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„...soha nem volt jó kormány, egyedül a 

fiatalságom volt...”

A XX. század második felének hatalomképe egy 

munkásasszony emlékezetében

A tanulmány a címében idézett félmondattal jellemzi a budapesti fizikai alkal-
mazottként dolgozó Király Erzsébet a rendszerváltás előtti és utáni életét. Állami 
gondozottként, nagyipari munkásként, majd a vendéglátói szektor alkalma-
zottjaként, végül kisnyugdíjasként a központi hatalomtól várta helyzete jobbra 
fordulását. Ez nem volt alaptalan, hiszen az 1956-os forradalom után az állam az 
életszínvonal politikájával kilátásba helyezte a munkásság életkörülményeinek 
javítását, amelynek az eredménye a lassan, de folyamatosan növekvő fogyasztói 
igények kielégítése volt.1 Emellett azonban a munkásság részéről hatalmas erő-
feszítésre volt szükség ahhoz, hogy elérjék a kívánt életszínvonalat. Az Orion 
gyárban dolgozó munkásréteg is elsődlegesen „elért életstandardját, szakmai szín-
vonalát, iskolázottságát, élete berendezettségét, a felemelkedést mindenek előtt saját kín-
lódásainak, akaratának, kitartásának, küszködéseinek, »leisztungjának« eredménye-
ként fogja fel (...) saját hajánál fogva emelte magát mai élethelyzetébe” 2 A Rába gyár 
munkásai a velük készített interjúkban hangsúlyozták, hogy az életük során 
elért eredményeket – csupán materiális eredményeket említettek – a saját erőfe-
szítéseiknek, munkájuknak köszönhették.3 Király Erzsébet is a munka fontos-
ságát, a munka által elért szerény eredményeket hangsúlyozta memoárjában. 
A rendszerváltást követően szegényes nyugdíjas éveiben is a munkával töltött 
élet volt az egyik legfőbb hivatkozási alapja: „Nagyon rosszul esik, hogy hivatalo-
san harminchárom évet ledolgoztam és ilyen iszonyú árak mellett nem bírok megélni.” 
Az 1990-es évek gyárbezárásai, az ebből fakadó nagyarányú munkanélküliség, a 
kényszernyugdíjaztatások ettől fosztották meg a fizikai alkalmazottak jelentős 
részét. 

Szalai Erzsébet a rendszerváltás utáni munkások két csoportját különböztet-
te meg, a jobb helyzetben lévő, multinacionális cégeknél alkalmazottként dolgo-
zókat és a feketén bedolgozó, „buheráló” munkásokat.4 Az előbbi kategóriába 

1 Szalai 2004:12.
2 H. Sas 1995:77.
3 Bartha 2011b:68 
4 Bartha 2011a: 22.
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tartozott Király Erzsébet is, aki kisnyugdíjasként napról-napra, addigi meg-
takarításait felélve tengette éveit, s csak ideiglenes munkavállalásai javították 
valamelyest helyzetét. Azonban „hősnőnk” a rendszerváltást megelőzően is 
a munkástársadalmon belül kiszolgáltatott, gyenge pozíciót foglalt el. Ehhez 
elsősorban az járult hozzá, hogy a korszak „vándormadaraként” évente, kété-
vente munkahelyet változtatott. 1959-ben a fővárosba kerülve előbb textilipari, 
majd nehézipari segédmunkásként dolgozott, végül az 1970-es évek első felétől 
a könnyebb munka és jobb jövedelem reményében a vendéglátóiparban helyez-
kedett el felszolgálóként, pultosként.

Az 1950-es évektől a gyári munkáslét kiterjedt társadalmi tapasztalat volt. 
A népszámlálások során felvett statisztikai kimutatások szerint az 1960-as évek 
Budapestjén az aktív kereső lakosság 47,6%-a, a nők 46,9%-a, a férfiak 48,2%-a az 
iparban dolgozott. Ezekben az években érte el a fővárosi ipari foglalkoztatottak 
aránya a csúcsot, hiszen míg számuk 1970-ig még valamelyest nőtt, arányuk a 
többi szektorhoz képest már csökkenő tendenciát jelez.5  Erre a jelentős számú 
munkásságra – már nagyarányú tömegénél fogva is – minden téren erős diffe-
renciáltság volt jellemző. „A munkásság egy nemzedékkel ezelőtti zárt kultúrája ma 
felbomlóban van: a mai magyar munkásság nem zárt társadalmi réteg, kijegecesedett 
szokásokkal, egyértelmű összefüggésrendszerrel, hanem inkább úton lévők hatalmas 
tábora. A  munkásság egyik fele nemrég vált vagy most válik parasztból munkássá, 
s átmeneti életformában él falu és város, paraszti és munkásélet között. De úton van-
nak azok is, akik munkásnak születtek, a régi értelemben vett munkás és az új típusú 
munkás között. Egy részük csoportvezetővé, művezetővé, technikussá, mérnökké válik, 
mások a gyári laboratóriumba vagy szolgáltató munkahelyre kerülnek, megint mások 
mellékes állást keresnek, és életük legfontosabb részét a gyáron kívül élik; így vagy úgy 
többségük elszakad a hagyományos életformától.” 6 Kemény a származás szerint a 
falusi – melyet új munkásságnak nevezte – és városi munkást, illetve szakkép-
zettség szerint szak-, segéd-, és betanított munkást különböztette meg. Emellett 
az életmódnak, így a lakó környezetnek, lakásnak, tárgyi kultúrának, társadal-
mi státusznak, a közvetlen környezet társadalmi ellenőrzésének és a nevelésnek 
is fontos befolyásoló tényezőt tulajdonított.7 A vidéki származású munkássá-
gon belül különbséget tett azon szakképzettek között, akiknek állandó lakó-
helyük a város környékén volt, és a falusi kötelékektől elszakadtak¸ illetve az 
ingázók között, akik erősen kötődtek a faluhoz. Az új élet kereteibe beillesz-
kedni képtelen munkásokat „hányódóknak”, városi születésű megfelelőjeként 
„csavargóknak” nevezte, akik rendezetlen életet éltek, amely egyaránt kihatott 
munkahelyi viszonyaikra és családi életükre is. A  munkásosztály töredezett-
ségét a korabeli szociológusok mellett a politikai hatalom is megfogalmazta. 
A Politikai Bizottság 1970. január 13-án tartott gyűlésén Kádár János az egységes 

