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ELÕ SZÓ

Kö te tünk egy csak nem négy éve, 2000-ben meg kez dett gon dol ko dá si fo lya mat, majd
a nyo má ban meg in dult ku ta tás ös  szeg zé se. A Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si Prog ram
tá mo ga tá sá val foly ta tott mun ka a „hat va nas évek” ma gyar or szá gi tör té né se i nek tör -
té net tu do má nyi esz kö zök kel va ló vizs gá la tát tûz te ki cé lul. A prog ram eb ben a for má -
já ban be fe je zõ dött, így akár azt is ír hat nánk, hogy a ku ta tás ered mé nye it tar tal ma zó
kö tet va la mi fé le le zá rás. Ez azon ban nem len ne tel je sen igaz. Egy részt mind vé gig úgy
fog tuk fel azt, amit csi nál tunk mint mû hely mun kát, amely ugyan tá masz ko dik bi zo -
nyos elõz mé nyek re (az iro da lom jegy zé kek meg gyõ zõ en ta nú sít ják, hogy a „hat va nas
évek re” vo nat ko zó lag az el múlt más fél év ti zed ben Ma gyar or szá gon is ko moly és ered -
mé nyes for rás fel tá rás és tör té ne ti ku ta tó mun ka folyt), de nem lép fel az zal az igén  nyel,
hogy vég le ges ké pet ad jon tár gyá ról. Mun kánk ered mé nye it fo lya ma to san a szak mai
és a szé le sebb kö zön ség elé tártuk,1 s a mos ta ni könyv sem áll ön ma gá ban – a ve le egy
idõ ben meg je le nõ, a „hat va nas évek” em lé ke ze tét az utol só ti zen öt-húsz év ben ké szült
élet út in ter júk rész le te i vel meg idé zõ kö tet tel együtt „érvényes”.2 Nyil ván va ló, hogy ez
a könyv még rö vid idõ re sem zár ja le a hat va nas évek kel kap cso la tos ku ta tó mun kát és
tör té ne ti dis kur zust, hi szen az csak mos ta ná ban kez dõ dött.

Cél ki tû zé sünk ép pen az volt, hogy a vizs gá la tok kez de ti sza ka szá ban fel mé rést
ké szít sünk a kor szak prob lé má i ról, olyan
idõ szak ban, ami kor már fo lyik ugyan tör -
té ne ti ku ta tás, de a „hat va nas évek rõl” szó -
ló meg ál la pí tá sok nem szi lár dul tak nagy,
ká non jel le gû meg ál la pí tá sok kal te li tör té -
ne tek ké. A prob lé mák ter mé sze te sen szá -
mo sak, és a jel le gük na gyon kü lön bö zõ.
Csak né hány pél dát ki ra gad va az alább
sor já zó ta nul má nyok ból: a klas  szi kus tör -
té ne ti for rá sok je len tõs ré sze egy ál ta lán
nem, vagy csak rész le ge sen hoz zá fér he tõ;
az 1945 utá ni ma gyar tör té ne lem, azon be -
lül a Ká dár-kor szak bel sõ pe ri o di zá ci ó ja
bi zony ta lan; ugyan ez mond ha tó el azok ról

1 Lásd Kõrösi Zsu zsan na–Standeisky Éva–Rainer M. Já -

nos (szerk.): Év könyv 2001. IX. Ma gyar or szág a je len -

kor ban. Bu da pest, 2001, 1956-os In té zet. 9-130. p.; Rainer

M. Já nos–Standeisky Éva (szerk.): Év könyv 2002. X. Ma -

gyar or szág a je len kor ban. Bu da pest, 2002, 1956-os In té -

zet. 9–190. p.; Rainer M. Já nos (szerk.): Múlt szá za di hét -

köz nap ok. Ta nul má nyok a Ká dár-rend szer ki ala ku lá -

sá nak idõ sza ká ról. Bu da pest, 2003, 1956-os In té zet. 385 p.;

Rainer M. Já nos–Standeisky Éva (szerk.): Év könyv 2003.

XI. Ma gyar or szág a je len kor ban. Bu da pest, 2003, 1956-os

In té zet. 9–93. p.

2 Mol nár Adrienne (szerk.): A „hat va nas évek” em lé ke -

ze te. Bu da pest, 2004, 1956-os In té zet.
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a fo gal mi ke re tek rõl, ame lye ket az egyes meg kö ze lí té sek hasz nál nak. Ta lán még az is
kér dés ma rad, egy ál ta lán jo go sult-e a ma gyar tör té net ben a „hat va nas évek” fo gal má -
nak hasz ná la ta. A leg több szer zõ e kö tet ben az „öt ve nes évek” má so dik fe lé tõl in dít -
ja vizs gá ló dá sát (leg töb ben 1956-tól), és az egy sé ge sen, irány adó an so ha sem de fi ni ált
Ká dár-rend szer már ki ala kult, „üzem sze rû” mû kö dé sé nek idõ sza ká ban zár ja, a nap tá -
ri ér te lem ben vett hat va nas évek vé ge fe lé, de gyak ran a het ve nes évek ele jén.

No ha a mun ka kö zö sen folyt, és a részt ve võk fel fo gá sa, gon dol ko dás mód ja szük -
ség sze rû en ha tott egy más ra, a szer ve zõ elv el sõ sor ban a vizs gált kor szak azo nos sá ga
volt. Le het sé ges, új tör té ne ti narratívák meg al ko tá sá ra tö re ked tünk, tör té ne ti ké pe ket
ja va sol tunk az 1956-os for ra dal mat kö ve tõ bõ más fél év ti zed rõl, a Ká dár-rend szer meg -
ala po zá sá nak és be ren dez ke dé sé nek idõ sza ká ról. A kö tet ben sze rep lõ ta nul má nyok
két ség kí vül nem egyen le te sen fe dik le a maj dan le het sé ges tör té ne ti tab lót. A szer zõk
meg kö ze lí té se, tör té net írói mód sze re kü lön bö zik egy má sé tól. Ab ban ta lán még is azo -
nos, hogy tár gyát, a posztsztálini szov jet rend szer ma gyar or szá gi, re for mált vál to za tá -
nak ki ala ku lá sát és min den na pi „üzem me ne tét” min den egyes szer zõ mint „a dol got
ma gát” vet te szem ügy re, nem a vég ki fej let pers pek tí vá já ból. „Össz ké pet” – re mé nye -
ink sze rint – a ta nul má nyok ös  szes sé ge, az egyes szö ve gek bõl, egy más hoz va ló vi szo -
nyuk ból, vál lalt, üt köz te tett, vagy ép pen lá tens el lent mon dá sa ik ból az ol va só ban fel -
me rü lõ kér dé sek ala kít hat nak ki a ma gyar or szá gi „hat va nas évek rõl”. 

