így a személyes szabadságot, az emberi jogokat, a népszuverenitást, a par-
lamentáris demokráciát, a civil társadalmat, a toleranciát és az elszámoltat-
hatóságot. Ez a meghívás azonban sok tekintetben nem különbözött attól a 
meghívástól, amelyet az iraki „Committe for the Liberation of Iraq” küldött 
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az Egyesült Államoknak 2002-ben. Az 1688-as dicsőséges forradalmat még 
ma is úgy írják le, mint a független prote� ánsok harcát a katolikus zsarnok, 
II. Jakab ellen, aki megsemmisítette jogaikat és a régi szabadságokat; vagyis 
mint helyi felkelést, amit egy kicsit megtámogattak a hollandok a demokra-
tikus felkelők kérésére. A mítoszt nemrégiben Pincus (2009) írta meg újra. 
Jonathan Israel (1995, 2003) kutatásai a holland levéltárakban azonban 
bebizonyították, hogy a „dicsőséges forradalom” valójában holland katonai 
megszállás volt, azzal a hivatalos, bár titkos szándékkal, hogy az angolokat 
„hasznosakká tegyék barátaik és szövetségeseik, de leginkább az állam szá-
mára” (Secreete Resolutien iv 230-4, idézi Israel 1995, 849). Volt persze belső 
angol támogatás, ahogyan Pincus hangsúlyozza. De ez a támogatás részben 
egy nagyszabású holland propagandakampánynak volt köszönhető az „angol 
szabadságok védelméért”, részben pedig az Amszterdamban és Hágában élő 
angol kivándoroltak és száműzöttek mozgósították a közvéleményt (mint 
ahogyan „Committe for the Liberation of Iraq” is Washingtonban székelt.). 
Ráadásul a helyi támogatást csak akkor kezdték el szervezni, amikor minden 
kétely eltűnt afelől, hogy Orániai Vilmos erősebb, mint II. Jakab. 1688 tehát 
nem annyira belső felkelés volt, mint inkább az, amit Israel az „angol-holland 
pillanatnak” hívott: egy invázió, a korai modern Európa egyik legnagyobb 
háborús f lottájával, amit Amszterdam városa és Hollandia követelt és finan-
szírozott.

Az amszterdami polgárok olyan stratégiai elképzeléssel a fejükben való-
sították meg ezt a tervet, ami legalább annyira volt merész, mint amennyire 
kétségbeesett. Mivel Franciaország növekvő katonai ereje és birodalomépítő 
tervei fenyegették a holland uralmat, és Franciaország ráadásul olyan szá-
razföldi győzelemben gondolkodott, amit Amszterdam nem tud kivédeni, 
a bölcs vezető polgárok úgy döntöttek, hogy egy meglepő tengeri manőver-
rel „kihelyezik” országuk vészesen növekvő védelmi költségeit, és az európai 
erőegyensúlyt egyszer és mindenkor eldöntik a saját javukra, méghozzá úgy, 
hogy szövetséget kényszerítenek Angliára, amit ezentúl a holland katonai 
elit irányítana. 1688 decemberétől Vilmos megszerezte az irányítást London 
felett, II. Jakab elmenekült, és a vidéki földesurak nagy része hajlandó volt 
kooperálni a megszállókkal. Vilmos ekkor kijelentette, hogy Angliának a jö-
vőben meg kell védenie akár pénzügyileg is Amszterdamot és a holland vá-
rosokat, miközben saját, harcban edződött zsoldosai egyesítik Angliát, hogy 
megvédjék az országot II. Jakab Írországból irányított ellenforradalmától, 
amelyet Franciaország is támogatott. Ez a merész terv sikerült, Franciaor-
szág elszigetelődött, és egy „örökös prote� áns szövetség” formálódott – ami 
valóban jó pár évtizedig tartott, noha már az elején megjelentek rajta a „re-
pedések”, ahogy a kérlelhetetlen profithajhászás egymás ellen fordította a 
felesküdt szövetségeseket.
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A holland terv számára a végső koronát egészen biztosan nem II. Jakab 
koronája jelentette, hanem a Bank of England megalapítása 1693/94-ben. 
A Bank, amit szigorúan holland pénzügyi mintára hoztak létre, angol állam-
kötvényekben magasabb hozamot (8%) garantált az amszterdami tőkének, 
mint amit akár a Holland Kelet-Indiai Társaság (VOC) ígérhetett. Az angol 
államnak kellett garantálnia a befektetések értékét, amit az segített, hogy 
Vilmos létrehozott egy új adórendszert, Európa legmagasabb adóival (kivé-
ve az Egyesült Tartományokat). Ez explicite is kapcsolódott a parlamentáris 
rezsim megerősítéséhez, ami mai szóval „átláthatóságot” követelt az uralko-
dótól, vagyis azt, hogy ne szüntesse meg, vagy inflálja el a Bank adósságát a 
saját szakállára (amit a francia király megtehetett), amint azt később leírja 
a jelentős holland szefárd pénzügyi szakember, Isaac de Pinto (1774/2009).

Így formálódott a Római Köztársaság kora óta az első hitelt érdemlő szö-
vetség a territoriális államépítés, a birodalomépítés és a tőkefelhalmozás kö-
zött. A Bank és szélesebb alkotmányos, törvényes és intézményes kontextusa 
valójában a felhalmozás történetileg egyedi mechanizmusa, amit nemcsak 
háborúra terveztek, hanem a globális tőkeformálódásra is. A Bank tandem-
ben működött az angol állammal, amelynek most megvoltak azok a fiskális 
mechanizmusai, amelyek révén legyőzhette Franciaországot az észak-atlanti 
régióban (kezdetben a hollandokkal szövetségben), és az egész világra kiter-
jeszthette a kapitalista viszonyokat. A Bank elősegítette azt, hogy a holland 
tőkéből atlanti tőkefolyam legyen, és létrehozta a munka térbeli elválasztását, 
megkülönböztetve a szabadokat és nem szabadokat. A  „Commonwealth”-
nek a törvény előtti szabad választókerületeit a tőke mozgása kapcsolta Lon-
donhoz és a centrumhoz. Az „angol-holland pillanat” után drámai módon 
felgyorsultak a bekerítések, amelyek olyan fontosak a Brenner-tézis számára. 
A kapitalista intézményes és társadalmi átalakulás Angliában hegemónná és 
visszafordíthatatlanná vált. 

Más szavakkal, a modern angol állam és a Bank of England, beleértve tá-
volabbi külföldi imperialista leágazásait és az otthoni agrárkapitalizmus fel-
gyorsult fejlődését, nagy részben az amszterdami főváros által elrendelt ka-
tonai megszállás eredménye, amit a polgárok azért rendelnek el, mert először 
is, meg akarják védeni magukat, másodszor pedig nagyobb és biztonságosabb 
terepet keresnek működésük számára. A 18. század végéig a „pénzügyi for-
radalom” (Brewer 1988), ami megalapozta, pontosabban finanszírozta a brit 
imperializmus fejlődését, az amszterdami tőkének köszönhette felfutását. 
Száz év leforgása alatt az angol államadósság több mint tízszeresére nőtt, 
miközben az állami bevételek is az egekbe szöktek. Az „angol-holland pil-
lanat” jelezte az átmenetet a prekapitalista városállam-formálódás hosszú 
szakaszától a territoriális államok közti kis „résekben” a modern kapitaliz-
musba. Ez a modern kapitalizmus olyan térkiterjesztő erő, ami új – kapi-
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talista – társadalmi és intézményes viszonyrendszereket hoz létre, amelyek 
rákényszeríthetők területekre és közösségekre, és a továbbiakban ezen vi-
szonyrendszerektől függ a közösségek reprodukciója is. Három tényező al-
kotja a térkiterjesztő projekt relációs magját: a függő munkaerő létrehozása 
(szabad, szerződéses vagy rabszolga); a tőke „szabad” és „végtelen” mozgásá-
nak biztosítása; és az államhatalom, ami felügyeli a szerződéseket, biztosít-
ja a tulajdonjogokat, gondoskodik az adósság behajtásáról és menedzseli az 
egyenlőtlen cserét. Ahogyan Harvey (2010) hangsúlyozza, ennek mozgatója 
nem volt más, mint a kapitalisták által ellenőrzött állam-pénz nexus. Ez a 
nexus, ahogyan fentebb láttuk, 1688 és 1694 között született. Kulcsfogalmai 
voltak a liberalizmus, tolerancia, szabadság, piacok és szerződések, amelyek 
pontosan beleillettek a befogadó és individualista hegemón modernizmusba, 
amit Friedmanék tárgyalnak.

HELYI KÖVETKEZMÉNYEK: A HOLLAND ŐS-TÍPUS

Mi történt az Egyesült Tartományok régi urbánus magterületeivel, amikor 
a helyi tőke financializálódott, és elmozdult a brit birodalom és az új felhal-
mozási centrumok irányába? Hiszen végeredményben Hollandia volt messze 
a világ leginkább urbanizált régiója, lakosságának nagy része ekkor már vá-
rosokban élt, és teljesen függött a piacoktól. Milyen tanulságokkal szolgálhat 
a 18. századi holland eset a felhalmozás és hegemónia Friedmanék által leírt 
válsága és lefelé vezető ciklusa számára?

Amint a tőke elvándorolt és külföldön új ipari centrumok alakultak, a hol-
land városok és ipar csaknem azonnal hanyatlásnak indultak. A legiparoso-
dottabb városok mint Haarlem és Leiden textilvárosai lakosságuk több mint 
felét elvesztették. Ugyanez történt Zaandammal, Európa első igazi nehézipa-
ri központjával Amszterdam északi részén. A kihelyezett tőke felhalmozása 
azonban folytatódott, és 1750-re az angol és holland kötvények és részvények 
lettek a vagyon legfontosabb formái (Israel 1995, 998-1018). Ezen társadalmi 
polarizáció közepette a holland technológia még csaknem három generációig 
az élen maradt, és a monopolisztikus kereskedelem Kelet-és Nyugat-Indiával 
mesés profitokat hozott a részvényeseknek. Csak két-három generáció múlva 
vált érezhetővé a hanyatlás, és ekkor vált komoly politikai kérdéssé a mun-
kanélküliség és a városi szegénység. Az elszegényedés elhalasztását segítette 
az, hogy a szakképzett iparosok az új felhalmozás centrumaiba emigráltak, a 
szakképzetlenek pedig visszatértek vidékre.

De az egyenlőtlenségek és az oligopóliumok két generáció után súlyos po-
litikai és kulturális stagnáláshoz vezettek az országban. Az oligopóliumok, a 
parazita jólét és a politikai bezáródás elleni tiltakozás nyíltan csak az 1770-
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es években jelentkezett, együtt az amerikai függetlenségi háború új, libe-
rális ideológiai forrongásával. Ezt a tiltakozó mozgalmat a közelgő francia 
forradalom is befolyásolta, és végül az 1780-as évek végén a „patrióták” sok 
városban megdöntötték a politikai elit uralmát (Schama 1977). A patrióták 
döntően a provinciális városi középosztályból származtak, és oligarchaelle-
nes nemzeti liberális reformokat követeltek. Valójában programjuk emlékez-
tetett Orániai Vilmos 1688-as propagandájára, amelyet tovább inspiráltak 
az amerikai forradalmárok és a Függetlenségi Nyilatkozat, Thomas Paine és 
végül a francia harmadik rend, amellyel szövetséget akartak kötni. A világ-
rendszer-elmélet hívei kimutatták, hogy a modern rendszerben a sikeres for-
radalmakat a korábbi felkelések liberális ideológusai inspirálták (Wallerstein 
2004, Bosswell és Chase-Dunn 2000). Ez volt a helyzet az angol-holland pil-
lanat exportált liberalizmusával is. Miután egy évszázadig számos zűrzavart 
és felfordulást okozott a világ más tájain, teljes erővel visszatért, és nemcsak 
azokat az államformációkat buktatta meg, amik ellen létrejött – az angol és 
a francia abszolutizmust – hanem azokat is, amelyek érdekében létrehozták 
– az Egyesült Tartományokat és az amerikai gyarmatokat, előremutatva az 
amerikai függetlenség és a Bataafse Republiek felé (Hollandia elődje). 

Ebben az időszakban, amikor a holland hanyatlás mellett egyre jobban 
erősödtek az oligarchák, a szegény kézművesek és a munkás/parasztok a hát-
országból és a német területekről a zsugorodó, de még mindig elfogadható 
helyzetű holland városok között vándoroltak. Noha tartósan nyomottak 
voltak a bérek, a városi munkásoknak úgy-ahogy sikerült megvédeniük ele-
mi létfeltételeiket. A védekezést segítette az árak általános deflációja a 18. 
században, amikor olcsó árucikkek érkeztek az új tengerentúli termelőte-
rületekről, beleértve a burgonyát és a magas kalóriatartalmú cukrot (Mintz 
1985, Israel 1995). A városi lakhatás is olcsóbbá vált, mert az ingatlanárak is 
deflációs spirálba kerültek. A városi életkörülmények ezért még mindig job-
bak voltak, mint a környező „alulfejlett” régiók feltételei. A céhek és a mun-
kásegyletek azonban egyre ellenségesebbek voltak a máshonnan bevándorló, 
olcsó, szakképzetlen és „civilizálatlan” munkásokkal szemben, és nemritkán 
mozgósítottak ellenük, különösen akkor, ha katolikusok voltak.

Néhány befejező gondolat: a holland eset nagyrészt megerősíti 
Friedmanék dupla polarizációs elméletét a régi hanyatló centrumban. A glo-
bálisan orientált korporatív elitek oligarchizálódása valóban együttjárt egy 
defenzív, populista vallási nacionalizmus terjedésével a városi munkásság 
körében, amely az új bevándorlók ellen irányult. Azonban itt volt valami, 
amit Friedmanék elemzése nem vett figyelembe: a defenzív nacionalizmus 
a provinciális középosztály kezében később átfordult egy offenzívabb poli-
tikai eszközzé, amint megkezdődött a nacionalizmus és liberalizmus hosszú 
(és transzatlanti) házassága az oligarchiák, a privilégiumok és a korrupció 
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ellen, ami mintegy megte� esült az amerikai és francia forradalomban. Azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy a hanyatlás csak nagyon fokozatosan érintette a 
holland bankrendszert, a holland „multikat” (VOC), fejlett technológiájukat 
és az oligarchiákat, akik még legalább három generáción át ünnepelhették 
szerencséjüket. Érdekes, hogy a hanyatló állam továbbra is könnyedén fi-
nanszírozta adósságait. Ezt úgy tehette meg, hogy olcsóbb kamatlábat hasz-
nált, mint amit a brit állam még elviselhetett. Ezt pedig annak köszönhette, 
hogy óriási hazai oligarchikus tőkealap felett rendelkezett, hasonlóképpen a 
21. századi Japánhoz, ami talán a Nyugat egészének jövőjét is előrevetítette. 
Végezetül, miközben az egyszerű emberek életszínvonalát állandó veszély 
fenyegette (vagy legalábbis úgy tűnt, hogy fenyegeti), nem következett be va-
lódi összeomlás. A globális árucikkek árdeflációja és az ingatlanárak csökke-
nése megfizethetővé tette a társadalmi reprodukciót a régi magterületeken. 
Az ingatlanárak csökkenése azonban valószínűleg hosszú távon hozzájárult 
a provinciális középosztály elitellenességéhez (vagy egyenesen gyűlöletéhez), 
hiszen ők a csökkenő helyi értékekre voltak utalva, miközben a városi pat-
rícius-réteg bőségesen beszedte a magas monopólium-jövedelmeket az egész 
világgazdaságra kiterjedő érdekeltségei és ingatlanjai után. Ez volt az egyik 
alap-osztályellentét, ami végül elvezetett a „korrupt oligarchiák” uralmának 
liberális-nemzeti alapú megtöréséhez a 18. század végén. 

Ez a szcenárió nem szerepel Friedman elemzésében, holott releváns lehet 
a mai hanyatló Nyugaton, ami valóban nem tudja elkerülni a szisztematikus 
deflációt. Mivel Friedmanék nem számolnak az ősi-kollektivista identitások 
ezen potenciálisan kettős természetével (pedig láttuk, hogy ezen identitáso-
kat hogyan állították a középosztályok liberális és „modernizáló” célok szol-
gálatába a globalizálódó oligarchákkal szemben), elemzésükben nincs helye 
annak, hogy az új termelőterületeken (Amerika, az atlanti kikötők, az angol 
vidék) hogyan terjed el a modern individualista liberalizmus, és hogyan ra-
dikalizálódik a tőke és maga az új hegemón uralma ellen. Az új 18. századi 
liberalizmus, ahogyan Friedmanék el is várhatnák, az egyéni szerződésekben 
és a pragmatikus konzumerizmusban való tágabb hit. De olyan ellenzéki és 
radikálisabb, sőt valójában kollektivista hiedelmeknek is teret adott, amelyek 
az életfeltételeiktől megfosztott brit parasztok (Thompson 2009), a gyökér-
telen világutazók és tengerészek (Linebaugh és Rediker 2008), az amerikai 
gyarmatosítók, a francia forradalmárok és az elszegényedett holland pol-
gárok (Schama 1977) igényeinek is jól megfeleltek. Mint a kollektivista ősi 
hitek, amelyek átfordulhattak liberálissá és individualistává, az individua-
lista modernizmusok éppúgy átváltozhattak kollektivista és radikális meg-
győződésekké. A  kozmológiák és ideológiák éppen ezért nem változtatha-
tatlan entitások, hanem rugalmasak és alakíthatók, valójában olyan, belsőleg 
agonisztikus vonalak mentén, amelyek az új osztályformálódás realitásait 
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tükrözik. Ezért éppen a kapitalista terjeszkedés új területeit és a magterüle-
teket kísérő osztályharcok folyamata az (beleértve a kulturális osztályharcot 
az új modernizmusok és a régi, kollektivista hitvilág között), ami kevéssé ki-
dolgozott a globális rendszerek antropológiájában.

Ezt a hiányosságot az magyarázza, hogy Friedman a weberi tőke- és osz-
tályfogalommal dolgozik. Egy marxista szemlélet rámutatna a relációs me-
chanizmusokra, mint a javaktól való szisztematikus megfosztottság, ami 
elkerülhetetlen velejárója a kapitalista financializálódásoknak. Hiszen az 
állam-pénz nexus feletti kapitalista ellenőrzés nemcsak új vagyonokat és 
gazdaságot, hanem új áldozatokat is produkál, amikor az egyszerű terme-
lőket megfosztják életfeltételeiktől, kiszorítják őket a régi piacokról, és olyan 
piacok felé taszítják őket, amit nem ők választanak, ahogyan Harvey aláhúz-
za a megfosztottság révén való felhalmozás koncepciójában (Harvey 2005). 
Ez megint csak azt mutatja, hogy több figyelmet kell szentelnünk ennek a 
fogalomnak, az osztályfolyamatoknak és -mechanizmusoknak, hogy jobban 
megértsük az állam, a tőke, a kultúra és a társadalom egymásba ágyazott 
viszonyrendszereit a globalizálódás pillanataiban.

FINANCIALIZÁLÓDÁS ÉS AZ ÁLLAM MEGHÓDÍTÁSA 
1989–2009

1798-ban a holland Kelet-Indiai Társaságot (VOC) végül megszüntették 
és nacionalizálták a patrióták, mivel az oligarchiák és a korrupció egyfajta 
szimbólumává vált. A hollandok tréfásan átnevezték a társaságot Vereiging 
Ondergegaan door Corruptie (VOC), ami azt jelentette, hogy a „társaság, 
amit tönkretett a korrupció”. A 17 Úr, aki a kezdetektől vezette a multina-
cionális vállalatot (De Heeren 17) az oligarcha bezárulását és a romlottságot 
szimbolizálta. Hasonló analógiát használ az IMF egykori vezető közgazdá-
sza, Simon Johnson, a „13 bankár” c. könyvében (Johnson és Kwak 2010), 
akik mintha rímelnének a 17 Úrra: kulcspozícióban levő pénzemberek kis 
köre, akik oligarchikus ellenőrzést gyakorolnak a Wall Streeten koncentrá-
lódó késő kapitalista pénzpiacok felett, beleértve precedens nélküli privát be-
folyásukat az amerikai kormány állam-pénz nexusára.

A hanyatlás fázisaiban, amikor a tőke kivonul a korábbi magterületekről, 
likvidálódik, és más, ígéretesebb befektetési területeket keres, a régi magterü-
leteken óhatatlanul megnő a pénzügyi szektorok gazdasági és politikai jelen-
tősége, miközben az ipari tőke hanyatlik, ahogyan azt a holland példánál is 
láthattuk. Az idő múlásával ezek a pénzügyi aktorok megkísérlik átalakítani 
az állam-pénz nexust, ami korábban a hazai területek anyagi gazdagítását 
szolgálta, egy olyan mechanizmussá, amelyik jobban megfelel a globalizált 
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likvid tőke rövid távú befektetési érdekeinek (Gowan 1999, Panitch és 
Konings 2009). Ez az, ami a neoliberális időszakban létrehozta a pénzügyi 
„deregulációt”. A financializálódás egyik következménye lehet az, hogy ott-
hon fejlődik a technológia és a ~ ecializáció, és lesz gazdasági növekedés. De 
más következmények nem ilyen pozitívak. Otthon, ahogyan a holland példán 
láthattuk, nőnek a társadalmi és anyagi egyenlőtlenségek és elkerülhetetlen 
az oligarchizálódás. De ide tartozik az is, hogy a kevésbé fejlett régiókban az 
államhatalmat és a pénzügyi mechanizmusokat felhasználják arra, hogy lét-
rehozzák az új proletariátust, ami lenyomja a béreket mind a fejlett országok-
ban, mind pedig a fejletlenebb területeken; pártolják a szabadkereskedelmet 
a már meglevő termelői érdekekkel szemben; és említem még az „egyenlőtlen 
csere” menedzselését diffúzió, a szerződések és tulajdonjogok túlburjánzása 
és túlzott védelme révén, valamint az adósságszolgálaton keresztül. Az el-
múlt harminc évben éppen ezt tette a washingtoni Wall Street-komplexum 
és az amerikai állam által vezérelt neoliberális globalizáció. A folyamat so-
rán nemzetközi intézmények és egyezmények egész hálózata szerveződött a 
WTO, az IMF, a Világbank, a G8 és most a G20 találkozók körül, amit egye-
sek az új transznacionális nyugati állam kezdetének tekintenek (Shaw 2000). 
Ez a struktúra mára kezdi magába foglalni és „okítani” a globális Kelet és Dél 
legfontosabb szereplőit is (BRICS).

A neoliberális globalizáció tehát a mai financializálódással és tőkekihe-
lyezéssel hasonlatos az angol-holland pillanathoz. Éppúgy, mint ott, létreho-
zott és magába olvasztott számtalan szereplőt – proletárokat, vállalkozókat, 
kapitalistákat és államokat – új területeken, amelyeket a tőke egyre sűrűsö-
dő és táguló „áramkörei” kötnek össze. És megerősítette a kezdeti angol-hol-
land pillanat mitológiai témáit: a demokráciát, az átláthatóságot, az önren-
delkezést, a piacokat, a civil társadalmat, az individualizmust, a felelősséget 
és elszámoltathatóságot és a szerződéseket. A  régi magterületeken pedig 
megjelent az oligarchizmus. Johnson 13 bankára azt a folyamatot jelképezi, 
amelynek révén a nyugati államot és a közérdekeket egyre inkább felfalja az 
oligopolisztikus pénzhatalom. Idővel a financializálódás révén a pénzügyi 
osztály foglalja el az államot (Visser és Kalb 2010), miközben importálja a 
demokratizálódás mítoszait, amelyek nevében működik. A  pénzemberek 
végül is „isten munkáját végzik”, mondja Loyd Blankfein, a Goldman Sachs 
vezérigazgatója, ami éppen nem az elszámoltathatóságról szól – legalábbis 
nem a nép előtt.

Ha az ember beírja a Google-ba az „állam elfoglalását”, akkor azt tapasz-
talja, hogy a Világbank ezt a koncepciót kizárólag a globális Dél és Közép-
Ázsia rosszul menedzselt gazdaságai számára tartja fenn. A koncepció arra 
utal, hogy nincs társadalmi differenciálódás, gazdasági dinamizmus, nyitott-
ság és átláthatóság a korrupt országokban, amelyek csak egyetlen árucikk ex-
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portjától függnek, és ahol a legfontosabb állami pozíciókat elfoglalták azok a 
szereplők, akik részt vesznek a domináns szektorban. A koncepciót emellett 
tipikusan a kommunizmus 1989-1992-es összeomlásának kontextusában is 
használták, amikor azzal indokolták az azonnali és általános privatizációt, 
hogy különben a „belső érdekeltségek” (értsd: „kommunisták, akik igen erős 
pozíciókkal rendelkeznek a legfontosabb iparágazatokban és a minisztériu-
mokban”) elfoglalják, vagy maguk alá gyűrik az államot (lásd még Woods 
2007, 104-40).

A pénzügyi szektor egyoldalú növekedése az elmúlt harminc évben azon-
ban Nyugaton is hasonlóan elszegényítette a korábbi és komplexebb társadal-
mi és gazdasági ökológiát, és a magállamokat is egyetlen „terméktől” tette füg-
gővé. Simon Johnson egyenesen „banánköztársaságnak” hívta őket (Johnson 
2009). A  pénzügyek „liberalizálásával” foglalkozó mai tanulmányok mind 
felhívják a figyelmet arra, hogy az elmúlt harminc évben lezajlott a „szabá-
lyozás elfoglalása” (Kay 2009): a nagy pénzek maguk írták a saját szabályaikat 
Greenspan azon mantrája nevében, hogy „a piac tudja a legjobban”. Azt is tud-
juk, hogy az amerikai állam-pénz nexus szívében egész sereg pénzembernek és 
hivatalnoknak vannak gyökerei és szövetségesei a Wall Streeten, különösen a 
Goldman Sachsnál. A szenátus több mint 400 volt tagja ma a Wall Streetért 
lobbizik. A  New York Fed, ami felügyeli és „szabályozza” a Wall Streetet a 
belső információk szerint a Goldman tanácsait követi (Gillian Tett, Financial 
Times, 3-6-2010). De a „szabályozás elfoglalásához” hasonló technikai fogal-
makon túl is van történeti és analitikus értelme annak, hogy arról beszéljünk, 
hogy a pénz meghódította az államot. Vagy ahogyan Willem Buiter, a Bank 
of England monetáris bizottságának egyik volt tagja megjegyezte: a pénz csak-
nem „önmaga törvénye” (Financial Times 1-9-09).

Az, hogy a pénz elfoglalta az államot, szociológiai értelemben azt jelenti, 
hogy a szigorúan vett pénzügyi szektoron kívül egész intézmények, ideért-
ve a közintézményeket és közpublikumot, alapvetően függővé váltak a pénz 
áramlásától. Amint azt tudjuk, ma sok bank „túl nagy és túl beágyazott ah-
hoz, hogy megbukjon”. A  nyugati országokban a teljes banki szektor köte-
lezettségei olyan nagyok lehetnek, hogy túllépik az éves GDP-t, nemritkán 
háromszor vagy akár tízszer is. A háborút követő későbbi években kialakult 
egy óriási piaci alapú ingatlan- és lakásszektor, aminek az a következménye, 
hogy ma a lakosság nagy része a hitelektől függ, vagy más módon van el-
adósodva, és az adósság és hitelek nagy része a globális pénzügyi piacokra 
vándorol. A nyugdíjhelyzet hasonló. A helyi közösségek és a helyi államok is 
egyre jobban függnek a bevételek és tervezés financializált formáitól. Mű-
ködéséhez mindegyiknek szüksége van nagy mennyiségű tőkére és alacsony 
kamatlábra (lásd Turner 2008), ami megerősíti a pénzhatalom dominanciá-
ját más közérdekek felett. 
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Amint a financializálódás dinamikája egész társadalmak működését 
meghatározza, úgy lesz a szektor maga egyre jobban oligarchikus. Össze-
olvadások és vásárlások révén a nyugati pénzügyi korporációk hihetetlen 
mértékben koncentrálódtak. Az IMF szerint több mint 11 transznacionális 
bank alkotja a globális rendszer „szisztematikus” oszlopait (FT, Lex Column, 
4-6-2011). Az Egyesült Államokban már csak 3 Wall Street Befektetési Bank 
tartozik az oszlopok közé. Ez a három állítólag a financializált és globalizált 
kapitalizmus igazi motorja, a végső „piaccsinálók” (Augar 2005). Ezt az ötös/
hármas csoportot ma kettő dominálja, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley.

A  befektetési szektorban bekövetkező növekvő oligopolizálódással, az 
egyesülések, összeolvadások és integrációk gyakoriságával, valamint azzal a 
ténnyel párhuzamosan, hogy a nemzetgazdaság egyre nagyobb része ágya-
zódott bele a bankok hálózatába, a bankok egyre nagyobb részhez jutottak 
a totális kapitalista profitból. Az 1970-es években és az 1980-as évek ele-
jén az észak-amerikai pénzügyi szektor legfeljebb csak a totális profit 16%-át 
mondhatta magáénak. 2004-re azonban a korporatív Amerika profitjának 
40 %-a vándorolt a bankokhoz (Johnson 2009). A Goldman Sachs és a J. P. 
Morgan 20-30%-os profitrátákat produkált, miközben a banki szektoron kí-
vüli profitráták nem haladták meg a 7%-ot (Augar 2005). A pénzügyi szek-
torban hihetetlenül nőttek a jutalmak és a keresetek, és messze meghaladták 
a nyugati társadalom minden más csoportjának jövedelmeit.

Ugyanakkor a pénzügyi elit sikeresen lobbizott az alacsony adókért. 
A londoni Cityben Nick Ferguson befektetési bankár nyilvánosan megkér-
dezte, hogy tisztességes-e az, hogy ő kevesebb adót fizet, mint a takarítónő-
je (Pe� on, 2008, 20). Az ádáz verseny a globális városok között, mint New 
York, London és Párizs lehetővé tette az alacsony vagy zéró adók kiterjesz-
tését a pénzügyi korporációk és szakembereik számára, még inkább, mint az 
ipari korporációk esetében, amelyekről közismert, hogy az elmúlt harminc 
évben jelentősen csökkentek az állami adóalapba való befizetéseik.

A minősítő intézetekről sokáig azt hitték, hogy a hegeli objektivitás bás-
tyájaként védelmet nyújtanak a ~ ekuláció és defláció ellen, de őket is elfog-
lalták. A 2008-as pénzügyi válság láncreakcióját az állítólagosan legkevésbé 
kockázatos befektetések indították el, az AAA  minősítésűek (Tett 2009). 
Miközben a minősítő intézetek látszólag a közellenőrzést szolgálják, való-
jában azok a nagy befektetési bankok és befektetők fizetik és alkalmazzák 
őket, akiknek dolgoznak. A mai nagy pénzügyi terjeszkedés során különösen 
nagy hasznot hajtott az egyre növekvő számú származéktermékek besoro-
lása és minősítése. 2005-re ez tette ki például a Moody’s bevételeinek a felét 
(Tett 2009, 119). Ráadásul, mivel a minősítő intézetek csak a bankok egy kis 
klikkjével foglalkoztak, különösen nagy nyomás nehezedett rájuk „felülről”, 
amit most a közmeghallgatások során beismernek (FT 3-6-2010). Tett azt 

Mark Pittaway.indd   365 2012.11.21.   18:36:35



366  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

írja, hogy a befektetési bankok „állandóan azzal fenyegették a minősítőket, 
hogy bojkottálni fogják őket, amennyiben nem a kívánt eredmény születik” 
(ibid., 119). Mint a könyvelő cégek a szélhámos Enron és Worldcom bukásá-
nál a 2000-es évek elején, a minősítő és besoroló intézetek éppúgy látszólag 
az elképzelt „objektív” állam szolgálólányai, de valójában már részei a pénz 
~ ektákulumának. Legalább annyira hatalmába kerítette őket a mohóság, 
mint a belső embereket, és teljesen kihasználták „rugalmas” szervezeti hely-
zetüket (Wedel 2010) az állam/köz és a privát szektor elmosódott határán. 
2008 augusztusában, mindössze egy hónappal a pénzügyi válság kitörése 
előtt, Jerry Corrigan, a New York Fed volt vezetője, aki ma egy befekteté-
si bankban dolgozik, beszámolót küldött az USA  bankszektoráról Hank 
Paulson pénzügyminiszternek. A  jelentéshez mellékelt egy levelet, amiben 
azt írta, hogy „emelkedett pénzügyes államférfiságra” van szükség a bank-
iparban, de kár, hogy úgy tűnik, „nagyon kevés ilyen értékes bankár maradt” 
(Tett, 2009, 268). Egy hónappal később az „emelkedett pénzügyes államfér-
fiság” hiánya végül más tényezőkkel kombinálódva létrehozta az „államnak 
a nagy pénztőke általi nyílt elfoglalását”: három ív papíron a Goldman Sachs 
volt vezérigazgatója, Hank Paulson „kiadta” a Kongresszusnak, hogy 700 bil-
lió dollárt bocsásson azonnal a Wall Street és az ő személyes rendelkezésére, 
mindenfajta demokratikus tanácskozás vagy ellenőrzés nélkül.

Az állam és a szabályozás elfoglalása új jelenséget tett lehetővé a 2000-
es években, az ún. „árnyékbankrendszert”. Csak 2006-ban kezdték el a ri-
porterek, közöttük az antropológus Gillian Tett, a Financial Times mun-
katársa felhívni a szélesebb közönség figyelmét az eszkalálódó globális 
adósságokra, amiket szó szerint elrejtett egy árnyékrendszer. A  jelzálogon 
levő hitelderivatívákat 2001-ben vezették be, és azóta felvirágzott ez az ága-
zat. Ezeket a kötelezettségeket azonban rögtön átvezették a bankok nyilvá-
nos egyenlegéről egy „kintlevő” nyilvántartásba. Így 2008-ra 50 trillió dollá-
ros adósságot sikerült a közfigyelem elől elrejteni (több mint az USA GDP-je). 
Ezek az adósságok messze meghaladták azt az összeget, amire a bankok tőke-
alapja még garanciát vállalhatott; nemritkán előfordult, hogy 25-30-szorosa 
volt az így felhalmozott adósság a bankok pénzalapjának, miközben hiva-
talosan nem haladta meg a Basle szabályokban rögzített 7%-ot. Egy G8-as 
találkozón Washingtonban 2007 áprilisában, mielőtt a Lehman testvérek 
csődbe mentek, a G8 államhivatalnokai hedge fund1 menedzserekkel konzul-
táltak , akik, mivel a globális pénzügyi rendszer szabályozatlan szektorában 
tevékenykednek, kockázatot jelentenek a hivatalnokok szerint. Az egyik 
erre így válaszolt: „Nem Önöknek kell aggódni emiatt, hanem a bankoknak! 

1 A hedge fund egy kevéssé szabályozott befektetési alap, amely jellemzősen csak szűk körű, 
vagyonos befektetők számára elérhető. Magyar fordítására nincs egységesen elfogadott 
kifejezés. http://hu.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund
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A rendszer szabályozott szektora ad okot aggodalomra, nem mi” (Tett 2009, 
190-191). Az állami tisztviselők még ekkor sem értették, hogy a tiszteletre-
méltó bankok egy óriási árnyékrendszert működtetnek, ami nemsokára „fel-
robban”, és azonnal átcsúszik a közszámlára.

A türelmetlenül ketyegő időbomba a kamatláb növekedése volt, aminek 
elkerülhetetlenül be kellett következnie, és ami még tovább görgette (és ezál-
tal sokkal nagyobbá tette) a felhalmozódott adósságot. Amikor bekövetke-
zett, végül is válasz volt ugyannak a pénzügyi oligarchiának egy másik merész 
~ ekulációjára, ami „jövőbeli szerződéseket” jelentett olaj és más alaptermé-
kekre, részben éppen azért, hogy kimenekítsék a tőkét a későbbi zavarokkal 
fenyegető hazai ingatlanpiacról. Ez az új ~ ekuláció azonban 2007-2008-ban 
minden gazdaságban megdrágította az élelmiszert és más alapárucikkeket, 
inflációt gerjesztett egy olyan rendszerben, ahol több mint egy évtizede nem 
volt infláció, és az 1960-as évek óta először okozott globális aggodalmat a 
nem elegendő élelmiszerkészletek és az éhínségek miatt.

A szabályozás elfoglalása, a „bukáshoz túl nagy” bankárok, a függő kö-
zéposztály és közpublikum, az árnyékrendszerben felhalmozódó óriási adós-
ságok, a dráguló alapárucikkek és hitelkamatlábak mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy 2008-ban végül megroppant a rendszer.

2010 májusában az EU-ban ismétlődött meg az amerikai 2008-as októbe-
ri szcenárió, amikor az EU-t sürgették arra, hogy töltsön ki egy 750 billió eu-
rós csekket látszólag azért, hogy „stabilizálja” az eurót, és „szolidaritást mu-
tasson Görögországgal” és a periféria más nemzeteivel, valójában azonban, 
hogy idézzem Karl Otto Pöhlt, a német Bundesbank mélyen konzervatív volt 
elnökét, azért, hogy „megmentsék az európai bankokat és a gazdag görögö-
ket (Spiegel International, 3-6-2010). A pénz által elfoglalt államok átvették 
vagy pedig garantálták a bankok deficitjeit és más terheit. Rövid időre még 
egy új-keynesiánus politikára is hajlandóak voltak azért, hogy felpumpálják a 
hanyatló gazdaságot. Rövidesen szembe kellett azonban nézniük azzal, hogy 
az államadósság magasabb, mint a késő 1970-es évek krízisidején, amikor 
először került sor a jóléti állam elleni neoliberális támadásra. 2015-re a nyu-
gati közadósság az előrejelzések szerint túllépi a GDP 115%-át. A minősítő 
intézetek, amelyek olyan látványosan megbuktak a pénzügyi krízis idején, 
most nem haboztak alacsonyabb besorolással büntetni az államokat, amely-
nek következményeképp magasabb kamatokat kell fizetniük a nagytőkének.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy tisztán szociológiai értelemben be-
szélek az államok elfoglalásáról. Megjósolható volt, hogy harminc év 
financializálódás után a nyugati magállamok állam-pénz nexusát azok ellen-
őrzik, akik a likvid globális tőkét is kontrollálják, és lehetővé teszik, hogy az 
utóbbi új intézményes és társadalmi berendezkedések felé áramoljon, illetve 
rájuk is kiterjessze uralmát. Ezeket a berendezkedéseket a legjobb esetben 
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is csak gyengén befolyásolták a gazdaság és társadalom más ellenerői, mert 
ezeket a potenciális erőket az 1970-es évek krízisére adott neoliberális megol-
dások jelentősen meggyengítették. Turner (2008) leírja, hogyan lettek a nyu-
gati államok és a közpublikum az alacsony hitelkamatok és az állandó ingat-
lan-ár emelkedés rabszolgái, ami úgymond, kompenzálta a középosztályt a 
stagnáló bérekért (lásd még Harvey 2010, Reich 2010). Az ingatlanár-nexus 
az olyan országokban mint az USA, Írország, Spanyolország, Görögország és 
Hollandia, rendszeresen 1%-ot adott hozzá a gazdasági növekedéshez, és ext-
ra fogyasztási jövedelmet jelentett a nyugdíjasoknak. Enélkül nem lehetett 
volna elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt ne beszéljenek a stagnáló bérekről 
(leszámítva a top jövedelmeket).

Valóban, az államok mai látszólagos erőfeszítése arra, hogy felvegyék a 
harcot a pénzügyi osztállyal és újraszabályozzák a szektort, nem egyéb, mint 
egy olyan óriási és megtévesztő gyakorlat az árufetisizmusban, amelyet ma-
guknak az árufetisisztáknak kellene végrehajtaniuk. Csak a pénz cirkuláció-
jára fókuszál, miközben elkerüli figyelmét a financializálódás másik oldala: 
a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, az oligarchizálódás és az állampolgá-
rok demokratikus hatalmának csökkenése a gazdaság felett mind a hanyat-
ló magterületeken, mind pedig a kiterjedő periférián. A gazdag OECD-or-
szágokban a társadalmi bér az 1970-es évek közepe óta állandóan csökken 
az ún. „kapitalista bérrel” való összehasonlításban. Így az OECD-ben, mi-
közben a tömeges vásárlóerő relatíve csökkent, évente 7-10 trillió dollárt (az 
OECD GDP-jének 10%-a) bocsátanak rendelkezésre ~ ekulációs célokra a 
vezető gazdaságok valódi tulajdonosai. Miközben a tőke körforgása újabb 1,5 
billió munkást kapcsolt bele a „globális gyárakba”, amivel megháromszorozta 
a rendszerben a globális proletariátus létszámát, ez a fejlemény masszívan 
lenyomta a relatív béreket. 2000 után különösen Kína okolható ezért a folya-
matért. A kínai munkajövedelmek a tőkével szemben következetesen rom-
lottak, ami a globális bérszínvonalat is lenyomta.

Mint a 18. századi Egyesült Tartományokban, a bérszínvonal süllyedése 
nem jelentette az életkörülmények drámai romlását a magterületeken. A bé-
rek azonban stagnáltak, a társadalom pedig bezárult, megmerevedett. Ám az 
olcsó hitel, ami nemritkán levonható az adóból, sokakat kompenzált, és se-
gített fenntartani a végtelen növekedés, a „mindenki nyer”, és az ingatlanba 
és portfólióba fektetett személyes vagyon állandó gyarapodásának mítoszát. 
És, mint ahogyan a holland példánál láthattuk, a fogyasztási cikkek árának 
deflációja és a tömegtermelés valóban csökkentették a megélhetés költségeit. 
Nem valószínű azonban, hogy a középosztály ingatlanba fektetett vagyoná-
nak értékét vég nélkül meg lehet őrizni deflációval, és egyes országokban ez az 
érték már jelentősen csökkent (USA: 30% csökkenés 2011 közepére). Japánt 
is említhetem példaként. Ma már az is világossá vált, hogy a portfóliós befek-

Mark Pittaway.indd   368 2012.11.21.   18:36:35



DON KALB – A PÉNZ, A DÉMOSZ ÉS AZ ETNIKUM „ÖSSZJÁTÉKA”…  369

tetések, amit Nyugaton a középosztály igen nagy csoportjai vásároltak, nem 
hozzák meg a várt jövedelmet (King 2010). Ráadásul az alapárucikkek mint 
az élelmiszer és az energia ma már drágul, ellentétben a holland 18. száza-
di fejleményekkel. Nem csoda: a kelet-és dél-ázsiai urbanizáció, és a globális 
Kelet és Dél felemelkedő középosztályai igen nagy nyomást gyakorolnak a 
világ véges erőforrásaira. Ma már nincsenek új területei a nagygazdasági ag-
rártermelésnek, mint a 18. és 19. században, és noha Hubbert tézisét vitatják 
(Reyna és Behrends 2008) nem kétséges, hogy a jövőben értékes és ritka kincs 
lesz az energia. Más szavakkal, az olcsó árucikkek és a kompenzációs ingat-
lanvagyon felfelé ívelő trendje megfordul, és csökkenti a vásárlóerőt a mag-
területeken. Mint a klasszikus holland példában, a társadalmi polarizáció és 
oligarchizálódás, ami korábban nem volt a nyilvánosság szeme előtt, ma sok-
kal nyíltabban és több helyen is megjelenik. Az óriási közadósság éles vitákat 
eredményez majd arról, hogy ki és milyen kiadást fog fedezni a jövőben.  

SZUVERENITÁS ÉS ETNIKAI CSOPORTOK AZ ÚJ-RÉGI 
EURÓPÁBAN

Friedmanék munkája a nagy korszakok felé orientálódik. Erős oldalát je-
lentik a tőke áramlásának globális és transzhistorikus viszony-és kapcso-
latrendszerei, a hegemón ciklusok és az identitásképzés folyamata. Ezeknél 
a témáknál a munka világos és előremutató. Intuitíven úgy érezzük, hogy 
az a financiális szakasz, amelyben a kozmopolita ideológiákat támogató 
globalizált elitek szembekerülnek a javaiktól megfosztott népi rétegekkel, 
akik a kozmopolita ideológiákkal kollektivista nemzeti-etnikai mítoszokat 
szegeznek szembe, a mai régi világ nagy részére is helytálló. A mai Európá-
ban az elmúlt húsz évben kérlelhetetlenül erősödik a nacionalizmus, olyan 
kulturális-osztályalapú választóvonalak mentén, amelyekről Friedmanék ír-
nak (Berezin 2009, Gingrich és Banks 2005, Kalb és Halmai 2011, Mudde 
2007, Eatwell és Mudde eds. 2009). A nacionalizmus erősödése egyidejűen 
zajlott azzal a folyamattal, amikor a nyugati államot és közpublikumot, ha 
egyenlőtlen mértékben is, de elfoglalta a pénztőke. Ennek az a következmé-
nye, hogy úgy tűnik, a demokratikus démosz valóban „etnikai csoportokra” 
esik szét, amelyik feltámasztja az organikus nemzet fétisét az állítólagos kul-
turális „betolakodókkal” szemben, legyenek azok felül vagy alul a társadalmi 
ranglétrán. A másik oldalon pedig megjelenik egy kozmopolita elit, amelyik 
elsősorban úgymond, a „humanitással” szolidáris, miközben a nemzettuda-
ta háttérbe szorul. Ezen kulturális osztályformálódás egyik empirikus mu-
tatója a folyamatosan csökkenő részvételi arány a választásokon, legyenek 
azok helyiek, országosak vagy európaiak; csak azok a pillanatok képeznek ez 
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alól kivételt, amikor az etno-politikus vállalkozók részvételre mozgósítják a 
nem-szavazókat egy olyan populista, neonacionalista választáson, ami aztán 
még inkább a kulturális jobboldal felé tolja el a teljes politikai ~ ektrumot.     

Mindazonáltal a GRA-nak (globális rendszerek antropológiája) empiri-
kusabban kellene kezelnie a globális makro-folyamatok és a territoriális ki-
menetelek változatos mintázatát és összefüggéseit. Érvelésemben ezt úgy is 
megtehetjük, hogy figyelmesen szemügyre vesszük az állam-tőke nexussal 
kapcsolatos empirikus fejleményeket az egyes nemzetállamokban, és a tőke 
és osztály pontosan meghatározott relációs és intézményes koncepcióival 
helyettesítjük a weberi tőkefogalmat és Weber kultúraközpontú osztályfo-
galmát. Mi történik az osztállyal és az identitással a mai pénzügyi, gazda-
sági és társadalmi válság közepette Európában? És mit jelent ez a folyamat a 
GRA kulcsfogalmai számára? 

A  territoriális kimeneteleket a következők befolyásolják: hogyan ta-
golódik bele pontosan a terület a globális kapitalista osztályrendszerbe; az 
államépítés története, a belső viták és ellenzéki pártok, a domináns politi-
kai-kulturális hagyomány; és az osztályformálódás, osztálytapasztalatok és 
osztályszövetségek pontos lokális/globális paraméterei. A  hatalom az a re-
lációs kulcskoncepció, ami közvetít a pénzügyi nyomás és a beágyazott kul-
turális folyamatok között. Ezt a relációs hatalmat osztálykonfigurációként 
operacionalizálhatjuk – a hatalom kumulatív és dinamikus egyensúlya a tőkét 
és a munkát összekapcsoló szereplők között, amelyet az állam és a közszféra 
közvetít. A friedmani kozmopolita elit versus javaiktól megfosztott „benn-
szülöttek” kevésbé legyen tudományos következtetés, mint inkább aktív ku-
tatási agenda, amit ~ ecifikálni, módosítani, dinamizálni és kontextualizálni 
kell; vagyis egyfajta strukturált kontingencia mellett érvelek.

Emlékezzünk a kulturális diskurzusok képlékenységére: ahogyan 
lát tuk a klasszikus holland példánál, a populista organikus kulturális 
esszencializmusokat át lehetett alakítani és liberalizálni, amikor azokat 
elsajátították a politikailag aktív középosztálybeli szövetséges csoportok, és 
az állam ellen fordították jogaik követelését. Az Egyesült Államokban ter-
jedő Tea Party mozgalom azt demonstrálja, hogy történetileg libertariánus 
és individualista diskurzusok lehetnek organikusak, holisztikusak és kollek-
tivisták, amint egy mítikus szabad népről beszélnek, amelyik szembefordul 
a globalizált nagytőke által elfoglalt állammal. De kozmopolita, liberális, 
individualista diskurzusok is radikalizálódhatnak és kollektivizálódhat-
nak, ha jog-orientált, népi ideológiákra van szükség, ahogyan azt láthattuk 
a késő 18. század forradalmaiban. Az identitáspolitika jellegét az osztály-
szövetségek határozzák meg, amelyek sokszor átírják, vagy át akarják írni 
az állam és a nemzet sajátosságait, és kisajátítják és átformálják az állam-
építés történeti ideológiáit. De van egy lényegi térbeli a~ ektusuk: a nemzet 
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beillesztése a globális kapitalista rendszer egyik résébe óriási változást jelent 
mind történelmileg, mind pedig a jelen időben. Az, hogy az állam magállam 
vagy pedig (fél)periféria, nagy különbséget jelent a globális tőkével szemben. 
Ugyancsak különbséget jelent az osztályformálódás folyamatát, összetételét, 
viszonyrendszerét és diskurzusvilágát tekintve is. A  nemzeti történelem a 
világrendszerben olyan momentum, ami végül is összekapcsolódik azzal a 
kérdéssel, hogy egy állam ma liberális, volt gyarmati, volt fasiszta vagy pedig 
posztszocialista ország.    

Friedmanék értelmezési keretében különösen az alsó középosztály marad 
alulreprezentált. Mintha ott „lógnának” valahol a globalizált kozmopolita 
elit és felső középosztálybeli támogatóik, valamint az elszegényedett, „benn-
szülött” nép között, és mindkettő gyakorolna rájuk valamilyen hatást. Az 
alsó középosztály és a munkásság felső rétege alkotja azt a küzdőteret, ahol a 
kozmopolitizmus és az etnikai nacionalizmus hegemóniáit kialakítják.

A  „régi-új Európa” (Anderson 2009) nagyon különleges kontextusa a 
küzdelem ezen folyamatainak. Míg az Unió nem átlátható és nem demokra-
tikus, már erősen neoliberális befolyás alatt álló felső struktúráit elfoglalják 
a globális és részben financializált érdekek (európai csavarral), a ma még no-
minálisan szuverén demokratikus nemzetállamok maradnak meg az elsőd-
leges küzdőterei a társadalmi reprodukció és újraelosztás népi politikájának. 
Ugyanakkor az új Európa magába foglal egy régi kapitalista magterületet, 
ami óriási mennyiségű tőkét exportál, és egy nagy perifériát Délen és Kele-
ten, ami különböző összetételű tőkejavakat fogad. Az északnyugati államo-
kat és az Uniót érett kapitalista uralkodó osztály irányítja. Ezen államoknak 
és uralkodó osztályaiknak sokkal több erőforrás áll rendelkezésükre ahhoz, 
hogy állampolgáraikkal és munkásaikkal tárgyaljanak, mint a periféria álla-
mainak és elitrétegének; nagyobb tere van a kompromisszumnak. A magál-
lamok állampolgárai elvileg közvetlenül is tárgyalhatnak a nemzeti tőkével 
– noha tárgyalóerejük nem ér el az EU-ig vagy a nemzetközi szervezetekhez, 
és befolyásuk masszívan hanyatlik a globalizáció és financializálódás jelen 
korszakában. Ezeket az államokat valószínűleg szilárdan tartják majd be-
folyásuk alatt a magterületek pénzügyi szereplői. Középosztályuk egyre in-
kább integrálódik az utóbbiak által menedzselt globális hálózatokba (Panitch 
és Konings 2009), ami, úgy tűnik, gyengíti valamelyest a választóvonalat a 
kozmopoliták és a nép között. A perifériák azonban nem rendelkeznek sa-
ját érett kapitalista osztályokkal, és a rendelkezésükre álló erőforrások sem 
elegendőek. Állampolgáraik nem a tőkével alkudoznak, hanem a kormányzó 
elitekkel, akik a maguk részéről pedig a globális tőkével alkudoznak. Ha a 
tőkének nem tetszik a felajánlott alku, bármikor odébbállhat tárgyalni egy 
másik perifériális állammal. Ezt jelenti a „függő kapitalizmus”. Ez a helyzet 
képlékennyé teszi a politikát olyan országokban mint Görögország vagy Ma-

Mark Pittaway.indd   371 2012.11.21.   18:36:35



372  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

gyarország, de gyakran kevésbé hatékonnyá, mint a magállamokban, például 
Németországban vagy Franciaországban.

Az Egyesült Tartományok klasszikus példája megmutatta, hogy a pénz-
ügyi oligarchiától való emancipációnak igen erős volt a nemzetközi viszony-
rendszere. Amint láttuk, a küzdőtér transznacionális volt, és a világrend-
szerben is kiterjedt hálózattal rendelkezett. A mai európai viszonyrendszer 
a nemzetközi beágyazottság tekintetében erősen ellentmondásos kontextust 
formál. Egyfelől, biztosítja a politikai harcok azonnali nemzetköziségét, mert 
az alapvető politikai kérdések mindig közvetlen módon érintik az EU íratlan 
alkotmányát és egyensúlypolitikáját. Emellett az EU politikája maga is gya-
korol valamennyi szinkronizáló és uniformizáló hatást a nemzeti politikák-
ra és küzdelmekre.

Másfelől azonban az EU-struktúra befagyasztja - látszólag nemzeti 
szinten - a formális szuverenitást, az elszámoltathatóságot és a demokrati-
kus versenyt, miközben megakadályozza a pénzügyi és társadalmi politika 
európaizálódását. Így nemzeti keretek közé zárja a népi politikát, intézmé-
nyesíti a nemzetek versenyét a globális tőke kegyeiért, és az EU-n belüli befo-
lyásért, és ezért menthetetlenül erősíti a nemzeti identitáspolitikát. Ergo: az 
EU mélyen ellentmondásos mechanizmus. Szponzorálja a tőke és az elitek 
internacionalizálódását, ugyanakkor lokális „otthonába” zárja a globalizáció 
népi politikáját, ami ezért nagyon is defenzív jelleget ölt. Struktúrája folytán 
az EU felnagyítja azt a Friedmanék által leírt trendet, amikor a kozmopolita 
elittel szemben a nép egyre inkább az etnikai nacionalizmus útjára lép.

A HOLLAND-MAGYAR NACIONALISTA AVANT GÁRDISTÁK 

Vegyünk két nagyon különböző és mégis hasonló esetet: Magyarországot 
és Hollandiát (ez csak nagyon felszínes bemutatás lehet a terjedelmi korlá-
tok okán; a komoly etnográfiai kutatásokat számos európai színtéren lásd: 
Kalb és Halmai eds. 2011). Hollandia a kapitalista mag történelmi mag-
ja, a liberális kozmopolitizmus szülőhazája, és az 1980-as évek óta a tőke 
financializálódásának és internacionalizálódásának modell-állama. Ma-
gyarország a kelet-közép-európai periférián helyezkedik el, történelmi ge-
nerátora a liberális, organikus és fasiszta nacionalizmusoknak éppúgy, mint 
szocializmusoknak, és a mai posztszocialista időszakban messze a legtöbb 
egy főre eső külföldi tőke fogadóországa az EU-ban (a GDP-hez viszonyít-
va). A két nagyon különböző ország azonban a mai helyzetben igen hason-
ló neonacionalista/etnikai nacionalista politikai hegemóniákat produkált. 
A nagy különbségek ellenére azt mondhatjuk, hogy ez a két ország a 21. szá-
zadi európai neonacionalista avant gárdisták „úttörője”.
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Magyarország sokáig a posztkommunista átmenet mintagyereke volt. 
Egy olyan kapitalista átmenet során, amelyet az egykori szocialisták irányí-
tottak, sokkal gyorsabban zajlott le a privatizáció, mint más kelet-közép-eu-
rópai országban, és magasan nagyobb volt a külföldi tőke részaránya a folya-
matban. Az európai ipari magterületekhez való közelség, a jó technológiai 
alapok és a szakképzett és olcsó munkásság (2008-ban 400 eurós átlagbér) 
komoly exportsikereket hozott az országnak. 1995 és 2005 között a kelet-
közép-európai országok többé-kevésbé hasonlóan vonzó célpontot jelentet-
tek a nyugati tőkének, mint Kelet-Ázsia. A  külföldi tőke nagy részét vagy 
új gyárakba vagy pedig a pénzügyi és telekommunikációs szektorba fektet-
ték be. Ezek az új gyárak gondoskodtak arról, hogy a keleti perifériák jóval 
nagyobb exportbevételeket hozzanak a magállamoknak, mint az EU medi-
terrán perifériájának turistaipara. Azonban a külföldi vállalatoknak adott 
adókedvezmények és a nyugati beszállítók alkalmazása miatt ez az új ipari 
bázis nem tudta megfelelően kompenzálni a szocialista ipar összeomlását. 
Az 1990-es évek elején több mint 1,5 millió állás szűnt meg Magyarországon 
(egy tízmilliós országban). Az aktív munkások száma jóval a nyugat-európai 
átlagok alá zuhant, és azóta sem tudta elérni a nyugati átlagokat. A befekte-
tések az ország nyugati részén és a fővárosban koncentrálódtak, és nem segí-
tettek megakadályozni a keleti és déli régiók (további) leszakadását. A keleti 
részeken koncentrálódó roma lakosság elvesztette munkahelyét, és tartósan 
munkanélküli és súlyosan diszkriminált népcsoporttá vált, akik szociális és 
állami segélyekből, informális jövedelmekből és etnikai hálózatokból kény-
telenek megélni. A  korkedvezményes nyugdíjak valamelyest mérsékelték a 
szocialista ipar összeomlásának következményeit, de súlyosan megterhelték 
az állami büdzsét, egy olyan államét, ami már az átmenet elején is az egykori 
keleti blokk leginkább eladósodott országa volt (Magyarország 1982 óta tag-
ja az IMF-nek).

Magyarországon 1995-ben vezették be az első komoly megszorító csoma-
got az IMF követelésére. Azóta az olyan társadalmi juttatások mint a lakás- 
és energiaár-támogatás vagy a családi segélyek, kedvezmények folyamatosan 
a „reformok” kedvelt célpontjai. A kis informális és kényszervállalkozások 
tömege (amelyek közül sok igen ingatag helyzetű) létrehozott egy egyoldalú 
adórendszert, ahol valójában csak az állami alkalmazottak fizetnek adót, il-
letve a transznacionális tőke fizetett (magas) adókat. A kelet-közép-európai 
országok lehettek ugyan kedvelt célállomásai a globalizált tőkének, de a „si-
keres átmenet” valódi tapasztalata sok lakos számára a teljes elszegényedést 
vagy a tartósan alacsony életszínvonalat jelentette és nem pedig a remélt fel-
felé való mobilitást (Kalb 2009). 2005-re a társadalomtörténész Bartha Esz-
ter kutatásában a győri alsó középosztály/szakképzett munkásság sok tagja 
panaszkodott arról, hogy becsületes munkával egyre nehezebb lakást, autót 
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vásárolni, a gyerekekről gondoskodni és általában a tisztességes megélhetést 
biztosítani, mint a szocializmus idején (Bartha 2010). 

Ami ezt a tapasztalatot még nehezebbé tette, az az volt, hogy a priva-
tizációt és az állami neoliberális politikát olyan politikus és vállalkozó elit 
menedzselte, amelyiknek gyakran volt szocialista háttere, és most blairista 
szociáldemokratává avanzsált (otthon posztkommunistaként váltak ismert-
té). Ennek két következménye volt a helyi politikára. Először, mint ahogy 
más kelet-közép-európai országból is hiányzott egy olyan baloldal, amelyik 
nyilvánosan is felvállalta volna a neoliberális politika bírálatát és a javaik-
tól megfosztott emberek sérelmeit, mivel minden „progresszív erő” egy szűk 
politikai centrum köré koncentrálódott, ami a politikai liberalizmust gaz-
dasági neoliberalizmussal vegyítette. Ez magába foglalta az egykori ellenzék 
„antipolitikus” értelmiségi közszereplőit, akik tömegesen fordultak vagy a 
neoliberalizmus vagy pedig a konzervatív jobboldal felé (Tamás 1999). Így 
alig-alig kaptak nyilvánosságot a neoliberalizmus ellenzői, míg a média gyak-
ran nevezte civil társadalom-ellenesnek a tiltakozásokat és az „átmenet vesz-
teseit” tette felelőssé sorsukért (Buchowski 2006, Kalb 2009a, 2009b). 

Másodszor, a posztszocialista átmenet azon mítoszai szellemében, ame-
lyek a keleti periféria elmaradottságáért a szocializmust és nem pedig az azt 
megelőző feudalizmust teszik felelőssé, a felhalmozódott privát frusztrációk 
egyre inkább a posztkommunistákra irányultak, akiket azzal vádoltak, mint 
más kelet-közép-európai országokban is, hogy kifosztják az országot és „ál-
kapitalizmust” építenek, ami csak akkor lesz hasonló a „valódi kapitalizmus-
hoz”, ha a posztkommunistákat eltávolítják a hatalomból (Ost 2005, Kalb 
2009a, 2009b, Bartha 2011, Halmai 2011).

Az 1990-es évek végén Csurka kapott némi támogatást vidékről ezzel a 
retorikával (lásd Bartha 2011), de csak 2002-től történt komolyabb válto-
zás, amikor a Fidesz konzervatívjai, miután nem tudtak választást nyerni a 
német CDU-hoz hasonló polgárközpontú választási programmal, elkezdték 
figyelembe venni a populáris frusztrációt (Halmai 2011). Választási szem-
pontból be kellett törniük az 1960-as és 1970-es években felépült panelházak 
választókörzeteibe, amelyek lakosai hálásak voltak a szocialistáknak a laká-
sukért – amiket az 1990-es években gyakorlatilag fillérekért megkaptak – és 
a nyugdíjukért. A Fidesz egyre nyíltabb nacionalista retorikára váltott át, és 
gondoskodó és versenyképes nemzetet kínált az „átmenet veszteseinek”, mint 
az általuk érzékelt  transznacionális lojalitások és a posztszocialista korrup-
ció ellenszerét. Neonacionalizmusa azonban egyre inkább hagyományosan 
baloldali témákat artikulált, mint a kórházak privatizálásának ellenzése, a 
társadalmi juttatások megnyirbálása elleni tiltakozás vagy a korrupt privati-
zációs ügyek leleplezése, amelyek visszhangra találtak a szélesebb publikum 
körében. A  jobboldali mobilizáció a „nemzet kirablása” ellen hónapokon 
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át tartó tüntetéssorozatot eredményezett a posztszocialisták ellen a parla-
ment előtt 2006 őszén, miután a miniszterelnök elismerte, hogy a választá-
sok előtt nem mondott igazat Magyarország pénzügyi helyzetéről. A nagy 
demonstrációk ellenére a kormány az IMF és az ECB (Európai Központi 
Bank) felszólítására újabb megszorító csomagot léptetett életbe. A  Fidesz 
radikális szárnyán létrejött egy szélsőségesebb politikai formáció, a Jobbik. 
Részben hasonló szimpatizánstáborral és hasonlóan neonacionalista retori-
kával a Jobbik a Fidesznél is radikálisabban hangoztatta „a nép szükségleteit” 
– munkahelyeket, nemzeti foglalkoztatási programot, a romák kényszer-is-
koláztatását, a pénztőke elleni védelmet, biztonságot – illetve támadta a „nép 
ellenségeit”: a bűnöző romákat és a kozmopolita eliteket, akik megrontják 
a nemzetet. Ráadásul a Jobbik szoros kapcsolatokat ápolt a Magyar Gárda 
nevű paramilitáris alakulattal, ami megfélemlítő felvonulásokat szervezett a 
romák lakta falvakban, és Budape� en is tartott rendezvényeket. Az 1930-as 
évek fasiszta zászlói megjelentek a mai Budapest utcáin, és sok bosszúszomjas 
blogot is lehet olvasni az interneten. Úgy tűnik, mintha az ország valamifajta 
„tisztítóháborút” vívna Kun Béla, Rákosi és Kádár szellemével, akik most 
úgy jelennek meg, mintha közeli szövetségben álltak volna a nemzetközi 
erőkkel, és kisded érdekeikért kiárusították volna nekik a nemzetet. A 2010-
es választásokon igen sok nem-szavazót sikerült mobilizálni (75% szemben 
a szokásos 55%-kal). A  Jobbik 17%-ot szerzett, miközben a Fidesz óriási 
többséget kapott (az országgyűlési helyek 70%-át szerezte meg) és messze 
nagyobb támogatással tudott jobboldali populista kormányt alakítani, mint 
más európai országok jobboldali pártjai. Így tehát Magyarországon alakult ki 
a neonacionalista jobboldal erős hegemón blokkja a 21. századi Európában.

A pénzügyi válság eszkaláló szerepet játszott a neonacionalista kimenetel-
ben. Magyarország EU-csatlakozásának kontextusában az európai bankok 
igen nagy eurós hiteleket adtak a magyar lakásvásárlóknak 2002 és 2008 kö-
zött. Ez valamennyire kompenzálta őket a transznacionális munkaadókkal 
szembeni gyenge alkupozíciókért és a stagnáló átlagbérekért. Sőt, felruházta 
őket a fogyasztói jólét és fogyasztói lehetőségek egyfajta illúziójával – hiszen 
gyakorlatilag szinte az összes posztszocialista lakást meg tudták vásárolni a 
korábbi bérlők. És valóban, a nagy összegű eurókölcsönök a gyakorlatban is 
megerősítették a sikeres átmenet és a Nyugathoz való felzárkózás népszerű 
köznarratíváit; az euróalapú kölcsön volt a napsugár a posztszocialista ho-
rizonton. A globális pénzügyi válság tönkretette a fogyasztói hitelpártot: a 
Magyarországon aktív osztrák bankok, miután komoly veszteségeket köny-
velhettek el a globális pénzpiacon, és emellett szembesültek a likviditás sú-
lyos apadásával 2008 végén és 2009 elején, nem voltak abban a helyzetben, 
hogy tovább görgessék a lokális privát adósságokat. A hitel váratlan apadása 
számtalan adóst fenyegetett fizetésképtelenséggel Magyarországon és más 
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kelet-közép-európai országokban. Ez a kockázat, amit felnagyított a globális 
~ ekuláció, azonnal leértékelte a forintot, ami tovább erősítette azokat a fé-
lelmeket, hogy a helyi adósok nem tudják visszafizetni kemény valuta-alapú 
kölcsöneiket.

Az osztrák pénzügyi szakemberek elintéztek egy 25 billiós kölcsönt Ma-
gyarországnak az IMF-en és az ECB-n keresztül, mintegy ütközőként a 
nemzetközi bankok és a forint között. Ez új struktúra volt: a magyar állam-
nak szerény adóssága volt más EU-országokhoz képest, és nem volt szüksége 
ekkora IMF-hitelre az ország finanszírozásához. Azért kellett ezt a kölcsönt 
felvennie, mert a nemzetközi piacokról eltűnt a hitel, és féltek a magyar adó-
sok fizetésképtelenségétől. A magyar államnak kellett átvállalnia az osztrák 
bankok kockázatát. A  kölcsönnek azonban olyan neoliberális strukturális 
feltételei voltak, amelyekért az IMF-et már régóta kritizálták, mint példá-
ul a kórházak privatizálása, a vizitdíj bevezetése, a jóléti kiadások lefaragá-
sa, a közszféra fizetéseinek és a nyugdíjaknak a csökkentése, stb. – amit a 
szervezet vezetője, a francia szocialista Strauss Kahn nyilvánosan cáfolt. 
A posztszocialista kormányt övező mély bizalmatlanság légkörében szám-
talan „városi legenda” övezte ezt a hitelfelvételt. A jobboldal egyes szószólói 
azt sugalmazták, hogy a megszorító intézkedéseket maga a magyar kormány 
javasolta az IMF-nek, hogy még több szenvedést okozzon a nemzetnek.

Amikor az új populista jobboldali kormány hivatalba lépett 2010 késő 
tavaszán, rögtön hozzálátott mind a „bűnrészességgel” gyanúsított minisz-
tériumi pénzügyi szakemberek, mind pedig az osztrák bankok megbünteté-
séhez, megbosszulva a magyar nemzet újabb „elárulását”. A Magyar Nemzeti 
bank elnökének, egy posztszocialista technokratának, aki nemzetközi céget 
működtetett Cipruson, 25,000 dollárról 8,000-re csökkentették a havi fize-
tését. Az ECB és az IMF nem habozott felhívni a magyar kormány figyelmét 
arra, hogy a magyar politikusok nem fenyegethetik a „nemzeti bank függet-
lenségét”, de a beavatkozás nem meglepő módon sikertelen maradt. Ezután 
a Fidesz pénzügyminisztere azzal fenyegetőzött, hogy Magyarország Argen-
tínához hasonlóan leírhatja nemzetközi adósságait, ami a görög válság kon-
textusában komoly riadalmat okozott a nemzetközi pénzemberek körében. 
Amikor ez a képtelen fenyegetés lekerült az asztalról, a kormány kivetett 
egy relatíve magas egyszeri adót a bankszektorra, ami magasabb volt, mint 
bármely más országban, ahol megpróbálták a bankokkal is megfizettetni a 
pénzügyi válság okozta veszteségeket (kivétel volt Belgium FT 12-1-2011). 
A Fidesz kijelentette, hogy a beszedett adóból egy nemzeti alapot kíván létre-
hozni, hogy megakadályozza a nem fizető adósok ingatlanának elárverezését 
úgy, hogy megveszik a kölcsönöket a nemzetközi bankoktól. Emellett a kor-
mány megtagadta az IMF kölcsön második részletének felvételét, és elzárkó-
zott a további tárgyalásoktól az IMF képviselőivel.
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Az ECB szakemberei erre kijelentették, hogy a nemrég létrehozott 
magán-nyugdíjpénztár-vagyon, amit a Világbank erősen szorgalmazott, és 
amit nemzetközi bankok menedzseltek, nem számít bele a nemzeti meg-
takarításokba. Következésképpen a strukturális államhiány jelentősen 
emelkedett, és a kormányt az EU arra akarta rászorítani, hogy csökkentse 
az állami kiadásokat. Válaszlépésként a Fidesz egy merész húzással rátette 
a kezét a magán-nyugdíjpénztárakra, és így vitte le a deficitet, megelőzve a 
megszorítások újabb hullámát. Az őszi önkormányzati választásokon a Fi-
deszt újfent megjutalmazta a hálás nemzet, és tovább növelhette erejét. Ezt a 
hatalmat arra használta, hogy lebontsa a fékek és egyensúlyok rendszerének 
számos elemét, beleértve az Alkotmánybíróság jogkörének megnyirbálását. 
És egy médiabiztossal is megfenyegette a liberális médiát, amelyik gyakran 
azonosította a magyar jobboldalt a fasizmussal. Hogy megszabályozzák az 
„arcátlan” médiát, a Fidesz-pártkatonák közül kikerülő biztos felügyelné a 
sajtó „méltóságát” és „tényszerű korrektségét” (Lásd Kornai, Népszabadság, 
9-1-2011). A médiaszabadság korlátozását az EU szintén szóvá tette a ma-
gyar kormánynak. Ezenközben sokasodtak a magyar „önvédelmi szerve-
zetek”, amiket hivatalosan nemegyszer „kulturális örökségvédő” egyletként 
regisztráltak.      

Összefoglalva, Magyarországon a neoliberalizmussal, transznacionaliz-
mussal és a tőke financializálódásával jellemzett posztszocialista átmenet 
megteremtette a maga populista, neonacionalista ellenpólusát, még akkor is, 
ha ez az ország a tőkekihelyezés egyik vonzó célpontja volt. Friedmanék tézi-
se beigazolódott, de úgy látszik, hogy rossz példán.