5 1980. évi népszámlálás. Budapest adatai I. 1981:31.
6 Kemény 1972:39.
7 Kemény 1972:39.
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munkásosztály hiányát a következőképpen összegezte: „Figyelembe kell venni, 
hogy kategóriák vannak, s őszintén szólva az elhatározásoknál még inkább figyelembe 
kell venni, akár keresetről, akár lakásról beszélünk, hiszen tulajdonképpen ez a három 
kategóriája a munkásosztálynak másképpen van érintve, ezért nem egyforma a hangu-
lata sem. A munkásság 25%-a Budapesten van. Politikailag ennek van döntő szerepe. 
A vidéki városokban van a munkásság másik 25%-a, s ez a kategória még a kereset 
kérdésében  is másképp van érintve. Fogunk még sok ilyen kérdést tárgyalni, érdemes ezt 
megnézni. S azt is, hogy itt volna érdemes differenciálni az intézkedésekben. A fővárosi 
munkásságnál, a vidéki városok munkásságánál és a falun élő munkásságnál figyelem-
be kell venni az eltérő helyzetet.” 8 A hatalom a saját szemszögéből, a politikai akti-
vitás és az életszínvonal szerint differenciált. Ennek alapján megkülönböztette 
a fővárosi, városi és vidéki munkásságot. Politikailag elsősorban a fővárosi, jó 
munkahelyi pozíciót elfoglaló férfi munkásoknak volt meghatározó szerepe. 
A  fiatal és a bejáró munkásság körében gyakori tapasztalat volt a közélettől 
való elfordulás, míg a falusi munkásokat a politikai tájékozatlanság jellemezte. 
A korabeli politikai hatalom a politikai közélet helyett inkább az életszínvonal 
alakulása, a materiális értékek megszerzése felé fordította a munkások jelentős 
részének tudatát.9 

Király Erzsébet ebben a több szempontból is heterogén munkástársadalom-
ban periférikus helyzetet foglalt el. Életéről, kiszolgáltatottságáról, társadalmi 
helyzetéről a száz oldalas – fizikai munkásokra igen ritkán jellemző – kézírá-
sos visszaemlékezésében ő maga ad számot. Az itt felhasznált visszaemléke-
zés elsősorban a kibeszélés, a megnyugvás kereséséért és – családi, rokoni kap-
csolatok hiányában – az identitás  megteremtéséért, megerősítéséért és az írás 
öröméért született. A forrás azonban nem tekinthető csupán egy visszatekintő 
írásnak, ugyanis a szöveg az 1990-es években keletkezett, de a visszaemlékező 
már az 1970-es években naplót írt, ezáltal a korábban leírt fordulatok rögzülhet-
tek és visszaköszönnek a memoárban is. Az is kirajzolódik, hogy mit gondolt a 
múltban, aztán a történelmi emlékezet azt hogyan változtatta meg.

Élete és írásos hagyatéka által betekintést kapunk a Kádár-kor munkásságá-
nak legalsó, legbizonytalanabb helyzetben lévők rétegének életébe, hétköznapi 
gondjaikba, a helyi és központi hatalommal, a közélettel kapcsolatos vélemé-
nyébe. Király Erzsébet, mint gyenge munkahelyi pozíciót elfoglaló nő, a Rákosi 
és Kádár korszak politikai eseményeit csak néhány esetben és futólag említette, 
ezzel szemben a rendszerváltást követő közéletet hevesen szapulta és elítélte. 
A  visszaemlékező alapvetően privát életének történéseit – árvaságát, hányat-
tatott fiatalkorát, férfiakkal való kapcsolatát, szórakozási lehetőségeit, laká-
sútját – vetette papírra, azonban az író saját léthelyzetén kívül társadalmi kör-
nyezetére is többször reflektált. A politikai eseményeket és a közéletet mindig 

8 MOL M-KS-288. f. 5. cs. 509. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1970. január 13-án tartott 
üléséről. Idézi: Varga 2012. 52-53.  

9 Bartha 2011c:83.
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pragmatikus szempontból, saját élettörténetébe illesztve említette, elsősorban 
egzisztenciális körülményeihez viszonyítva elemezte, ahogy ezt a korszak fizi-
kai alkalmazottai is tették. A tanulmányban alapvetően két témakört tekintek 
át, egyrészt megvizsgálom „hősnőnknek” a Kádár korhoz való viszonyát, azzal 
kapcsolatos kritikai megjegyzéseit, majd a rendszerváltást követő politikai, gaz-
dasági és társadalmi folyamatokkal foglalkozó megnyilvánulásait.

*

Nézzük előbb kicsit részletesebben, hogy mit tudunk Király Erzsébet fiatalkori 
életéről? A visszaemlékező 1942-ben született, egy gyáli házicseléd törvénytelen 
gyermekeként. Az anya keresőképtelensége miatt néhány naposan került előbb 
a budapesti Magyar Királyi Állami Gyermekmenhelyre, később – a korabeli 
gyermekvédelmi rendszer keretében – a nagyváradi intézetbe, majd nevelőszü-
lőkhöz.10 A II. világháborút követően Debrecen környékén árva, vidéki lányként 
nőtt fel, előbb derecskei nevelőszülőknél, majd a hajdúnánási leányotthonban 
töltötte gyermek- és kamaszéveit. 1959-ben a szegedi szövőipari iskola elvégzé-
se után iskolatársaival együtt Budapestre került fizikai munkásként, előbb a 
Csillaghegyi Lenáruban kezdett el dolgozni szövőnőként, később híradástech-
nikai, nehézipari segéd- és betanított munkássá vált. A Csillaghegyi Lenárugyár 
kis gyári közössége és főleg a Szegedről csoportosan idekerülő lányok köl-
csönös odafigyelést, védelmet jelentettek Király Erzsébet számára. Később a 
Goldberger Gyárban, a Kelenföldi Textilgyárban, a Budapesti Rádiótechnikai 
Gyárban, a Budapesti Híradástechnikai Vállalatnál és végül a Hajtóművek és 
Festőberendezések Gyárában kialakult emberi kapcsolatoknak meghatározó 
szerep jutott Király Erzsébet életében, azonban leírása szerint a Csillaghegyi 
Lenárugyárhoz hasonló összetartó közösségek nem alakultak ki. Ez köszönhe-
tő volt annak, ahogy erre korábban utaltam, hogy egy-egy gyárnál kevés ideig 
dolgozott, így a gyári közösségbe való beilleszkedésre nem is adódott lehető-
ség. Aztán az 1970-es évek első felétől elhagyta a gyáripart, a könnyebb munka 
és magasabb bér reményében a vendéglátóiparban helyezkedett el, előbb jobb 
helyeken felszolgálóként, majd egyre silányabb kocsmák alkalmazottjaként. 
Vándorló életmódot élt, sűrű időközönként váltogatta a munka- és lakóhelyeit. 
Az egyén szempontjából a munkahely mellett a lakóhelynek kiemelten fontos 
szerep jutott, amely többnyire determinálta az egyén kapcsolathálózatát, élet-
módját és boldogulási lehetőségeit is.11 Az 1950-es és 1960-as években a vidék-
ről betelepülők voltak a leginkább kitéve a rossz lakáskörülmények és egyéb 