Az át te kint he tõ ség ked vé ért, il let ve azért, hogy a kér dé sek fel te vé sét va la me lyest
se gít sük, a ta nul má nyo kat meg le he tõ sen la za, sza bad szer ke ze tû „fe je ze tek ben” ad juk
köz re. Az el sõ a „hat va nas évek” ha zai ese mé nye it és az azok ról ki ala kít ha tó ké pet na -
gyobb tör té ne tek ré sze ként pró bál ja áb rá zol ni. Ugyan ezt te szi tu laj don kép pen a má -
so dik szer ke ze ti egy ség négy szer zõ je is, az zal a kü lönb ség gel, hogy mon dan dó juk az
ak ko ri idõk leg na gyobb ha tá sú vál to zá sá ra, az 1968-as re form ra, il let ve an nak köz vet -
len kö vet kez mé nye i re össz pon to sul. A har ma dik „fe je zet ben” a po li ti kai élet hét köz nap -
ja i ra vo nat ko zó eset ta nul má nyok és elem zé sek ol vas ha tók. A ne gye dik rész szer zõi
ugyan eze ket a hét köz na po kat vizs gál ják „hét köz na pi” sze rep lõ ik hat va nas évek be li
éle té ben, is mét csak na gyon el té rõ né zõ pont ok ból és mód sze rek kel. A két utób bi „fe -
je zet” kö zött né hány tu cat fény kép pró bál ja fel mu tat ni a „hat va nas évek” má ra job bá -
ra el sül  lyedt, más kö zeg be ér ve meg vál to zott épí tett kör nye ze tét, tár gyi kul tú rá ját és
em be ri ar ca it. A kö te tet a „hat va nas évek” kul tú rá já ról és mû vé sze té rõl szó ló né hány
elem zés és át te kin tés zár ja.

Bu da pest, 2004. áp ri lis

A szer kesz tõ
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RAINER M. JÁ NOS

A „HAT VA NAS ÉVEK” MA GYAR OR SZÁ GON
(POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖ ZE LÍ TÉ SEK

THE SIXTIES – SESZTYIGYESZJATÜJE

A „hat va nas évek” fo gal ma a tör té ne ti-po li ti kai gon dol ko dás ban igen ha mar meg je -
lent, szin te azt le het mon da ni: a hat va nas évek ben. A „hat va nas éve ket” (the sixties)
nem csu pán az elõ zõ év ti zed del, ha nem bi zo nyos ér te lem ben sok ko ráb bi év ti zed del
szem ben ha tá roz ták meg az ak kor tör tén tek. Így volt ez el sõ sor ban a vi lág há bo rúk -
tól érin tet len Ame ri ká ban, de az év ti zed kü lö nös sé ge nyil ván va ló Eu ró pá ban is, ahol
a mo dern kor ide jét leg in kább a vi lág há bo rúk ta gol ják, a má so dik vi lág há bo rú után
pe dig a kon ti nenst meg osz tó két nagy vi lág rend szer konf lik tu sai és bel sõ tör té ne te.
A „hat va nas évek” jel le gé rõl, tar tal má ról sok vi ta fo lyik, alig vi ta tott je len tõ sé ge azon -
ban egy re ke vés bé tár sul ál ta lá ban a „hat va nas évek hez”, mind in kább egy spe ci fi kus
ér tel me zé sé re kor lá to zó dik. A „hat va nas évek” po li ti ka tör té ne ti ese mé nyei – el sõ sor -
ban a nyu gat-eu ró pa i ak és az ame ri ka i ak –, az 1968-ban kul mi ná ló tár sa dal mi moz gal -
mak, konf lik tu sok, ös  sze csa pá sok, a „campusok for ra dal ma” so kat ve szí tett je len tõ -
sé gé bõl, no ha a szak iro da lom ma is fog lal ko zik velük.1 A nyu gat-eu ró pai és ame ri kai
egye te mek neo mar xis ta moz gal mai, Castro-, Mao- vagy Guevara-kultusza, a mar xiz -
mus ak ko ri „re ne szán sza” csak vá sá ri ka var gás, szí nes zárókép egy sú lyos tör té net,
a kom mu niz mus tör té ne te végén.2 Ami utá na kö vet ke zett: a bal ol da li „kri ti kai” gon -
dol ko dás len dü let vesz té se, ki ürü lé se, „pri mi tív fordulata”.3 Ami az év ti ze det egy jó em -
ber öl tõ nyi táv lat ból iga zán fém jel zi, az a „hat va nas évek” „élet for ma-” vagy „élet mód -
vál to zá sa”, „ér ték-”, va gyis kul tu rá lis for ra dal ma. Ma a „hat va nas évek” el sõ sor ban
ezt je len ti a tör té ne ti közbeszédben4, eh hez kap cso ló dó, má ig tar tó ha tá sát eme lik ki
politológusok5, en nek ré vén le het sé ges az, hogy a „hat va nas éve ket” a XX. szá zad
leg dön tõbb vál to zá sá nak is tart ják: „Ha […] a szá za dot tár sa da lom tör té ne ti né zet ben
szem lél jük, ak kor egy olyan ce zú rá val ke -
rü lünk szem be, amely nyil ván va ló an két
rész re oszt ja a kro no ló gi ai ér te lem ben vett
hu sza dik szá za dot, füg get le nül at tól, hogy
pon to san hol von juk meg a kez de tet és hol
a vé get. Ezt a ce zú rát a hat va nas évek ké -
pe zik a ben nük le ját szó dott – vagy ha úgy
tet szik, fel gyor sult – élet for ma-vál to zá sok -
kal és a hoz zá juk kap cso ló dó, a szo ká sok ra,

1 Egy újabb át te kin tõ kri ti kai szem le er rõl: Mausbach

(2002).

2 Furet (2000) 819–849. p.

3 Rév (1998).

4 Több nyi re eb ben az ér te lem ben ré sze az egye te mi curri-

culumoknak Eu ró pá ban és Ame ri ká ban egy aránt.