A másik oldalon Hollandiából kifelé áramlott a tőke. Pénzügyi szektora 
az egyik legnagyobb és leginkább transznacionális Európában, ami a holland 
GDP-nél több mint négyszer nagyobb pénzmennyiség és költség menedzse-
léséért felel. Nyugdíj és biztosítási alapjai az európai játékosok legnagyobb-
jai közé tartoznak. A  közös alapok is jelentősen növekedtek az 1990-es és 
2000-es években. A holland ingatlanok értéke 1990 és 2005 között 250%-kal 
emelkedett, amit a kormány nagylelkű adópolitikája is igen nagy mértékben 
szponzorált: a jelzálogok kamatját teljes egészében le lehetett írni az adóból. 
Igaz, a holland ipar az 1980-as években visszaesett, de később a gazdaság-
nak sikerült technikailag megújulnia, és létrejött egy kisebb, de nyereséges, 
nemzetközileg orientált high-tech résszektor, ahol a fizetéseket csak igen 
szerény mértékben csökkentették (Visser és Hemerijck 1997). Ez olyan ex-
porttöbbletet produkált, ami (egy főre számolva) lehagyta Németországot és 
Kínát is, és létrehozta Európa legpozitívabb kereskedelmi mérlegét, amivel 
Hollandia lett az egész Unió legfőbb „fizetőembere”. Az európai sikert egy 
erős, csaknem foucauldi/benthami jóléti állam egészíti ki. A társadalmi jut-
tatások biztonságát azonban a kedvezményezettek felett gyakorolt nagyobb 
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ellenőrzés ellensúlyozza. A  2000-es években a holland munkanélküliség 
a legalacsonyabbak között volt az EU-ban (noha ennek fontos a~ ektusa a 
részmunkaidős foglalkoztatás), és a foglalkoztatottság elérte az USA szint-
jét. A közmegegyezés szerint tehát Hollandia volt a globalizációs kor egyik 
legsikeresebb országa, amit kiemelkedően jól menedzseltek.

A politikai kép meglepő módon mást mutat. Attól a pillanattól kezdve, 
amikor az 1980-as évek végén a középbal párti kormány megpróbálta a jólé-
ti állam kiadásait a restrukturálódó gazdasághoz igazítani, Hollandia egyre 
képlékenyebbé vált politikailag. A kormány csökkentette a rokkantnyugdíjak 
számát – a jóléti államközpontú gazdasági átalakítás következményeképpen 
1990-ben már 1 millióan, a lakosság 7%-a részesült ilyen juttatásban, mert a 
feleslegessé vált munkaerőt átirányították a társadalmi juttatások rendszeré-
be. A rokkantnyugdíjak megnyirbálásának azonban megvolt a politikai ára: 
egyik első következménye lett a szociáldemokrata szavazók masszív és tartós 
távol maradása az urnáktól, valamint a szavazók általános számának súlyos 
visszaesése (egyébként is csökkenő érdeklődés mellett). Hosszú távon pedig 
megjelent és általános körben is elterjedt a „kultúrabeszéd”, amit az újság-
írók, a jóléti bürokraták, a politikusok, a biztonsági emberek és a kutatóinté-
zetek is felkaptak és tovább népszerűsítettek. 

Az első retorikai támadást a miniszterelnök intézte a rokkantnyugdíjasok 
ellen, amikor egy televíziós műsorban kijelentette, hogy „Hollandia beteg”, és 
azzal vádolta a gazdaság átalakításának áldozatait, hogy a felajánlott jutta-
tásokért cserébe tiltakozás nélkül otthagyják állásukat. Egy masszív bürok-
ratikus operáció során a többnyire idős embereket, akiket az állam beszélt rá 
arra, hogy vonuljanak ki a munkaerőpiacról, most azzal a „gyógyterápiával” 
biztatták, hogy térjenek vissza a munkaerőpiacra, pontosan abban a pillanat-
ban, amikor az állások száma is gyarapodott. Ettől kezdve a jóléti rendszer 
és más közintézmények foltozgatása vagy átszabása lett minden politikai 
reform kulcseleme, legyen kormányon akár a középbal, akár a középjobb. 
A program logikája az volt, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, de meg kell 
menteni a jóléti és közintézményeket úgy, hogy közben növelni kell a foglal-
koztatottságot, és modernizálni kell a gazdaságot. 

A  globális piacon elért hatékonyságnak azonban megvolt a társadalmi 
ára: 2005-re a rokkantnyugdíjasok száma ismét meghaladta az 1 milliót. 
Egyre több lett köztük a „szellemileg fogyatékos” fiatal. Ezeknek a fiatalok-
nak a tanulási problémáin nem sokat segített egy alacsony költségű, centra-
lizált és szuperhatékony oktatási gépezet, ami annak ellenére – vagy éppen 
azért – mert retorikájának középpontjába állította az új „tudásipart”, a haté-
konyságot kizárólag a kiadásokban és a rendszer által kibocsátott diplomák 
számában mérte. Ez csak egyik forrása volt a növekvő társadalmi elégedet-
lenségnek.
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Még nyilvánvalóbban egyenlőtlenül és hierarchikusan oszlottak meg az 
erőforrások nemcsak a piaci szektorban, hanem a közszférában és a tágabb 
társadalomban is: ez volt a menedzseri bombaüzlet másik oldala. Nagyon sok 
holland vásárolt magának külföldön második otthont (a 2003-ig le lehetett 
vonni a hitelkamatokat az adóból), virágzott az antik autópiac, a tengerpar-
tokat ellepték a holland üdülők, a módosak pedig jachtokkal járhatták a ten-
gereket. A Gini-mutató egyre kúszott felfelé, és még csak nem is mutatta az 
ingatlan-és pénzpiacokon felhalmozódott nyereséget, mert az általában nem 
adózott és nem volt bejelentve (Wilterdink 1993, 2000). Az átlagbéreket vi-
szont rövid pórázon tartották, megőrzendő a versenyképességet; valójában 
az összes OECD ország közül Hollandiában volt a legnagyobb a reálbérek és 
a lakhatási költségek eltérése. A fiatalok és az alsó középosztályok kiszorul-
tak a városokból, ami új lendületet adott a szuburbanizációnak, miközben a 
belvárosokat átalakították  a professzionális-menedzseri osztályok és (kultu-
rális) fogyasztásuk igényeinek megfelelően. A szociológusok az 1990-es évek 
közepén fedezték fel újra a szegénységet, és közel 1 millió embert tekintettek 
szegénynek. De ez nem hatotta meg a politikai osztályt, és a közvélemény 
sem nagyon reagált. A  szakszervezetek beszéltek ugyan a problémáról, de 
nem mutattak erőt. 

A harmadikutas szociáldemokrácia nem volt más, mint kompromisszum 
a régi munkáspártok jóléti menedzserei és a tőke és a jobboldal megkövetelte 
neoliberális gazdaságpolitika között, és Hollandiában találták fel, jóval az-
előtt, hogy Blair és Giddens bevezették volna a fogalmat brit használatra, 
amit aztán exportáltak az Egyesült Államokba. A  jóléti államot átfogóan 
újraértelmezték és újraszabták; az emberek „foglalkoztatásának” eszköze 
lett, azzal a céllal, hogy visszavezesse őket a rugalmas munkaerőpiacokra. 
A  közszolgáltatásokból piac vezérelte vállalkozások lettek, ahol állandóan 
ellenőrizték a végeredményeket és az adófizetők pénze elköltésének haté-
konyságát olyan szigorúan, amire a Harvard Business School is büszke lehet-
ne (Simon Head 2011). Az 1990-es években Hollandiában a harmadikutas 
szociáldemokraták a történelemben első ízben kere� ék a szövetséget a VVD 
párt (Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért) neoliberálisaival. Ez egy 
„kulturálisan konzervatív” klub volt, amelynek igen erős lobbistái voltak a 
holland munkaadók szervezetei, és emellett személyes szálak fűzték őket a 
biztonsági szolgálatokhoz. A biztonsági szerveknek komoly befolyásuk volt a 
politikai diskurzusra egy olyan országban, ami masszívan elmozdult a jogok-
tól a kötelességek és általában a biztonságpolitika szigorítása felé.

Az 1980 és 1990 közötti válságos évtized a bevándorlókat is súlyosan 
érintette. Jobban sújtotta őket a munkanélküliség és az erősödő verseny 
az állásokért, mint a „bennszülött” hollandokat. A helyieket az is felbőszí-
tette, hogy a bevándorló férfiak feleségüket és gyereküket is áthozták Eu-
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rópába a családegyesítés nevében. Az 1990-es években a térbeli polarizáció 
a dzsentrifikálódó belső és külső urbánus terek és a régi munkásnegyedek 
között éles szegregációhoz vezetett. A  szegényebb családok között egyre 
több volt a bevándorló, akik a lerobbant városnegyedekbe koncentrálódtak. 
A  munkanélküli bevándorló fiatalokat és azokat a gyerekeket, akik kima-
radtak az iskolából egyre inkább „társadalmi problémának” és „biztonsági 
kockázatnak” bélyegezték. A  politikai diskurzusok ezen összességét neve-
zem „kultúrabeszédnek”. Megszilárdította és kifejezte a szövetséget a neo-
liberálisok és a munkások között, és „kulturális problémává” degradálta a 
bevándorló fiatalokat. Paul Scheffer esszéje a multikulurális drámáról, amit 
a befolyásos NRC Handelsblad publikált 1999-ben, és a parlamentben is volt 
vita róla, már jelezte, hogy hegemónná vált a kulturális diskurzus (Ghorashi 
2003, 2010). A szerző egyebek mellett azt fejtegette, hogy a multikulturaliz-
mus megrekedt a puha illúzióknál, és a bevándorlók gazdasági problémáiról 
Hollandiában eltérő kulturális hátterük tehet. A társadalompolitika olyan 
hívószavait, mint befogadás és integráció gyorsan felváltotta az asszimilá-
ció türelmetlen követelése. A 2001. szeptember 11-ét követő világpolitikai 
események, a „terror elleni háború”, amelyben Hollandia a leghívebb euró-
pai támogatója volt az amerikai imperialista érdekeknek, tovább növelte a 
„kultúrabeszéd” népszerűségét. A hollandok valóságos kulturális háborúban 
érezhették magukat: a holland liberalizmus egy pillanatra visszatért 17. szá-
zadi háborús gyökereihez, miközben „hadat viselt” a muszlim zelóták, a nők 
elnyomói és a homofóbok ellen mind az anyaországban, mind pedig az egész 
világban, akár a Hindukus magaslataiban is. És, mint a futballban, minden-
áron nyerni akart. 

Pim Fortuin volt az, aki először felfedezte Hollandiában a „kultúrabe-
széd” potenciális választói mozgósító erejét. A xenofób kártya kijátszásával 
mobilizálni tudta a legnagyobb potenciális szavazóréteget az országban: a 
nem-szavazókat. Ha nem lőtték volna le, megszerezte volna a győzelmet. 
Másodosztályú közértelmiségiek léptek a helyére: Hirsi Ali és Van Gogh egy 
mediatizált anti-iszlamista ~ ektákulumot prezentáltak, mígnem az utóbbit 
meggyilkolta egy tökéletesen integrált fiatal muszlim, az előbbi pedig biz-
tonsági őrizet mellett az Egyesült Államokba menekült (lásd még Buruma 
2006, Ghorashi 2003). A szociális tárca új VVD-miniszterasszonya, aki ko-
rábban egy vidéki börtön igazgatója volt, saját politikai mozgalmat indított 
(„Büszke vagyok Hollandiára”). A kulturális háború ezen kontextusában az 
NRC címlapon hozhatta, hogy a szexuális erőszakot a kulturális háttér ma-
gyarázza – úgymond, tudományosan bizonyítva. És a kormányzati kutató-
központ, amely az orwelli ízű „Társadalmi és Kulturális Terviroda” (SCPB) 
nevet viseli, azzal örvendeztette meg megbízóit, hogy kidolgozott egy tudo-
mányos „modernitás-indexet”, ami szisztematikusan tagadja, hogy a musz-
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lim bevándorlók „egykorúak” (Fabian 1983) lennének az autochton hollan-
dokkal, akik természetesen a modern individualizmus eszményképei voltak. 
A kultúrabeszéd azonban nemcsak a xenofóbiának adott újabb lökést. A tü-
relmetlenség és a frusztráció magukról a hollandokról is szólt, akiket mintha 
a „bennszülött” hollandok is egyre inkább zavarnának. Egyre jobban terjed 
a zéró-tolerancia, és az ellenséges hangulatot tovább tüzeli az egyre gyűlöl-
ködőbb, eszeveszettebb és kifejezetten ostoba blogok elszaporodása. Ennek 
„ellenszereként” a holland iskolák és szülők egyre gyakrabban fedeznek fel 
„szuperintelligens” holland gyerekeket, akiket persze elhanyagoltak a bürok-
ratikus intézmények és az iskolák, viszont feltétlenül megérdemlik a hivata-
los támogatást.

Fortuin és Van Gogh meggyilkolása óta az okos holland szavazók behúz-
ták a féket, és a kereszténydemokrata Jan Peter Balkenendét támogatták, aki 
Harry Potter-szerű külsejével nem igazán kelti egy „született” politikus be-
nyomását. A kultúrabeszéd azonban továbbra is virágzik, sőt intézményesül. 
Geert Wilders újrakezdte Fortuin támadásait a muszlimok ellen, és 2005-
ben a VVD-ből kilépve megalapította saját pártját, a PVV-t (Szabadság 
Párt). Ugyanazt a fehér, munkás, nem-szavazó réteget célozta meg az ország 
dezindusztrializált, szuburbanizált területein, Limburgban, Helmondban, 
Nyugat-Brabantban, Rotterdam körül, Hágában és Almerében, mint előd-
je. Állandó őrizet mellett és gyakran váltogatva lakhelyeit Wilders olyan 
követelésekkel borzolja a közvéleményt, mint például a „turbán és csador 
szemétadó” (a szennyező fizet: az egész parlament kacag), a Korán betiltása, 
erőszakos repatriálás, és az amerikai-izraeli konzervatívak által szponzorált 
iszlámellenes fasiszta narratíva más elemeinek átvétele. 

2010-ben, amikor a Fidesz és a Jobbik lett a magyar országgyűlési vá-
lasztások nagy nyertese, Wilders arathatta le azt a kétes dicsőséget, hogy 
ő lett az egyik legnagyobb nyertese annak a választásnak, ami 1945 óta a 
legszélsőségesebb jobboldali kimenetet produkálta (pártja több mint 15%-ot 
szerzett). A VVD mindig is a magáévá tette a kultúrabeszédet, a neoliberá-
lis nacionalizmust, a bevándorlás-ellenes politikát, és erősen lobbizott a biz-
tonságpolitika szigorításáért. De most, amikor Wilders kisajátította ezeket 
a jelszavakat, a VVD igen ügyesen arra a témára fókuszált, ami fennállása 
óta először tette nagy középosztálybeli párttá: az ingatlantulajdonosok biz-
tonságára és pénzügyi védelmére. A VVD ingatlantulajdonosai és Wilders 
neonacionalistái együttesen egy potenciálisan erős történelmi blokkot al-
kottak: a financializálódás és neoliberalizmus kedvezményezettjei és kárval-
lottjai egy közös „népfrontba” tömörültek az 1970-es évek multikulturális 
diskurzusát és jogait hangoztató vezető elittel szemben.

Miután a pénzügyi válság költségeit sikeresen áthárították a közszférára, 
új szakaszba lépett a jóléti állam körül folyó harc. A holland ~ ektrumpár-
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tok mindenhol megszorításokat szorgalmaztak. A  politikusok és technok-
raták Észak-Nyugat Európa leghosszabb listájával álltak elő arról, hogy hol 
kell megnyirbálni az állam kiadásait, ha az ország sikeresen akar versenyez-
ni a globális tőke kegyeiért (és megverni más európai országokat a kamat-
láb frontján). A Holland Nemzeti Bank technokratái azonban évek óta az 
ingatlanlufi ellenőrzött deflációját sürgették, és égető politikai szükségsze-
rűségnek állították be az adókedvezmények fokozatos csökkentését. A javas-
latok mögé álltak a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták egy része, 
akik lehetőséget láttak arra, hogy ha más irányba terelik a megszorításokat, 
akkor nem kell hozzányúlniuk a jóléti szolgáltatásokhoz, amiket együtt 
teremtettek meg. Mivel azonban a jóléti politika folytatását támogatták 
szemben az ingatlantulajdonosokkal, vereséget szenvedtek a választásokon. 
A holland szavazók meghatározó része ragaszkodott inflálódott ingatlanva-
gyonuk állami védelméhez és a biztonsághoz, és ennek fejében hajlandó volt 
elfogadni az oktatási, a kulturális és a jóléti kiadások masszív lefaragását és a 
xenofób érzelmek (további) felkorbácsolását a holland társadalomban. Emel-
lett leszavazták az „európai társadalmi transzfereket” a „rosszul irányított és 
tékozló perifériára”.

KÖVETKEZTETÉSEK

Ma két avant-gárdista nemzet van Európában, ahol megfigyelhetjük a fried-
mani dupla polarizáció folyamatait: Magyarország és Hollandia. A GRA ér-
telmében Magyarország nem számítana ilyen esetnek, mivel a tőkekihelyezés 
egyik célpontja, de anticipálja a holland esetet. A holland etno-nacionalizmus 
azonban nem a saját transznacionális pénzügyi elitjét tekinti az egyik fő fe-
nyegetésnek, ahogyan a GRA sugallja. A mai holland nacionalizmus, ami a 
Nyugat egyik leginkább financializált államában született újjá, egészen pon-
tosan vidékről hódította meg a holland állam urbánus és kozmopolita szívét, 
úgy tekint önmagára, mint ami megérdemelt harcot vív a baloldal multikul-
turális, urbánus elitje ellen, amelynek bevándoroltjait asszimilációval és de-
portálással fenyegeti, de – ezt mi  tesszük hozzá – eszében sincs harcolni a 
tőke és a „járulékos” társadalmi egyenlőtlenségek, oligarchák és a neoliberális 
menedzserizmus ellen. A szélsőjobb inkább a holland tőkéért harcol: síkra-
száll azért, hogy állami pénzen mentsék meg a bankokat, és szó sincs bank-
adóról. Vitathatatlan tény marad, hogy a pénz elfoglalta az államot. Beérik 
azzal, hogy propagandájukban masszívan ostorozzák azt urbánus kulturális 
elitet, amelyik az évek folyamán megengedte a neoliberális jogfosztásokat, 
miközben magát a tőkét és a tőkeviszonyokat nem éri támadás. Az urbánus 
kulturális elit kritikája helyettesíti a valódi rendszerkritikát. A magyar neo-
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nacionalizmus, ami hasonlóan vidékről vette be a fővárost, szintén ellensé-
gesen tekint a liberális és posztszocialista urbánus kulturális elitre, amelyik, 
úgymond bűnrészes a „nemzet” kifosztásában. De a holland esettől eltérően 
a magyar neonacionalizmus keményen támadja a nemzetközi tőkét és az 
európai pénzügyi érdekeket, melyek képviselőire úgy tekint, mint a valódi, 
és persze egymással szövetséges gazemberekre. A liberális individualizmust, 
a történeti holland örökséget a holland neonacionalizmus holland organi-
kus identitásként értelmezi újra, amelyet „ideálisan” minden más nemzettől 
megtagad, beleértve számos európai szomszédját, míg a magyar neonacio-
nalizmus a nemzet történeti, organikus koncepcióival operál, hogy munka-
helyeket és jólétet ígérjen a „nemzetnek”, és kemény büntetést helyezzen ki-
látásba a nemzetközi pénzügyi „ragadozók” és a „cigánybűnözők” számára. 
Ahogyan tanulmányomban hangsúlyoztam, ezen paradoxonos kimenetele-
ket a lokális/globális osztályformálódás folyamatai magyarázzák, valamint 
az állam-pénz nexus körüli harcok, amiket a GRA vagy nem anticipál, vagy 
pedig gyengén artikulál.

Végezetül, úgy tűnik, hogy az európai arénában csak akkor várhatunk 
egy új, progresszív, individualista és modernista programot, ami eltér a mai 
perverz holland neonacionalista változattól, ha Európa fragmentált, tech-
nokrata térből maga is politikai térré alakul. És valóban, ha maradnak az 
önmagukba zárt, kis vagy középnagyságú nemzetállamok, amelyeket csak 
a saját problémáik és lokális igazságaik érdekelnek, és könnyű és készséges 
játékszerei a transznacionális tőke „oszd meg és uralkodj” elvének, akkor 
nagyon kicsi az esélye annak, hogy új, progresszív és befogadó projektek is 
elindulnak a defenzív, regresszív és gyakran nyilvánvalóan nárcisztikus etno-
nacionalista változatok helyett. Ha mindez nem változik, akkor a régi-új 
Európáról általában is elmondható, hogy termékeny talaja lesz a hiábavaló-
ságok máglyájára vonatkozó friedmani jóslatoknak.

(Fordította: Bartha Eszter)

Megjelent: Eszmélet, 95. sz.
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NIGEL SWAIN

Posztszocialista kapitalizmus

BEVEZETÉS

Az 1989-et követő két évtizedben a kelet-közép európai országok (KKE)1 
piacgazdasággá és liberális demokráciává alakultak át, valamint tagjai lettek 
a Nyugat két nagy védőernyőjének, a NATO-nak és az Európai Uniónak. 
Radikális volt mind a gazdasági, mind pedig a politikai átalakulás, annál 
is inkább, ha figyelembe vesszük, hogy a szocializmusból a kapitalizmusba 
történő átalakulás precedens nélküli a világtörténelemben. A kapitalizmus 
(endogén) kialakulásáról és fejlődéséről Európában igen impresszív mennyi-
ségű történeti munka született,2 és a függőségi elmélet (dependencia-elmélet) 
bukását, valamint az „imperializmus” marginalizálódását és a „globalizáció” 
felemelkedését megelőzően a politikai közgazdászok is nagy figyelmet fordí-
tottak az „alulfejlett” területek kívülről vezérelt integrációjára, és az egykori 
gyarmati területek beolvadására a globális gazdasági rendszerekbe.3 De kapi-
talizmust építeni olyan fejlett régiókban, amelyek megszilárdult társadalmi-
gazdasági struktúrákkal rendelkeztek, elvetették a magántulajdont és magát 
a piaci logikát, és politikai berendezkedésük évtizedekig állított alternatívát 
a kapitalista Nyugat elé – nos, ez nem volt más, mint ugrás az ismeretlenbe. 
Az alábbi elemzésben megkísérlem nyomon követni ennek a posztszocialista 
kapitalizmusnak az eredetét és rámutatni megkülönböztető sajátosságai-
ra. Megközelítésem empirikus, de felfogásában nem empirista. Elméleti-
leg az alábbi, aligha vitatható axiómákból indulok ki: hogy ami kialakult a 
posztszocialista Kelet-Európában, az a kapitalizmus egy formája; hogy ez a 

1 Tanulmányomban elsősorban azzal a hat országgal foglalkozom, amelyek nem voltak sem 
szovjet, sem pedig jugoszláv tagköztársaságok, és beléptek az EU-ba. Ezek: Lengyelország, 
a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária.

2 Lásd például Hilton (1978), Thompson (1968), Landes (1966), Holton (1985).
3 Lásd például Amin (1977), Frank (1972), Alavi (1972), valamint az afrikai kapitalizmus-

ról a Review of African Political Economy különszámát: 4, 8 (1977).
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kapitalizmus történetileg egyedi formája, mert akárhogyan is hívjuk az 1945 
és 1989 közötti időszakot (szocializmus, államszocializmus, államkapita-
lizmus, eltorzult munkásállam), ebből a társadalmi-gazdasági formációból 
(amelynek jellemzői a központosított gazdaságirányítás, és a gazdaság 90 
százalékos állami tulajdona, amely magába foglalja a termelőeszközök, az 
elosztás és a csere állami tulajdonát) nem történt még hasonló átmenet a ka-
pitalizmusba; és ezért elméletileg hasznos rámutatni ~ eciális vonásaira.

A  kelet-európai posztszocialista kapitalista demokráciának négy tűz-
próbát kellett kiállnia, vagy úgy is mondhatjuk, hogy négy komoly ellenerő 
hatott e demokráciák sikere ellen. Az első tényező a szocialista örökség, 
amely rányomta bélyegét a társadalmi, kulturális és gazdasági szférákra. 
A második hasonlóképpen a szocialista múlt része volt, de nagyrészt az örök-
ség ellen dolgozott: ezek azok az új politikai elitek, amelyek a késő szocialista 
időszakban sokat tettek azért, hogy lebontsák a régi rendszert, és felépítsék 
az új, posztszocialista politikai struktúrákat. A  harmadik tényező a nagy 
nemzetközi politikai szereplők stratégiai irányvonala, kisebb mértékben a 
NATO-é, különösen pedig az Európai Unióé (EU); míg a negyedik szintén 
nemzetközileg operált, de tisztán gazdasági síkon: a többnyire, de nem ki-
zárólagosan Nyugat-Európában székelő multinacionális vállalatok (MNV). 
Ez a négy erő együttesen, bár különböző módon alakította a posztszocialista 
gazdaságot (első rész) és társadalmat (második rész), amelyet tanulmányom-
ban tárgyalok.

ELSŐ RÉSZ: PIACGAZDASÁGOK (POSZTSZOCIALISTA 
JELLEMZŐKKEL)4

A  szocializmus gazdasági örökségének három jellemzője határozta meg, 
hogyan zajlott le a privatizáció sokat vitatott folyamata, ami nélkül pedig 
nincs kapitalista gazdaság. Az első mindjárt az, hogy nem volt olyan piac, 
ami egyetemes értékmérőül szolgálhatott volna; a negyvenéves kísérlet egy 
olyan gazdaság létrehozására, amely a társadalmilag szükséges munka és idő 
bonyolult kalkulációján alapul, elkerülhetetlenné és megoldhatatlanná tette 
a vállalatok felül-vagy alulértékeléséről folytatott vitákat. A második gondot 
az jelentette, hogy a hazai megtakarítások igen alacsonyak voltak a vásárlá-
sokhoz, végül a harmadikat pedig az, hogy a szocialista gazdaság „ha áraiban 
nem is, de minőségében versenyképtelen volt a nemzetközi piacokon” (Mar-
tin, 1999, 86). A szocialista gazdaságokat a rugalmatlan, egyedi igényekhez 
alkalmazkodni nem tudó, tömegtermelésre alapozott, állami tulajdonú 

4 A gazdasági átmenet első tizenkét évének kritikai értékelését lásd: Dyker (2004, 291-321). 
A régió gazdaság-és társadalomtörténetét Berend (2009) 1973 óta tekinti át.
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nagyvállalatok túlsúlya jellemezte, amelyek nemzetközi szemmel nézve nem 
is voltak olyan nagyok, és semmiképpen nem voltak multinacionálisak. Miu-
tán negyven évig működtek olyan gazdasági környezetben, ahol az árak nem 
tükrözték a lehetőség-költségeket (Boltho, 1971, 65), nem alakult ki totális 
faktor-produktivitás (Swain, 1988, 202-4), a vezetők pedig inkább arra kap-
tak ösztönzést, hogy a régi technológiát vigyék tovább, ahelyett, hogy akár 
kockázatot vállalva is újítsanak és kísérletezzenek, ezek a vállalatok bizony 
meglehetősen kétes értéket képviseltek a huszadik század utolsó évtizedének 
nemzetközi piacán.5 

A fenti három tényező együtt eleve meglehetősen bizonytalan és zavaros 
hátteret adott a privatizációnak. Mandelstam úgy jellemezte ezt a helyzetet, 
hogy „érték nélküli javakat adnak el tőke nélküli vásárlóknak”  (1993, 6). De 
volt egy negyedik meghatározó tényező is a szocializmus gazdasági örökségé-
ben: az iparra fektetett, aránytalanul nagy hangsúly. Gyengék voltak vagy pe-
dig teljes egészében hiányoztak azok a szektorok, amelyek a poszt-indusztriá-
lis nyugati gazdaságok húzó ágazatait alkották. Ezért tehát a posztszocialista 
hiánygazdaságok (gondolok itt elsősorban a szolgáltató és a kereskedelmi 
szektorok gyengeségére) különösen alkalmas vadászterületnek ígérkeztek a 
fejlett kapitalista országok számára, kínáljanak egyébként akármilyen rossz 
befektetési lehetőséget is a leépítésre váró szocialista nagyvállalatok, különö-
sen a nehéziparban és a bányászatban, aminek a fejlesztésére a szocializmus 
egykor annyit áldozott. Meg kell említenünk az erőltetett iparosítás másik 
sajátosságát: az alul-urbanizáltságot, amelynek eredményeképpen kiala-
kult egy Nyugat-Európában szokatlanul nagy, döntően falusi proletariátus 
(Konrád&Szelényi, 1974; Kideckel, 1993, 63-4; Swain, 1994, 30-32). 

Az 1990-es évek elején heves viták folytak a politikusok és tudósok között 
arról, hogy melyik a privatizáció legjobb mechanizmusa, valamint mi a jobb, 
a „sokkterápia” relatív előnyei, amelyeket sokan hangsúlyoztak, vagy inkább 
a „fokozatosság”. A radikális reformerek az előbbit pártolták, a menedzserek 
és államhivatalnokok inkább az utóbbit. De az elmúlt két évtized per~ ek-
tívájából azt mondhatjuk, hogy a szocialista örökség meghatározóbbnak bi-
zonyult, mint a korai posztszocialista hatalmi elitek politikája.6 Gyorsan fel-
hagytak „a sokkterápiával”, miután a „sokk” következményei társadalmilag 
elfogadhatatlannak bizonyultak az egyes országokban.7 Ráadásul az egyes 

5 Lásd például Hughes&Hare (1991, 80).
6 Dyker szerint nincs egyértelmű megfelelés a makrogazdasági sokkterápia és az átmenet-

nek a GDP és a termelékenység növekedésében mért általános sikere között (2004, 349). 
7 A leglényegesebb kérdésben azonban nem történt változás: a keleti gazdaságok tovább-

ra is nyitottak maradtak a nyugati vállalatok előtt, és nem lehetett védeni a hazai cége-
ket (Gowan, 1995). Gowan szerint pontosan ez volt a „sokkterápia” lényege (1996, 130). 
A sokkterápiával való szakítás lengyelországi tapasztalatairól lásd Myant (1993, 85).
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privatizációs technikák nem befolyásolták komolyan a hosszú távú kimene-
telt. A hazai megtakarítások hiánya és az eladásra kínált vállalatok alacsony 
nemzetközi vonzereje együttesen azt eredményezték, hogy a legtöbb cég ol-
csón kelt el (akárhogyan számoljuk is az értékét), és általában az alkalmazot-
tak és a menedzserek tulajdonába került (mert csak nekik volt érdekük, hogy 
a vállalat fennmaradjon).8 A nemzetközi befektetők kicsemegézték a legérté-
kesebb „koronaékszereket”, amelyeknek volt nemzetközi reputációjuk, mint 
például a Škodát, a Tungsramot, vagy pedig azokat a cégeket, amelyek a piac 
monopóliumát kínálták a szerencséseknek, mint a dohány- és az élelmiszer-
ipar (Radice, 1995, 296), később pedig továbbléptek a biztos hozamot ígérő 
közművek, valamint a bank-és pénzügyi szektorok felé, amelyek gyakorlati-
lag „szűz területet” jelentettek a KKE-országokban. 

A privatizációt követte a szocialista gyáripar gyors leépítése, a dezinduszt-
rializáció és a tömeges munkanélküliség. Egy kelet-ázsiai típusú megoldást, 
amely megőrizhette volna a KGST egységes piacát, és megvédhette volna, 
legalábbis ideiglenesen, az egykori tagországok iparát,9 gyakorlatilag kizárt 
a KKE-országok állandó politikai torzsalkodása és rivalizálása. Mindezen 
tényezők szerencsétlen együttese súlyos gazdasági recesszióhoz vezetett az 
egész régióban, amely csaknem egy évtizedig tartott még a fejlettebb terü-
leteken is, és jóval tovább mint egy évtizedig a történetileg kevésbé fejlett 
KKE-államokban.

1. táblázat. Gazdasági teljesítmény 1989-2009

*becslés

Forrás: EBRD Economic Analyses and Forecasts, http://www.ebrd.com/pages/research/
analysis/forecasts.shtml, letöltve 2010 június.

8 Earle és Estrin (1996, 29) adnak adatokat az egyes vállalatoknál dolgozók összlétszámáról 
(beleértve a menedzsereket). A privatizációs technikák összehasonlításáról lásd Frydman 
et al (1993). 

9 Amsden et al meggyőzően érvel, de egyetlen mainstream nemzetközi szervezetet sem 
támogatott egy ilyen típusú megoldást. 

GDP 1989=100
A privát szektor 

részesedése a GDP-ből

1995 1998 2009* 1995 1998 2009

Bulgária 76 66 108 45 65 75

Cseh Köztársaság 85 93 135 70 75 80

Magyarország 86 95 127 60 80 80

Lengyelország 99 117 181 60 65 75

Románia 84 78 117 55 60 70

Szlovákia 84 99 156 60 75 80
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Mindazonáltal, ahogyan az 1. táblázatból kiolvashatjuk, a magánszektor 
jelentősen nőtt az első posztszocialista évtizedben, különösen az új vállalko-
zások számában tapasztalunk gyors növekedést. Estrin leszögezi: „A vállal-
kozások döntő többségét és az új munkalehetőségeket– az utóbbit tekintve 
talán Csehszlovákia és Magyarország kivételével –az újonnan alakult cégek 
adták, elsősorban a szolgáltatóipari szektor kisvállalkozásaiban, az építőipar-
ban, a közlekedésben és a kiskereskedelemben” (1994b, 13). Az ENSZ szintén 
megállapította, hogy az 1990-es évek közepén igen nagy lendülettel folyt a 
magáncégek alapítása (UN/ECE, 1995, 72). Johnson és Loveman az újon-
nan kialakuló magánszektornak tulajdonítja Lengyelország kezdeti gazda-
sági sikereit (1995, 8-9, 134-5), Kostova pedig Bulgáriában dokumentálja az 
„alulról” kezdeményezett magáncégek elszaporodását (Kostova, 2000, 199). 
Megjegyezzük, hogy Estrin kezdeti fenntartásait Magyarországgal kapcso-
latban nem igazolták a későbbi számok. Laki adatai szerint 1989 és 1993 
között megduplázódott a magántulajdon (csaknem hétmillióra), miközben 
86,000-re nőtt, vagyis megnégyszereződött a részvénytársaságok száma. Az 
utóbbi 2005-re csaknem megháromszorozódott, miközben az előbbi inkább 
stagnált (Laki, 2008, 124-5). 

Az EU volt a harmadik döntő tényező a posztszocialista kapitalizmus 
formációjának kialakításában. A politikai szférában játszotta a legnagyobb 
szerepet, de a szűken értelmezett gazdasági életre is volt befolyása. Érdemes 
itt idézni az EU-szkeptikusok véleményét, akik szerint az EU-csatlakozá-
si tárgyalások olyan fórumot biztosítottak, ahol a tagországok kormányai 
garantálták saját nemzeti gazdasági védenceik érdekeit (Baun, 2000, 213). 
A társulási egyezségek, amelyeket úgy reklámoztak, mint az EU segélycso-
magját a régió számára, valójában a nyugati vállalatokat juttatták előnyök-
höz: míg a tarifamódosítások az új tagországoknak kedveztek, addig a régi 
tagországok tarifán kívüli terhei érvényben maradtak. Ennek hatására 1989 
és 1994 között megháromszorozódott az EU-export a régióba (Gowan, 
1995, 25-8; Pollert, 1999, 86; Martin 1999, 134). A vállalatok többsége (le-
gyen akár állami tulajdonú, akár privatizált) úgy reagált a KGST-piac ösz-
szeomlására és a kereskedelem liberalizálására, hogy megpróbált új piacokat 
keresni a már létező termékeik számára. Az új termékek kifejlesztését az első 
helyen az is meggátolta, hogy nem volt elegendő tőkeerejük. A liberalizált pi-
acokon azonban hasztalan próbáltak meg olyan termékeket eladni, amelyek 
nemzetközileg nem voltak versenyképesek. Mivel az ajánlott neoliberális re-
cept az volt, hogy az államnak ki kell vonulnia a gazdaságból, nem volt mód a 
bajba jutott vállalatok megmentésére, amelyek menthetetlenül belecsúsztak 
az adósságcsapdába és a fizetésképtelenségbe. És valóban, a vállalatközi el-
adósodás 1991-ben a GDP 50 százalékát tette ki (Martin, 1999, 84&95). Az 
EU bátorításával a „nyugati cégek akkor rohamozták meg a KKE-piacokat, 
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amikor a helyi vállalatok a legkevésbé sem voltak képesek a hatékony véde-
kezésre” (Martin 1999, 134).

Az irodalomban felvetik, hogy a nyugat-európai MNV-k megjelenése a 
régióban egybeesett egy olyan időszakkal, amikor az észak-amerikai vál-
lalatok a termelést kihelyezték az olcsó munkabérű és rugalmasabb mun-
kaerőpiaccal rendelkező latin-amerikai országokba, a japánok pedig Kelet-
Ázsiába (Berend 2009, 117; Kurz&Wittke, 1998, 63-4). A  munkabérek az 
átalakulás kezdetén valóban mindössze az EU-s bérek 7 százalékára rúg-
tak, és 2001-re is csak 15 százalékra nőttek,10 és az is igaz, hogy a szocialista 
gazdaságokban figyelemreméltóan lazák a munkavédelmi, a biztonsági és a 
környezetvédelmi előírások. De a nyugat-európai vállalatokat legalább eny-
nyire vonzották a piacok. Dyker arra a következtetésre jut, hogy „a külföldi 
befektetőket jobban érdekelték a piacok, mint a termelési tényezők” (Dyker, 
2004, 358), és Martin is úgy látja, hogy a régió elsősorban mint piac keltette 
fel a nyugati vállalatok figyelmét (Martin 1999, 142).11 Az elmúlt két évti-
zedben Kína lett nemcsak Japán, hanem az egész világ olcsó „dologháza”, de 
a KKE gyengén fejlett fogyasztói ipara, fejletlen infrastruktúrája és hiány-
zó pénzügyi szektora kitűnő piaci lehetőséget kínált a nyugat-európai vagy 
egyéb székhelyű MNV-k számára, különösen az élelmiszeriparban, a kiske-
reskedelemben, a médiában, a telekommunikációban és a bank szek torban 
(Berend, 2009, 118-20).12

Az 1990-es évek közepén a Világbank megállapítása szerint „csak szerény 
mennyiségű tőke áramlott” a régióba (Martin, 1999, 138). De ahogy nőttek 
az EU-tagság esélyei, úgy nőtt az esély arra, hogy megszűnnek a tulajdonjog 
és az átláthatóság még fennálló bizonytalanságai, és egységes lesz az adósza-
bályozás. Ezek a hiányosságok, valamint a késlekedés, hogy végrehajtsák a 
Svejnar által „második típusúnak” nevezett reformokat („olyan törvényke-
zés, szabályozás és intézményrendszer kialakítása, amely biztosítja egy sike-
res piacorientált gazdaság környezeti feltételeit”) (2002, 5) sokáig távol tar-
tották a befektetőket a régiótól. Az EU-tagság és a hozzá kapcsolt feltételek 
hatására az „alacsony elkötelezettségű stratégiákból” (egyszerű marketing) 
olyan „magas elkötelezettségű stratégiák” lettek mint a közös vállalkozások 

10 Ha az átváltási paritást figyelembe vesszük, akkor Lengyelországban, a Cseh Köztársa-
ságban, Szlovákiában, Magyarországon és Szlovéniában az EU átlag negyedével számol-
hatunk, Romániában és Bulgáriában azonban csak a tizedével. Ha a vásárlóerő-paritással 
számolunk, akkor a kelet-európai bérek az EU-átlag 30-35 százalékára rúgnak (Berend, 
2009, 121-2).  

11 Lásd még Pollert (1999, 112-16), Radice (1995, 294).
12 Hasonló képet fest Berend egy korábbi művében (1999, 112-16) és Martin (1999, 143). 

Az 1990-es évek közepére a nyugat-európai MNV-k adták a külföldi befektetések há-
romnegyedét Magyarországon és Bulgáriában, és kétharmadát a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában és Lengyelországban (Pollert, 1999, 115). 
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és saját tulajdonú leányvállalatok (Martin, 1999, 132-52). Az ezredfordulóra 
Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban külföldi vállalatok foglalkoztat-
ták a népesség legalább 27 százalékát, emellett ők adták a befektetés 53 szá-
zalékát, az eladások 42 százalékát és az ipari export 59 százalékát. Legalább 
ezen arányok fele érvényes Magyarországra (Berend, 2009, 115). 2008-ra a 
hat KKE-országban a teljes banki szektor külföldi részesedése 76,5 (Lengyel-
ország) és 99,2 (Szlovákia) százalék között váltakozott.13 

Noha a külföldi befektetések némelyike a kelet-európai cégek számára 
is lehetőséget adott a „kiegészítő ~ ecializálódásra” és a technikai fejlődés-
re (Berend, 2009, 124; Kurz&Wittke, 1998, 65), Kurz és Wittke szerint a 
fejlődés fő hajtóereje a nyugat-európai vállalatokhoz való strukturális alkal-
mazkodás (1998, 77-78), egy, a közép-európai autóiparról készült tanulmány 
pedig megállapítja, hogy a régió „egyre inkább függ a külső erőktől” (Sadler, 
2003, 116). Dyker megkérdőjelezi az ilyen befektetések hasznát a régió szá-
mára, megjegyezve, hogy „a legfejlettebb átmeneti gazdaságok is küszköd-
nek azzal, hogyan hozzanak létre saját tulajdonú ellátó szektort” (2004, 12). 
Mind a függőséget, mind pedig a felajánlott lehetőségeket jól tükrözi az IBM 
magyarországi befektetési profiljának átalakulása. 1994-ben az IBM alapí-
tott egy 4,000 fős merevlemez-gyártó vállalatot Nyugat-Magyarországon, 
amit 2002-ben bezárt, és a számítógépes szolgáltatásokat vette célba. 2008-
ban 800 szolgáltatói állást kínált fel a régi telephelyen, és csaknem kétszer 
annyit a cég új, budapesti irodáiban.14 

A  közgazdasági mainstream irodalom szerint a kis-és középvállalkozá-
sok (KKV) központi jelentőségűek az átmenet sikere szempontjából, mert 
elősegítik a foglalkoztatást, és erősítik a gazdaságban az újítást és a rugal-
masságot. A KKE-országokban elsősorban olyan szektorokban találjuk meg 
őket, ahol a szocialista gazdaság gyenge volt. Fejlődésüket azonban a kutatók, 
Dallago és McIntyre, és az EBRD sem találja kielégítőnek. Egyes országok-
ban a szektor kicsi maradt; máshol, mint Lengyelországban és Magyarorszá-
gon, kiterjedtebb volt, de piacrésekben működött, és nem volt versenyképes. 
A KKV-k a személyes szolgáltatásokban és az építőiparban koncentrálódtak, 
ahol gyorsan megtérültek a befektetések, az indulás pedig nem igényelt nagy 
tőkét (Dallago&McIntyre, 2003, 206&210). Dallago és McIntyre így jellem-
zi a KKV-ket: „koncentráció a kereskedelemben (különösen a kiskereskede-
lemben), idegenkedés a befekteté� ől és a növekedé� ől, a befektetések gyors 

13 Forrás: EBRD Strukturális Változások Mutatója: http://www.ebrd.com/pages/research/
analysis/forecasts.shtml, accessed June 2010. 

14 Lásd még Pollert (1999, 116-21) és Hardy (2009, 87-90). Az IBM-hez lásd (2009, 129), va-
lamint a következő honlapokat: http://www-05.ibm.com/employment/hu/idc/history.
html, http://www-05.ibm.com/employment/hu/ibmissc/history.html, http://www.
hartford-hwp.com/archives/63/143.html, letöltve 2010 június.
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megtérülésének hajszolása, munkaigényes és hagyományos technológiák al-
kalmazása, és nemritkán a fekete gazdaságban folytatott tevékenység vagy 
kapcsolat a fekete gazdasággal” (2003, 214).15 Richard Scase megkülönbözteti 
a vállalkozói és a tulajdonosi „szellemet”; nézete szerint az utóbbi jellemző a 
posztszocialista KKV-kre: nyereséghajhászás hosszú távú felhalmozás nél-
kül, a javak személyes fogyasztásra vagy kereskedelemre való felhasználása 
(Scase, 2003). Ráadásul a vállalkozások maguk is nagyon kicsik. Az átmeneti 
gazdaságok KKV-inek 90-96 százaléka volt „mikrovállalkozás” (0-9 fő alkal-
mazott), és az egyszemélyes vállalkozások aránya (20 százalék) is kétszerese 
az OECD átlagnak, bár alacsonyabb, mint Latin-Amerikában és Ázsiában 
(Glinkina, 2003, 59). Ezek a KKV-k a gazdaság relatíve kis szektorát teszik 
ki. Dyker megállapítja, hogy a 100 főig terjedő vállalkozások a régió legtöbb 
országában csak a foglalkoztatottak 10 százalékát alkalmazzák (ez 20 szá-
zalék Lengyelországban és Magyarországon), míg az EU-ban ez az arány 50 
százalék (2004, 309).

Talán a mezőgazdasági szektor az, ahol a leginkább megmutatkozik a 
posztszocialista kapitalizmus posztszocialista jellege; ámbár éppen a mező-
gaz daság volt az a szektor, amelyre az EU alapvető és szerencsétlen módon tor-
zító hatást gyakorolt. A szocialista mezőgazdaság kettős szerkezete (nagy ki-
terjedésű termelőszövetkezeti földek és a háztáji kis földek) a posztszocialista 
magántulajdonosi korszakban is fennmaradt, ahogyan ezt számos tanulmány 
igazolja.16 A nem-földjavak olyan gazdaságokba koncentrálódtak, amelyeket 
az egyes országokban eltérő arányokban birtokoltak egyének, cégek vagy 
szövetkezetek; ezek többsége nyugat-európai szinten működött. A földtulaj-
don azonban apró (nemegyszer névleges) kis parcellákra oszlott, számtalan 
kis törpebirtokossal, akik 1992-ben de facto és de jure tulajdonjogot kaptak. 
A  falvakon élők közül többen műveltek földet önellátásra, de többre nem. 
A városi munkanélküliek és a régió alulurbanizáltsága folytán létrejött nagy 
bevándorló munkásréteg hasonlóképpen rákényszerült arra, hogy az önel-
látó gazdálkodással próbáljon szerencsét; sok új „földbirtokost” Lengyelor-
szágban és Romániában pedig egyenesen rákényszerítettek a körülmények, 
mert nem voltak jogosultak munkanélküli segélyre, amennyiben volt földtu-
lajdonuk (Swain&Vincze, 2001, 176; Borowicz, 1996, 20). De a legtöbb földet 
azok a kis létszámú nagygazdaságok bérlik, amelyek az élelmiszer legnagyobb 
részét megtermelik (Swain 2004, 212-19), és úgy tűnt, hogy a termelők nem 
panaszkodnak az ilyen földpiaci „szabálytalanságokra”, amiket általában a 
magas tranzakciós költségeknek (közös tulajdon, a szakértelem és a jogok 
aszimmetrikus megoszlása a tulajdonosok és a bérlők között) és a tökélet-

15 Lásd még Glinkina (2003, 62).
16 Lásd például Swain (1999), Sarris et al (1999), Pouliquen (2001), Ciaian & Swinnen (2006, 

813), Gorton et al (2009).
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len versenynek tulajdonítanak (Ciaian&Swinnen, 2006, 799-802).17 Vannak, 
akik úgy gondolják, hogy akkor lendül majd fel a földpiac, ha a nem-rezidens 
külföldiek is vásárolhatnak földet (néhány év múlva megszűnnek majd a kor-
látozások).18 De ez nem magyarázza meg, hogy miért nem alakultak ki hazai 
földpiacok az elmúlt húsz évben; és a földvásárlás korlátozása nem tartot-
ta távol a külföldi befektetőket a kelet-európai mezőgazdaságtól, legalábbis 
Magyarországon semmiképpen sem, ahol magasabb tőkeintenzitással voltak 
jelen, mint hazai szomszédaik.19 A gazdálkodás ezen szokatlan struktúrája 
kiemeli az EU Közös Mezőgazdasági Politikájának (KMP) torzító hatásait. 
A KMP kritikusai szerint az aranyszabály az, hogy a segélyek 80 százaléka a 
gazdák 20 százalékához vándorol (Grant 1977, 77). Egy friss magyar kutatás 
szerint a segélyek 70 százaléka gazdagította a gazdák mindössze 7 százalékát 
(Bíró, 2010, 77), a romániai adatok pedig ennél is erősebb aránytalanságo-
kat tükröznek (a gazdaságok 0,5 százaléka jogosult a segélyek 21 százaléká-
ra (Gorton et al, 2009, 1313). A „farmsubdiy.org” szervezet jelentése szerint 
2008-ban a segélyezettek felső tíz százaléka kapta a segélyek 75 százalékát a 
Cseh Köztársaságban. Ez az arány 87 százalék volt Szlovákiában, miközben 
csak 42 százalék Lengyelországban (hasonlóan Dániához és középúton 
Franciaország és Németország között).20 Ugyanakkor nem alkalmaztak 
olyan vidékfejlesztő stratégiákat, amelyek a falusi szegénységet részesítették 
volna előnyben (Gorton et al, 2009, 1310; Swain, 2004, 211). 

MÁSODIK RÉSZ: KAPITALISTA TÁRSADALOM 
(POSZTSZOCIALISTA JELLEMZŐKKEL)

Az EU és a MNV-k közvetlen hatása kevésbé feltűnő, ha szemügyre vesszük 
a posztszocialista kapitalizmus által létrehozott társadalmi struktúrákat, 
amelyek kialakulásában fontos szerepet játszott a szocializmus társadalmi és 
kulturális öröksége. Ebben a részben először is számba veszem a kapitalista 
gazdaság motorjának – a tőkének és a munkának – társadalmi jellemzőit, 
majd pedig rátérek a jövedelem, az etnikum és a társadalmi nem által struk-
turált társadalmi egyenlőtlenségek tárgyalására.

Ami a tőkét és a munkát illeti, a szocialista örökség két olyan eleme bi-
zonyult nagyon meghatározónak, ami tulajdonképpen nem más, mint a pi-
aci nyomás hiányának két oldala. Az érem egyik oldala az a sajátosság volt, 
hogy a szocializmus a burzsoázia helyett kialakított egy „szolgáló osztályt” 

17 Lásd még Lerman (2001, 100; 2004, 181).
18 A kérdés biztonsági oldaláról lásd Tesser (2004).
19 Lásd Bíró adatait  (2010, 29 & 37).
20 Forrás: http://farmsubsidy.org/, letöltve 2010 június.
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(Goldthorpe, 1980, 40), vagyis  egy magasan képzett szakemberekből álló, 
ugyanakkor vállalkozók nélküli középosztályt. Ezt a szolgáló osztályt ösz-
szetartotta egy közös, meglehetősen konvencionális polgári kultúra, emel-
lett tagjai szoros személyes kapcsolatokat alakítottak ki, részben az általános 
társadalmi hálózatokon, részben pedig a párttagság révén21: miközben nem 
volt gazdasági tőkéjük, elegendő emberi és társadalmi tőkével rendelkeztek. 
Az érem másik oldala pedig az a közeg volt, ahol (a termelés és a fogyasztás 
minden szintjén) egymásba fonódott az „első” és a „második gazdaság”: igaz, 
ez jókora improvizációt és leleményességet igényelt, de nagyon kevés személyi 
kockázatot. A szocializmus óriási, kevéssé hatékony, iparra és tömegtermelés-
re alapozott vállalatainál sem a vezetést, sem pedig a munkásokat nem ösz-
tönözte innovációra formális munkaköri leírásuk. Ehelyett a vezetést inkább 
arra biztatták, hogy „védje a saját hátországát”, a munkásokat pedig arra, hogy 
teljesítsék a terveket. Azok voltak a sikeres vezetők, akik informális csator-
nákon keresztül meg tudták oldani az anyagellátást és általában ki tudták 
küszöbölni a vállalat ellátásának krónikus hiányait, miközben a munkáso-
kat szintén nagy kihívások elé állította az anyag-és eszközhiány, ami állan-
dó innovációt igényelt az egyes munkafázisoknál, és amivel a nyugat-európai 
„gépesített” munkaerőnek nem kellett megbirkóznia. A munkahelyen kívül 
az emberek inkább visszahúzódtak a háztartásba és a fogyasztásra koncent-
ráltak, ami nem is volt olyan könnyű feladat a Nyugaton jól ismert óriási és jól 
ellátott áruházak hiányában; ezért nevezték egyes NDK-kutatók az országot 
„ré� ársadalomnak” (Gaus, 1986). Az ellátás megoldása, ezt nem kell hang-
súlyoznunk, sok improvizációt, innovációt és kapcsolati tőkét igényelt.22 De a 
szocialista állami állások biztonságosak voltak még Magyarországon is, ahol 
pedig kialakult egy jelentős második gazdaság; a munkások abban a biztos 
tudatban próbálhatták ki leleményességüket és szakértelmüket a második 
gazdaságban, hogy állami állásukat kudarc esetén sem veszíthetik el.23

Ma már általánosan elfogadott az az állítás, hogy a későszocializmus régi 
politikai elitje gazdasági tőkévé konvertálta át politikai tőkéjét, és ők alkot-
ják a posztszocialista kapitalizmus új gazdasági elitrétegét, és ez általában 
igaz is. Az állításból azonban hiányzik a pontosítás, ahogyan erre Eyal et 
al rámutatnak, legalábbis a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelor-
szág esetében (1998).24 Érvelésük és bizonyításuk világos. A „nómenklatúra” 

21 A párt által kialakított hálózatokról lásd: Róna-Tas and Böröcz (2000. 218).
22 Magyar példát mutat be Kenedi (1981).
23 Hasonlóképpen működött a második gazdaság is a késő szocializmusban, hiszen biztos 

volt a piac, mert kihasználta az első gazdaság „réseit” és hiányait. Az elsődleges szakér-
telmet az jelentette, ha valaki ügyes volt a beszerzésben; a marketing sokkal kevesebbet 
számított. Köszönöm Bruno Dallagónak ezt az észrevételt. 

24 A kutatásban benne volt Oroszország, Bulgária és Szlovákia, a könyvből azonban kima-
radt az elemzésük.
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(vagyis a politikai elit) valójában lefelé volt mobil; az igazi nyertesek a máso-
dik vonalbeliek, vagyis a technokrácia, a szocialista „szolgáló osztály” kevésbé 
politikus rétegének tagjai voltak. Közülük sokan természetesen párttagok is 
voltak, és hasznot húztak abból a társadalmi tőkéből, amelyet a párttagság 
jelentett, de nem voltak tagjai a politikai apparátusnak (1998, 117&120). Ha-
sonló eredményekre jutott Slomczynski és Mach: nem a csúcsvezetők, ha-
nem a középvezetők váltak vállalkozóvá, és a párttagság önmagában nem 
jelentett különösebb előnyöket (1996, 175-7). Róna-Tas és Böröcz bulgáriai 
kutatásai megerősítették Eyal et al következtetéseit, vagyis azt, hogy az új 
posztszocialista gazdasági elit a szocializmusban is gazdasági vezető volt, és 
közülük aránytalanul sokan voltak párttagok, de a párttagság önmagában 
nem garantálta az elitben való megmaradást (2000, 223).

Eyal et al végső megállapítása, hogy a posztszocialista Közép-Európában 
„kapitalisták nélküli kapitalizmus” alakul ki, mivel az új gazdasági elitek nem 
birtokolják az általuk igazgatott javakat. A kutatók 1993-ban összegyűjtött 
adatai igazolják ezt az állítást, de az 1996 tavaszán és őszén, csak Magyar-
országon gyűjtött adatok már módosítják a képet. Két fontos trend látszik 
kirajzolódni. Először, az 1993-ban vizsgált cégekről gyűjtött új adatok azt 
mutatják, hogy a közösségi tulajdon jelentősen csökken a külföldi tulajdon 
javára. Másodszor, egy másik adatfelvétel egy kisebb vállalati mintán azt iga-
zolja, hogy 1993 és 96 között végbement egy „óriási bankrablás”, megnőtt a 
magántulajdonú középvállalatok száma és kialakult egy viszonylag számot-
tevő új tulajdonos osztály. Eyal et al nem kívánták elfogadni, hogy ezek a fejle-
mények aláásták a posztkommunista menedzserizmus elméletét (1998, 116, 
153-6), de az adatok akkor is azt mutatják, hogy miközben 1989 és 1993 kö-
zött még igaz volt a „vegyes” tulajdonlás tézise, addig az első posztszocialista 
évtized közepére egyre meghatározóbbá vált a külföldi és hazai magántu-
lajdonlás, ami az 1. táblázatból is kiderül. Ezzel párhuzamosan az is megfi-
gyelhető, hogy az egykori állami és szövetkezeti mezőgazdasági szektorban 
is megpróbálják a vezetők megszerezni a föld tulajdonjogát, vagy legalábbis 
hosszú távú bérleti jogot (Kovács, 1998). A lengyelországi adatok azt mutat-
ják, hogy tíz év leforgása alatt a „szövetkezeti társulások” és a „dolgozói tu-
lajdon” (ami Lengyelországban jóval számottevőbb volt, mint bárhol máshol) 
a vezetők vagy kívülálló tulajdonosok, vagy pedig mindkettő kezébe került 
(Tittenbrun, 2005),25 noha Hanley véleménye szerint 1993-ban a munkásta-
nácsok sikeresen meggátolták, hogy a tulajdonjog átkerüljön a kommunista 
elit tagjaihoz (1999, 175).

Eyal et al adatait és következtetéseit az új gazdasági elit hátteréről meg-
erősítette egy Magyarországon egy évtizeddel később publikált kutatás, noha 

25 Nem ismerek hasonló munkát Romániáról, ahol még jelentősebb volt a dolgozói tulajdon. 
Lásd: Earle & Estrin (1996, 29).
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kevésbé nagy és kevésbé reprezentatív mintán (Laki&Szalai, 2006); és ez idő-
re már világossá vált, hogy az elit egyben tulajdonosa is a vállalkozásoknak. 
A Laki és Szalai által megkérdezett tulajdonos-igazgatók közül mindegyik 
a „szolgáló osztályból” jött, és eltöltött valamennyi időt a szocialista gaz-
daság állami vagy szövetkezeti szektorában, sőt a legtöbben munkanapjuk 
több mint a felét ott töltötték (2006, 325). Azt is megállapították, hogy a 
párttagság megléte vagy hiánya különböző karrierutakra ösztönözte a veze-
tőket. „Az egykori párttagok elsősorban munkahelyük privatizációja során 
jutottak tulajdonhoz”, miközben a „nem-párttagok többsége nem vett részt a 
privatizációban, hanem új cégeket alapított” (2006, 325).26 Azok, akik részt 
vettek a privatizációban, nagyobb eséllyel dolgoztak a szocialista szektorban 
egészen 1989-ig, míg az új vállalkozókra inkább volt jellemző, hogy már ko-
rábban otthagyták ezt a szektort (2006, 326). Hasonló következtetésekre jut 
Johnson és Loveman az új lengyel vállalkozókról. 85 százalékuk dolgozott 
korábban az állami szektorban. Viszonylag kevesen távoztak innen 1980 
előtt; jóval többen az 1980-as években, illetve később. Sokan közülük, ki-
ábrándulva a szocializmusból, csatlakoztak a Szolidaritáshoz (1995, 108-9; 
112). Stoica tanulmánya Romániáról mind „káder”, mind pedig „alulról jött” 
vezetői-tulajdonosi karriereket is bemutat.27

Szelényi és munkatársai már az államszocializmus összeomlása előtt vizs-
gálták a nagyszülői státusz hatását a polgárosodásra (1988). A posztszocialista 
korszakban Róna-Tas és Böröcz állapították meg, hogy Bulgáriában, a Cseh 
Köztársaságban, Magyarországon és Lengyelországban nagyobb valószínű-
séggel került be a rendszerváltás utáni gazdasági elitbe az, akinek a nagy-
szülei 1948-ban maguk is cégtulajdonosok voltak (2000, 221). Johnson és 
Loveman kutatásai alapján átlagosan a gazdasági elit 23,6 százaléka mondta 
azt, hogy a családjának vállalkozása volt 1948 előtt, ez az arány 45 százalék 
volt azok között, akik 1980 előtt voltak vállalkozók, 15 százalék azok kö-
zött, akik 1988-9-ben alapították meg üzletüket és 22 százalék azok között, 
akik az 1990-es években vállalkoztak (1995, 111). Laki és Szalai is vizsgál-
ták a nagyszülői hátteret. Ők azt írják, hogy a posztszocialista vállalkozók 
nagy előnyét az iskolázottság jelentette (különösen, ha az ambiciózus szü-
lők jó gimnáziumot választottak gyermeküknek) és a szocialista korszakban 
elsajátított szaktudás (2006, 334-42). A  gyerekek jó pályaindítása számos 
megfontolásból történhetett, de úgy tűnik, hogy a szocializmus előtti családi 
státusz szerepet játszott a motivációban. Négy életút-típust különböztettek 

26 Ez egybevág Böröcz és Róna-Tas korábbi kutatásaival, akik szerint Magyarországon jel-
lemzőbb volt a szocializmusban elkezdett karrier posztszocialista vállalkozóként való 
folytatása, mint máshol (1995, 772-4). 

27 Mivel Stoica káder-definíciója meglehetősen tág, következtetései nem mondanak ellent 
Eyal et al megállapításainak (Stoica, 2004).
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meg a szerzők28: „felfelé mobil”, „státuszkonvergens”, „státusz-helyreállító” 
és a „self-made” típus (az utóbbiak nagyrészt férfiak). A „státuszkonvergens” 
típus szülei a szocializmus idején elvesztették polgári státuszukat és vissza-
húzódtak a közélettől (Szelényi ezt hívta „parkolópályának”) (1988, 61-76), 
de gyermekeikbe plántálták a polgári kultúrát, a nyelvismeretet, a tudás tisz-
teletét és a párt iránti gyűlöletet; e csoport egyike sem volt párttag. Úgy tű-
nik tehát, hogy a polgári kulturális tőke olyan tényező, amely az egyedekbe 
(vagy legalábbis egyesekbe) beleplántál egy olyan pszichológiai ösztönzőerőt, 
amelynek segítségével maximalizálhatják a szocializmusban elsajátított tu-
dástőkét és a „szolgáló osztály” társadalmi és emberi erőforrásait, hogy sike-
res posztszocialista kapitalistákká váljanak.29 

Ha mármost a tőkéről a munkára fordítjuk tekintetünket, akkor a kö-
vetkezőket láthatjuk. Lengyelországban, Magyarországon és Bulgáriában 
az 1989-es forradalom programjának szerves része volt az önálló szakszer-
vezetek megalakulása. Lengyelországban külön politikai programja volt a 
Szolidaritásnak (Ost, 2001, 81), és Bulgáriában sok szempontból hasonló 
szerepet játszott a Podkrepa (Gradev, 2001, 126). Még azokban az országok-
ban is, ahol a szakszervezetek nem voltak önálló politikai szereplők, gyorsan 
elfogadták a nemzetközi munkajognak megfelelő törvényeket, amelyek ga-
rantálták a szervezkedési- és sztrájkjogot, valamint a kollektív szerződéshez 
való jogot (Pollert, 1999, 136-9), és az egykori pártirányítás alatt álló szak-
szervezetek hamar demokratizálódtak; Romániában azonban szokatlan 
módon a posztszocialista pártokhoz kötődő szakszervezetek kialakulását 
lehetett megfigyelni (Kideckel, 2001, 105). A korai posztszocialista években 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kezdeményezésére kialakult a 
munkaügyi kapcsolatok tripartizmusa (Pollert, 1999, 141; Myant et al, 2000, 
723; Martin, 1999, 109-13). De az 1990-es évek közepére már világossá vált, 
legalábbis Magyarországon, Lengyelországban és Csehszlovákiában (később 
pedig a Cseh Köztársaságban), hogy a szakszervezetek gyenge, egyenlőtlen 
tárgyalófelek (Pollert, 1999, 144), és a tripartizmus csak a társadalmi kon-
zultáció eszközeként szolgál (Myant et al, 2000, 736),30 amiről Ost azt írja, 
hogy „illuzórikus korporativizmus…neo-korporatív struktúrákat hoztak 
létre, amelyek megfelelnek a neo-liberális céloknak és kimeneteleknek” (Ost, 
2000, 504).

Helyi szinten a munkaügyi kapcsolatokat fragmentáció, szervezetlenség, 
az ipari szintű egyeztetések hiánya jellemezte, amit a munkavállalói szerve-

28 A negyedik egy lábjegyzetben szerepel.
29 Világos, hogy kevesebb „státuskonvergens” vállalkozóra számíthatunk olyan országok-

ban, ahol a burzsoázia kevésbé volt fejlett a szocializmus előtt.
30 A szerzők sokkal differenciáltabb elemzést adnak a cseh és szlovák tripartizmusról, mint 

amire itt most lehetőség nyílik. 
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zetek erőtlenségével, valamint a MNV-k tárgyalókészségének hiányával és 
érdektelenségével magyarázhatunk. A szakszervezetek súlya csökkent az ál-
lami szektorban, a magánszektorban pedig a munkaadók gyakran megnehe-
zítették a szervezkedést (Pollert, 1999, 146-7). Az átalakulás első öt évében 
csak két sztrájkot hirdetett a szakszervezet egy-egy MNV ellen, de egyik 
sem volt sikeres (Pollert, 1999, 124-8). A szakszervezetek általában együtt-
működtek a vállalatok átstrukturálásában, és a leépítések ellen sem tiltakoz-
tak, noha általában igaz, hogy a lengyel és szlovák szakszervezetek sikereseb-
ben védték meg a dolgozói jogokat, mint magyar és cseh társaik. Az előbbiek 
a rendszeres kommunikációra és az éves kollektív szerződésekre koncent-
ráltak, nem pedig a munkaszervezés mindennapi ügyes-bajos dolgaira és a 
nagyobb rugalmasságra, mint az utóbbiak (Pollert, 1999, 149-52), aminek 
köszönhetően a cseh munkások például szívesebben fordultak gondjaikkal a 
menedzserekhez, mint a szakszervezetekhez (Martin, 1999, 116). Miközben 
Lengyelországban a munkástanácsoknak vétójoguk volt a privatizációban, 
azok Magyarországon gyakorlatilag megszűntek, amikor „korporativizálták” 
az állami vállalatokat, a szakszervezetek irányítása alatt álló csehszlovák 
megfelelőiket pedig 1990 áprilisában feloszlatták (Frydman et al, 1993, 109, 
141, 203-6; Pollert, 1999, 135). Ráadásul a nagyobb rugalmasság nevében 
egyre több lett az egyéni munkaszerződés, elterjedtek a munkaközvetítő 
irodák, és megjelentek a „töredék szerződések”, amelyekről Hardy számol be 
a lengyel szupermarketekben dolgozó női munkaerőnél (2009, 123-4, 179). 
A  szakszervezeti befolyás visszaszorulása – „a kutya, amelyik nem ugat” 
(Martin, 1999, 105) – elválaszthatatlan a munkanélküliség drasztikus nö-
vekedésétől, amely a posztszocialista recesszió és az utána következő időszak 
velejárója (A  ráták persze eltérőek az egyes országokban, ahogyan azt a 2. 
táblázat mutatja).

2. táblázat. Munkanélküliség (százalék)

Forrás: EBRD Economic Analyses and Forecasts, http://www.ebrd.com/pages/research/
analysis/forecasts.shtml, letöltve 2010 június.

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Bulgária 1.6 16.3 13.0 17.0 16.8 10.1 5.1

Cseh Köztársaság 0.7 4.3 3.9 8.5 7.0 7.9 na

Magyarország 1.4 11.9 9.9 7.0 5.8 7.3 7.8

Lengyelország 6.5 16.4 13.2 15.1 20.0 16.9 6.7

Románia Na 10.4 6.6 6.8 8.4 5.9 4.4

Szlovákia 1.2 14.4 11.3 16.2 18.5 16.2 9.6
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Ahogyan a piaci erők uralkodóvá váltak a posztszocialista gazdaságok-
ban, és megszűnt az általános foglalkoztatottság, a lehetőségek is „keményed-
tek”: foglalkoztatottság, vállalkozás, időszakos munka vagy pedig segélyből 
élés, illetve inkább túlélés.31 De a vállalkozások túlnyomórészt egyszemélyes 
vagy még inkább kényszervállalkozások voltak, a vállalkozók pedig a szocia-
lizmus egymást kölcsönösen támogató, első és második gazdaságának köze-
gében szocializálódtak, akik számára Scase „tulajdonosi” szelleme jelentette 
a normát. A posztszocialista túlélési stratégiák központi része maradt a for-
mális és informális szektorokból származó különféle jövedelmek „vegyítése” 
(beleértve a feketemunkát, a társadalmi szektort és a háztartás egyéb, kiegé-
szítő jövedelmeit) (Wallace & Latcheva, 2006). Wallace és Haerpfer az „új 
demokráciák barométerével” mérte a formális és informális gazdaság szere-
pét a családi jövedelmekben az 1990-es években. Noha a formális gazdaság 
fontosabb volt Közép-Európában, mint a Balkánon, a háztartások 90 száza-
lékának az informális szektorból származott az elsődleges vagy másodlagos 
jövedelme, és még Közép-Európában is a háztartások egyharmada élt első-
sorban az informális szektorból (háztáji, társadalmi juttatás, alkalmi vagy 
feketemunkából származó készpénzjövedelem) (Wallace & Haerpfer, 2002, 
35-8). Romániában az informális szektor az 1995-ös GDP 33,6 százalékáról 
a 2000-es GDP 38,3 százalékára nőtt (Ciupagea, 2002, 191), míg Magyaror-
szágon az 1993-as GDP 33,1 százalékán „tetőzött” ez az érték, ami 1989-ben 
a GDP 25,2 százalékán állt, 1998-ban pedig a GDP 20,8 százalékára csök-
kent (Tóth & Sík, 2002, 221).32 

A  piaci erők bevezetése a piacgazdaságba nem meglepő módon a piaci 
viszonyoknak megfelelő társadalmi egyenlőtlenségeket generált. A  szocia-
lizmusban jóval kisebbek voltak a társadalmi egyenlőtlenségek, nem utolsó-
sorban azért, mert a munkajövedelem volt a vagyon elsődleges forrása, amely 
fölött az állam szigorú ellenőrzést gyakorolt (Ferge, 1979, 168-70; Lane, 
1971, 72-9; Lovenduski &  Woodall, 1987, 164). Ezt az örökséget  az első két 
posztszocialista évtized alaposan felszámolta. Ahogyan a 3. tábla mutatja, a 
Gini együtthatóval mért egyenlőtlenségek az államszocializmus bukása és 
legalábbis 2002 között mindenhol nőttek.33 Sőt, az ezredfordulós Eurostat 
adatok azt mutatják, hogy a jövedelem-egyenlőtlenségek továbbra is nőttek, 
és 2005-re elérték az EU25 átlagát, Lengyelországban pedig meg is haladták 
ezt az értéket (Hardy, 2009, 132).

31 Lásd Bodnár cikkét a budapesti Moszkva tér informális munkaerőpiacáról (1998), amit 
Sík is idéz (2002, 12). Sík elemzése elméletibb. 

32 Bridger és Pine kvalitatívabb elemzést adnak az informális gazdasági tevékenységről 
(1998), illetve lásd még: Neef & Stănculescu (2002).

33 Korábbi adatokért lásd: Milanovic (1999, 340-1) és Bunce (1999, 765). UN/ECE (2004, 
167) 2001-ig adja meg a GINI együtthatóval mért jövedelmi adatokat. 
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3. táblázat: A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek mutatói

* A relatív szegénység adat 1997-ből való. 

Források: UN/ECE Economic Survey of Europe, 2004, No. 1, 169-70. Barbara Heyns, 
‘Emerging inequalities in Central and Eastern Europe’, Annual Review of Sociology, Vol. 31 
(2005), 174.