10 BFL VIII. 1127 fond 428. doboz Magyar Király Állami Gyermekmenhely iratai.
11 Részben a lakóhely – kényszerhelyzet problémakört is vizsgálom: A szexuális szokások átala-

kulása Pesten egy 20. századi munkás-élettörténet fényében. (http://socio.hu/uploads/files/2015_3/
grexa.pdf)
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nehézségek miatti szegregációnak.12 A rossz, főleg külvárosi lakáskörülmények 
között élő családos vagy egyedülállók mellett a munkásszállók lakói is ugyanígy 
a társadalom perifériájára sodródhattak.13

Magánéletében – kétszer volt férjnél – sem sikerült tartós kapcsolatot kialakí-
tania. A rosszabb hírű vendéglátóipari helyek dolgozóinak és törzsvendégeinek 
ziláltabb, több esetben deviáns jegyeket viselő életmódja, a külvárosi leromlott 
lakóhelyek és az ebből való kitörés lehetetlensége mind-mind hozzájárult, hogy 
magánélete is egyre rendezetlenebbé vált, folyamatos társadalmi perifériára ke-
rülés, lecsúszás és deviáns viselkedés – alkoholproblémák, öngyilkossági kísér-
letek – figyelhetők meg az életében. Király Erzsébet élettörténetét az állandó ki-
törési szándék és ennek kudarca jellemzi, ennek lenyomataként is értelmezhető 
gyakori munka- és lakóhelyi vándorlása. 

*

Király Erzsébet 1993. április 11-én, húsvét vasárnapján, 51 évesen kezdte el írni 
életének történetét. Munkanélküliként a megélhetést biztosító, nem bejelentett 
munkahely megszerzése az egyik meghatározó története az 1993-as évnek. Amint 
betöltötte az ötvenedik életévét, 1992 nyarán, a privatizációval párhuzamosan 
elküldték az Észak-Pesti Vendéglátóipari Vállalattól. Próbált elhelyezkedni si-
kertelenül, végül kénytelen volt munkanélküli segélyért folyamodni, amelyet 
igen megalázónak tartott. Azonban a kis összegű jövedelemből egyedülállóként 
nem tudta fedezni kiadásait. Ebben a társadalmi helyzetben, kisnyugdíjasként, 
nagyipari és elsősorban vendéglátóipari múlttal és kapcsolatokkal egy gyenge 
presztízsű jövedelemkiegészítő állásra tehetett szert: „Kati hamarosan lábra állt és 
elmentünk az Ádám Éva étterembe, de ő nem jött be. Kerestem a vezetőt, aki éppen ebé-
delt a személyzeti asztalnál és örömmel vette tudomásul jövetelem célját, hogy elvállalom 
a toalett tisztítását azért a pénzért, amit a vendégek fizetnek. Tíz forint volt a használati 
díj. Szóval közölte a vezető, aki nem sokkal volt idősebb nálam és intelligenciája maga-
sabb az átlagosnál, hogy délután visszamehetek. Boldogan siettem kifelé a Katihoz, aki 
odatapadt a bizományi ékszerbolt ablakára. Alig tudtam elvonszolni, örömmel közöl-
tem vele, hogy a Dénes főnöke elfogadott klotyósnak, végül ennek ő is örült és mentünk 
haza. 1993. december 6-án birtokba vettem a klotyót, mely csupa csempe volt, gyönyörűen 
felújított és modern. Igaz, el volt hanyagolva, de ultra hypós vízzel egy perc alatt rendbe 
hoztam. A férfiaknak a lépcsőn fölfelé, a nőknek lefelé volt. Végül már csak kasszírozni 
kellett. Másnap újból bementem és folytattam a csempék tisztítását, mert az elődöm egy 
idős asszony volt, aki mindég berúgott és a főnök elküldte. Míg én oda nem kerültem, 
nagyon elhanyagolt volt, minden nap találtam tisztogatnivalót. Eltelt egy hét is, mire 
ez a gyönyörű toalett részemről elfogadhatóan tisztává vált. Végre hófehér lett az egész, 

12 Valuch 2005:226.
13 Lásd Erről Bartha 2012 és Kohut 2008
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amit sajnos egyes vendégek nem becsültek, megrongálták, ahol lehetett és piszkot hagytak 
maguk után és nem fizettek. Mindent eltűrtem és eltakarítottam, hisz örültem, hogy 
dolgozhatok. A  legtöbb vendég azért kulturált volt és dicsértek, amiért olyan higiéni-
kusan és tisztán találtak mindent. Külön törülközőket hordtak be, mert nem mindenki 
vette igénybe a szárítógépet. Örültem, mert akkor még segélyt kaptam és jól jött hozzá 
a kiegészítő pénz a kicsit megalázó munkából. Első nap négyszázötven forint jött be, de 
volt, hogy kétszáz, de ha rendezvény volt, akkor megkerestem a hét-nyolcszáz forintot 
is. Ebből a pénzből el tudtam tartani azt a kis farkaskutya tacskó keveréket is, amit a 
Mártáék adtak, akiknek két zsemleszínű tacsijuk volt.” 14 Király Erzsébet egyre romló 
fizikai állapota miatt egy évig tudott az étteremben feketén alkalmazott takarí-
tóként dolgozni. Ebben az időszakban a munkanélküli segélyből és az említett, 
változó bevételekből jó szinten fedezni tudta kiadásait. 1994-ben megpróbált 
betegnyugdíjat15 igényelni, majd, miután betöltötte a nyugdíjkorhatárt, öregségi 
nyugdíjért folyamodott.16 