5 Pél dá ul az ame ri kai po li ti ká ra vo nat koz tat va Gitlin

(1996). 
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az er köl csök re s a kul tú ra min den te rü le té re ki ter je dõ ge ne rá ci ós forradalommal.”6

A za var ta lan nak tû nõ fel len dü lés ered mé nyez te, ko ráb ban so ha nem lá tott bõ ség,
egy – ép pen so ron kö vet ke zõ – fi a tal nem ze dék sa já tos re ak ci ó ja a má so dik vi lág há -
bo rú utá ni fel len dü lés re va ló ban meg vál toz tat ta a nyu ga ti vi lág arculatát.7

Ha túl lé pünk az Egye sült Ál la mo kon és Nyu gat-Eu ró pán, a „hat va nas évek” egé -
szen más jel le gû nek, bár nem ke vés bé jel leg ze tes nek tû nik. Az af ri kai és rész ben ázsi ai
tér ség ben ez az idõ szak (már az öt ve nes évek kö ze pé tõl, sõt egyes he lye ken már a má -
so dik vi lág há bo rú vé gé tõl) a ha gyo má nyos gyar ma ti be ren dez ke dé sek ko rá nak vé ge,
nem ke vés drá mai, vé res ese mén  nyel, az eman ci pá ció és a reorientáció el lent mon dá -
sos je len sé ge i vel. A kom mu nis ta vi lág rend szer ben a „hat va nas évek” ta lán leg in kább
po li ti ka tör té ne ti je len tõ sé gû: ott a „hat va nas évek” – Sztá lin utá ni évek. A klas  szi kus
rend szer tõl több he lyütt elmozdultak,8 ma gá ban a Szov jet uni ó ban is re for mált szo ci -
a liz mu sok ról be szél tek. Ugyan ak kor a sztá li ni rend szert ele ve sa já to san adap tá ló Kí na
a vál to zat lan ság gal kí vánt vál toz tat ni, ami kor be je len tet te igé nyét a vi lág rend szer ve -
ze té sé re, a desztalinizációval szem ben ál ló prog ram mal. A mo no lit szer ke ze tek por la -
dá sá nak, a plu ra li zá ló dás kez de té nek tû nõ idõ szak tör té ne ti em lé ke ze te is sok szí nû,
oly kor el lent mon dá sos. A kom mu niz mus al ko nyá nak egyik sa já tos je len sé ge, a ké sei
re form kom mu niz mus, il let ve re form szo ci a liz mus a „hat va nas éve ket” (kü lö nö sen a
rend szer al ko tó dik tá tor „ha lál tu sá ját”, va gyis az 1953 és 1961 utá ni idõ sza kot) va la mi -
fé le mar xis ta re ne szánsz ként, a szo ci a liz mus em be ri ar cá nak fel buk ka ná sa ként áb rá -
zol ta. Ez leg in kább a cseh szlo vá ki ai re form kí sér let tel kap cso lat ban igaz, de a hrus cso vi
Szov jet unió ilyen faj ta be ál lí tá sa sem rit ka, még a ki lenc ve nes évek ben sem.9 Más meg -
kö ze lí té sek sze rint a hat va nas évek vál to zá sai el sõ sor ban a klas  szi kus sztá li ni mo dell
vál sá gá ból fa ka dó rész le ges be lá tá sok ból ered tek, de aho gyan el ér ték a mo dell alap -
struk tú rá it, a po li ti kai osz tály nyom ban zárt – va gyis a re for mok in kább kor rekt ív jel -
le gû ek, az „üzem ké pes ség” fenn tar tá sát szol gál ták, pers pek tí vá ik csak látszólagosak.10

A „hat va nas évek” fo gal ma te hát – bár lé -
te zik – sok kal ke vés bé egy ér tel mû, je len -
tõ sé ge ke vés bé nyil ván va ló az ak ko ri vi lág
ke le ti fe lén, mint a nyu ga tin. Ott a tár sa -
dal mi, gaz da sá gi, men tá lis vál to zá sok ere -
dõ je ként ke rült sor va la mi fé le „for ra da -
lom ra”, amely nek po li ti kai rep re zen tá ci ó ja
lé te zett ugyan, de nem lett be lõ le po li ti kai
forradalom.11 Itt vi szont a po li ti kai vál to -
zás (a Sztá lin ha lá la utá ni kény sze rû re ví -
zió) kí nált le he tõ sé get; a for ra dal mi jel le gû
ese mé nye kig el ju tott kí sér le te ket erõ szak -
kal le ver ték (1956 – Ma gyar or szág, 1968 –
Cseh szlo vá kia), a tár sa dal mi, gaz da sá gi, men -
tá lis szer ke ze tek vál to zá sai vi szont na gyon

6 Ken de (2003) 275–276. p.

7 Lásd Marwick (1998), Kimball (2000).

8 A klas  szi kus rend szer, il let ve az at tól va ló el moz du lás

el mé le ti mo dell jét lásd Kornai (1993).

9 A Prá gai Ta vasz ra és 1968 au gusz tu sá ra vo nat ko zó

ilyen alap mû a sze mé lyes vis  sza em lé ke zést és az elem zést

ve gyí tõ Mlynár (1987); a Szov jet unió „hat va nas éve i nek”

ilyes faj ta fel fo gá sa Vajl–Genyisz (1996), de ha son ló

Heller– Nyekrics (1996) is.

10 Cseh szlo vá ki á ra vo nat ko zó an ez de rül ki Pithart (1993)

elem zé sé bõl, s ezt kép vi se li Szov jet unió-tör té ne té ben

Kenez (1999).

11 Ez a vál to zá sok iránt el kö te le zett kor tár sak szá má ra

is vi lá gos volt, lásd Moore (1969).
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vi szony la go sak ma rad tak. Még sem vé let len, hogy az „öt ve nes évek” sztá li ni vas kor ral
azo no sí tott fo gal má val szem ben a „hat va nas évek” je len tés tar tal ma a szov jet rend szert
meg ta pasz talt or szá gok köz be széd ében má ig ha tá ro zot tan po zi tív: az ol va dás, a fel lé -
leg zés, a re mé nyek, a vál to zá sok, a több sza bad ság év ti ze de – az elõ zõ höz ké pest.
A po li ti kai és tár sa dal mi gon dol ko dás irá nyai, kri ti kai jel le ge szem be öt lõ ha son ló sá got
mu tat Ke le ten és Nyu ga ton, az el té rõ fel té te lek és po li ti kai kor lá tok el le né re a hat va -
nas évek kul tu rá lis for ra dal ma át csú szott a vas füg göny alatt.12 A „hat va nas évek”
élet mód- és ér ték for ra dal má val ma gá tól ér te tõ dõ en áll nak szem ben a mai kon zer va -
tí vok Nyugaton,13 s ma gá tól ér te tõ dõ en mos sák a má so dik vi lág há bo rú vé gé vel kez -
dõ dõ egy sé ges kom mu nis ta vas kor szak ba a poszt kom mu nis ta tár sa dal mak új kon zer -
va tív jai. 