A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésével párhuzamosan nőtt a sze-
génység is. A  3. táblából kiderül, hogy az 1990-es adatok tükrében az ab-
szolút szegénység sehol nem volt elhanyagolható, kivéve a Cseh Köztársasá-
got, a relatív szegénység pedig mindenhol jelentősnek volt mondható. Még 
2002-ben is a kelet-európai lakosság a háztartási jövedelmek jóval nagyobb 
részét költötte élelmiszerre, mint a régi tagállamok lakossága (ez a szegénység 
hagyományos megközelítő mércéje). A Cseh Köztársaságban regisztrált 23,2 
százalékról a Romániában mért 51,9 százalékig szóródnak az adatok, mi-
közben az EU-15 átlaga 20-30 százalék (Heynes, 2005, 179). Az is igaz azon-
ban, hogy a lakhatás költségei jóval kisebbek keleten (a Romániában mért 13 
százaléktól a Magyarországról jelentett 20 százalékig, miközben az EU-15 
átlaga 20-30 százalék) (Heynes, 2005, 179). Hardy Eurostat adatokat hoz an-
nak becslésére, hogy a lakosság hány százalékát fenyegette szegénység 2000 
és 2006 között. Miközben az EU átlag tartósan 16 százalék, Közép-és Kelet-
Európában ez mindenfelé nőtt (legalábbis azokban az országokban, ahonnan 
vannak adatok). Noha az egykori Csehszlovákia két új köztársaságában ez 
az érték még mindig az EU-átlag alatt van, Magyarország 2006-ban elérte 
az EU-átlagot, Lengyelország és Románia pedig meg is haladta azt (Hardy, 
2009, 131). Hogy szomorúan szemléletesebbé tegye a statisztikát, Hardy ír a 
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Bulgária 1995* 18.2 13.3 23.3 38.4 37.0

Cseh Köztársaság 1996 0.8 5.0 19.8 21.6 23.4

Magyarország 1997 15.4 7.9 22.5 24.2 26.7

Lengyelország 1998 18.4 16.9 27.5 32.1 35.3

Románia 1998 44.5 12.6 23.7 30.6 35.3

Szlovákia 1997 8.6 Na na 23.7 26.7
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lengyel „nurekekről”, akik kukázásból tartják fenn magukat (2009, 129-300), 
Smith et al pedig Pozsonyban és Krakkóban is dokumentálják, hogy azok 
között is sok a szegény, akiknek van munkájuk (Smith et al, 2008). 

Annak is igen nagy a dokumentációja, hogy a posztszocialista kapitaliz-
mus vesztesei között igen nagy számban találunk nőket (Einhorn, 1993). 
Noha a „létező” szocializmus korán elvesztette a kapcsolatot a szocializmus 
„nőkérdésének” emancipációs törekvéseivel, szüksége volt a női munkaerőre, 
és megnyitotta előttük a munkaerőpiacot úgy is, hogy nagylelkűen átvállalta 
a gyermekgondozás-és felügyelet számos terhét.34 A posztszocialista recesz-
szió időszakában, amikor a „tőke-nexus” dominálta a politikai diskurzust, 
az elszegényedett helyi közösségek sorra zárták be ezeket az intézményeket, 
vagy szűkítették a férőhelyeket,35 a vállalatok pedig leépítették a „felesleges” 
(mert többnyire a periférián dolgozó) női munkaerőt. Következésképpen a 
nők tömegesen szorultak ki a munkaerőpiacról, és tértek vissza a háziasszony 
és édesanya hagyományos szerepéhez. Ez a folyamat különösen látható volt 
Lengyelországban, ahol a katolikus egyház visszanyerte domináns szerepét, 
és erőteljes ideológiai nyomást gyakorolt a nőkre, hogy előmozdítsa a háztar-
tási szerepekhez való visszatérést.36 Domański megállapította, hogy a lengyel 
nők közül  aránytalanul sokan süllyedtek le az „underclassba” annak követ-
keztében, hogy kiszorultak a munkaerőpiacról (2002), miközben a lengyel 
állam körülbelül fele annyit költött a családi juttatásokra, mint szomszédai 
(Fodor, 2005, 18-19). Glass régió-szerte megfigyelte, hogy az anyaság igen sok 
esetben megnehezíti a nők számára állásuk megtartását (2008, 776).

A nők munkanélküliségi rátája általában magasabb, mint a férfiaké (Fo-
dor, 2005, 7; Pollert, 2003, 338-9; Pollert, 2005, 215-16; Hardy, 2009, 121), 
noha ez nem igaz Magyarországra (és Szlovéniára), amit a magyar GYES és 
GYED nagylelkűségével szokás magyarázni (mivel így a nők nagy százaléka 
évekig nem jelenik meg a munkaerőpiacon). A női foglalkoztatottság vissza-
esése jóval nagyobb volt, mint a férfiaké, különösen Magyarországon (Asz-
talos Morell, 1999, 203-5; Pollert, 2003, 338-9; Pollert, 2005, 215-16; Fodor, 
2005, 6). Pollert azt is megjegyzi, hogy az ENSZ Társadalmi Nem (Gender) 
Fejlődési Indexe következetesen csökkent az itt számba vett közép-európai 
országokban 1990/2 és 1999 között (2003, 336), noha a romániai adatok a 
szocialista „gender-egyenlőség” masszívabb meglétéről árulkodnak a Balká-
non (Pollert, 2005, 215). Több mint egy évtized posztszocializmus után a nők 

34 Jó összefoglalást ad Pollert (2003, 332-5), Fodor (2005, 2-5) és Hardy (2009, 166). Az 
ellátás rosszabb volt Lengyelországban. 

35 Fodor (2005, 15-16) kevésbé kedvezőtlen képet fest, részben azért, mert a csökkenő szü-
letési rátákkal csökkent az igény a gyermekfelügyeleti intézmények iránt.

36 Lásd például Hardy (2009, 163, 170-3), Fodor (1997, 471, 479-80), Glass (2008, 778) és 
Heinen & Portet (2009).
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2001-ben átlagosan a férfi munkabérek 80 százalékát kapták, amely különb-
ség meghaladta a tagsághoz előírt EU-normát, ráadásul a nők aránytalanul 
nagy számban dolgoztak az alulfizetett közszférában (Pollert, 2005, 222-7). 

Az 1990-es évek adatai alapján azonban Fodor azt is megállapítja, hogy 
mindezen negatív jellemzők mellett a nők egy bizonyos csoportja profitálni 
tudott a pénzügyi szektor és a szolgáltatások átstrukturálásából és felülérté-
keléséből az átmenet idején (1997, 472; 496). A szocialista vállalatok közös 
jellemzője volt, hogy a pénzügyi szektort alulfizették, és ezért elnőiesedett 
(Swain, 1992, 158; Fodor, 2005, 10; Martin, 1999, 90). A szolgáltató szek-
tor általában alacsony presztízsűnek számított, szemben a tömegtermelés-
re alapozott ipari termelőmunkával (Asztalos Morell, 1999, 205). Miután 
„megfordult a világ”, a szolgáltató-és pénzügyi szektor képviselte a jövőt,37 és 
aránytalanul sok nő rendelkezett idevágó szakmai képzettséggel.38 Ám azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy rövid volt az az időszak, amikor a nők élni tud-
tak ezzel a relatív előnnyel. Fodor megállapítja, hogy 2001-re „a nők kevésbé 
dominálták a szolgáltató szektort, mint korábban” (2005, 10), noha azok a 
nők, akik munkába tudtak állni, egyre inkább ebben a szektorban koncent-
rálódtak. Fodor szerint „egyre több férfi keresett jövedelmező állást a bank- 
és pénzügyi szakmákban, és az 1990-es évek közepétől megfigyelhető az is, 
hogy szétnyílik a jövedelmi olló a férfiak és nők között.”39 Levonja a követ-
keztetést: „nem csak arról van szó, hogy elsősorban nők veszítik el az állásu-
kat; azok, akik maradni tudnak, a szektor alulfizetett gettójába kerülnek” 
(2005, 11). Következtését Glass is megerősíti (2008, 775).

A roma lakosság számára az átmenet még ilyen szektor-~ ecifikus, átme-
neti előnyöket sem biztosított. A szocializmus idején a roma lakosság jelentős 
része továbbra is szegénységben élt, sújtotta őket a lakóhelyi, foglalkoztatási 
és oktatási szegregáció, és igen kevés lehetőségük volt arra, hogy kifejezzék 
kulturális identitásukat.40 Ugyanakkor azonban a szocializmus hiánygazda-

37 Martin (1999, 89) leírja a menedzsment átstrukturálását, hogy erre ref lektáljon. 
38 Lásd még Pollert (2005, 220). Hasonló eredményeket közöl Heynes (2005, 180). Asztalos 

Morell (1999, 205-9) hasonló adatokat közöl a vidéki nőkről Magyarországon, amelyek 
azt mutatják, hogy azok a nők, akik a téeszek szétverése után elvesztették állásukat, ma-
gasabb fizetéseket kaptak, mint a férfiak, és a posztszocialista időszakban megnőtt a női 
menedzserek száma. Lengyel & Barta (2000, 168) is úgy találták, hogy jelentősen megnőtt 
a nők létszáma a banki elitben, pontosabban aránytalanul sokan vannak köztük vezetők 
ebben a szektorban – 25 százalék, miközben az „átlag” női elit csak 15 százalék volt. 

39 A  szektorban alkalmazott nők aránya 10 százalékot esett az 1990-es közepétől 2001-
ig a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban, bár csak 2 százalékot Magyarországon; 
és a férfiak fizetéséhez viszonyítva bérezésük is csökkent mind a három országban, bár 
nagyon eltérő mértékben (14 százalékponttal a Cseh Köztársaságban, 8-cal Magyaror-
szágon, és csak 1-gyel Lengyelországban (Fodor, 2005, 11). 

40 Lásd például Stewart (1990; 1997, 97-111), Guy (1998), Bárány (2002, 112-53), McCagg 
(1991) Ladányi & Szelényi (2006, 77, 85-7), Crowe (1994, 20-28, 54-64, 91-102, 135-43).
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ságában, ahol a munkaerőben is hiány mutatkozott, el tudtak helyezkedni 
az „első gazdaságban”, miközben hagyományos iparuk és szakértelmük a 
„második gazdaságban” is kínált számukra lehetőséget (Stewart, 1997, 123-
4, 264). Az „első gazdaság” biztonsága eltűnt, amikor az iparban sorra szűn-
tek meg a szakképzettséget nem igénylő munkák, vagy nagyon lecsökkent az 
erre való kereslet; az informális szektor mint a jövedelem egyetlen forrása 
pedig csak igen ínséges megélhetést biztosított. Az így megjelenő tömeges el-
szegényedést, sőt gyakori elnyomorodást sok kutató dokumentálta (Bárány, 
2002, 157-201; Stewart, 2002, 136; Ladányi & Szelényi, 2006), és nem szabad 
elfeledkeznünk a szomorú folyamat területi dimenziójáról sem, ugyanis igen 
sokan kényszerültek vissza a városokból a hátrányos helyzetű kistelepülések-
re, ahol a lakók többszörösen deprivált helyzetűek (hiszen ezek a települések 
sem foglalkoztatást, sem megfelelő színvonalú oktatást nem tudtak nyújtani 
a leszakadó roma és nem roma szegényeknek). Miközben az 1990-es években 
a viszonylag kicsi lengyel és cseh roma népesség 75-80 százaléka volt város-
lakó, az egyik legnagyobb roma populációval rendelkező Bulgáriában csak 
52 százalék városlakó, Magyarországon és Szlovákiában pedig (ahol szintén 
jelentős számban élnek romák) ez az arány mindössze 40 százalék (Bárány, 
2002, 160 & 63). A roma szegénység elsősorban a falun élőket érinti. Ladányi 
& Szelényi azt is megállapítják, hogy miközben Magyarországon a romák 
gazdasági helyzetének javulása összefügg az asszimilációval, Romániában és 
Bulgáriában (részint a kirekesztésük okán) a módosabb romák sem hagyják 
el a szegregáltan élő közösséget, legyenek azok akár az elhagyott szász fal-
vak Erdélyben, akár a bolgár gettók (2006, 19). A szocializmus meggátolta a 
roma-ellenes előítéletek politikai kiaknázását; a posztszocialista időszakban 
azonban teret nyert a nemritkán erőszakosan is megnyilvánuló, nyílt roma-
ellenesség,41 amit mainstream politikusok is kihasználnak.

KÖVETKEZTETÉSEK

Tanulmányomban négy olyan tényező kölcsönhatásával foglalkoztam, ame-
lyek az elmúlt húsz évben sajátos rendszert alakítottak ki Kelet-Közép-Eu-
rópában: ezt neveztem posztszocialista kapitalizmusnak és liberális demok-
ráciának. A szocialista örökség rányomta bélyegét a gazdasági, társadalmi és 
kulturális szférákra. Maga mögött hagyott egy gyenge gazdaságot, amely nem 
tudott megfelelni az átstrukturálás és a kapitalista verseny kihívásainak, és 
igen alulfejlett volt a szolgáltató-és pénzügyi szektora, ami nagy lehetőséget 

41 Lásd az Európai Roma Jogi Központ honlapját: http://www.errc.org/index.php, letöltve: 
2010 június.
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jelentett a nyugati országok számára. Ez nagyon behatárolta a munkás ér-
dekvédelem lehetőségeit, annak ellenére, hogy egyes országokban az átmenet 
elején jelentős politikai erőt képviseltek a szakszervezetek. A szocializmus-
ban ráadásul létrejött egy olyan mezőgazdasági szektor, ahonnan hiányoztak 
a közepes nagyságú gazdaságok, amelyeken az EU mezőgazdasági politikája 
alapult.

A  szocializmus társadalmi öröksége olvasatomban azt jelentette, hogy 
a szocialista szolgáló osztály „termelte ki” az új kapitalistákat (akik közül 
soknak volt régi polgári háttere). Ez a szolgáló osztály nehezen alkalmazko-
dott a piacgazdasághoz, a munkásoknak és a szocialista fogyasztóknak pedig 
nagy gyakorlatuk volt az improvizációban, de hozzászoktak az állami szek-
torban élvezett állásbiztonsághoz. Következésképpen létrejött egy gyenge 
KKV szektor, és továbbra is fennmaradt egy igen jelentős informális szektor, 
amelytől sokak megélhetése függ ma is. A piaci átalakulást kísérő növekvő 
társadalmi egyenlőtlenségek és tömeges elszegényedés közepette is volt egy 
rövid időszak, amikor a nők kihasználhatták a pénzügyi és szolgáltató szek-
torban korábban élvezett előnyös helyzetüket egészen addig, amíg az anyaság 
nem vált gátjává a foglalkoztatásnak és az állás megtartásának, valamint a 
férfiakkal való kiélezettebb versenynek. A romák esetében nem számolha-
tunk be még ilyen rövid, kedvező időszakról sem: az alulurbanizáltság és az 
első és második gazdaság szimbiózisának vége felgyorsította a vidéki romák 
elnyomorodását. 

Az EU-tagság vagy annak ígérete korai és fontos befolyást gyakorolt a ta-
nulmányomban vizsgált országokra, mert megnyitotta piacaikat a nyugati 
vállalatok előtt, később pedig saját jogrendjét tette mintává a piacgazdaságra 
átálló államok törvényei, szabályozásai és intézményei számára. Ez a minta 
állandósággal, biztonsággal és átláthatósággal kecsegtetett, ami vonzotta az 
MKV-kat, különösen az olyan konzervatív ágazatokban, mint a bankszek-
tor. Miközben az MKV-k nagyon korán felismerték és kihasználták a ré-
gióban rejlő piaci lehetőségeket, és azonnal „lecsaptak” a legértékesebb gyá-
ripari vállalatokra, csak jóval később kísérleteztek „magas elkötelezettségű” 
stratégiákkal, amikor az EU-tagság látható közelsége biztonságossá tette a 
befektetést. Az 1989-et követő két évtizedben az MKV-k beépítették a kelet-
közép-európai országok gyáriparát a saját szélesebb európai operációs rend-
szerükbe, és uralják azokat az ágazatokat, mint a bank- és pénzügyi szektor 
vagy a telekommunikáció, amelyek alig léteztek vagy igen alulfejlettek voltak 
a szocializmus idején. 

(Fordította: Bartha Eszter)

Megjelent: Europe-Asia Studies, 2011, 9. sz, Special Issue.
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ALICE FREIFELD

A kijózanodott tömeg 

„Onnan tudni, hogy ünnep van, hogy teljesen üresek az utcák” – mondta 
Bárdos András TV-riporter 2009-ben egy Dés Lászlóval folytatott beszélge-
tés során, alig húsz évvel azután, hogy lázongó tömegek söpörtek végig Kö-
zép-Európán.1 Dés, a népszerű zenész, aki nem mellesleg Vásárhelyi Miklós 
veje is egyetértett: az emberek 2006 óta nem merik a gyerekeiket tüntetések-
re vinni, mert az veszélyes lehet. 2012. január 2-án az ellenzék mégis megle-
pően nagy számú tüntetőt vitt az utcára az Operaház elé az új „Alaptörvény” 
elleni tiltakozó nagygyűlésre. Orbán Viktor hatalmas kormánypárti „Béke-
menettel” vágott vissza 2012. január 21-én. 

Pár hónappal később, március 15-én az „Egymillióan a Sajtószabadságért” 
csoport már csak kisebb helyszínen ünnepelhetett,2 és a kormány hivatalos 
állami ünnepségének helyszíne is átkerült a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről a 
Kossuth térre, a Parlament elé.3 A Kossuth tér, jelenlegi átépítése és a gazda-
sági válság ellenére is hangsúlyozza a hely szimbolikus fontosságát. 

A tömegpolitika a 19. század óta a magyar nacionalizmus alapvető ele-
me.4 A politológusok sokszor élesen megkülönböztetik a tömegpolitizálást 
az ünnepi gyűlésektől, az alulról kezdeményezett aktivizmust a kormány 
által megkoreografált eseményektől. A magyar politikában azonban a ket-
tő óhatatlanul összefonódik. Orbán Viktor miniszterelnök e hagyományon 
belül folytatja tevékenységét. 1989 óta alkalmazza a politikai demonstrációs 
színházat. Politikai tehetsége részben abban áll, hogy képes tömegeket meg-
mozgatni, felhasználni vagy megszervezni mind ünnepi gyűlésekre, mind a 

1 http://tenyek.tv2.hu/Videok/2009-06-04-20_ev_-bardos_andras_des_laszlova
2 Erzsébet híd pesti hídfője és a Szabad sajtó út között
3 9. órakor megemlékezés a Nemzeti Múzeumnál. Ünnepi beszédet mond Tarlós István 

főpolgárme� er.
4 Freifeld Alice, Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848-1914 (Washington and 

Baltimore, MD: Woodrow Wilson and Johns Hopkins, 2000. See also http://ehq.sagepub.
com/content/32/2/233.short, „Political Mobilization in Nineteenth-Century Europe,” 
European History Quarterly (32: 2002). 
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politikai szembeszállás kifejezésére, akár arra, hogy erősítse a hatalmát; vá-
lasztási győzelemre vagy parlamenti előnyök érdekében, hogy nemzetközi 
támogatást szerezzen, vagy hogy maga mögé állítsa a közvéleményt a nem-
zetközi vélekedéssel szemben. 

A magyarországi tömegmegmozdulások és hivatalos ünnepek története 
kettéválik, bal- és jobboldali, forradalmi és fasiszta tendenciájú megmozdu-
lásokra. A tömeggel foglalkozó tudósok hajlamosak rá, hogy csak a tömegpo-
litika legitimáló, propagandisztikus vagy nyomásgyakorló funkcióit vizsgál-
ják, leggyakrabban azon a ponton, amikor a különböző rendszerek a csúcson 
állnak. A tömegcselekvéssel többnyire a forradalmi élményig és azon belül 
foglalkoznak, majd ejtik is. Ezek a megközelítésmódok megegyeznek abban, 
hogy nem foglalkoznak azzal, mi lesz a tömegekkel azután. A nacionalizmus 
azonban központi szerepet játszik mindkét fajta magyar tömegben. A felvo-
nulások, búcsúk és nyilvános látványosságok, mint az 1896-os Millennium, 
mind nacionalista célt is szolgáltak.5 A  kulturális tanulmányok legfeljebb 
annyiban merészkedtek erre a területre, amennyiben különböző politikai 
hírességek (Erzsébet császárné/királyné vagy Kossuth Lajos) kultuszának 
ünneplését és szobrok és terek állításának és ledöntésének, elnevezésének és 
átnevezésének történetét vizsgálták.6 Bár az entellektüelek hajlamosak ala-
csonyrendűnek vagy irrelevánsnak tekinteni ezeket a problémákat, elég bele-
gondolni, mekkora hatóereje lehetett a kommunista korszak ünnepségeivel, 
például a május elsejékkel, vagy az átalakított nemzeti ünnepekkel, mint az 
Alkotmány Ünnepével szemben megfogalmazott kritikának. 

A  leghatásosabb magyar ünnepek legyőzött forradalmakról vagy már-
tírhalált halt hősökről szólnak. A levert 1848-as forradalom, a trianoni bé-
keszerződés és az 1956-os forradalom a magyar nacionalizmus sarokkövévé 
vált. A kelet-európai nacionalizmust vereségek egész listája fűti. Sérelmi na-
cionalizmus ez, amelyet áthat a múltja. A  magyar eset különössége abban 

5 Barenscott Dorothy, „Troubling Modernity: Spatial Politics, Technologies of Seeing, and 
the Crisis of the City and the World’s Exhibition in Fin de Siècle Budapest,” (Ph.D., Si-
mon Fraser University, 2007). See also, „Marketing Industrialism and Dualism in Liberal 
Hungary: Expositions, 1842-1896,” Austrian Yearbook, vol. 29, part 1, 1998, 63-91. László 
Tarr, A Délibábok Országa, Magyar (Helikon, 1976).

6 Halmesvirta Anssi, Cultic Revelations: Studies in Modern Historical Cult Personalities and 
Phenomena (Spectrum Hungarologicum: 4, 2010) and András Gerő, Heroes’ Square Buda-
pest: Corvina, 1990); Képzelt történelem (Budapest: Eötvös, 2004); Térerő, A Kossuth tér 
története (Budapest: Új Mandátum, 2008). On festive politics in Central Europe, see also, 
Cynthia Paces, Prague Panoramas: National Memory and Sacred Space in the Twentieth 
Century (Pittsburgh, Pa. : U of Pittsburgh, 2009); Unowsky Daniel L., The pomp and 
politics of patriotism: imperial celebrations in Habsburg Austria, 1848-1916; Wingfield 
Nancy M., Flag Wars and Stone Saints: How the Bohemian Lands Became Czech (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2007). On Hungarian civil society formation, see, Ne-
mes Robert, The once and future Budapest (DeKalb, Ill: Northern Illinois U, 2005).
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áll, ahogyan vegyíti a mártírológiát a forradalmi mitológiával. A vereség el-
siratása tartósan kijózanodott tömeget eredményezett, azaz olyat, amely vál-
tozatlanul vallja a forradalom érékeit és motivációit, ugyanakkor elutasítja 
az erőszakot, amely a forradalommal jár. A kijózanodott tömeg számára az 
emlékezet egyszerre motiváló és elhatároló funkcióval bír: emlékezteti a tö-
meget a vágyott, be nem teljesült célra és ugyanakkor a szélsőséges cselekvés 
veszélyeire is. Birodalmi ellenfelük számára a múltbeli erőszak szintén figyel-
meztető erejű: inkább a kiegyezés. 1956 mítosszá vált, a hősei mitológiai hő-
sök, de ugyanakkor a közönség érzékennyé vált az a forradalom veszélyeire. 

A kijózanodott tömeg szerepe a magyar történelemben és a levert 1848-
as, 1918-as és 1956-os forradalmak nagy erejű mítosza 1989-ben is láthatóvá 
vált. 1989 a múlt forradalmi vereségeinek ünneplésével követelte a változást. 
Az események örömteliek voltak, de a résztvevők mértéktartók, azaz a poli-
tikusok is, a kijózanodott tömeg pedig a mérsékelt utat díjazta a forradalmi 
erőszakkal szemben, és tudatában maradt a múlt vereségeinek, miközben 
megindult egy új jövő felé. A rendszerváltás szimbóluma volt, amikor Horn 
Gyula külügyminiszter megtette azt a hatalmas lépést, hogy átvágta az 
Ausztria és Magyarország közti szögesdrótot, de előzetesen megkapta hozzá 
Moszkva beleegyező kacsintását, amely biztosította őt arról, hogy nem ké-
szül szovjet támadás. A tömeg tartózkodott a teljes radikalizálódástól, s a 
kormány is óvatos volt. Csak néhány esetben fordult elő enyhébb provokáció 
vagy megtorlás a kormány részéről. A mitológia piedesztálra emelte az ellen-
állás céljait, de a politikai tömegeket óvatosság hatotta át. 1956 megismétlése 
helyett a cél a békés átmenet volt a többpártrendszer és a nagyobb anyagi 
jólét irányába. 1989. március 15-én a magyar tömegek a közpolitika újraéle-
désének adtak hangot. 1989. június 16-án a tömeg tisztelgett 1956 mártírjai 
előtt, és jelenlétének erejével adott nyomatékot az éppen induló kerekasztal-
tárgyalásoknak a demokratikus átmenetről. Orbán Viktornak bátran szólt 
a rendszerváltozásért, de a szavait kijózanodott és fegyvertelen tömeg hall-
gatta. Senki nem bontotta fel az utcakövezetet, hogy barikádot építsen, senki 
nem hajigált köveket, ugyanakkor a rendőrség is nyugalmat mutatott, nem 
volt ellenséges a tüntetőkkel szemben. Az alábbiakban megkísérlem górcső 
alá venni ezeket a forradalmakat, és történeti kontextusba helyezni a töme-
gek szerepét.

A BUKÁS HATALMA 

Tömegek álltak a budapesti Zeneakadémia előtti téren, a terem pedig zsú-
folásig telt a háborús bűnösök első népbírósági tárgyalásain, amelyek akkor 
kezdődtek, amikor Budapest ostormának még vége sem volt. A közönség fő-
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leg azért jött, hogy információhoz jusson, mi is történt – vagy mi történik 
még mindig – a szeretteivel. A népirtás bélyege, amely a náci Németországgal 
való szövetség miatt Magyarországra is rátapadt, megfosztotta az országot 
a nemzetközi rokonszenvtől abban a pillanatban, amikor arra a legnagyobb 
szüksége lett volna. Magyarország brutális szovjet” felszabadítása”, a hadi-
foglyok és a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások százezrei, a háború 
után a svábokat sújtó etnikai tisztogatás és szlovák-magyar lakosságcsere 
olyan légkört teremtett, amelyben félelem és elidegenedés uralkodott. A ve-
szélyeztetettség érzete, amelyet a zsidó közösség már évek óta megtapasztalt, 
immár az egész társadalomra kiterjedt. 

Az egyén veszélyeztetett volt; mégis, az élet összerakása a romokból azzal 
is együtt járt, hogy az emberek kisközösségekben kapcsolódtak össze. A há-
zasságok száma hirtelen felszökött, megszaporodtak a személyes szövetsé-
gek, a politikai pártok. Az ünneplés és az ünnepnapok meglepően fontosak 
maradtak közvetlenül a háború után a romok között is. A választások hirte-
len sürgetővé tették a szervezkedést. Mindkét győztes  – a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok – „átnevelő” programokat akart, új, ”demokratikus” társa-
dalmak létrejöttét, új, poszt-fasiszta állampolgárokkal. 

Új üzenetek összeházasítása ismerős ünnepekkel bevált módszer volt 
arra, hogy Új Rend jelenjék meg a világ előtt. Az Ideiglenes Magyar Nemzeti 
Kormány 1945. március 15-én jelentette be földreformprogramját. (1848-
ban a jobbágyokat szabadították fel, 1945-ben a nagybirtokokat osztották 
fel.) „A magyar helyzet ingatag és szovjet uralmi törekvések jellemzik” – je-
lentette J. Edgar Hoover, de a kisgazdáknak mégis sikerült erős támogatást 
szerezniük, és a kormány tisztességes választásokat szervezett, amelyeket 
a Kisgazda Párt megnyert.7 1947-re a választási nagygyűlések harciasokká 
váltak. A kommunisták el voltak szánva arra, hogy többé nem veszítenek, 
és ellenfeleik megfélemlítéséhez folyamodtak. 1947-ben az újságok a „Szabad 
Sajtó Napját ünnepelték”. A sajtó egy része aggódott, hogy „Ma inkább azt 
tapasztaljuk, hogy me� erségbeli következmények nélkül lehet hazudni… de 
legyen szabad az újságírónak igazat írnia.”8 Bár látszatra fennmaradt a koa-
líciós kormányzás, a kommunisták nem csak a rendőrségen és a biztonsági 
szervezetben követeltek uralkodó szerepet, hanem a különféle ünnepségek 
oroszlánrészét is maguknak akarták. 

7 U.S. National Archives, RG25 Box 6876, Hoover J. Edgar to Lyon Fredereick B., 
Department of State (based on report from Rome, Italy), Nov. 9, 1945.

8 „Holiday of the Free Press,” Magyar Nemzet (hereafter MN), March 15, 1947. See also, 
Freifeld Alice, „The Cult of March 15: Sustaining the Hungarian Myth of Revolution, 
1849-1999,” in Staging the PaR , ed. Wingfield Nancy and Bucur Maria (W. Lafayette, 
Ind., Purdue (2001), 255-285.
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Egy negyedszázadnyi nacionalista, ellenforradalmi és fasiszta ünnepi 
kultuszt kellett eltávolítani vagy beolvasztani az „új ember” alkotásának 
projektjébe. 

 Az első nagy, megrendezett május 1-i felvonulást 1947-ben tartották. 
Az új nap hajnalát a fizetett ünnepnap újdonságsága jelezte. A  felvonulók 
korán reggel indultak zászlók és transzparensek alatt. A  dúsan feldíszített 
Hősök terén Rákosi azzal dicsekedett, hogy „Május 1. arra tart, hogy igazán 
a magyar nép és a magyar nemzet ünnepe legyen.” Különösen elégedett volt 
a felvonulók a felvonulók fegyelmezettségével.9 A szépen eligazgatott tömeg 
olyan fokon passzív volt, ami elképzelhetetlen lett volna egy olyan szindika-
lista számára, mint Szabó Ervin. A  sztálinista és poszt-sztálinista magyar 
történetírás konzervatív agendája dicsérte a felkelő tömegeket a múltban 
és elméletben, a jelenben azonban nagyon is tartott tőlük. Mihail Bahtyin 
szembeállította egymással az autentikus tömeget és a sztálinista Oroszor-
szág fojtó, megkoreografált ünnepeit a maga korában.10 Rabelais-tanulmánya 
a karnevált és a népünnepélyt a nevetés felszabadító történetén belül helyezi 
el. A népi vigasságban ott rejlik a képesség arra, hogy fegyverré váljon a to-
talitárius politikával szemben. Mert amikor tömegek gyűlnek össze nevetni, 
akkor kigúnyolják a vezetőket és kifigurázzák a túlzásokat. Hittek abban, 
hogy a tömeg, vagy a játékos ember ellenszer lehet a totalitarizmus ellen.11 

Az ünnepek új naptára május elsejére összpontosított, amely legitimálta 
a kommunista rendszert, de Szent István napjával is kezdeni kellett vala-
mit. 1949-ben Budapest adott otthont a Világifjúsági Találkozónak, amely-
nek megnyitója a tervek szerint Szent István napra esett. „Budapest ünnepi 
díszbe öltözött,” írta az amerikai követség egyik munkatársának felesége. „ 
Zászlók, zászlók, zászlók ... óriási Sztálin, Lenin és Rákosi képek és feliratok 
.... VIT jelképek minden kirakatban, minden ház kapuján, és eleinte nagyon 
még érdekes is volt nézegetni. Egy idő után unalmassá válik ... Nevetséges egy 
lakatlan ház tátongó lyukakkal, és előtte meg egy hatalmas felirat. ... … Egy 
idő után megkönnyebbülés lenne egy Coca Cola hirdetést látni valahol.” Az 
egész város tele volt szakszervezeti tagokkal Szent István Napjának tiszte-
letére. A kezdeti Szent István napi ünnepeken a kommunisták a magyarok 
keleti eredetét próbálták hangsúlyozni. A  németellenes szál beépítése egy-
bevágott a magyarországi svábok erőszakos eltávolításával. Az „Új Kenyér 
Napja” folklorisztikus ünnepévé nyilvánították.12 „A szakszervezeti tagok az 
összes téren és utcán táncoltak, ugyanazt a táncot, újra és újra órákon át... 

 9 MN, 1947 május 3.
10 Bakhtin Mikhail, Rabelais and His World (Bloomington, Indiana, 1984).
11 MN, March 15, 1972 and see, Huizinga Johan, Homo Ludens; a study of the play-element in 

culture (1938).
12 MN, August 20, 1947 and August 20, 1948.
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Járókelők jöttek-mentek, nem túl sok érdeklődést mutattak. Egy pillanatra 
sem láttam lelkesedést, sem nevető arcokat, vagy volt olyan érzésem, hogy 
ők jól érzik magukat.” Az Új Kenyér Napja bukás volt, és a következő évtől 
Szent István napja az Alkotmány Ünnepévé lett.13 

1948-ban a forradalom százéves évfordulója a legalkalmasabb pillanatban 
érkezett el, hogy elkendőzze a kommunista hatalomátvételt a nemzeti for-
radalom álcájában.14 1948. március 15-én a fiatal Kádár János a pódiumon 
foglalt helyet a centenárium ünneplésekor. Azon a vasárnapon avatták fel az 
újjáépített Kossuth-mauzóleumot. Sorra készültek a Petőfi szobrok: kilenc 
szobrot vagy mellszobrot avattak fel 1948-ban és négyet 1949-ben. Petőfit di-
csőítették, aki „az elnyomott milliók” költője volt, mert ő fejezte ki a nép szí-
vében és lelkében élő vágyakat.”15 Március 15. azt a didaktikus célt segítette, 
hogy lelkesedést öntsön az új értelmiségbe küldetésének alapvető tanai iránt, 
a közönséget pedig hozzászoktassa szerepükhöz mint élcsapatéhoz. Az isme-
rős liberális és nacionalista üzenetek azonban, amelyek egy évszázad során 
tapadtak március 15.-hez, problematikus ünneppé tették ezt a napot a kom-
munisták számára. Az 1950-es években március 15.-ét úgy kezelték, mint 
előjátékot április 4.-hez, a Felszabadulás ünnepéhez. A képlet a következő lett: 
1848-ban a magyar nép az osztrák imperializmus ellen harcolt. 1945-ben a 
Szovjetunió elűzte a fasizmust. „Megvalósulhatott Petőfi és Kossuth legszebb 
vágya: a kelet-európai népek testvériségével együtt a magyar nép szabadsága 
és függetlensége.”16 A rezsim a legkülönfélébb taktikákkal próbálkozott, hogy 
egy fajta gettóba zárja a napot, mint iskolai ünnepet. Az egyik dolog, amiben a 
kelet-európai tapasztalat különbözött a szovjettől, az a negyedszázadnyi naci-
onalista, ellenforradalmi és fasiszta ünneplés kultúrája volt, amelyet el kellett 
távolítani, vagy bekebelezni. Az antifasiszta cselekvés központba állítására 
tett igyekezet oda vezetett, hogy az 1942. március 15-i tüntetést agyonhasz-
nálták. Az 1980-as évekre már nyíltan gúnyt űztek belőle.17

1956. augusztus 19-én, egy hónappal Rákosi Mátyás „egészségi okokból” 
történt lemondása után az újság önkritikára használta fel a „Gondolatok az 
Alkotmány ünnepén” című cikket. Ma ezt „spinnek” mondanánk. Nem az 
alkotmány okozta a problémákat, hanem azok, akik arra vetemedtek, hogy 
az alkotmányon kívül helyezzék magukat, állította a cikk. Dicsérte az al-

13 MN, August 22, 1948. Margit {Meissner, wife of Legation { , a recent Czech-Austrian 
Jewish immigrant to US, letter to California friends, August 24, 1949.

14 See Gerő András, Az államosított forradalom, 1848 centenáriuma (Budapest: Új mandá-
tum, 1998).

15 Nemzet Magyar, March 17, 1948.
16 Debreczen, „1848 élő öröksége,” 1950 Marcius 15.
17 See for example, Koltay Gábor, Zúgjatok harangok! 1848, Forradalmi rockfantázia (Buda-

pest, July 24-25, 1998).
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kotmányt, amiért az a polgári demokráciánál magasabb rendű demokráciát 
hozott létre, egyenjogúságot teremtve a földtulajdon, a jövedelem, a női jogok 
terén, stb., stb. Az 1956-os Szent István nap az eszményekre és a hibákra 
kívánt rámutatni, hogy az utóbbiak többé ne fordulhassanak elő. . „Az ünnep 
azonban nem csak hangulatból, tűzijátékokból, táncból és vidám énekből áll, 
hanem komoly számadásból is.” A magyarok büszkék lehetnek nagy törté-
nelmi eredményeikre és a jövő ígéreteire, de „számba veszik az elkövetett hi-
bákat… Nem ünneprontás – ellenkezőleg – Alkotmányunk mély jelentősé-
ge, őszinte megbecsülése nyilatkozik meg abban, ha ezekről az árnyfoltokról 
is őszintén beszélünk.”. A  cikk, amely alig két hónappal az 1956-os forra-
dalom kitörése előtt íródott, optimistán azt jósolja, hogy a közelmúlt ese-
ményei megnövelték az önbizalmat. De szóba hozott még valamit: „Végül az 
Alkotmány ünnepével kapcsolatban nyíltan kell beszélnem egy olyan rész-
letkérdésről, amely már eddig is sok vitát váltott ki és valljuk be, nem kevés 
disszonanciát a magyar nép széles rétegéből. Augusztus 20-a az államalkotó 
nagy királynak, Szent Istvánnak is az ünnepe. Ezt az ünnepet nem lehet sem 
a magyar nép emlékezetéből, érzéseiből, sem a magyar történelemből kitö-
rölni.” A cikk elhatárolódik a Horthy-korszak „soviniszta”, „durva és cinikus, 
hamis, úgynevezett ’szent istváni gondolatától” , ugyanakkor így folytatja: „a 
mi véleményünk az, hogy a Magyar Népköztársaság Alkotmányának szép 
ünnepe nincsen semmiféle történelmi vagy világnézeti ellentétben államal-
kotó királyunk emlékének ünnepével. Egy nép, amely hisz a jövőjében, soha-
sem tagadja meg történelmi múltját, amelyből mindig erőt tud meríteni.”18

1956. október 6-án, a tizenhárom aradi vértanú 1849-ben történt ki-
végzésének évfordulóján (két héttel Sztálin szobrának ledöntése előtt) két-
százezer magyar vonult végig Budape� en némán Rajk László és az 1949-es 
kommunista párttisztogatás többi áldozata újratemetése alkalmából. Az 
esemény magában hordozta az elbukott forradalom és áldozatiság teljes ér-
zelmi kelléktárát. Rajk özvegye állt a rehabilitációért folyó küzdelem élén. 
Követelte hogy a férje tetemét ássák ki a meszesgödörből, ahová dobták, és 
temessék el újra illő szertartással a Kerepesi temetőben Magyarország más 
nagyjai mellé. A tüntető tömeg teljes csendben menetelt, felidézve a „tetemre 
hívás” ősi magyar szokását, amikor a közösség minden tagjának libasorban 
kellett elvonulnia a megoldatlan gyilkosság áldozatának holtte� e előtt, ab-
ból a babonából kiindulva, hogy amikor a tettes halad el előtte, akkor a halott 
sebei felfakadnak, és vérezni kezdnek.19 A gyászos, sérelemmel teli Rajk-te-
metéskor esett az eső. Nagy Imre, 1956 reformkommunista vezetője is jelen 

18 MN, August 19, 1956.
19 Aczel Tamas and Meray Tibor, The Revolt of the Mind (Praeger: New York ,1959), 420, and 

Lasky Melvin J., ed., The Hungarian Revolution (New York, 1957). On the significance of 
kegyelet in Hungary and the reburial of Imre Nagy, see Benziger Karl P., „The Funeral of 
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volt. „Amikor százezrek haladnak el a koporsó előtt” – mondta Szász Béla 
író –”nemcsak utolsó tiszteletüket róják le az áldozatok előtt, de kifejezik 
szenvedélyes vágyukat, megrendíthetetlen akaratukat, hogy eltemessenek 
egy egész korszakot.”20

Magyarország volt az egyetlen nemzet, amely fegyvert fogott a szovjetek 
ellen Kelet-Európában a hidegháború idején. 1956. október 23. azzal kez-
dődött, hogy felolvasták a pontokba szedett követeléseket a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem előtt, mintegy felidézve 1848. március 15. 
mintáját. A diákok az egyetemről a Petőfi szoborhoz mentek, és a nagy tömeg 
tovább vonult a Hősök terére, ahol a nyolcméteres Sztálin szobrot a tüntetők 
térdből elvágták, és ledöntötték. Hannah Arendt a magyar forradalmat a 
„tiszta forradalom” példájaként magasztalta, amelyet „egy fegyvertelen és lé-
nyegében ártalmatlan diáktüntetés” indított el. A következő napig „semmi-
féle program, pontok vagy kiáltványok nem játszottak szerepet”, írta Arendt. 
„A forradalmat az egész nép együtt-cselekvésének puszta lendülete hajtotta, 
amelynek a követelései annyira nyilvánvalóak voltak, hogy részletes megfo-
galmazásukra lényegében nem is volt szükség.”21 

Amikor az aktivisták 1956. október 23-án meg akarták ragadni a a ha-
talmat a rádióhullámok felett, az események a teátrálitásból erőszakos konf-
liktusba csaptak át a rendőrséggel. A következő napon már sem Nagy Imre, 
sem más vezető nem tudott ellenőrzést gyakorolni a felkelők fölött, akik lé-
nyegében a saját elképzeléseiket hajtották végre. Az utcai harc kemény volt 
és félelmetes. Ahogy az hasonló tömeges felkelések idején lenni szokott, a 
budapestiek többsége a lakásában töltötte ezeket a történelmi napokat, távol 
tartva magát az utcáktól. Charles Gati becslése szerint „Ebben a tízmilliós 
országban azok száma, akik valóban fegyvert fogtak a szovjet elnyomók el-
len, nem volt több 15 ezernél—noha gyakorlatilag minden magyar szívvel-lé-
lekkel mellettük állt. Minthogy a forradalom fő célja a függetlenség kivívása 
volt, a szabadságért harcolók mélységesen nacionalisták, szovjetellenesek és 
oroszellenesek voltak – ám nem a szocializmus ellenségei.”22 November 4-én 
bevonultak a szovjet csapatok. 182.000 magyar szökött át a magyar-osztrák 
határon. Csoportokra bontva a menekülők aránya a zsidók közt volt a legna-
gyobb (körülbelül 10 %); a legtöbbjük ugyanazért menekült, amiért minden-
ki más – úgy tűnt, ez az utolsó lehetőség, mielőtt a forradalmat elfojtják – de 

Imre Nagy: Conte� ed History and the Power of Memory Culture,” History and Memory 
(12:2, Fall/Winter 2000), 142-164.

20 Aczél Tamás and Meray Tibor, Tisztító vihar (Budapest: Noran, 2006), 383.
21 Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism, (New York: Meridian Books, 1958) 

epilogue and p. 496.
22 Gati Charles, Vesztett illúziók: Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom 

(Budapest: Osiris, 2006), 13, (English version, 3).
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egyesek az újjáéledő antiszemitizmus szellemétől is megrettentek, amely hírt 
adott magáról a tüntetéseken a forradalom alatt. 

A  forradalom veresége alighanem elkerülhetetlen volt. Gati azonban ezt 
is megjegyzi: „Ám 2006-ra, ötven évvel a forradalom után … A közbeszéd-
ben ritkán bukkannak fel oly szavak, mint verség, kudarc vagy elbukás, mert a 
forradalom a közmeggyőződés szerint győzött volna, ha nem árulja el és nem 
hagyja cserben a közönyös külvilág. Ez a hiedelem nagyon is jellemző a magyar 
politikai kultúrában gyakran elbukkanó mitológiai vonulatra: akik vesztett, 
reménytelen ügyért küzdenek, és elbuknak e küzdelemben, több csodálatot 
érdemelnek, mint azok, akik kisebb reális célokért harcolnak, és elérik célju-
kat”.23 A magyarokat rabul ejtette önnön mártirológiájuk,24 amelyet Gati „ro-
mantikának” nevez; az oroszok ellentmondásos jelzéseket küldtek, az Egyesült 
Államok pedig a Szabad Európa Rádió segítségével fűtötte a szenvedélyeket. 
Attól fogva, hogy 1948-ban bejelentették a Marsall-tervet, az amerikai kor-
mány magasztos eszmékre hivatkozó felszólításokat és végítélet-forgatóköny-
veket használt arra, hogy belpolitikai támogatást szerezzen a nagyszabású eu-
rópai kiadásokhoz. Az Egyesült Államok a saját hidegháborús retorikájának 
foglyaként lemondott a kompromisszumokról és az azokkal járó nyereségek-
ről, és ideológiai célokat követve újra meg újra irreális döntéseket hozott. 

A kádári években október 23. tiltott terület volt, de március 15-ét tovább-
ra is megünnepelték, bár közönnyel.25 1957-ben 5814 embert tartóztattak le 
a márciusi ünnepet közvetlenül megelőző napokban.26 A nyilvános esemé-

23 Gati, 27 (English, 17). See also, See Litván György, „Mítoszok és legendák 1956-röl,” Év-
könyv 2000 (Bp: 1956 Institute, 2001), 205-18; Békés Csaba, „Győzhetett volna-e a magyar 
forradalom 1956-ban?” Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar tortenelemből, ed. 
Romcsis Ignác (Bp: Osiris, 2002), 339-60; Kende Péter, „Elkerülhetetlen volt-e a Magyar 
forradalom, és mi volt a haszna?” Világosság 37, no. 10 (Oct 1996), 3-22. (Gati, footnote 3: 
Három, igen tanulságos esszé e gondolathoz: Litván György: Mítoszok és legendák 1956-
ról. Évkönyv 2000. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. Békés Csaba: Győzhetett volna-e a 
magyar forradalom 1956-ban? Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák és tévhitek a 
20. századi magyar történelemből. Budapest, Osiris, 2002, 339-360. Kende Péter: Elke-
rülhetetlen volt-e a magyar forradalom, és mi volt a haszna? Világosság, 37. Okt. 1996, 10 
sz. 3-22.

24 „Martyrology of Revolutionary Defeat,” in Freifeld, Nationalism and the Crowd, ch. 4. See 
also, „The Defeatist,” in Nietzsche, „the LaR  Antipolitical German,”(Bloomington, Indiana: 
Indiana University, 1987); „Nietzsche and the Christ among Nations” in Freifeld Alice, 
Bergmann Peter and Rosenthal Bernice Glatzer (eds.), EaR  Europe Reads Nietzsche (East 
European Monographs: Boulder Colo. & Columbia University Press: New York, 1998), 
21-41; „American Exceptionalism and the German Sonderweg in Tandem,” International 
History Review 23:3 (September 2001) 505-534.

25 Gyarmati György, „Pillanatképek a Kádár-korszak márciusairól,” Társadalmi Szemle 
(Social review) 3 (1998): 34-35.

26 Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. I. Budapest. 1996. 22. Cited in Gyarmati, 
footnote 4, 34 o.
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nyeken a pódiumot hivatalos szónokok számára tartották fenn, akik 1958-
ban és 1959-ben az 56-os „ellenforradalom” ellen mennydörögtek. Március 
15. elsősorban iskolai ünnep lett. Noha munkanap volt, a tanulókat délben 
hazaengedték. Az iskolákban ünnepélyt rendeztek. 1970-ben csak az isko-
láskorú gyerekek rangsorolták március 15-ét a jelentősebb politikai ünnepek 
közé, és a Felszabadulás Ünnepe és Május elseje alá, de November 7. (az orosz 
forradalom) vagy az Alkotmány Ünnepe fölé helyezték, mely utóbbi a nyári 
vakációra esett.27 A fiatalok kezdtek szabadabban cselekedni a saját napju-
kon. Volt, hogy a diákok tovább szavalták Petőfit az utcán. Ezt izgatásnak 
is lehetett tekinteni, és letartóztatáshoz is vezethetett, noha Petőfi életműve 
része volt az iskolai szabvány-tananyagnak. Barakonyi Szabolcs csak két fi-
atalembert talált, akik 1970-ben megkísérelték elszavalni a „Nemzeti dalt”. 
A következő évre, 1971-re, már százan húztak elő vörös zászlót a Petőfi-szo-
bornál, és szétzavarta őket a rendőrség.28

Az állam az 1972-es március 15-ét úgy rendezte meg, mint megemléke-
zést az 1942-es antifasiszta tüntetésre. Az újságokban megjelenő leírások 
szinte kizárólag az „antifasiszta, háborúellenes” ünnepségekre összpontosí-
tottak, semmint a diákok aznapi kihívó tetteire. A diákok kis csoportokban 
közelítették meg a Petőfi-szobrot, úgy időzítve, hogy egymás után érkezze-
nek. Az 1973. év a forradalom 125. évfordulójának éve volt, és egyben Petőfi 
születésének 150. évfordulója. „A Népszabadság … rövid híre szerint: ‘Már-
cius 15-i nemzeti ünnepünkön a rendben lezajlott megemlékezések után … 
az esti órákban, néhány száz felelőtlen személy nacionalista tüntetésre tett 
kísérletet. A rend helyreállítása során igazoltatásra került sor, és a csopor-
tosulás kezdeményezői közül 41 személyt a Budapesti Rendőrkapitányságra 
előállítottak.’”29 Barakonyi ennél lényegesen nagyobb számokat említ: 1972-
ben 88-at, 1973-ban pedig 644-et, és hozzáteszi azt is, hogy a fiatalokat igen 
brutálisan verték szét, mégpedig mind a Munkásőrség, mind a KISZ Ifjú 
Gárdája tagjainak közreműködésével.30 

Kádár 1973-ban így panaszkodott a Központi Bizottságnak: „Intézmé-
nyessé vált például a március 15-i nacionalista tüntetés! Nacionalista tünte-
tés! Az idén is volt. Összesen gomolygott 3-4 ezer ember: a mi megfigyelőink 
2500-an voltak… már a társadalmi megfigyelőink, hatósági megfigyelőink is 
voltak párszázan, 500-600 nacionalista tüntető volt, ebből párszáz jóhisze-
mű marha, akiknek tetszik egy kis balhé, meg a magyar színek. De valakik 

27 Gyarmati, 44, see Fekete Sándor, Számadás az ünnepről. Régi viták—mai megközelítés-
ben (Budapest, 1975), 149-150. 

28 Interview with Barakonyi Szabolcs by Tóth-Szenesi Attila and Haszán Zoltán, „A vagá-
nyabbja akkor is bevállalta,” Index, May 9, 2012.

29 Gyarmati, 44; Cites KÁO. II, 8-178.
30 Barakonyi, Index, May 9, 2012.
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ezt szervezik. S az lehetséges, hogy itt-ott összehajol 3-4 csirkefogó, elhatá-
rozza, s a világsajtóba bekerül, nacionalista tüntetés van évről évre Magyar-
országon.”31

A rendszer nagyszabású május elsejéket rendezett, amelyeken a kötele-
ző részvétel sok ezer embert vitt az utcára. A kormánynak komoly gondot 
jelentett az erős ellentmondás a múlt tömegeinek, főleg az 1890 és 1914 kö-
zötti május elsejék résztvevőinek eszményítése és a spontán tömegmegmoz-
dulástól való rettegése között. Akárcsak a kiegyezés liberális korát, a „gu-
lyáskommunizmus” korszakát is belengte a legyőzött forradalom kísértete. 
Minthogy a magyar nemzeti kommunista szertartásokat elhiteltelenített 
nacionalista és vallási ünnepélyekre ültették rá, megvolt bennük az az esély, 
hogy a rendszerrel magával szemben használják fel őket. 1967. március 15-én 
a Népszava arra célzott, hogy a rendszer nem kevesebbre vállalkozik, mint 
hogy „új múltat” alkosson. Lehet, hogy „ügyetlen kifejezés, de valós elkép-
zelést fejez ki”. Ez az első korszak, amely „egybeforrasztja a nemzetet és a 
forradalmat”.32 Mint ilyet, a szocializmus építőit meg kell különböztetni a 
dualista- és a Horthy-korszak „álhazafiaitól” , és ezzel együtt azoktól, aki 
még az árnyékban bujkálnak.33 Az 1970-es évektől a kádárista konszenzus 
a pragmatikus dolgokat értékelte, a szimbolikus ügyekkel nem foglalkozott. 
A magyar társadalom antipolitikus magatartásba húzódott vissza.

A prágai tavasz 1968-as veresége után a munkás- és utcai politizálást a 
Szolidaritás lobbantotta ismét lángra 1979-ben. A  rendkívüli állapot len-
gyelországi kihirdetésével 1981-ben a magyar ellenzéki értelmiségiek számí-
tottak rá, hogy a másként gondolkodást újra befagyasztják a keleti blokkban. 
Konszenzus jött létre a reformkommunisták és az ellenzék között a gazdasá-
gi reform szükségességét illetően. Az volt a közvélekedés, hogy a sztrájkok és 
a nyilvános fellépések nem váltak be. Az ellenzékiek ehelyett a szamizdat-új-
ság modelljéhez fordultak, mint eszközhöz, amelynek révén kialakulhatnak 
a hasonlóan gondolkodó ellenzékiek csoportjai. Értelmiségiek, művészek és 
más kapcsolódó közösségek megosztathatják gondolataikat és írásaikat egy-
mással, akárcsak „egy börtön látogatóterében”, azaz a „Beszélőn” (ez lett a 
neve a legfontosabb szamizdatkiadványoknak).34 Szerkesztője, Kis János 
nem volt hajlandó elfogadni az adott alternatívákat, a felülről induló refor-
mot vagy a politikailag üres forradalmi retorikát. Ez megkívánta, hogy az 

31 Rudolf Tőkés, A kialkudott forradalom: Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai 
hatalomutódlás 1957-1990 (Budapest: Kossuth, 1998), 176; Eng. 172.

32 Népszava, „Ünnepünkön,” 1967 April 3.
33 Molnár János, March 15 ~ eech, 1967, in Gyarmati, 41.
34 Kis János, Beszélő, (No. 1, p. 1, 1981), cited in Bozóki András, „A Magyar demokratikus el-

lenzék: önreflexió, identitás és politikai diskurzus,” Politikatudományi Szemle XIX/2.7-
45 (2: 2010), 9; http://www.poltudszemle.hu/szamok/2010_2szam/2010_2_bozoki.pdf.
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ellenzék hallassa a hangját a meghatározott csoport határain túl is. Bozóki 
András szerint azonban a magyar ellenzék még gyermekcipőben járt, és még 
nem igazán szólt civiltársadalomról, legfeljebb antipolitikai kontextusban;35 
pesszimisták voltak, és nem számítottak a szovjet birodalom haláltusájára. 

Az 1980-as évek legjelentősebb ellenzéki mozgalma a csehszlovák-magyar 
határon, Gabčikovo-Nagymarosnál épülő óriás vízerőmű ellen fellépő Duna-
mozgalom volt. A riasztócsengőt, mely a küszöbön álló környezetpusztítás-
ra figyelmeztetett, körülbelül tizenöt fiatal tudós nyomta meg a Vízjel című 
szamizdat folyóiratban. Felhívásuk nagy visszhangot váltott ki, és a tiltako-
zó petíciót tízezren írták alá. A környezetvédők természetes szövetségesekre 
találtak a németországi Zöld mozgalomban, amely nemzetközi támogatást 
és nyilvánosságot szerzett az ügyüknek. Az ellenzéki politizálásnak jó táp-
talajává vált a zöld mozgalom. 1985-ben a Kék Duna Mozgalom a kormányt 
megszégyenítve megkapta az alternatív Nobel-díjat. Magyarországon a gát-
ellenes agitáció sokkal több volt, mint egyszerű környezetvédelmi mozga-
lom.36 1987-ig Magyarország több mint négymilliárd forintot ruházott be 
a projektbe, és a tervek szerint 1988-ban további öt és félmilliárdot készült 
költeni rá.37 Míg a kormány szemében a megvalósítás kiadások és szerződé-
sek ügye volt, „presztízskérdés” és érzékeny tárgyalások témája a szomszédos 
Csehszlovákiával, addig az ellenzék számára „Sztálinista terv”, „a természet 
leigázásnak emlékműve”.38 1988-ban Budape� en 3000 diák tiltakozott a Pe-
tőfi-szobornál. 1989-re a petícióhoz már 100 000-en csatlakoztak.39 Addigra 
már olyan reformkommunisták is ellenezték a tervet, mint Medgyessy Péter, 
Nyers Rezső és Pozsgay Imre. A látszólag politikamentes téma valójában a 
kormány tervezésének bírálata volt. Ráadásul egy olyan újabb csehszlovák-
magyar szerződés állt mögötte, amely magyar terület és falvak elvesztésével 
járt, s ezzel felébresztette a mélyben még mindig ott élő elégedetlenséget az 
elvesztett magyar területek miatt. A rendszerváltozás után, 1989-ben, Ma-
gyarország egyoldalúan leállította az építkezést, és Csehszlovákia/Szlovákia 
egyedül folytatta a Duna eltérítését a Dunakiliti csatornán át. Ami tömegak-

35 Bozóki András, „The Hungarian Democratic Opposiition: Self-ref lection, Identity, and 
Political Discourse,” http://web.ceu.hu/polsci/teaching/seminarpapers/Bozoki10_1.pdf, 
14. (Henceforth, Eng.)

36 Ramet Sabrina, Social Currents in EaR ern Europe: The Sources and Consequences of the Great 
Transformation (Durham: Duke, 2nd ed., 1995), 137; Skilling H. Gordon, Samizdat and an 
Independent Society in Central and EaR ern Europe (Columbus, Ohio: Ohio State U, 1989), 
184-5.

37 Foreign Broadcast Information Service, Daily Reports, EEU (Henceforth FBIS-EEU), 
May 26, 1988.

38 Oswalt Walter interviewer, Perczel Karoly, 75 interviewed „A Stalinist Project” 16 VIII 
88 Profil #33.

39 Ramet, 137.

Mark Pittaway.indd   425 2012.11.21.   18:36:39



426  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

cióként kezdődött, az végül az Európai Bíróságon végződött 1997-ben, amely 
mindkét felet elmarasztalta szerződésszegés miatt.40 

Az aktivisták úgy látták, ők jelentik „a társadalom némasága” elleni küz-
delem viselkedésmintáját.41 A Fidesz egyik alapító tagja, Molnár Péter szerint 
„A rendszerváltás nem csak úgy megtörtént az országgal, mint azt ma már 
szinte divat állítani. A demokratikus ellenzék évtizedes tevékenysége után, 
az ellenzéki szervezetek megalakulása és megerősödése, a nyilvánosság ki-
szélesedése kellett ahhoz, hogy 1989-ben a pártállam képviselői kénytelenek 
legyenek tárgyalásokat kezdeni.”42 Az ellenzék a nyolcvanas évtized derekán 
kellő biztonságban érezte magát ahhoz, hogy politikai szervezeteket kezd-
jen létrehozni. Az MDF volt az első. 1985-ben tárgyalások kezdődtek írók, 
színészek, szociológusok, történészek és közgazdászok különféle csoportjai 
között, aki között ott volt Csurka István, Kis János, Konrád György és má-
sok. De a nyilvános fellépés lehetőségei továbbra is korlátozottak maradtak. 
„A helyzet ma nem kedvez az 1956-ra emlékezőknek. Ebben a helyzetben 
nem a népes, szervezett, látványos akciókra van a legnagyobb lehetőség, ha-
nem inkább a hosszas előkészítést igénylő nyilvános demonstrációk helyett 
az öntevékenység gyors ötletes és titkon előkészíthető fényjelzéseire.”43 Más 
szóval nem volt meg a stratégiájuk, és még mindig nem voltak biztosak önnön 
érettségükben ahhoz, hogy felélesszék a szélesebb közvéleményt. A történel-
mi ünnepnapoknak megvolt a saját naptára, politikai energiája és egy bizo-
nyos fokú szabadsága az ünnepléshez. 

1986. március 15-én egy kis csoport vonult ki tüntetni. Útjukat állta a 
rendőrség, amely igazoltatással zaklatta, és könnygázzal oszlatta fel őket. 
1987. március 15-re a tömeg mintegy 1.500, talán 2.000 főre nőtt. Bár far-
kasszemet néztek a frissen szervezett rohamrendőrséggel, amely tükrözte 
a növekvő bizonytalanságot és félelmet a kormányon belül, a tüntetők nem 
ütköztek akadályba. Sőt, a rendőrség leállította a forgalmat, hogy a tüntetők 
akadálytalanul vonulhassanak végig néhány főútvonalon a Duna pesti olda-
lán, majd a Margit hídon át a budai oldalra. A beszédek új fókuszpontja a Bat-
thyány-örökmécses volt. Vértanúságot szenvedett volt miniszterelnökként 

40 International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 
Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 
25 September 1997, 81. http://www.icj-dij.org/docket/files/92/7375.pdf

41 Béla F. Reymund (1986), „Tartsuk be a játékszabályokat,” Demokrata VII-VIII, 22 o. 
Cited in Bozóki, 17, Eng. 10.

42 „Fidesz 1988, Részletek Rádai Eszter Fodor Gáborral, Hegedűs Istvánnal és Molnár Pé-
terrel készített interjúiból, Beszélő, September 1999. http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.
htm, Molnár, p. 5

43 Név nélkül (1986), „Bátran, öntevékenyen,” Demokrata, VII-VIII, 43 oldal. Cited 
in Bozóki András, „A  Magyar Demokratikus,” 18. http://www.poltudszemle.hu/
szamok/2010_2szam/2010_2_bozoki.pdf (henceforth ellenzék Önreflexió)
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Batthyány Lajos (akit 1849-ben kivégeztek) párhuzamot nyújtott Nagy Im-
réhez. A rendőrség 1988-ban ismét nem oszlatta fel a tüntetést, noha az im-
már tízezer főnyire duzzadt. A diákszervezők közül nyolcat megelőző letar-
tóztatásba helyeztek, köztük Demszky Gábort is, akinek a beszédét Hodosán 
Róza olvasta fel. A tüntetőknek nélkülük is sikerült véghezvinni békés til-
takozó menetüket, amely a Petőfi-szobortól indult; onnan a Batthyányi-
örökmécseshez vonult, majd az Országház előtti Kossuth-szoborhoz, ahol 
Tamás Gáspár Miklós beszélt. A tüntetés ezután átkelt a Margit hídon, és 
a Bem-szobornál ért véget, a Vár-negyedben. Az 1848-as forradalomról tör-
ténő megemlékezés során a szónokok most először mondták ki nyilvánosan 
a követelést, hogy Kádárt többpártrendszernek, szabad választásoknak és új 
alkotmánynak kell felváltania. A feliratok „Valódi reformokat”, „Gyülekezési 
szabadságot”, „Sajtószabadságot” és „Szabad választásokat” követeltek.44 

A rendszer 1988-ban is megrendezte szokásos május elsejei felvonulását, 
amelyen 150.000 főnyi tömeg menetelt a szakszervezetek és a munkahelyek 
zászlói alatt. Ott voltak a vezetők, és a televízió interjút sugárzott a 76 éves 
Kádárral, amelyen május elsejéről beszélt, mint „minden dolgozó ember ün-
nepének” százéves történelméről.45 Három héten belül Kádárt eltávolították 
a Politikai Bizottságból és vele együtt további hét hetven éven felüli tag távo-
zott. A Magyar Szocialista Munkáspárt országos konferenciáján – az elsőn 
1957 óta – a részvevők arról a követelményről beszéltek, hogy „Érvényesíteni 
kell a teljesítményelvet”.46 Érezhető volt a cselekvés sürgető igénye; addigra 
45.000 párttag adta vissza a tagsági könyvét.47 Heller Ágnes szerint a refor-
misták, azáltal, hogy az ésszerű választást helyezték a döntés középpontjába, 
elkerülhetetlenül a pluralizmus felé mozdultak el. Adam Michnik „új evolu-
cionizmusról” írt Lengyelországból.48 A reformkommunisták is, az ellenzék 
is egy többpárti politikai rendszer felé haladtak, de a reformerek gyanakvás-
sal tekintettek a megegyezéses koopcióra. „Megnyugtatlak, most más időket 
élünk” címet viselő írásában egy szamizdat-szerző így érvelt: „Aki nagyon 
akarja, had lássa ‘liberálisnak’ a magyar rendszert: a másként gondolkodók, 
de még másként cselekvők ellen sincsenek politikai perek. Van helyettük 

44 Ramet, 142.
45 FBIS-EEU-88-084 2 May 1988, „150,000 Celebrate May Day in Budapest,” English MTI, 

Budapest Television Service, 0900 GMT 1 May 88.
46 Németh Miklós, Népszabadság May 21, 1988. translated as „Renewal and Reform,” Daily 

Report East Europe, FBIS-EEU 88 098,
47 Dezső Keresztury, Népszabadság May 21, 1988, 6.
48 Michnik Adam, „A New Evolutionism,” Letters from Prison and Other Essays (Berkeley: 

Univ of California, 1987), 135-148.
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más.”49 „A Kádár-rendszer gazdasági eredményei is viszonylagosak és korlá-
tozottak, elmaradnak egy valódi demokrácia lehetőségeitől…”50 

A  pártkonferencián Ormos Mária, Katona Béla és Horn Gyula Nagy 
Imre azonnali politikai rehabilitációja és az 1958-as per jogi felülvizsgálata 
mellett foglaltak állást. Pozsgay „népfelkeléssé” nyilvánította ’56-ot, de az 
MSZMP Központi Bizottságától csak egy eléggé semmitmondó nyilatkozat-
ra telt „a nemzeti megbékélés napjáról”, amely szerint lényegében mindkét 
oldalnak igaza van, és amivel köznevetség tárgyává lettek.51 A Beszélő kigú-
nyolta a kormányt, amiért az nem hajlandó nyilvánosan szembenézni a Tör-
ténelmi Igazságtétel Bizottságának követeléseivel: „Pár éve még a hatalom 
erejét és megbékélési szándékát demonstrálta volna, ha teljesítik a hozzá-
tartozók kérését. Minél tovább halogatja a kormányzat az elkerülhetetlent, 
annál inkább lesz a lépés a hatalom gyengeségét demonstráló politikai en-
gedmény. Ne várják meg, hogy Nagy Imre temetése második Rajk-temetéssé 
váljék!”52 Nagy Jenő, a Demokrata szerkesztője meg volt győződve arról, hogy 
a Nagy Imre újratemetéséért és rehabilitációjáért folytatott agitáció jelenti az 
ellenzék „abszolút eszmei és erkölcsi tőkéjét”.53 

A történészekből, levéltárosokból, társadalomtudósokból és újságírókból 
álló „Történelmi Igazságtétel Bizottság” a rendszer egy központi fikcióját tá-
volította el, amikor 1956-ot „ellenforradalomból” átminősítette „népfelke-
léssé”. Sürgették a Levéltári Törvény visszavonását, mivel – érveltek – „Ma-
gyarországon bármilyen politikai és erkölcsi újjászületésnek előfeltétele” a 
szembenézés 1956 tényeivel.54 A bizottság követelte, hogy Nagy Imrét reha-
bilitálják, az áldozatok hozzátartozói részesüljenek valamilyen kézzelfogható 
kárpótlásban, mint például nyugdíj, és hogy kivégzésének közelgő harminca-
dik évfordulóján legyen megemlékezés. A magyar reformkommunisták azt 
remélték, hogy ez a megbékélés aktusa lesz. Tekintve, hogy Nagy Imre, 1956 
vértanúságot szenvedett vezetője maga is reformkommunista volt (semmint 

49 Dr. Serfőző L., „A lényeget nem lehet kikerülni,” (1987) in Demokrata, vol. 1, p. 12. See 
also, „Megnyugtattak: most más időket élünk,” Demokrata, 7-8:66. Cited in Bozóki, el-
lenzék Önreflexió.

50 BR-ÁVÓ (1987), „Reszkessetek, demokraták!” Demokrata, 9:3. Cited in Bózoki.
51 Rainer J.M., „Regime Change and the Tradition of 1956”, in The Roundtable Talks of 1989; 

The Genesis of Hungarian Democracy, Analysis and Documents, Bozóki András, ed. (Buda-
pest: CEU, 2002), 216; MSZMP debated on May 29, 1989. See also, Henry Kamm, „What 
Happened in 1956? Pick a Word,” NY Times, March 24, 1991.

52 Halda Aliz, „Kérése nem teljesíthető,” Halda Aliz levelezése Gimes Miklós sírhelyének 
helyszínéről, Beszélő 24 (1988), 438.

53 Béla F. Reymund (1986), „Tartsuk be a játékszabályokat,” Demokrata, 7-8: 21, cited in Bo-
zóki, Cited in Bózoki, 12; English 5.

54 Die Welt, June 10, 1988. 
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antikommunista), a reformerek úgy vélték, igényt tarthatnak Nagy Imre 
örökségére. 

Nagy kivégzése évfordulójának, 1988. június 16-nak reggelén egy több száz 
fős tömeg „megrendítő szertartást” tartott a temetőben, ahol kopjafát tűztek 
a földbe a 301-es parcellánál. A kopjafát elkobozták, de azt engedték, hogy 
koszorúkat helyezzenek el.55 Délután hivatalos becslés szerint 400, a tiltako-
zók szerint 1000 fő vonult ki tüntetni a szép, napsütéses nyári napon, előbb 
a Batthyány-örökmécseshez, ahol gyülekeztek. Sok ismert arc volt a tünte-
tők között; a résztvevők nagy része ismerte egymást. A rendőrség megindult, 
hogy megakadályozza az eseményt. Demszky Gábort megverték. Amint 
elvitték, a tömeg ütemesen ezt skandálta: „Rendőrállam!”. Következőnek 
Tamás Gáspár Miklóst vitték el. A Paris Pressnek adott nyilatkozata sze-
rint hat rendőr vetette rá magát, akik könnygázt spricceltek a szemébe, ami-
kor beszélni kezdett a másként gondolkodók letartóztatása ellen.56 Amint a 
rendőrök hátracsavarták a karját, Orbán Viktor a segítségére sietett, mire a 
rendőrök őt is megragadták. Kis János megpróbálta kiszabadítani Orbánt a 
rendőrök markából, mire gumibottal a kezére vágtak. Ezen a ponton feszült 
lett a hangulat. Motorjaikat bőgetve jöttek a „Grószhuszárok”, ahogy a mo-
toros rendőröket hívták, és fenyegetően lengették gumibotjaikat.57 Végül sem 
Orbán, sem Tamás Gáspár Miklós ellen nem emelt vádat a rendőrség. 

A rendőrségi közlemény így szólt:
„Csütörtökön, a délutáni órákban az 1956-os októberi események idején aktív 

ellenséges tevékenységet kifejtő személyek csoportja és mások a rendőri szervek elő-
zetes figyelmeztetése ellenére a budapesti Belvárosban gyülekeztek. Rendszerelle-
nes jelszavakkal megpróbálták az általuk mozgósított mintegy 350-400 fős töme-
get befolyásuk alá vonni. A rendőrség a közrend fenntartása érdekében megtette a 
szükséges intézkedéseket. Ennek során előállították Rácz Sándor, Demszky Gábor, 
Hodosán Róza, Nagy Jenő, Égető Péter budapesti lakosokat.”58

A  rendőrök sorfalat alkottak, és a Spartacus kávéház falának szorítva 
ejtették csapdába a tüntetőket. Egy másik tüntetőcsoport jelent meg a Sza-
badság tér irányából, ezért a rendőröknek szét kellett szóródniuk, Kis pedig a 
többi tüntetővel a Szabadság térre menekült. A Televízió-székház lépcsőjén 
állva Kis beszédet mondott.59 Lehet, hogy ezen a ponton valamelyest a tömeg 

55 Benziger Karl P., Imre Nagy, Martyr of the Nation: ConteR ed History, Legitimacy, and 
Popular Memory in Hungary (Plymouth, UK: Lexington, 208), 105; see also „The Funeral 
of Imre Nagy,” 150-1.