Visszatérve az idézett szövegrészhez: az 1990-es évek változásai közepette 
Király Erzsébet élte „hétköznapi életét”, és egy tipikusnak mondható léthelyze-
tet – munkanélküliség, rokkantsági nyugdíjaztatás, előrehozott öregségi nyug-
díj – élt meg, amely a nagyipari munkásságot, illetve ezt a korosztályt érintette 
a legjobban. A mindennapi élet gondjai – a mindennapi betevő biztosítása, a 
rezsi kiegyenlítése, a gyógyszerek fedezése és nem utolsósorban a magányos-
ság – mellett még egy komoly félelem nehezedett rá, az, hogy az önkormány-
zati tulajdonú lakásból utcára kerül. Tíz év várakozást követően, közvetlenül 
a rendszerváltást megelőzően sikerült egy VII. kerületi tanácsi összkomfortos 
lakáshoz hozzájutnia. Ebből a perspektívából szemléli Király Erzsébet az el-
múlt ötven év eseményeit, életét és ebből a szemszögből értékeli a napi politikai 
helyzetet. 

A  rendszerváltást követő egzisztenciálisan nehéz élete, lakás szempontjá-
ból bizonytalan helyzete ellenére Király Erzsébet soraiban nyomát sem leljük a 
Kádár-rendszer iránti nosztalgiának. Állami gondozottként több gondoskodást 
várt volna el a korabeli rendszertől. Csupán az ifjúsága fogta el jóérzéssel, ami 

14 Király 2015: 180–181.
15 E kényszerpályákon mozgott a társadalom jelentékeny része. A statisztikai felmérések alapján 

a rokkantsági nyugellátásban részesülők kétharmada az 1990-es évek elejétől részesül ilyesfajta jut-
tatásban. Különösen kiugró évnek minősült a 1992/93-as év – a munkanélküliség ebben az évben 
érte el a tetőpontot –, amikor az 1997-es évre vonatkozó összes rokkantsági nyugellátásban része-
sülők 23,8%-át leszázalékolták. A rokkantsági nyugdíjasok növekedéséhez minden bizonnyal az is 
szervesen hozzájárult, hogy a társadalom bizonyos rétege egészségileg „leromlott” állapotban volt. 
Az 1970-80-as években készült szociológiai felmérések kimutatták, hogy az egyének, családok a 
munkaerejük teljes kihasználásával próbáltak plusz jövedelemhez jutni. Az egyének egészségének 
romlásához a munkaerejük kihasználása mellett a rossz munkakörülmények is hozzájárultak. (Ko-
losi-Tóth 2000)

16 A korabeli szabályok szerint 1993 közepén lehetővé vált, hogy azok is igénybe vegyék az előre-
hozott nyugdíjat, akiknek megvolt a megfelelő szolgálati ideje és a munkanélküli ellátás kimerítését 
követően egy éven belül elérték a nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 3 évnél fiatalabb életkort.  
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fizikai erőnlétet, biztos munkát, mozgalmas társasági életet jelentett a nyugdí-
jas évekhez képest, ugyanakkor felnőttkorának jelentős részét rossz állapotú, 
szegényes albérletekben, gyermekkorát nyomorúságos nevelőotthonokban ten-
gődte át. A gyermekotthonban mindennapos volt az élelmiszer-fejadag szűkös-
sége, a ruházkodás nagyfokú hiánya és a nevelőtanárok bántalmazó viselkedése. 
„Belegondolok, hogy soha nem volt jó kormány, egyedül a fiatalságom volt, amit különbö-
ző sufnikban tengődtem át, de mégis szép volt. (...) Igaz, az állam törődött velem a maga 
módján, de például Hajdúnánáson soha senki nem ellenőrizte, hogy milyen sorsunk 
van, hogy ócska köpenyben és felemás cipőben meneteltünk a suliba, és mindég éhesek 
voltunk. Csak mikor az énekkarba jártam, és mint népi táncos szerepeltem, akkor volt 
normális ruha rajtam.” 17 Az árva, félárva, nevelőotthonokban nevelkedettek még 
inkább azt érezhették, hogy az állam magukra hagyta őket, és családi kapcsola-
tok híján még nehezebben tudtak boldogulni az otthonokban töltött évek után.  

Király Erzsébet visszaemlékezésének a rendszerváltás előtti időszakra vonat-
kozó részei néhány rövid megjegyzést kivéve szinte teljesen politikamentesek. 
Ebben a részben összesen három, politikai közélethez köthető epizódot említett, 
egyrészt felelevenítette 1956 kisvárosi megéléstörténetét, másrészt két kritikus 
véleménynek adott hangot. Az általános társadalmi érdektelenség a politikai 
közélet iránt a Kádár-korszakban általánosnak mondható. Az 1956-os forradal-
mat követően elsősorban a fiatal és a bejáró munkásság körében a közélettől 
való teljes elfordulás volt tapasztalható. Ez a fajta érdektelenség aztán a fiatal 
szakmunkások esetében is jelentkezett, tájékozatlanok voltak a politikában és 
szinte kizárólag anyagi kérdések foglalkoztatták őket.18 Az 1970-es években ké-
szített politikai közélettel kapcsolatos felmérések is nagyfokú tájékozatlanság-
ról tanúskodnak: „1971-ben egy felmérés során a fővárosban megkérdezettek mindössze 
7%-a tudta, hogy ki a parlamenti képviselője; 1984-ben 12%-ra emelkedett ez az arány. 
A kisebb városokban és a falvakban értelemszerűen valamivel jobb volt ez az eredmény: 
1971-ben 29, illetve 26%. 1972-ben pedig az ország felnőtt lakosságának mindössze 30%-a 
tudott helyes választ adni arra, hogy ki az ország miniszterelnöke.” 19