A „HAT VA NAS ÉVEK” MA GYAR OR SZÁ GON: 1956 UTÁN

Ta nul má nyom fõ kér dé se, hogy a „hat va nas évek” e na gyon váz la tos kör vo na la in be -
lül mi lyen sa já tos he lyet fog lal nak el az idõ szak ma gyar or szá gi tör té né sei. A pe ri o di -
zá ció kér dé se (met tõl med dig tar ta nak a „hat va nas évek”14) is lé nye ges, de ta lán en nél
is fon to sabb, hogy egy ál ta lán meg kü lön böz tet he tõk-e „hat va nas évek” Ma gyar or szá -
gon. A to váb bi ak ban er re a két prob lé má ra ke re sem a vá laszt. Ki in du ló pon tom a negy -
ve nes évek vé gén ki ala kult, majd az öt ve ne sek ele jén be ren dez ke dett klas  szi kus sztá -
li ni po li ti kai rend szer, amely meg ha tá roz ta – vagy leg alább is dön tõ en be fo lyá sol ta –
mind azt, ami a ma gyar tár sa da lom ban, gaz da ság ban, az em be rek kap cso la ta i ban és
gon dol ko dá sá ban, a kul tú rá ban stb. tör tént. Elõ fel te vé sem sze rint ha a „hat va nas évek-
ben” a po li ti ká ban nem tör tén tek is olyan jól lát ha tó, nagy át ren de zõ dé sek kel és meg -
ráz kód ta tá sok kal já ró vál to zá sok, mint ko ráb ban, a ma gyar „hat va nas évek” meg ér -
té sé nek kul csa to vább ra is a po li ti kai rendszer.15

Ma gyar or szág a „hat va nas évek ben” is a szov jet bi ro da lom ré sze volt, a ma gyar
po li ti kát alap ve tõ en – és sok szor köz vet le nül – a Szov jet unió po li ti ká ja ha tá roz ta meg.
A ma gyar tör té net ek ko ri sa já tos sá ga a tér ség más or szá ga i hoz ké pest az, hogy 1956-
ban, ha tör té ne ti szem pont ból na gyon rö vid idõ re is, de meg sza kadt a szov jet po li ti -
kai mo dell kon ti nu i tá sa. En nek je len tõ sé ge
azon ban el sõ sor ban lé lek ta ni: a for ra da -
lom ban nem jöt tek (jö het tek) lét re új struk -
tú rák, csu pán kör vo na la zó dott va la mi új
be ren dez ke dés. A ré gi in téz mé nyek sze mé -
lyi ál lo má nya, infrast ruk tú rái, az üze mel -
te té sük höz szük sé ges tu dás és tech ni kák
el vi leg to vább ra is ren del ke zés re áll tak. De
min den sze rep lõ (nem csak a po li ti ka i ak)
úgy él te át 1956-ot, hogy egy pil la nat ra meg -
szûnt mind an nak az ér vé nye, ami ko ráb -

12 Lásd Vaj da (1991). Rév Ist ván „igen in ten zív pár be -

széd rõl” ír „a nyu ga ti új bal ol dal és a Ke le ten fel tû nõ de -

mok ra ti kus kri ti kai gon dol ko dás kö zött”, Rév (1998) 40.

p. Ha son ló an lát ja Ko zák (2001).

13 Er re jó pél da Scruton (2003).

14 Nyu ga ton több nyi re az öt ve nes év ti zed vé gé tõl, 1958-

tól a het ve nes évek el sõ fe lé ig (Marwick 1974-ig) szá mít -

ják a hat va nas éve ket, Ke le ten in kább szû kebb idõ be li ke -

re tek ben, Vajl és Genyisz pél dá ul 1961 és 1968 kö zött.

15 Eb ben Kornai (1993) alap gon do la tát kö ve tem. 
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ban meg ha tá roz ta a ma gyar tár sa da lom éle tét. (Leg alább is kéz zel fog ha tó, át él he tõ,
fel mér he tõ kö zel ség be ke rült ahhoz, hogy meg szûn jön.) Ez a rend kí vül erõs él mény
ak kor is bi zo nyos be lá tá sok ra ve ze tett, ha vég ered mény ben a mo dell egy sú lyos vál -
sá got kö ve tõ en ér vény ben ma radt. A for ra dal mat le ver ték, az zal az alap ve tõ po li ti kai
aka rat tal, hogy a ko ráb bi rend szert hely re ál lít sák, a meg sza kadt kon ti nu i tást át hi dal ják.
Ez az ide o lo gi kus konst ruk ció azon ban meg en ged te azt is, hogy bi zo nyos te rü le te ken
és vo nat ko zá sok ban „tabula rasa” te rem tõd jék, ahol az an ci en regime hely re ál lí tá sa
a zérópontról va ló el in du lás ként is ér tel mez he tõ.

A ma gyar for ra da lom a Sztá lin ha lá lát kö ve tõ ál ta lá nos vál ság ter mé ke volt, s a
szov jet be fo lyás alatt ál ló ke let- és kö zép-eu ró pai tér ség ben az egyes or szá gok po li ti -
ká ját ál ta lá ban a Sztá lin ha lá lát kö ve tõ ki iga zí tá si-kor rek ci ós fo lya ma tok bel sõ di na mi -
ká ja ha tá roz ta meg. A ma gyar ve ze tés eb ben a ke ret ben és az 1956 után már a for ra -
da lom ból fa ka dó be lá tá sok alap ján po li ti zált. A je lek sze rint ezek egy ré szét Moszk -
vá ban is el fo gad ták. A szov jet „ru gal mas ság” alap ve tõ oka: 1956 nem zet kö zi (vagy:
blok kon be lü li, kö zös) sokk ha tá sa, il let ve a Sztá lin ha lá la után fel lé pett kor rek ci ós-re -
ví zi ós haj lam a szov jet po li ti kai elit gondolkodásában.16 Mind ez „ke zé re ját szott” Ká -
dár Já nos nak és a ma gyar ve ze tés zö mé nek an  nyi ban, hogy így kön  nyeb ben tud ták
el fo gad tat ni új – vagy a klas  szi kus sab lo nok tól el té rõ – meg ol dá sa i kat a „szö vet sé ge sek -
kel”, kü lö nö sen a „Nagy Szö vet sé ges sel”. De más meg kö ze lí tés is le het sé ges: a ma gyar
po li ti kai ve ze tés ren del ke zett an  nyi po li ti kai súl  lyal, ak ko ra au to nó mi á val, hogy 1956-
ból ere dõ be lá tá sa it leg alább rész ben el fo gad tas sa a szov je tek kel. A Kádár fémjelezte
ma gyar po li ti ka ál ta lá ban tá vol sá got tar tott az ide o ló gi á tól, az el mé le ti doktrinériát
nem kedvelte.17 Eb bõl egy to váb bi elõ nye fa kadt: a ma gyar meg ol dá so kat so ha sem
pró bál ták va la mi fé le új el mé le ti ke ret be ren dez ni, óva kod tak „prog ra mok” al ko tá sá tól,
mo del lek akár csak lá tens fel aján lá sá tól. Min den egyes po li ti kai lé pés fel tün tet he tõ
volt bár mi lyen ko ráb bi szer ves foly ta tá sá nak vagy akár újí tás nak, de min den más nak
is egy ská la egy más tól egyéb ként nem túl tá vo li két vég pont ja kö zött.