56 FIBS-EEU 88 117, 17 VI 88, Paris AFP, Vienna, June 17.
57 „Fidesz 1988, Részletek Rádai Eszter Fodor Gáborral, Hegedűs Istvánnal és Molnár Pé-

terrel készített interjúiból, Beszélő, September 1999 http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.
htm.

58 Népszabadság, MTI, „A rendőrség közleménye,” June 17, 1988, p. 7.
59 Molnár in „Fidesz 1988,” http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.htm.
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is nőtt, mivel járókelők is megálltak, hogy hallják. A rendőrök követték őket; 
a tömeg szétszaladt, és előbb a Vörösmarty téren próbált meg újból össze-
gyűlni, de ezt a rendőrség nem hagyta. A tüntetés feloszlott, de néhány száz 
tüntető még végigvonult a Váci utcán, hangosan kiabálva, „hogy minél na-
gyobb legyen a cirkusz”, és felhívják magukra a figyelmet.60 Hegedűs István 
azt latolgatja, hogy vajon miért engedte rendőrség, hogy Nagy Imre nevét 
kiáltozva átvonuljanak a Vörösmarty téren. „Megérkeztünk a Gerbeaud elé, 
ahol a teraszon uzsonnáztak a nyugati turisták, akik a békés kádári szocia-
lizmust jöttek meglátogatni, és egyszer csak megjelent előttük a forradalmi 
tömeg.”61 Fodor Gábor szerint látható jelenlét volt az ellenzék legnagyobb 
fegyvere. Azon a napsütéses június napon az utcán az ellenzéki tömeg és a 
reformkommunisták sakkjátszmájának lépései játszódtak le, gyakran a Fe-
kete Doboz kamerái előtt és a külföldi sajtó, mint tanúk jelenlétében.62 

A szervezők különösen örültek, hogy a dolgok így alakultak. „Emlékszem, 
hogy János milyen boldog volt, fogta ugyan a fájó kezét”  – emlékszik visz-
sza Fodor, és így jellemzi a tüntetést: „szóval ez egy jó hangulatú és nagyon 
komoly tüntetés volt, leszámítva persze a letartóztatásokat meg a gumibo-
tozást.”63 Ami a legfontosabb, a tüntetés lezajlott, a rendőri fellépés ellenére 
is. Miután véget ért, Kis és Fodor táviratokat küldtek szét, amelyekben hírt 
adtak a tüntetésről és a rendőri brutalitásról, az Agence France-Presse pedig 
a Tamással történt telefonbeszélgetés alapján azt jelentette, hogy tizennégy 
másként gondolkodót „bántalmaztak a rendőrök, miután ma délután tün-
tettek a városközpontban”.64 Este Orbán sértetlenül tért haza a kollégiumba. 
„Csak az volt kellemetlen, hogy nagyon megéhezett, amíg fogva tartották” 
– mondta Molnár Péter. A diákok tisztában voltak cselekedeteik történelmi 
voltával. Bátorságuk nem kétséges, de egyetemi hallgatók voltak, akikben volt 
hősködés is, és támogató közösséggel a hátuk mögött próbálgatták a ható-
ságok tűrőképességének határait. A reformerek egy csoportja éhségsztrájkot 
szervezett Nagy Imre újratemetéséért, Grósz Károly miniszterelnök tíz na-
pos hivatalos amerikai útjára időzítve. Reagan elnök személyes érdeklődést 
mutatott az ügy iránt, és Grósz ígéretet tett, hogy engedélyezni fogja Nagy új-
ratemetését. A kormány tovább próbálta húzni az időt, de a sajtó, az újonnan 
nyert szabadsággal élve rajta tartotta a nyilvánosság fényszóróját az ügyön. 

A kormánynak egy ennél makacsabb problémával is szembe kellett néz-
nie. 1988-ban Nicolae Ceausescu bejelentette, hogy mintegy 8.000 falut 
megszüntet, hogy „modern” lakótelepek épüljenek a helyükön. A  román 

60 Fodor in „Fidesz 1988,” http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.htm.
61 Hegedűs in „Fidesz 1988,” http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.htm.
62 Black Box was an underground film studio associated with the Free Democrats.
63 Fodor in „Fidesz 1988,” http://beszelo.c3.hu/99/09/14fide.htm. 
64 FBIS-EEU 88 117, 17 VI 88, Paris AFP, Vienna.
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„buldózerforradalom” úgy tűnt, elsősorban az erdélyi és bánáti magyar ki-
sebbség ellen irányul. Ez feltüzelte a régi nacionalizmust éppúgy, mint hu-
manitárius érzéseket, hogy a határon túli magyar kisebbség segítségére kell 
sietni, és megvédeni a régi Magyarország építészeti örökségét. A  tüntetők 
először csak némán álltak Románia követsége előtt, amely az ország varsói 
szerződési szövetsége volt.65 Pozsgay a megkésett nemzeti „újraébredés” kö-
vetkezményeként jellemezte a konfliktust. „Akárhány ezer éves kontinuitást 
emlegetnek is, ezek új nemzetek, az új nemzetek minden jellemzőjével.” De 
maga Pozsgay is elfogadta a „nemzetet”, mint a legfőbb konszenzusteremtő 
erőt; autonóm polgárok közt mindenkinek lehetnek véleménykülönbségei, de 
van egy fókusz: mi szolgálja a nemzet javát? Ez az egyetlen ügy, amelyben 
egyetértést lehet teremteni.”66 

1988 nyarán a rendőrség zöld fényt adott a Hősök terén tartandó tünte-
tésnek az erdélyi magyar közösségek mellett, amennyiben az rendezett ma-
rad. A „rendezettség” kiterjedt „„a külképviseletek sérthetetlenségének tisz-
teletben tartására, a nemzeti gyűlölködés és viszály szításának tilalmára.”67 
„A tüntetést szervezők tudatában voltak annak, hogy milyen politikai, er-
kölcsi és anyagi kockázatot vállalnak”.68 Egy osztrák tudósító így írt: „Árpád, 
a magyar nemzet őse komor tekintete alatt magyarok tízezrei gyűltek össze 
a budapesti Hősök terén, [ahol] hosszú évtizedeken át csak katonai parádé-
kat és pártfelvonulásokat engedélyeztek”.69 Különböző szakmai szervezetek 
mozgósították a tagjaikat. Az aktivisták százezresre becsülték a résztvevő 
tömeget. A hatóságok számadata 30.000 volt. Akárhogy is, vitathatatlanul 
ez volt a legnagyobb független tüntetés az 1956-os forradalom óta, és egyben 
a legnagyobb, amelyet valaha egy kelet-európai kommunista országban ren-
deztek egy másik politikájával szemben.70

Egy a magyar televíziónak adott interjúban John Whitehead, az Egye-
sült Államok külügyminiszter-helyettese kijelentette, hogy az USA „mind-
et megtesz”, hogy elejét vegye a falurombolásnak.71 A romániai média nem 

65 Varga Csaba, ed., Hősök tere ’88 június 27 (Budapest: Eötvös), 12.
66 FBIS-EEU „Panel Discusses Nationalism, Revising History,” Budapest Domestic Service 

19 August 19, 1988, from Világosság roundtable discussion „Ethnicity, Nation, National 
Consciousness,” Papp Gábor moderating, with Nyers Rezső, Pozsgay Imre and Historians 
Juhász Gyula and Kosáry Domokos.

67 „Felelős magatartást a közrendért! A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye,” Nép-
szabadság, 25 VI 88, p. 21.

68 Varga, Hősök tere ’88, 6.
69 Pongracz Mathias, „Eye witness report” from Budapest, 28 VI 88 (Vienna Domestic Ser-

vice) EEU 88 124.
70 28 VI 88 (Vienna Domestic Service) EEU 88 124. Pongracz Mathias „eye witness report” 

from Budapest
71 June 13, 1988 in Dan Ionescu, „Chronology of Hungarian Protests at Romanian Rural 
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adott hírt a tüntetésről, de élesen bírált egyes úgynevezett „soviniszta és na-
cionalista köröket” Magyarországon, amelyek „régi módszerekkel” próbálják 
elterelni az ország figyelmét bizonyos „súlyos ügyekről”. Ezek a körök „túl-
mentek még azon is, amit Horthyék valaha tenni mertek”.72 Az ötvenes és 
hatvanas években a magyar politikusok azt remélték, hogy a kommunizmus 
eredményeként majd eltűnnek a régi ellentétek. A  ’45 után etnikai tiszto-
gatásokról hallgattak. A  magyarországi kisebbségek, a svábok, cigányok és 
zsidók hasonlóképpen hallgattak a maguk múltjukról, de ez már változó-
ban volt. Egyre több memoár és történelmi tanulmány íródott. Az 1980-as 
években az európai jobboldal visszatérése, és a jobboldal újbóli megjelenése az 
utcán elbizonytalanította a kozmopolitizmus zavart retorikáját. A hallgatás 
egyfajta határozatlanságot rejtett. A régióban mindenütt lábra kapott a fo-
kozódó nacionalizmus és az etnikai politizálás. 

Nagy Jenőnek, a Demokrata című szamizdat folyóirat szerkesztőjének 
volt hajlama a gyújtó nyelvhasználatra, de elkötelezett híve volt a politikai 
pluralizmusnak. Fasisztákat, rasszistákat vagy az erőszak hirdetőit nem volt 
hajlandó kiadni.73 Ennek ellenére az 1980-as években, „a demokratikus el-
lenzék aranykorában” kezdte átszínezni a politikai és kulturális viselkedést 
a durva nacionalizmus, hazafiaskodás és sovinizmus. Ez a zenében vált a 
legnyíltabban hallhatóvá. A  rock-zene egy nemzedéken át forgott-pörgött 
Magyarországon, feszegette a társadalmi normákat, és olykor versbe foglalta 
a hivatalosság intézményes kultúrájának kritikáját. Az 1980-as években az 
ellenzékies követelések már több regiszterben szóltak: a nyugati orientációjú 
fogyasztói igények és az utazási szabadság követelése lényegében általános-
sá váltak, és benne foglaltattak abban is, hogy a kormány maga elismerte a 
gazdasági reform szükségességét. A nagyközönség jobb anyagi létfeltételeket 
kívánt, egyesek nyíltan vissza kívántak térni a vallásos életmódhoz. Másokat 
a függetlenség hazafias jelszava szólított meg inkább. 1983-ban az első ma-
gyar rock operát, az „István a király”-t nem kevesebb mint 10.000 néző előtt 
mutatták be Szent István napján.74 Az opera a magyar nemzeti himnusszal 
végződött. 45 percig tartott a taps. Végig az 1980-as éveken nagyszabású ze-
nei előadások táplálták a közönség nacionalista indulatait. A punk bandák 

Resettlement Plans,” 1956 Digital Archive, RFE/RL Collection, Background Reports. 37-
5-48.

72 FBIS-EEU-88-125, June 29, 1988, „Comments on Hungarian Dispute,” Bucharest 
AGREPRES in English, 28 Jun 88. „Nicolae Ceausescu on the Exchange of Letters 
Between the CC of the RCP and the CC of the HSWP”, ~ eech to the RCP Central 
Committee Plenum, 28 June in Bucharest.

73 Bozóki András, „The Hungarian Democratic Opposition: Self-ref lection, Identity, and 
Political Discourse,” (draft paper) CEU internet cite, 5-6

74 http://www.youtube.com/watch?v=QCrI_aPw3_c
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a sötétséget is vállalták. A  Mosoly nevű punk zenekar például így énekelt 
1983. februárjában (egy nyilvánosan nem hirdetett koncerten): 

 A lángszóró az egyetlen fegyver, amivel nyerhetek,
 Elpusztítok minden cigányt, felnőttet és gyereket,
 De ezeket mind kiirtani egyetértésben lehet,
 Ha elvégeztük, kiírhatjuk, cigánymentes övezet…
 Ha megvalósul, boldoggá tesz fiatalt és öreget,
 És minden falon világít majd, cigánymentes övezet75

Ez a baljós, rasszista szöveg „rémálomként” hatott egy olyan társadalom-
ban, amely még mindig a II. világháború emlékeivel és következményeivel 
élt. A  Mosoly és más punk együttesek, mint például a CPg, szándékosan 
provokatívak voltak, és ezzel a kommunisták legitimációjának egy kulcsele-
mét vették célba. A  kommunisták úgy tekintettek önmagukra, mint akik 
átnevelnek egy bűnös rendszert: egy fasiszta országot, egy bűnös társadal-
mat. Egy Grósszal készült interjúban 1988. augusztus 22-én az interjú készí-
tője megjegyezte: „Napjainkban a cigányellenes előítélet tetőfokára hágott”; 
együttesek, falfelirat-fe� ők és szkinhedek hirdetik a fajgyűlöletet. „Ez igen 
változatos formákban jelenik meg, köztük az antiszemitizmusban és a ci-
gányellenességben. Én személy szerint is mélységesen undorodom ezektől a 
jelenségektől, a manapság meglehetősen divatos magyarkodás egyik legvisz-
szataszítóbb formájának tartom.” 76

Ugyancsak 1988-ban kiterjesztették a politikai pártok, egyéb szerveze-
tek és tömegmozgalmak alakításának jogát; megalakult az MDF, a Szabad 
Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Fiatal Demokraták Szövetsége (FI-
DESZ). „A  magyar ellenzék ugyanakkor megosztott otthon” – írta a New 
York Times tudósítója 1989-ben   – „főként azok között, akiknek fő célja a 
nemzeti sérelmek helyrehozása, és azok között, akik minden fölött a demok-
ratikus szabadságjogokra törekszenek. „ Nincs „világos irányvonal, mivel a 
különböző pártvezetők elképzelései eltérnek a változás módszereit és gyorsa-
ságát illetően”.77 Ezek az új pártok abban mégis egyetértettek, hogy a további 
reformokra kell törekedni. Konszenzus volt abban, hogy konszenzusra van 
szükség, és össze kell hangolni a cselekvést.78 

1989-ben a kormány beadta a derekát, és engedett az ellenzék követe-
lésének, hogy március 15-ét nyilvánítsák hivatalos nemzeti ünnepnek. Úgy 

75 http://www.zene.net/index.php?type=20&id=1130
76 Népszabadság, August 22, 1988, p.4.
77 Kamm Henry, „Hungary is Far from Democracy, and Even from Poland,” NYTImes, July 

30, 1989.
78 Bozóki, Eng. 15.
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képzelték, a hivatalos ünnep visszaállítása jó pont lesz a reformista rezsim 
számára, és az 1848-as liberális reformok hagyományába helyezi el őket. Ál-
lamilag rendezett megemlékezést szerveztek a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, 
ahová az ellenzéket is meghívták, hogy a kormányhű és ellenzéki csoportok 
közös ünnepsége megmutatassa: a politikai reformok mögött nemzeti kon-
szenzus áll. Az ellenzék azonban nem kért ebből. A kommunista rendszer 
túl sok rendezvényt tartott a Nemzeti Múzeum lépcsőin, és ez megfosztotta 
a helyszínt az ellenállás atmoszférájától. A liberalizáció beindította a vitát a 
politikai szabadságjogok helyzetéről. Az utazási, publikációs és gyülekezési 
korlátozások lazítása kielégített bizonyos követeléseket, és egyben újak meg-
fogalmazására sarkallt. A Fidesz  – nem alaptalanul – múlékonynak tartotta 
ezeket az engedményeket mindaddig, amíg azok a lényegében kizárólagos ha-
talmat gyakorló kommunista párt kegyéből adományozott „engedmények”. 
Orbán, a Fidesz vezetője egy interjúban így nyilatkozott: „Most másképp be-
szélnek, és azt mondják: „Felejtsük el, ami eddig történt, mert az igazság az, 
amit most mondunk, nem az, amit eddig.’” „Ezt nem hihetjük el.”79

A kormány belement egy második, külön esemény rendezésébe. Tölgyessy 
Péter visszaemlékezése szerint az MSZMP nyugtalankodott a hatalmas tö-
meg miatt, attól tartva, hogy „ennyi ember rendészeti eszközökkel kezelhe-
tetlen.”80 Egyenruhás rendőröket nem lehetett látni és nem volt semmiféle 
beavatkozás vagy ellentüntetés sem, amely megzavarta volna a hivatalos ün-
nepség utáni „alternatív” március 15-i ünnepet. Hatalmas, mintegy 75 000 
főnyi tömeg járta végig újra az 1848-as történelmi nap eseményeinek útvona-
lát. Úgy vonultak állomásról állomásra a március 15-i események helyszíne-
in, ahogyan a zarándokok követik a Golgota állomásait. Minden helyszínen 
elmesélték a történetet. Ismét úgy lehetett átélni a történetet, mint először. 
Súlyos ítéletet mond a rendszerről, hogy megfosztotta a közösséget történel-
mi emlékezetétől. „Nemzedékek nőttek fel sötétségben. A magyar fiatalok 
csak úgy ismerik saját hazájuk történelmét, amennyire az elhagyott gyermek 
ismeri szülei múltját.”81 

79 Kamm Henry, „Thousands of Hungarians March To Commemorate Revolt in 1848,” 
New York Times, March 16, 1989, pg. A.12.

80 Tölgyessy Péter, „A demokratikus átmenet regénye (2.) Tárgyalásos forradalom,” Magyar 
Nemzet, April 24, 1999, 15. Az MSZMP teljesen defenzívába szorult. Ugyan a rendőr-
ség 1988 júniusában még erőszakot alkalmazott az ötvenhatos mártírokra emlékezőkkel 
szemben, de látszott, hogy a reformerhírüket féltő döntéshozók lehetőleg kerülni óhajtják 
az utcai ütközéseket. See also, Bozóki András, The roundtable talks of 1989: the genesis of 
Hungarian democracy: analysis and documents (Budapest: CEU, 2002), 159.

81 Panek Zoltán, in Magyar Forum, as cited in Kulin Ferenc, „Pártok és elvek, a dinamikus el-
lentétek egységét akarjuk,” Világosság 4 (1991): 249-56. See also, interview with Jeszensz-
ky Géza by Hebbert Charles, „Hungary, Winners and Losers,” in EaR  European Reporter, 
Spring/Summer 1990.
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Hofer Tamás szociológus felidézi az 1989. március 15-i „alternatív” ün-
nep eufóriáját. Budapest utcái és terei „egy parlamentet helyettesítettek” 
amelyben a „jólelkű tömeg” mobilizálódott a pártállammal szemben. Első 
pillantásra ez úgy tűnik, megerősíti a tabudöntő, a fennálló renddel és ha-
talommal szemben fellépő tömeg erőteljesen demokratikus jellegét. A  nép 
a tereken úgy jelent meg, mintha a demokratikus szellem ömlött volna ki, 
mert a kompromittált választófülkében nem kap helyet. A tömeget úgy ál-
lították be, mint a garanciát arra, hogy a „hatalmas” bürokratikus „piramis” 
ne nyomhassa agyon az ellenzéket.82 A magyar hagyomány úgy emlékezett 
a múlt tömegeinek spontán cselekvéseire, mint „hitelesre”, szemben törté-
nelmének manipulált választásaival. Hofer az 1989-es tömeget „jólelkű” tö-
megnek nevezi, hogy elválassza a fasizmus „kemény” tömegétől.83 1989-ben a 
március 15-i tömeg kijózanodott tömeg volt: tudatosan visszafogott. 

A kettős esemény szerkezete a későbbi többpártrendszer nyilvános pró-
bája volt. Az ellenzéknek eltérő érdekei ellenére is sikerült együttműködnie.84 
Az MSZMP csak még elszigeteltebbnek tűnt. Bár a tömegek élesen szemben 
álltak a kormánnyal, nem kívántak közvetlen konfrontációt. Tamás Gáspár 
Miklós (SZDSZ) elismerte az előrelépést: „Magyarország egy bizonyos mér-
tékig csatlakozott a szabad, demokratikus nemzetekhez, de nem azért, amit 
a kommunista párt tesz.”85 Minden csoport célként jelölte meg „az egysé-
get” de mindegyiknek megvolt a saját verziója arról, hogy mit ért ez alatt. 
A reformkommunisták és a kerekasztal aktív résztvevői többpártrendszert 
értettek, ahol minden párt igyekszik a maga számára kiharcolni a lehető 
legelőnyösebb pozíciót. Csengey Dénes, a Demokrata Fórum egyik vezetője 
ezt mondta szimbolikus március 15-i beszédében a Televízió székháza előtt: 
„A célunk az igazi, tartós nemzeti egység, de ez nem épülhet urak és szolgák 
rendszerére.” „A politikai partnereknek egyenlőknek kell lenniük.”86 A De-
mokrata Forum arra is összpontosított, hogy megszabadítsa Magyarországot 
a szovjet jelenléttől. Az egység a nemzeti erők újjáéledését és az enyhülési 
korszak kompromisszumos politikájának elutasítását jelentette. 

82 Hofer Tamás, „The Demonstration of March 15, 1989, in Budapest: A Struggle for Public 
Memory,” Program on Central and Eastern Europe, Working Paper Series 16 (Cambrid-
ge, Mass., 1991, 16: 2. (Hofer Tamás, „Harc a rendszerváltásért szimbolikus mezben,” 
1989 március 15-e Budape� en,” Politikatudományi Szemle, I:1, 1992, 29-51.)

83 Hofer, „The Demonstration of March 15, 1989,” 2.
84 Renwick Alan, „The Role of Non-elite Forces in Negotiated Revolution,” in The Roundtable 

Talks of 1989; The Genesis of Hungarian Democracy, Analysis and Documents, Bozoki And-
rás, ed. (Budpaest: CEU, 2002), 198.

85 Kamm Henry, NY Times, Thousands of Hungarians March to Commemorate Revolt in 
1848,” March 16, 1989.

86 Kamm Henry, NY Times, March 16, 1989
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Az „igazi” sztori, a legtöbb politikatudományi tanulmány témája, a szín-
falak mögött zajlott, nagy tétekben folyó üzleti játszmákban, tudós értelmi-
ségiek és más szamizdat szerzők tanulmányaiban, és aztán befejezően az el-
lenzéki kerekasztaloknál. De abban a pillanatban sokkal több tinta fogyott 
az ellenzéki tüntetésekről, más akciókról, és a beszédekről adott jelentésekre. 

Az 1989. március 15-i tömeg szembeszállt a képmutatással, de Nagy Imre 
újratemetése már tabuval nézett szembe. Újonnan elnyert szabadságával fel-
fegyverkezve a sajtó központi témává tette Nagy Imre rehabilitációját, annak 
ellenére, hogy egy apró radikális párt kivételével mindenki, az állampárt örö-
köseit is beleértve, egyetértett abban, hogy 1956 „negatív program”. „Ez volt 
a ’békés átmenet’ fontossága, szemben 1956 erőszakos forradalmával, és még 
annál is erőszakosabb elfojtásával. Az egyetlen, amiben a rendszerváltó erők 
egyetértettek az ellenfeleikkel, az ez volt: bármit, csak forradalmat ne, ne 
legyen ismét úgy, mint 1956-ban!”87 

1989. június 16.-án negyedmilliós tömeg gyülekezett a Hősök terén. 
„A Belügyminisztérium 100 000-re becsülte a tömeget, ami a közelében sem 
járt a szervezők által vált negyedmillióhoz.”88 Az állami televízió reggel 9-től 
e� e 6-ig közvetítette a ceremóniát. Az emberek egész álló nap sorban halad-
tak, hogy tisztelegjenek és hozzátegyék virágjaikat a koporsók előtt növekvő 
halomhoz. A  téren az oszlopokat fekete kreppbe burkolták. Nagy temetése 
nem annyira forradalom volt, mint egy korszak temetése. A  Szovjetunió és 
más kommunista országok diplomatákat küldtek, nem a nagykövetet, noha ez 
volt nem hivatalos esemény, amely ezt kívánta volna. Az uralkodó kommunis-
ta párt vezető tagjai is tiszteletüket tették, amire Orbán Viktor megjegyezte: 
„Nem értjük, hogy azok, akik igyekeztek rágalmazni a forradalmat és annak 
miniszterelnökét, most hirtelen Nagy Imre lelkes híveivé és követőivé váltak.”89 

Orbán Viktor, a Fiatal Demokraták Szövetségének szónoka tisztelgett 
Nagy Imre, mint olyan ember emléke előtt, aki kommunista létére azok 
közé tartozott, „akik azonosultak a magyar társadalom akaratával, akik, 
hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni szent kommunista tabuik-
kal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával”. 
Orbán hétperces beszéde arról vált emlékezetessé, hogy az egypártrendszer 
megszüntetésére és a Magyarország feletti szovjet befolyás megszüntetésére 
szólított fel. „Ha nem tévesztjük szem elől ’56 eszméit, olyan kormányt vá-
laszthatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapa-
tok kivonásának haladéktalan megkezdéséről” — mondta Orbán.90 „Sokan a 

87 Rainer J.M., 217.
88 Kamm Henry, „The Funeral of Imre Nagy,” NY Times, June 17, 1989.
89 Kamm Henry, NY Times, 17 June 1989, 6.
90 „Orbán Viktor 1989-es beszéde Nagy Imre temetésén, 1989 jún. 16, http://www.fidesz.

hu/index.php?Cikk=116287.
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tömegben megdöbbenve kapták fel a fejüket, és mintha a lélegzetük is elállt 
volna attól, hogy egy ilyen nyilvános szertartáson, ilyen ünnepélyes körülmé-
nyek között, ennyire döbbenetesen nyílt beszédet hallanak.”91 Ez volt az első 
eset, hogy ez a gondolat ennyire egyértelműen kimondatott a nyilvánosság 
előtt, és ez Orbánt egyszerre a magyar rendszerváltás ikonszerű alakjai közé 
röpítette.

1989. június 27-én egy puszta sajtóesemény keretében Horn Gyula és 
Alois Mock osztrák alkancellár átvágták a drótkerítést Ausztria és Magyar-
ország között. Legalább 13.000 keletnémet ”turista” kelt át ezen a határom 
1989. augusztusában, előidézve a berlini fal ledöntésének drámáját. Magyar-
országon azonban nem látszik különösebb hajlandóság Horn ünneplésére. 
1989 óta Nagy Imre kommunista életrajzát felülvizsgálta Mészáros Márta 
filmje a „Temetetlen halott”. Végül azonban Nagy kommunista ideológiája 
kényelmetlenné vált, és ettől némileg az oldalvonalra került. A figyelem köz-
pontjában ma az a fiatalember áll, akiből akkor nem hiányzott a politikai 
bátorság. „Most akárkivel beszélek az elmúlt húsz évről, egy dolog mindig 
ugyanaz: mindig emlékeznek arra, hol voltak, amikor én azt a beszédet el-
mondtam” – mondja Orbán. Orbán tágította a vonalat, és előremozdította 
a közbeszédet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy beszéd volt, nem 
pedig Molotov-koktél. Kijózanodott gyülekezet volt, amely ott összejött. Az 
ünnepi és a kerekasztalnál folyó politikát egyaránt azok irányították, akik 
emelkedett és békés hangvételt kívántak.

Úgy tűnik, az 1980-as évek tömegakcióinak története két mítoszt táplál. 
Az első a tömegek hatásosságának bálványozása és a temetések ikonográfi-
ája a politikában. Ez központi jelenség a magyar nacionalizmus 19. századi 
kialakulásában, és azóta is kritikus szerepet játszik a nemzeti azonosság és 
politika megfogalmazásában Magyarországon. A második a zéró tolerancia 
a tüntetők elleni rendőri megtorlással szemben. A kommunista korszak ta-
lán legzsigeribb traumája a kirakatperek, a politikai rendőrség, a kollaborán-
sok világa és a hamis beismerések révén megnyilvánuló tisztességtelen vád. 
A másként gondolkodók az erőszakmentes tiltakozás tanát szívták maguk-
ba (Gandhitól Martin Luther Kingig). Ezek az erőszakmentes taktikák jól 
megfeleltek a „békés átmenetnek”, amelyre 1989-ben törekedtek. 1956-ban a 
tömeg rendőröket lincselt meg, Az 1980-as években az emberek gúnynevek-
kel illették a rendőrséget, de nem jelentettek fizikai fenyegetést a számukra. 
1989 minden kulcsszereplője egyetértett abban, hogy „1956 erőszakos forra-
dalmát, és még annál is erőszakosabb elfojtását”, ezt a „negatív programot”, 
mindenképpen el kell kerülni.92 

91 Kamm Henry, „Hungarian Who Led ’56 Revolt is Buried as a Hero,” NY Times, (June 17, 
1989).

92 Rainer J.M., 217.
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Az 1989 utáni korszakban a tömeges tüntetések zaklatott hangulata fe-
nyegetőbbé vált. Új magyar történelmi mitológia íródik. Nagy Imrét először 
a börtönudvaron temették el, arccal lefelé, kezét-lábát drótkötéllel átkötve. 
Kádár sírját 2007. május 2-án feldúlták, több csontját, köztük a koponyáját 
ellopták, felesége, Tamáska Mária urnájával együtt. A közelben a következő 
üzenetet helyezték el: „Gyilkos és áruló szent földben nem nyughat. 1956-
2006”.93 

A mítoszalkotás folyamata tetten érhető a 2006. október 23-i zavargá-
sok egymással ellentétes narratíváiban és videóin. Józanságát vesztett tömeg 
nézett szemben rohamrendőri felszerelésbe öltözött rendőrökkel. A tömeg 
vasrudakkal ment neki a rendőrkorlátoknak, és betondarabokat hajigált a 
rendőrökre. A rendfenntartók vízágyút és könnygázt vetettek be a döbben-
ten bámuló járókelők ellen, és gumilövedékeket és gumibotokat is használ-
tak. Hogyan lehet a rendőri megtorlással szembeni zéró toleranciát fenntar-
tani egy ki nem józanodott tömeg esetében? Az az elvárás, hogy nem szabad 
fizikai reakcióval, vagy haraggal reagálni, ugyancsak nagy kihívás lesz a jelen 
és a jövő magyar kormányaival szemben. 

E sorok írója, mint amerikai állampolgár, nem nyerhet betekintést ma-
gukba a letartóztatási okmányokba egészen 1962-ig visszamenőleg. Ame-
rikai tudósoknak nincs hozzáférésük olyan dokumentumokhoz, amelyek 
egyébként 20-30 év után kutathatók Magyarországon. Az állítólagos ok a 
két ország magánéletet védő törvényei közti különbségek, noha az Európai 
Unió összes többi országában az amerikai kutatók az EU magánéletet védő 
törvényeinek megfelelően kutathatnak. A magyarországi előírások a legkor-
látozóbbak egész Európában az amerikai tudósokkal szemben. 

Mark Pittaway, aki már nincs köztünk, a kommunizmust megdöntő tün-
tetések körüli mozgalmas időszakban látogatott először Magyarországra. 
Vonzotta Magyarország tanulmányozása. A  legjobb értelemben vett szen-
vedélyes elkötelezettséget egyesítette a kívülálló analitikus elméjével és a 
kutatói szaktudással, hogy a magyar történelemmel foglalkozzék. Mint EU-
ország állampolgárára, rá nem vonatkoztak közvetlenül az amerikai kollégáit 
sújtó korlátozások. De hitt a kutatók nemzetközi közösségének eszményé-
ben. Ő volt az az európai, aki a legerősebben szót emelt a magyar anyagokhoz 
való akadálytalan tudományos hozzáférés szabadságáért.94 

93 http://www.mon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/eltuntek-kadar-janos-foldi-marad va-
nyai/cn/news-20070502-02252030

94 Pittaway Mark D., „Access to Hungarian archives and the 1992 privacy act,” May 13, 
2005; http://www.hungarianstudies.info.
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SZIGETI PÉTER

Az Alaptörvény karaktere – államelméleti 
és alkotmányjogi aspektusból

Államtípus – államforma és az Alaptörvény egyedi-nemzeti intéz-
ményesítései. Az államformák váltakozása és megváltoztatása. Eltoló-
dások a hatalommegosztás rendszerében. A semleges ellenőrző szervek-
ről. Az alapjogvédelem helyzete és az alapjog korlátozás módszere egy-
kor és most. A „Nemzeti hitvallás” kultúrnemzet felfogásának funkciói 
és diszfunkciója. Jogállamiság követelmények a mérlegen. Az új tenden-
ciák összegzése: jogállamból hatalmi államba.    

I. KATEGORIÁLIS FORMÁK ÉS VISZONYUK: ÁLLAMTÍPUS – 
ÁLLAMFORMA ÉS ÁLLAMREND

A  probléma, amely előttünk áll, az Alaptörvény  államelméleti és alkot-
mányjogi átvilágítása. Állandóság és változás, folytonosság és megszakított-
ság szempontjából kell jellemeznünk a 2012. január 1-én hatályba lépő Alap-
törvény konzekvenciáit a magyar államra. Ehhez némelykor politológiai 
összefüggések felmutatására is szükség lesz. Döntően azonban az államtípus 
általános, az államforma különös és az államrend egyedi-nemzeti meghatá-
rozottságait kell vizsgálnunk. 

 Az államtípus kategóriája – egzisztenciális meghatározottsága – az ál-
lam legátfogóbb jellemzésére szolgál, azért, mert az államnak a társadalmi 
formával való kapcsolatát fejezi ki. A társadalmi forma pedig azt mutatja meg, 
hogy a termelés személyi és tárgyi feltételei hogyan, milyen tulajdonviszonyok és 
integrációs formák – Polányival szólva: piac, közhatalmi redisztribúció, reciproci-
tás – mellett kapcsolódnak egymáshoz, és melyek az uralkodó termelési viszonyok. 
Ugyanis minden konkrétan létező társadalmi-gazdasági alakulat anyagi és 
szellemi-kulturális szükségleteket termel és elégít ki, miközben több terme-
lési módot és formát fog át:  modern tőkés államban a kapitalista termelési 
mód dominanciájával (N. Poulantzas, 1982.)1. Itt a szükségletek zömét olyan 

1 „A termelési mód egy olyan absztrakt-formális tárgyat konstituál, amely a szó szoros ér-
telmében nem létezik a valóságban. … valójában reális konkrét tárgyként csak egy törté-
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vállalkozások révén elégítik ki, amelyeket a tőke és a bérmunka piaci alapú 
integrációja biztosít. Az állam jellegét, típusát pedig ezen társadalmi viszo-
nyok minősítik legátfogóbban, lévén, hogy erős kölcsönhatás áll fenn az állam 
és közvetlen környezete között. Az államtípusoknak ez a materialista felfo-
gása azon alapul, hogy a jogi viszonyok és államformák nem érthetőek meg 
sem önmagukból, sem pedig az emberi szellem általában vett fejlődéséből, 
hanem azokban az anyagi életviszonyokban gyökereznek, melyek összessé-
gét Hegel „polgári társadalomként” (societas civilis) foglalta össze. A polgári 
társadalom anatómiájának kulcsa pedig a politikai gazdaságtani elemzésben 
van  – indokolta K. Marx egy ízben úttörő felfogását (MEM 13., 6.). A köz-
vetlen termelőtől itt az értéktöbblet elsajátítása magántulajdonosok szabad 
szerződésein keresztül történik, s az államnak kell biztosítania ezen terme-
lési mód feltételeit: a jogegyenlőséget, a magánegyén jogalanyok szerződési 
szabadságát, s az egymástól elszigetelten egzisztáló tőke- és munkaerő tulaj-
donosok, tehát a magántulajdoni dominanciájú rend oltalmazását, elismer-
tetését, legitimitását.

Az állam természetét és történetiségét természetesen a különböző 
kultúr- és szellemtudományi, vagy valaminő rend normatív-jogi érvényes-
ségét, szociológiai érvényesülését,  politikai-hatalmi, vagy éppen ökonómiai 
a~ ektusait vizsgáló elemzések ettől eltérően közelítik meg. Valamennyien 
legitim módon, de nem azonos per~ ektívából és nem egyenértékűen. Ma-
gunk azt gondoljuk, hogy az államtípus kategória a legáltalánosabb összefüg-
gések kifejezője, az államnak társadalmi és gazdasági környezete felőli jellemzé-
sét adja. Legalábbis különös, amikor az állam természetföldrajzi környezetét 
számba vevő szerzők nem vizsgálják a társadalmi környezettel való kapcso-
latot, pedig történetileg mindig egy adott társadalom államáról van szó. Az 
államtípus általánosságának vizsgálata persze nem helyettesítheti a különös 
sík, az államforma2 és ennek egyedi-konkrét síkon való megjelenését, az intézmé-
nyes megoldások vizsgálatát. Minden egyedi-konkrét intézményesülés – nemzeti 
államrend –  hordozza a különös és az általános meghatározottságokat3.  Így a 

nelmileg determinált társadalomalakulat létezik. ... Ekként a bismarcki Németországot a 
kapitalista, a feudális és a patriarchális termelési mód ~ ecifikus kombinációja jellemzi, 
amelynek a kombinációja a szó szoros értelmében az egyedüli létező: csak egy történel-
mileg meghatározott társadalmi alakulat létezik, szinguláris tárgyként. Egy társadalmi 
alakulat pedig maga hozza létre a komplex egységét egy meghatározott termelési mód 
dominanciájának, egyéb összetevői felett”. (N. Poulantzas, 1982, 11.)

2 Államtípus és államforma kapcsolatának kiemelkedő elemzését és magyarázatát nyújtja 
Ralph Miliband (1988, 119-168) tanulmánya.

3 Azonos módon fogja fel az államok rendszerezését Szilágyi Péter professzor is. Az állam-
rendszer egyedi szintje szellemileg újraalkotott konkrétként „tartalmazza azokat a sajá-
tosságokat, amelyeket az adott egyedi államra vonatkozó államtípus és államforma kife-
jeznek, emellett pedig tartalmazhatja mindazt, ami az adott egyedi államra még jellemző. 
… a központi állami szervek jogilag rögzített viszonyát (államfő, kormány parlament = 
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magyar állam is. A modern polgári (tőkés) államtípus hazai berendezkedése 
az átmenet évei után már nem változott meg. Az államforma sem rendkívü-
li,  a nyugati minták átvétele óta a rendes, a prezidenciális és az alkotmányos 
monarchiák mellett a talán legelterjedtebb parlamentáris köztársaság jogi 
keretei között egzisztál. Számottevőek viszont a 2010-es tavaszi választáso-
kat követően az egyedi-konkrét intézményesültséget befolyásoló változtatá-
sok. Ezt az államrend terminus fejezi ki4, amely a jogrend pandantjaként az 
intézményi rend egyedi megoldásainak, szabályozásának szintjén érvényes 
kategória. Arra is alkalmas, hogy a többpárti politikai rendszerünk nemzeti-
neokonzervatív5, tekintélyuralmi,  monopolisztikus hatalomgyakorlásával (A. 
Gramsci) összeköthessük az államrend változásának tendenciáit. Ugyanazon 
államformába tartozó államok vagy azonos államforma történetileg eltérő 
kurzusainak de facto működtetése lényegesen eltérhet a politikai rendszer 
megváltozásának hatására6. Éppen utóbbi történt Magyarországon. 2010 ta-
vaszától ugyanis a kétharmados választási győzelmének eredményeképpen a 
Fidesz-KDNP többség teljhatalomra tett szert a parlamentben. A versengő 
pártok 1997-2010 közötti két pólus körül koncentrálódó rendszerét  domi-
náns pártrendszer váltotta fel. Megfelelően M. Duverger  modern tipológiája 
domináns pártrendszerének, ahol a centralizált és plurális rendszerek közöt-
ti köztes jelleg egyértelmű. „Több egymástól különböző párt létezik egymás 
mellett: a keretei plurálisak. De az egyik annyira erősebb a többinél, hogy 
egyedül kormányoz, és elsöprő többséggel rendelkezik a parlamentben” 
(2003, 433-434.). 

a kormányformát)… az államszervezet szintenkénti tagoltságát… az alkotmányossági 
kontroll intézményesítettségét” stb., stb.( (1998, 199-200.).

4 Szilágyi és mások az államrendszer terminust használják az államok rendszerezésének 
egyedi szintű leírásához és összehasonlításához. Ettől a terminológiától azért tértünk el, 
mert egyfelől analitikusan  definiálatlan és túlterhelt a „rendszer” fogalom mára szokás-
szerűen  mindenre kiterjedő használata, másfelől az egyediség gyorsan változtatható in-
tézményes megoldásainak szabályozási szintjén éppen nem a rendszerszerűség, sokkalta 
inkább az esetlegesség a jellemző. Igaz, a funkciók maradhatnak, az egyedi befolyásoló 
tényezők azonban szinte végtelenítettek, nem zártak. Továbbá a jogrendszer és a jogrend 
megkülönböztetés jogpozitivizmusban és a szociológiai megközelítésekben is kidolgozott 
kategóriáival az államrend elemzési szint (terminus) áll összhangban. 

5 Anélkül, hogy a politológiai elemzésbe belemennénk, a „neo” jellemző indokoltságát va-
lószínűsítjük: a progresszív adó helyett egykulcsos SZJA bevezetése; a jövedelmi különb-
ségek növekedése mellett a veszteségek társadalmasítása (pl.: svájci frank alapú ingatlan-
hitelek esetében); „a segély helyett munka” program nem munkaerőpiaci bér jövedelmet, 
hanem alulfizetett, kényszerrel szabályozott közmunkaprogramot jelent. A szegénység 
kriminalizálása vagy az állam és az egyház elválasztottságának felszámolására szolgáló 
intézkedések szintén e neokonzervativizmus motívumai.

6 Ezért kínálja a pártrendszerek tipológiája az államok osztályozásának újabb lehetőségét 
– mutat rá a Győrfi Tamás – Szabó Miklós szerzőpár („Az államok politikai rendszer 
szerinti tipológiája”,  2001, 307.).  
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Ez az új többség nemcsak a főhatalmat gyakorolja –  a törvényhozás több-
ségét és a kormányzati hatalmat – nem csak a kétharmados törvényeket 
tudja megváltoztatni, hanem egyszersmind az alkotmányozó hatalom hely-
zetébe került. Élt és él is ezzel a hatalommal. Dolgozatunk arról szól, hogy 
ezt a kitüntetett szerepet játszó a~ ektusokból leírja és értékelje: a hatalom-
megosztás tényezőinek eltolódása, az alapjogvédelem helyzete, változásai, 
a kultúrnemzet felfogás Alaptörvényben való megjelenítésének funkciói és 
végül a jogállami minőségű jog degradálódása szempontjából.

II.  AZ ÁLLAMFORMÁK VÁLTAKOZÁSA ÉS VÁLTOZTATÁSA

Az antikvitásra visszamenő klasszikus államelméleti kérdéshez azért nyú-
lunk vissza, mert jelentős magyarázó értéke van a hazai folyamatok szem-
pontjából. Az államforma és annak új egyedi-konkrét intézményesülése – a 
hazai államrend – szempontjából. Az államformák, az állami berendezkedések 
váltakozásának problémájára már Platon, majd Arisztotelesz – Politikájában 
két fragmentum erejéig7 – is felfigyelt: három alapforma van, de belső, dia-
lektikus feszültségei miatt egy idő után mindegyik elromlik, s ekkor szük-
ségképpen egy másik váltja fel a korábbit. … „rendszerint áldásos működé-
sük jutalmául emelték trónra a királyokat, ami pedig a kiváló férfiak érdeme 
szokott lenni. De amikor aztán elkövetkezett az a helyzet, hogy sok hasonló 
jellemű férfiú volt az államban, akkor már nem maradtak meg tovább is a 
királyság formái közt, hanem valami közösség-elvű intézmény után néztek, 
s politeia-szerű közösséget szerveztek. Mikor pedig az erkölcsök hanyatlásá-
val egyesek hasznot kezdtek húzni a közügyek intézéséből, valószínűleg attól 
kezdve létesültek az oligarchikus államformák: ekkor már nagyon is megbe-
csülték a vagyont. Ebből a formából aztán először is tyrannis-ra tértek át, a 
tyrannis-ból pedig demokratiára; minthogy t. i. a hitvány haszonlesés miatt 
egyre kevesebb személyre korlátozták az államhatalom gyakorlását, ezzel 
egyre hatalmasabbá tették a népet, úgy hogy az egyszer csak rajtuk ütött, s 
így támadt a demokratia” (Aristoteles  1286 b,  1923, 99.).

Polübiosz, a szaktörténetírást megalapozó klasszikus történetíró volt az 
első, aki az ideálisnak vélt kevert államformának a felemelkedő Róma szá-
mára történő  felkutatása során átfogóbb törvényszerűségeket keresett a 
váltakozásokban8. Az ellentétes állapotba való átváltozás a természet rendje 
szerint történik, magyarázta. Némiképp leegyszerűsítve a következőképpen: 

7 A „Politika” 1286 b és az 1297 b fragmentumairól van szó. 
8 Az államformák ciklikus változásának elmélete és a kevert államforma In: Történeti 

Könyvei (VI 2-10, fordította:  Hahn István-Kapitánffy István,   Görög történetírók, Eu-
rópa könyvkiadó 1988, 554-562, különösen 558-562.)
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a királyság zsarnoksággá fajulásával szemben lép fel az arisztokrácia, hogy az-
tán a korábbi egyszemélyi uralmat felváltó kisebbség is lejárassa, korrumpál-
ja elhasználja önmagát, helyet csinálva a többség uralmának. Azonban a jog-
egyenlőséget és szólásszabadságot biztosító demokrácia  is megszokottá válik, 
s  az új nemzedékek ennek következtében már nem sokra becsülik korábbi  
vívmányit: eközben a volt többség sokasággá  esik szét, majd anarchizálódik, 
s ez az állapot már felveti az erős uralom, a rend,  és hordozója, a rendpárt 
szükségletét. És így tovább: a cirkulációs mozgás kezdődhet elölről. „Ez hát 
az államrendek körforgása, ez a természetnek ama rendje, amely szerint az 
államok élete változik, átalakul, hogy végül is mindig önmagához térjen visz-
sza” (Polübiosz, 1988, 561.). 

Bizonyos, hogy a berendezkedések belső, dialektikus feszültségei léptető 
rugói a változásoknak. Kétféleképpen. Először is:  voltaképpen egy állami be-
rendezkedés állapota is inkább egy azonos szinten újratermelődő egyensúly in-
tézmények és hatalmi ágak között, nem pedig dologszerű, merev képződmény. 
A személytelen, intézményes rend változatlansága esetén is az azon alapuló 
bírói és jogalkalmazói-hatósági döntések sokasága révén eleven mozgást, va-
riáció-gazdagságot mutat (ez az élő jog) – akkor is, ha nem megyünk most el 
a Hobbes-Schmitt féle decizionizmus problémájáig (Két tézissel érzékeltetve:  
„Autoritas non veritas facit legem” – így Hobbes a törvényhozásról. „Egy dön-
tés /ti. az alkalmazott szabályokhoz képesti/ önállóságán belül a döntéshozó 
önállósága áll” – így C. Schmitt a jogalkalmazásról Politikai Teológiájában. 
Modern időkben ez az alapképlet természetesen módosul – a kifejlett, ver-
sengő pártok rendszerét felöltő politikai tagoltság és az erőviszonyok befo-
lyása alá kerülnek a főhatalom intézményei. Különösen domináns pártrend-
szer esetén. Másodszor pedig: ideális állami berendezkedés, a történelmi 
körülményektől és a társadalmi erőviszonyoktól függetlenül ma sem létezik. 
A társadalmi körülmények és nyomukban a velük kölcsönhatásban álló erő-
viszonyok megváltozása vezetett a központosító politikai hatalom lehetősé-
géhez, s ahhoz, hogy a hatalmi állam követelményeivel részben megsemmi-
sítsék, részben visszaszorítsák a nálunk ez ideig mégiscsak létezett jogállami 
követelményeket, összetevőket. 

Magyarországon roppant lényegessé vált, hogy a felbomló MSZP-SZDSZ 
koalíció, majd a Bajnai-kormány nem csak elődje önhibáival és a gazdasági 
válság hatásaival találta szembe magát – egyik se lett volna túl kevés –, ha-
nem egy olyan intranzigens ellenzékkel, amely stratégiájával továbbfejlesz-
tette a cirkuláris váltakozás elméletét. Nem kell megvárni, amíg a dolgok a 
természet rendje szerint maguktól is elromlanak. Be kell segíteni a spontán 
folyamatoknak, a közjogi-politikai válságot csinálni kell, hogy be lehessen mu-
tatni a közvéleménynek a hatalommegosztó liberális jogállam tehetetlensé-
gét, kormányzásra való képtelenségét és tiszteletre sem méltó alkotmányát. 
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Ekkor lesz igazi igény az új kurzus rendteremtésére: kétharmados törvények-
kel, a vezetői posztokon történő teljes személycserékkel, majd új nemzeti 
és szentkoronás értékrendű alkotmánnyal. Nem kell konszenzusra jutni a 
parlament által választott közjogi méltóságok betöltésénél (alkotmánybírák, 
semleges ellenőrző szervek), nem kell megcsinálni a reformtörvényeket a  
közigazgatásban, a választójogban, nem kell konszenzusra jutni a választóke-
rületek valóban idejét múlt, 1990-re visszamenő kialakításánál, stb. hanem 
az „egyszer kell győzni – de nagyon” stratégiáját kell következetesen érvénye-
síteni, mégpedig az összes taktikai kérdésben. A taktikai lépések, helyzetér-
tékelések, döntések  ennek a stratégiának az alárendeltjei. A  „minél rosszabb 
– annál jobb” konzekvens  „nemzeti” stratégiája pedig meghallgatásra  talált 
a magyar választópolgároknál, minden eddigit felülmúló választási  győze-
lem formájában.

Ahogy Polübiosz három államforma (monarchia-arisztokrácia-
demokrácia) előnyeit egyesíteni törekvő államberendezkedése (consulatus-
senatus-népgyűlés) sem tudta megállítani Róma hanyatlását, katonai diktatúra 
felé történő haladását, azonképpen a hatalommegosztó jogállamiság eszméjére 
épülő parlamentáris köztársasági intézményes szerkezet sem volt képes megál-
lítani a magyar társadalom politikai tagozódásának radikális átrendeződését. 
Alkotmányjogászi vagy éppen politikai filozófiai illúzió az ideális-optimális 
államforma megörökíthetősége. Az intézmények (szervek, jogi normák, állami 
szerepek)  egy időszak erőviszonyainak adnak szabályozott mozgásformát, ha-
tásköri felhatalmazást, jogi kereteket, de nagyobb mértékben teremtik meg a 
társadalmi-gazdasági és politikai erőviszonyok az institucionalizálódást, mint 
ahogy az intézmények szabályozó ereje kordában tarthatná az alapviszonyok 
dinamikáját. Voltaképpen a választások kifejezte erőviszonyok következ-
ményeképpen vált lehetővé a domináns pártrendszer révén a hatalmi állam 
győzelme a jogállami berendezkedés felett. A jog eltagadhatatlanul imperatív 
képződmény is – per definitionem normatív formára emelt államakarat – még 
ha egyéb, természetjogi és szociológiai összetevői is lehetségesek és egyben kí-
vánatosak. Nem mindegy azonban, melyek ezek és milyen mértékben és hol 
érvényesülhetnek. Az alapjogok léte és meghatározott katalógusa mellett az 
alapjogi bíráskodás gyakorlata már flexibilisebb képződmény, de ennél jelen-
tősebb változások tanúi vagyunk az államszervezet működtetése, a hatalom-
gyakorlás területén. 1989 alkotmányozása arra törekedett, hogy egyfelől ne 
az úgynevezett „westminsteri típusú” tiszta parlamentarizmust – a győztes 
mindent elnyer, kétpárti váltógazdálkodáson alapuló berendezkedést – intéz-
ményesítse, másfelől az 1989 novemberi népszavazás után ne félprezidenciális 
rendszert hozzon létre, hanem egy ellensúlyokra építő, koalíciópárti, konszen-
zusos demokrácia jogállami hatalomgyakorlás mellett működő intézményesí-
tését. Húsz évig tartható volt ez a kontinentális mintájú, többpólusú versengő erőkre 
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épülő, konszenzusigényes alkotmányos berendezkedés, mert az alkotmányozó parla-
menti erők kölcsönösen közömbösítették egymáR 9 – ennek 2010 nyarától vége. Ki-
lenc alkotmánymódosítás volt 2011 januárjáig bezárólag.  Továbbá sor került 
az Alaptörvény és sarkalatos törvények új  koncepciójának elfogadására. Szim-
bolikusan 2011. április 25-én, éppen a „fülkeforradalom” egy éves évforduló-
ján. Igaz, az érvényes Alaptörvény csak 2012. január 1-től lép hatályba, melyet 
részben megelőznek, részben követnek  az elfogadott sarkalatos törvények. Bi-
zonyos értelemben ezért még joggyakorlat nélküli zéró ponton állunk, s valóban, 
teljes bizonyossággal senki sem ítélkezhet előre. Mindazonáltal az államelmé-
leti-alkotmányjogi irodalom egyik klasszikusa, a bécsi iskolához tartozó Fried-
rich Koja figyelmeztet az Alaptörvény („magalkotmány”) + Sarkalatos törvé-
nyek konstrukció fragmentálódási veszélyére, é~ edig a Bonni Alaptörvény és 
az osztrák megoldás szembeállításával. „Egy állam formális alkotmányjogának 
normáit tehát zárt műben („alkotmányokiratban”) foglalják össze, melynek 
egységét nem törhetik meg az azon kívüli szabályok. Így a Német Szövetségi 
Köztársaság alkotmányát – a Bonni Alaptörvényt – csak olyan törvény mó-
dosíthatja, amely maga kifejezetten módosítja, vagy kiegészíti az alaptörvény 
szövegét; … Más államokban az alkotmányokirat mellett léteznek további 
normaegyüttesek, amelyeket alkotmányos törvényekként alkottak meg és 
tartanak számon, s amelyek kiegészítik a központi alkotmányos művet. Ha 
ezen túl alkotmányjogilag megengedhető – miként Ausztriában – egyszerű 
törvényekbe foglaljanak elszigetelt (formális értelemben vett) „alkotmányos 
rendelkezéseket”, akkor az elkerülhetetlenül az alkotmány szétforgácsolódá-
sához vezet”. A megoldások fő kontúrjainak sarkalatos törvényekbe tolása fel-
idézi az instabilitás és koherencia-problémák növekedésének a veszélyét. Igaz, 
hogy 1990 és 2010 között is voltak sarkalatos törvények, és akkor is a könnyen 
módosítható magyar alkotmány és az alkotmánybírósági alkotmányfejlesztés 
helyzetében voltunk, csakhogy mára két összetevő jelentősen megváltozott: 
1. A főhatalmat gyakorlókat alig köti a jog ereje, mert maguknak írhatják és 
írhatják át a szabályokat 2. Miként lentebb bemutatjuk – az AB hatásköri, 
indítványtevői és összetételbeli megváltoztatása erősen legyengítette az alkot-
mányosság őre intézmény alkotmányossági kontroll lehetőségeit. Mindkét vál-
toztatás az instabilitás és koherencia-problémák növekedésének irányába hat. 

Az új kormányzó többség másfél éves törvényhozási és jogalkalmazási 
gyakorlata pedig elég bőséges tapasztalati anyagot nyújt az elemzéshez. Ho-
gyan nyúlt bele az intézmények szabályozásának megváltoztatásával az al-
kotmányos szerkezetbe a plena pote� asszal rendelkező főhatalom?

9 Lásd erről Körösényi meggyőző magyarázatát, melyben a liberális-jogállami radika-
lizmus (a konszenzusos demokrácia hívei) a radikális demokrata felfogással, illetve a 
guvernamentális felfogással bizonyultak meghatározott törekvések mellett összebékíthe-
tetlennek. Ezt két lényeges korrekcióval kiegészítve fogadhattuk el (Szigeti, 2008, 50-54.).
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III. AZ ALAPJOGVÉDELEM HELYZETE ÉS AZ ALAPJOG 
KORLÁTOZÁS MÓDSZERE EGYKOR ÉS MOST

Nézzük ezt a hatalommegosztás és annak időbeli tényezője per~ ektívá-
jából. Látszólag a demokrácia sok eleme megmarad az új alkotmányban. Van 
szó a hatalommegosztásról, fékekről is, és a régebbi megoldások átvételéről. 
Csakhogy a hatalommegosztás rendszere és az ellensúlyok szerepe jelentő-
sen gyengül, illetve szűkül. Paradoxon, hogy bár korábban a hatalommeg-
osztás doktrínája nem szerepelt az alkotmányban, de mégis érvényesült az 
alkotmány megoldásain és az AB határozatain keresztül a politikai gyakor-
latban10. Most szerepeltetik, azonban roppant kétséges annak súlya és sorsa. 
A hatalommegosztó jogállamon azt kell értenünk, hogy nem létezik abszolút 
hatalommal rendelkező instancia, mert a közhatalmat gyakorlókat közha-
talmi eszközökkel kell ellensúlyozni. Karl Korineknél a hatalommegosztás 
rendezőelve „egy olyan államszervezeti struktúra létrehozásának követel-
ménye, amely az államhatalom gyakorlásának megosztási rendszerével egy-
felől megakadályozza az államhatalom koncentrációját, másfelől ezzel biz-
tosítja az egyén és a társadalom szabadságát az államban” (Korinek, 2003, 
677). Az államhatalom korlátozásához a hatalom gyakorlásának ellenőrzése 
is hozzátartozik, teszi hozzá alapvetéséhez, (mielőtt az osztrák alkotmányjo-
got tesztelné adekvát mércéjén). Ezért fogjuk vizsgálni a semleges ellenőrző 
szerveknél bekövetkezett hazai változásokat. Mozgó egészt és intézményes 
struktúrát kell vizsgálnunk tehát, nem elégséges mechanikusan összevetni 
hazánkat egyik vagy másik ország berendezkedésével, mintegy működés-
módjuk egészétől eltekintve és kipipálva az intézményeket11.

10 „A rendszerváltás átmeneti alkotmánya a fékek és ellensúlyok sajátos szerkezetét hoz-
ta létre, amely a hatalommegosztást explicit módon nem munkálta ki, az államhatalmi 
ágakat nem definiálta, és még a klasszikus hatalmi ágakat sem nevesítette. Az, hogy a 
jogállamnak nélkülözhetetlen része az egyes hatalmi ágak elválasztása, valamint kölcsö-
nös együttműködésük és  ellenőrzésük intézményes rendszere, az AB jogfeltáró és alkot-
mányfejlesztő tevékenységében jelent meg. Maga az AB fokról-fokra bontotta ki a hata-
lommegosztás rendszerét és értelmezte az egyes hatalmi ágak egymáshoz való viszonyát, 
egymásra ref lektáltságuk alkotmányos határait és imperatívuszait”(Szoboszlai, 2011, 
9-10.).

11 Módszertanilag megjegyzendő, Max Weber is így járt el Jogszociológiájában (1995), ami-
kor az angol parlamentarizmust, a francia  törvényhozói általános akaratra méretezett 
berendezkedést és az amerikai ,checks and balances” szisztémát, amely viszont nem is-
meri a parlamentnek felelős kormányzás elvét, sajátlagos entitásokként kezelte, – mind-
hármat a hatalommegosztás rendszereiként leírva. Weber óta a hatalommegosztás intéz-
ményesültsége legtöbbet a kontinensen változott, é~ edig az alkotmányvédelem kiépítése 
következtében.

 A francia jogrend változásait és a hatalmi ágak közötti egyensúly fenntartását a jogrend 
elismerési szabályán keresztül értően mutatja be  Paksy Máté munkája (2011), különösen  
a IV. fejezetben. „A törvény az általános akarat kifejeződése”, melyet a parlament alkot, 
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Bibó István a „hatalmat ellenhatalommal” formulával tolmácsolta a 
Montesquieu féle „le pouvoir arrêt le pouvoir” tézist, s ez egyáltalán nem a 
főhatalom jellegének kétségbevonása. Ugyanis parlamentáris kormányfor-
mában a parlamenti választásokon mandátum többséget szerzett párt vagy 
pártkoalíció törvényesen alkotja meg a kormányzás szerveit, rendjét. Aki-
nek mandátum többsége van a parlamentben, az határozza meg a nemzet 
politikai stratégiáját, és irányítja a végrehajtó hatalmat. Irányítja az (állam)
igazgatást. Kormányoz. Azonban nem terjedhet ki a befolyása a bírói hatal-
mi ágra. Ha kiterjed, akkor egyrészt megszűnik a végrehajtó hatalom és a 
közigazgatás jogszerűségének, törvényességének ellenőrzése, másrészt a pe-
res ügyekben is oda a bírói függetlenség12. Továbbá működtetni szükséges a 
korlátozott hatalomhoz alkotmányos ellensúlyokat is. Ehhez a közhatalmat 
időbelileg, tehát a közjogi méltóságok betöltésének eltolt periódusai, területileg 
és eltérő politikai minőségek szerint is meg kell osztani. Ha nincsenek függet-
len, csak a törvénynek alávetett bíróságok, ha nincs hatásos alkotmányvé-
delem, ha nincs semleges államfő és nincsenek semleges ellenőrző szervek, 
akkor lehet és szükségszerű is az állami szervek közötti munkamegosztás, 
azonban ez nem jelenthet hatalommegosztást.

 Szoboszlai György (2011, 5-31.) az AB határozatok értelmezéseiből szé-
pen rekonstruálta a hatalommegosztás doktrínájának hazai helyzetét, intéz-
ményeinek jellegét. Ekkor az AB saját hatalmának megszorító önértelmezése 
következtében nem minősül ellenhatalomnak. Inkább a törvényhozást ellenőrző 
szervnek (Szoboszlai, 2011, 10, 14.). Nem ellentmondásban, de eltérően a mi 
jog- és államelméleti felfogásunktól, ahol az alkotmányvédelem sui generis szer-
vét Kelsen felfogását követve a törvényhozó hatalom ellensúlyaként értel-
mezzük, é~ edig hatalommegosztási tényezőként13. Az igazságszolgáltatást 

azonban már nem feltétel nélkül, mert tiszteletben kell tartania az alkotmányt, az 1789-
es Deklarációt valamint „a Köztársaság törvényei által elismert általános elveket” (utób-
bival az 1946. évi alkotmány preambuluma vált a hatályos alkotmány részévé, utaló sza-
bállyal). Az a priori normakontrolltól a franciák is eljutottak a kontinentális a posteriori 
normakontrollig, a „Question prioritaire de constitutionalité” 2010-től hatályba lépett 
bevezetésével. Az Alkotmánytanács hatáskörbővítése itt a hatalommegosztást erősítette 
tehát, a nemzeti forma tradícióinak fenntartása mellett. 

12 A bírói függetlenség dimenzióit – ítélőbírói, egzisztenciális, politikai és szervezeti-önkor-
mányzati – tárgyaltuk (Szigeti, 2008,176, 179, 212-217.).  Ma ezt több oldalról is veszélyek 
fenyegetik (lásd Szoboszlainál, 2011, 22-23.).

13 Hasonlóan értékeli a kommentár irodalomban Kelsen pozícióját Paczolay is. „Az alkot-
mánybíróság azonban bizonyos értelemben törvényhozó, mert nem egyedi, hanem álta-
lános normákat alkot, amikor megsemmisíti a törvényt; úgy is mondhatni, hogy negatív 
törvényhozó. Tehát az alkotmánybíróság valójában nem bíróság, hanem a megosztott 
bírói hatalom egyik letéteményese. A hatalommegosztásnak ez olyan felfogásából fakad 
– és itt Kelsen megint nagyon közel kerül az amerikai doktrínához – , amely szerint a 
hatalmi ágak egymás fölötti ellenőrzése a döntő. Mivel az alkotmánybíróság megakadá-
lyozza működésével a hatalom egyetlen szervnél való összpontosulását, így nem ellentétes 
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és a végrehajtó hatalmat törvényességi kontrollnak, a törvényhozáR  azonban 
alkotmányossági kontrollnak kell alávetni – így Kelsen – ami több és más mint 
az ellenőrzés: nem egyszerűen jogalkalmazás, a kasszáció [megsemmisítés] 
szankciójával – ez túlzottan szűk felfogás volna az 1990-2010 közötti ma-
gyar szabályozás hatásköri lehetőségeihez képest is – hanem alkotmányossá-
gi zsinórmértékek előállítása, amelyek a törvényhozó hatalmat is kötik. Jogi 
rátio-ját az adja, ha léteznek egy jogrendszerben alapjogok, amelyek erősebbek 
a törvényhozó által megalkotott törvényes jogoknál. (Ezen túlmenően az 
alapjogi bíráskodásban jogfejlesztő alkotmányértelmezés is lehet az alkot-
mánybíráskodás – ha és amennyiben nem helyezkedik a „parlamenti tör-
vénybarát” passzív pozíciójába). 

Ahhoz, hogy az alapjogok állam- és jogelméleti jelentőségét beláthassuk, 
funkciójukat kell tehát nyomatékosítanunk. Azt, hogy a pozitív jogi érvényes-
ség feletti joghelyességi mércén mérik meg a jogi normákat, s ezzel egy magasabb 
önreflexiós fokra emelik a jogrendet, mégpedig egy új öntisztító mecha-
nizmus kiépítésével. Az alkotmánybíráskodás levonja azon – Robespierre 
esetében már 1793-ban felvetett – gondolat funkcionális következményét, 
hogy semmis minden olyan jogalkotói aktus, amely az alapvető jogokkal 
(droit fondamentaux) ellentétes. Hogy ezt az alapjogi mércét ki, milyen eljá-
rásban alkalmazhatja, ennek az eszmei mozzanat megjelenésétől számított 
első intézményes megoldására éppen 127 évet kellett várni a kontinentális 
jogfejlődésben, az osztrák Alkotmánybíróság megalakulásáig (1920). Ezzel a 
megoldással az alkotmányozó hatalom által alkotott alapjogok a törvényhozó ha-
talmat korlátozzák. (Nálunk a hatályos alkotmány 8. § /2/ bek.). Ennek csak 
akkor van értelme – mint ezt Kelsen 1928-as ’La garantie jurisdictionelle 
de la Constitution  (La justice constitutionelle)’-je kimutatta – ha az alkot-
mányos alapjogok a rendes törvények fölött állnak és az alkotmányellenes 
aktusok megsemmisítését  egy független szervre bízzák. A közigazgatáR  és az 
igazságszolgáltatáR  törvényességi kontrollnak kell alávetni, a rendes és a rendkí-
vüli jogorvoslat eszközeivel megtisztítani a ténybelileg megalapozatlan (ami 
a „tényszkepticizmus” forrása) vagy jogszabálysértő (a „szabályszkepticiz-
mus” alapja) döntésektől. A  jogszabályok, köztük a törvények alkotmányos-
sági ellenőrzését pedig az alkotmányvédelem szervére, az alkotmánybíróságra 
kell ruházni. (Nem egy parlament által választott elnökre, vagy pláne egy 
Führerprinzip-pel működő jogrendszerre, ahol, a vezér akaratnyilvánítása 
jogértelmezési forrás értékű). Ez az alkotmányosság és a törvényesség vi-

a hatalommegosztás követelményével, hanem éppen azt erősíti” ( Paczolay , 1995, 16.). 
Korinek (2003, 678.) pedig arra mutat rá, hogy a hatalommegosztás kezdeti elutasítása 
után Kelsen „Vom Wesen und Wert der Demokratie” (1929)-jában – mi az 1928-as tanul-
mányt hivatkoztuk – már éppen a hatalommal való visszaéléssel szembeni biztosítékot 
látott a hatalommegosztás funkciójában.
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szonyának Hans Kelsen-féle felfogása. Ott pedig, ahol nincs intézményes 
megoldása az alkotmányosság permanensen újratermelődő problémájának, 
a megoldásokat sokkal több esetlegesség és önkény veszélye fenyegeti, mintha 
institucionalizálnák őket – egészíthetjük ki Kelsent.

Hogy a semleges államfő részese-e Magyarországon a hatalommegosztásnak, 
mint ezt sokakkal összhangban Szoboszlai saját említett módszere ered-
ményeként igenlően válaszolja meg – újfent csak elméleti nézőpontból és 
érvekkel – megfontolás tárgyává tehetjük, éppen Carl Schmitt Benjamin 
Constantra támaszkodó elemzésének alapján14.  Ti. azt és csak azt, hogy a 
nem formális befolyással („pote� as”) való élésen túl a magyar államfő szinte 
minden jelentős hatáskörét (autoritas) miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolja, 
normál állapotok idején. Ilyenkor szimbolikus jelentőségű közhatalmi sze-
replő, aki valóban nem kormányoz15. A politikai életet persze tekintélyénél 
fogva befolyásolhatja, sőt, ha olyan kvalitásos jogász, mint Sólyom László 
elnök volt, akkor még formalizált hatásköreit is szélesíttetheti, alkotmány-
bírósági alkotmányértelmezést kérő indítványon keresztül – ahogy ezt a ki-
tüntetések adományozására vonatkozó mérlegelési jogkör kivívásával tette 
(megkülönböztetési technikákkal leválasztva a kinevezési jogkörök generális 
hatásköréről, melyeknél nem volt és nincs mérlegelési joga)16.  Vagy eltérhet 
jelölési jogában a kialakult parlamenti szokásoktól –  a parlamenti pártok-
kal való konzultáció negligálása útján. Hatáskörileg felruházott valós hatalmi, 
kormányzati tényezővé azonban csak a rendkívüli jogrend bevezetésekor válik: 
kihirdeti a rendkívüli jogrendet, a Honvédelmi tanács létrejöttét, rendeleti úton 
rendkívüli intézkedéseket vezethet be (Alkotmány, 19/A.§ /1/; 19/B.§ /2/, stb.). 
Ennyiben a normális jogrend működésekor nem is beszélhetnénk a semleges 
államfő hatalmi ágkénti szerepéről. A  magyar megoldásban a Köztársaság 
nélküli köztársasági elnököt, az államfőt azért lehet mégis csak a hatalom-
megosztás részesének tekinteni – egyetértve Szoboszlaival – mert korábbi két, 
majd egy újabb harmadik erős jogköre ebbe az irányba mutat. A törvényhozó 
hatalommal szemben felfüggesztő hatályú politikai vétó (megfontolásra visz-
szaküldés), illetőleg előzetes normakontroll kezdeményezése illette és illeti 
meg (Alaptörvény 6. cikk (4) és (5) bekezdése, illetőleg a 9. cikk i) alapján). Ez 

14 Carl Schmitt felfogását (1931,  2003) a semleges hatalom államjogi tanáról rekonstruál-
tuk: Szigeti (2004, 345-348). 

15 „az államfő kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus mű-
ködése felett” –fogalmazza plasztikusan az  Alkotmány 29. § (1.) bekezdése. Az Alaptör-
vény is átveszi e jó megfogalmazást (9. cikk (1)..

16 Az AB 1991-es kinevezési határozata még arról szólt, hogy „a kinevezésre vonatkozó sza-
bályok természetesen érvényesek valamennyi hasonlóra” (ABH 1991,  189 /204/,  míg 
a 47/2007 /VII. 3./  AB határozat  kivette ez alól a kitüntetés esetkörét, azzal érvelve, 
hogy itt, eltérően a kinevezésektől, nem az államszervezet demokratikus működéséhez 
megkövetelt jogszabályi feltételeket kell vizsgálnia az államfőnek.
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egészült ki az Alaptörvényben (3. § h) alapján) – lentebb tárgyalandó módon 
–  parlament feloszlatási újabb erős jogkörrel. 