A lakosság jelentős része nem csak a politikusok személye tekintetében volt 
tájékozatlan, hanem az 1969-70-ben készült vizsgálatok azt jelezték, hogy a „po-
litika” fogalmát sem tudták megfelelően definiálni: a megkérdezettek egyötö-
de a külpolitikával azonosította, egynegyede csak a „hatalom szférájába tartozó 
dolgokkal”. Mindössze 20% vonatkoztatta a társadalmi körülmények egészére, 
illetve az ország belső és külső viszonyaira egyaránt, a közvélemény-kutatásban 
résztvevők egyharmada nem tudott vagy nem adott választ a kérdésre.20 Az 1980-
as évek második felére nőtt a politikai kérdések iránt érdeklődök száma, ugyan-
akkor a megkérdezettek majdnem fele a politikai ideológiák tekintetében nem 

17 Király 2015:209.
18 Pittaway 2006:28.
19 Hankiss 1989:70 idézi: Beluszky 2000:149.
20 Vásárhelyi 2005:12–13.
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tudott eligazodni. Ez magyarázható részben azzal, hogy a Kádár-korszak ered-
ményesen depolitizálta a közvélemény jelentős részét, és ha gyakorlati és helyi 
szinten érdekelte is őket a politika, ennek ideológiai hátterével vagy nem voltak 
tisztában, vagy nem is váltott ki érdeklődést belőlük: „vagy egymásnak szögesen 
ellentmondó nézetek sorával értett egyet, vagy mindenféle politikai-ideológiai attitűddel 
kapcsolatos véleményt határozottan elutasított. A lakosság másik felének politikai-ideo-
lógiai orientációi viszont meglehetősen differenciált képet mutattak. A felnőtt lakosság 
egytizede – a »moralisták« – csak a társadalmi morállal összefüggő kérdések iránt mu-
tatott érdeklődést, a gazdasági problémák és a hatalmi-politikai kérdések azonban nem 
foglalkoztatták. A megkérdezettek 8 százaléka – akiket a kutatók »militáns moralis-
táknak« neveztek – a társadalmi morállal és a devianciákkal összefüggő kérdésekben 
rendkívül szigorú álláspontot foglaltak el, és ezeken túl a civil társadalom megerősítésé-
nek kérdései is foglalkoztatták őket, a közvetlen politikai ideológiai dimenziókkal viszont 
nem törődtek. A lakosság 6 százaléka elsősorban a szociális kérdések megoldását tartot-
ta fontosnak, politikai-ideológiai orientációjukat pedig a fennálló hatalmi viszonyokkal 
való egyetértés és ezek megszilárdításának igénye jellemezte.” 21

Ebben a korabeli magyar társadalomra jellemző kontextusban értelmezhe-
tő Király Erzsébet fogalomhasználata, illetve a társadalomra, politikai közélet 
leírására alkalmazott ellentmondásos szóhasználata: „Történt egyszer, hogy klub-
délutánt rendeztünk és a Szovjetunióból meghívtunk olyan fiatalokat, mint mi voltunk. 
Nagyon meglepődtem, mert nagyon egyszerű, szegényes ruhába voltak öltözve. Nem 
csoda, hisz a szovjet kormányzóságnak fegyvergyártásra, rakétára és űrhajóra kellett 
minden pénz, amit a polgároktól sanyargattak ki.” 22 A szövegrész jól tükrözi a visz-
szaemlékező kritikai véleményét, ugyanakkor fogalomhasználat tekintetében 
meglehetősen zavaros a szóhasználata: az ország lakóinak megnevezésére a me-
moárban a polgár mellett a nép, a polgárság, az állampolgár szavakat használta. 
Király Erzsébet ezeket a fogalmakat szinonimaként alkalmazta a közemberek, 
bérből és fizetésből élők leírására. Ugyanakkor sem a munkás, sem a dolgo-
zó – a szocialista ideológiában használt állampolgár  értelemben – nem fordul 
elő a visszaemlékezésben. A tíz éves munkáslét identitásában nem hagyott mély 
nyomokat. Azonban a kusza fogalomhasználat ellenére az idézett sorokból jól 
körvonalazódik, hogy a visszaemlékező az erőltetett iparosítást az alacsony élet-
színvonallal, jelen esetben a szegényes fogyasztással – ruházkodással – állítot-
ta szembe. Az életszínvonal mint hivatkozási alap mindvégig megtalálható az 
írásban. Elsődlegesen a fogyasztás – élelmiszer, ruházkodás és persze a lakókö-
rülmények – határozták meg a közérzetét. 

           Király Erzsébet az 1956-os forradalmat a Hajdúnánási Leányotthonban, 
általános iskolai tanulóként élte át. Az északkelet-magyarországi kisvárosban 
jelentős megmozdulásokra került sor, amelynek hatása a helyi iskolákban is 