SZA KASZ HA TÁ ROK: IS MÉT LÉS, KON SZO LI DÁL TAN

Az 1956-tól a het ve nes évek ele jé ig tar tó idõ szak a po li ti ka tör té ne ti fo lya mat szem -
pont já ból két egy más ra épü lõ, jel le gé ben
még is kü lön bö zõ sza kasz ra oszt ha tó.

Az 1956. no vem ber 4-tõl 1962–63-ig
ter je dõ csak nem hét esz ten dõ – mutatis
mu tan dis – meg is mé tel te a ma gyar or szá gi
szov jet rend szer ki épí té sé nek 1947–53-as
fo lya ma tát. Az újrakiépítés érin tet te a klasz -
szi kus rend szer va la men  nyi al ko tó e lem ét.
Ká dár Já nos a po li ti kai ha ta lom vissza szer -
zé sé nek moz za na tá val kezdte,18 a po li ti kai

16 A re ví zi ós haj lam meg nyil vá nu lá sai, s ezek ha tá rai ép -

pen a ma gyar for ra da lom vál sá gá nak szov jet „ke ze lé se”

so rán fi gyel he tõk meg, lásd Orehova–Szereda–Sztikalin

red. (1998)

17 A ko rai Ká dár-kor szak ide o ló gi ai éle té rõl lásd Kal már

(1998).

18 Má ig leg jobb le írá sa Kis (1992, [1986]), fõ do ku men tu -

ma it lásd A Magyar Szocialista Munkáspárt… (1993–98);

Némethné et al. szerk. (1997).
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el len fe lek kel va ló vé res és el hú zó dó, kam pány sze rû le szá mo lás sal foly tat ta (a for ra -
dal mi részt ve võk kel szem be ni meg tor lás – ide ért ve a kom mu nis ta párt eretnekjeit, a „re  -
vi  zi o nis tá kat” is – 1956–59, ka to li kus egy ház: 1961,19 or to dox sztá li nis ták: 1961– 6220).
Le zaj lott a tu laj don tól va ló meg fosz tás fo lya ma ta a me zõ gaz da ság ban (1958– 61).21 A gaz -
da ság po li ti ka egy rö vid át me net után, kü lö nö sen a má so dik öt éves terv ki dol go zá sa
so rán vis  sza állt az erõl te tett ipa ro sí tás, a cent ra li zált pa rancs gaz da ság pá lyá jára.22 A szel -
le mi élet ben foly ta tott öt ve nes évek vé gi–hat va nas évek ele ji kam pá nyok az ide o ló gi ai
mo no pó li um meg szer zé sét célozták.23 Az el sõ (ere de ti) rend szer épí tõ fo lya mat ban a
diszk ri mi nál tak ki re kesz té se és marginalizálása foly ta tó dott (a té esz szer ve zés most is
gaz dag pa raszt-el le nes jel sza vak kal in dult, a „volt ural ko dó osz tá lyok”, az „osz tály el -
len ség” gyer me ke i vel szem be ni meg kü lön böz te tés a fel sõ ok ta tás ba va ló fel vé te lik so -
rán 1963-ig fo lya ma tos volt stb.).

1962–63-tól 1972–74-ig az 1953–54-es kor rek ció, majd az 1955–56-os rekorrekció
né mi képp el mo só dot tabb, he lye seb ben: egy más ba mo só dó remake-je ját szó dott le.
Mar káns po li ti kai eny hí té sek kel kez dõ dött: az 1962-es párt kong res  szus ha tá ro za tá val
(ar ról, hogy a szo ci a liz mus alap ja i nak le ra ká sá val meg szûn tek lé tez ni a rend szer rel
fron tá li san szem ben ál ló „osz tá lyok” és rétegek),24 az 1963-as po li ti kai am nesz ti á val.
Foly ta tó dott a szö vet ke ze tek bel sõ éle tét, gaz dál ko dá sát a szov jet kol hoz mo dell tõl el -
tá vo lí tó, a kö zös és a ma gán gaz da ság együtt élé sé nek ta la já ra he lye zõ reformcsomag -
gal.25 1964-tõl 1968-ig át fo gó gaz da sá gi re -
form terv ké szült, ame lyet – bár igen erõs
„fé kek kel” – 1968-ban élet be is léptettek.26

A szel le mi élet ben min den kü lö nö sebb
dek la rá ció nél kül, sõt oly kor ilye nek el le -
né re bi zo nyos plu ra liz mus és nyi tott ság je -
lent ke zett. A szov jet min tá jú szo ci a liz mus -
sal szem ben ál ló nak té te le zett tár sa dal mi
cso por to kat súj tó köz vet len diszk ri mi ná ció
szá mot te võ en eny hült.

A het ve nes évek ele jé tõl elõbb (1972-
tõl) a gaz da ság po li ti ká ban, az tán (1973-tól)
a szel le mi, kul tu rá lis élet ben is „vis  sza vet -
ték” a hat va nas évek kö ze pén dek la rált és
hall ga tó la gos re for mok, kor rek ci ók egy je -
len tõs részét.27 Igaz – nem min dent, nem
is tel je sen. De meg sza kadt a hat va nas évek
ele jé tõl fo lya ma tos nak látszó tö rek vés a
klasszi kus sztá li ni rend szer szer ke ze te i nek
vál toz ta tá sá ra, ra ci o na li zá lá sá ra, a tár sa da -
lom mal va ló köz vet len kon tak tu sok ki épí -
tésére.28

19 Ba logh M. (1997).

20 Baráth (1999).

21 A má so dik kol lek ti vi zá lás ra lásd Petõ–Szakács (1985),

Var ga Zs. (2001).

22 Petõ–Szakács (1985).

23 Standeisky (1996), Ré vész (1997).

24 A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt… (1959).

25 Var ga Zs. (2001).

26 Az 1968. ja nu ár 1-jén be ve ze tett ma gyar or szá gi gaz da -

sá gi re form tör té ne ti iro dal ma fel tû nõ en vé kony. Je len -

tõs ré sze a nyolc va nas évek vál sá gá nak ta la ján ki vi rág -

zott új re form pár ti po li ti kai tö rek vé sek hez kap cso ló dott,

leg nyil  ván va lób ban Berend (1988), to váb bá An tal (1982). A

tör té ne ti hát te ret má ig leg in kább Ferber–Rejtõ (1988) in -

ter jú kö te te ér zé kel te ti. A re for mer at ti tû döt jól jel lem zi

Ko vács (1990), il let ve a fo lya ma tot ko rán, de szi go rú köz -

gaz da ság ta ni lo gi ká val meg kö ze lí tõ Kornai (1987). Jó ös  -

sze fog la ló Pe tõ (1986–87), Sza mu ely (1985).