Önálló hatalmi ág az alkotmányvédelem sajátlagos szerveként az alkot-
mánybíróság, amely az alkotmányos rend keretei közé szoríthatja a főhatalom gya-
korlóit, feltéve, ha hatáskörei, indítványozói köre és  az alkotmánybírák meg-
választásának módja ezt lehetővé teszik. Az alkotmányos normakontrollnak 
a törvényhozó hatalom és a kormányzati jogalkotás felett akkor van súlya, ha 
élhet a kasszáció jogával és döntéseit az alkotmányértelmezés erga omnes hely-
zetében teheti. Ez a két eszköz megmaradt, azonban fontos mozzanataikban 
csorbultak alkalmazásuk feltételei, s ezen keresztül az AB ellensúly szerepe. 
Miután az alkotmánybírák jelölésének törvényi szabályaiból kiiktatták az ad-
digi, húsz éve fennállt egyhangú jelölést, amely a gyakorlatban sokszor a ver-
sengő politikai minőségek közötti paritásos egyensúly formájává vált, s már az 
eljárás ezen fázisában a többségi elvet érvényesítették, az új megemelt összetételű 
(15 fő) AB esetében aligha valós, hogy pártsemleges jogászi elemek dominál-
ják. Volt Fideszes kancellária miniszter, igazságügyi miniszter, kisgazda or-
szággyűlési képviselő került be a bírói helyekre.  Lojalitásuk új feladatkörükkel 
elvileg kialakulhatna, azonban ehhez közismert múltbeli harcosságuk elhalá-
sának kellene bekövetkeznie, valóságos re-szocializációnak. A 12 évre felemelt 
szolgálati idő pedig legalább még két parlamenti ciklusra biztosítja a jelenlegi 
jobboldali többség által választott bírák túlsúlyát a testületben. 

Az AB tekintetében egyaránt van a tervezetben hatáskör szélesítés és 
szűkítés is. Két szélesítés, három szűkítés. Az előzetes normakontroll új in-
dítványtevőkre történő kiterjesztése új helyzetet fog eredményezni. Gyakor-
lat nélkül erről nehéz előzetesen diszkutálni. Mégis megjegyzendő, hogy ez a 
kiterjesztett előzetes normakontroll nagyon könnyen olyan dologgá válhat, 
hogy a Parlament tanácsadó és/vagy legitimáló szervévé minősül át az Alkot-
mánybíróság. Lehet olyan valós előnye is, hogy a törvényhozás elkerüli az al-
kotmányossági fiaskókat17 – valószínűleg erre törekszik e megoldás. A másik 
fontos bővítő változtatás: elmentek azon német minta irányába, hogy nem-
csak az alkotmányellenes normák, hanem egy bírói döntés is lehet alkotmány-
ellenes. Tehát az eredménye a bírói döntésnek alkotmányossági szempontból 
felülvizsgálható lesz. Hogy a Kúria és az AB közötti bírói hatalommegosztást 
mennyire szabja majd át ez a megoldás – az joggyakorlat-függő. Ez egy telje-
sen új terepet nyit meg, ami nekünk előzetesen, elvileg tetszik. Annál kevésbé 
a további újdonságok. 

A 24. § (2) bekezdés d) pontja – az utólagos normakontrollt alaposan le-
szűkítve – az indítványtevők alanyi körét a Kormányhoz, illetve az ország-
gyűlési képviselők 25 %-ához köti, utóbb kiegészítve az alapjogi biztossal. 

17 Az a priori normakontrollt előtérbe állító francia jogrendben Paksy  gyorsaságában, egysze-
rűségében és a jogbiztonságban látja ennek előnyös tulajdonságait (2011, 163).
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Aki tud számolni, az könnyen kiszámolja, hogy a három ellenzéki pártnak 
csak együtt van meg a 25 %-a, tehát az LMP-nek, az MSZP-nek csak a Job-
bikkal együtt lehet utólagos normakontrollt beadnia, egyenként nem lehet-
nek indítványtevők. Húsz évig ez volt a legélőbb AB hatáskör – ennek vége. 
Igaz, a jelenlegi „aÄ io popularis” túl széles volt, és valóban bele kellett volna 
vinni szakmai elemet előterjeszthetőségébe (mondjuk ügyvédi ellenjegyzést), 
de nem ezt, hanem egy politikai megosztottságot vittek bele az utólagos nor-
makontrollba. Ez az egyik legnagyobb jogállami szempontból vett visszaesés. 

A másik AB hatáskört szűkítő hanyatlás a 24. § (4) bekezdése. Itt a szű-
kítés abba az irányba ment, amit a végkielégítések 98 %-os különadója – rá-
adásul ex tunc hatály tilalmát sértő – bevezetésénél alkalmazott szűkítés je-
lentett, merthogy hozzáköti a normakontrollt a „gazdasági alkotmányosság” 
felfüggesztéseként ahhoz, hogy nem lehet az állam költségvetéséről, annak 
végrehajtásáról stb., utólagos  normakontrollt gyakorolni, kizárólag annak 
bizonyos emberi jogi, stb.  vonatkozását illetően. 

A harmadik dolog, amit meg kell említeni az AB hatáskör-szűkítése kap-
csán, a 24. § (5) bekezdés. Miszerint az Alkotmánybíróság elnökét az alkot-
mánybírák nem maguk közül választják, hanem a Parlament választ nekik 
elnököt. Testületi autonómia helyett kapnak egy kívülről küldöttet. Ez egy-
általán nem „szép” megoldás. 

Az alapjogkorlátozás új módszere szintén kétségeket ébreszt. Nézzük szö-
vegét az Alaptörvényben: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonat-
kozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvé-
nyesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül 
szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lénye-
ges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható” (I. cikk (3) bekezdés).

Ez két fontos fogalmi elemében problematikus: (bár hangsúlyozandó, 
hogy itt sincs még joggyakorlat, a puding próbája pedig …)

Ad 1. A „valamely (bármely) alkotmányos érték védelme” formula meg-
indokolhatja az alapjog korlátozást, ami pedig túlzott politikai mérlegelést 
tesz lehetővé (pl.: a közérdek, a közbiztonság vagy a közrend is alkotmányos 
értéknek tekinthető, ez alapján az alapjog korlátozás azonban teljesen part-
talanná válhat). Voltaképpen feleslegessé teszi, eliminálja az alapjog termé-
szetét, dogmatikai státuszát.

Ad 2. a lényeges tartalom tiszteletben tartása jóval kevesebb, mint a ré-
gebbi „lényeges tartalmát a törvényhozó nem korlátozhatja”, (ami kategori-
kus tilalom volt tehát).

A strasbourgi alapjogkorlátozási módszer egységes az EU-ban: kényszerítő 
ok fennállása (más alapjoggal ütközés vagy például háborús védelem) + ará-
nyosság (ez az elem tehát rendben van most is), szemben a felpuhított ad 1. és 
ad 2-vel. Távolodunk Strasbourg mértékeitől. 
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A  törvényhozás alkotmányos ellensúlya szerepében tehát az AB de iure 
gyengül. Nem sok jót ígér a parlament nevében az alkotmányos jogok érvénye-
sülésének helyzetét ellenőrző szerv újraszabályozása sem, mert az eddigi külön-
böző kényes területeket (nemzeti kisebbségek helyzetét, jövő nemzedékeit 
és az adatvédelmet) ellenőrző állampolgári biztosok funkcióit összevonják 
„Alapjogi biztos”-ként. Az összevonással járó presztízsveszteségen túl külö-
nösen a nevesített adatvédelmi biztos megszüntetése tűnik indokolatlannak. 
Utóbbi így parlamenti ellenőrző szervből egyszerű főhatósággá, kormány 
alá rendelt szervvé fog válni. Pedig a közérdekű adatok kiadása (az állam át-
láthatósága, ellenőrizhetősége) és a személyes adatok jogellenes tárolása-fel-
használása elleni fellépés az információs társadalomban még sokkal nagyobb 
figyelmet érdemelne, mint a „Beírtak engem mindenféle Könyvbe/s minden 
módon számon tartanak” (Kosztolányi Dezső) Guttenberg galaxis idején 
fennállt helyzetében volt.  

Összegezve: az alapjogvédelem helyzete az AB hatáskör és indítványtevői 
átszabásával, az alapjog korlátozás megengedhetetlen kitágításával és a bizto-
si posztok összevonásával gyengítette a főhatalom alkotmányos keretek közé 
szorítását és a semleges adatvédelmi ellenőrzést. 

IV. A SEMLEGES ELLENŐRZŐ SZERVEKRŐL

Hasonlóan az AB-hez, a szolgálati idő tényező változtatása a jelenlegi kur-
zus befolyását fogja növelni az alkotmányos fékek szerepét betöltő más semleges 
ellenőrző szerveknél: a közpénzügyeket ellenőrző ÁSZ elnökhöz, a pénzügyi 
szektor törvényességi ellenőrzését betöltő PSZÁF elnökhöz, a vádhatóság 
(vádemelés és vádképviselet minden büntető ügyben) szerepét betöltő rég-új 
legfőbb ügyész úrhoz. A hazánkban kialakult politikai erőviszonyok közepet-
te tehát a guvernamentalista felfogás teljes győzelmet arat a liberális, jogál-
lami radikalizmus és a közvetlen demokrácia módozataira is építő radikális 
demokrata felfogás  felett. Abba a helyzetbe került, hogy legyengítheti, sőt, 
szakíthat is vele, felszámolva a konszenzusos demokrácia hatalommegosztá-
sos rendjébe beépült „fékek és ellensúlyok”, semleges ellenőrző rendszerét. Ezt 
bizonyítja, hogy a Nemzeti Bank elnöke pozíciójának kivételével mindenütt 
jelentős, meghatározó és tendenciózus személycserék történtek (ÁSZ elnök, 
PSZÁF, Legfőbb Ügyész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Gazdasági 
Versenyhivatal, OVB összetétele, stb.), korábbi Fideszes vagy ahhoz kötődő 
politikusok kinevezésével, s a szabályozás hatalmának birtokában különösebb 
veszélyeknek nem teszi ki magát a főhatalmat gyakorló kormányzó többség.

A közpénzügyek szabályozása téma Alaptörvénybe történő felvétele kor-
szerű törekvésnek minősíthető. A  semleges államfő B. Constant-i eszméje 
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(„pouvoir neutre, régulateur, intermédiaire,  et préservatife”) ezen a terüle-
ten azonban egy direkt hatalmi jogosultsággal párosul. Ugyanis a költségve-
tési törvény parlamenti elfogadásának feltételéül szabja az alkotmány, hogy 
arról a Költségvetési Tanács (KT, ÁSZ elnök, a PSZÁF elnöke és az MNB el-
nöke alkotta triumvirátus) megalapozottsági vizsgálat nyomán előzetes hoz-
zájárulását adja. Ha ez hiányzik, vagy a parlament más okból nem fogadja el 
március 31-ig a költségvetést, akkor a köztársasági elnök, mérlegelési jogkörben 
– bár véleménykikérési kötelezettség mellett – feloszlathatja a parlamentet. 
Nesze neked népszuverenitás! Minden hatalom forrása, a nép közvetlenül 
nem dönthet a parlament feloszlatásáról, de egy három fős grémium (KT) 
értékítélete annak feloszlatásához vezethet – elnöki döntésként. Furcsa és 
bizonytalanságokkal terhelt szabályozás.

Területi ellensúly az, hogy a parlamenti választásoktól független válasz-
tásokon alakulnak ki a települési és a területi önkormányzatok, amelyek a 
helyi közügyekben a törvények keretei között önállóan járnak el. Sui generis 
hatalmi ágként. Igaz, a választói akarat összhangot is teremthet a központi és 
a helyi hatalmi ág között, de ez nem származhat ugyanazon időben és ugyan-
azon választási aktusból. Potenciálisan létezik tehát az államhatalom gya-
korlásának területi megosztása, ha és amennyiben vannak tényleges hatáskö-
rökkel és erőforrásokkal rendelkező önkormányzatok. A készülő sarkalatos 
törvény és a nyomában kialakuló gyakorlatok együttesen fogják megmutatni 
az önkormányzati elv valóságosságát vagy a központi hatalmat növelő kiüre-
sedését. Ezen a területen valóban függő a játszma az új sarkalatos, önkor-
mányzati törvény megalkotásáig, mert itt húsz év tapasztalata, mulasztásai 
után számos valós indoka áll fenn az újraszabályozásnak.  

A  választások törvényességi ellenőrzését végző Országos Választási Bi-
zottság esetében a testület újraválasztása időbeli szabályának átírásával idomí-
totta saját elgondolásához az új többség az intézményt. Itt elég volt az egyik 
sarkalatos törvényhez hozzányúlni. Ugyanis a választások törvényességi el-
lenőrzéséért, az eredmények hiteles megállapításáért, az esélyegyenlőség és a 
rendeltetésszerű joggyakorlás érvényesüléséért országos szinten felelős szerv, 
az Országos Választási Bizottság (OVB) 2010. februárban elkezdődött man-
dátumát törvényhozási úton kurtították meg. A magyar alkotmányjogban 
az 1989. évi XXXIV., választójogi törvény (Vjt.) majd az 1997. évi c. törvény, 
a választási eljárási törvény (Ve.) megalkotása óta az eljárási törvény azon 
alkotmányos szokást emelte tételes jogi szintre, amely szerint mindenkor a le-
köszönő parlament választ új OVB-t  a következő ciklusra. Az új törvény megol-
dása szakít ezzel, s minden általános választás után – tehát az országgyűlési, 
az önkormányzati és az európai parlamenti után –  az országgyűlés parla-
menti cikluson belül választ új OVB-t.  Ez szemben áll a  két évtizedes alkot-
mányos szokásjoggal, és sérti a semleges ellenőrző szervek alkotmányos jogállami 
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koncepcióját, mert felszámolja a hatalommegosztás elvéhez illeszkedő fékek 
és ellensúlyok törvényi megoldásokban rögzített rendjét. Kicsit kiélezetten 
fogalmazva: az OVB parlament által választott tagjai függő viszonyba kerül-
nek a többségi akarattól – oly könnyen elmozdíthatók. Továbbá e megoldás 
értékelésekor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ez a közjogi döntésho-
zó testület egyben a népszavazások és a népi kezdeményezések hitelesítésére 
egyedül feljogosított szerv. Ezúttal már a többség saját parlamenti ciklusára 
választott tehát  cenzorokat – eltérően a helyi és a területi választási bizottsá-
gok szintjétől (amelyek megválasztásának időbeli szabályait nem írták felül).  

V.  A „NEMZETI HITVALLÁS” KULTÚRNEMZET 
FELFOGÁSÁNAK HÁROM FUNKCIÓJA ÉS DISZFUNKCIÓJA

A  nemzeti együttműködés előmozdítására hivatott preambulummal is sok a 
probléma.  Ugyanis valaminő identitáspolitikai és szimbolikus (Szent Korona)  
túlfűtöttség jellemzi. Nézzük, melyek: „Elismerjük a kereszténység nemzet-
megtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. 
Ez azt mondja, hogy a kereszténységnek nemzetmegtartó szerepe, ereje van. 
Aki nem keresztény, annak nem ismeri el nemzetmegtartó szerepét? Csak a 
világnézetileg hívő keresztény ember nemzetmegtartó? Azt gondoljuk, hogy 
a világnézeti semlegességtől messze esik ez a preambulum. Ez ugyanis egy 
kirekesztő jellegű megfogalmazás. Az implicit tartalma az, hogy ki vannak 
zárva a nemzetmegtartás dicsőség univerzumából – mert a szövegben a négy 
bekezdésben büszkeségeinket felsoroló passzusok után közvetlenül jön az 
idézett két mondat – a nem hívők18. Ez az egyik funkció.

Az egész másfél oldal tendenciája – azon túl, hogy sok érzület-etikai meg-
fogalmazás van  benne – a nemzet-fogalomnak a szellemi-lelki és keresztény 
oldalát megjeleníteni. Az úgynevezett kultúrnemzetet – jellemezhető ez az 
álláspont – amelyet előtérbe állít a politikai nemzettel szemben. „Ígérjük, 
hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemze-
tünk szellemi és lelki egységét” Az érthető és elfogadható, hogy a határon 
túli magyarság nemzethez tartozását – ez egy második funkció – is tartal-
mazza a kultúrnemzet fogalom. De nemcsak erről van szó, hanem másról 
és többről. A nemzeti oldal nemhogy hangsúlyos, hanem túlhangsúlyozott 

18 Logikailag nézve: ha valaki semleges szövegkörnyezetben vagy szövegkörnyezet nél-
kül azt állítja, hogy Grosschmidt Béni (Zsögöd Benő) nagy civilista volt, akkor ez sen-
ki másra nézve nem sértő, mert senkit sem negligál egy lehetséges átfogóbb értékelésből. 
Arról ott nincs szó. Ha azonban a jelentős civilistákról szóló szövegösszefüggésben csak 
Grosschmidt Bénire lennének büszkék, akkor minden más magyar civilista joggal meg-
sértődhet, aki ebből az univerzumból - noha rászolgálna -  kimaradt. Akárcsak a nem 
keresztény és vallási hagyományok nélküli ateisták.
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és egyértelműen szekularizáció ellenes. Ezért és ennyiben köztársaság el-
lenes is. Tudjuk azt, hogy Magyarországon van egy ilyen hagyomány, amit 
a német historizmusból (lásd erről összefoglalóan Georg. G. Iggers kitűnő 
monográfiáját,     1988) vett át a romantikus érzület-etikai megfontolások-
ra hivatkozó jobboldal. Bizonyos német történészeknél a nemzet nemcsak és 
nem elsősorban jogi és politikai közösség19, mint a franciáknál vagy az Egye-
sült Államokban, hanem valahol származási és nyelvi alapú, intuitív, lelki 
képződmény. Túl az értelmen, a fogalmi gondolkodáson és tapasztalaton,  az 
élmény közegében működik ez a szellemi és lelki egység. Az üdv középpont-
ja20. És gyakran kulturális szupremácia igény megalapozására használták és 
használhatják (harmadik, potenciális funkció). Aki ezt nem érzi – gondolja 
minden nacionalista – az alattam van, s büszkén az alacsonyabb rendűeknek 
véltek fölé emeli magát. Van ilyen mentalitás, felfogás. Ennél csak az a na-
gyobb baj, hogy ezt alkotmányos szintre emelik. De Gaulle is bevezetett egy új 
politikai kurzust 1958-ban, szakított a parlamentáris köztársasággal, a régi-
vel, bevezette a prezidenciális rendszert, azonban mégsem a francia jobboldal 
érzület-etikáját tolta fel az Alkotmány szintjére. Ezért kirekesztő a mienk, 
mert ezt tolja fel. Ez a baj a nemzeti hitvallással. Hogy ha egy jobboldali em-
ber hitvallását kellene kifejezni  – Szekfű Gyulától, Szabó Dezsőtől,  a népi 
írók jobbszárnyáig és Csurka Istvánig – akkor ezek a tételek vagy változataik 
elmennének, adekvátak volnának. De egy olyan országban, ahol az emberek 
nagyobb fele nem hívő – tehát világnézet, meggyőződés szempontjából – az 
országnak a fele nincsen benne az alkotmányban. A jobboldal-baloldal mai 
erőviszonyainak felosztásában pedig egyharmada van kizárva ezzel a hitval-
lással. Noch dazu, még az alkotmányértelmezésben is iránymutató a Nemzeti 
hitvallás, a történeti alkotmány azon vívmányaival (lásd R) cikk /3/ bekez-
dését), amelyekről homályban hagyott, hogy mik is ezek a vívmányok. 

A nemzeti hitvallás  46 évet töröl a magyar történelemből. Ilyesmit dek-
larálni könnyű, a múltat eltörölni, meg nem történtté tenni ellenben lehetet-
len. Ez pedig rögtön igazolódik is: miközben érvénytelennek nyilvánítja az 
1949. évi kommunista alkotmányt, ezzel éles ellentétben  a záró rendelkezé-
sekben 2. pontjában megállapítja, hogy „Ezt az alaptörvényt az Országgyűlés 

19 A politikai nemzet (államnemzet) – kultúrnemzet szembeállítás Ernest Renan és Davis 
Friedrich Strauss levelezése nyomán alakult ki. Renan 1882-ben publikálta nagyhatású 
esszéjét (Qu’est-ce qu’une nation?), amely a francia nemzeti önazonosságot máig megha-
tározza –  mondja P. Manent (2007, 5.). Jürgen Habermas a német nemzetfogalom gene-
ziséről írt, elemezve „a kulturálisan meghatározott ,nép’ és az állampolgárok ,nemzete’ 
közti kényes viszonyt (2006, 11-29., különösen a IV. fejezetben: A népszellem népétől az 
állampolgárok nemzetéig).

20 Például Herder formulája jól kifejezi ezt. „Minden nemzet magában hordja az üdv közép-
pontját, ahogyan minden golyónak megvan a maga súlypontja” (Kiemelés Tőlem – Sz. P., 
idézi: Habermas, 2006, 12.).
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az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és a 24. § (3) bekezdése 
alapján fogadja el”. Az ugyanazon tárgykörre (érvényesség)  vonatkozó két 
ellentétes állítás különös következménye, hogy saját érvényességi alapját tekin-
ti ezzel érvénytelennek. Diszfunkcionális álláspont. Az alkotmányozó politi-
kai osztálynak azonban arra feltétlenül szüksége volt, hogy az alkotmányozó 
hatalom az országgyűlésnél legyen rögzített, ne másnál (például egy alkotmá-
nyozó nemzetgyűlésnél vagy egy kibővített összetételű parlamentnél). Ezt 
pedig az első írott magyar alkotmány leghosszabban, immáron 62 éve ha-
tályban lévő szakaszai mondják ki. 

Egy Alkotmány preambulumának rövidnek, tömörnek, világnézetileg 
semlegesnek kellene lennie. Ez pedig nem az.

VI.  AZ ÚJ TENDENCIÁK ÖSSZEGZÉSE: JOGÁLLAMBÓL 
HATALMI ÁLLAMBA

Láttuk, hogy nem a változatlan modern polgári államtípus, hanem az állam-
forma különös és az államrend egyedi síkján létrejött változások jellemzik az 
Alaptörvény potenciális és a hatalomgyakorlás aktuális tendenciáit. Formá-
lisan ma is a parlamentáris köztársaság kereteiben élünk, de az azonos ál-
lamforma a korábbitól történetileg eltérő új kurzusa de facto megváltozott 
egy domináns párt uralta politikai rendszer hatására. Az államrend egyedi 
intézményesültségében a húsz éven át érvényes  hatalommegosztó jogállami konst-
rukciót új kurzus-építő guvernalista hatalmi állam váltotta fel. Az államrend és 
a jogrend itt – az államszervezet működésének jogi szabályozottsága  követ-
keztében – egybeesik. 

A  jogállam nem államforma, hanem a jogrend minőségére vonatkozó 
jogállamiság követelmények, kritériumok összessége, együtthatása. Az al-
kotmányjogilag leírt intézményes újraszabályozások minősítéséhez ezért 
szükségünk van arra, hogy a jogállamiság két formális és három materiális 
követelménye felől – melyet a mérvadó nemzeti típusvariánsok tárgyalása 
nyomán rendszereztünk (Szigeti, 2004, 252-257.) – értékelhessük a változ-
tatásokat. A  jogállami minőségű jog ugyanis nem azonos a hatalommeg-
osztással. A formális jogszerűség követelményeit nem érte sérelem: a magyar 
közigazgatás sem a törvény ellenében (contra legem), sem megfelelő törvényes 
alap nélkül (praeter vagy ultra legem) nem avatkozik be az egyéni magánszfé-
rába. Ma is érvénytelen minden olyan állami cselekvés, eljárás, amelynek 
nincs normatív alapja. Ugyanakkor az alkotmányozó hatalom és a törvény-
hozó hatalom majdnem közvetlen egybeesése következtében könnyen meg-
teremthetőek ezek a normatív alapok. 
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A jogbiztonság követelménye abban a vonatkozásban sérült, hogy bár min-
denki számíthat saját és mások jogszerű (illetőleg jogszerűtlen) magatartásá-
nak jogi konzekvenciáira, s ezért senki sem alapozhat előnyöket jogsértés-
re, s nem szenvedhet el hátrányokat jogszerű magatartása következtében, a 
jogalkotás dömpingjében alig-alig váltak követhetővé és ismertté a büntetőjogi 
novellák (egy mutatóval alátámasztva: 2010 májusától tízszer módosították 
a Btk-t). A törvényhozót „a törvénykönyvet módosítok, tehát vagyok” maga-
tartása jellemzi – miközben tíz éve adósa önmagának és a társadalomnak az 
anyagi jogi kódex megalkotásával. Hasonló a helyzet az adózás szabályainak 
hektikus változtatásaival. 

A joguralomnak-jogállamnak a jogelméleti érvényesség értelmében felfogott 
minimális követelményeit – ahol a Rechtsstaat értelme az alkotmányos kor-
mányzásra szorítás – széles körű jogelméleti kutatásokra (pl.: Raz, 1995, 
119–122.) támaszkodva John Finnis oxfordi professzor 1980-ban foglalta 
össze. Az első hét kritérium a jogalkotás egymással összefüggő tartalmi köve-
telményeit fogja át, az utolsó három a jogalkalmazás legfontosabb feltételeit 
jelöli meg. A jogalkalmazással azért nem kell foglalkoznunk, mert itt ez ideig 
nincsenek elvileg deficitet okozó változtatások21. „Egy jogrendszer abban a 
mértékben valósítja meg a jog uralmát (s az alábbi felsorolás minden egyes té-
tele fokozati jellegű), amennyiben 1. szabályai jövőbeli, nem pedig visszaható 
hatályúak; 2. semmilyen más módon nem írnak elő olyasmit, amit lehetetlen 
teljesíteni; 3. szabályait kihirdetik; 4. e szabályok egyértelműek; 5. egymás-
nak nem mondanak ellent; 6. kellően állandóak ahhoz, hogy a címzettek a 
társadalomról szerzett ismeretek alapján irányíthassák magatartásukat; 7. a 
viszonylag korlátozott esetre vonatkozó rendeletalkotás kihirdetett, egyér-
telmű, állandó és viszonylag általános szabályok szerint történik; ...” (Finnis, 
1995, 157–163). A visszamenőleges hatályú bankadó bevezetése és egy ösz-
szeghatár feletti végkielégítések 98%-os utólagos megadóztatása az 1. és a 
2. pont sérelmét okozta. Természetesen a jogállami jog is változtatható, de 
érvényességének feltétele, hogy ne kerülhessék ki azokat a  processzuális  lét-
rejöveteli követelményeket, melyek korlátokat állítanak az államakarat kép-
ződése elé. A  jogalkotás szakmai megalapozottságát biztosító vitákat, ezek 
időigényességét azonban eljárásjogi visszaélésekkel22 küszöbölték ki, és nem 

21 A  bírói függetlenség tekintetében mérvadóak a bírósági sarkalatos törvények és a 
joggyakorlat lesznek. Egy lojális felső bírói kar megteremtése (vö.: lentebbi lábjegyzetet) 
és a szervezeti-igazgatási hatásköröknek a szakmai önkormányzattól egy kormány 
által kinevezett, centralizált hivatalhoz (OBH) történő telepítése alighanem  regresszív 
folyamatokat indíthat el a bírói függetlenség tekintetében is. Még ha egyéb valós indokai 
is vannak az újraszabályozásnak, a Legfőbb Bíró négy évvel mandátumának lejárta előtti 
sarkalatos törvénnyel történő menesztése sem sok jót ígér. 

22 „Pénteken beadjuk, hétfőn megszavazzuk” – egyéni módosítókkal – gyakorlattá téve a 
kivételes Házszabályi lehetőséget (Bírák nyugdíjkorhatárának leszállítása).

Mark Pittaway.indd   457 2012.11.21.   18:36:41



458  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

egy esetben személyekre szabott törvényhozással23 degradálták. Így a vég-
rehajtó hatalom uralja a törvényhozást, miközben egyidejűleg a főhatalom 
gyakorlói megkötötték az alkotmányvédelem kezét.  

Az emberi jogok, alapjogok léte és katalógusa, a második materiális kri-
térium – tehát az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” nevet viselő része és 
ezen tárgyú nemzetközi szerződéseink – rendben vannak, s egyúttal rend-
szertanilag is megfelelő helyre, előre kerültek a törvényben. 

A harmadik materiális kritérium, az alapjogok és a jogrend alkotmányossá-
gi kontrollja az alapjogvédelem eszközrendszerének jellemzett átszabásával 
olyan mértékben degradálódik, hogy elesik az alkotmányos kormányzás kö-
vetelményének valós ellenőrizhetősége. 

 Elemzéseink eredményét három tézisben foglalhatjuk össze.

•  Az államrend intézményeinek egyedi eltolódásai (újraszabályozása) a 
hatalommegosztásos államforma rendszerét gyengítették le, továbbá 
formálissá tették a semleges ellenőrző szerveket. Igaz, az utóbbiakat 
nem felszámolták, csak „birtokba vették”. „L’ État c’est nous!”.

•  A „Nemzeti hitvallás” szakítás az állam világnézeti-ideológiai semle-
gességével, mert a magyar jobboldal történelem-érték-érzetét, érték-
rendjét, felfogását emelte alkotmányos szintre. Ez olyan gondolati alap, 
amely közel sem ártatlan, s nem tudni, pro futuro mit alapoznak még 
erre. A 46 év jogfolytonosság tagadással „bűnös kor – bűnös rendszer 
– bűnös szervezetek – bűnös egyének” logikája jön? A történelem bün-
tetőjogi vádlottak padjára ültetése? 

•  A jogállami minőségű jog helyett: hanyatlás a jogalkotásban és megen-
gedhetetlen kiszélesítése24 a visszamenőleges jogalkotásnak. Sérti a pol-

23 Például a rendvédelemben dolgozott hivatásos állományúak passzív választójoga korláto-
zásaként eredetileg tervezett 5 évet egy adott kormánypárti képviselő érintettsége követ-
keztében 3 évre mérsékelték („lex Borkai”).

24 Minden jogrendszerben vannak kivételek a visszamenőleges jogalkotás tilalma alól. Nem 
mindegy azonban, milyen elvárást tartalmazó normák esetében. Nálunk ilyen a népsza-
vazási kezdeményezések elbírálása, melyet nem a beadáskor, hanem az elbírálás adott fá-
zisában hatályos joganyag szerint kell értékelni. Rációja az: nehogy közben okafogyottá 
vált dologról tartsanak népszavazást. A tiltó normák esetében azonban csak akkor van 
ennek helye, ha a büntetőjogi terheltre nézve kedvezőbb minősítést eredményez az elbírá-
láskori jogi helyzet, mint a cselekmény elkövetésekor hatályos jog. A visszamenőleges kö-
telezettséget megállapító normáknál  rendszerint a rendkívüliségre hivatkoznak (nálunk 
is).Ez azonban nem segít azon, hogy minden visszamenőleges hatályú szabály alkalmazása 
lehetetlenre kötelez: olyan mércét, magatartásmintát állapít meg, amely a cselekmény el-
követésekor nem volt érvényes és hatályos. Ettől egy jogrendben még lehetnek ilyen  jogi  
rendelkezések, csak nem lehetnek jogállami minőségűek – osztjuk Finnissel, Razzal, 
Hayekkal. Eltérően Varga Csaba professzortól, aki bár a kérdést értően tárgyalja (1999, 
91-95.), azonban a Zétényi-Takács törvénnyel és nem a büntetőjogi alkotmányosság elvé-
vel és a jogbiztonságot preferáló AB doktrínával  ért egyet. 
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gár szabadságának a Hayek által szépen megfogalmazott maximáját: a 
jogállamnak éppen a hatalom által előzetesen rögzített és nyilvánossá 
tett szabályokon kell alapulnia, amelyek lehetővé teszik az államot al-
kotó polgároknak, hogy kiszámíthassák cselekedeteik jogi következmé-
nyeit, s a jogrenddel kalkulálva tervezhessék életvitelüket, cselekedete-
iket (F. A. Hayek, 1991, 107.). Egy hatalmi államnak is van Alaptörvénye 
és jogrendje, csak éppen nem felel meg a jogállami minőségű jogalkotás és a 
jogbiztonság követelményeinek. 

Ekként rontja le az egyediség a különösséget, az államrend re-regulációja a 
parlamentáris köztársaságot, a hatalmi állam a hatalommegosztó jogállamot. 
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NAGY ÉVA KATALIN

Munkástanácsok 1989-ben
A dolgozói tulajdon kérdése a rendszerváltás folyamatában

A rendszerváltás huszadik évfordulója kapcsán lezajlott társadalmi diskur-
zusból, összegzésekből valamiért kimaradt a közösségi tulajdon kérdése, pedig 
a magántulajdon versus állami tulajdon mellett létezett egy harmadik út is, 
amely sem akkor, sem azóta nem kapott megfelelő társadalmi nyilvánosságot.

A tulajdonváltás az állami tulajdon magánkisajátításának története (pri-
vatizáció), az a fő vonal, amellyel a korai politológiai, közgazdaságtani vizs-
gálódások foglalkoztak. Azonban gyakorlatilag figyelmen kívül maradt az a 
fejlemény, hogy az átalakulás történetében kísérletek történtek arra, hogy az 
állami tulajdont közösségi ellenőrzés alá vegyék. Dolgozatom ezeknek a kísér-
leteknek a feldolgozásához kíván adalékokkal szolgálni. 

A rendszerváltás előtt a demokratikus szocializmusnak és a vegyes (ál-
lami, magán, szövetkezeti) tulajdonon alapuló gazdaságnak sok híve volt a 
rendszerkritikai értelmiség körében. Nemcsak a nyugati marxisták, hanem 
sok kelet-európai ellenzéki is úgy gondolta, hogy a munkások támogatni fog-
nak egy antikapitalista alternatívát, ha az egyúttal antibürokratikus is lesz. 
Ez azonban nem következett be: a munkások Kelet-Európa szerte sehol nem 
védték meg a „munkásállamot”, és nem került sor önálló politikai akciókra 
sem. Érvényes ez Lengyelországra is, ahol a Szolidaritás munkás-önigazgatói 
szárnya a nyolcvanas évek közepén még erős társadalmi támogatással ren-
delkezett (Mitrovits 2010b, 46–70). A rendszerváltás azonban az egész régi-
óban megváltoztatta a (geo)politikai és társadalmi erőviszonyokat.

A PRIVATIZÁCIÓ

A rendszerváltás legbelsőbb lényegéhez tartozott a privatizálás az 
egész kelet-európai régióban. E tanulmány megírásakor az állami tulajdon 
magánkisajátítását, vagyis a privatizációt, a tulajdonviszonyok megváltozá-
sát vettem kiindulópontnak, mert pusztán a politikai intézményrendszer 
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átalakításának leírásából nem következik, hogy milyen valódi erők mozgat-
ták e gazdasági átalakulási folyamatokat. Nem véletlen, hogy a különböző 
privatizációs elképzelések Kelet-Európában már a kezdetek kezdetén tudták, 
hogy a tulajdonáthelyezés lesz az alapkérdés, ami gazdasági, politikai és ha-
talmi problematika volt egyszerre. Mindez a magyar átalakulás keretében 
jól illusztrálható (Mocsáry 1990).

 
A privatizáció magyarországi ismert tör-

ténete nem érthető, ha nem látjuk e folyamat eltérő formáit a kelet-európai 
régió különböző országaiban. Az orosz, a cseh, a bolgár vagy éppen a szlovén 
példák mutatják, hogy a helyi hatalmi elitek előtt történelmileg determi-
nált módon, de különféle lehetőségek voltak. Az egész nemzetközi feltétel-
rendszer, a nemzetközi pénzügyi szervezetek politikája, az adósságcsapda, 
amelybe a kelet-európai országok kerültek, mind a privatizálás előfeltevésé-
ből indultak ki, és olyan hatalmi és intézményi reformokat követeltek meg, 
amelyek lehetővé tették az állami tulajdon privatizálását. A magyar fejlődés 
is megmutatja, hogy a politikai pártok létrejötte elválaszthatatlan az állami 
vagyon újrafelosztásának, vagyis magánkisajátításának folyamataitól. A ma-
gyarországi privatizációs folyamatok beágyazottságát Krausz Tamás a világ-
rendszer per~ ektívájából így vetette fel:

„A neoliberalizmus mint a multinacionális tőkeuralom adekvát politikai 
eszközrendszere a maga nemzetközi intézményrendszerével, hatalmi-gaz-
dasági struktúráival sem tudta volna rendszerváltás nélkül keresztülvinni a 
privatizálást Kelet-Európában, ellentétben például Thatcher Angliájával vagy 
bárhol másutt a hagyományos tőkerendszerben, ahol rendszerváltás nélkül 
ment végbe a magántulajdonban gyökeredző állami tulajdon privát kisajátí-
tása, eladása. Elvben, alkotmányjogilag az állami tulajdon az államszocializ-
musban a termelő osztályok ellenőrzése alá tartozott, persze csak elvben. Mint 
tudjuk, a kelet-európai gyakorlatban az állami tulajdon sosem lett közvetlenül 
társadalmi tulajdon, sőt az annak megvalósítására irányuló kísérleteket min-
denütt leverték.” (Krausz 2010, 89–90)

Magyarországon a rendszerváltás folyamatában a vállalatigazgatók, 
munkások és értelmiségiek nagy többsége elhitte, hogy nem lényeges kérdés: 
ki a tulajdonos? A lényeges az, hogy a tulajdon, a vagyon, a gyár működte-
tése „rendben legyen”. Azonban a privatizáció elindítása az új tulajdonosi 
csoportok és az újjászerveződő politikai osztály különböző frakciói között 
kibékíthetetlen ellentéteket gerjesztett. Kiderült, hogy mégsem mindegy, ki 
a tulajdonos. Nem túlzás azt állítani, hogy a rendszerváltás legalapvetőbb 
kérdésévé éppen a tulajdon kérdése vált, aminek jelentőségét korábban oly 
sokan megkérdőjelezték. Mocsáry József közgazdász 1989 decemberében így 
ír erről egyik cikkében:

„Meg kell állapítani, hogy az állami és szövetkezeti tulajdon kisajátításá-
nak folyamata egyre nagyobb kiterjedésű és egyre gyorsul az üteme. Hiába 
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a figyelmeztetések, az inflációval finanszírozott folyamat megy tovább, és 
félő, hogy visszafordíthatatlanná válik. Nem egyszerűen a szegényedő ország 
csökkenő nemzeti tortájából egyre nagyobb szeletet kihasító újgazdagok léte 
a baj, hanem az is, hogy ellenőrizhetetlenné válik az állami tulajdon, szabad 
utat kapnak a külön érdekek, irányíthatatlanná válik a gazdaság. A dolgozók 
széles tömegeinek – akik egyszerre viselik a gazdaság szétzüllésének és az 
újgazdagok luxusfogyasztásának minden terhét – saját kezükbe kell venni a 
közérdek védelmét, a visszaélések leleplezését.” (Népszava 1989)

Ennek a visszafordíthatatlan folyamatnak előzménye volt az 1988. évi VI. 
törvény a gazdasági társaságokról.

TÖRVÉNY A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL

A rendszerváltás folyamatában már a nyolcvanas évek végén, az MSZMP 
egyes vezetőinek közvetlen támogatásával (Pozsgay Imre, Nyers Rezső) kü-
lönféle pártkezdeményezések jöttek létre, megformálódtak a „felülről” létre-
hozott pártok. E folyamatban még a rendszerváltás, még a pártok uralmá-
nak legalizálása előtt 1988. október 10-én az Országgyűlés elfogadta az ún. 
társasági törvényt, amely 1989. január 1-jén lépett életbe, és tulajdonképpen 
utat nyitott a korlátozatlan privatizáció előtt. Megengedte gazdasági társa-
ságok alapítását, valamint lehetővé tette, hogy az állami vállalatok vagyonuk 
egy részét, köztük legjobb gyáraikat, tevékenységük legnyereségesebb részét 
– külső tőke bevonásával vagy anélkül – gazdasági társaságokká alakítsák át, 
és ezáltal (valamint üzletrészek és részvények eladásával) a vállalatot részben 
vagy egészen magántulajdonba adják. Ebben az is benne volt, hogy egyrészt – 
amennyiben a menedzsment vagy az állami vezetők érdeke ezt diktálta –, a 
vagyont mélyen üzleti értéke, sőt névértéke alatt (az érték nélkül nyilvántar-
tott, bérelt üzlethelyiségek, telkek fölértékelése nélkül stb.) vigyék ki gazda-
sági társaságokba, másrészt, hogy a részvényeket, üzletrészeket mélyen valódi 
értékük alatt idegenítsék el. Az átalakulási törvény (1989. évi XIII. törvény) 
az állami vállalatok gazdasági társasággá alakítására és privatizálására adott 
lehetőséget, a leendő tulajdonosok számára hallatlanul kedvező feltételek-
kel. A törvények a vevő kiválasztását és a feltételek részletes szabályozását a 
menedzsmentre bízták, jóllehet ellenőrizve, engedélyezéshez kötve a külföldi 
tőke bekapcsolódását a gazdaságba. 

A lényeges, hogy bevonták a külföldi tőkét a magyar privatizációba, és ki-
mondták, hogy a „Külföldiek gazdasági társaságban lévő érdekeltsége teljes vé-
delmet és biztonságot élvez”. /1988. évi VI. törvény, 9.§ (1)/ Úgy gondolták, 
hogy a magyar gazdaságot tovább nem lehet hitelekből finanszírozni, és a kül-
földi tőke bevonásával akartak kitörni az adósságcsapdából. Hozzátenném, 

Mark Pittaway.indd   463 2012.11.21.   18:36:41



464  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

hogy ez a törvény a kormány egyik vállalása volt a Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (IBRD), közismert nevén a Világbank felé:

„A magyar kormány és a Világbank 1988. július 1-én írta alá az »Ipa-
ri szerkezetátalakítási kölcsön« (ISAL) szerződést. Ezt megelőzően 1988. 
március 31-ig az IBRD már összesen 19 kölcsönt nyújtott Magyarországnak, 
ezek közül hatot más hitelezőkkel együtt. A korábbi hitelek 43%-át az ipar, 
32%-át a mezőgazdaság, 16%-át az energia-ágazat és 8%-át a közlekedés kap-
ta. Az 1988-as ISAL összege 200 millió USA-dollárnak megfelelő konverti-
bilis valuta, amit két részletben lehetett felvenni. Az első 100 millió dolláros 
részletet azonnal, a második részt a szerződésben foglaltak teljesülésének fe-
lülvizsgálatakor. Erre 1989 március-augusztusában került sor. A kölcsönt öt 
év türelmi idő után tíz egyenlő részletben kell visszafizetni 1994. március és 
2003. szeptembere között. A kölcsönhöz a végrehajtás folyamán (1989-ben) 
a japán EXIM Bank 8 milliárd yen (kb. 50 millió USD) kiegészítő kölcsönnel 
kapcsolódott, amit a magyar kormány szintén igénybe vett. A kormány az 
ISAL-szerződéssel kapcsolatban többek közt a következőket vállalta:

1.  Javul az állami költségvetés egyenlege, és 1990 végéig megáll az ország 
külső eladósodási folyamata.

2.  A termelői és fogyasztói ártámogatások összege az 1988. évi tervhez 
képest (amely 204,9 milliárd forint volt) legalább 10%-kal tovább csök-
ken.

3.  A társasági törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények elfogadása, 
ami lehetővé teszi az állami vállalatok részvénytársasággá alakulását, 
természetes személyeknek szavazati jogú részvényvásárlást, valamint 
természetes személyeknek kft. és rt. alapítását.

4.  A vasipar és szénbányászat átalakítása a Világbank elvárásainak meg-
felelően.

5.  A vállalati jövedelemadóztatás átalakítása, a vállalkozói adónak a nye-
reségadóba és SZJA-ba történő beépítése.” (Márkus 1998, 97)

A magyar kormány 1983-tól folyamatosan vett fel ún. struktúra-átala-
kító kölcsönöket, amelyeket részben a Világbank, részben a Nemzetközi Va-
luta Alap (IMF) finanszírozott. Azért tartom fontosnak itt megemlíteni az 
ország eladósodottságának mértékét, mert amire elkezdődtek a Nemzeti Ke-
rekasztal-tárgyalások, addigra az ország belpolitikai, gazdasági mozgástere 
annyira beszűkült, hogy az intézményi változtatásokat szinte e fenti gazda-
sági átalakulási folyamatokhoz lehetett csak illeszteni.
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A NEMZETI KEREKASZTAL-TÁRGYALÁSOK

Magyarországon 1989. június 13-án elkezdődtek a Nemzeti Kerekasztal-
tárgyalások a politikai rendszerváltás, a politikai és gazdasági hatalom újra-
felosztásának levezénylése céljából, az MSZMP és az ellenzék részvételével. 
Később a szakszervezetek és civil szervezetek tiltakozásának hatására létre-
hozták a Harmadik Oldalt a kerekasztalnál, de annak nem lehetett megha-
tározó szava, mert az MSZMP és az ellenzék éppen a döntő vitaponton, a tu-
lajdon kérdésében összefogott velük szemben. A Harmadik Oldal részeként 
ott ülő Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) ezért állt fel a kerekasztaltól:

„Továbbra is valljuk, hogy a politikai és a gazdasági válság csak együtt 
kezelhető és oldható meg. Erre azonban nincs már esély a háromoldalú 
egyeztető tárgyalásokon, ennek jelenlegi formája értelmét és hitelét egyaránt 
elvesztette. Egyébként pedig nem kívánunk egy tömeges elnyomorodáshoz 
és dolgozói kiszolgáltatottsághoz vezető gazdasági diktatúra látszatdemok-
ráciával való leplezéséhez hozzájárulni. Ezért a BAL – az általa aláírtak tisz-
teletben tartásával – a továbbiakban nem vesz részt a politikai egyeztető tár-
gyalásokon.” (BAL 1989. november 10.) 

Romsics Ignác történész túlzott jelentőséget tulajdonít a tárgyalások-
nak: „Bár gazdasági problémákról viszonylag kevés szó esett, a külpolitika 
pedig teljességgel hiányzott a plenáris ülések és a munkacsoportok érte-
kezleteinek napirendjéről, a közjogi kérdésekben született megállapodások 
önmagukban véve forradalmi jelentőségű átalakulás alapjait vetették meg.” 
(Romsics 2003, 168) A forradalmi narratíva nála is előkerül.

Végül is a senki által meg nem választott kerekasztal-résztvevők tárgyalá-
sai 1989. szeptember 18-án zárultak le egy megállapodás kiadásával, amely-
ben törvényjavaslatok alapelveiben egyeztek meg. Az Ellenzéki Kerekasztal 
(EKA) tagjai közül az SZDSZ nem írta alá a dokumentumot.

Míg az 1990 májusában hatalomra jutott MDF a privatizáció ún. oszto-
gatásos formáját, addig az SZDSZ a világpiacon jelenlévő erőket részesítette 
előnyben. Az SZDSZ nem tekintette „nemzeti” kérdésnek az új gazdasági 
uralkodó osztály létrehozását, egy működő kapitalizmusra hivatkozva a 
polgári osztály multinacionális jellegét vette alapul. Lásd ehhez az SZDSZ 
(2000, 453) 1989-es programjának 2. pontját a gazdasági rendszer átalakí-
tásáról. (Ez a konkurenciaharc a közvetlen forrása az új hatalmi eliten belül 
annak az ellentétnek, amely ideológiailag az antiszemitizmus és kozmopoli-
tizmus, illetve népi-urbánus szembenállásban fejeződött ki.)

Az MSZMP-ből létrejött Magyar Szocialista Párt (MSZP) fő vonulata az 
állami tulajdon privatizálását a kádárista menedzsment javára akarta leve-
zényelni, annak érdekeit képviselte. Az utódpárt három alapvető irányzatból 
tevődött össze:
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1. Az MSZMP ún. reformszárnya, amely már 1988-tól hajlott a priva-
tizáció koncepciójának korlátozatlan elfogadására, ami tükröződött a fent 
említett társasági törvényben. 

2. A második irányzat az ún. Reformkörök Mozgalom volt (Romsics 
2003, 101), amelynek tagjai a fiatal másodvonalbeli párthivatalnokok sora-
iból kerültek ki, és akik reformkommunista helyett reformszocialistáknak 
nevezték magukat. Megújulási törekvéseiket a rendszer demokratizálásában 
látták. Az irányzat összefonódott a Horn Gyula–Németh Miklós–Pozsgay 
Imre vezette reformszárnnyal. Ők a tulajdon kérdésében eleinte felemás 
álláspontot foglaltak el, az állami tulajdon vonatkozásában nem volt közös 
véleményük. De azért alapjában a pártvezetők privatizációs elképzeléseit ré-
szesítették előnyben, amelyek mindenekelőtt a Kádár-korszak ipari és pénz-
ügyi menedzsmentjének, a technokratáknak az érdekeit tükrözték.

3. A párt baloldalát a Népi Demokratikus Platform képviselte, amely 
határozottan ellenezte a magántulajdon korlátlan visszaállítását. A Szigeti 
Péter szerkesztésében megjelent Balra, ki a zűrzavarból című tanulmány-
kötetben összefoglalták a platform alaptéziseit. Elképzelésük szerint (és itt 
felmerült a közösségi tulajdon megmentésének szükségessége), egy olyan ve-
gyes tulajdonú gazdaság alapjait kell lerakni, amelyben a magán az állami 
és a közösségi tulajdon együttese egy többszektorú gazdaság meghonosítását 
jelentette volna. „A társadalmi tulajdon különféle formái (állami, szövetke-
zeti, helyi-önkormányzati és termelői-önigazgatói stb.) mellett a magánszek-
tor fontos szerepet kaphat egy ilyen gazdaságban. A külföldi tőkeimportnak 
az értelmét az adhatja meg, ha a keletkező haszon egésze nem vándorol ki az 
országból, s ha fejlett technikát, technológiát, munkakultúrát, vezetési isme-
reteket segít meghonosítani.” (Szigeti 1990, 7) Ez az álláspont az MSZP ala-
kuló kongresszusán is megfogalmazódott, és a küldöttek mintegy harmada 
támogatta. (Krausz 2009, 7–9)

A választási kampányban 1990 tavaszán az MSZP perifériáján meg-
jelent a dolgozói tulajdon megvalósításának követelése. Valójában sem 
a pártok, sem az új Országgyűlés igazán nem állt a dolgozói tulajdon ol-
dalára, hanem a privatizáció neoliberális modelljét követte. A közösségi 
tulajdon politikai érdekképviseletét civil szervezetként a Baloldali Alter-
natíva Egyesülés (BAL) vállalta fel, amelynek néhány munkásszármazású 
tagja (Szili Sándor, ill. Gyárfásné Kerékgyártó Ildikó) a Népi Demokrati-
kus Platformon keresztül próbálta bevinni a dolgozói tulajdon kérdését a 
parlamenti frakció gondolkodásába. Ez a platform fokozatosan elveszítette 
politikai befolyását, és parlamenti képviselői az MSZP elnökségi tagjaiként 
fokozatosan feloldódtak a mainstream hivatalos politikában.
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AZ 1989-ES MAGYAR MUNKÁSTANÁCS MOZGALOM ÉS A 
DOLGOZÓI TULAJDON TAPASZTALATAI

1. A rendszerváltáskori civil társadalmak
A civil társadalom – alapeszménye szerint – a társadalom autonóm és 

önkéntes szerveződése. Azzal a céllal jön létre, hogy a szerveződésben részt-
vevő emberek különféle lakóhelyi, munkahelyi és országos érdekeit megvédje 
az elkülönült állammal és a ~ eciális pártérdekekkel szemben. Ezek az (ere-
detileg) alulról megszerveződő szervezetek a mindennapi élet minden olyan 
szegmensét elvben lefedték, amely kikerült a politikai pártok és politikai tár-
sadalom ellenőrzése alól. Bármilyen tematikus problémát magáénak valló 
(pl. édesvízkészletek, rák elleni küzdelem, humanitárius segély, szakszerve-
zetek, békemozgalom stb.), értéket védő civil szervezet éppen akkor számít 
erősnek, hatékonynak, ha túllépve önmagán szélesebb befolyásra tesz szert.

Az 1945 utáni kelet-európai fejlődésben a civil mozgalmakat illetően a 
két legfontosabb történelmi tapasztalat az 1956-os munkástanácsok és a 
lengyel Szolidaritás munkás-önigazgatói szárnya a hetvenes-nyolcvanas évek 
fordulóján. Mivel mindkét hagyományra az 1989-es munkástanácsok mint 
szellemi előzményre tekintettek vissza, sok mindent átvettek tőlük.

Az 1956-os munkástanácsok tagjai úgy gondolták, hogy az állami tulaj-
don feletti ellenőrzés ne a bürokrácia, hanem a dolgozók választott képviselői 
kezébe kerüljön, ami egyértelműen tükröződött a Munkástanácsok Parla-
mentjének dokumentumában. Feitl István egyik írásában (1989) így értékeli 
a magyarországi 56-os munkástanács mozgalmat: 

„Az 1956-os események során, de különösen a munkástanácsok életében 
a piaci gondolatot nélkülöző, az emberi szervezésben és tervezésben való hit 
az, ami újra és újra szemünk elé kerül. Hiszen az üzem per~ ektívájából józan 
fejjel gondolkodó munkás joggal hiheti önmagáról és a munkástársairól, hogy 
azt ők jobban meg tudják szervezni, mint a bürokrácia. Ez a hit motiválta azt, 
hogy a politikai ellenállás mellett a munkások ezrei és tízezrei az önigazga-
tásban is rendületlenül hittek.” 

Bibó István 1957 elején egyik rövid feljegyzésében (2004) így írt a mun-
kástanácsokról:

„A magyar munkástanácsok nagy erkölcsi győzelmet arattak, mellyel a 
magyar forradalom hitelét megóvták. E harcban azonban ellenfelük nem a 
többpártrendszer vagy a parlamentáris demokrácia volt. Ellenfelük az volt, 
ami közös ellenfele mind a parlamentáris, mind a szindikalista szabadság-
nak: a zsarnokság.”

A lengyel Szolidaritás negyed századdal később tulajdonképpen ezekhez 
a hagyományokhoz (is) visszanyúlt. Mindkét munkás-önigazgatói fejlemény 
alapkérdésnek tekintette a munkástulajdon ill. a dolgozói tulajdon kérdését. 
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2. A lengyel Szolidaritás önigazgató szárnya
Lengyelországban a társadalmi, gazdasági és politikai önigazgatás meg-

valósítása 1980-1981-ben reális lehetőséggé vált. Nemcsak azért, mert 1980 
nyarán az országos sztrájkhullám következtében kialakult Szolidaritás szak-
szervezet tagjainak túlnyomó többsége az önigazgatás mellett foglalt állást, 
hanem azért is, mert az önigazgató rendszer előfeltételei is létrejöttek. Az 
önigazgatás koncepcióját az Üzemi Szervezetek Hálózata („Hálózat”) által 
1981 tavaszán kidolgozott tézisekben tették közzé. A tervezet a pluralizmus 
és a társadalmi élet demokratikus szabályainak tiszteletben tartására és az 
önigazgatás elvére épült. (Mitrovits 2010a)

A program szerint a nemzetgazdaság alapvető szervezeti egysége a társa-
dalmasított vállalat. A vállalaton belül létrehozandó Munkásönkormányzat 
rendelkezik az össznemzeti vagyonhányad felett a társadalom és a saját kol-
lektívája érdekében. Az önkormányzatnak minden dolgozó automatikusan 
tagja. Az önkormányzat legfelsőbb hatalmi szerve a Munkásönkormányzat 
tagjainak szabad gyűlése. A kollektívák a munkáR anácsokon keresztül képvi-
seltetik magukat a Munkásönkormányzatban. A vállalat élén az igazgató áll, 
akit pályázat útján választanak meg. A Munkásönkormányzat joga megha-
tározni a vállalat fejlődésének fő irányvonalát, elfogadni a többéves terveket, 
megerősíteni a vállalat szervezeti struktúráját. A szakszervezetekkel közö-
sen döntenek a vállalat által megtermelt jövedelem elosztásáról. Az önkor-
mányzat joga az igazgató kinevezése és visszahívása. Hatáskörébe tartozik 
továbbá a kooperációs szerződések megkötése, illetve az állami és területi 
hatalommal való együttműködés is.

Ám a lengyel rendszerváltás példája mutatja, hogy a Szolidaritáshoz ha-
sonló mégoly jelentős ellenzéki tömegmozgalom sem tudott érdemileg bele-
szólni az átalakítás fő kérdéseibe. (Mitrovits 2010b, 68–69)

3. A 89-es munkáR anácsok 
A Kelet-Európa országaiban létrejövő civil társadalom a politikai társada-

lom nyomása alá került, és a hatalmi elit igényeinek megfelelően elkezdték fe-
lülről befolyásolni: egyeseket finanszíroztak, másokat hagytak vegetálni. Az 
alapvető szelekciós elv az volt, hogy melyik szervezet támogatja a rendszer-
váltást, melyik gátolja. Az államszocializmus leépítése folyamán végső soron 
a „nyitott társadalom” szociális utópiájának valódi funkciója éppen az volt, 
hogy a társadalmat elválassza a politikába való közvetlen beavatkozás lehe-
tőségétől is. A leghatékonyabb és legerősebb civil szervezetek mindig a ter-
melő folyamathoz kapcsolódtak, ilyen életképes civil szervezetnek bizonyult 
az egyetemes jelentőségű szakszervezeti mozgalom. Ha nem is mindenütt, 
de a dolgozók képviseletének e szervezetei is túlélték a huszadik századot. 
Napjainkban a különböző sajtó- és másfajta kuratóriumokban szinte min-
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den civil szervezetről gyakorlatilag megállapítható, hogy mely „politikai sze-
kértáborhoz” tartozik. Gyakran úgy viselkednek, mint a pártok, de azt kom-
munikálják hogy már túl vannak a pártokon és a politikán, sőt, a politikával 
szembeni igazi alternatív szerveződések színterei. Ez is egyfajta kelet-európai 
sajátosság. A valóban „politikaellenes” civil szervezeteket az jellemzi, hogy 
társadalmi ellenhatalomként képesek megszerveződni, és vállalt feladataikat 
a lakosság valamely csoportjának érdekében végrehajtani (termelői tanácsok, 
üzemi tanácsok, vállalati tanácsok stb.).

Végül is megállapítható, hogy a bürokratikus jóléti állam leépülésének 
mértékében a civil szervezetek a XIX-XX. század fordulójának stílusában 
ismét jótékonykodási szervezetekké alakulnak át. Az állam és a piac uralma 
új formában tornyosul az állampolgári önszerveződések fölött, mint az új 
uralmi viszonyok legjellemzőbb vonása. 

A Kádár-rendszer évtizedei alatt a „szocialista állam” maga kívánta el-
végezni a lakosság helyett a civil feladatokat, teljes egészében államosította 
a civil társadalmat is, ezáltal meggátolva az egyének szabad szervezkedését. 
Természetesen ezzel nem túlvállalta magát, hanem meg akarta akadályozni 
egy esetleges ellenhatalom létrejöttét jobbról is és balról is.

A rendszerváltás idején a politikai pluralizmus keretei között számtalan 
civil szervezet jött létre igen különböző funkciókkal. A kezdeti reménykel-
tő szakasz után 1988-tól az 1990-es tavaszi választásokig tartó eufórikus 
hangulatban sorra alakultak a civil szerveződések, de a választások után a 
pártok fokozatosan kiterjesztették befolyásukat és tulajdonképpen maguk 
alá gyűrték ezeket a szervezeteket, hol a politikai erő, hol a pénzügyi esz-
közök alkalmazásával. Anyagi forrás hiányában e szervezetek többsége nem 
tudta folytatni munkáját, vagy csak kis körök vegetációjára szorítkozott a 
tevékenységük. Egyre inkább rászorultak a párt- és állami támogatásokra, 
ezzel viszont feladták eredeti függetlenségüket. Tehát a pénz és a politika 
kettős szorításában a valódi civil kezdeményezések fokozatosan elsorvadtak, 
és amelyek fennmaradtak, azok is pártpolitikai érdekeket szolgáltak ki. 

1990-től már nem volt szükség a civil társadalom mint társadalmi ön-
szerveződés koncepciójára, így a fogalom átalakult. A társadalmi önvédel-
met, mint például a Létminimum Alatt Élők mozgalmát a parlamenti de-
mokráciától idegennek minősítették, miközben a hasonló ellenállást még 
egy-két évvel korábban is az államszocialista rendszerrel szembeni alapvető 
„civil funkciónak” tekintették.

A rendszerváltás folyamatában talán a legelső és legjelentősebb, nemzeti 
méretű önszerveződést a munkástanácsok te� esítették meg, amelyek törté-
nelmi előképei jól ismertek a magyar és az egyetemes történelem különböző 
szakaszaiban (1871, 1905, 1917, 1918–19, 1936–39, 1945–48, 1956 stb.) A 
munkástanács egyrészt a munkások saját szervezett törekvése a munkástu-
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lajdonért az üzemen belül. Másrészt a munkástanács egyben politikai szer-
vezetté is válik, amely képviseli a dolgozói tulajdon bevezetését, és a munká-
sok tulajdonossá válásáért, üzemi tulajdonáért küzd. Ezek a spontán alakult 
üzemi, gyári szervezetek három alapvető irányzatot képviseltek (amelyeket 
alább részletesen bemutatok), ugyanannak a történelmi-gazdasági helyzet-
nek a termékei voltak. Az első két csoporthoz sorolhatók azok a munkás-
tanácsok, amelyek alapvető célja a munkahelyek megvédése volt a privati-
záció folyamatában. Közös kapcsolódási pontjuk, hogy mindhárom irányzat 
döntő kérdésnek tekintette a dolgozói tulajdon bevezetését, mint a közösségi 
tulajdon megteremtését és próbáltak e tulajdonformának szélesebb társa-
dalmi támogatást szerezni, miközben már javában zajlott az állami tulajdon 
magánkisajátítása. A „dolgozói-közösségi tulajdon” képviseletére alkalmas-
nak látszó új szervezetek (munkástanácsok, munkavállalói tanácsok, válla-
lati tanácsok stb.) a privatizációt is úgy fogták fel, mint az állami tulajdon 
társadalmasításának egyik lehetőségét, nem pedig mint a magánkisajátítás 
kizárólagos eszközét. 

4. A munkáR anács mozgalom irányzatai
1.  Az első irányzatot az ún. tulajdonos munkástanácsok jelentették, ame-

lyek többfelé az országban deklarálták a vállalatok közösségi tulajdonát. 
E munkástanácsokat támogatta Mocsáry József közgazdász, a Balolda-
li Alternatíva Egyesülés és az MSZP balszárnya, a Népi Demokrati-
kus Platform. Tevékenységüknek köszönhetően néhány tízezer ember 
munkavállalói tulajdonát sikerült keresztülvinni, és létrehozni ezek 
érdekvédelmi szervezetét, az MRP (Munkavállalói Résztulajdonlási 
Program) Országos Szövetségét. 

2.  A másik irányzat a Rácz Sándor vezette történelmi munkástanácsok 
voltak, amelyek az 1956-os munkástanácsi tradíció követését kép-
viselték. (Rácz 23 évesen volt az akkori – 1956-os – Nagybudapesti 
Központi Munkástanács elnöke.) Kevés volt mögöttük a valóban élő 
munkástanács, de az állami tulajdon társadalmasítását szorgalmazták 
a dolgozók, a munkavállalók érdekében. Úgy gondolták, hogy az 1990-
es Munkástanácsi Parlamentnek alapcélkitűzéseiben követnie kell az 
1956-ost. Rácz Sándornak ebben az időben nagyon pozitív volt a sze-
repe. Egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy a munkástanács 
a munkástulajdon szerve, és amelyik nem az, az nem tekinthető mun-
kástanácsnak, bármi is a neve. 

3.  A harmadik – kezdetben a leggyengébb, később győztes – irányzat a 
munkástanácsok szakszervezetté átalakításának koncepciójával fel-
lépve az akkor legerősebb új párt, az MDF politikai és pénzügyi tá-
mogatását élvezte. Eredendően maguk is a dolgozói tulajdon valamely 
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formájában gondolkodtak, de Palkovics Imre vezetése alatt feladták 
tulajdonosi céljaikat, és szakszervezetekké alakították át munkásta-
nácsaikat. Palkovics, aki végül MDF-tagként lett parlamenti képviselő, 
ezt a kormánybarát szakszervezeti pozíciót te� esítette meg. Megelége-
dett a Munkavállalói Részvény Program bizonyos, egészen kezdetleges 
képviseletével, amelyet az MDF vezérkar, így Antall miniszterelnök is 
jóváhagyott. Palkovics egy 1989 nyarán létrejött munkástanács elnöke 
volt a Herendi Porcelángyárban. Saját elmondása szerint azért alapítot-
ta meg az első munkástanácsok egyikét, mert a híresen jól menő gyár 
menedzsmentje a nyereség jelentős részét saját körein belül osztotta el, 
és a munkásokat gyakorlatilag kisemmizte. Palkovics határozottan el-
utasította az üzemek közvetlen munkás-önigazgatását. Személye nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a munkástanácsi irányzatok közül a szak-
szervezeti került fölénybe.

5. A munkáR anácsi irányzatok kényszeregyesülése
Amikor 1990. április 24-én megalakult a Munkástanácsok Országos 

Szövetsége (MOSZ), többségben voltak a tulajdonosi irányzat képviselői. A 
fordulat csak 1990 nyarán (1990. július 14.) következett be, éppen Palkovics 
Imre MDF-es parlamenti képviselő erős nyomására. Nem véletlen, hogy a 
kikényszerített egyesülés után Palkovics lett a Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke és mind a mai napig ő tölti be ezt a tisztséget. A három 
irányzat egyesülése az MDF hatalomra jutása után került napirendre. Az 
akkori kormányzat veszélyesnek tartotta az üzemi munkásszerveződéseket, 
és a maga irányítása alá akarta vonni őket. Mocsáry József (aki a tulajdonosi 
irányzatot képviselte) álláspontja az volt, hogy csak akkor érdemes egyesülni, 
ha már sok munkástanács alakult. Kompromisszumként felajánlották Rácz 
Sándornak, hogy legyen ő az elnök, de ő nem vállalta. Miközben megalakult 
az Antall-kormány, Palkovics egyre agresszívebben követelte az egyesülést, 
és ígérgetésekkel próbálta meggyőzni a munkástanácsokat. Megkezdődött 
az alku folyamata. Thoma László, a nemrég elhunyt ismert baloldali polito-
lógus, aki a munkástanácsok irodáját vezette, rábeszélte az elnökséget, hogy 
egyezzenek meg Palkoviccsal. Azután lejátszódott Palkovics és a tulajdonosi 
munkástanácsi irányzat egyesülése. Ennek az egyesülési folyamatnak volt egy 
másik oldala is. Nevezetesen, hogy a tényleges munkástanácsok elkezdtek 
külön összejönni, és megalakult egy másik munkástanács-mozgalom, ame-
lyet úgy hívtak, hogy pártfüggetlen munkástanácsok, akik Mocsáry Józsefet 
választották meg elnöküknek. Palkovics később a MOSZ elnöksége alatt a 
még működő tulajdonosi munkástanácsokat, beleértve a pártfüggetleneket 
is, teljesen ellehetetlenítette.
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6. A Munkavállalói Résztulajdonlási Program (MRP)
Az MRP előképe az Amerikai Egyesült Államokban kialakult olyan pénz-

ügyi-finanszírozási- szervezeti technika (angolul ESOP – Employee Stock 
Ownership Plan), amely lehetővé teszi, hogy egy cég munkavállalói szervezett 
módon, de lényegét tekintve egyénileg váljanak tulajdonossá a munkáltató 
társaságban, oly módon, hogy a felvett hitel vagy a részletek törlesztése és a 
kamatok fizetése ne e bérjövedelmüket, hanem a társaság nyereségét terhelje. 
(Tulajdonos… 2011) Amerikában 10-12 millió munkástulajdonos van, ezek 
egynegyede többségi tulajdonos, ellenőrző pakett tulajdonosa.

A rendszerváltás előtt felállítottak egy munkavállalói résztulajdonosi 
programbizottságot, az ún. MRP-bizottságot, amelynek feladata az ameri-
kai ESOP magyarországi meghonosításának előkészítése volt. A bizottságnak 
Bokros Lajos is a tagja lett, a szakszervezetet Mocsáry József közgazdász kép-
viselte, valamint a bizottság tagja volt még egy ezzel a témával foglalkozó szo-
ciológus is: Lukács János. A bizottság elnöke Martonyi János volt. A bizottság 
elkészített egy anyagot arról, hogy a törvényprogram-csomagba kerüljön bele 
egy MRP rész, és a rendszerváltáskor az állami tulajdon egyik hivatalos le-
építési útja legyen a munkástulajdonba adás. Maga az anyag végül nem került 
bele a törvénybe. 

Az Antall-kormány később hozott egy MRP törvényt, az 1992. évi 
XLIV. törvényt A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról, ami egy 
csonka MRP-nek tekinthető. Az eredetileg elkészült MRP törvényterve-
zetet, amelyet a fent említett bizottság állított össze, alaposan lerontották, 
és alkalmassá tették visszaélésekre. Az állami tulajdon privatizációjánál öt 
százalékban maximálták a munkástulajdont, amit fél áron vehettek meg 
az érdekeltek. 1992 augusztusában lépett életbe ez a csonka MRP törvény. 
2002-ben – Kiss Péter (MSZP) javaslatára – az akkori kormány megbízást 
adott az MRP törvény módosítására, ami 2003-ban megtörtént. 

7. A Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) szerepe
A BAL első felhívását 1988. szeptember 28-án adta ki, amiben bejelentet-

ték, hogy megkezdték az egyesülés szervezését, valamint csatlakozásra szó-
lították fel a hasonló gondolkodású munkásokat, értelmiségieket, diákokat, 
mozgalmakat és csoportosulásokat. Már ebben az első felhívásukban dek-
larálták azt a „harmadikutas” (se nem kapitalizmus, se nem államszocializ-
mus) alternatívát, amelyet mind a mai napig képviselnek:

„A magyar társadalom a nyolcvanas évek második felére egy nyílt általá-
nos válság küszöbéhez érkezett. Kiéleződtek a nemzeti jövedelem elosztása 
körüli küzdelmek, elszaporodtak a legkülönfélébb – egymással is harcban 
álló – önigazoló ideológiák és reformtörekvések. A jelenlegi körülmények 
között szükségét érezzük annak, hogy megszerveződjenek azok az erők is, 
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amelyek a társadalom jövőjét nem a neosztalinizmus és újkonzervativizmus 
valamilyen változatában vagy kombinációjában képzelik el. Ezért bejelent-
jük, hogy a mai napon megkezdjük a Baloldali Alternatíva Egyesülés szerve-
zését.” („Baloldali Alternatíva”… 1988)

Az alapítók, illetve az első csatlakozók között olyan ismert személyisé-
gek is voltak, mint Andor László, Bizám György, Görög Tibor, Havas Ferenc, 
Juhász József, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Karvalics László, Krausz 
Tamás, Lóránt Károly, Lugosi Győző, Makai Mária, Márkus Péter, Mocsáry 
József, Murányi Zoltán, Szabó András György, Szalai Pál, Szász Gábor, Szi-
geti Péter, Szűcs Katalin, Tálas Péter, Thoma László, Trencsényi László, Tütő 
László.

A BAL több száz tagja kere� e és megtalálta a kapcsolatot és az együtt-
működést a hasonló célkitűzésű szervezetekkel és személyekkel nemcsak 
Magyarországon, Közép-Európában és Nyugat-Európában, hanem az Egye-
sült Államoktól és Oroszországtól Ausztráliáig. Nem utolsósorban a köz-
vetlen demokráciára való törekvés miatt csatlakozott a szervezethez az ún. 
demokratikus ellenzék több tagja (így Szalai Pál és Mikes Tamás). Egy, a 
nyolcvanas évek eleje óta működő szellemi műhelyből (a BAL-hoz közel álló 
folyóiratként) alakult meg 1989-ben az Eszmélet.

A BAL egy dokumentuma szerint „A »Baloldali Alternatíva« Egyesülés 
történelmi jelentőségű eseménynek tartja, hogy a Herendi Porcelángyárban 
és a Péti Nitrogénműveknél megalakultak a munkástanácsok. E kezdemé-
nyezést nyilvánvalóan az üzemek, vállalatok egész sora fogja követni. Egy-
szer s mindenkorra vége annak a korszaknak, amikor a hatalom birtokosa, 
a politikai bürokrácia – a régi tőkés recept szerint – egyszerűen a munká-
sok, a bérből és fizetésből élők vállaira rakhatta a válság terheit. A »Balolda-
li Alternatíva« Munkásbizottsága felhívja az üzemek és gyárak munkásait, 
hogy fogjanak össze a velük tartó műszaki és gazdasági szakemberekkel. A 
munkástanácsok irányítása alatt dolgozzanak ki ellenterveket a vállalatok 
kiárusításával, a tömeges elbocsátásokkal szemben, az inflációt gerjesztő, ár-
emelésekre épülő katasztrófapolitika ellen!