21 Vásárhelyi 2003:14.
22 Király 2015:56.
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érződött: „Azonban egy téli napon – nem emlékszem pontosan, hogy leckét írtam-e, 
vagy verset, mert sajnos tanulni nem szerettem, csak az irodalmat, a verseket és minden-
féle dalokat, balladákat, amelyeket a társaimtól tanultam – arra rebbentem föl, hogy a 
társaim az orosz könyveket tuszkolják a kályhába. Nagy volt a zsivaj, mondván, kitört 
a forradalom. Én is fogtam a könyvemet és idétlenül, de benyomtam a kályhába. A ne-
velőnő rémülten figyelt minket, egyik másik osztálytársam sírásba kezdett, hogy mi lesz 
a szüleikkel, és hogy talán sohase látják egymást, én azonban figyelmen kívül hagytam 
a sírásukat, és jó hangosan kijelentettem, hogy bár csak háború lenne, akkor én meg-
halnék. Mintha darázsba nyúltam volna, úgy rám támadtak, mire a nevelő igyekezett 
higgadtan közölni velük, hogy nem kell a dolgot komolyan venni, mert Király Erzsinek 
nincsenek szülei, azért mondott ilyeneket. Aztán nem törődtek velem, ők tovább sírtak 
a szüleik után. Ettől kezdve folyamatosan szólt a rádió az ebédlőben, és szívszorongva 
álltunk vigyázban  – még evés közben is – valahányszor elhangzott a himnusz. Aztán 
áttértünk a német nyelv tanulására. Ez nekem jobban tetszett, csak az volt a baj, hogy 
hiába volt könnyebb, én hamar elfelejtettem, akár a többi leckét. Később bemondták a 
rádióba, hogy Nagy Imrét felakasztották hazaárulás vádjával, gondoltam úgy kell neki, 
annyira vádolták őt, hogy akkor azt gondoltam, megérdemelte.” 23 A szövegrész Nagy 
Imre kivégzésének megítélésével kapcsolatban is fontos adalékként szolgál, 24 
láthatjuk azt, hogy a visszaemlékező mit gondolt a múltban, és ez a kollektív 
emlékezet hatására hogyan változott.

Ahogy már említettem, Király Erzsébet az államszocializmus egész idősza-
kát kritikusan szemlélte, és általában pragmatikus szempontok alapján, saját 
élettörténetébe illesztve ítélte meg. A kritikai vélemény folyamatosan megjelent 
Király Erzsébet emlékezetében, amely többnyire a látótávolságban lévő vezetők-
re vonatkozott. Ebben az is közrejátszott, hogy volt egy-egy személy a közvetlen 
ismerősi körében, akik formálták a véleményét: „Erik közölte velünk, hogy nekünk 
fogalmunk sincs, hogy hány méter árut lopnak el a fejesek naponta, és hogy nekünk 
csak ezerkétszáz forintot fizetnek havonta.” Itt már megjelennek a felső vezetők és a 
munkások közötti jövedelmi különbségek. 

A következő munkahelyén, az Óbudai textilgyárban már komoly rendszer-
ellenesség is megfogalmazódott: „… összevesztem egy nővel, nem tudtam, hogy 
kommunista, közöltem, hogy utálom az oroszokat, meg behajtják az embereket a TSZ-
be, és kérdeztem még, hogy miért kell fizetnünk a KISZ-nek két forintos bélyeget stb. 

23 Király 2015:28–29.
24 Október 30-án a helyi gimnáziumban és a két általános iskolában is megalakították a Peda-

gógus Munkástanácsot. A  település gimnáziumában már október 26-án megszüntették a DISZ 
szervezetét, megalakították a diákszövetséget és összeállították – a budapesti és vidéki egyeteme-
ken megfogalmazottakhoz hasonlóan – a 34 pontból álló követelésüket és utcai demonstrálásra 
készültek, de aztán e szándékuktól elálltak. Eközben a város főterén a több mint 1000 fős tömeg 
leverte, ledöntötte a kommunista jelképeket, behatoltak a városházára, az adóhivatalba, ahonnan 
kidobálták a begyűjtési lapokat és adóíveket. Október 27-én Debrecenből érkezett egyetemistákkal 
megalakították a Forradalmi Bizottmányt. Az általános iskolások már az első napokban összetép-
ték a tankönyveket. (Völgyesi 1993)
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Büntetésből leraktak a műhelybe lézerkezelőnek, ahol ügyelni kellett arra, hogy a festett 
és dobszárítón kijövő anyagot nehogy visszakapja a gép.” 25 Vidéki nevelőanyját és an-
nak családját komolyan érinthette a földek államosítása, és ez Király Erzsébet 
mentalitásában is szerepet kapott.  A vidéki származású munkások általában az 
alapján ítélték meg a rendszert, hogy a földek államosítása milyen hatással volt 
a családjukra.26 A KISZ-el kapcsolatos megítélését a KISZ-vezetővel kapcsola-
tos negatív emléke is befolyásolhatta: „Egyszer egy gyári rendezvény keretében, mint 
KISZ tagok elutaztunk a Kékestetőre. Arra emlékszem, hogy fuldokoltunk a nevetéstől 
majd egész éjjel. Még voltunk valahol egy barlangban is. Kihasználva a sötétséget, a 
zsidó KISZ titkár letámadott, alig vártam, hogy kiérjünk, nagy mérgesen kiabáltam, 
hogy mit akart ez tőlem, de a lányok kinevettek, némelyik azonban komolyan vette.” 27 

Az államszocializmus két meghatározó személye közül se Rákosi Mátyás, se 
Kádár János nem szerepel politikai kontextusban. Egyszer említette az 1950-es 
évek első felének emblematikus figuráját, Rákosi Mátyást, de ebben az esetben 
sem úgy, mint a hatalom egyik meghatározó személyét, hanem az első ciga-
rettagyújtási élményéhez kapcsolódóan: „Képzeld el, kedves naplóm, egyszer a B. 
Marikával mentem kimenőre, nagyon jópofa, vidám, vicces és olyan fiús típus volt. 
Végigmentünk a korzón, ez a Csillagbörtön közvetlen közelében volt, állítólag Rákosi 
elvtárs is ott volt, lényeg, hogy fiús tempójával a Marika becsalt egy kapu alá és elővett 
egy cigarettát és mondta, hogy a füstöt le kell nyelni. Kipróbáltam, de pillanatok alatt 
majdnem megfulladtam. Ütögette a hátam, nagy nehezen észhez tértem, akkor vettem 
észre, mennyire meg volt ijedve. Később megint megpróbáltuk.” 28 Kádár Jánost pedig 
csupán mint egy korszak névadóját említette. 

Király Erzsébet alacsony iskolázottsága és periférikus helyzete ellenére ér-
deklődő volt, és a korabeli politikai közéleti szereplőkkel ellentétben a korszak 
számtalan művészéről és színészéről említést tett. Nyilvánvalóan ez a fajta 
információ érte el, vagy érdekelte a korabeli, a párt által irányított tömegmé-
diából. A rendszerváltás után a politikai közéleti vitákat is hallgathatta a kü-
lönböző tévé- és rádióadásokban, és kritikai véleményének hangot is adott a 
visszaemlékezésében.               