27 Hu szár (2003), Soós (1984).

28 A Ká dár-rend szer hát ra lé võ idõ sza ká ban to vább ér vé -

nye sült ez a di na mi kus „rán gás”, a megmerevedés–vál -
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Ha a „hat va nas évek” Ma gyar or szá gon két el té rõ jel le gû pe ri ó dus ra oszt ha tó,
ame lyek kö zül az el sõ a köz nyelv ben „öt ve nes évek nek” ne ve zett idõ szak is mét lé se,
a má so dik az el sõ ma gyar kom mu nis ta kor rek ció, a Nagy Im re-fé le „új sza kasz” egyes
te rü le te ken re form má mé lyí tett új ki adá sa, még éle seb ben ve tõ dik fel a kér dés: van-e
a ma gyar „hat va nas évek nek” sa já tos ka rak te re? A to váb bi ak ban amel lett fo gok ér vel -
ni, hogy a má so dik sza kasz nak, amely egy szer re foly tat ta a má so dik be ren dez ke dé si
pe ri ó dus egyes új kez de mé nye zé se it, s ho zott új ele me ket a fo lya mat ba, van sa já tos
ar cu la ta. De itt kí vá nom alá húz ni, hogy ezek a meg kü lön böz te tõ je gyek egy ál ta lán
nem ab szo lút ér té kû ek. A köz na pi gon dol ko dás ke ve set fog lal ko zik az ap ró vál to zá -
sok struk tu rá lis hát te ré vel, még is sok kü lön fé le vis  sza em lé ke zés elég egy ön te tû en
kü lönb sé get tesz a „hat va nas évek” és a ko ráb bi idõ szak között.29 A kom mu nis ta ha -
ta lom új bó li be ren dez ke dé sét, az azo nos jel le gû po li ti kai fo lya ma to kat, ha son ló ak ci -
ó kat és kam pá nyo kat azon ban a ma gyar tár sa da lom a ko ráb bi ak tól el té rõ mó don
ér zé kel te, más kép pen él te át. Esze rint a „hat va nas évek ben” – ame lyet eb ben a meg -
kö ze lí tés ben 1956-tól a „het ve nes évek” kez de té ig akár ho gyan meg ha tá roz ha tunk: le -
het az csak nem két év ti zed, de le het csu pán egy fél is, mind ez at tól az em lé ke zet tõl
függ, amely ép pen elénk ál lít ja a kort és kér dé sét – a rend szer és po li ti ká ja lé nye gé -

ben ugyan az volt, mint a negy ve nes évek
utol só har ma dá tól az öt ve nes évek kö ze -
pé ig. Ered mé nye kép pen a „hat va nas évek -
ben” a ma gyar tár sa da lom ugyan azon vi -
szon tag sá go kat kény sze rült el szen ved ni,
ugyan azon re mé nye ket táp lál ta, mint az
„öt  ve ne sek ben”. A vé gén ugyan olyan o kok    -
ból csa ló dott ezek ben, mint ko ráb ban. Az
ak kor (ko ráb ban) fel hal mo zott ta pasz ta la -
tai fé nyé ben azon ban az új be ren dez ke dõ
pe ri ó dus ke vés bé tûnt el vi sel he tet len nek,
az új kor rek ció (re form) sok kal re mény -
tel je sebb nek lát szott. A csa ló dás nem volt
annyi ra fáj dal mas, ak ko ra fe szült sé get sem
vál tott ki, mint ko ráb ban. Mi ért? Ta lán
mert egy szer már mind ezt át él ték. Ta lán
mert az új konf ron tá ci ók ban egy „sün disz -
nó ál lás ra” job ban ki kép zett kö zös ség állt
szem ben a ha ta lom mal. Ta lán mert mind -
két ol dal „meg ta nult” va la mit. Na gyon le -
egy sze rû sít ve: 1956 lec ké jét, amely ez egyik
ol da lon a „(szél el len) nem le het”, a má sik
ol da lon az „(ugyan azt) óva to sab ban” ki fe -
je zé sek ben fog lal ha tó össze.30

ság–korrekció–reform–rekorrekció/megmerevedés cik lu -

sai ha son ló kép pen kö vet ték egy mást. A het ve nes évek

kö ze pé nek meg me re ve dõ fo lya ma ta it az év ti zed vé gén

is mét re form kez de mé nye zé sek, azt a nyolc va nas évek

kö ze pén és má so dik har ma dá ban is mét po li ti kai le hû lés

kö vet te, hogy az tán a rend szer a nyolc va nas évek vé gén

– ma már tud juk: utol só éve i ben – ha lál tánc sze rû hiperak -

tivitást mu tas son. Va gyis az or to do xia–re form, a meg me -

re ve dés–la zu lás, a klas  szi kus szov jet mo dell má so lá sa–el -

moz du lás a klas  szi kus/szov jet rend szer tõl cik lu sai vé gig

ki mu tat ha tók a kom mu nis ta rend szer ha zai tör té ne té -

ben. A ki len gé sek mér té ke azon ban szá mot te võ kü lönb sé -

ge ket mu tat, akár csak a pe ri ó du sok hos  sza. Az el sõ cik lus

dur va sá gát és gyor sa sá gát sze lí debb és hos  szabb (tar tó -

sabb) hul lá mok kö vet ték. A rend szer név adó já nak élet raj -

zá ban jól áb rá zol ja ezt Hu szár (2003).

29 Ahány em lé ke zet, an  nyi fé le kép pen ha tá roz za meg a

„hat va nas évek” idõ tar ta mát, kez de tét és vé gét. E rész

írá sa kor az 1956-os In té zet Oral History Ar chí vu má ban

õr zött élet út in ter júk vá lo ga tá sát hasz nál tam, ame lyet Mol -

nár Adrienne ké szí tett az In té zet „Hat va nas évek” pro -

jekt je ke re té ben. Kö szö nöm, hogy a vá lo ga tást már az

össze ál lí tás köz ben mó dom ban volt ta nul má nyoz ni.
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„HOS  SZÚ HAT VA NAS ÉVEK” MA GYAR OR SZÁ GON?
A ha zai „hat va nas évek” a szov jet tí pu sú rend szer ma gyar or szá gi vál to za tá nak, sõt
az egész tér ség nek leg hos  szabb, leg si ke re sebb, a rend sze ren va ló ban tar tós le nyo ma -
tot ha gyó kor rek ci ós és re form pe ri ó du sa volt. Ez a meg ál la pí tás egy ér tel mû en csak
az 1956 utá ni „hos  szú hat va nas évek” fen tebb jel lem zett má so dik pe ri ó du sá ra vo nat -
ko zik, va gyis a nap tá ri ér te lem ben vett hat va nas évek ele jé tõl a ha son ló ér te lem ben a
het ve nes évek ele jé ig tar tó „hat va nas évek re”. A to váb bi ak ban er re az 1962–63-tól
1972–74-ig tar tó idõ szak ra össz pon to sí tok, egy vo nat ko zás ban még is vis  sza uta lok az
1956-ot kö ve tõ „má so dik be ren dez ke dés” idõ szak ára.