A »Baloldali Alternatíva« Egyesülés kész minden szakmai segítség meg-
adására.” (BAL Munkásbizottsága 1989)

A szervezet legintenzívebb éve az 1989-es volt, azonban az MDF hata-
lomra kerülése után fokozatosan háttérbe szorult, és a mai napig civil szerve-
zetként tevékenykedik szerény számú tagsággal. Tütő László filozófus, (aki 
egyike volt az alapítóknak) az egyesülés huszadik évfordulójára írt cikkében 
többféle magyarázatot ad, miért nem tudták sikeresen képviselni a dolgozói 
tulajdon kérdését a nagypolitikában: 

„A BAL számos kísérletet tett a társadalmi önszerveződés elősegítése 
érdekében, de ezek – a végeredményt tekintve – sikertelenek maradtak. 
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A kudarc egyik fő oka az aktuálpolitika: a civil önszerveződés (ezen be-
lül a közösségi önvédelem) gondolata nem tudott érdemben konkurálni a 
többpárti parlamentarizmussal (illetve a hozzá kapcsolódó illúziókkal). A 
politikai pártokban, a politikusokban való reménykedés – a lakosság döntő 
többségénél – erősebbnek bizonyult a saját kezdeményezés, önálló döntés és 
személyes felelősségvállalás alternatívájával szemben.

A végső sikertelenség másik oka magának a szervezetnek a történetében, 
tevékenységében rejlik. A BAL rendezvényeinek és állásfoglalásainak a több-
sége nem közvetlenül a megfogalmazott általános célkitűzéshez illeszkedett, 
nem annak lett alárendelve. A gyakorlati feladatra való összpontosítást el-
méleti, ideológiai, sőt aktuálpolitikai témák hátráltatták. Vélhetően ez is sze-
repet játszott a tagság elöregedésében, az aktív tagok megfogyatkozásában.” 
(Tütő 2008) Mindehhez hozzátehetjük még, hogy a dolgok „objektív logiká-
ját” ne tévesszük szem elől: a történelmi-politikai feltételek nem kedveztek 
a közösségi cselekvés ezen új kísérletének, melyet végső soron a kapitalista 
re� auráció szorított a perifériára.

8. A BAL a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon
A BAL javaslatára, nyomására, hosszú viták után végül Tölgyesi Péter 

megfogalmazásában bekerült a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásain kezdemé-
nyezett követelés az 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról 12.§. 
(2) bekezdésébe: 

„(2) Az állam elismeri a termelői önigazgatás és önkormányzat tulajdo-
nának létrejöttét és működését.”

Az Alkotmánynak ez a szakasza az alkotmányosan védett tulajdonfor-
mákról szólt. 1990. április 29-én megállapodott az MDF és az SZDSZ arról, 
hogy módosítják az új Alkotmányt, és kiveszik belőle a dolgozói közösségek 
tulajdonának jogi lehetőségét, amivel kihúzták az alkotmányos alapot a ter-
melői önigazgatás tulajdonformáját képviselő munkástanácsok alól. Most 
csak az államigazgatási, a magán- és a szövetkezeti tulajdont védi az állam. A 
módosított Alkotmány erre vonatkozó részét így változtatták meg:

„7.§. (1) Az Alkotmány 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát.” (1990. 

évi XL. törvény)
Mivel a paktum az 1990-es képviselőválasztások után történt, ezért a 

tulajdoni szerkezet jogi keretének egyoldalú megváltoztatását többen nem 
tekintették legitimnek. Például a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) 
és a parlamenti pártok egyik találkozója előtt kiküldött TÉT előterjesztés 
kétségbe vonta a tulajdoni szerkezet legitimitását, de ezt az MDF képviselője 
felháborítónak találta, mert szerinte 1990 tavaszán a választók erre szavaz-
tak. Sokan azzal érveltek, hogy az MDF aláírta a kerekasztal dokumentu-
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mait, támogatott munkástanácsokat, vagyis írva és ráutalva is a dolgozói 
tulajdon mellett állt ki a választások előtt, de a már alá nem író SZDSZ-szel 
másról kötött paktumot. 

Ezzel a módosítással végképp megszűnt a dolgozói tulajdon bevezetésé-
nek lehetősége, a tulajdonosi munkástanács mozgalom kénytelen volt feladni 
eredeti célkitűzéseit, és ez volt a közvetlen oka és háttere a MOSZ-ban a Pal-
kovics-féle irányzat felülkerekedésének.

9. MunkáR anácsok Információs Irodája
A BAL és a szerveződő munkástanácsok megalakították a MunkáR a-

nácsok Információs Irodáját Thoma László vezetésével, amely a működő és 
szerveződő munkástanácsok szakértői és tanácsadó testületeként funkcio-
nált. Műszaki, közgazdasági, politikai-jogi szakértők társadalmi munkában 
látták el a munkástanácsokat a szükséges információkkal. Pártoktól függet-
len volt, elsősorban a munkástanácsok közötti információcserét szolgálta, és 
szakértőket is közvetített. Ha az Országos Szövetség valamely állami vagy 
érdekvédelmi szervezetben szakértővel kívánta képviseltetni magát, akkor a 
Munkástanácsok Információs Irodája segítette ebben. A munkástanácsokat 
ezenkívül gyakorlati tanácsokkal is ellátta. Egy részletet közlünk a munkás-
tanácsoknak szóló útmutatójukból:

„Hogyan kezdjünk hozzá az MT szervezéséhez?
1.  A vállalat egyes szervezeti egységeiben tartsunk munkásgyűléseket (ha 

kell, műszakonként), ahol eldöntjük, hogy mi a célunk a MT megalakí-
tásával. A megalakulást titkosan szavazzuk meg, és kössük magunkat 
a 2/3-os részvételi arányhoz és ezen belül a 2/3-os egyetértő szavazati 
arányhoz. A munkásgyűlésről készüljön hivatalos jegyzőkönyv. A ko-
rábban megfogalmazott létszámarányos norma szerint válasszuk meg 
az egység küldöttjét a vezetőségbe. Második fordulót javaslunk. Elő-
ször a jelöléshez adjanak a dolgozók titkosan javaslatokat. Ezek a nevek 
kerüljenek fel a jelölőlistára, s ezekből válasszanak a résztvevők megint 
titkosan más küldötte(ke)t.

2.  A küldöttek üljenek össze és fogalmazzák meg alapszabály-tervezetü-
ket.

3.  A küldöttek beszéljék meg választóikkal az alapszabály-tervezetet, és 
ha szükséges, többszöri egyeztetés után véglegesítsék.

4.  Az egyesülési törvény alapján jegyeztessék be a munkástanácsot mint 
egyesületet a bírósági nyilvántartásba.

5.  Ezzel az aktussal a munkástanács jogi személlyé vált, és mint ilyen a 
közösség nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

6.  A munkástanács mint jogi személy tárgyalhat tagjai, a teljes dolgozó 
kollektíva nevében a vállalatvezetéssel, a vállalatot részben vagy teljes 

Mark Pittaway.indd   475 2012.11.21.   18:36:42



476  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

körűen megvásárolni szándékozó vevő-aspiránssal, illetve a felsőbb 
irányító szervekkel, céljai elérése érdekében.

7.  A munkástanács – külső szakértők bevonásával – vizsgálja felül a válla-
lat gazdasági vagy átalakulási programjait, s dolgozzon ki – a dolgozók 
testületeként – alternatív programot.” (Hogyan… 1990, 172)

10. A munkáR anácsok első parlamentje és a MOSZ megalakulása
1989. december 2-án a szakszervezetek oktató központjában (néhai 

SZOT Iskola) a BAL és a Munkástanácsok Információs Irodája országos 
munkáskonferenciát rendezett. 1990 elején tucatjával alakultak a munkás-
tanácsok, a számuk akkoriban meghaladta a százat is, gyakorlatilag az üze-
mekben átvették a hatalmat. 

1990. február 24-re a Munkástanácsok Információs Irodája megszervezte 
a Munkástanácsok 2. Országos Találkozóját, amely létrehozta a Munkáspar-
lamentet. A Munkásparlament megalakította a Munkástanácsok Országos 
Szövetségét (MOSZ), és elnöknek Somlay Lajost (akit futballbíróként is is-
mertek a 60-as években), az egyik 1956-os munkástanács vezetőjét válasz-
totta. Érdekes, hogy ezen a tanácskozáson Bokros Lajos (későbbi pénzügy-
miniszter) határozottan a munkástanácsok mellett szólalt fel. A tanácskozás 
résztvevői nem a piaci tulajdonszerzés lehetőségéből indultak ki, hanem az 
1917–19-es és az 1956-os munkástanácsok hagyományaiból. Az alakuló ülé-
sen teljes egyetértés volt a tekintetben, hogy a Munkástanácsok Parlament-
jének az 1956. október 31-i ülésen elfogadott dokumentum legyen a kiindu-
lópontja. Ennek szellemében az alapító dokumentumukban alapvető célként 
fogalmazták meg a következőket: „A vállalati dolgozók önvédelmi összefogá-
sa, az átalakuló társadalmunkban jelentkező új helyzetek, problémák megol-
dására. Az erre a célra szerveződött munkástanácsok szövetségeként szervezi 
azok együttműködését, közös tevékenységét. Fő cél a vállalati dolgozók tulaj-
donának a megteremtése, legalább résztulajdonként, távlatilag elsőbbségi tu-
lajdonként. Ennek érdekében szervezi az alkalmazotti részvényprogramokat, 
a vagyonkezelői jog megszervezését, ezek továbbfejlesztését és más lehetséges 
megoldások kidolgozását és alkalmazását.

A szövetség a közös célok érdekében szervezi a munkástanácsok együtt-
működését, információcseréjét, közös fellépését és képviseli a munkástaná-
csok közös érdekeit.

A szövetség tagjai közös erővel kölcsönösen védik egymást.” (Az eredeti… 
1995, 198) 

Ezt az alapszabályt 1990. július 14-én hatályon kívül helyezték, amikor 
az MDF-es munkástanácsok Palkovics Imre vezetésével új elnökséget vá-
lasztottak. Erről fentebb már említést tettem a munkástanácsi irányzatok 
kényszeregyesülésénél. 
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A BAL Egyeztető Bizottsága az alábbi állásfoglalást adta ki a Munkásta-
nácsok Országos Szövetségének megalakulásáról 1990. február 24-én:

„Korszakos jelentőségűnek tartjuk, hogy február 24-én összeült a Mun-
kástanácsok Parlamentje, és megalakította a Munkástanácsok Országos 
Szövetségét. E szövetségnek legfontosabb feladatai:

1.  összehangolni és erősíteni az egészen különböző okok miatt létrejött 
munkástanácsoknak (mint a munkavállalók önvédelmi szervezetei-
nek) a küzdelmét;

2.  szervezni a bérmunkások szolidaritását az elbocsátások elleni és a dol-
gozói tulajdon megteremtéséért vívott harcban;

3.  biztosítani e törekvések politikai képviseletét.
A munkástanácsok dolgozói kezdeményezésre jönnek létre, és beleszólást 

követelnek a vállalati ügyek intézésébe, a munkavállalók sorsának irányításá-
ba. A közvetlen, részvételi demokrácia elvei szerint, alulról építkezve működ-
nek. Ezért úgy ítéljük meg, hogy a munkástanácsok országos hálózata alapjává 
válhat egy olyan társadalmi ellenhatalomnak, amely képes a gazdasági és a po-
litikai bürokráciával szemben megvédeni a dolgozók társadalmának valóságos 
érdekeit.” (BAL állásfoglalása… 1990)

11. A munkáR anácsok és a szakszervezetek
A szakszervezeti mozgalom újjászervezésének kísérlete (akár új érdekkép-

viseletek formájában, akár pedig az egykori állami szakszervezetek „kisajátítá-
sával”, illetve megújításuk révén) megmutatta, hogy a munkások nem bíznak 
a munkahelyi érdekképviseletben. A szakszervezeti aktivisták és a munkás-
ellenzék súlytalanná vált és alárendelődött a középosztálybeli és értelmiségi 
érdekeknek az új pártokban, vagy pedig teljesen marginalizálódott. Thoma 
László (1998, 247) így magyarázta a szakszervezetek légüres térbe kerülését:

„1989 nyarától kezdve a munkavállalók egyre kisebb eséllyel tudták véde-
ni a munkahelyeket. A munkavállalói tulajdonszerzés célja és értelme telje-
sen bizonytalanná vált. (Pontosabban szólva: az ilyen kísérleteknek is inkább 
a munkahelyek védelme volt a valódi célja.) De mivel a szakszervezeteknek 
intézményesen a privatizációra nem volt komoly befolyásuk, a helyzet a szak-
szervezetekkel szemben az amúgy is erősödő bizalmi válságot mélyítette.”

AZ 1989-ES MUNKÁSTANÁCSOK TAPASZTALATAI

A munkástanácsoknak 1990 végén kb. 19 600 tagja volt, ami azoknak az 
embereknek a számát tükrözi, akik egyszer beléptek valamely munkásta-
nácsba; a tagdíjat fizetők száma ennél lényegesen kisebb volt. A munkástaná-
csok igazi tömegmozgalommá nem is válhattak, hiszen a magyar munkások 
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alapvető tömegei egyáltalán nem rendelkeztek a demokratikus ellenálláshoz 
szükséges képességekkel, szervezetekkel, nemzeti (és nemzetközi) szintű 
kapcsolatokkal. Marginalizálódásuk egyik fő oka, hogy nem hittek a saját le-
hetőségeikben (akkoriban nem is igen értették, mit is neveznek privatizáció-
nak), másrészt a múltban sem szerezhettek tapasztalatokat az önszerveződés 
terén a paternalista állami keretek között. 

Ennek ellenére világossá vált, hogy a részvények munkástulajdonlása ön-
magában még nem oldja meg a problémát, hiszen az csak abban az esetben 
életképes, ha a munkások a részvényeikkel együtt meghatározó beleszólási 
jogot kapnak a termelés ügyeibe képviselőiken keresztül. A közösségi tu-
lajdon különböző formáinak felkarolása a lengyel Szolidaritás mozgalomtól 
az 1989-es orosz munkásbizottságokig azt bizonyították – mint korábban 
igyekeztem aláhúzni –, hogy a közösségi tulajdon mint a gazdálkodás egyik 
szektora csak akkor életképes, ha olyan demokratikus állam létezik, amely-
ben alkotmányosan deklarálják e szektor létezését. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy az államnak ezt a szektort gazdaságilag is támogatnia kell éppen úgy, 
ahogyan azt teszi az állami és magánszektor esetében.

A munkástanácsi mozgalom másik tapasztalata, hogy egyidejűleg a kö-
zösségi tulajdonlás különböző formái jöttek létre és léteztek egymás mellett. 
A közvetlen munkástanácsi tulajdonlás az állami tulajdon közvetlen mun-
kásellenőrzését jelenti, ilyen értelemben az állami tulajdon társadalmasítá-
sának egy fokáról van szó. A fentebb idézett dokumentumok arra utalnak, 
hogy elképzeléseik szerint e termelési forma rendszerszerű működését szor-
galmazták. A becslések szerint több ezer ember közös erőfeszítésének ered-
ményeként létrejött munkástanácsi tulajdont (gyárakat, különböző nagy-
ságú üzemeket) mindaddig sikerrel üzemeltették, amíg az állam vagy az új 
tőkés magántulajdon – jogi-politikai és piaci úton – meg nem fojtotta.

Másfajta dolgozói tulajdonosi forma az állami vagy magántulajdonú vál-
lalatokból való résztulajdonlás. Ez a forma is működött, ám a menedzser ér-
dekek hatására a törvények a dolgozói tulajdont rendkívül kis százalékban 
engedélyezték. Ez a tapasztalat is mutatja, hogy a közösségi tulajdon nem 
működésképtelen vagy bukásra ítélt, hanem tudatosan korlátozták (korlá-
tozzák) életterét. 

Pozitív tapasztalat azonban e téren az, amely a munkástanácsokat a 
vállalati menedzsment tárgyalópartnereként mutatja; a tanács számos, a 
tőkés vállalkozó önkényét korlátozó intézkedéseket hozott, ahhoz hason-
lóan, ahogyan a németországi üzemi bizottságok (de rövid létezésük megint 
nem véletlen). A külföldi tőkések az otthoninál (például a németországinál) 
kedvezőbb feltételekkel akartak bejönni a magyarországi vállalatokba, ezért 
mindenáron ragaszkodtak a munkásönvédelem szerveinek szétveréséhez, 
betiltásához.
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Az is kiderült, hogy a tulajdon, a hatalom és a gazdaság-gazdálkodás kér-
dései szervesen összefüggnek. 1989 munkástanácsainak „naivitása” abban 
állt, hogy alábecsülték az állam és benne a kormányhatalom szerepét. Nem 
véletlen, hogy az a munkástanácsi irányzat maradt csak életben (jóllehet a 
periférián), amely feladta az eredeti tulajdonosi törekvéseket, tradíciót; és a 
hatalom nyomására, valamint anyagi csábítóereje hatására közönséges szak-
szervezetté vedlett vissza.

Érdekes az a tapasztalat is, hogy a közösségi tulajdonlás megszilárdítja 
a dolgozók közötti szolidaritást és összetartást. Azok a szakirodalomban 
gyakran fellelhető érvek, elsősorban közgazdászoktól (Kornai János, Sós 
Károly Attila, Lengyel László stb.), hogy a közösségi tulajdon a piacgazda-
ság értelmében nem versenyképes, gazdaságtalan, nem hatékony stb., nem 
meggyőzőek. Ugyanis maguknak a közösségi szektorban dolgozóknak kell 
eldönteniük, hogy mit tartanak gazdaságosnak és hatékonynak. Nem biz-
tos, hogy a termékek, az áruk cseréje kizárólag piaci úton szervezhető meg, 
hiszen minden a lehetőségektől, a társadalmi környezettől függ. A közvetlen 
csere az egyes közösségek, szabad gazdasági társulások, önkéntes szövetke-
zetek stb. között regionális vagy nemzeti méretekben nem szerveződhetett 
meg, tehát nem tudhatjuk, mire jutottak volna.

Az a tény, hogy napjainkban is számos közösségi kísérlet létezik a gazdál-
kodás terén, elgondolkodtató e törekvések erős történelmi gyökereit illetően. 
Hogy rendszerként működhetne-e egy, a közösségi tulajdonra épülő gazdál-
kodási és társadalmi mechanizmus, függetlenül a tőkétől és a bürokráciától, 
az kérdés marad. Mindaddig utópiának tűnik, amíg meg nem valósul.

Megjelent: Eszmélet 91. sz.
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BARTHA ESZTER

Rendszerváltó szociológia: Kritikai 
diagnózisok1

Szalai Erzsébet: Globális válság, magyar válság, alternatívák;

Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában;

Ladányi János: Leselejtezettek: A kirekesztett népesség társadalom- 
és térszerkezeti elhelyezkedésének átalakulása Magyarországon a 
piacgazdasági átmenet időszakában.

Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2012

Témaválasztásom nem véletlen. Markot mindig nagyon foglalkoztatta a 
magyar társadalomtörténet – nemcsak a munkástörténet, ami szűken vett 
szakterülete volt, hanem buzgón olvasta a legújabb szociológiai irodalmat 
is, ami nem csoda, hiszen angol PhD-ösztöndíjasként az MTA Szociológi-
ai Intézetében volt a mentora. Rendszerkritikai szemlélete akkor talán túl 
sok is volt azoknak a szociológusoknak, akik a baloldalt a gyűlölt pártálla-
mi múlttal rokonították (és amire volt is okuk, hiszen sokaknak beleszóltak 
a témaválasztásába, igyekeztek őket megfélemlíteni, stb.). Markot emellett 
szenvedélyesen érdekelte a mai magyar politika – utolsó, magyarul megje-
lent munkájában a munkásság és a rendszerváltás kapcsolatáról írt. Elégtétel 
lehetne számára, hogy a szociológia megint kritikai irányba fordult – nem 
függetlenül a magyar társadalomban bekövetkezett politikai változásoktól, 
amelyeket itt most nem áll módomban tárgyalni. Viszont a régi-új, társa-
dalomkritikai irányvonal biztosan nem lenne ellenére. Három nagy munka 
áttekintésével szeretnék tisztelegni Mark emléke és a baloldal és a magyar 
társadalom jobbítása iránti szenvedélyes elkötelezettsége mellett. 

Nem véletlen, hogy megszaporodtak a rendszerkritikai irányultságú szo-
ciológiai munkák, hiszen ma már elmondható: nemcsak a rendszerváltás 
utáni Magyarország története nem alakult úgy, ahogyan azt a rendszervál-
tásban sokszor aktívan is közreműködő társadalomtudósok, szociológusok 
1989-ben optimistán feltételezték, de kísérlet történik az akkor kialakított 

1  A tanulmány elkészülését a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta.
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parlamentáris rendszer és demokratikus berendezkedés átalakítására, vagy 
legalábbis korlátozására. Elgondolkodtató, hogy a rendszerváltással létrejött 
új rendszer valójában milyen kevés legitimációval rendelkezett, ha egy olyan 
párt szerzett kétharmados parlamenti többséget, amelyik nyíltan szembehe-
lyezkedik az elmúlt húsz év történetével (pontosabban azzal az időszakkal, 
amikor szocialista-liberális koalíció kormányzott – a demokratikus szabá-
lyoknak megfelelően), miként az is, hogy a magyarok többsége csalódott a 
rendszerváltásban és nagyobb rendre és biztonságra vágyik, amelyért cserébe 
sokan beérnék kevesebb szabadsággal is. Hangsúlyozom, nincsenek könnyű 
helyzetben azok a szociológusok, akik az államszocializmus idején kritiku-
san viszonyultak a dogmatikus vagy ortodox kommunistákhoz és vagy a 
piacpárti reformereket támogatták, vagy pedig – gyakrabban – a rendszer 
egészét megkérdőjelezték, és az ország demokratikus átalakításában látták 
a kivezető utat, amelyhez elengedhetetlennek tűnt a piacgazdaságra való 
átállás. Miután csalódtak az „emberarcú szocializmusban” és abban a lehe-
tőségben, hogy a párt demokratikus átalakításával jobb szocializmust lehet 
építeni, közülük csak nagyon kevesen csatlakoztak azokhoz, akik továbbra is 
baloldali alternatívákat kere� ek az államszocializmussal szemben. Ezt azért 
fontos szem előtt tartani, hogy lássuk: miközben a rendszerváltás első évei-
ben világossá vált, hogy nem olyan típusú kapitalizmus, demokrácia és civil 
társadalom fog kialakulni Magyarországon és a legtöbb kelet-európai or-
szágban, mint a normatívnak tételezett Nyugaton, kevesen jutottak el odáig, 
hogy a kapitalista világrendszer működésében keressék a szociológusok által 
feltérképezett társadalmi bajok fő okát.

Sokakat a rendszerváltás előtt kialakult liberális meggyőződésük is gátol-
hatott abban, hogy túlzottan kemény kritikát fogalmazzanak meg a rend-
szerváltás után kiépülő magyar kapitalizmus természetéről, de az is igaz, 
hogy a szociológiában – éppen azért, mert az államszocializmusban ez a 
tudomány volt talán a legjobban kitéve a politika nyomásának – nem volt 
„divat” a rendszerkritika, hiszen a kapitalizmus-kritikát sokan a régi rend-
szer mentegetésével, vagy pedig egyenesen a rendszerváltás eredményeinek 
tagadásával azonosították. Van valami szomorú irónia abban, hogy Szelényi 
Iván, akit az államszocialista rendszer emigrációba kényszerített, jobban 
bírálta a magyar kapitalizmust és általában a kapitalista rendszert, mint a 
hazai kutatók, akik egy ilyen kritikával könnyebben kitehették magukat a 
„marxizmus” vádjának. Éppen ezért örvendetes, hogy – hála a L’Harmattan 
Kiadó közreműködésének – 2012-ben három rendszerkritikai kötet is meg-
jelent, olyan elismert hazai szakemberek tollából, mint Ferge Zsuzsa, Szalai 
Erzsébet és Ladányi János. Ami közös a három munkában, hogy miközben 
mindegyik távolságot tart az államszocialista rendszertől, kemény kritikai 
képet fest a magyar újkapitalizmusról is – mindezt szigorúan tények, szoci-
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ológiai felmérések vagy statisztikák tükrében. Itt kell megjegyeznünk, hűen 
a szerzők intencióihoz, hogy Ferge Zsuzsa és Ladányi János nem a tőkés ter-
melési rendszer egészét, hanem a magyarországi formációt bírálják, illetve 
veszik górcső alá, míg Szalai Erzsébet az egész világrendszerrel szemben fo-
galmaz meg igen kritikus gondolatokat. Az ismertetést Szalai Erzsébet köte-
tével kezdem, mert az ő témája a legátfogóbb, Ferge Zsuzsa könyvével foly-
tatom, aki elsősorban a hazai szociálpolitikával és a szegénység kérdésével 
foglalkozik, és Ladányi János kötetével zárom, aki azt a kérdést járja körbe, 
hogyan adódik össze a hátrányos helyzetű kistelepüléseken a depriváció.

Szalai Erzsébet a rendszerváltó társadalomtudósok azon nemzedékéhez 
tartozik, amelyik a liberalizmust lázadásként élte meg. Nemcsak megélés volt 
ez, hanem kockázattal járó cselekvés is, hiszen még az 1980-as években is ko-
moly retorzióval járt a rendszerkritikai gondolkodás, főleg akkor, ha a kutató 
a nyilvánossággal is meg akarta osztani felfedezéseit. A társadalomtudomány 
ebből a szempontból különösen érzékeny terület volt, hiszen eredményei – 
amennyiben a kutató nem akarta meghamisítani az igazságot – alapvetően 
ellentmondtak a dogmatikus kommunisták világképének és a marxista–le-
ninista legitimációs ideológiának, amelyet ekkorra meghaladott az idő. Sza-
lai Erzsébet a Beszélő köréhez tartozott, amelynek szerzője és terjesztője is 
volt. Részt vett a Szabad Kezdeményezések Hálózatának megalapításában, 
amelyből később kialakult az SZDSZ. Szalai Erzsébet azon kevés szocioló-
gusok egyike, aki már a rendszerváltás idején kiábrándult a liberalizmusból, 
és – ahogyan a kötetben megjelent egyik interjújában fogalmaz – radikális 
baloldalinak vallja magát. Eszmei-ideológiai nézeteivel lehet vitatkozni, az 
azonban egyértelmű: elkötelezettsége mindig a vesztesek oldalára állítja, 
hiszen a rendszerváltás vitathatatlanul rengeteg vesztest produkált. Szalai 
Erzsébetnél – ahogyan ez kiderül a kötetben foglalt interjúkból és publicisz-
tikai írásokból – a baloldali elkötelezettség mélyen átélt személyes sorsot (is) 
jelent, ami sokszor követelt a szerzőtől nagy áldozatot: politikai meggyőző-
dése nemcsak liberális barátaitól távolította el, hanem akkor is kiállt elvei 
mellett, amikor ezzel az elvhűséggel állását kockáztatta (az új rendszerben 
is). Az interjúkból kibontakozó személyes élettörténetet mindenképpen 
ajánlom azok figyelmébe, akik kíváncsiak egy rendszerváltó értelmiségi sok 
szempontból „szabálytalan”, de erkölcsileg mindenkor támadhatatlan élet-
útjára.

Az interjúkból azonban nemcsak a személyes életsors bontakozik ki, ha-
nem Szalai Erzsébet társadalmi-politikai állásfoglalása is, amely mintegy ke-
retet ad a kötet első részébe beválogatott tanulmányoknak az elmúlt tíz év 
terméséből. A tanulmányok felrajzolják a rendszerváltás utáni Magyarország 
hatalmi- és elitstruktúráját, és igen pesszimista képet fe� enek a hazai mun-
ka–tőke viszonyról egy meggyőződéses baloldali számára: „Az alacsony ke-
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resetek és a túlhajszoltság mellett a munkásság nagy részének foglalkoztatási 
helyzetét a teljes kiszolgáltatottság jellemzi. Az egészségügyi ellátást, nyugdí-
jat és rendszeres szabadidőt nem biztosító szürke-és feketemunka Liskó Ilona 
kutatásai szerint jóval kiterjedtebb, mint az előző rendszer idején volt (az e 
szférában ledolgozott munkaórák száma legalábbis megduplázódik).2 És míg 
korábban csupán kiegészítette a szocialista nagyüzemekben kapott béreket, 
most a legális munka mellett és helyett egyaránt végzik. A kizárólag szürke- 
és feketemunkát végzők aránya az összes foglalkoztatottakon belül csaknem 
harminc százalék (Ádám Sándor és Kutas János számításai alapján). Ráadá-
sul ezen tevékenység piaci értéke – a túlkínálat következtében – az előző 
rendszerben kialakult színvonalhoz képest jelentősen csökkent3.” (Szalai 
2012, 54) A teljes kiszolgáltatottság dimenziói azonban tovább sorolhatók: 
a munkajogi szabályok képlékenysége, megalázó állásinterjúk, a feketemun-
kával együttjáró állandó bizonytalanság. Miközben ma szokás „leleplezni” a 
Kádár-korszak munkásszállóit mint ínséges tömegszállásokat, Szalai jó ér-
zékkel rámutat, hogy a szállás hiánya is sokszor gátja a foglalkoztatásnak (ez 
Ladányi Jánosnál is hangsúlyosan szerepel – a mélyszegénységben élőknek 
esélyük sincs olyan helyre költözni, ahol kaphatnának munkát). Szalai ugyan-
akkor tisztában van azzal, hogy az új munkásságnak a kiszolgáltatottságon 
túl nem sok köze van a régihez. A fiatalokról szóló könyvében a munkásokat 
úgy definiálja, mint „azokat, akik munkaerejük áruba bocsátásából élnek, és 
(de) ezen belül sem »irányítástechnikai«, sem más szellemi szempontból nem 
töltenek be csúcsvezetői pozíciót. Ez a meghatározás tehát kéttényezős: egy-
felől a tőke–munka viszonyt, másfelől a munkamegosztásban elfoglalt helyet 
tekinti az adott társadalmi réteg (rétegek) megkülönböztetése alapjának.”4 A 
szerző egyik fontos megállapítása, hogy a munkamegosztásban elfoglalt hely 
továbbra is döntő szerepet játszik a társadalmi rétegződésben; mint ahogyan 
(nem véletlenül) a munkanélküliek állnak a hierarchia legalján, és közülük 
sorolták be a legtöbben magukat az alsó középosztályba vagy a munkanélkü-
liek „lúzer” táborába. A munkásságon belül Szalai Erzsébet megkülönbözteti 
a stabil munkaerő-piaci pozíciójú diplomásokat, az instabil munkaerő-piaci 
pozíciójú diplomásokat, a stabil munkaerő-piaci pozíciójú diplomanélkülie-
ket, és az instabil munkaerő-piaci pozíciójú diplomanélkülieket. Fontos itt 
megjegyezni, hogy a diploma csak belépőül szolgál a „jobb” munkahelyek 
világába; garanciát nem jelent, viszont nélküle a „lúzerek” csak a csodában 

2  Forrás: Liskó Ilona: Pályakezdő szakmunkások követéses vizsgálata. Oktatáskutató Intézet. 
Kutatási zárótanulmány (kézirat, 1999). 

3  Forrás: Ékes Ildikó: A gazdaság árnyéka avagy a rejtett gazdaság. Budapest, Rejtjel Kiadó, 
2003.

4  Forrás: Szalai Erzsébet: Koordinátákon kívül: Fiatal felnőttek a mai Magyarországon. Buda-
pest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2011, 80.
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vagy az elvándorlásban reménykedhetnek, ha javítani akarnak helyzetükön. 
Szalai Erzsébet emellett – korábbi munkáskutatásaira támaszkodva5 – meg-
különbözteti a multinacionális szektor munkásait a hazai ipar „buheráló”, 
rosszabb helyzetben levő, kizsákmányoltabb munkásságától. Felosztása és 
következtetései egybecsengenek Ferge Zsuzsa megállapításával, aki szintén 
fragmentáltnak nevezte a hazai munkástudatot.6

Fontosnak tartom még kiemelni a definícióból a munkavállalók kettős 
helyzetét. Szalai Erzsébet azt írja, hogy a multiknál alkalmazott munká-
sok – miközben jobban keresnek a hazai átlagnál – természetesen ki vannak 
zsákmányolva, hiszen jóval olcsóbbak, mint a külföldi munkaerő. Ugyan-
ilyen kettős helyzet jellemzi az új kisvállalkozókat, akik egyfelől ~ eciális 
kizsákmányolók, másfelől azonban a hatalmi elithez tartozó gazdasági sze-
replőkhöz való viszonyukban ~ eciális kizsákmányoltak. (Szalai 2012, 72) 
Miközben ezt a kettős strukturáltságot a szerző fontos felismerésének tar-
tom, itt szeretnék rámutatni arra, amit egyébként a szerző is kiemel: hogy a 
multik még így is jobb feltételeket biztosítanak alkalmazottaiknak, mint a 
hazai vállalkozók, arról nem is beszélve, hogy az új középrétegek előtt sok-
szor megnyitnak egy nemzetközi karriert... Szalai Erzsébet kísérletét a mun-
ka–tőke viszonyának megragadására per~ ektivikusnak látom. Kritikaként 
említeném a külföldi munkavállalás és általában az EU-csatlakozással meg-
nyíló új lehetőségek aluldimenzionálását – a globális tőkének itt lehet pozitív 
társadalmi helyzet- és tudatformáló szerepe.

A kötet több tanulmányban is körbejárja a magyar kapitalizmus válságát, 
a globális válságot és a lehetséges forgatókönyveket. Hogy ezeket értelmez-
zük, vázoljuk fel a szerző gondolatmenetét! Szalai az 1970-es évek közepétől 
induló korszakot nevezi újkapitalizmusnak, amikor a profitráta általános 
süllyedését a globális tőke a neoliberalizmussal kívánja orvosolni. Ebbe a 
folyamatba illeszkedik a kelet-európai államszocializmus bukása, és a régió 
bekebelezése a kapitalista világgazdasági rendszerbe. Szalai alapvetően elhi-
bázottnak tartja a magyar integrációt, a külföldi tőke kiemelkedő szerepe 
és az egyoldalú, elsősorban a német exportra irányuló multinacionális ter-
melőstruktúra miatt. Tézise, hogy Medgyessy – szemben a közhittel – nem 
„osztogatott”, hanem az átmeneti növekedésből származó jövedelemtöbblet 
egy részét átcsoportosította a tőkétől a munkához. A gazdasági elit azonban 
nyílt támadásba ment át, és lényegében azóta – kormányzattól függetlenül – 
folytatódik a forráskivonás a közszférából és nő a munkaerő kiszolgáltatott-
sága. A globális válság felgyorsította ezt a folyamatot: a centrum a profitráta 
csökkenése ellen a periféria fokozódó kizsákmányolásával próbál védekezni, 

5  Szalai Erzsébet: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság, Kritika, 2004, 
33 (9), 2-6.

6  Szóbeli közlés.
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ami még tovább rontja a periféria helyzetét. Szalai megkockáztatja azt a fel-
tevést, hogy a további forráselvonás a periférián csak nyílt politikai diktatú-
rával lesz lehetséges.

Ez a korántsem pozitív szcenárió lényegében nem más, mint a logikus és 
következetes végigvitele annak a gondolatnak, hogy Magyarország periféri-
aként integrálódott a kapitalista világgazdasági rendszerbe, és társadalmát, 
politikai rendszerét tekintve is egyre inkább Latin-Amerikához idomul. Ezt 
a végkifejletet három esetben lehetne megelőzni, amelyeket a szerző részlete-
sen tárgyal: 1. fordulat következik be a centrumkapitalizmusban; itt a szerző 
kitért a globalizációkritikai mozgalmakra, az Occupy mozgalomra és a zöld 
szervezetekre, amelyek antikapitalista programmal lépnek fel; 2. kelet-európai 
összefogással; a periféria országai együtt nagyobb nyomást tudnak kifejteni; 3. 
a belső rendszerkritikai mozgalmak megerősödésével; bár ennek csak akkor 
lenne reális esélye a sikerre, ha 1. is bekövetkezne. Egyelőre ezek egyike sem 
látszik teljesülni; a kelet-európai összefogásnak különösen kevés esélye van. 
Fontosnak tartom Szalai azon megállapítását, hogy Magyarországon máig 
erős a rendiség hagyománya; ha ehhez hozzávesszük, hogy „a magántulajdo-
nos egyre láthatatlanabbá válásával és az egyéni informális és bürokratikus al-
kumechanizmusok előtérbe kerülésével” (2012, 123) globálisan is zajlik a tár-
sadalmi viszonyok refeudalizációja, akkor a kilátások éppen nem a nagyobb, 
hanem a kisebb szabadság irányába mutatnak. „Magyarország beszorított, 
félperifériás helyzetre-»ítéltsége« országmentő vezérek felemelkedését hívja 
elő” – írja Szalai (2012, 133). Egyet kell értenünk Szalai ezen megállapításával, 
noha érdemes hozzátenni: a félperifériás helyzetre-„ítélés” nem jelent deter-
minációt. Ha tudatában is vagyunk annak, hogy az ország lehetőségei és pers-
pektívái korlátozottak, mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy a nagyobb 
vagy a kisebb szabadságot választja-e. A rendiség továbbélését sem lehet csak a 
hagyományra, a feudális múltra, a Kádár-korszakra vagy akár a rendszervál-
tásra fogni. Szalai Erzsébet élettörténete is azt példázza: az egyénnek mindig 
vannak választásai. A Kádár-korszak létbiztonságát – még ha ezt a rendszer 
diktatúrával és szűkös per~ ektívákkal párosította is – a globális kapitalizmus 
korszakában semmilyen országmentő vezér nem tudja visszahozni. Ez épp-
olyan illúzió, mint a rendszerváltás azon ígérete, hogy a magyar kapitalizmus 
hasonlóan fog működni, mint az osztrák vagy a nyugatnémet, és hasonló élet-
színvonalat kínál majd az embereknek. Ebben az értelemben az országmentő 
vezér mítosza nem más, mint nacionalista mezben ugyanaz az illúzió. Az per-
sze nagyon jó kérdés, hogy az emberek meddig hisznek el egy illúziót.

Szeretném még kiemelni az „Egy humanista vívódásaihoz” c. tanul-
mányt. A szerző itt azt fejtegeti, hogy mi is marad a társadalmiságból, ami-
kor a modern világban a társadalmi szerepek többsége anonimmá válik, 
deperszonalizálódik, a hálózatoknak pedig többnyire csak munkaerőként, 
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fogyasztóként és ma már egyre inkább felhasználóként van szüksége az ato-
mizálódott egyedekre. Emellett végbemegy a társadalmi szintű racionális és 
irracionális összezavarodása is. Szalai ennek pusztító jeleit és következmé-
nyeit látja a mostani világgazdasági válságban: a piaci mechanizmus eszköz 
helyett öncéllá válik, tökéletesen elfoglalja a társadalmi felettes ént, és a tár-
sadalmi tudattalanba szorítja onnan az eszméket és értékeket. (2012, 141) 
Hozzátehetjük: ebbe a folyamatba illeszkedik a humán tudományok, azon 
belül a szociológia globális leértékelése (hiszen a bölcsészkarok visszaszorí-
tása, a felsőoktatás piacosítása mind globális fejlemény). Az irracionalizmus 
győzelme számtalan veszélyforrást rejt magában: a környezet pusztításától, 
az erőforrások felelőtlen pazarlásától és felélésétől kezdve a perifériára sod-
ródott munkanélküli tömegekig (akik közül sokan már nem tudnak visszail-
leszkedni a társadalomba), és a kontinensek, országok, emberek között folyó, 
egyre kíméletlenebb gazdasági versenyig. Szalai szerint, ha a nyugati típu-
sú kapitalizmus alulmarad ebben a versenyben, jelentős baloldali erők híján 
fennáll a fasizálódás veszélye is.

Szalai érvei mutatják, hogyan gondolkodik egy ízig-vérig humanista tár-
sadalomtudós, aki felelősséget érez nemcsak a diákjaiért, hanem az országért 
és tágabb értelemben a világ történéseiért is. Miközben elgondolkodtatónak 
tartom a szerző érveit, jómagam nem mennék ennyire messze a negatív szce-
nárióban. A neves szociológus maga is úgy látja, hogy a globális válság nem 
rázta meg alapjaiban a világkapitalizmust, és egyelőre a globalizációkritikai 
mozgalmak sem szerveződtek jelentős erővé. Beszél a munkásság strukturá-
lis átalakulásáról; a nagyipari munkásság jelentős része eltűnt, és jelentékeny 
társadalmi erő híján mire is támaszkodjon az új baloldal? A ’68-as lázadás jól 
mutatta a fiatalságra és a diákokra építő lázadás korlátait; ezért én szkepti-
kus volnék a csak fiatalokra építő mozgalmak hosszú távú sikere kapcsán. A 
Szalai Erzsébet által felvetett kérdéseket azonban nagyon fontosnak tartom; 
ezért is idéztem ilyen hosszan e tanulmányból. Ha vitatkozunk is olykor a 
válaszokkal, mi más lehet egy humanista dolga, mint rákérdezni a világ egé-
szére? Tanulmányaiban ezt teszi Szalai Erzsébet példamutató szellemi és er-
kölcsi bátorsággal, következetesen távol tartva magát bármilyen hatalomtól. 

Ferge Zsuzsa életművét nem kell bemutatni azok számára, akik valame-
lyest is figyelemmel kísérik a hazai szociológiát. A tanulmánykötet elsősorban 
az elmúlt tíz év írásait tartalmazza, de egy 1962-es tanulmányt is a nők, a 
család és a munkavállalás témájában, hogy jelezze a szerző tartós érdeklődését 
azon kérdés iránt, amelyet rendkívül innovatív, hosszú és termékeny munkás-
ságában különböző oldalakról vizsgált: hogy miért olyan igazságtalan a társa-
dalom, amilyen. A társadalmi igazságosság keresése adja meg a kötet egyik fő 
gondolati szálát – jelzi a szerző a bevezetőben, és ez fűzi össze a tanulmányo-
kat, amelyek igen széles tematikát ölelnek fel, kezdve a magyar társadalomban 
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vallott értékektől az új egyenlőtlenségek jellegéig, a posztmodern szegénység-
től a hazai szociálpolitika útkereséséig és útvesztőiig, a gyermekszegénységtől 
az egészségügy reformjáig; de az „igazságosság tünékeny ideáljának kergetését” 
az olyan mozaikok is segítenek kiegészíteni, mint a szülők iskolázottsága és a 
gyerekek iskolai eredménye közötti összefüggés, a nők munkába állásának ha-
tása a gyerekek iskolai eredményeire, a humántudományok társadalmi hasz-
nossága, illetve bepillantás abba, hogyan is működött a statisztika a politikai 
diktatúra legsötétebb időszakában. A szerző a globális eredmények között 
említi, hogy a Világgazdasági Fórum figyelme is ráirányult a nagy egyenlőt-
lenségekre, és éves jelentésébe is belevette a világot fenyegető kockázatok közé 
a súlyos jövedelmi egyensúlyhiányokat (imbalance) és a strukturális munka-
nélküliséget. A szabadság és egyenlőség konfliktusát a második világháború 
után a jóléti államok kiépülésével kívánták korrigálni a fejlett nyugati álla-
mok; a neoliberalizmussal és a globalizációval azonban ismét kiéleződött ez 
a konfliktus. A biztonság iránti vágy sok esetben a szabadság korlátozásával 
párosul – ahogyan azt már a fenti fejtegetésben is láthattuk. A világ vélemény-
formálói – úgy tűnik – tudatában vannak ennek a veszélynek; Magyarország 
azonban mintha – történelmében nem először – ezúttal is szembemenne ez-
zel a világgal. Természetesen nem lehetséges bemutatni a kötet valamennyi 
tanulmányát; itt inkább arra teszek kísérletet, hogy kiemeljek bizonyos ér-
veket, amelyek nemcsak a „társadalmi igazságosság kergetésének” építőkövei, 
hanem összefüggésükben is jól jellemzik a magyar társadalompolitika rend-
szerváltás utáni vágányait és vakvágányait.

Igen fontosnak tartom kiemelni Ferge Zsuzsa kutatásait az újkapita-
lizmus egyenlőtlenségeiről. A szerző a bevezetőben hangsúlyozza, hogy a 
villámgyors privatizációval Magyarországon elveszett több mint 1 millió 
munkahely, amelyet máig nem sikerült pótolni. Ezt az adatot mindenkép-
pen érdemes fejben tartani akkor, amikor „,munkaalapú társadalomról” be-
szélünk. Ferge hangsúlyozottan bizonytalan becslése szerint 45-50% lehet a 
vesztesek aránya, 30-35% helyzete nem javult, de nem is romlott az elmúlt 
húsz év folyamán, és végül a nyertesek aránya 20-25%. Ami nagyon elgon-
dolkoztató, az a szegénység „tartóssága”: egy 3000 fős panelvizsgálat alapján 
azok, akik 1992-ben szegények voltak, többségükben (60%) azok is marad-
tak tizenöt év után, és csak 7%-nak sikerült jobb módba kerülnie. Ezek na-
gyon elszomorító adatok, és megerősítik azokat a feltételezéseket, amelyek 
szerint a magyar társadalom egyre jobban bezáródik. Ha ez így van, akkor 
mindinkább érthetővé válik a Kádár-korszak ambivalens megítélése (az erős 
állam, a rend és a tekintélyelvű kormányzás iránti vágyakozás összeolvad a 
nagyobb egyenlőség víziójával). Érdemes ehhez hozzátenni azt az empirikus 
kutatást, amiből kiderül, hogy a magyarok 2000-ben két vonatkozásban ér-
zékeltek rendkívül nagy biztosítottsági hiányt: a közbiztonság és a jövedel-
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mek esetében. (Ferge 2012, 34) Hasonlóan érdekesek az összefüggések a nem, 
az iskolázottság, a jövedelmi helyzet és a biztonságvágy között: a nők és a 
kevésbé iskolázottak biztonságpártibbak; és nagyon markáns a szegények és 
nem-szegények közötti különbség: a nem-szegények között a túlzott bizton-
ságpártiak aránya 12 százalék, a szegények között 45 százalék. (Ferge 2012, 
37) Magyarországon az egyetlen csoport, amelyben a szabadság értékelése 
kiemelkedő, és a nagy biztonságigény alacsony, azokból áll, akik szerint az 
új rendszer sokkal jobb, mint az előző volt, és akik többségükben maguk is a 
rendszerváltás jelentős nyertesei.

Ferge Zsuzsa sorra veszi a „száraz” tényeket és adatokat: lakáshelyzetet, 
jövedelmi helyzetet, iskolázottságot, csecsemőhalandóságot, várható élettar-
tamot stb. Mindezek fényében megdől az az álláspont, hogy ha a gazdaság 
nő, eredményei előbb-utóbb „lecsorognak” a szegényekhez (vagyis nincs is 
szükség szociálpolitikára). Ez nem igaz, a magyar egyenlőtlenségek a rend-
szerváltás óta jelentősen nőttek. Arra a kérdésre, hogy miért olyan nagyok a 
magyar egyenlőtlenségek, Ferge ad egy történeti választ (a zsákutcás magyar 
fejlődést, amely ma a nemzet politikai megosztásában ölt te� et), illetve kü-
lön is megjelöli az önkormányzatok túl nagy önállóságát, amelyet egyébként 
Ladányi János is igen élesen bírál és a többszörös depriváció kialakulása egyik 
okának tekint. A történeti fejtegetésből fontosnak tartom kiemelni Ferge 
azon megállapítását, hogy a „nemzeteszmét ki- vagy felhasználó jobboldal 
most is, mint a harmincas évek második felében, »olyan társadalmi réteghez 
fordul, mely elhelyezkedése és érzése szerint jobboldali, de olyan tartalmi követe-
lésekkel, melyek jórészt baloldaliak».7 A baloldali követelések ebben az esetben 
általában a jólét növelésére irányulnak, alkalmasint gazdagellenes, vagy épp 
egyenlősítő retorikával, de a jobboldali bázis nem teszi lehetővé e követelések 
univerzális, mindenkit átfogó tartalmát. Ez már csak az érzelmi töltésű, ki-
rekesztő jellegű osztályozási elv miatt sem lehetséges.” (Ferge 2012, 55; ki-
emelés az eredetiben) Érdemes ezt összekapcsolni a szabadság és biztonság 
értékeinek fontosságát mérő empirikus kutatással, amelyből kiderül, hogy 
a leszakadó középrétegek mennyire fontosnak tartják a biztonságot (akár a 
szabadság korlátozása árán is). Ez mindenesetre magyarázza a politikai jobb-
oldal biztonságot és rendet, valamint „munkaalapú társadalmat” ígérő reto-
rikájának társadalmi sikerét.

Ferge Zsuzsa azonban szigorúan tartja magát szakmája elveihez és követ-
kezetes módszertanához: soha nem fogalmaz meg olyan hipotéziseket, nagy 
ívű elméleteket, amelyeket nem bizonyít. A közgazdász logikus és tényked-
velő gondolkodása a kötet minden tanulmányára rányomja a bélyegét. De 

7  A kiemelés forrása Kecskeméti György 1937-ben írt tanulmánya, a Mai magyar szellem, 
amely az akkori magyar harmadikutas ideológiát elemezte (Philippos és Demosthenes, Bu-
dapest: Ulpius-Ház. 2002).
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ugyanez igaz szakmai és emberi elkötelezettségére a szegények és a kirekesz-
tettek iránt, amely a tanulmánykötet egészén végigvonul. Egy nagy elméleti 
ívű tanulmányban meghatározza, hogy mi is tulajdonképpen a szegénység, 
mit jelent a depriváltság és a tartós szegénység, melyek mérésének módszerei, 
és egyúttal felvázolja, merre is tart ma az európai szociálpolitika. Itt említem 
meg a kötet feltétlen erényei között a pontos fogalomhasználatot, a módszer 
és a forrásbázis mindenkor következetes tisztázását, amelyet követ a bizo-
nyítás szigorú és csak a tényekből kiinduló folyamata. Hozzáteszem, hogy 
Magyarországon nehéz mérni a tartós szegénységet, hiszen nincsen olyan 
adatfelvétel-sorozat, amely az időben nyomon követné egyének-családok-
csoportok sorsát. Ferge ad egy újabb, hangsúlyozottan bizonytalan becslést: 
ha a társadalom legkisebb jövedelmű 25%-át tekintjük szegénynek (nyugdí-
jasok nélkül), talán egyharmaduk, a (nem-nyugdíjas) népesség mintegy 7-8 
százaléka lehet többgenerációs szegény. Ez mintegy 5-600 ezer embert jelent. 
A többiek helyzete később romlott (emlékezzünk rá, Ferge 45-50%-ra becsül-
te a vesztesek arányát). Ferge összességében megállapítja, hogy a szegénység 
nem illékony: igaz, a használt ruha jobb, mintha nincs ruha, de ez még nem 
segít a családoknak és a gyerekeknek kitörni a tartós szegénységből. A sze-
génység csak egy tartós, több kormányon átívelő, határozott irányú szociál-
politikával lehet valóban „illékony”.

Ahogy a kötet tanulmányaiból kiderül, éppen ez az, ami hiányzik Ma-
gyarországon. Ferge Zsuzsa konkrétan és több tanulmányában rámutat a ha-
zai szegényellenességre, és arra a tényre, hogy Magyarországon érdekellentét 
áll fenn a középosztály és a szegények között, mivel az előbbi is igényt tart az 
állami szociális juttatásokra – amelyek az államszocialista időszakban bér-
kiegészítő juttatásként is működtek, és tekintve a hazai bérek nyomottságát, 
sokan bizony ma is rá vannak szorulva valamilyen bérkiegészítésre. Ebben 
a közhangulatban különösen kontraproduktív lehet bevezetni az „igazolt 
szegénység” intézményét. Ferge idézi, hogy sok helyen az is növeli a roma- 
és szegényellenességet, ha az egyik gyerek az iskolában ingyen kapja az ebé-
det, mert a család „igazoltan” szegény, a másik meg nem, mert a család nem 
tud, vagy nem akar anyagi helyzetéről hivatalos papírt beszerezni. Pedig a 
magyar szociálpolitika, Ferge elemzése szerint, éppen a szegénység további 
stigmatizálása, büntetése és kirekesztése irányába halad. A statisztikák alap-
ján világosan kirajzolódik, hogy a válság éveiben sem lanyhult a jóléti kiadá-
sok lefaragására irányuló igyekezet, minden ellenkező irányú kormányreto-
rika ellenére. 

De – visszautalva Szalai kötetére – a hazai gazdasági elit már jóval koráb-
ban világossá tette, hogy nem óhajtja finanszírozni a jóléti államot. Hoznék 
egy tanulságos példát: Ferge megállapítja, hogy az országok Európa-szerte 
felkészültek a válságra, és ha nem is jelentősen, de növelték a szociális kiadá-
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sokat. Ez két országban nem következett be: Magyarországon és Lengyel-
országban. Fontos idézni azt is, hogy 2009-re kikristályosodott a Kelet és 
Nyugat közti jóléti szakadék: a keleti országok egyértelműen lemaradnak (a 
GDP 17-23%-át fordítják jóléti kiadásokra), miközben a nyugati országokban 
30-33% ez az arány. Látjuk tehát, hogy nem igaz az a neoliberális közgazdá-
szok által gyakran hangoztatott kritika, hogy Magyarországot a túlzottan 
nagylelkű szociális politika teszi tönkre; a GDP 23%-ával Magyarország igaz, 
hogy élenjár a keleti blokkban, de korántsem költ annyit szociális kiadásokra, 
mint a fejlett nyugati államok. Érdemes ehhez hozzátenni a nyugati és keleti 
országok GDP-je közti különbséget, valamint azt, hogy a keleti országokban 
a bérek sokszor a megélhetést is csak szűkösen fedezik. Ennek fényében is 
érdemes végiggondolni, hogy miért érzi úgy a középosztály, hogy neki „jár-
nak” azok a szociális juttatások, amelyek a szegényeken hivatottak segíteni? 
Ferge számításai megadják a magyarázatot, noha természetesen nem mentik 
fel azt a középosztályt, ahol eleve erős a szegényellenesség (amibe a romael-
lenes érzelmek is belejátszanak, noha a szegénység egyáltalán nem csak „ro-
makérdés”): „1990 óta összesen 3-4 év volt, amikor a bérnövekedés akkora, vagy 
kicsit nagyobb volt, mint a GDP növekedése. A nyugdíjaknál ez a csoda a 20 év 
alatt 1993-94 körül fordult elő. Azóta növekedése mindig alacsonyabb, mint 
a GDP-é. 2009 óta zuhanórepülésben van, reálértéke visszaérkezett a 20 év-
vel korábbi szintre, miközben a GDP nem szárnyalt ugyan, de 25 százalékkal 
azért emelkedett.” (Ferge 2012, 163; kiemelés az eredetiben.) Ugyanakkor a 
2000-es években a béreken belül jelentősen megnőtt a szóródás, a különbség 
minimum tízszeres lett: a képzetlenek lemaradtak, a képzettek, vezetők szár-
nyalnak. Megint látjuk tehát, hogy nem kell ahhoz munkanélkülinek lenni, 
hogy valaki a mai Magyarországon rászoruljon az állami szociálpolitikára.

De a hipotézisek előtt megint csak vizsgáljuk meg a tényeket! 2006-ban 
Gyurcsány meghirdette a második Bokros-csomagnak is nevezett Új Egyen-
súly Programot, amely a választási ígéretekkel szemben nem az állami szo-
ciálpolitika kiterjesztését, hanem az állami kiadások szigorú lefaragását irá-
nyozta elő. Miközben elterjedt volt az a vélekedés, hogy a csomag terheit 30 
százalékban az állam, 20 százalékban a tőke és 50 százalékban a munka viseli, 
Ferge Zsuzsa kritikaként felveti, hogy az „állam” ebben az összefüggésben ér-
telmezhetetlen, a „munkát” jelenthetik a csúcsmenedzserek és a szakképzet-
len munkások is, továbbá jelentős számú csoportok élnek Magyarországon, 
akiknek se munkájuk, se tőkéjük. Ezért társadalmi hatásvizsgálat szempont-
jából ő négy csoportot különböztet meg az életvitel és jövedelem alapján: a 
szegények, a bizonytalan helyzetű alsó középrétegek, a felső középrétegek és 
a gazdagok csoportját. Ferge 1990 és 2010 között vizsgálja a szociálpolitikai 
tartalmú jogszabályok hatását, és arra a következtetésre jut, hogy egyik cik-
lusból sem olvasható ki egyértelmű szociálpolitikai irány. Az első, keresztény-
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demokrata-konzervatív kormány leginkább a kihívásokra „reaktívan” műkö-
dött (példa erre a korkedvezményes nyugdíj, hogy csökkentse a gyárbezárások 
miatt kialakuló magas munkanélküliséget), a magukat baloldalinak nevező 
kormányok ide-oda csapongtak (amely kritika igen elgondolkodtató, ha bele-
gondolunk, hogy a hagyományosan baloldali szavazókat éppen egy új szociális 
programmal lehetne hitelesen megszólítani), a hatodik kormányról pedig azt 
írja Ferge, hogy „nem illik rá rosszul a jobboldali-neokonzervatív címke, erős 
populista töltéssel”, és „balszerencsénkre neki van a legkoherensebb program-
ja a társadalom átalakítására, ez azonban sajnos ellentmond mindannak, amit 
eddig európai szociális modellnek hívtak”. (Ferge 2012, 182)

Ez a kordiagnózis éppúgy nem ígér fényes per~ ektívákat a magyar tár-
sadalomnak, mint ahogyan Szalai tanulmányai és publicisztikai írásai is in-
kább a negatív szcenáriót valószínűsítik. Ha a számok nem hazudnak, akkor 
bizony nem kecsegtethetjük magunkat valami ragyogó jövővel. Ez azonban 
semmiben nem kisebbíti a kötet érdemeit, amit ajánlok mindazoknak, akik 
el kívánnak mélyülni a hazai egyenlőtlenségek alakulásának okaiban, a szoci-
álpolitika útvesztőiben és a szegénység vitás kérdéseiben. A két, eddig bemu-
tatott kötet nézetem szerint jól kiegészíti egymást: Ferge Zsuzsa statisztikai 
adatokkal és számításokkal alátámasztott munkáit az érdeklődőknek érde-
mes összevetni Szalai nagy ívű elemzéseivel és esszéisztikusabb formában 
megírt politológiai tanulmányaival. Ferge Zsuzsa régebbi írásaiból két gondo-
latot szerettem volna még kiemelni. 1962-es elemzése azt mutatja, hogy nem 
áll fenn szoros összefüggés az édesanya munkába állása és a gyerekek iskolai 
eredményei között, viszont a szülők foglalkozása és iskolai végzettsége igen 
nagymértékben meghatározza a gyerekek tanulmányi sikereit és továbbta-
nulását. Ezek az adatok arra vallanak, hogy a magyar társadalomban bizo-
nyos „rendiség” továbbélt a Kádár-korszakban is. A másik, amit szeretnék ki-
emelni, az a szerző „iskolája”. Ferge Zsuzsa olyan időszakban kezdte pályáját, 
ami jóval kevésbé kedvezett a szókimondásnak, mint a Kádár-korszak „gu-
lyáskommunizmusa”. A kötet utolsó tanulmányában ennek ellenére méltatja 
első munkahelyét, a KSH-t, és főnökét, Péter Györgyöt, és megmutatja, hogy 
a Rákosi-korszakban is lehetett tisztességes statisztikát csinálni – igaz, a je-
lentések csak a legfelsőbb pártvezetők számára voltak hozzáférhetők. A Rá-
kosi-évek legnehezebb időszakában a Hivatal például megállapította, hogy 
hiába nőttek a bérek (55,1%-kal), az árak 85,5%-os növekedése miatt az 1952. 
évi reálbérek színvonala 16,4%-kal volt alacsonyabb, mint az 1949. évi. Gerő 
Ernő a jelentést olvasván kifakadt: „Maguk, ott a Hivatalban, nyomorpoliti-
kát csinálnak!” (idézi: Ferge 2012, 251). A részletes számításokból pedig azt 
is megtudjuk, hogy 1954-ben az átlagjövedelmek olyan nyomottak voltak, 
hogy a családfő tízévenként vehetett magának egy 1000 Ft-os télikabátot, a 
feleség 3 évenként szerezhetett be egy 400 Ft-os szövetruhát, a gyereknek pe-
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dig félévenként jutott egy 90 Ft-os cipő… Ezek az adatok éppen nem a rend-
szer nagyszerűségét hirdették. Ferge Zsuzsa emberi tartását mutatja, hogy 
egykori főnöke munkásságának emlékét (aki később részt vett az új gazda-
sági mechanizmus kidolgozásában, és tisztázatlan körülmények között halt 
meg 1969-ben) megörökítette egy 2010-es tanulmányban, olyan időszakban, 
amikor a „kommunizmusról” általában csak rosszat illik mondani.

Ladányi János könyve nemcsak abból a szempontból kapcsolódik az ed-
dig ismertetett két kötethez, hogy rendszerkritikai szemléletű, hanem cél-
kitűzését tekintve is. Ahogyan a szerző írja, több mint húsz évvel a rend-
szerváltás után már nincs értelme a kialakult struktúra átmeneti jellegéről 
beszélni, hanem hozzá kell fogni a régi szerkezet helyét elfoglaló új formáció 
megértéséhez és magyarázatához. Ladányi János – Ferge Zsuzsához és Sza-
lai Erzsébethez hasonlóan – kordiagnózist állít fel, csak ő nem a struktúra 
egészére koncentrál (igaz, a magyarázathoz felhasználja a társadalompo-
litika kontextusát és tágabb értelemben a hazai gazdasági-társadalmi vi-
szonyokat), hanem arra a kérdésre keresi a választ, hogyan halmozódnak a 
deprivációk a mélyszegénységben élő csoportoknál, és miért mond le a társa-
dalom olyan jelentős rétegekről, amelyekre helyzetüket tekintve nagyon ráil-
lik az underclass kifejezés? Hogyan zajlik a többszörös kirekesztés folyamata, 
és hogyan jelenik meg – tévesen – a szegénység mint romakérdés, miközben 
mindkét jellemzőt egyre inkább stigmatizálni igyekszik a többségi társada-
lom? Miért nem történtek lépések az inklúzióra, vagyis a kirekesztett cso-
portok társadalmi integrációjára, és miért nincs igény a nagyobb társadalmi 
szolidaritásra a többségi társadalomban? Ladányi János könyve sok szem-
pontból párbeszédet folytat Ferge Zsuzsa tanulmányaival, amelyekben az 
inklúzió központi kérdés. Igen szomorú képet kapunk a magyar társadalom 
jelenlegi állapotáról, ha figyelembe vesszük, hogy a szegénységben, sőt mély-
szegénységben élő csoportok integrációja vagy a sokat emlegetett inklúzió 
helyett éppen ellenkező irányú folyamatok zajlanak a társadalomban: vagy-
is folyik a szegénység kirekesztése, stigmatizációja, és általában a hátrányos 
helyzetűek fegyelmezése és további büntetése – ami éppen nem a társadalmi 
szolidaritás magas fokára mutat. Pedig, ha figyelembe vesszük, hogy a szoli-
daritás is adhat társadalmi biztonság- sőt komfortérzetet, ezek az eljárások 
és attitűdök nemcsak a szegénységben élőket viszik „még lejjebb”, hanem a 
kirekesztettek és a többségi társadalom közti szakadék mélyítésével rontják 
az össztársadalmi közérzetet is.

A mélyszegénység természetesen nem új keletű probléma. A szerző egész 
munkásságában – Ferge Zsuzsához hasonlóan – nagy szerepet játszott a ki-
alakult egyenlőtlenségek tanulmányozása, a szegénység vitás kérdései és a 
településszerkezet (amely igen gyakran tükrözi a társadalmi helyzetet). Az 
államszocializmusban a szegénység, ha nem is volt tabutéma, legalábbis a po-
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litikailag kényes kérdések közé tartozott, hiszen a szocialista társadalomban 
a hivatalos marxista–leninista ideológia értelmében a szegénység mint olyan, 
nem létezett (érdemes ezt összevetni a KSH már idézett, 1953-as életszín-
vonal-adataival!). Ladányi János ilyen irányú kutatásai semmiképpen nem 
a rendszer legitimációját erősítették, ő is azon szociológusok közé tartozott, 
akiknek sok okuk volt arra, hogy a rendszer bukását kívánják. A rendszer-
váltás után létrejött újkapitalizmus kritikája Ladányi János munkáiban sehol 
nem párosul a Kádár-rendszer utólagos megszépítésével; életművében és a 
fennálló egyenlőtlenségek bírálatában mindenkor következetes.

Szegénység és „szociális gettók” voltak tehát az államszocializmusban 
is, jóllehet a rendszer tapintatosan nem emlegette a szociális problémákat 
a széles nyilvánosság előtt. Ami a rendszerváltással döntően megváltozott, 
az a hátrányos helyzet halmozódása: a munkahelyvesztés különösen súlyo-
san érintette a segédmunkás-réteget, akik többnyire nem tudtak újra elhe-
lyezkedni. A szerző szemléletesen mutatja be, hogyan szorították ki a roma 
népességet lakóhely-rehabilitáció címén a budapesti belső kerületekből, és 
hogyan számolták fel a szociális lakások rendszerét, ami azzal járt, hogy a 
romák olyan településeken koncentrálódtak, ahol olcsó volt a lakhatás. Ezek 
pedig általában olyan hátrányos helyzetű kistelepülések, ahol nincs mun-
kalehetőség, nincs tömegközlekedés, nincs hasznosítható tudást vagy kép-
zettséget adó iskola, nincs továbbképzés vagy szociális foglalkoztatás, nincs 
egészségügyi ellátás és általában hiányzik az az infrastruktúra, ami megte-
remthetné a „normális” élet kereteit – vagyis családok ítéltetnek arra, hogy 
a lét minimumát is alig-alig (vagy egyáltalán nem) biztosító feltételek között 
vegetáljanak, és gyermekeikre is továbbörökítsék halmozottan hátrányos 
helyzetüket. Idézném a kutató fontos következtetéseit, aki egész életében 
kutatta a települések egyenlőtlenségeit és a szegénységet: „A lakóhelyi szeg-
regáció, a szegények, s mindenekelőtt a romák szegregációja nagyon erősen 
megnövekedett a rendszerváltás után. Ha megnézi az ember Magyarország 
térképén, hogy hol laknak a legnagyobb arányban munkanélküliek, hol lak-
nak a legnagyobb arányban iskolázatlanok, hol laknak a legnagyobb arány-
ban romák, akkor könnyen össze lehetne cserélni ezeket a térképeket, mert 
olyan mértékig összefüggnek ezek a folyamatok, hogy jóformán ugyanazt a 
tendenciát mutatják. Azt, hogy az országnak az északkeleti, keleti, déli, dél-
nyugati peremén leszakadó, aprófalvas területek alakultak ki, ahol nagyon 
erősen koncentrálódik a legkiszolgáltatottabb, legkirekesztettebb helyzetben 
lévő, nagyon magas arányban roma népesség.” (Ladányi 2012, 175)

A könyv ezt a lényegi állítást módszertanilag igen megalapozottan bizo-
nyítja, az egész országot felölelő népességi adatok, survey-adatok és a saját szá-
mításai alapján. Miközben Ferge Zsuzsánál kiemeltem a szigorúan a tények-
hez ragaszkodó írás- és érvelésmódot, a mindig lelkiismeretesen tisztázott, 

Mark Pittaway.indd   494 2012.11.21.   18:36:43



BARTHA ESZTER – RENDSZERVÁLTÓ SZOCIOLÓGIA  495

következetes fogalom- és forráshasználatot, addig Ladányi János könyvének 
érdemei között hasonlóképpen meg kell említeni a rendkívül nagy forrásbá-
zist, a népszámlálási adatok innovatív felhasználását, a szerző saját számí-
tásait és a kreatív kutatómunkát. A szerző kiemeli, hogy már a definíció is 
felvet bizonyos problémákat, mert ha az önbesorolást vesszük alapul annak 
meghatározásánál, hogy ki a roma, akkor igen nagy az ingadozás. Mivel fel-
tehetjük, hogy a jobb helyzetben lévő, a többségi társadalomba beilleszkedett 
romák közül kevesebben vallják magukat romának, ezért ha az önbesorolást 
vesszük alapul, akkor jelentősen alábecsülhetjük a jobb helyzetű romák ará-
nyát. A szerző Szelényivel közösen végzett felmérésében igen nagy arányta-
lanságokat talált az önbesorolás és például a kérdezőbiztos véleménye között. 
Ennek alapján jutnak arra a következtetésre, hogy az etnikai klasszifikációt 
döntően nem biológiai tényezők, hanem társadalmilag determinált mecha-
nizmusok határozzák meg. Itt érdemes megemlíteni, hogy vegyes házasságok 
esetében sokszor valóban a „környék” (a településtípus) dönt arról, hogy a pár 
minek vallja magát.

Ladányi János említi, hogy a lakóhelyi szegregációt volt a legnehezebb 
operacionalizálni. Szelényivel úgy jártak el, hogy lakókörzeteket alakítottak 
ki, „cigány háztartásnak” tekintették azt, ahol a 2001-es népszámlálás során 
legalább egy személy volt, aki a nemzetiségre, hagyományokra, kulturális ér-
tékekre vagy nyelvre vonatkozó kérdések legalább egyikére a „cigány” választ 
adta, majd besorolták a lakókörzeteket az alacsony iskolázottságú, a munka-
nélküli vagy a cigány népesség szerint, és végül az számított szegregált lakó-
helyen élőnek, aki olyan lakókörzetben élt, ami az alacsony iskolázottságú, a 
munkanélküli vagy a cigány népesség által legmagasabb aránnyal jellemez-
hető decilisek közül legalább egy szempont szerint a legfelső decilisbe tar-
tozott. Ezen számítás alapján Ladányi János azt az eredményt kapta, hogy 
a magyarországi népesség csaknem egyötöde (17,8 százalék) él szegregált 
körülmények között. Megerősítést nyert az is, hogy míg az elöregedő falvak 
problémája inkább csak az ötszáz főnél alacsonyabb népességszámú telepü-
léstípusban tekinthető számottevőnek, gettósodó településeket mindegyik 
településkategóriában, de legmagasabb arányban szintén az ötszáz főnél ala-
csonyabb népességszámú aprófalvak csoportjában találhatunk számottevő 
arányban. (Ladányi 2012, 107)

Ez a kordiagnózis – és az az adat, hogy az ország népességének egyötö-
de szegregált körülmények között él – Ferge Zsuzsa könyvéhez hasonlóan 
szomorú képet ad korunk Magyarországáról. Ladányi János élesen bírálja a 
cigány önkormányzatokat, amelyek nem tudják megjeleníteni a roma mély-
szegénység érdekeit, sőt, sokszor a roma érdekeket sem. Emellett kárhoztatja 
a körzetesítést, ami lehetőséget ad a nem-roma lakosságnak arra, hogy ef-
fektíve szegregált iskolákat hozzon létre és megszabaduljon a problémásnak 
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tekintett cigány gyerekektől. Az iskolai szegregáció pedig újratermeli a hal-
mozottan hátrányos helyzeteket, hiszen a „~ eciális” iskolákba utalt roma 
gyerekek semmiféle húzópéldát nem látnak maguk előtt, csak az állandó ki-
rekesztést tapasztalják. Nem csoda hát, hogy sokan az általános iskolát sem 
végzik el, ami eleve „parkolópályára” állítja őket a munkaerőpiacon.