*

Tehát Király Erzsébet gondolkodását az államszocializmus időszakában alap-
vetően vidéki múltja és a közvetlenül, a hétköznapokban szerzett tapasztalatai, 
a saját és a látótávolságában élők egzisztenciális helyzete és véleménye határozta 
meg. Politikai ideológia tekintetében nem volt elkötelezett, így a rendszerváltást 
követően is a saját és a „hétköznapi kisember” optikáján keresztül ítélte meg 

25 Király 2015: 49-50.
26 Bartha 2011b: 73.
27 Király 2015:40.
28 Király 2015:34.
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az adott kormányt. A visszaemlékezésből arra következtethetünk, hogy a rend-
szerváltástól várta valójában a tömegek helyzetének rendezését – „1989-ben bejött 
a többpártrendszer. Ekkor arra gondoltam, hogy kiemelkedik közülük az, aki a polgárok 
pártján van” – írta. A kelet-európai lakosság túlnyomó többségéhez hasonlóan 
Király Erzsébet is az életszínvonal növekedését, élhetőbb életkörülményeket re-
mélt a rendszerváltástól. Részéről talán azért volt még nagyobb ez a várakozás, 
mert a Kádár-időszakban a stabil munkahely ellenére is nehéz körülmények 
között élt. Az 1990-es években abba a társadalmi csoportba tartozott, amely a 
legnehezebben élte meg a változást, és nem is sikerült alkalmazkodnia az új 
helyzethez. Az említett mellékállás által sikerült még anyagi téren rendeznie a 
helyzetét, de a kiegészítő jövedelem elvesztése után a szegényes hétköznapok 
és társadalmi elszigeteltség, elmagányosodás maradt csak a számára. A Kádár-
rendszert is csak ekkor emlegette fel, lényegében a rendszerváltás előtti és utáni 
helyzet összehasonlításának kontextusában, amelyben már keményen megje-
lent az 1990-es évek, az egyik napról a másikra tengődő kisnyugdíjas keserűsége 
és tehetetlensége is: „A mai politikusok arra hivatkoznak, hogy a Kádár-korszaktól 
nem örököltek semmit, így hát a polgároktól kell behajtani és az államoktól kölcsön kér-
ni, amit szintén rajtunk hajtanak be. A  hatalomra törésük nem ismer határt. Ezzel 
csökkentik nemzetünk létszámát, mert például egy feltaláló, vagy tudós természetesen 
elhagyja országunkat, oda mennek, ahol képességüket megfizetik. Aztán ez a bizony-
talanság megöli az embereket, mert például kérdés, hogy aki nem tudja megvenni a 
lakását, nem adják-e el a fejük felöl olyannak, aki meg bírja venni. Idegeskedek miatta 
én is és még több millióan. Este, mikor lefekszem, mindég arra gondolok, vajon hol-
nap is lehajthatom-e a fejem e fedél alatt. Kádár elvtárs halála után 1989-ben bejött a 
többpártrendszer. Ekkor arra gondoltam, hogy kiemelkedik közülük az, aki a polgárok 
pártján van. Sajnos megdöbbenésemre céljuk – cirkuszi viselkedésük által – a minél 
nagyobb hatalomra törés, miközben a nép egyre megy lejjebb, és ezt figyelmen kívül hagy-
ják egészen addig, míg mindegyik meg nem szedi magát a mi vérünk által. Elvakultak 
a hatalomtól. Az áremelkedésben nem ismernek határt, mert ha például a húst sokan 
nem tudják már megvásárolni, ez őnekik öröm, mert így többet tudnak exportálni, így 
van ez a gyógyszerekkel is. Nehéz volna felsorolni, hogy ez a mocskos pár ezer ember mi 
mindennel teszi tönkre a kis országunkat. Nagyon nem tetszik nekem, hogy „majom” 
módra akarnak rendszert váltani, utánozni az Egyesült Államokat vagy a Nyugatot, 
ahol olyan fejlődés van, hogy a polgárok nem szenvednek hiányt, nem kell a jó falatokról 
lemondaniuk, míg nálunk már a tejről is le kell mondani és számtalan sok minden-
ről.” 29 A szerző a remélt jobb élet helyett munkanélküliséggel, hajléktalanság-
gal, inflációval, korrupcióval és az alsó társadalmi rétegek teljes leszakadásával 
szembesült. Így a visszaemlékezés 1990-es évekre vonatkozó részeiben Király 
Erzsébet szélsőséges, heves és indulatos politikai véleménynek adott hangot. 
A  rendszerváltás utáni saját bizonytalan egzisztenciális helyzete hozzájárult 

29 Király 2015:198.
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indulatos fogalmazásához. Emellett az események időben közelibbek voltak, és 
így intenzív érzéseket váltottak ki belőle, amelyek a szövegben is jól tetten érhe-
tők, a textus kevésbé koherens, több az ismétlés és sok erős érzelemtöltetű szót 
használt, mint „vérünk által”, „sátáni ötletek”, „féreg.”  Az imént említett sza-
vak használatát vallásos olvasmányai is befolyásolták, ugyanis Király Erzsébet a 
rendszerváltozást követően egy kisegyházhoz csatlakozott. Ezzel a közösséggel 
próbálta meg pótolni a hiányzó családi, rokoni kötelékeket. A Biblia mint ol-
vasmány először a vidéki nevelőanyjával kapcsolatos gyermekkori élményeiben 
tűnik fel, tehát a vallással kapcsolatos fogékonyságot is gyermekkorából hozta. 
Emellett egy nagyvárosban családi kapcsolatok híján egy kisegyház közössége 
támaszt és segítséget nyújthatott egy kiszolgáltatott kisnyugdíjasnak. 