A „hat va nas évek” ha zai jel leg ze tes sé gé nek egyik té nye zõ je tud ni il lik ép pen az,
hogy a kor rek ci ós szán dé kok a „má so dik be ren dez ke dés” (1956–1962/63) idõ sza ká ban
is je len vol tak, ha nem is fo lya ma to san, ha nem is min den ben tu da to san, ha nem is
(mes  sze nem) min den re kiterjedõen.31 A „hat va nas évek” te hát en  nyi ben szer ves foly -
ta tás is, nem csu pán egy még ko ráb bi idõ szak (1953–56) is mét lé se, vagy a „má so dik
be ren dez ke dés sel” va ló sza kí tás. E kor rek ci ós szán dék leg fon to sabb meg je le né si for -
mái, moz za na tai idõ rend ben a kö vet ke zõk:

Az MSZMP Ide ig le nes Köz pon ti Bi zott sá gá nak a szov jet tí pu sú rend szer rel va ló
disz kon ti nu i tás le he tõ sé gét meg fo gal ma zó 1956. de cem be ri határozata.32 A do ku men -
tum az 1956-os „el len for ra da lom” egyik, sõt el sõ szá mú okát a Rákosi–Gerõ-klikk an -
ti mar xis ta po li ti ká já ban ha tá roz ta meg. A ha tá ro za tot so ha nem von ták vis  sza, sõt egy -
re in kább a Ká dár-kor szak leg fon to sabb ide o ló gi ai szö ve gé vé vált, va ló sá gos ká non ná.
Mind vé gig nyit va hagy ta te hát a po li ti kai aj tót (le he tõ sé get) a sztá li niz mus klasszi kus
alak za ta i tól va ló el ha tá ro ló dás irá nyá ba. Az aj tó kü szö bét az MSZMP so ha nem lép te
át, még azt sem fo gal maz ták meg nyíl tan so ha, hogy a ha tá ro zat ne ve ze tes el sõ pont -
já ból gya kor la ti lag vagy el mé le ti leg mi kö vet ke zik (mit kell ten ni, mit nem le het ten ni,
mit ígér meg a párt stb.). Az el moz du lás, az át lé pés el vi le he tõ sé ge azon ban meg ma radt.

Rend szer te le nül je lent ke zõ, kö vet ke zet len re ví zi ós haj lam a klas  szi kus szov jet
rend szer új bó li ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ban. Ide tar to zik pél dá ul az 1947–49-es „ál ko -
a lí ció” fel ele ve ní té sé vel va ló ka cér ko dás 1956–57 for du ló ján, a kor mány újabb prog -
ram já nak elõ ké szí té se során.33 Er re utalt a gaz da sá gi me cha niz mus re form já nak ki -
dol go zá sá ra szer ve zett szak ér tõi bi zott sá -
gok mun ká ja, amely vi szony lag ko he rens
re form ter ve ket ered mé nye zett 1957 el sõ fe -
lé ben (igaz, ezek bõl a ter vek bõl szin te sem -
mi sem va ló sult meg, s kép vi se lõ it ha ma -
ro san „re vi zi o nis ta el haj lás sal” vádolták).34

A for ra da lom részt ve võ i vel szem be ni meg -
tor lás kön  nyen part ta lan ná vált vol na, ha
az MSZMP ve ze té se idõn ként vis  sza nem
fog ja a tel jes res ta u rá ci ó ra tö rek võ, bosz  -
szú szom jas ál lam biz ton sá gi apparátuso -

30 Nem csak a „hat va nas évek”, ha nem az egész Ká dár-

kor szak túl sá go san egy ér tel mû, re form kor szak ként va ló

meg kü lön böz te té sé vel (lásd er re Föl des 2002) szem ben

hív ja fel a fi gyel met a múlt két ség beej tõ sok fé le sé gé re

Gyáni (2003).

31 Az öt ve nes évek vé gi Ma gyar or szág kü lön út ja i ról lásd

Sza bó (1989).

32 A Magyar Szocialista Munkáspárt… (1993–98) 1. köt.

33 Uo. 1–2. köt.

34 Lásd Berend (1988).

17A „HATVANAS ÉVEK” MAGYARORSZÁGON



kat.35 A me zõ gaz da ság kol lek ti vi zá lá sá ra 1958-ban Dö gei Im re föld mû ve lés ügyi mi nisz -
ter ve ze té sé vel klas  szi kus szov jet min tá jú for ga tó köny vet dol goz tak ki, ezt azon ban
rész ben a be ve ze tés kö rü li po li ti kai vi tá ban, rész ben a vég re haj tás so rán „fel pu hí tot -
ták”. An nál is in kább, mert az élet szín vo nal ál lan dó eme lé sé nek kö ve tel mé nyét hosz  -
szabb tá von a kol lek ti vi zá lás köz ben is fenn tar tot ták (a klas  szi kus for ga tó könyv meg -
en ged te vol na egyes ré te gek, sõt az egész „dol go zó nép” élet szín vo na lá nak idõ le ges
vis  sza esé sét – er rõl per sze csak zárt kör ben le he tett beszélni…). Ká dár 1957-ben, az
MSZMP el sõ or szá gos ér te kez le tén hang sú lyoz ta az élet szín vo nal-po li ti ka pri o ri tá sát –
ez az erõl te tett ipa ro sí tás ra va ló 1959-es vis  sza té rés után sem vál to zott.

A rep res  szi ót „la zí tó” kö vet ke zet len sé gek. A nyil vá nos ság ban hang sú lyo zott ide  o  -
ló gi ai szi gor kez det tõl „la za gya kor lat tal” pá ro sult az in tel li gen ci á val szem ben. Az „el -
haj ló” és az „úti társ” esz me rend sze re ket szi go rú han gú ha tá ro za tok ítél ték el (köz gaz -
da sá gi re vi zi o nis ták, Luk ács-hí võk, né pi írók stb.), majd vi szony lag ki ter jedt kam pá -
nyok mé lyí tet ték és ma gya ráz ták a leg fel sõ szin tû ál lás fog la lá so kat. Tö me ges le szá -
mo lás ra és ki re kesz tés re azon ban nem ke rült sor. 1957 ta va szán még Luk ács György
is ha za tér he tett ro má ni ai in ter ná lá sá ból, a meg bí rált né pi írók ran gos el is me ré sek ben
ré sze sül tek. Igaz, pár hu za mo san író pe re ket ren dez tek – ilyen esz kö zök höz a Rá ko si-
rend szer ben nem nyúltak.36 A rep res  szi ót a te tõ fo kon 1959-ben, majd 1960-ban kor lá -
to zott po li ti kai am nesz ti ák kal eny hí tet ték – mi köz ben a le szá mo lá sok nem szûn tek
meg, sõt újabb cél pont ok ra is ki ter jed tek.