A három könyv egymást kiegészítve pontos és nagyon fájdalmas diagnó-
zist ad a mai magyar társadalomról és a közeljövő per~ ektíváiról. Elmond-
ható, hogy a magyar politikai baloldal azt az esélyt is eltékozolta, amivel, ha 
nem is tudta volna visszafordítani a növekvő egyenlőtlenségek tendenciáját, 
legalábbis felmutatott volna egy életképes, az európai normákkal összhang-
ban levő, valóban szociális társadalompolitikát, és több jelét adhatta volna 
általában is a baloldaliságnak. Ahogyan láttuk, a roma- és szegényellenesség-
nek sajnos mélyen megvannak a történelmi gyökerei a középrétegekben. Fel 
lehetett volna azonban mutatni egy működő szociális programot és felvil-
lantani az inklúzió lehetőségét a kirekesztés helyett. Ahogyan a bemutatott 
könyvekből világosan kiderül: illúzió volt abban reménykedni, hogy Magyar-
országon létrejön egy nyugati típusú kapitalizmus és demokrácia. Azt nem 
tudni, meddig lesz uralkodó helyzetben az az illúzió, hogy a nacionalizmus 
téríti majd vissza a „helyes” vágányra az országot; de hát, mint a szerzők tör-
téneti fejtegetéseiből is láthatjuk, nem ez lesz az első eset, amikor a magyar 
politika holtvágányra fut. Az persze kérdéses – hogy visszautaljak a Ladányi 
János könyvének borítóján levő felszedett vasúti sínre, amely vélhetően nem-
csak a világtól elzárt aprófalvak sorsát szemlélteti –, hogy honnan és hova 
mozdul majd el ez a holtvágány.

Megjelent: Eszmélet, 95. sz.
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TÓTH ANDRÁS

Értekezés a „nyugat” válságáról és a 
magyar politikai rendszer betegségéről 

Ezt a tanulmányt Mark Pittaway emlékének ajánlom. Markkal 1991-ben 
találkoztam, amikor Magyarországra jött nyelvet tanulni. A  legjobb bará-
tom lett. Éveket töltött Magyarországon, akkor szinte mindennap találkoz-
tunk. Mióta kevesebb időt tudott itt tölteni, akkor is mindig összefutottunk, 
ahányszor lehetőség adódott. Mark baloldali volt. Liberális baloldali. Az em-
beri jogok, a szabadság ugyanolyan fontosak voltak számára, mint a társa-
dalmi igazságtalanság elleni morális felháborodás. Sok mindenben ugyanúgy 
gondolkoztunk. Mark szenvedélyesen érdeklődött a politika iránt. Falta a 
híreket, minden iránt érdeklődött, mindenről tudott. Kevés olyan embert 
ismertem, aki nála olvasottabb, tájékozottabb lett volna, ráadásul képes volt 
összekapcsolni a széles ismeretanyagot, amelyből azonnali elméleti követ-
keztetéseket vont le. Mark a mai politikai kérdésekkel kapcsolatos kommen-
tárjaiban és az informális beszélgetések során is mindig pontosan és szen-
vedélyesen foglalt állást, tett javaslatokat, fogalmazott meg alternatívákat. 
Az elmúlt években eltávolodtam a „balliberális” gondolattól. A  2008-ban 
kirobbant válság hatására újragondoltam a világról alkotott képemet. Ebben 
segítségemre volt, hogy felfedeztem az osztrák közgazdasági iskolát, Mises 
és Hayek gazdasági és politikai írásait. Ebben az írásban összefoglalom, hogy 
mit gondolok most, 2012-ben a politikai és gazdasági folyamatok összefüg-
géseiről. Lehet, hogy mai álláspontommal Mark már nem értene egyet. Kár 
hogy nincs itt, s nem tudom, mit gondolhat. Mark emlékének, e zseniális, 
hűséges, s oly korán eltávozott barátom emlékének ajánlom ezt az írásomat. 

Csigó Péternek (2012) az „Egymillióan a sajtószabadság” csoport oldalán 
három részletben megjelent írása egy új választói tömböt vizionál, a radiká-
lis demokrata választói tömböt, amelynek talán legfontosabb szervezete az 
LMP. Csigó szerint ez a radikális demokrata tömb a kulcsa a politikai kibon-
takozásnak. Az írás a fiatal választók politikai attitűdjei alapján rajzolja fel 
az ország politikai térképét, amely Csigó szerint három nagy tömbre oszlik, 
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egy jobboldalira, egy szocialista-szociáldemokratára és egy radikális demok-
ratára. 

Ebben az írásban nem Csigó fő állításával vitatkozok, miszerint új válasz-
tói tömb van alakulóban. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Az élet fogja 
eldönteni, hogy kialakul-e egy olyan politikai erő, amely képes a Csigó által 
észlelt, elkülönült politikai attitűdökkel rendelkező választókat összefog-
ni, s mozgósítani. Sokkal fontosabbnak tartom az arról való gondolkozást, 
hogy milyen legyen a kibontakozás iránya, s mik ennek a politikai feltételei.  
Ennek kifejtésére öt részes írásban teszek kísérletet. Először azt próbálom 
kimutatni, Csigó írásának kritikáján keresztül, hogy a morális felháborodás 
önmagában nem alkalmas a politikai kibontakozás megalapozására. A má-
sodik részben arra keresem a választ, hogy milyen drámai átalakuláson ment 
át a „nyugati” világ az elmúlt évszázadban, s amellett érvelek, hogy rossz 
kompromisszumra épült a II. világháború utáni nagy kiegyezés a mérsékelt 
jobb- és baloldal között. A harmadik rész azt mutatja be miért olyan félelme-
tes a 2008-ban elkezdődött adósságválság. A negyedik részben térek vissza 
Magyarországra, s felvázolom, miért tört meg a magyar fejlődés vonala az 
ezredfordulón. Az ötödik részben az eddigiekből következő szabadságpárti 
kibontakozás feltételeit írom le, amely meglátásom szerint kiutat jelenthet a 
válságba zuhant ország számára.      

I. A PIROS INGESEK, A NARANCS-LOGÓSOK, A FEKETE 
MELLÉNYESEK ÉS A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK 

Csigó Péter szerint a magyar politikai rendszer legfontosabb jellemzői az 
alábbiak: 

A FIDESZ-MSZP politikai osztálya kartellt alkotva uralkodik az ország 
felett 1997 óta. 

Radikális megújításra szorul a FIDESZ-MSZP kartell által uralt létező 
demokrácia.

2012 a fordulópont a magyar demokrácia történetében, mert a két nagy 
kartellpárt népszerűsége elolvadóban, és kialakult egy új, radikális megúju-
lást sürgető, demokratikus tömb.

A radikális megújulást sürgető demokratikus tömb mellet van egy másik 
választói csoportosulás, amely a fasiszta rendszerkritikát képviselő Jobbik 
támogatóiból áll.  

Csigó helyzetleírásából egy háromosztatú politikai tér képe rajzolódik 
ki, amelyben a demokratikus rendszerkritikus erők szemben állnak „mind 
a fideszes-szocialista politikai osztállyal, mind a Jobbik fasiszta rendszerkri-
tikájával.” (Lásd 1. ábra.)
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1. ábra.

  
Az MSZP-t és a FIDESZ-t összemosó helyzetleírásnak ellentmondva, 

Csigó, amikor rátér a politikai kibontakozás, a radikális megújítás forgató-
könyvére, akkor egy részleges elitváltásra tesz csak javaslatot: 

A megújítandó „létező demokrácia” valójában a Fidesz centrális állama
a demokratikus köztársaság újraalapításának és a jogállami keretek hely-

reállításának feltétele a Fidesz-kormány leváltása.
A  kormányváltás érdekében Csigó javaslatot tesz a radikális demokra-

tikus erők és az MSZP választási szövetségére a jóléti állam helyreállítása 
érdekében. A szövetség célja, hogy egy olyan új politikai modell jöjjön léte, 
„amely utat mutathat a méltányos, tisztességes, jóléti kapitalista demokrácia 
felé, és egy új politikai stratégiát, s amely lehetővé teszi a Fidesz leváltását, 
a demokratikus köztársaság újraalapítását”. A  javaslatokból derül ki, hogy 
Csigó valójában egy négy-osztatú politikai térképben gondolkozik, amelyben 
a FIDESZ és MSZP nem egylényegű, egységes politikai osztályt alkot, ha-
nem a FIDESZ a legnagyobb akadálya az ország újra-demokratizálásának. 
A javaslatból kirajzolódó valóságos politikai térképe az országnak következő: 

2. ábra
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Csigó cikkében közölt politikai térkép ennek a modellnek egy olyan vál-
tozata, amelyben e FIDESZ és Jobbik szavazótábora – attitűdjeik közelsége 
miatt – egybeolvad. 

A  szerző ráadásul úgy akar szövetséget a radikális demokraták és az 
MSZP között, hogy közben a régi MSZP-s politikai osztály ne kerüljön újra 
helyzetbe. Az, hogy az MSZP úgy kössön szövetséget egy hozzá képest még 
formálódó és egyenlőre jóval gyengébb politikai táborral – legalábbis az or-
szágos mintákon vett közvélemény kutatások szerint1 -, hogy ne törekedjen 
vezető szerepre, nem egyéb, mint politikai álmodozás. Politikai álom, amely 
a politikai kartellek miatti morális felháborodásból született, de amire kény-
szerűen rakódott egy kényszer-koalíció, amit a szerző sem fogad el a lelke 
mélyén.. 

Pedig a tisztánlátás nagyon fontos ahhoz, hogy megoldjuk hazánk prob-
lémáit. Ha tisztázatlan alapokból kiindulva teszünk javaslatot a kibontako-
zásra, akkor csak abban reménykedhetünk, hogy jön egy bűvész, aki a cilin-
derből elővarázsolja a nyuszit, ami majd megoldja Magyarország problémáit 
úgy, hogy se a piros ingesek, se a narancsos-logósok ne rondítsanak bele. Vagy 
bízhatunk abban, hogy jön a nyugati nagybácsi az IMF és az EU képében, s 
majd ők kikényszerítik a várva várt fordulatot.2  

Önmagában semmit se ér a piros-ingesek vagy a narancsos logósok ki-
szorítása, ha a mindent elsöprő győzelmet az keseríti meg, hogy lakat ke-
rülhet a grundra. Mert legalább 10-12 éve rosszul mennek a dolgok. Egyre 
rosszabbul. Sokak szerint 2000/2001 fordulóján kezdődött el a rossz irányba 
fordulás a minimálbéremeléssel, az állami költekezés beindításával. Mások 
szerint a 2002-es jóléti rendszerváltás csomagja lökte az országot a szaka-
dék felé, amire rátett még egy lapáttal az első Gyurcsány-kormány felelőtlen 
választási költekezése. Sokan azt várták, hogy egy erős felhatalmazottsággal 
rendelkező kormány végre kirántja az ország szekerét a kátyúból. De egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a várt pozitív fordulat helyett a gazdaság újra visszaesik. 
Magyarország levált szűkebb régiónk, Közép-Kelet Európa növekvő, sikeres 
gazdaságaitól. Egyre több a reménytelen, elkeseredett, apatikus ember. Soha 
nem látott alacsony szintre esett vissza a beruházások aránya. A kormány 
rákényszerült az IMF-fel való tárgyalások újrakezdésére egy újabb hitel re-
ményében. Ami a demokratikus rend és a jogállamiság szintjét illeti, ma már 
a kormánypárti képviselők is azt mondogatják, hogy Magyarország nem Ro-
mánia!3 Ahhoz, hogy lássuk, mi az oka a bajnak, az kell, hogy tisztán lássuk, 

1 Lásd_ http://nol.hu/belfold/tavol_a_partoktol
2 http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=571372&utm_source=mandiner&

utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201207?utm_source=mandiner&
utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201207#null

3 http://www.magyarhirlap.hu/online/gyurk_andras_magyarorszag_nem_romania.html
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miért akadt el az ország szekere. Mert csak az okok helyes felmérése segít-
het abban, hogy a kibontakozáshoz szükséges helyes elmélet, vízió szülessen. 
Mert a FIDESZ-MSZP politikai osztály egyenlő ekézése, vagy a kevésbé 
rossz megnevezése, s a politikai elitváltás akarása önmagában nem elég. Mert 
lemaradásunknak strukturális okai vannak. A strukturális okot kell megke-
resni, s megtalálni rá a megfelelő orvosságot. 

II. A PÁRTRENDSZER ÁTALAKULÁSA EURÓPÁBAN ÉS A 
KEYNESI KORLÁTOZOTT PIACGAZDASÁGRA ALAPOZOTT 
KIEGYEZÉS

Az egyik leghagyományosabb ábrázolása a politikai térnek a politikai pártok 
bal-jobb tengely mentén történő felosztása (Körösényi 1994). Sokak szerint 
ugyanakkor oly mértékben fedik át egymást a bal- és a jobboldal programjai, 
különösen gazdasági kérdésekben, hogy egy egysíkú tengely mentén a bal- és 
a jobboldal felosztása egyre kevésbé ad értelmes magyarázatot a politikai tér 
struktúrájára. Sok kutatónak megragadta a fantáziáját a négydimenziós poli-
tikai térkép gondolata, amelyet két egymásra merőleges tengely határoz meg. 
A négydimenziós tér informatívabb, s ezért a valóságnak jobban megfelelő 
politikai térképet rajzolhat ki az egysíkú bal-jobb tengely helyett.

Kitschelt (1994) a bal és jobboldal dichotómiáját lefordította a szocia-
lisztikus tervgazdaság és a szabad piac ellentétére, s kiegészítette egy rá me-
rőleges tengellyel, amelyet a szabad önszerveződés és az intézményesített 
társadalom ellentéte határoz meg. Szintén egymásra merőleges tengelyekkel 
meghatározott térben elemezte a Progresszív Intézet a magyar pártokat, 
amikor a gazdasági bal és jobb, illetve kulturális értelemben a liberális-kon-
zervatív tengelyek mentén mutatta be a magyar pártok mozgását 2006 és 
2008 között.4 Csigó Péter a jobb-bal tengely mellett a kartellpárt-nem kar-
tellpárt tengely alkalmazásával jelölte ki az MSZP-től elkülönülő demokra-
tikus tömb helyét, miközben fenntartotta a hagyományos jobb-bal tengelyt.

Miközben informatív lehet a négyelemű koordináta rendszerben ábrá-
zolt politikai tér, mégis küzd egy jelentős problémával: arra alkalmas, hogy 
megjelenítse a mérsékelt nagy pártok közötti különbségeket, de arra már 
nem, hogy kifejezze a nagy pártok és az általuk képviselt nagy politikai ide-
ológiák közötti közeledést. Vagyis, azt a folyamatot, aminek negatív címkéje 
a kartell-pártiság. A kartell-pártiság ugyanis nemcsak korrupciós mutyizást 
jelent. A kartell-pártiság fogalmának igazi jelentése a középre-húzó, technok-
rata kormányzási stílus, az, hogy a nagy pártok a nagy stratégiai kérdésekben 

4 http://www.politikaiterkep.hu/eredmenyek/
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konszenzusos politikát folytatnak, s csak a kisebb jelentőségű szakkérdések-
ben jelentkeznek a különbségek (Katz and Mair, 1995). 

Álláspontom szerint a politikai pártok közötti hasonlóságok és különb-
ségek ábrázolására a legtermékenyebb politikai térkép egy olyan háromszög, 
amit Friedrich Hayek (1960) javasolt. Hayek egy olyan képzeletbeli három-
szöget javasolt a politikai tér ábrázolására, amelynek három csúcsán a nap-
jaink nagy európai politikai pártjai által vallott politikai ideológiák állnak: 
liberalizmus, konzervativizmus és szocializmus: 

3. ábra

A magyar politikatudományi irodalomban Körösényi András (1989) is-
mertette először Hayek elképzelését. Körösényi e háromszög újraalkotásával 
értelmezte a modern pártrendszert, belefoglalva az ismert jelentős politikai 
ideológiákat. 

Miközben termékeny a hayeki modell kitágítása politológiai kategóriák-
kal, s releváns eredményre lehet jutni vele a politikai mozgások megértésé-
ben, de közben eltávolodik Hayek eredeti értelmezési keretétől, amely a gaz-
daság és politika egymásra hatását vizsgálja. Hayek elsősorban közgazdász 
volt, aki harmincas-negyvenes években – Keynessel szemben – az osztrák 
közgazdasági iskola gondolatkörében amellett érvelt, hogy az állam gazdasá-
gi szerepvállalása, az állami piacélénkítés beavatkozás eltorzítja a piacokat, s 
ezzel okozója a gazdaság ciklikusságának, a rendszeresen visszatérő gazdasá-
gi válságoknak.5 Hayek elvesztette a „szépségversenyt” a keynesi gazdaság-
politikai recepttel szemben. A nagy világgazdasági válságtól szenvedő világ 
nem figyelt Hayekre. Élvezte az állami szerepvállalás pozitív következmé-
nyeit, az állami beavatkozás által is támogatott gazdasági fellendülést, a jóléti 
állam növekedését és a politikai élet konszolidálódását a húszas-harmincas 
évek polgárháborús légkörével szemben. Hayek a közgazdaságtan perifériájá-

5 Lásd: Hayek, F. (1931)
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ra szorult. Ekkor tért át Hayek a politikai filozófiára, s próbálta megírni a po-
litikai következményeit a szerinte hibás keynesi közgazdasági elméletnek, s 
ezzel figyelmeztetni a világot, hogy rossz útra tévedt, aminek következménye 
óhatatlanul az államhatalom túltengése és a szabadság elfojtása. Ennek az 
intellektuális paradigmaváltásnak első írása volt az 1944-ben megjelent „Út 
a Szolgaságba” című könyve, amely Hayek egyetlen igazi bestseller írása lett.   

Ahhoz, hogy a hayeki háromszög igazi értelméhez eljuthassunk a hayeki 
értelmezési kereten belül, új koncepciók bevonása nélkül, vissza kell nyúl-
nunk Hayeknek és az osztrák közgazdasági iskola másik nagy me� erének, 
Ludwig von Misesnek az írásaihoz. 

Az I. világháborút követő radikális bal- és jobboldali forradalmi moz-
galmak dagályától, a kommunizmustól és a fasizmustól/nemzeti szocializ-
mustól6 egyaránt megrémülő Mises és Hayek munkásságában nagy szere-
pet kapott a politika tanulmányozása annak megértése érdekében, hogyan 
fordulhat tragédiába egy nemzet sorsa azáltal, hogy radikális állam-hívő 
forradalmárok kerülnek uralomra. Mises (1944) álláspontja szerint a pi-
acellenesség és az állam gazdaságszervező szerepében való hit, az illiberális 
totalitáriánus állam megteremtésének igénye az, ami szomszédossá teszi e 
két egymással halálos ellenségként szembenálló forradalmi mozgalmat.7 
Mises és Hayek amellett foglalt állást, hogy a szabadságot feltétlenül tisz-
telő piacpárti és minimális államban hívő (klasszikus) liberalizmus az igazi 
ellenfele a piacellenes állam-párti radikális jobb- és baloldali forradalmárok-
nak. Alkalmazva Hayek elgondolását, de kibővítve Mises és Hayek eredeti, 
a liberalizmust a kommunizmussal és a fasizmussal szembeállító álláspont-
jával, a modern politikai tér háromszöge a liberalizmus, a kommunizmus és 
a nemzeti szocializmus, e három végletes, maximalista álláspont közötti tér. 

4. ábra

6 A fasizmus/nemzeti szocializmusról lásd: John Lukács (2003) 
7 A szomszédos de egymással ellenséges ideológiák metaforáját Nolte (1963) alkalmazta. 
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A Hayek által felvázolt háromszög alakú politikai tér fő tengelye a verti-
kális tengely, amely kifejezi a politikai ellentétet az államellenes/minimális 
államot elismerő, piacpárti liberális és az állam-párti, a piacot korlátozó vagy 
teljesen megszüntetni kívánó bal- és jobboldali radikális forradalmi mozgal-
mak között. A háromszög horizontális tengelye kifejezi azt, hogy bár sok a 
hasonlóság a bal- és jobboldali radikális illiberális és piac ellenes állam-párti 
forradalmi politikai irányzatok között, ezek egymással is halálosan ellenté-
tes ideológiák, s az állam elfoglalása útján más értékeket más módon eltérő 
választói csoportok érdekében kívánnak érvényesíteni (Mises, 1944). 

Az eredeti háromszög modellt az 1945 után Nyugat-Európában kialakult 
politikai rendszer pártjaira alkalmazva úgy lehet ábrázolni, hogy a három-
szög bal és jobboldali szárán, körülbelül félúton helyezkednek el napjaink 
mérsékelt szociáldemokrata/szocialista és keresztény-szociális/keresztény-
demokrata/konzervatív pártjai, akik egyaránt a jóléti államot és a korláto-
zott állami szerepvállalást preferálják a piac korrigálása érdekében, de hívei a 
liberális demokráciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának.

5. ábra

Az így kiteljesedett háromszög alakú értelmezése a politikai térnek adja 
meg az 1945 utáni európai társadalom fejlődés kulcsát, vagyis azt, hogy mi 
alapozta meg a mérsékelt bal- és jobboldali pártok közötti nagy kiegyezést 
és egymás legitimitásának elfogadását. A  liberális demokrácia és a jogálla-
miság értékeit egyaránt magukévá tevő mérsékelt, középre húzó, nagy bal- 
és jobboldali pártok a szociális piacgazdaság megteremtését tűzték ki célul 
a keynesi recept alapján, az állam gazdasági szerepvállalása útján. Ebben a 
modellben a mérsékelt baloldal és jobboldal egyaránt úgy gondolta, hogy a 
versenyképesség érdekében szükség van a magántulajdonra és a szabad pi-
acra, amely igazságtalanságait egy jelentős állami szektor működtetésével és 
a jóléti állam szolgáltatásainak egyre szélesebb körű kiépítésével igyekeztek 
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korrigálni. A mérsékelt, nagy pártok mindegyike azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy sohasem látott jólétet, középosztályosodó társadalmat teremtsenek az 
állam és a piacgazdaság összeházasítása és a jóléti állam kiterjesztése révén. 
Megszületett a modern jóléti állam és az azt igazgató modern menedzser ál-
lam (Gottfried 2001). 

 Ezen a politikai kiegyezésen és a közösen elfogadott keynesi ihletésű ál-
lami gazdaságpolitikai szerepvállaláson alapult az 1945 utáni Európa mo-
dern aranykora. A liberális értékek jelentős része beépült a nagy mérsékelt 
tömegpártok elvei közé mind a baloldalon (Crosland 1956), mind pedig a 
jobboldalon (Körösényi 1989). A bal és jobboldal mérsékelt pártjainak „nagy 
kiegyezése” nyomán a háború előtti évek polgárháborús osztályellentétei8 
kulturális különbségekké enyhültek, és mint eltérő szakpolitikai preferenciák 
jelentkeztek. A politikai légkör enyhülése egyben a biztonság és a demokrá-
cia kiteljesedésének hat évtizede volt. A nyugat-európai társadalmak addig 
elképzelhetetlen mértékű demilitarizálódása, demokratizálódása és huma-
nizálódása következett be. A több mint félévszázadig tartó, szinte megszakí-
tás nélküli békés növekedés korszaka egyben megszülte az európai szociális 
modellt is. A választópolgárok széles tömegeinek vágyait kielégítő mérsékelt 
tömegpártok mellett marginális kis pártokká váltak a radikális bal- és jobb-
oldali pártok.    

III. 2008: A NAGY KIEGYEZÉS MODELLJÉNEK VÁLSÁGA 

2008 válsága mutatta meg, hogy rossz közgazdasági elméleti alapokra épült a 
politikai kiegyezés a mérsékelt bal- és jobboldal között. 

A  nagy kiegyezés közgazdasági alapja a magán- és állami tulajdon által 
meghatározott vegyesgazdaság, az állami gazdasági szerepvállalása és a jóléti 
állam kiterjesztése volt. Nemes és humánus célok vezették a nagy pártokat és 
azokat a tudósokat, akik elméletileg megalapozták az állam gazdasági szerep-
vállalását. De a közmondás szerint a pokolba vezető út is jószándékkal van 
kikövezve. A nagy gazdasági világválság okozta sokk hatására a kor legneme-
sebb elméi, köztük John Maynard Keynes is az állami beavatkozásban látták 
a kiutat, az eszközt arra, hogy segítsenek a munkanélkülieken, a szegényeken, 
a gazdasági válság áldozatain. Azt hitték, hogy a piac működése okozta a vál-
ságot és hogy az állam, mint egy varázsló, büntetlenül avatkozhat bele a piac 
működésébe a hibák kijavítása érdekében. Tévedtek. Kétszeresen is. 

A 1929-33-as nagy gazdasági világválság az I. világháború okozta sokk 
következménye volt, valamint  azé, hogy a győztes államok a szabad keres-

8 Nolte jellemezte ezt a korszakot úgy, mint az európai polgárháború korszakát. Lásd: 
Nolte, E, (1963) 
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kedelem helyreállítása helyett az amerikai jegybank pénzkibocsátása és laza 
monetáris politikája által teremtett hitelre alapozták a háború utáni helyre-
állítást. A húszas évek fellendülése addig tartott, amíg szabadon áramlott az 
olcsó hitel és az ingyen(nek látszó) pénz a gazdaságba. Amint a jegybankok 
kamatot emeltek, hogy megfékezzék az inflációt, összeomlott a hitelpiramis. 
A hitelek elapadása lehetetlenné tette a felhalmozott adósságok továbbgör-
getését új hitelekkel, s adósságválságot okozott, amely egyaránt érintette a 
termelőket, akik az olcsó hitel által kreált fogyasztásnövekedésre alapozták 
üzleti terveiket és a hitelre alapozott fogyasztói társadalmat. Az adósságvál-
ságból túltermelési válság lett, bezárt gyárak, csődbe jutott bankok, munka-
nélküliség, hiteleiket visszafizetni nem tudó lakosok (Rothbard 1963). 

A válság megoldására az államhoz fordultak, ahhoz az államhoz, amely 
beavatkozó rossz gazdaságpolitikájával maga okozta a válságot. Mintha a 
másnaposságot újabb lerészegedéssel lehetne gyógyítani! Akkor úgy tűnt, 
hogy a korábban felvett hitelek miatt csődbe jutott bankok, vállalatok és la-
kosság helyett az állam büntetlenül léphet a gazdaság szereplői közé, és az 
állam eladósodása révén kihúzhatja a gazdaság szekerét a kátyúból. Hiszen 
akkor még alig voltak eladósodva az államok, s minimális volt az állam rész-
vétele a gazdaságban.  

Ironikus, hogy egy, szinte autodidakta közgazdász - Keynes egyetemi ta-
nulmányai során összesen egy kurzust vett fel közgazdaságtanból – alapoz-
ta meg a XX. század történelmét irányító közgazdasági elméletet. Keynes 
elméleti megfontolásai azért lehettek olyan sikeresek, mert már az I. világ-
háború utáni fejlett világ gondjaira kere� ek megoldást. Egy olyan világéra, 
amely az I. világháború kataklizmája nyomán eltávolodott az önszabályozó 
szabad piacok és a minimális állam klasszikus liberális elvétől. Egy olyan vi-
lágéra, amelyben az állami szerepvállalás a gazdaság makro-folyamatainak 
irányítására egyre jobban teret nyert. Ebben kiemelkedő szerepet játszottak 
a jegybankok, különösen az amerikai jegybank, a FED, amelynek tudatos hi-
tel-expanziója teremtette meg a húszas évek fellendülését, és tette lehetővé 
az európai államok számára, hogy jóvátételi kötelezettségeiket, illetve hábo-
rús adósságaikat törleszteni tudják.  A húszas évek hitelkiáramlása azonban 
hatalmas adósságválságnak ágyazott meg, amely végül 1929-ben robbant ki. 
Keynes elméleti konstrukciói a lehető legjobbkor jöttek azoknak a meghatá-
rozó politikusoknak, akik tudományos legitimációt kere� ek arra, hogy a pi-
aci szereplőkre hárítsák a válság felelősségét, és még jobban beavatkozzanak a 
gazdaságba a piac „hibáinak” kijavítása nevében. Keynes elmélete kiszolgálta 
a politika vágyait, s praktikus tanácsai is azt legitimálták, hogyan lehet még 
nagyobb állami szerepvállalással kilábalni a válságból. Látszólag fájdalom-
mentes gyógyszert javasolt: állami beavatkozással kell pótolni a „hiányzó” 
magánberuházásokat és keresletet. Keynes hitt a piaci versenyben, a magán-
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tulajdonban, a hagyományos kultúrában, s semmitől nem idegenkedett job-
ban, mint korának forradalmi kommunizmusától. De Keynes csak a felszínt 
látta: a húszas-harmincas évek válságát, a piac - látszólagos - képtelenségét az 
önkorrekcióra. Elméleteinek újdonsága „unortodox” jellegükben rejlett: ha a 
piac nem képes a piaci egyensúlyt elérni, akkor egy új szereplőt kell bevon-
ni, az államot, amely kisegíti a visszahúzódó piaci szereplőket, új keresletet 
teremt, és ezzel kipótolja a hiányzó vállalkozói merészséget. Keynes mun-
kássága nyomán jött létre a makro-gazdaság elmélete, vagyis az állam által 
szabályozandó nemzetgazdasági méretű gazdaságpolitika tudománya.

Amikor Keynes unortodox gondolatai a húszas években megfogantak, 
akkor még alig, vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek angolul az osztrák 
közgazdasági iskola, Menger és Mises művei. Hayek 1931-tól kapott állást 
Londonban. Bár Keynes személyesen jó viszonyban volt Hayekkel, nem be-
szélgettek közgazdasági kérdésekről, s jórészt tanítványaira bízta a Hayekkel 
való vitát. Hayek rosszul érthető angolja, írásainak nehézkes németes nyelve-
zete, visszahúzódó személyisége, s talán osztrák volta is hozzájárult ahhoz, 
hogy a korabeli angol tudományos és közéleti vitában a könnyeden és ragyo-
góan érvelő, karizmatikus Keynes gondolatai érvényesüljenek, azok nyilván-
való elméleti következetlenségei ellenére is.9 Pedig nem Keynes, hanem az 
osztrák közgazdasági iskola elmélete adott helyes magyarázatot az 1929-es 
válság okára. Azért tudott helyes választ adni az osztrák közgazdasági iskola, 
mert nem külön vizsgálta az egyedi piaci mikor-döntések és a makro-gazda-
ság alakulását, hanem egységesen kezelte e két szférát. Eszerint a válság oka 
az volt, hogy a jegybankok által előidézett hitelbőség megtévesztette a piaci 
szereplőket. A  me� erségesen alacsony kamatok és a bőséges hitelek hosz-
szú távú beruházásokra ösztönözték a befektetőket, miközben a lakosság is 
növelte fogyasztását részben az üzleti élet megélénkülése miatti magasabb 
jövedelmeire, részben a bőséges és alacsony kamatú lakossági hitelekre tá-
maszkodva. A beruházások és a fogyasztás párhuzamos, hitelre támaszkodó 
növekedése óhatatlanul az árak növekedéséhez, inflációhoz vezetett, amely-
nek megfékezése miatt kamatemelésre kényszerültek a jegybankok. A  ka-
matemelés viszont ráébresztette a gazdaság szereplőit, hogy hitelre alapozott 
beruházásaik nem rentábilisak, és fogyasztásuk fenntarthatatlan. A kamat-
emelés azt jelezte a piaci szereplők számára, hogy csak az olcsó hitelek miatt 
tűnik valóságosnak az a piac, aminek kielégítésére hoztak beruházási dönté-
seket, építettek gyárakat, nyitottak boltokat. Rájöttek, hogy elszámították 
magukat, rossz befektetéseket indítottak el, veszteséget termelő gyárakat, 
üzleteket építettek. Vagyis a kamatemelés sokkja kipukkantotta a hitellufit. 
A gazdaság szereplői számára kiderült, hogy a hitelbőség csak látszat gazdag-
ságot hozott létre, adóssághegyek felépülésével. A válság pillanatában nem a 

9 Keynes kritikáját lásd: Hazlitt (1959).
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beruházási vágy „hiányzik”, nem a profit utáni hajsza állati ösztöne lobban 
ki valamilyen ismeretlen pszichológiai okból, hanem a jegybankok által ge-
nerált hitelbőség révén megtévesztett fogyasztók és vállalkozók realizálják, 
hogy tévesen ruháztak be, óriási veszteségeket könyvelnek el, rossz esetben 
elvesztik egész vagyonukat. Összefoglalva, az osztrák közgazdasági iskola 
elmélete éppen azt mutatta ki, hogy az állami szereplők beavatkozása nyo-
mán meginduló öngerjesztő folyamatok miként vezetnek el automatikusan 
a hitelválsághoz, a hitelválság, a reálgazdaság és a bankrendszer válságához, 
a munkanélküliséghez. Az osztrák közgazdasági iskola elmélete szerint a 
keynesi recept ugyan hozhat időleges javulást, de csak újabb, még nagyobb 
válságot készít elő. De Keynes újszerű, könnyű megoldást ígérő gondolataival 
szemben Hayek javaslatai rövid távon csak a válság mélyüléséhez járultak 
volna hozzá. Senki nem hallgatott Hayekre. Kiszorult a közgazdaságtudo-
mányból. Legjobb tanítványai is – mint a magyar Káldor Miklós – elhagy-
ták, s átálltak Keynes táborába.  

A keynesi recept, az agresszív állami kereslet élénkítés és a jóléti állam ki-
építése valóban csodát tett. Évtizedek folyamatos és növekvő mértékű állami 
beavatkozásával tényleg sikerült egy teljesen új, középosztályosodott, jóléti 
világot kiépíteni. Az állam egyre növekvő szerepvállalása az elmúlt évtize-
dek során azzal a következménnyel is járt, hogy elvárt, szinte természetesnek 
vett állampolgári joggá váltak az állam által nyújtott szolgáltatások, ellátmá-
nyok, támogatások. De az alkohol, még fiskális alkoholizmus formájában is, 
rövid távon boldogságot és elégedettséget okoz, de hosszú távon öl, és nyo-
morba taszít.

Négy évtized kellett ahhoz, hogy megmutatkozzon a keynesi gazdaság-
politika kudarca. Az 1970-es évek válsága, a stagfláció - amely az 1973-as 
arab-izraeli háborút követő első jelentős olajárrobbanáshoz kapcsolódott a 
köztudatban – valójában a keynesi gazdaságpolitika kudarcának következ-
ménye volt. 1971-ben felrobbant a Keynes által kigondolt dollárhoz kötött 
merev valuták rendszere. A hetvenes évek stagflációja pedig a keynesi elmélet 
válságát jelentette, hiszen több évtizedes állami beavatkozás ellenére stag-
nált a gazdaság, nőtt a munkanélküliség, ugyanakkor a stagnálás inflációval 
járt együtt. A magas infláció pedig lehetetlenné tette a hagyományos keynesi 
inflációgerjesztő-keresletnövelő politikák alkalmazását. 

A  keynesianizmus válsága a Milton Friedman által fémjelzett korszak 
kezdete volt. Friedmané, s nem Hayeké. A sors furcsa fintora, hogy Fried-
man, akárcsak Keynes, Hayek személyes jó ismerőse volt, s még beszélgettek 
is egymással közgazdasági kérdésekről, amiket Keynes és Hayek gyakori kö-
zös programjaik során mindig óvatosan mekerültek. Friedmant és Hayeket 
összekötötte a klasszikus liberalizmus, a szabad piac és a vállalkozói szabad-
ság fontosságának elismerése és a kormányok gazdasági szerepvállalásának 
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a gazdaság működőképességét aláásó voltának felismerése. Friedman hitt 
abban, hogy a szabad piac léte a politikai szabadság feltétele, s abban is, hogy 
a szabad piac az ellensúlya a politikai hatalomnak. Hitt abban, hogy a haté-
kony piacgazdaság feltétele az, hogy a kereslet és kínálat alakulása határozza 
meg az árakat, s a fogyasztók és a gazdaság szereplői szabadon döntenek ar-
ról, mit, miért és hogyan tesznek. Friedman egyik legszellemesebb aforizmá-
ja szerint, ha az államra bíznák a Szaharát, akkor öt éven belül homok hiány 
keletkezne, s importálni kellene a homokot.

Ugyanakkor egy világ választotta el Friedman és Hayeket nézeteit a 
makro-gazdaságról. Friedman, Hayekkel szemben, Keyneshez hasonlóan 
annak a szemléletnek a híve volt, amelyben kettévált a makro-közgazdaság-
tan és a gazdasági szereplők mikrovilága.10 Friedman Chicagóban tanult, s 
a chicagói közgazdaságtani iskola ahhoz az angolszász közgazdasági iskolá-
hoz tartozott, amely élesen kettéválasztotta a mikro-és makro szféráját a 
gazdaságnak. Friedman példaképe Irving Fisher amerikai közgazdász volt, 
aki a századfordulót követő évtizedekben az elsők között realizálta, hogy az 
aranystandard mellett – amely lényegében azt jelenti, hogy a pénz mennyisé-
gét egy, az állami akarattól független érc, az arany mennyisége határozza meg 
– nem lehet stabilizálni a pénz értékét. Fisher volt az első közgazdász, aki a 
pénz értékének stabilizálása érdekében a papírpénzre való átállást javasolta 
az aranypénz helyett, azért, hogy egy racionálisan szabályozható pénzrend-
szer jöhessen létre.11 Fisher hatását tükrözte az a könyv, ami megalapozta 
Friedman hírnevét. Az Egyesült Államok pénzügyi történetéről írt köny-
vükben, Anna Schwartz-cal közösen,12 arra a következtetésre jutottak, hogy 
az 1929-es pánikot, amit az amerikai jegybank, a FED kamatláb-emelése 
okozott, az tette tragikussá, hogy a válság kitörése után a FED visszafog-
ta a pénzmennyiséget. Ha a FED olcsó hitelt nyújtott volna a pénzhiánytól 
szenvedő gazdaságnak, akkor az 1929-ben kirobbant krízisből nem lett volna 
egy évtizedig elhúzódó nagy gazdasági világválság. Vagyis a probléma nem az 
1929 előtti hitelexpanzió volt, hanem az 1929 utáni pénzmennyiség csökke-
nése.

Friedman jó közgazdász volt, és világosan látta, hogy a kormányzati gaz-
daságélénkítő programok, a túl sok kormányzati költekezés vezettek el a 
stagflációhoz, amikor a gazdaság visszaesése inflációval párosult. Erre a je-
lenségre a keynesi iskolának nem volt válasza. Ugyanis Keynes elmélete a hú-
szas évek válságára keresett megoldást, amikor a válság deflációval párosult. 
Akkor egy felületes szemlélő számára kézenfekvő megoldásnak tűnhetett az 

10 http://www.commonsensecapitalism.com/2012/09/hayek-discusses-milton-friedman.
html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

11 Lásd: Fisher,1930
12 Lásd: Friedman (1963)
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infláció gerjesztése. A hetvenes évek elejének magas inflációjára azonban a 
keynesi recept olyan volt, mint a tűzre az olaj. 

Friedmannak kettős megoldása volt a hetvenes évek stagflációjára: egy 
mikro-ökonómiai és egy makro-ökonómiai. A mikro-ökonómiai recept azt 
tartalmazta, hogy az államot ki kell szorítani a gazdaságból, privatizáció és 
a piac szerepének növelése révén. Friedman azon az állásponton volt, hogy a 
közvetlen állami gazdasági szerepvállalás és a nem hatékony állam költsége, 
a magas adók megfojtják a magángazdaságot. Makro-ökonómiai válasza a 
monetáris politika volt: olyan szabályozott növelése a pénz mennyiségének, 
ami alacsony inflációs szintet biztosít. Friedman szerint alacsony, évi 2-3%-
os inflációt garantáló „helyes” pénzügyi-makro-politikára van szükség, an-
nak érdekében, hogy a piac zavartalanul működhessen. Mivel az infláció és 
defláció mértéke a pénzkibocsátástól függ, ezért a piac zavartalan működése 
érdekében racionálisan szabályozható papírpénz-rendszer kialakítására tett 
javaslatot. A racionális működés biztosítékát abban látta, hogy a kormánytól 
független jegybankok szabályozzák a pénz mennyiségét, amelyek működé-
sük során arra figyelnek, hogy az infláció mértéke alacsony maradjon. Hitt 
abban, hogy a jegybankok, különösen az amerikai FED alkalmas erre a fel-
adatra (Rothbard, 2002). 

Paul Volcker, a FED elnöke Friedman tanácsait követve törte le a het-
venes évek elejének magas inflációját kamatláb emeléssel, és tért át a 
friedmanni monetáris receptre, amit követtek utódjai, Alan Greenspan és 
Ben Bernanke. Friedman segítséget nyújtott a bajba jutott gazdaságszabá-
lyozó menedzser államnak, hogy kijusson a keynesi gazdaságpolitika kátyú-
jából. A nyugat elmúlt negyven évének hallatlan virágzása, jóléte Friedman 
receptjének köszönhető. 

Friedman valójában egy „hamis” neo-liberális korszakot segített világra 
hozni. Hamis, mert a neoliberális politikát a reálgazdaságban alkalmazták. 
A reálgazdaságban újra felfedezték a klasszikus liberális, piacpárti politikák 
növekedést elősegítő jellegét. A jobb-és baloldali mérsékelt nagy pártok (ki-
sebb-nagyobb cikk-cakkok után) egyaránt olyan politikákat alkalmaztak, 
amely csökkentették az állam gazdasági szerepvállalását a versenyképesség 
növelése érdekében. Reagan és Thatcher jobboldali konzervatív kormányai, 
valamint a Blair, Schröder és Clinton nevével fémjelzett, harmadikutas-
nak elnevezett „baloldali megújulás” egyaránt az állam szerepvállalásának 
csökkentését tűzték ki célul a magánosítással, az állam piac-szabályozó sze-
repének visszafogásával és a jóléti állam egyes szolgáltatásainak részleges 
csökkentésével. A neoliberális politika helyre akarta állítani az USA és Eu-
rópa versenyképességét, szemben a feltörekvő Japán és az ázsiai kistigrisek 
export-gőzhengerével. Csökkenteni akarták a vállalatokra nehezedő admi-
nisztratív- és adóterheket, valamint elősegíteni, hogy a vállalatok hatéko-
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nyabban szervezzék meg a termelést. Ugyanakkor a bátortalan és felemás 
neo-liberális reformok a „gazdaság” területén messze nem voltak elegendőek 
ahhoz, hogy helyreállítsák a gazdaság és az állam növekvő feladatvállalása 
között egyre jobban megbillenő arányt. De sokak számára még a mérsékelt 
reformok is szitokszóvá váltak. A választók haragjától félő politikusok óvatos 
reformlépéseikkel a lehető legkevesebbet lépték meg, ami éppen elegendőnek 
bizonyult a pénzügyi piacok, vagy éppen lelkiismeretük megnyugtatására. 
A felemás reformokra az adott lehetőséget, hogy a pénzügyi politika terén 
folytatták a korábbi évtizedek pénzteremtésre alapozott politikáját. 

Ami lehetővé tette a menedzser állam fenntartását és a felemás piacosí-
tást, az Friedman elméleti munkásságának másik fele, a közgazdász mone-
táris elmélete volt. Ez újabb zavartalan negyven évet biztosított a terjeszke-
dő gazdaságszabályozó menedzser államnak, azáltal, hogy soha nem látott 
pénzbőséggel finanszírozta a gazdaság és az állami kiadások növekedését. 
A  választók kegyeit kereső politikusok előremenekültek: adósságfelhalmo-
zásba. S ezzel a megindult a „nyugat” nagy adósságfelhalmozása. Nemcsak az 
USA-ban, hanem  Európában is.

Friedman legnagyobb tévedése az volt, hogy nem látta át, hogy a pénz 
mennyiségének az enyhe inflációt engedélyező szabályozásával mekkora 
inflációt gerjesztő mechanizmust szabadított rá a világra. A me� erségesen 
kiválasztott fogyasztói kosár alapján mért infláció ugyan valóban alacsony 
volt az elmúlt évtizedekben, de ez az alacsony infláció többet elfedett, mint 
amit elárult a világban bekövetkezett változásokból. A  hetvenes évek má-
sodik felétől hatalmas hatékonyságnövekedés zajlott le a világgazdaságban, 
amelynek fő hajtóerői voltak: az információs forradalom, a globalizáció, 
Kína, India és a volt KGST országok bekapcsolódása a kapitalista világgaz-
daságba és nem utolsósorban a japán termelésszervezési eljárások átvétele. 
A  jegybankok által generált hitelbőség miatti valóságos inflációt elfedte a 
hatékonyságnövekedés által kiváltott árcsökkenés. Csakúgy, mint a keynesi 
– hibás – gazdaságpolitikai modell esetében, évtizedek kellettek ahhoz, hogy 
az árak emelkedése fenntarthatatlanná váljon, s válságot generáljon, s kipuk-
kantsa a több évtizede növekvő hitellufit, ami körülbelül háromszor akkora, 
mint ami 1929-ben a válságot okozta.

Friedman második tévedése az volt, hogy túlságosan hitt a döntéshozók 
racionális bölcsességében. Sajnos, amint egy emberi intézmény, bármilyen 
szakértőkből álljon is, hatalmat kap, hatalmával élni fog. A jegybankok sem 
kivételek. A  jegybankok vezetői és szakértői is tagjai a tágabb értelemben 
vett gazdasági és politikai elitnek, és végső soron a nemzeti érdekek védel-
mében cselekszenek.  Amint szükségesnek látják a jegybankok, hogy vala-
milyen szent cél érdekében pénzbőséget teremtsenek, akkor pénzbőséget 
teremtenek.  A  kilencvenes évek végének nagy pénzügyi válságai és a dot.
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com lufi kipukkanása már figyelmeztető jel volt arra, hogy adósságválság fe-
nyeget. Azonban a 2001. szeptember 11-i merénylet után Alan Greenspan és 
a FED mindenképpen el akarta kerülni, hogy összefüggést lehessen találni 
a terrorcselekmények és a recesszió között, s kamatcsökkentéssel és a lakás-
építés támogatásával újabb fellendülést generáltak.13 Nem mintha egyébként 
nem lettek volna nyitottak a pénzbőség növelésére, hogy elkerüljék a visz-
szaesést. Ráadásul a keynesiánus tábor is erre biztatta őket. Paul Krugman, 
a keynesiánus tábor elismert vezetője népszerű cikkekben szorgalmazta a 
lakásépítés fellendítését.14 A 2001-től kezdődő frenetikus hitelbővülés azon-
ban csak tetézte az elmúlt évtizedek fenntarthatatlan hitelbővülését, amely 
lufi 2008-ban pukkant ki – éppen az amerikai lakásárak fenntarthatatlan 
emelkedése miatt. (A magyar gazdaság is – közvetetten - ennek a FED által 
generált hitelbőségnek lett az áldozata. Az olcsó hitelek és a pénzbőség tette 
lehetővé azt a frenetikus léptékű eladósodását a magyar gazdaságnak 2002-
2006 között, amely nehéz terhét nyögi most az ország). A 2008-ban kirob-
bant, s azóta is tartó hitelválság a keynesi-friedmanni konstrukció válsága, a 
jegybankok által generált pénzteremtés logikus és elkerülhetetlen következ-
ménye.

2008 válsága rávilágít arra, hogy az embereket a jólét és biztonság illúzi-
ójába ringató, és a piacot korrigáló állami gazdasági beavatkozásba vetett hit 
nem volt más, mint illúzió, amelyet egyre inkább elmos az adósság emelkedő 
dagálya. 

IV. A MAGYAR HELYZET

A Szovjetunió által katonai erővel fenntartott szocialista rész-világgazdaság 
összeomlása nyitotta meg az utat ahhoz, hogy Magyarország visszatérjen 
arra a történelmi útra, amelyet Szent István jelölt ki az ország számára a  
nyugati feudális modell átvételével és a kereszténység felvételével. A  rend-
szerváltáskor egy praktikusan csődbe jutott országot vettek át a rendszervál-
tó pártok a szocialista hatalomtól. Ennek ellentmondott a felszín, a hatvanas 
évektől kiépülő kádári kispolgári szocializmus biztonsága és (viszonylagos) 
jóléte, a rendszer egyre gyengülő szorítása nyomán kibontakozó magánéleti 
szabadság és gyarapodás. A Kádár-rendszer máig fel nem dolgozott ellent-
mondása az volt, hogy viszonylagos jólétet és biztonságot teremtett az eladó-
sodás árán. 

13 http://www.huffingtonpost.com/2010/05/03/greenspan-wanted-housing_n_560965.
html

14 http://www.nytimes.com/2002/08/02/opinion/dubya-s-double-dip.html?pagewanted
=all&src=pm
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A rendszerváltás történelmi feladata az államszocialista rendszer lebon-
tása és a nyugati modellt követő liberális piacgazdaság és demokrácia felépí-
tése volt. Az antalli MDF és az akkori SZDSZ minden hangsúlykülönbség 
és szakpolitikai vita ellenére a nyugati modell átvételében gondolkodott. 
A rendszerváltó kerekasztal által megalkotott új Alkotmány és annak An-
tall és Tölgyessy által kialkudott módosítása 1990 őszén  szentesítette és ala-
pozta meg a jogállamot, a liberális demokráciát és a piacgazdaságot. 

A népi-urbánus vita azonban felszámolta az Antall-Tölgyessy együttmű-
ködés által fémjelzett történelmi kompromisszum lehetőségét. Az eredetileg 
antikommunista SZDSZ a nemzeti jobboldal elleni küzdelem során feladta 
korábbi antikommunista politikai irányvonalát, és szövetségre lépett a feltö-
rekvő MSZP-vel, amely a magyar baloldal antifasiszta hagyományát követ-
ve a nemzeti jobboldallal szemben foglalt állást a népi-urbánus vitában. Az 
SZDSZ-MSZP 1993-ban kiformálódó szövetségében a vezető szerep egyre 
inkább a politikai térkép baloldalát elfoglaló MSZP-é lett. Az SZDSZ és az 
MSZP politikai szövetségével 1994-re kialakult az a két nagy politikai blokk, 
amely máig meghatározza a magyar politika helyzetét, amelyet Csigó találón 
nemzeti antikommunista jobboldalnak és balliberális modernizátoroknak 
nevezett. E két politikai tábor közötti hideg polgárháborús törzsi háború,15 
aminek gyökerei a harmincas évek népi-urbánus vitáira nyúlnak vissza. Eb-
ben a vitában egyre inkább kibontakozott az alapvető különbség a nemzeti 
sarkot elfoglaló jobboldal és a globalizáció-párti modernizátor sarkot elfogla-
ló balliberális baloldal között. A balliberális oldal a globalizáció és az európai 
integráció párti szabadpiaci politika mellett tette le voksát, míg a nemzeti 
jobboldal a nemzeti érdekek, a nemzeti burzsoázia kiépítése mentén egyre 
inkább a globalizáció korlátozása és Európa-pesszimista irányba tolódott el, 
eltávolodva Antall József liberális konzervatív politikai irányvonalától.    

Miközben a politikai frontvonalak megmerevedtek, a gazdaság kilábalt 
a rendszerváltást követő válságból. A modernizátorok azt remélték, hogy a 
piacgazdaság segít kilábalni a késő Kádár-kor egyre mélyülő gazdasági vál-
ságából, s az ország végre felzárkózik a fejlett „nyugat” jóléti államaihoz. Az 
államszocialista gazdaság összeomlása azonban mély és hosszan elhúzódó 
válságot okozott (Kornai 2000). A kilencvenes évek közepére a külföldi tő-
kebefektetésekre és a magyar kis és középvállalkozói szektor felvirágzására 
támaszkodva a szocialista gazdaság romjain egy új, versenyképesebb gazda-
ság alakult ki. Hat év folyamatos válsága után végre beindult az új gazdaság 
motorja, s beindult egy gyors növekedés, miközben jelentősen csökkent az 
állam eladósodottsága. Magyarország a kilencvenes években a közép-kelet 
európai régió csodagyerekének számított, a mintaországnak, amelynek pél-

15 http://nepszava.com/2012/03/velemeny/tamas-gaspar-miklos-magyar-szomorujatek-
europai-bohozat.html
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dáját követte a kilencvenes évek elején elzárkózó politikát folytató Szlovákia 
is Mečiar bukása után.

Minden siker ellenére az ezredfordulón bekövetkezett egy politikai for-
dulat. Talán az ellenzékbe szorult MSZP baloldali populizmus felé fordulása, 
a jóléti rendszerváltás populista ígérete állította át más vágányra a politikai 
életet.16 A jobboldalon az antikommunista politikai irányvonal mellett kö-
vetkezetesen kitartó FIDESZ útja logikusan vezetett el a magyar jobboldal-
nak a népi-urbánus vitában megszilárdult nemzeti politikájához eltávolodva 
saját liberális gyökereitől. A FIDESZ esetében a nemzeti gondolat összefonó-
dott a nemzet jólétét elérni akaró állami beavatkozás gazdaságpolitikájával. 
A baloldali populista jóléti rendszerváltás programja és a jobboldalon a nem-
zeti gondolat populista belső logikája17 következtében bekövetkezett egy ál-
lam-párti fordulat a magyar politikai rendszer meghatározó nagy pártjainál. 

A  gazdasági növekedés és a közelgő európai csatlakozás eufóriája meg-
könnyítette a váltók átállítását, az állam-párti fordulatot. Végül, de nem 
utolsósorban, a választópolgárok is egyértelműen olyan politikát vártak el, 
támogattak, amely biztosítja a növekedést, a jóléti állam növekvő szerepvál-
lalását és a jólét növekedését.

A meghatározó politikai pártok az állami költségvetés expanziójával re-
mélték gyorsítani a fejlődést, megteremteni az új és egyre szélesebb közép-
osztályt. Az 50%-os minimálbéremelés, a köztisztviselői és közalkalmazotti 
életpályamodell kialakítása jelentős béremelkedéssel egybekötve, a lakásvá-
sárlás és a lakásépítés támogatása, a 13. havi nyugdíj, a minimálbéren kere-
sők és alacsony bérűek személyi jövedelemadójának elengedése, a nagyszabá-
sú infrastrukturális építési munkálatok mint az autópálya építési program, 
mind-mind az állam új szerepvállalásának az eszközei voltak.

Az állam-párti fordulat következményeként átalakult a magyar politikai 
térkép. Kiürült a háromszög felső csúcsa, üresen maradt a piacpárti/minimá-
lis állam-párti liberális tér. 2010-re nem is maradt politikai erő a háromszög 
felső piacpárti harmadában. Mindegyik párt az alsó, az állam gazdaságszer-
vező szerepét támogató részben található, a jobb vagy baloldalán a politikai 
palettának, vagy éppen középen, mint az LMP, amely egyaránt elhatárolja 
magát mind a FIDESZ-től, mind pedig az MSZP-től, és egy harmadik blokk 
megszervezésében gondolkozik. 

16 Liberális társutasa, az SZDSZ politikájában, miközben továbbra is hangsúlyos maradt 
a kulturális liberalizmus, a jobboldal kiszorítása érdekében elfogadott szinte minden 
népszerű, populista osztogató ígéretet a felületes piacpárti szlogenek hangoztatása mellett.

17 Lásd: Lukács, 2007.
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6. ábra 

 
Az állam növekvő szerepvállalásának ára  azonban a költségvetési defi-

cit gyors növekedése volt, s megindult a gyors adósságnövekedés.18 Az adós-
ság növekedés fenntarthatatlan folyamatára kezdetektől figyelmeztették az 
MSZP-SZDSZ kormányt, mind az EU, mind az MNB részéről, s számos 
más szakértő is bírálta a kormányt. De a 2006-os választások megnyerésének 
vágya, amint ezt Gyurcsány Ferenc elárulta az öszödi beszédben, minden jó-
zan érvet elnyomott. 

2002-2006 között az MSZP-SZDSZ piacról szónokoló koalíciója szinte 
titokban hajtott végre állam-párti fordulatot a költségvetési kiadások gyors 
növekedése révén. A  2010-ben megválasztott FIDESZ szinte már csak az 
erős államban, az erőteljes állami piaci szerepvállalásban és a piac újra-sza-
bályozásában, a nemzeti burzsoázia kiépítése érdekében a piaci verseny kont-
rolljában és állami irányításában látja a kibontakozás útját. 

Pedig a gazdasági jelzőszámok, sajnos, egyértelműen arról tanúskodnak, 
hogy ez az út (is) további leszakadáshoz vezet. A magyar gazdaság újra re-
cesszióba zuhant.19 A  versenyszférában alkalmazásban állók száma csök-
ken.20 Az adóék újra növekedésbe fordult. 

18 http://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/tragikusan_felduzzadt_az_allamadossag.html
19 http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/esely _sincs_a_novekedesre_magyarorszagon.

html
20 http://www.mfor.hu/cikkek/2013_ban_is_a_kozmunka_lesz_Orbanek_csodafegyve-

re.html
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V. A KILÁBALÁS ÚTJA

Jó száz évvel ezelőtt az I. világháború kitörésével véget ért a liberális 
szabadversenyes kapitalizmus korszaka. A  háború után a győztes antant-
hatalmak nem állították helyre a háború előtti szabadkereskedelem világát. 
Az amerikai jegybank laza pénzpolitikája keltette me� erséges fellendülés 
egy évtizedig, ha tartott. Az olcsó és szinte korlátlan hitelek által felfújt 
adósságlufi 1929-ben kipukkant. 

Nyolcvan évvel ezelőtt az egyik legnagyobb közgazdász, Schumpeter 
(1944) a világválság éveiben írt könyvében arra a következtetésre jutott, 
hogy a kapitalizmus nem lesz képes ellenállni a szocializmus erőinek. Pedig 
tudta, hogy a szocializmus nem fog humánusabb, élhetőbb, jobb rendszert 
teremteni. Mert a kapitalizmus, minden ellentmondása és időszakos válságai 
ellenére, mégis hatalmas jólétet és gazdagságot teremtő mechanizmus. A ka-
pitalizmus szabadította ki az emberiséget a gazdasági stagnálásból, a mal-
thusi ördögi körből. Schumpeter számításai szerint a kapitalizmus átlagosan 
évi 2%-os fejlődést képes biztosítani, ami azt jelenti, hogy harminchat éven-
te megduplázódik az életszínvonal. Schumpeter pesszimista volt - egy olyan 
korban, amikor minden oka megvolt a pesszimizmusra. Attól tartott, hogy a 
kapitalizmus ellentmondásai és időszakos válságai miatt az emberek inkább 
az állam rövid távú segítségnyújtásában bízva a szocializmust választják, 
s ezzel levágják az aranytojást tojó tyúkot.  Ma már tudjuk, hogy nem így 
történt. A nagy gazdasági világválság idején – először a gazdasági válságok 
során – az állam teljes fegyverzettel szállt harcba a válságba jutott gazda-
ság megmentéséért. Pótlólagos keresletet teremtett és kartellek támogatá-
sával megakadályozta a termelői árak és bérek csökkentését, s végül a jóléti 
állam szolgáltatásainak kiterjesztésével gondoskodott a válság áldozatairól. 
Egy új korszak kezdődött a történelemben: a gazdaságszervező-gazdaságirá-
nyító menedzser állam korszaka. Akik a nyugati demokráciákban az állam 
részleges szerepvállalása mellett érveltek, mint Keynes, azért is támogatták 
ezt, hogy elkerüljék a legrosszabbat: a kommunista vagy nemzeti szocialis-
ta/fasiszta hatalomátvételt, s ezzel mindennek a megsemmisülését, amit a 
nyugati kultúra jelent. Remélték, hogy a részleges állami feladatvállalás kor-
rigálja a piac romboló hatását, de nem vezet el egy totalitárius diktatúrához 
(Wappshot, 2011). 

Egy új aranykorszak kezdődött: a középosztályosodott, fogyasztói társa-
dalom aranykorszaka. Soha nem látott gazdagság, bőség árasztotta el a nyu-
gati világot. 2008 válsága azonban ennek a korszaknak a végét jelzi. A világ, 
s benne Magyarország az állami beavatkozás történelmi ciklusának a végére 
ért. Az államilag manipulált pénzkibocsátás és a me� erségesen alacsonyan 
tartott kamatok hatalmas pénz- és hitelkiáramlást eredményeztek. A 2008-
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ban elindult válság világossá tette, hogy valójában az egész világ, de a fejlett 
nyugati világ biztosan, egy óriási piramisjáték résztvevőjévé vált, amely csak 
addig folytatható, amíg folyik a korlátlan pénztermelés. Egyre nyilvánvalóbb, 
hogy két út áll a világ előtt: 

Az egyik az állam piackorrigáló szerepvállalásának folytatása, amit újabb 
és újabb pénznyomtatás tesz fenntarthatóvá. Ennek az útnak az a veszélye, 
hogy a pénz teljes elértéktelenedését okozhatja. S amikor idáig ér a pénz-
rontás (szándékolatlan) hatása, akkor nem marad más, mint a pénz szere-
pét teljesen kikapcsoló szocialisztikus diktatúra, amiről mi, kelet-európaiak 
pontosan tudjuk, hogy semmi más, mint terrorisztikus eszközökkel fenntar-
tott szegényház. Hayek vészjósló forgatókönyve, az „út a szolgaságba” nem 
a korlátozott állami szerepvállalás során valósul meg, ahogy Hayek jósolta.  
Akkor kerülhet veszélybe a szabadság, amikor a bővülés szuperciklusa eléri 
természetes korlátait. A „szolgaságot” megvalósító szabadságkorlátozó rend-
szer védekezésképpen jön létre, amely a bővülés korszakában felhalmozott 
adósságok romboló következményei ellen igyekszik megvédeni a társadal-
mat, vagy legalábbis annak a politikai rendszer által fontosnak tartott réte-
geit, szereplőit. 

A másik út a szabad piacot korlátozó, irányító állam visszaszorítása és a 
szabadpiac lehető legteljesebb helyreállítása. Ez a feltétele annak, hogy a sza-
badság révén felszabaduló emberi energiák és vállalkozókedv megteremtse a 
felhalmozott adósságok visszafizetéséhez szükséges növekedést.

Ma már nincs fájdalommentes megoldás. Túl sok az adósság, túl sok a 
hosszútávon fenntarthatatlan, meg nem alapozott, a biztonság illúzióját keltő 
állami szolgáltatás, szociális joggá vált állami szociális jutatás. Magyarország 
példája mutatja, hogy már az erős beavatkozó állam is csak akkor tartható 
fenn, ha visszavágja a feleslegesnek ítélt állami kiadásokat, legyen az túlsá-
gosan hosszú ideig nyújtott munkanélküli támogatás, rokkantnyugdíj, túl 
nagyra nőtt felsőoktatás, fenntarthatatlan nagyságú egészségügy. Az állam 
gazdasági beavatkozásának fenntartása érdekében pont azokat a szegényeket 
és elesetteket segítő jóléti szolgáltatásokat és ingyenes állami közkiadásokat 
csökkentik, amelyekért egy évszázaddal korábban életre hívták a menedzser 
államot. De Magyarország példája azt is illusztrálja, hogy nem sokat ér a jó-
léti állam szolgáltatásainak a részleges megnyirbálása, ha az onnan kivont 
források az állam még nagyobb gazdasági részvételét és a gazdaság még fojto-
gatóbb szabályozását finanszírozzák. 

Egyedül a szabad piac szabadjára engedése adhat reményt. Az elmúlt két-
száz év története azt mutatja, hogy minden ellentmondása ellenére a sza-
bad piac, a kapitalizmus az egyetlen olyan gazdasági rendszer, amely képes 
megteremteni a modern életszínvonal fenntartásához szükséges gazdasági 
alapokat. 
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Az állam által okozott válságból való kilábalásra új fordulatra van szük-
ség. Szabadság-párti fordulatra. Olyan fordulatra, amely az erős kormánnyal, 
az állami piackorlátozó szabályozással szemben a piac szabadságának bizto-
sítása érdekében az állam szerepét korlátozza. 

A háromszög alakú politikai térkép elárulja, hogy ami Magyarországon 
hiányzik a politikai palettáról, az a szabadság-párti, minimális államért ki-
álló liberális blokk a politikai életben, ami hatékonyan képes ellenállni a bal-
oldali vagy jobboldali piackorlátozó állam-párti ideológiáknak, s biztosítani 
a szabad piacot. 

De a gazdaságpolitikai fordulat előfeltétele egy politika-filozófiai fordu-
lat.21 Annak felismerése, hogy a gazdaságot fojtogató állami beavatkozás az 
oka a gazdasági visszaesésnek. Az állam működtetéséhez szükséges forráso-
kat csak a vállalkozóktól, a termelőktől és a fogyasztóktól tudja elvenni, és 
ezzel lefojtja a szabad vállalkozás energiáit. Ráadásul a túlszabályozó, adóz-
tató állam elriasztja a befektetőket, értelmetlenné teszi a vállalkozást.22

Ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon lábalni a válságból, arra van szük-
ség, hogy a vállalkozók, a vállalatok biztonságban érezhessék magukat, hely-
reálljon a jogállam, kiszámítható legyen az állami szabályozás. Magyaror-
szág akkor tud kilábalni a válságból, ha az állam kivonul a gazdaságból.

Itt az ideje rájönni: a választáson győzni akaró politikusok felelőtlen ígé-
retei, adakozásszerű jóléti intézkedései csak rövid távon jelentenek előnyt. 
De hosszú távon a piramisjátékhoz hasonló teljesíthetetlen és fedezetlen ígé-
retek költségei agyonnyomják a gazdaságot. Mi lett a jóléti rendszerváltás 
13 pontjából? Rövid távon szinte mindenkinek emelkedett a jövedelme, az 
alacsony keresetűeknek, a közalkalmazottaknak, a nyugdíjasoknak, felpör-
gette a fogyasztást, me� erséges kereslettel fenntartotta a magas növekedés 
látszatát. Ma már mindenki látja, hogy a jóléti rendszerváltás ígéretét be-
váltó 100 napos kormányprogram fedezetlen adakozás volt, amely ráadásul 
ráépült korábbi fedezetlen adakozásokra. A felelőtlen jóléti ígéretek nyomán 
eladósodó állam és a gazdasági szereplők adósságának finanszírozási költsége 
ráadásul lefojtja a gazdaságot. A gazdaság megfojtásával még azt is ellehetet-
lenül, hogy az állampolgárok legalább önmagukról tudjanak gondoskodni, ha 
már az állam nem képes teljesíteni az ígéreteit. 

Olyan közbeszédre van szükség, amely a jövőre koncentrál, s nem az or-
szágot megosztó múlt sebeit akarja feltépni nap mint nap. A múlt sérelmeit 
nem lehet semmissé tenni, s nem is érdemes újra vívni az egyszer megvívott 
csatákat. A jövőre kell koncentrálni. Arra, hogy miként lehet újra növekedé-

21 Surányi György szerint a kormánynak saját magának kell rájönnie, hogy szükség van gaz-
daságpolitikai fordulatra, mert ez a feltétele annak, hogy az IMF megállapodás létrejöj-
jön.  http://atv.hu/cikk/video-20120718_suranyi_gyorgy

22 A New Deal hasonló hatásáról lásd: Higgs, 1987.
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si pályára állítani Magyarországot, miként lehet megteremteni a gazdag és 
szabad Magyarországot a szabadság növelése és az állam gazdasági beavat-
kozásának útján

Ennek az ideológia váltásnak és közbeszédnek az a politikai feltétele, hogy 
ismét legyen politikai szereplő a képzeletbeli háromszög szabadságpárti/libe-
rális harmadában. Hayek is arra jött rá, hogy nem elég szakcikkekben kimu-
tatni a keynesi közgazdasági elképzelések hibás voltát. Politikai szinten is fel 
kell lépni (Wappshot, 2011). 

Hogyan lehet megteremteni a hiányzó harmadik szabadságpárti blok-
kot? Úgy, hogy vagy létrejön egy új, szabadságpárti párt, építve a szabad-
piacpárti/jogállami/európai integrációt támogató választókra,23 vagy pedig 
a választók támogatottságát bíró nagy pártokon belül nagyobb szerephez 
jutnak a piacpárti elvek e pártok piacpárti érzelmű aktivistáinak hatására. 
Politikában sose lehet tudni, hogyan alakulnak az események. De elkerülhe-
tetlen a gyökeres fordulat a magyar gazdaság- és társadalompolitikában, ha 
meg akarjuk akadályozni Magyarország további lecsúszását.

IRODALOM

Crosland, A. (1956) The Future of Socialism, Cape Ltd
Csigó Péter (2012) Túl balon és jobbon,  http://nemtetszikarendszer.blog.hu/2012/07/16/

csigo_peter_tul_balon_es_ jobbon_a_radikalis_demokratikus_megujulas_polusa_a_
kozvelemenyben_i_resz, http://nemtetszikarendszer.blog.hu/2012/07/17/csigo_peter_tul_
balon_es_ jobbon_a_radikalis_demokratikus_megujulas_polusa_a_kozvelemenyben-_
ii_resz, http://nemtetszikarendszer.blog.hu/2012/07/18/csigo_peter_tul_balon_es_
jobbon_a_radikalis_demokratikus_megujulas_polusa_a_kozvelemenyben-_iii_resz

Csizmadia Ervin (2011) Beindul a pártalapítás újabb hulláma? http://hvg.hu/
velemeny/20110601_csizmadia_ervin_partok

Fisher, Irving. The Stock Market Crash – And After. New York: Macmillan, 1930
Friedman, M. és Friedman, R. (1990) Választhatsz szabadon, Akadémiai Kiadó: Buda-

pest
Friedman, Milton, and Anna Schwartz. A Monetary History of the United States, 1867–

1960 . Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.
Gottfried, P. E. (2001) After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State. Prince-

ton University Press,
Hayek, F. (1931) Prices and Production. Augustus M. Kelly Publishers, New York
Hayek, F. (1944) Road to Serfdom, Readers’ Digest 
Hayek, F. (1960) Why I am not conservative? http://www.cato.org/pubs/articles/hayek-

why-i-am-not-conservative.pdf
Hazlitt, Henry (1959) The Failure of the „New Economics” An Analyses of the Keynesian 

Fallacies. D. van Nostrad Company, New York

23 Erre tett korábban javaslatot Seres László (2010), Csizmadia Ervin (2011) szintén felve-
tette a hiányzó liberális párt kérdését.

Mark Pittaway.indd   519 2012.11.21.   18:36:45



520  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

Higgs, R. (1987) Crisis and Leviathan, Oxford University Press, 1987.
Katz, S. R and Mair, P. (1995) Changing Models of Party Organization and Party 

Democracy: The Emergence of the Cartel Party. Party Politics January 1995 vol. 1 no. 1 5-28
Kitschelt, Herbert. 1994. The Transformation of European Social Democracy. Cambridge 

(U .K.)/New York/Melbourne: Cambridge University Press
Kornai János (2000) A költségvetési korlát megkeményítése, a posztszocialista országok-

ban Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. január (1–22. o.)
Körösényi András  Liberális vagy konzervatív korszakváltás?.Gondolat kiadó, 1989
Körösényi András (1994) A bal és a jobb védelmében, Politikatudományi Szemle, 1994/3.
Lukács, John (2003) A nemzeti szocializmus egyetemes jellege, Klió, 2003/1
Lukács, John (2007) Demokrácia és Populizmus, Európa Kiadó
Mises, L. (1944) Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War, 

Yale University Press: New Heaven
Nolte, E, (1963 eredeti kiadás) A fasizmus korszaka, XXXI századi Intézet
Rothbard, M.(1963) America’s Great Depression, Mises Institute
Rothbard (2002) Milton Friedman Unraveled, Journal of Libertarian Studies, 2002/3
Seres László (2010) http://hirszerzo.hu/velemeny/2010/10/9/20101009_magyar_tea_

part.
Schumpeter, J. (1944 eredeti kiadás) Capitalism, Democracy and socialism. Routledge,
Wapshott, N. (2011) Keynes Hayek: The Clash that Defined Modern Economics, W.W. 

Norton: New York.