A fokozódó vagyoni egyenlőtlenségek, a korrupció, az állami vagyon külföldi 
tulajdonba való kerülése még inkább fokozták dühét. A korrupció többször is 
megjelent a visszaemlékezésben. Emellett azonban saját csalását is bevallotta: 
„Nagyon óvatosnak kell lenni ebben a Tocsik rendszerben, mert ezek is összelopták a 
polgárok pénzét, egészen nyolcszáz millió forintot, és ha ki nem derült volna, még min-
dég lopnának. Igaz, így is kifosztanak bennünket, így aztán nem csoda, hogy az állam-
polgárok is minden alkalmat megragadva fosztogatnak. Megvallom őszintén, én sem 
vagyok különb, mert bizony egy ismerősöm elintézte a villanyórámat és a gázórámat, 
amit ha ellenőriznének, azonnal észrevennék, hogy lopom a villanyt és a gázt. Igaz, 
most besegít az önkormányzat, de ki tudja, meddig tudnak. Hát tudod, drága naplóm, 
ez a csalás is lopja az erőmet, nem éri meg, ezért elhatároztam, ha rajtakapnak, végzek 
magammal. Addig is, hogy ne vegyék észre, az óraállásokat papírra írom és kiteszem az 
ajtóra, és mikor jönnek a számlákért, úgy teszek, mintha nem lennék itthon.” 30

A fent idézett részekből nyilvánvalóvá válik, hogy a rendszerváltás utáni ha-
talmat sokszor említette és dühösen szapulta, úgy, hogy a Kádár-korszakban is 
elég nehéz körülmények között, viskókban, sufnikban, szenes raktárban ten-
gődött, és csak 1988-ban tíz év várakozás, számos beadvány után jutott hozzá 
egy, a VII. kerületben lévő szükséglakáshoz, majd 1990-ben, 48 évesen egy egy-
szobás, komfortos tanácsi lakáshoz. A rendszerváltást követő 14 évet végigkí-
sérte az aggodalom, hogy nem tudja megvásárolni az önkormányzati tulajdonú 
lakást, és utcára kerül: „Ami még aggaszt, hogy a lakók többsége megvette a lakást, 
én viszont nem, és félő, hogy ez a piszok rendszer elveszi, és bedugnak egy szegényházba. 
Pedig azt gondoltam, ha fiatalon otthontalan is voltam, legalább most, életem alkonyán, 
nyugodtan hajthatom le a fejem végre. Azonban a Sátán uralkodása sokunkat kerget 
a bizonytalanságba. Igaz, most nem iszom, nem is kívánom, de nem is telne rá. Mégis 
foglalkoztat az öngyilkosság gondolata, pedig amikor 1990-ben végleg megkaptam a la-
kást, azt hittem, elfelejtettem ezeket a gondolatokat. Igaz, Istennek nem tetsző gondolat 
ez, így próbálom elhessegetni. Mikor a közértbe megyek, sok mindenről le kell mondani, 
és csak a legfontosabbat veszem meg, hogy fel ne kopjon az állam, és a szennyeseimet is 

30 Király 2015:213.
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ki tudjam valamivel mosni, mert a higiénia fenntartása is luxus ma már. Remélem, sőt 
biztos vagyok benne, hogy Isten ígérete hamarosan eljön és a népsanyargatók pénzükkel 
együtt elpusztulnak.” 31 Végül egyik tehetősebb barátnőjének segítségével – eltartá-
si szerződéssel – sikerült megvásárolnia a lakást 2004-ben. 

Király Erzsébet – a korszak munkásainak jelentős tömegeihez hasonlóan – 
élethelyzetét és az uralkodó gazdasági-politikai rendszert 1989-ig és azt követő-
en is életszínvonalának alakulása függvényében ítélte meg. A Kádár-kor a biztos 
munkával, a kiszámíthatóságával, „a garantált megélhetési minimum intézményé-
vel” a leszűkített szabadságjogok mellett is nagyobb biztonságot jelentett számá-
ra, mint az azt követő, egzisztenciálisan bizonytalan évek. Emellett a munka 
önbizalommal, a társadalmi hasznosság érzetével ruházta fel a szerzőt, ahogy 
Kádár János 1975-ben, a XI. pártkongresszuson összegezte: „[t]ársadalmunkban 
a munka minden jog alapja. A szocializmus a munka társadalma, amelyben a mun-
kaképes embernek dolgoznia kell, hogy jogai legyenek.” 32 Politikai ideológiák tekinte-
tében nem volt elkötelezett, mégis vidéki nevelőanyja és családjának mentali-
tása nyomot hagyott értékrendszerében, ugyanakkor a közösségi nevelés nem 
volt igazán befolyással ideológiai gondolkozására. A politikai közélet iránt az 
1990-es éveket megelőzően érdektelen és tájékozatlan volt, mindemellett kriti-
kai véleményének nyilvánosan is hangot adott. A rendszerváltás után minimá-
lis létfeltételeinek megingása következtében kiváltott heves indulatait tovább 
mélyítették a médiában látott hatalmas életszínvonalbeli különbségek, a nagy 
vagyonok felhalmozódása és az általános korrupció. Király Erzsébeten az 1990-
es évek végére – a totális elszegényedés, az elmagányosodás, a médiában látott 
politikai és gazdasági visszaélések következtében – teljes politikai kiábrándult-
ság és apátia vett erőt, ezt az érzést tovább erősítette, hogy politikai ideológia 
tekintetében nem mutatott valódi elköteleződést és egy koherens világnézetnek, 
értékrendszernek sem volt birtokában: „Most május 10-én újabb választás volt, a 
papírokat úgy dobtam be, ahogy adták, csak azért mentem, hogy a listán legyek és hogy 
az önkormányzat ne kössön belém. Tulajdonképpen a Fidesz is elnyomó lesz, és a saját 
zsebükre dolgoznak. Belegondolok, hogy soha nem volt jó kormány, egyedül a fiatalsá-
gom volt, amit különböző sufnikban tengődtem át, de mégis szép volt.” 33 

Király Erzsébet a fent idézett részt 1998-ban vetette papírra. Ezt követően 
2001-ig még találunk néhány naplószerű bejegyzést, amely elsősorban megélhe-
tési gondjaira és a lakás megvásárlására koncentrálnak. Ezt követően azonban 
már nem jegyezte fel emlékeit, gondolatait, csak egy 2007-ben készült fénykép 
alapján feltételezhetjük, hogy súlyos betegség után hunyt el 2009 elején. 

31 Király 2015:207.
32 Szabó 2007:165.
33 Király 2015:231.
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