Mark Pittaway.indd   520 2012.11.21.   18:36:45



MICHAEL BURAWOY

A harmadik nagy átalakulás, avagy hogyan 
lehet Polányit átmenteni a jövőbe

Az antikommunisták abbeli nagy igyekezetükben, hogy ellenfeleik állás-
pontját megcáfolják, gyakorta esnek bele ugyanabba a csapdába, mint 
hajdani ellenlábasaik. Miközben elutasítják a marxizmus lineáris törté-
nelemszemléletét - ami olyan, mint valami illuzórikus lépcsősor, amely a 
földről a mennybe tart -, az antimarxisták átadják magukat a véglegesség il-
lúziójának. Ha a marxizmus arról beszélt, hogy a kapitalizmus össze omlása 
után felragyog a valódi történelem napja, akkor az antimarxista gondolkodás 
meg kinyilatkoztatta a kapitalizmus örökkévalóságát és a szocializmus - il-
lúziójának - leáldozását.

Így esett, hogy a hidegháborús filozófus, H. B. Acton a (szovjet) mar-
xizmus elleni archetipikus támadásának a The Illusion of the Epoch [A kor-
szak illúziója] címet adta, míg Raymond Aron egy másik marxi idézetre 
utalva a marxizmust Az értelmiség ópiumának [The Opium of Intellectual] 
nevezte. Ennek az illúzióromboló szándéknak a csúcs pontját talán Leszek 
Kolakowski háromkötetes, nagy műve jelenti (Main Currents in Marxism - 
A marxizmus fő irányzatai), a marxizmusnak mint hitmagyarázatnak ez a 
ragyogó cáfolata, mely minden egyes kö tettel harciasabbá vált, és a szerző 
egyre szenvedélyesebb, már-már vallásosan elutasító magatartásáról tanús-
kodott. Kołakowski nézete szerint a marxizmus minél távolabb kerül kezde-
ti eredetiségétől, annál meredekebb, egyenes vonalú hanyatlást mutat, hogy 
végül belehulljon az értelmiségellenes fekete lukba, ahogyan az az 1960-as 
években, a diákmozgalmak értelmezése szerint már megtörtént.

A szociológiában a kommunista illúzió végének egy másik olvasatát ta-
láljuk meg. Az 1950-es években, illetve az 1960-as évek elején Daniel Bell, 
Saymour Martin Lipset és mások az ideológia végéről értekeztek. Vélemé-
nyük szerint nem a Szovjetunió, hanem az Egyesült Államok oldotta meg 
az emberiség alapvető problémáit. Valójában, érvelt Lipset, az Egyesült Álla-
mok mindig is szocialista volt vagy a szocializmus mindig belopózott a hátsó 
ajtón. Alighogy ez az eufórikus kijelentés napvilágot látott, a történelem visz-
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szavágott: az USA-ban szociális tiltakozási hullám indult, mely ország-világ 
elé tárta a polgárjogok lábbal tiprásának gyakor latát, az országban tapasztal-
ható döbbenetes nyomort és a határokon túli imperialista terjeszkedés szám-
talan tényét. Az Egyesült Államok a valóságban a kapitalista gonoszság és 
igazságtalanság szinonimájának bizonyult - tehát semmi köze sem lehetett a 
szocializmushoz. Az ideoló gia vége megteremtette saját végét. Maga is olyan 
ideológiává vált, mely a dominációk és alávetettségek sorát fedte el, és utat 
nyitott a szocialista kísérletezés új korszakának.

A kommunizmus bukása Kelet- és Közép-Európában 1989-ben, majd két 
évvel később a Szovjetunióban állítólag magával rántotta és – ismét - elte-
mette a marxizmust. A  „gonosz birodalmának” széthullása lehetővé tette 
a Nyugat felsőbbrendűségének önigazolását és önünneplését. Csak az volt 
a különbség, hogy most az USA  nem vette magára a szocialista feladatok 
megvalósítását, hanem a szocializmus mint fogalom került a történelem sze-
métdombjára. Úgyhogy ekkoriban a legváltozatosabb el méletekkel tömték a 
fejünket a kapitalizmus hallatlan szívósságáról és a kommunizmus megva-
lósíthatatlanságáról; a sor Francis Fukuyama győ zedelmi indulójától, A tör-
ténelem végétől egészen François Furet sokkal tragikusabbra hangszerelt 
változatáig, az Egy illúzió vége című írásáig terjedt. Ma talán már sokkal óva-
tosabban nyilatkozunk a történelemről és a történelem jövőjéről. Nem lehe-
tünk biztosabbak a szocializmus végét illetően, mint a kapitalizmus örökké-
valóságának kérdésében. A szocializmus és a kapitalizmus olyan mélységesen 
összefonódott egy mással, hogy meglehetősen nehéz elképzelni egyikük el-
múltát anélkül, hogy a másik ne tűnne el a történelem süllyesztőjében. Ezért 
aztán az „illúzió végének” fogalmát Jean Baudrillard találó kifejezésével, a 
„vég illúziójával” cserélhetjük fel. Tanulmányunk szerény hozzájárulás kíván 
lenni ehhez a paradox véghez - a végek végéhez.

Kiindulópontomat a magam 1989-1991-es emlékei jelentik, melyek az 
elfojtott szocialista óhajok újjáéledésére koncentráltak; ezen óhajok, vágyak 
feltámadásának illetve későbbi megfogyatkozásuknak megérté séhez Polányi 
Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei (Budapest, 
Napvilág Kiadó, 2004 [1944]) című elemzését használom interpretációs ke-
retként. Az önszabályozó piaccal kapcso latos kritikájából indulok ki, hogy 
megmutathassam, az elmúlt húsz évben a piaci fundamentalizmus hogyan 
erősítette meg önmagát, és azt is bizonyíthassam, hogy miért nem lehet ez 
a történelem vége. Az elemzés során számba veszem, maga Polányi miért 
ragaszkodott olyan kitartóan egyfajta vég illúziójához, ahhoz a meggyőző-
déséhez, hogy az önszabályozó piac eszméje többé sosem tér vissza. Ehhez 
szükséges A  nagy átalakulás rekonstrukciója, amely a manicheus egyszeri 
átalakulás elvétől eltérve a kapitalizmus fejlődésén belül számos, egymást 
követő átalakulást tételez fel. Hogy Polányi a történelmet a piacgazdaság 
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ki alakulásának és bukásának történetére egyszerűsítette, annak tudható 
be, hogy ő alábecsülte a kapitalizmus eszméjének elméleti elemzését - ma-
gát e megközelítését is az eredményezte, hogy Polányit magával ragadta a 
mechanikus és materialista marxizmus elutasítása, és a mar xista történe-
ti törvényekkel való leszámolás. A továbbiakban bizonyítani fogom, hogy a 
mechanikus marxizmus korántsem jelenti mindenféle marxizmus végét, és 
A nagy átalakulás lapjain átszűrődik egy másféle marxizmus eszméje, mely 
összhangban van a piacosítás harmadik hul lámával; olyasfajta marxizmus 
eszméje, melyből kiszorul a vég illúziója, vagy ahogyan Stuart Hall fogalma-
zott, a garanciák nélküli marxizmus.

A KOMMUNIZMUS ROMJAI ALÁ TEMETETT LEHETŐSÉGEK

A  kommunizmus összeomlása minden érintett országban két erő együtt-
hatásából következett be - egyfelől a domináns osztályokon belül folyó küz-
delmek hatására, másfelől a domináns és alárendelt osztályok között zajlott 
harcok következtében. A  két erő különböző, de komplex módokon táplál-
ta egymást. Az egyik végletet a magyarországi rombolás jelentette, amelyet 
döntően fentről vezényeltek le, a másik véglet pedig a tömegek mobilizálódá-
sa volt, amely az NDK és Csehszlovákia összeomlásához vezetett. Ceauşescu 
hatalmának megdöntése nyílt polgárháború ered ménye is volt, de felülről is 
támogatták. Minden egyes összeomlásra jelentősen hatott a többi államban 
kibontakozó események dinamikája, és mindet lényegében határozta meg a 
Szovjetunió magatartása. Abbeli igyekezetükben, hogy magyarázatot talál-
janak e felettébb drámai és vá ratlan eseménysorra, az elemzők megpróbálták 
egyetlen meghatározó mozzanatra leegyszerűsíteni - így például a demokrá-
cia iránti vágyról, a kommunizmus iránti gyűlöletről, a gazdasági hanyatlás-
ról beszéltek -, miközben nyilvánvalóan többet értünk meg az eseményekből, 
ha úgy közelítünk hozzájuk, hogy azok egyetlen politikai erőtérben játszó 
külön böző szereplők interakciói következtében alakultak. Akárhogyan is 
volt, e tanulmányomban inkább azokkal a lehetőségekkel foglalkozom, me-
lyeket a kommunizmus összeomlása nyitott meg, és azt is elemezni kívánom, 
hogyan söpörte félre az események áradata ezeket az új lehetőségeket. Pusz-
tán csak saját tapasztalataimra fogok hivatkozni.

1985 és 1988 között évente elzarándokoltam Magyarország legna gyobb 
acélkohászati üzemébe, a miskolci Lenin Kohászati Művekbe, ahol kohómun-
kásként dolgoztam, minden alkalommal jó néhány hónapig. Bár a szocializ-
mus ránk, az Októberi Forradalom Szocialista Brigád tagjaira épült, alig vet-
tük észre, hogy a rendszer összeomlott. 1989 júliusának második felében éppen 
Magyarországon tartózkodtam, amikor a külön böző politikai pártok változó 

Mark Pittaway.indd   523 2012.11.21.   18:36:45



524  RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERKRITIKA

sikerei tartották lázban Budape� et, továbbá az a kérdés, meddig tart ki még a 
kommunizmus. A dráma kibontakozását Nagy Imre - az 1956 után meggyil-
kolt reformer miniszterelnök - szim bolikus újratemetése segítette elő, ahol a 
Fidesz vezetője, Orbán Viktor diadalmasan és bátran kijelentette: a kommu-
nizmus halott. Tény, hogy ez a vég kezdete volt, melyet Kádár Jánosnak, az 
1956-os reformkom munizmus megteremtőjének mindössze két héttel később 
bekövetkezett halála szimbolizált. Meglehet, Budape� en Nagy Imre temetése 
gyúj tópont volt a politikában, de semmi hasonló hatása nem volt a Lenin Ko-
hászati Műveknél, ahol a munkások erejét a megerőltető műszakok kiszívták, 
és elmerültek a családi élet problémáiban, dühösek voltak a növekvő árak mi-
att, és átkozták a vállalatvezetők alkalmatlanságát, tehetségtelenségét.

Csak 1990-ben kezdett a helyzet megvilágosodni, amikor a privati záció 
lehetősége felderengett. Üzemi megbízottunk, aki már korábban lemondott 
posztjáról, és az előző évben visszaadta párttagkönyvét is, aktívan bekapcso-
lódott abba a mozgalomba, melynek célja az 1956-os munkástanácsok visz-
szaállítása volt, ennek révén szerették volna a Lenin Kohászati Művek irá-
nyítását magukhoz ragadni. E szándék már túl kevés és túl késői volt, mivel 
a szocializmus korábbi menedzserei egyik napról a másikra kapitalista vál-
lalkozók lettek, kivásárolták - vagy inkább eltulaj donították - a szerteágazó 
kohászati művek legtermelékenyebb részeit, melyeket a továbbra is állami 
kézben lévő infrastrukturális, veszteséges részlegek tartottak fenn. A pénz az 
állami kofferekből az újsütetű vállal kozók zsebébe vándorolt.

Azon a tavaszon nem dolgoztam, hanem Lukács Jánossal, kollégám mal 
és barátommal tartottam, aki próbálta felkelteni a dolgozók érdek lődését az 
ESOP (dolgozói részvénytulajdonlási program) iránt, ami a szocializmusból 
a munkások érdekeit szolgáló kivezető út lehetett volna. Olyan óriáscégeknél 
is megfordultunk, mint a Rába Művek, ahol vasúti kocsikat gyártottak, illet-
ve voltunk Herenden is, a híres porcelángyárban. A spontán privatizációnak 
ebben a korai szakaszában jelentős érdeklő dés mutatkozott a munkástulaj-
donlás lehetőségei iránt. Lukácsnak még a konzervatív MDF vezetőit is si-
került meggyőznie, hogy támogassák a törvényhozásban ezt az alternatívát. 
A végén mindez kialudt, mivel a privatizációs folyamatokat központosították 
annak érdekében, hogy a nyugati pénzügyi cégek ellenőrzésük alá vonhassák. 
Az átalakulás feltételeit a külföldi tőke diktálta, nem pedig a munkástulaj-
don és mun kásellenőrzés különböző formái.

1990 májusában Magyarországról rövid látogatásra Oroszország ba utaz-
tam, ahol mintegy százötven szovjet szociológusnak tartot tam előadásokat; 
az esemény tíznapos volgai tanulmányi hajóúton (komangyirovka) zajlott. 
A Gogol nevet viselő hajó megfelelt névadója szellemének. Ez a periódus jelen-
tős időszak volt a Szovjetunióban. Februárban a párt lemondott alkotmány-
ban rögzített hatalmi monopó liumáról, és aztán a balti köztársaságok lépé-
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seket kezdeményeztek a Szovjetunióból való kiválás érdekében. A Gogolon 
az orosz parlamentben folyó vitákkal szórakoztattak minket; a parlament 
ülései máskor legföl jebb pantomimjátéknak tűntek, most viszont Borisz Jel-
cint, Gorbacsov fő riválisát akarták Oroszország elnökének megválasztani. 
A hajó így a peresztrojka amolyan úszó laboratóriumává változott, amikor 
utazás közben a gazdaság minden területén zajló titkos privatizációról szóló 
tör ténetekkel traktáltak útitársaim, és ezt a titkos privatizációt maguk kö-
zött szövetkezeti mozgalomnak nevezték. Még a szociológusok is megalakí-
tották saját szövetkezeteiket, és közvélemény-kutatási eredményeikkel ered-
ményesen járultak hozzá a lelkes civiltársadalom kialakulásához. Aztán 
megvendégeltek a harcias vorkutai bányászokról szóló beszámo lókkal; ezek 
a bányászok a szibériai és az ukrajnai kollégáikkal együtt majd a következő 
évben térdre is kényszerítették a Szovjetuniót.

Kétségbeesetten kere� em a lehetőséget arra, hogy megismételhes sem 
magyarországi terepmunkámat, vagyis hogy bejussak egy szovjet műhelybe 
dolgozni, amit aztán a csodával határos módon a következő évben sikerült 
megvalósítanom a távoli északon, Sziktivkar városában. Vajon akadt-e jobb 
hely a Gogolnál, ha az ember a szociológusok között igyekezett kapcsolatot 
találni, akik - mint azt később megtudtam - az egész Szovjetunió gyáraiban 
és vállalatainál (beleértve a hadiipari üze meket is) nagyra becsült személy-
zeti vezetők voltak. Az expedíció koc kázatos vállalkozásnak bizonyult, mi-
vel a párt még nem teljesen bénult meg, és az út rosszul végződött: vádak és 
kifogások merültek fel azokkal szemben, akik túl sok időt töltöttek velem 
és a másik három amerikaival. Nekem azonban óriási kaland volt ez az út, 
mert mindenben különbözött korábbi, előre megtervezett és megszervezett 
Szovjetunióbeli útjaimtól, és nekem sikerült itt barátságot kötnöm azokkal, 
akikkel a következő év tized során együtt kísértem figyelemmel a szovjet ösz-
szeomlás fázisait.

És ha mindez nem lett volna eléggé érdekes, akkor elmondom, hogy 
ugyanezen év júliusában, a szovjet utamat megelőzően Dél-Afrikában jár-
tam. 1968 óta nem vetődtem el arra, mivel az Afrikai Nemzeti Kong resszus 
bojkottot hirdetett az apartheid kormány ellen a tudomány terü letén. De 
akkoriban kezdett kirajzolódni a közeledés az Afrikai Nemzeti Kongresszus 
és de Klerk kormánya között. Februárban szabadon en gedték a hosszú ideje 
börtönben tartott Nelson Mandelát, és csapatostul kezdtek visszatérni az 
országba a száműzetésben élők is. Dél-Afrika, amely politikailag mindig is 
eleven volt, most egyenesen tűzijátékot produkált, mivel a szegregált város-
ban fellángoltak az összetűzések. Tanúja voltam a sowetói futballstadionban 
a Dél-afrikai Kommunista Párt megalakulásának, pontosabban újraalaku-
lásának. Aligha lehet elfejteni annak a délutánnak a drámai légkörét, ahogy 
a felszabadító harc hőseit, akik olyan sokáig éltek illegalitásban, most sorra 
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bemutatták a mintegy negyvenezer fős, reménykedő tömegnek. Meglehető-
sen ironikus persze, hogy Dél-Afrikában a kelet-európai kommunista pártok 
és az államszo cializmus összeomlásáról tartottam előadásokat. Nagyon ne-
héz volt szembesülni a párt rendíthetetlen harcosainak ezekkel a tényekkel, 
de még Joe Slovo, a kommunista párt akkori főtitkára is friss szellemű vitát 
kezdeményezett a kommunista mozgalom hazai és nemzetközi történe téről. 
Ám a szocializmus eszménye ebben az országban is vereséget szenvedett, 
amikor az Afrikai Nemzeti Kongresszus által alakított új kor mány 1994-
ben hivatalba lépett, és privatizációs programot indítva útjára, tágra nyitotta 
a határokat a nemzetközi verseny előtt, ami természetesen a munkások elbo-
csátásával és a munka informalizálásával járt. Tény, hogy az Afrikai Nemze-
ti Kongresszus vezetői szívesen letagadnák, hogy valaha is elkötelezték ma-
gukat a szocializmus mellett.

A POLÁNYI-ELMÉLET REJTÉLYE: PIACOSÍTÁS 
ELLENMOZGALOM NÉLKÜL

1990-ben meglehetősen optimista voltam a jövőt illetően, és ennek egy po-
lemikus írásomban hangot is adtam: „A marxizmus halott: éljen a marxiz-
mus”. A marxizmus, írtam akkor, az az elmélet, amely a legjobb magyarázat-
tal képes szolgálni az államszocializmus összeomlásának okairól most, hogy 
a termelési viszonyok már nem béklyózzák meg a termelőerőket. De ennél 
is fontosabb - jelentettem ki -, hogy a szovjet típusú kommunizmus csődje 
megnyitja az utat a marxizmus előtt, hiszen az végre kiszabadulhat az ural-
kodó ideológia szorításából. Az elüszkö södött láb levágása után a marxizmus 
újra felkel és jár majd. Tény, ami tény, mindmáig tévedésnek bizonyult ez a 
jóslatom - kevés kivételtől eltekintve a kapitalizmus ilyen vagy olyan formá-
ban, de mindenhol győ zedelmeskedett, letarolta és megsemmisítette a valódi 
alternatívákat, beleértve magának az alternatívának a lehetőségét is.

Ugyanakkor a marxizmushoz, de legalábbis az általam marxizmusként 
ismert eszmékhez való viszonyom is meglehetősen kritikus lett. Segítsé gével 
meg tudtam magyarázni az államszocializmus megsemmisülését, de nem 
segített eligazodni a szocializmusból a kapitalizmusba való átme net okoz-
ta pusztítást illetően; az átmenetnek ezt a folyamatát egyébként én primitív 
ellen-felhalmozásnak, leépülésnek [disaccumulation] neve zem. A  piacosí-
tás keretei között nem a kizsákmányolás, hanem a munka száműzése volt 
a legszembetűnőbb jelenség, amely magyarázatot kívánt. Hogy megértsem 
e folyamatokat, Polányi Károlynak A nagy átalakulás című 1944-ben szüle-
tett klasszikus művének tanulmányaihoz és figyel meztetéseihez fordultam. 
A mű két szempontból is roppant jelentős.
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Először is, a szerző azt állította, hogy a piaci kapitalizmushoz nem vezet 
piaci út, hogy a piacok természetes módon nem alakulnak ki, hanem erőszak-
kal kell őket megteremteni és fenntartani az állam poli tikai beavatkozása ré-
vén. A piaci fundamentalizmusnak a paradoxonja, amely a szovjet államnak 
a kapitalizmusba való átalakulását is mozgatta, abban állt, hogy a piacnak 
a régi rendszer hamvaiból kellett volna feltá madnia. Ahogyan korábban a 
bolsevik átmenet, ez utóbbi is forradalmi átmenetnek bizonyult - a kapitaliz-
musba való átmenetet ötszáz nap alatt lebonyolítani, ahogyan a Satalin-terv 
megfogalmazta, az államot a lehető leghamarabb lerombolni, és mindenkit, 
aki ellenállni próbál a változások nak, a sokkterápiával lesből megbénítani. 
Polányi már azelőtt megma gyarázta ezt nekünk, mielőtt ez a big bang, ez a 
nagy durranás fedőnevű piaci őrület kirobbant volna, és a szovjet lakosság 
a sokkterápia pusztító hatása alá került. Kína tisztán igazolta Polányi azon 
jóslatát, hogy a párt által szervezett és vezényelt átmenet hogyan táplálja és 
formálja ki az államszocializmus méhében a piacgazdaságot. Magyarország 
pedig még korábban demonstrálta, milyen hatékonyan lehet a központosí-
tott gazdaság repedéseiben kicsírázó piacokat felnövelni.

E tanulmányban azonban Polányi jelentőségének inkább a második as-
pektusával foglalkozom, nevezetesen a kettős irányú mozgás elméle tével 
- vagyis azzal, hogy az önszabályozó piac kialakulása szükségsze rűen ve-
zet el az ellenmozgalomhoz, a társadalom önvédelmi lépéseihez. Polányi 
azt állítja, hogy nem a kizsákmányolás, hanem az árucikké válás, az ún. 
kommodifikáció volt az, ami Nagy-Britannia társadalmi szöveté nek felfeslé-
sével fenyegetett az ipari forradalom idején, és ez váltott ki tiltakozást. Külö-
nösképpen a termelésnek, a munkaerőnek és a pénznek mint kulcsfontosságú 
tényezőknek az árucikké tétele volt az, ami a civi lizáció megsemmisülésének 
veszélyét hordozta, és egyértelműen ez a helyzet fenyegette Nagy-Britanni-
át a tizennyolcadik században. Amikor az emberi lényeket a szabályozatlan 
munkaerőpiacon szabadon adható és vehető munkaerővé redukálják, meg-
semmisül emberi karakterük, és használhatatlan eszközökké silányulnak 
azon vállalkozások számára is, amelyek őket mint munkaerőt megvásárol-
ták. Amikor a földet és a földből élő közösséget elválasztják egymástól, hogy 
eladó területekké változtassák és tetszés szerint kereskedjenek vele, akkor az 
attól kezd ve már nem szolgálja eredeti célját, vagyis azt, hogy az emberi léte-
zés alapja legyen. Amikor a pénzből csinálnak árucikket úgy, hogy az érté-
ke hullámzik, akkor éppen azokat a vállalkozásokat taszítják ki az üzletből, 
amelyeket pedig fenn kellene tartania. Ennek a három fiktív árucikknek ez 
a közös sajátossága: mihelyt a szabályozatlan csereforgalom részévé válnak, 
elveszítik használati értéküket, noha a cserének éppen ez volna a célja. De 
használati értékük elvesztése magával vonja a társadalom emberi köteléke-
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inek felbomlását, és erre - mondja Polányi - a társada lom spontán módon 
önvédelemmel válaszol.

Polányi tételét az angol történelemből vett példákkal illusztrálja. Így 
leírja, hogyan védelmezte az egyházközségek közösségeit a Speenhamland 
-rendszer, vagyis az önszabályozó piacot feltartóztató 1795-ben elfogadott 
törvény (amire majd később még visszatérek), amely külső támogatást nyúj-
tott a nemzeti munkaerőpiac kialakulásá nak hatásaival szemben. Ám a gát 
1834-ben átszakadt, ekkor ugyanis új szegénytörvényt fogadtak el, amely 
felszámolta a külső támogatást. Mindez azonban a társadalom részéről el-
lenlépést váltott ki: megalakultak Robert Owen utópikus közösségei, kiala-
kult a szövetkezeti mozgalom, létrejött a chartista mozgalom, majd később, 
a tizenkilencedik század utolsó negyedében parlamenti törvények törölték 
el a szervezkedést tiltó törvényeket, és lehetővé tették a szakszervezetek ki-
formálódását, kiterjesztették a munkásosztály szavazati jogait, bevezették a 
munkások kompenzációját és így tovább. A huszadik századi történelemben 
Polányi figyelme az aranystandard által irányított nemzetközi kereskedelem 
felé fordul, vagyis a pénz kommodifikálása kelti fel érdeklődését. Az a pusz-
títás érdekelte, amit ez a jelenség eredményezett az 1930-as években az egyes 
nemzetgazdaságokban, és ami az egyes országokban eltérő reakciót váltott ki 
a fasizmuson át a sztálinizmusig, a New Deal-ig és a szociáldemokrácia ki-
alakulásáig. Minden politikai rezsimben közös volt azonban az, hogy reaktív 
elszigetelődéssel próbáltak védekezni a nem zetközi kereskedelem és az áru-
cikké változott pénz okozta pusztítások ellen. Bár a reakciónak ~ ecifikus 
történelmi gyökerei voltak, különösen fontos volt az osztályerők egyensúlya, 
ám a hajtóerőt az adta, hogy a társadalmat a piac a teljes megsemmisülés 
rémével fenyegette. Polányi ezt a folyamatot a kettős mozgás törvényeként 
fogalmazta meg: minden egyes lépésre, amelyet az önszabályozó piac kialakí-
tása felé tesznek, a társadalom ellenmozgással válaszol. Az embert ez a meg-
fogalmazás Newton harmadik mozgástörvényére emlékezteti: a hatás és az 
ellenha tás egyenlő és ellentétes irányú!

Ám itt van a probléma gyökere is. Tény, hogy az angol munkásság mo-
bilizálódott, és az is tény, hogy a mobilizálódást nem lehet pusztán a ki-
zsákmányolás mértékével magyarázni, hanem nyilvánvaló, hogy tör ténelmi 
örökségek is jelentős szerepet játszottak kialakulásukban, amint arra E. P. 
Thompson az angol munkásosztály kiformálódásáról szóló, ra gyogó mun-
kájában rámutat. Ha Oroszország felé fordulunk, látható, hogy a társadalom 
reakciója - már amit annak lehet nevezni - a sokkterápiára és általánosságban 
a piacosításra a fentiektől jelentősen eltért. Ahelyett, hogy egyre szélesebb 
körű tiltakozás mutatkozott volna, a társadalom hajlandó volt visszatérni a 
nem-piaci, szovjet korszakot megelőző álla potokhoz. Amikor a rendszervál-
tást követően a szovjet munkásosztály sorsát elemeztem, felfigyeltem egy fo-
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lyamatra, amelynek az involúció elnevezést adtam - azaz se nem forradalom, 
se nem evolúció -, és amely a Polányi által piac előtti társadalomként leírt 
viszonyrendszerre hasonlít, alapját pedig a háziipari gazdaság és a kölcsönös-
ség valamint újraelosztás elvei adják. Ezt a visszalépést az ipari munkásság 
körében éppen úgy meg lehet figyelni, mint a közös gazdaságokban dolgo-
zó parasztok között. A piacosítási folyamat nem indította be a társadalom 
spontán ellenállását. Éppen ellenkezőleg.

A kommunista korszakból jóval erősebb civil társadalmat öröklő Magyar-
országon és Lengyelországban a kettős mozgás eltérő formát öltött. Az ember 
azt várná, hogy a Szolidaritás által megalakított kormány a piac gazdaságba 
való átmenetet óvatosan bonyolította le, és a gyakorlatban majdnem ez is volt 
a helyzet, de nem a Szolidaritás vezetőinek ellenállása, hanem a menedzserek 
vonakodása miatt. Mint azt David Ost olyan ékes szólóan leírta, a Szolidari-
tás antikommunizmusa erősebbnek bizonyult a munkásosztály támogatása 
iránti elkötelezettségüknél - olyannyira, hogy a szocializmus összeomlását 
követően a munkaerő szorongatott helyzet be került, ha politikai támogatást 
keresett. A kommunizmus elutasítása olyan mélyről fakadt a lengyel társa-
dalomban, hogy nemcsak a szocializ must, hanem az osztálynak a fogalmát is 
megtagadták, és ezzel szélesre tárták a kaput a jobboldali nacionalizmus csáb-
ereje előtt. Magyarországon hasonló történéseknek lehettünk tanúi: először 
a szabaddemokraták és a Fidesz álltak a piaci társadalom megteremtéséért 
folyó harc élén, majd a kommunista párt örökösei is csatlakoztak hozzájuk. 
A társadalom piac cal szembeni ellenállását itt is a konzervatív nacionalis-
ta pártok, például a Magyar Demokrata Fórum vették kézbe. Gille Zsuzsa 
például leírja, az Európai Unióhoz való csatlakozás hogyan hozta magával 
az olcsó élelmiszerek importját, új ipari sztenderdek erőszakos bevezetését 
és a mezőgazdasági termelésbe beözönlő külföldi tőke térnyerését. Mivel e 
támadásokkal szemben teljesen védtelenek voltak, a parasztok a Jobbik és a 
hozzá hasonló jobboldali pártok támogatását kere� ék a neoliberális politika 
csapásaival szemben. Akárcsak Lengyelországban, az ún. szo cialista pártok 
lemondtak a szocialista eszmények védelméről, és ezzel utat nyitottak a jobb-
oldali nacionalizmus előtt.

A  dél-afrikai neoliberális fordulat egészen más történelmi kontextus-
ban zajlott, de kérdés, mennyire eltérőek az eredmények. Polányi ténylege-
sen Dél-Afrikára utal, amikor egy meglehetősen elnagyolt értékelésében a 
gyarmatosítás hatásait elemzi, és párhuzamot von az angol munkás osztályt 
a tizenkilencedik század elején ért pusztulással - párhuzamot lát a közösség 
felszámolásában és a munkások lealacsonyításában. Minden politikai tilta-
kozást, minden politikai függetlenségi törekvést Polányi az angol ipari forra-
dalom lencséjén át vizsgál. Ahogyan Anglia historiográfi ája előrelépett 1944 
óta, ugyanúgy lépett előre Dél-Afrika historiográfiája is, ami azt jelenti, hogy 
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a harc sohasem egyszerűsíthető le a társadalom önvédelmére. De még ennél 
is fontosabb, hogy azt láthatjuk, a társadalmi tiltakozás az 1980-as években 
érte el csúcspontját, vagyis akkor, amikor még az apartheid állam irányította 
a gazdaságot. Tény, hogy éppen ezzel az ipari irányító apparátussal szemben 
lépett harci szövetségre az ipari tőke az Afrikai Nemzeti Kongresszussal. To-
vábbá, amikor az apartheid bukásával a piacok megnyíltak, bár nem tűntek 
el teljesen a tiltakozások, de meglehetősen alábbhagytak. Ahogyan a mun-
kásosztályt kiszorították a termelésből az informalizálás legkülönbözőbb 
eszközeivel (kiszervezés, háztáji, háziipari termelés stb.), úgy veszítette el ké-
pességét is arra, hogy tiltakozzon, míg azok, akik meg tudták tartani az állá-
sukat, elvesztették érdeklődésüket a tiltakozás iránt. Ismételten, a felszabadító 
párt feladja szocialista elveit (egészen odáig elmegy ebben, hogy azt is tagadja, 
vala ha lettek volna szocialista elvei), és keblére öleli a neoliberalizmust; ezzel 
a lakosság döntő többségét magára hagyja. Érdemes itt megjegyezni, hogy a 
Grounding Globalization című művükben Webster, Lambert és Bezuidenhout 
bemutatja, hogy a háztartásigép-iparban a piacosításra adott válasz mennyi-
re eltérő Dél-Koreában (túlmunka és beleegyezés), Ausztráliában (szervezett 
harc) és Dél-Afrikában (informalizálás). El kell gondolkodnunk azon, vajon 
a reakciók miért ennyire eltérők a gazdasá gilag párhuzamos helyzetekben.

A neoliberalizmus fűtötte a kapitalizmus elleni fellépés másféle for máinak 
meghonosodását is. Cihan Tugal például a Törökországban tapasztalható neo-
liberális iszlám felemelkedésére utalva egyfajta passzív forradalomról beszél, 
amely felszívta az iszlám kapitalizmusellenességét, részben persze az iráni for-
radalom tapasztalataira adott reakcióként, mivel ez utóbbinak sikerült féken 
tartania a neoliberalizmust. Érdekes jelenség, hogy azokban az országokban, 
ahol a szocializmust katonai diktatúra söpörte el, a szocializmus ismét egy-
fajta virágkorát éli. Itt első sorban Latin-Amerika ún. „rózsaszín forradalmi 
hullámára” utalnék, azaz arra a folyamatra, melynek során szocialista pártok 
kerülnek hatalomra inkább választások, mintsem forradalmak útján - gon-
doljunk csak Bolí viára, Venezuelára, Uruguayra, Brazíliára, Chilére, Argen-
tínára. Ezekben az országokban ma is napirenden vannak olyan szocialista 
projektek, amelyek lényegében a részvételi demokráciára épülnek.

A NAGY ÁTALAKULÁSTÓL A PIACOSÍTÁSI HULLÁMOKIG

Polányi Károly elmélete két, egymással szorosan összefüggő rejtélyt ha gyott 
ránk. Egyfelől, nem vizsgálta a piacosítással szembeni ellenmozgal mak lehe-
tőségének feltételeit, és különösképpen a jelenlegi neoliberális korszak adta 
feltételeket. Másfelől, Polányinak meggyőződése volt, hogy az emberiség 
soha nem fogja ugyanazt a hibát ismét elkövetni, soha nem fog beletörődni 
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a piaci fundamentalizmus meggyökereztetésébe, amit ő liberális krédónak 
nevezett, és amelynek alapját az önszabályozó piac ideája alkotja. Miután 
rámutatott, milyen szörnyű pusztítással járt az emberiségre nézve, úgy gon-
dolta, lehetetlen, hogy a piaci funda mentalizmus ismét feltámadjon. Azt 
gondolta, a két világháború okozta tragédia, valamint a fasizmus és a sztáli-
nizmus tapasztalatai mindörökre maguk alá temették az önszabályozó piac 
eszméjét. Ha választ találunk arra, jóslata miként lehetett fatálisan téves, 
akkor jóval hatékonyabban láthatjuk át, hogy a piacosítás jelen hullámára 
adandó ellenmozgalom vajon miért is várat magára.

Mikor Polányi az önszabályozó piac végét posztulálja, akkor a kapi-
talizmus történetét két szakaszra bontja: az önszabályozó piac felemel-
kedésére és bukására. Az önszabályozó piacot a Speenhamlandnek harminc-
kilenc évig sikerült feltartóztatnia, vagyis a törvény 1795-ös megszületésétől 
1834-es visszavonásáig; ekkor a szegénytörvény lépett a helyébe, amely fel-
számolta a külső támogatást, és első ízben teremtette meg a valódi munka-
erőpiacot. Csak ekkor - vagyis amikor kénytelen volt függőségi mentalitását 
feladni és puszta léte forgott kockán - vált képessé a munkásosztály arra, hogy 
önmagát történelmi erőként megalkossa, ami meg is történt a tizenkilence-
dik század során. Az éhínség ostorcsapásai alatt nyögve állt be a munkásság 
a gyári moz galom mögé; ekkor azt követelte, hogy rövidebb legyen a munka-
nap, kiállt az owenizmus, a szövetkezeti mozgalom és chartista mozgalom 
mellett, szavazati jogainak kiterjesztése érdekében. Csak amikor a munkás-
osztály a reformista szakszervezetek révén már hozzáedződött a kapitaliz-
mus feltételeihez, (amelyet részben még jobban elmélyített az 1873-1886-os 
nagy gazdasági válság) akkor, azaz a tizenkilencedik szá zad utolsó negye-
dében szerezte meg a törvények adta engedményeket. A piac megjelenésére 
adott válasz egyfajta új imperializmusban öltött te� et, amely a világkereske-
delem működésével, a nyersanyagpiacok és új piacok megszerzésére irányuló 
versengéssel függött össze, és mindez elvezetett az első világháborúhoz.

De aztán, az első világháborút követően a piacokba vetett hit hevesen 
nyert teret, és a virágzó 1920-as évek a szabad kereskedelem hátán felka-
paszkodó kapitalizmus gyors terjeszkedésének lettek tanúi; a sza bad keres-
kedelem pedig az aranystandardba vetett bizalmon alapult. Az aranystan-
darddal valójában a nemzeti valutáknak rögzített átváltási rátája volt, ami 
katasztrofálisan lecsökkentette a nemzeti központi bankok manőverezési 
képességét a monetáris politika irányítása és közvetve a nemzetgazdaságok 
élénkítése terén. Végül az aranystandardra épített kierőszakolt nemzetközi 
kereskedelem az egész rendszert romba dön tötte; az első ország, amely össze-
omlott, Nagy-Britannia volt (1931-ben), majd az USA is felmondta az arany-
standard elvét (1933-ban), és ekkor kezdett kialakulni a piaccal és a pénz 
kommodifikálásával szembeni protekcionista politika. Akárcsak az 1834-es 
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szegénytörvény, az arany standard felmondása is a piac elleni fellépés kezde-
tét jelentette, ami a New Deal, a szociáldemokrácia, továbbá a fasizmus, a 
kollektivizálás, a központi gazdaságirányítás, valamint a második világhábo-
rú kirobba násában intézményesült.

Polányi elméletében a nagy átalakulás nem a piac létrejöttét jelenti, ha-
nem a piac elleni fellépést, ami a piacot a társadalom ellenőrzése alá tudja 
vonni. Élete végén nem a piac teljes felszámolásában bízott, hanem a társa-
dalmi ellenőrzésben, ami meg tudja őrizni a földet, a munkaerőt és a pénzt 
a teljes kommodifikálástól. A  kapitalizmusnak mindössze két periódusát 
különböztette meg: az önszabályozó piac eszméjének felemelkedését, ami 
fokozatosan magával vonta a munkaerő, a föld és a pénz áruvá válását, majd 
erre válaszul életre hívta a társadalom önvédelmi ellenmozgalmait. Ami-
kor az ember ráébred az önszabályozó piac váratlan visszaszivárgására - az 
1970-es évek közepén és az olajválság hatására -, akkor megpróbálja Polányi 
történetszemléletét újraértelmezni, és a piacosításnak nem pusztán egyet-
len általános felívelő korszakát tételezni, melyet az ellenmozgás lefelé haladó 
ága követ, hanem egymást követő piacosítási hullámokat látni, amelyeket a 
kommodifikáció elkülöníthető mintázata és a piacosításra adott eltérő ellen-
mozgalmak jellemeznek.

Ha követjük Polányi leírását, az első periódus a munka árucikké té telének 
megtörténtét és az arra adott reakciót foglalja magában. Itt az ellenmozga-
lom valójában az osztályharc, amelynek során a munkaerő a munkajogok ki-
terjesztését követeli, és a küzdelem még akkor is a helyi közösségekből indul 
ki, ha később a század folyamán országos jelentőségűvé válik. A viszontvá-
lasz konkrét formáját az osztályerők nemzeti konfigurációja alakította - így 
aztán Angliában a munkásosztály nagyjából és egészében autonóm erőt al-
kotott, míg a kontinensen a munkások szövetséget kötöttek a kapitalistákkal 
a feudális arisztokrácia ellen. Angliában a munkásosztály meg volt félemlítve 
és ki volt zárva a politikai képviseletből a reformista szakszervezetek létre-
jötte előtt, majd ezek mederbe terelték és megszelídítették az elégedetlen-
séget. Ezzel ellentétben, a kontinensen a domináns osztályok felismerték az 
effajta kirekesztés veszélyeit, és a munkások lehetőséget kaptak arra, hogy 
megalakítsák saját pártjaikat. Amikor pedig a munkaerő jogait törvényileg 
is garantálták, akkor a szabad kereskedelemnek a nemzeti protekcio nizmus 
szabott korlátokat. A protekcionizmust az első világháború hozta felszínre, 
ami a piacosítás második hullámát indította el.

Hogy bekapcsolódhassanak a nemzetközi kereskedelembe, a nemzeti va-
luták most az aranystandardnak voltak kiszolgáltatva, ami konverti bilissé 
tette őket. Ám a pénz áruvá válása súlyos inflációt és deflációt eredménye-
zett, és a nemzetgazdaságokat létükben fenyegette. A piaco sításnak ebben a 
második hullámában a nemzetgazdaságok reagáltak a fejleményekre azzal, 
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hogy felmondták az aranystandardot, és lezárták gazdaságaikat a nemzetkö-
zi szabad kereskedelem előtt. Ez az államilag szabályozott gazdaságok kor-
szaka volt, amelyekhez bizonyos szociális és jóléti jogok társultak (amelyek-
be beletartoztak a munkával kapcsolatos jogok is). Hogy a protekcionizmus 
milyen tényleges formát öltött az egyes országokban, ismét csak a történelmi 
hagyományokat és az osztályok közötti erőviszonyokat tükrözte.

Ha meghatározzuk a piacosítás első két hullámát, illetve a velük szem-
ben kialakult ellenmozgalmakat, akkor világosan kirajzolódik a piacosítás 
harmadik hullámának logikája; ezt a fejleményt Polányi már nem élhette 
meg. Az 1974-es olajválsággal kezdődő harmadik hullám előrevetíti a kom-
munizmus összeomlását (és erősen befolyásolta ezt az összeomlást sokféle, 
közvetett módon), ami aztán még jobban felerősítette és meg is erősítette 
a harmadik hullámot. Ahogyan például Gil Eyal kimutatta, a kommuniz-
mus ellenségei a piaci fundamentalizmusra támaszkodtak szembenállásuk 
kialakítása során, és sikerük csak olajat öntött a tűzre, amelynek lángjait az 
uralkodó ortodoxia vetette. Van-e jobb, megfelelőbb ideológiai inspiráció, 
mint amit a kommunistákból lett újhitűek teremtenek, olyanok, akik egész 
életükben a tervgazdaság működését biztosították? Továbbá, mivel a kom-
munizmus a kapitalizmus egyenlősítő alternatívája volt, a szisztéma össze-
omlásával csökkent a kapitalizmusra nehezedő nyomás, hogy emberi arcot 
öltsön - hogy biztosítsa a megfelelő közok tatást, jóléti juttatásokat, társadal-
mi biztonságot, egészségügyi szolgál tatást. Ennek megfelelően az USA-ban 
minden olyan kísérlet, mely a kapitalizmusnak efféle egyenlősítő arculatot 
próbál adni, azonnal diszk reditálódik mint szocialista, tehát ördögtől való, 
és ez is csak azt mutatja, hogy a kommunizmus összeomlása milyen mélysé-
gesen hiteltelenítette ezeket az eszméket.

A piacosításnak ez a harmadik fázisa nemcsak a munkaerő és persze a 
pénz áruvá változtatását végzi el, hanem a környezetet is áruvá teszi. Ez az új 
elem az, amely sajátos, új ellenmozgalom alapjául szolgálhat, ám ennek olyan 
ellenmozgalomnak kell lennie, amelynek - ha valóban hatékony akar lenni - 
globális méreteket kell öltenie. Még nem jutottunk el a földi létet fenyegető 
szörnyű veszélyhez, amely az emberi jogok széles körű védelméért kiáltana, 
és amely magában foglalja majd a munka- és szociális jogok körét, de persze 
túl is lép azokon. Csak az egész em beriséget fenyegető, egyre súlyosbodó kör-
nyezeti válság - függetlenül attól, hogy a globális felmelegedés, a vizek priva-
tizációja vagy a föld kizsákmányolása okozta-e - eredményez majd hatékony 
globális ellen mozgalmat. A mozgalmat nem a világvégével riasztgató forga-
tókönyvek vagy absztrakt jóslatok fogják felfejleszteni, hanem katasztrófák 
sorozata Csernobiltól kezdve az ázsiai cunamikig.

Az effajta környezeti katasztrófáknak emblematikus példája volt az a 
cseppet sem a természet okozta pusztulás, ami a Katrina-hurrikánt kö vetően 
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New Orleansban bekövetkezett, hiszen egyértelműen és tisztán a piaci fun-
damentalizmus és a vele fű alatt együttműködő nemzetvédelem tevékeny-
ségének következménye volt. Először is, a kapitalista környezet pusztításnak 
óriási szerepe volt abban, hogy a hurrikán ilyen hatalmas károkat okozhatott. 
A  hurrikánok általában véve is egyre intenzívebbé válnak a globális felme-
legedés miatt, ami megemelte az óceánok vizé nek hőmérsékletét. Ami New 
Orleanst illeti, ez me� erségesen kialakított város, melynek nem is volna sza-
bad azon a helyen léteznie, mert a Mississippi árterében fekszik. Ahogyan a 
huszadik század folyamán a város terjeszkedett, egyre több mocsaras terüle-
tet csapoltak le, és ezzel a város egyre nagyobb részét a tengerszint alá nyom-
ták, amivel csak még sebezhetőbbé vált a hurrikánok előtt, és egyre inkább 
a spórolósan kiépített töltésektől és gátaktól függött a sorsa. Ahogyan a vá-
rosban fejlődésnek indult a szórakoztató ipar, a Mexikói-öbölben pedig egyre 
intenzívebben fejlesztették az olajipart, úgy erodálódtak a mocsaras területek, 
és ez teljesen kiszolgáltatta a metropoliszt a viharoknak. A nemzetvédelem 
elmulasztotta a környezeti pusztulás hatásainak ellensú lyozását. Az, hogy a 
gátak felmondták a szolgálatot, nemcsak a mérnöki és építői hanyagság vagy 
tudatlanság következtében állt elő, hanem az infrastruktúra fejlesztésének el-
hanyagolásából fakadt, ami háttérbe szorult a katonai biztonsággal szemben.

Az állam militarizálása nemcsak a megelőzés elmulasztására ad magya-
rázatot, hanem arra is, miért volt olyan határtalanul elfuserált a mentési 
hadművelet, ami sokkal inkább emlékeztetett katonai meg szállásra, mint-
sem humanitárius mentési beavatkozásra; hiába volt a mentés, a lakosság 
negyede az elárasztott városban rekedt, és több mint ezer ember halt meg. 
A  torzszülött nemzetvédelemi minisztérium létrehozása, amelynek a Szö-
vetségi Katasztrófa-elhárítási Ügynöksé get [Federal Emergency Manage-
ment Agency] is alárendelték - ezzel lefokozták minisztériumi státusából -, 
nagyjából-egészében megvilágítja a tehetetlenség forrását. De ugyanennyire 
fontos az a tény is, hogy az állam a kirekesztett lakosságot - szegényeket és fe-
ketéket, fehéreket és időseket, kórházi ápoltakat és a börtönök foglyait - nem 
tekintette érde mesnek arra, hogy megmentse őket. Végül pedig, amikor az 
újjáépítésre került sor, az állam jócskán megnehezítette ugyanennek a kire-
kesztett csoportnak a dolgát, amikor megpróbálták visszakövetelni otthona-
ikat; vagy azzal, hogy elképesztően magas biztosítási díjat követeltek tőlük, 
vagy úgy, hogy a bérlakás-rendszert egyszerűen felszámolták. Az újjá építés 
és a rehabilitáció pedig úgy folyt, hogy az építőiparban érvényes munkajogo-
kat egyszerűen felfüggesztették, és ezzel bátorították a mun kaadókat arra, 
hogy inkább papírok nélküli emigránsokat alkalmazzanak a New Orleans-i 
munkavállalók helyett. Egyszóval, a szövetségi kormány maga vezényelte a 
természet árucikké változtatásának és a munkaerő újra áruvá változatásá-
nak hosszú történetét.
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Tágabban értelmezve, világosan láthatjuk, a környezeti pusztulást mint 
problémát - függetlenül attól, hogy éghajlati változás, az erdők kiirtása vagy 
mérgező hulladékok okozták - hogyan próbálják további kommodifikálással 
(nevezetesen azzal, hogy bírságolják a szennyezést) megoldani. A környezet 
elpusztítása ezzel mintegy elfogadhatónak mi nősül, mindaddig, amíg fize-
tünk érte, de amikor ezt tesszük, akkor csak elmélyítjük a jövőbeni válságot, 
és egyúttal a károk jóvátételére szolgáló összegek kifizetését a károk okozói-
ról átruházzuk azokra, akik nem tudják e költségeket viselni.

A PIACOK ÖSSZETETT ÉS EGYENLŐTLEN FEJLŐDÉSE

A piacosításnak ezek a hullámai nem egymástól elszigetelten jelentkez nek, 
hanem inkább dialektikus fejlődést (vagy visszafejlődést) mutatnak. E fejlő-
dés során minden egyes újabb hullámot két körülmény határoz meg: a há-
rom fiktív árucikk (a munkaerő, a pénz és a föld) közül melyik nek az aktu-
ális kommodifikációja zajlik, illetve hogy erre a folyamatra éppen milyen a 
jellemző reakció. A  fő vonulat mellett azonban a másik két fiktív árucikk 
kommodifikációja is jelen lehet. A piacosítás második hulláma többek kö-
zött támadást intézett az első periódusban megszerzett munkajogok ellen, 
illetve a pénz áruvá válását hozta magával, amely aztán - ellenreakcióként - 
újra szociális jogokat alakított ki, köztük mun kajogokat is. Hasonlóképpen, a 
harmadik hullám, mint már fentebb láttuk, a munkaerő áruvá válását, a szo-
ciális jogok visszavonását és a pénz kommodifikálását eredményezi; amint 
azt jól láthattuk az egész világon végigsöprő pénzügyi válság során, illetve 
hatása most már kiterjed a természet áruvá alakítására is, ami új, tartós fe-
nyegetést jelent az egész emberiségre. Tény, hogy a neoliberális rend azzal a 
kihívással állt elő, hogy meg kell értenünk a három kommodifikációs jelenség 
egymáshoz való viszonyát, azokat az új formákat, amelyeket felvesznek, va-
lamint a folyamatos ellenmozgalmak természetét.

Végül, a piacosítás hullámait a világ különböző térségeiben eltérően ér-
zékelik a társadalmak, és nemcsak a helyi és nemzeti hagyományok külön-
bözősége miatt, hanem annak következtében is, milyen helyet fog lalnak el a 
kapitalista világrendszerben. Amikor Polányi egyenlőségjelet tesz az afrikai 
közösségek gyarmati felszámolása és a brit munkásközös ségek megsemmi-
sítése közé, lényeges különbségeket hagy figyelmen kívül, mindenekelőtt a 
gyarmatok kizsákmányolását a természeti kincsek kiaknázása és új piacok 
megnyitása céljából; utóbbi ugyanis a létfenn tartási eszközökhöz való hoz-
záférést csak részlegesen korlátozta, míg az ipari Nagy-Britanniában a mun-
kaerő teljes kisajátítása ment végbe a létfeltételektől való teljes elszigetelés 
közepette. A brit munkaerő alkal mazása a gyarmatokról beszállított nyers-
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anyagok importjától és a Nagy-Britanniában gyártott késztermékek gyar-
matokra exportálásától függött. A második korszakban annak a birodalmi 
célkitűzésnek a véghezvitele, hogy a kapitalista világgazdaságba integrálják 
a periferikus térségeket, sikeres függetlenségi mozgalmaknak teremtett lehe-
tőséget, és véget vetett a nagyhatalmak gyarmatok iránt tanúsított politikai 
felelősségvál lalásának. A perifériás országok spontán módon alkalmazkod-
nak peri ferikus szerepükhöz, sőt reprodukálják is ezt az állapotot akkor, 
amikor versengenek a kapitalista befektetésekért és az északi piacokra való 
bejutásért. Az ún. globalizáció harmadik korszakában a periféria országai 
válnak áldozati bárányokká a környezeti harcokban, mivel a mérgező hulla-
dékok szemétdombjai lesznek, és a légkörszennyezést is ők sínylik meg leg-
jobban. Igaz, persze, hogy az ilyen súlyos környezeti veszélyeket nem lehet 
könnyedén ~ ecifikus földrajzi térségekhez szögezni, amint azt a csernobili 
katasztrófa oly ékesen bizonyította.

A  világ különböző régiói nemcsak eltérő módon érzékelik a kommo-
difikáció hatásait, hanem elérő ritmusban is. A három hullám története Ang-
liában például majdnem két évszázadot fog át, míg az USA-ban mondhatni 
egyetlen század alatt lezajlott. Kína és a hozzá hasonló országok e három hul-
lám egyidejű jelenlétét tapasztalják meg. Olyan ez, mintha a Speenhamland 
óta napjainkig lezajlott eseményeket ötven esztendőbe sűrítenénk. Ahogyan 
Vu Dzsi-min írta, a kínai hukou (tartóz kodási engedély) rendszer, ami a vi-
dékről jövő munkaerő áramlását az állampolgári jogok segítségével szabá-
lyozza, a kínai Speenhamlandnek tekinthető, mert a vidéki települések fele-
lőssége volt, hogy lakóik boldo gulásáról gondoskodjanak. Az utóbbi harminc 
év reformkorszakában a hukou-rendszer fokozatos összeomlásának és ezzel 
párhuzamosan az országos munkaerőpiac kialakulásának lehettünk tanúi. 
Ugyanakkor azonban ezen idő alatt Kína meghatározó jelentőségű keres-
kedelmi hata lommá nőtte ki magát, felhalmozva olyan pénzügyi készlete-
ket, amelyek képesek az USA óriási fizetési deficitjét ellensúlyozni. Kína a 
nemzetközi nyomás hatására csökkentette valutája értékét, ám a gazdaság 
terén mindmáig elutasította, hogy lemondjon a központi ellenőrzésről. Vé-
gül, Kína robbanásszerű növekedése elképzelhetetlen mértékű környezeti 
problémákat szült. A piaci cunami nyomása alatt álló Kína egyfajta potenci-
ális New Orleans, persze, jóval nagyobb méretekben. Ahogyan maga Polányi 
is kifejtette, nem maguk a társadalmi változások, hanem a társadalmi válto-
zások arányai határozzák meg a gazdasági és szociális katasztrófa méretét.

Fentebb úgy rekonstruáltuk Polányi elméletét, hogy az ő egyszeri „nagy át-
alakulási” folyamatát kettőre osztottuk; sőt, egy harmadik „nagy átala kulás” 
lehetőségét is felvázoltuk. A piacosítás minden egyes hullámát a munkaerő, 
a pénz és a környezet (mindhárom entitás jelentése időtől és helytől függően 
változik) kommodifikálásának sajátos kombinációja jellemzi, és mindegyik 
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nagy átalakulás a piacosításra adott ellenmozgást is jelent, mindegyik eltérő 
mértékű, az aktorok különböznek, más és más a földrajzi epicentrumuk és 
így tovább. Az egyes „nagy átalakulások” nem szigetelődnek el egymástól, 
hanem a következő a megelőzőn ala pul. De fel kell tennünk a kérdést, vajon 
újabb tárgyakkal bővül-e a fiktív árucikkek köre, vagyis várhatóan kiegé-
szül-e a munkaerő, a pénz és a környezet listája olyan entitásokkal, melyeket 
a kommodifikálás alapve tően és lényegében torzít el. Az egyik kézenfekvő 
tárgy maga a tudás lehet. Ha a mai helyzetben az új ismeretek termelésére 
és terjesztésére gondolunk, rémülettel kell eltöltsön bennünket, milyen nagy 
mértékben alá van vetve a tudás és ismeret a piac törvényeinek. Az agytrösz-
tök és az ún. kettes típusú, azaz a problémára fókuszáló és interdiszciplináris 
ismeretek megszerzésére koncentráló ismeretszerzés felbukkanása jelzi ezek 
eszközzé válását. Jól nyomon követhető ez a folyamat az egyete mek jellemző 
vonásait érintő változásokon: hatalmas tempóban veszítik el autonómiáju-
kat, a közt szolgáló szerepüket, mivel alá vannak vetve az államok és a kor-
porációk igényeinek; és ők híven szolgálják a munkaerő, a pénz és a környezet 
áruvá tételét. Manapság az egyetemeken tapasz talható harcok a közösségi 
tudás védelméért folynak, azért a tudásért, amely elérhető és felfogható a 
közösség számára, azaz a társadalom érdekében áll, és olyan tudás és ismeret, 
amely szükséges ahhoz, hogy a piacosítás harmadik hulláma borzalmainak 
útját állhassuk.

A KAPITALIZMUS ÉS A MARXIZMUS FELÜLVIZSGÁLATA

A fentiek ismeretében joggal merül fel a kérdés, vajon Polányi miért gon dolta 
azt, hogy az önszabályozó piac eszméje halott és mindörökre el van temet-
ve. Vajon egyszerűen csak az empíriából következő meggyőződése volt-e az, 
hogy az ellenmozgalmak olyan, a piacok szabályozta rendsze rekben szilár-
dultak meg, amelyek már örökkévalónak és sziklaszilárdnak látszottak? 
Vagy inkább az történt: úgy vélte, az emberiség megértette az önszabályozó 
piac pusztításaiból adódó tanulságokat, és többé már nem akad olyan állam, 
olyan burzsoázia, amely effajta kísérleteken töri a fejét? Abbeli igyekezeté-
ben, hogy a marxizmustól elhatárolja magát - különösképpen az osztályhar-
cos és történelmi marxizmustól -, Polányi figyelmen kívül hagyta, hogy a 
piacok kapitalista védőburokban működ tek. Úgy vélte, az osztályérdekek 
nem a kapitalista gazdaság, hanem a társadalom önvédelme révén fejeződ-
nek ki. A civil társadalmat nem tekintette sajátos terepnek, melyen a tőke 
minden igyekezetével saját érdekeinek, különösképpen pedig a felhalmozás-
ra és a profitszerzésre vonatkozó érdekeinek érvényesítésére törekszik. Az 
önszabályozó piac fontos eszköze a felszámolásnak/felhalmozásnak, ame-
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lyet az alárendelt osztályok tulajdontól való megfosztásával hajt végre a tőke, 
aminthogy az önszabályozó piac ideológiai fegyver is volt, ami mindenkit ha-
tása alá vont. Azzal kecsegtette a részvételre hajlandókat, hogy anyagi ellen-
szolgáltatásban részesíti őket. A piaci társadalom a fejlett kapitalizmus he-
gemóniájának alapja, még akkor is, ha megteremti az alternatívák alapjait is.

Polányi helyesen döntött, amikor hátat fordított a klasszikus marxiz-
musnak, azaz Marx, Engels, Kautsky, Luxemburg és Bernstein elméleté nek. 
Ez volt ugyanis az a marxizmus, amely sohasem elemezte komolyan a szoci-
alizmus elméletét, mert szilárdan meg volt győződve arról, hogy a kapitaliz-
mus halott. Pedig a kapitalizmus nem omlott össze, sőt, a fentebb a piacosítás 
második hullámának nevezett korszakra válaszul újraszervezte önmagát. 
A marxizmus is újjáformálta magát, visszalépett a törvényszerű beteljesedés 
elméletétől az államszocializmus megte remtéséhez. Ez volt az a marxizmus, 
amely a szervezett vagy fejlett ka pitalizmus elméletét, netán a fasizmus és 
az államszocializmus teóriáját kialakító állam köré szerveződött. Ez volt a 
szovjet marxizmus virágkora, amely eredetét a nyugati marxizmusba vezet-
te vissza.

A  piacosítás harmadik hullámának időszakában összeomlott az ál-
lamszocializmus, a jóléti államok pedig erős nyomás alá kerültek, mivel a 
kapitalizmus új, saját létét is veszélyeztető ellentmondásokat termelt. Vajon 
milyen az a marxizmus, amely a piacosítás harmadik hullámához idomul, 
pontosabban szólva, az ellenmozgalomhoz illeszkedik? Bizonyo san nem 
a klasszikus, a kapitalizmus önpusztítását hirdető, gazdasági törvényekkel 
operáló marxizmus lesz, mint ahogyan nem lehet a második korszak ál-
lamközpontú marxizmusa sem, hanem olyan szociológiai mar xizmus lesz, 
amely visszahozza a szocializmusba a szociális elemet a piaccal és az állam-
mal szemben; azt a szociális elemet, amely magába foglalja, de meg is haladja 
a helyi és a nemzeti kereteket, és a globálisig terjed. A szociológiai marxizmus 
csak a piacosítás harmadik hulláma ellen fellépő mozgalommal együtt arat-
hat sikert, ma azonban nem tehet mást, mint hogy keresi és feltárja azokat 
a valóságos utópiákat, amelyek a kapitalizmus repedései között szökkennek 
szárba.

(Fordította: Baráth Katalin)

A tanulmány az ELTE és a Politikatörténeti Intézet által 2010. január 15-én Budape� en 
megrendezett „Húsz év után” című konferencián elhangzott előadás írásos változata.

Megjelent: Eszmélet, 91. sz.
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DIVINYI ZSOMBOR az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Törté-
nelem Doktori Programjának harmadéves hallgatója. Kutatási témája az 
1945 utáni magyarországi politikai rendszer által a külföldi állampolgárok 
ellen indított megfigyelések és bebörtönzések elemzése és vizsgálata. Fonto-
sabb munkái: Egy koncepciós per háttere: Noel Haviland Field és kapcsolata Rajk 
Lászlóval. (Kézirat elfogadva - megjelenés alatt); An unfinished trial - the 
Jacobson case. In: Show trials, concentration and labour camps and the fate of 
political refugees before and after World War II. ELTE BTK Új- és Jelenkori 
Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest 2011; Hungary between the grab of 
two superpowers. In: Zeitgeschite 2010\4., Wien.
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EGRY GÁBOR (PhD) a Politikatörténeti Intézet, Budapest tudományos 
főmunkatársa, a Múltunk felelős szerkesztője. Fő kutatási területe a közép- 
és kelet európai nacionalizmus, nemzetiségi- és kisebbségi kérdés. Legutóbbi 
könyve: Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyaror-
szágon a rendszerváltás óta.

FAVA, VALENTINA (PhD) a Helsinki Collegium for Advanced Studies 
kutatója. A firenzei European  University Institute Max Weber ösztöndí-
jasa volt 2006 és 2008 között, 2009-ben pedig tagja a holland Foundation 
for the History of Technology-nak (Alapítvány a Technológia Történetéért). 
2004-ben doktorált gazdaságtörténetből a milánói Bocconi Egyetemen. Ta-
nulmányozta az európai autóipar történetének számos a~ ektusát. 2012-ben 
jelent meg a The Socialist People’s  Car. Automobiles, Shortages and Ideology in 
the Czechoslovak Road to  Mass Production (Amsterdam University Press) (A 
szocialista népautó: Autók, hiány és ideológia a csehszlovák tömegtermelés 
felé vezető úton) c. könyve. Jelenleg egy, a Fiat cég szovjetunió-beli tevékeny-
ségével foglalkozó monográfián dolgozik.

FREIFELD, ALICE a Centre for European Studies igazgatója és docens a 
Floridai Egyetemen. Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848-1914 
(Johns Hopkins University Press, 2000) c. könyve (Nacionalizmus és tömeg 
a liberális Magyarországon, 1848-1914) elnyerte a U.S. Hungarian Studies 
Association kitüntetését, és megkapta az Association for Slavic, East Euro-
pe and Eurasian Studies Barbara Jelavich díját. A University of California, 
Berkeley Egyetemen doktorált. Az EaR  Europe Reads Nietzsche (Kelet-Euró-
pa Nietzschét olvas) c. kötet társszerkesztője (Peter Bergmannal és Bernice 
Rosenthallal). Jelenleg a háború utáni újjáépítéssel és a magyar zsidó identi-
tás újradefiniálásával foglalkozik 1945 és 1948 között. 

GÉRA ELEONÓRA (PhD) az ELTE BTK Művelődé� örténeti Tan-
székének adjunktusa. Kutatási területe Pest-Buda 18-19. századi életmód és 
mentalitástörténete, a gender, a prote� áns egyháztörténet, valamint az új-
kori német paleográfia és forráskiadás. A Reformátusok BudapeR en c. kötet-
ben ő írta a prote� áns egyháztársadalmi egyesületek egészség- és gyermek-
védelmi munkájával foglalkozó fejezeteket. A témakörben számos magyar és 
német nyelvű tanulmányt publikált.

KALB, DON a budapesti Közép-Európai Egyetem Szociológia és Társa-
dalmi Antropológia Tanszékének professzora és a holland Utrechti Egyetem 
tudományos főmunkatársa. Könyvei: Expanding Class: Power and Everyday 
Politics in Industrial Communities,The Netherlands, 1850-1950 (Durham and 
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London, Duke University Press),1997 (Az osztály kiterjesztése: Hatalom 
és mindennapi politika a holland iparnegyedekben. Szerkesztésében meg-
jelent: Ends of Globalization. Bringing Society back in, (Boulder and London, 
Rowman and Littlefield Publishers), 2000 (A globalizáció határai: Visz-
sza a társadalmat); Globalization  and Development: Key Issues and Debates 
(Dordrecht, Kluwer Academic Publishers), 2004 (Globalizáció és fejlődés: 
Kulcsfogalmak és viták); Critical Junctions: Anthropology and History 
beyond the Cultural Turn (Oxford and New York; Berghahn publishers), 
2005 (Kritikus kereszteződések: Antropológia és történelem túl a kulturá-
lis fordulaton). Halmai Gáborral közösen szerkesztett kötete: Headlines of 
Nation; Subtexts of Class. Working Class Populism in Neoliberal Europe (Oxford 
and New York; Berghahn publishers), 2011 (Szalagcím a nemzet, mögötte 
az osztály: Populizmus és munkásság a neoliberális Európában). Don Kalb 
alapító szerkesztője a Focaal c. folyóiratnak (Journal of Global and Historical 
Anthropology, Berghahn).

KRASZTEV PÉTER (PhD) kultúrantropológus, az EKTF Politológia 
Tanszékének docense. Fő kutatási területe Közép- és Kelet-Európa társada-
lom- és kultúrtörténete, modernizációja és ennek kísérőjelenségei. A témával 
foglalkozó tanulmánykötetei magyar, macedón, bolgár és orosz nyelven je-
lentek meg.

KRAUSZ TAMÁS (Dsc.) az ELTE BTK Kelet-Európa Története tan-
székének professzora. Fő kutatási területe a baloldali eszme-és ideológiatör-
ténet. Számos könyvet írt a 20. századi szovjet-orosz és kelet-európai tör-
ténelemről. A Lenin: Társadalomelméleti rekonstrukció c. kötete oroszul és 
angolul is megjelent. 

LINDEN, MARCEL VAN DER az amszterdami International Institu-
te of Social History tudományos igazgatója és a Társadalmi Mozgalmak Tör-
ténetének professzora az Amszterdami Egyetemen. Nemrégiben megjelent 
publikációi: Transnational Labour History: Explorations (Aldershot: Ashgate, 
2003; spanyolul 2006-ban) (Transznacionális munkásságtörténet: Vizsgáló-
dások); WeR ern Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories 
and Debates since 1917 (Leiden: Brill, 2007, Chicago: Haymarket, 2009; ko-
reai megjelenés 2012-ben; kínai nyelven megjelenés előtt) (A nyugati mar-
xizmus és a Szovjetunió: A kritikai elméletek és viták áttekintése 1917 óta) 
és Workers of the World: Essays toward a Global Labor History (Leiden: Brill, 
2008, 2011; Brazíliában megjelenés előtt). Utóbbi könyve 2009-ben elnyerte 
a René Kuczynski Díjat. 
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MEZEI BÁLINT az ELTE BTK 19-20. századi Kelet-európai Törté-
nelem Doktori Programjának hallgatója (2009-2012, abszolutórium: 2012). 
Kutatási témái: az MSZMP és a nyugat-európai kommunista pártok kapcso-
latai 1956-1989 és Szovjetunió afganisztáni háborújának magyar vonatko-
zásai. Fontosabb munkái: Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás és az eurokom-
munizmus határvonalainak, elvi alapvetéseinek kialakulása; Bálint József 2011: 
A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve (1941-1944) 
[kötetszerkesztés], és „Afgánok” között Kárpátalján [kutatótársakkal közö-
sen, oral history-kutatás, dokumentumfilm, 2012].

NAGY ÉVA KATALIN 2011-ben végzett az ELTE TÁTK politoló-
gia szakán. 2004 óta az Eszmélet folyóirat munkatársa, vállaltan a baloldali 
rendszerkritikai és alternatív mozgalmak segítője. Az 1989-es munkástaná-
csokról szóló tanulmánya szakdolgozatként íródott.

PETŐ ANDREA a Közép Európai Egyetem Társadalmi nemek tanszé-
kének docense. Négy monográfiája jelent meg magyarul, angolul, németül és 
bolgárul a társadalmi nemek témakörében. Huszonkét szerkesztett kötetet 
ké szített, ezekből hét magyar, két orosz, tízenhárom angol nyelven a társa-
dalmi nemek, a politizáló nők témakörében. Több mint száz tanulmánya je-
lent meg angolul, németül, szerbül, horvátul, bolgárul, franciául, olaszul, oro-
szul, magyarul, lengyelül, grúzul. Kutatási területe a 20. századi társadalom 
és a társadalmi nemek története. 2005-ben a Magyar Köztársaság elnöke a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki. 2006-ban 
megkapta az MTA Bolyai Plakettet (a Bolyai Ösztöndíj kitüntetését).

PITTAWAY, MARK (PhD) az Open University oktatója volt. A Liver-
pooli Egyetemen doktorált. Számos tanulmánya jelent meg rangos nemzet-
közi folyóiratokban a magyar munkásság, valamint a határkutatás témájá-
ban. A Pittsburghi University Press kiadásában jelent meg A munkásállam: 
Az ipari munkásság és a szocialista Magyarország megteremtése 1944-1958 c. 
kötete.

SEBŐK RICHÁRD az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti 
Doktori Program hallgatója (abszolutórium 2012). Doktori témája a Királyi 
Kúria társadalomtörténete 1724-1848 között, emellett a 18. századi ország-
gyűlésekkel, a vármegyei szervezet működésével és annak társadalomtörté-
neti vonatkozásaival, valamint archontológiával foglalkozik.

SWAIN, NIGEL a Liverpooli Egyetem Történeti, Nyelvi és Kulturális 
Iskolájának oktatója. Könyvei: Collective Farms Which Work? (Cambrid-
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ge, 1985), Hungary: the Rise and Fall of Feasible Socialism (London, 1992) és  
EaR ern Europe since 1945 (Geoffrey Swainnel közösen, Basingstoke, 1993, 
1998, 2003 and 2009). Megjelenés előtt áll az 1990-es évek elején végrehaj-
tott de-kollektivizálás és a kelet-európai mezőgazdasági átalakulás témájá-
ban írt új könyve. 

SZALAI LÁSZLÓ az ELTE BTK 19-20. századi kelet-európai történe-
lem doktori programjának hallgatója (2010-2013). Kutatási témája: A patri-
otizmus és a szovjet történetírás. 

SZIGETI PÉTER (DSc.) jogfilozófus, politológus, az MTA TK PTI tu-
dományos tanácsadója és a Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszékét 
vezető professzor. Eddig kilenc kötete jelent meg. Ezekben szisztematikusan 
foglalkozik a magyar társadalom politikai tagoltságának és intézményi vál-
tozásainak jellemzésével, a marxi alapozású kritikai társadalomelmélettel, 
továbbá az egyenlőtlenségeit és hierarchikus struktúráit újratermelő tőkés 
világrendszer kutatásával.

TÓTH ANDRÁS (PhD) az MTA Társadalomkutató Központ főmun-
katársa. Számos angol és magyar nyelvű tudományos cikk szerzője. 2012-ben 
jelent meg Grajczjár Istvánnal írt közös könyve a nemzeti radikális jobboldal 
előretöréséről a L’Harmattan kiadó gondozásában. 

TÓTH ESZTER ZSÓFIA (PhD) a Magyar Országos Levéltár 
főlevéltárosa és az ELTE és a Zsigmond Király Főiskola oktatója. Szakterü-
lete az 1945 utáni társadalomtörténet, oral history módszertan. Két önálló 
kötete jelent meg: Puszi Kádár Jánosnak (2007) és Kádár leányai (2010).

VARGA ZSUZSANNA (PhD) az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszékének habilitált docense. Fő kutatási területe a vidéki tár-
sadalom 1945 utáni átalakulása. E témában jelent meg első könyve 2001-ben, 
Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967 
címmel. Azóta számos agrártörténeti tanulmánya és könyvfejezete jelent 
meg angolul és magyarul.
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