Mind a re ví zi ós haj la mot, mind a kö vet ke zet len sé ge ket nyil ván va ló an a for ra da -
lom okoz ta sokk, s a nyo má ban ki ala kult szo ron gás táp lál ta. A „má so dik be ren dez -
ke dés” ok vet le nül konf lik tu sok kal járt, s ezt a Ká dár-ve ze tés tud ta. Ugyan ak kor félt,
s oly kor igye ke zett el ke rül ni bi zo nyos összecsapásokat.37 Kö zel vol tak még az 1953–
56-os kor rek ci ós-vis  sza ren de zõ dõ pe ri ó dus em lé kei is. Eze ket ál ta lá ban ne ga tí van ítél -
ték meg, és el uta sí tot ták, de – kö vet ke zet le nül – oly kor fel is hasz nál ták (a gaz da ság ról
va ló gon dol ko dás ban és oly kor a vi ták ban is ál lan dó an ott lap pan gott az ak ko ri né zet -
el té ré sek re va ló hivatkozás).38 Az 1956–1962/63-as idõ szak ka rak te rét azon ban nem az
ha tá roz ta meg, ami ben a po li ti kai ve ze tés kö vet ke zet len volt, ha nem ami ben na gyon
is kö vet ke ze tes; nem a kor rek ci ós vel le i tás, ha nem amit az rész le ge sen és idõ le ge sen
ki iga zí ta ni pró bált.

EGY RE FORM ÉV TI ZED

A hatvanas évek ele jén, 1962–64 kö zött el ha tá ro zott po li ti kai vál tás és a re for mo kon
va ló gon dol ko dás in dí té kai kö zött – akár -
csak 1953 nya rán – elõ ke lõ he lyen sze re pelt
a gaz da sá gi nö ve ke dés ki ful la dá sá ra uta ló
je lek felismerése.39 Mind azo nál tal a kü -
lönb sé gek is szem be öt lõk. Az 1956-ot és
1953-at át élt, ezért ér zé ke nyebb ma gyar po -

35 Or mos (1989).

36 Standeisky (1996), Pé te ri (2002).

37 A konf lik tus ke rü lõ ma ga tar tás 1956-os ere de tét Kor nai

(1996) hang sú lyoz ta erõ tel je sen.

38 Pé te ri (1998).
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li ti kai ve ze tés ké pes volt sa ját ma ga fel is mer ni a gaz da sá gi vál sá got, és ké pes volt sa -
ját ma ga szá mot vet ni a le het sé ges tár sa dal mi kö vet kez mé nyek kel – ami 1953-ban nem
ment. Ugyan csak el té rõ en 1953-tól, Ká dár ék a hat va nas évek ele jén egy szer re szem be -
sül tek az élet szín vo nal eme lé sé nek és az erõl te tett ipa ro sí tás ra ala po zott, kol lek ti vi -
zá ló, fel hal mo zó gaz da ság nö ve ke dé sé nek kény sze ré vel. Az elõb bi 1956 lec ké jé bõl,
utób bi a ké sõ hrus cso vi Szov jet unió és az öt ve nes–hat va nas évek for du ló ján a „Nagy
Ug rás ra” ké szü lõ Kí na lég vá ras ter ve i bõl adó dott. De nem biz tos, hogy a bel sõ fel is -
me ré sek ele gen dõk let tek vol na a pa ra dig ma vál tás hoz. Az 1953. jú ni u si hoz ha son ló
drá mai moszk vai kon zul tá ci ó ra ugyan nem ke rült sor, de a vál toz ta tás in dí té kai kö -
zött most, tíz év vel ké sõbb is sze re pel tek kül sõ té nye zõk. A po li ti kai eny hí tés leg fon -
to sabb szim bo li kus lé pé sei (az 1961. de cem be ri ká dá ri jel szó – aki nincs el le nünk, az
ve lünk van; az 1961. november–1962. au gusz tus kö zöt ti – fe le más – antisztálinista tisz -
togatás,40 az 1962-es párt kong res  szus deklarációi,41 az 1963-as am nesz tia) je len tõs rész -
ben kül sõ kény sze rek re ve zet he tõk vis  sza. De itt is lé nye ge sek az el té ré sek 1953-hoz
ké pest. Az 1961-es XXII. szov jet pártkongresszus42 má so dik desztalinizációs hul lá ma
jó le he tõ sé get kí nált a vir tu á lis és va ló sá gos „sztá li nis ta el len zék kel” va ló le szá mo lás ra.
A kom mu niz mus bé kés épí té sé nek prog ram ja csök ken tet te az osz tály har cos pszi chó -
zist. De az am nesz ti át, a kül föld re, köz te Nyu gat ra va ló ki uta zás (il let ve a nyu ga ti ak
be uta zá sá nak) le he tõ vé té te lét, a nyu ga ti rá dió adás ok za va rá sá nak meg szün te té sét,
ál ta lá ban a Nyu gat tól va ló her me ti kus el zár kó zás oldását43 nem a szov jet po li ti ka
kényszerítette ki vagy ja va sol ta. Még csak nem is a szov jet pél dá hoz va ló iga zo dás ról
volt szó, hi szen ott ef fé le lé pé sek re nem is gon dol tak. Ha son ló volt a hely zet a fel sõ -
ok ta tás ba va ló be lé pés so rán ér vé nye sü lõ diszk ri mi ná ció 1964-es meg szün te té se,
illetve a ka to li kus egy ház zal va ló vi szony normalizációjára irá nyu ló lépések ese té -
ben.44 A ma gyar po li ti kai ve ze tés ter mé sze te sen igye ke zett ol da ni a bel sõ tár sa dal mi
fe szült sé ge ket, s úgy vél ték, eh hez hoz zá já rul a szov jet rend szer el sõ be ren dez ke dé se
so rán ki ala kult, a má so dik be ren dez ke dés
so rán pe dig fenn tar tott tár sa da lom po li ti kai
gya kor lat né hány ele mé nek meg vál toz ta tá -
sa. Sze re pet ját szott a kör nye zõ or szá gok
pél dá ja (pél dá ul Len gyel or szá gé és Cseh  szlo -
vá ki áé, ahol a hat va nas évek ele jén ugyan -
csak rész le ge sen li be ra li zál ták az út le vél -
ki adást). 

Az iga zán új je len ség azon ban az a tö -
rek vés volt, amely Ma gyar or szág nyu ga ti
imázsának ja ví tá sát cé loz ta. A tör té ne ti iro -
da lom és a köz vé le ke dés má ig víz vá lasz tó -
nak te kin ti az 1963-as po li ti kai am nesz ti át.
Az er re vo nat ko zó do ku men tu mok ból
egy ér tel mû en ki de rül, hogy a Ká dár-ve ze -

39 Rész le te sen le ír ja e je len sé ge ket Petõ–Szakács (1985)

369–433. p.

40 Rainer (2003) 73–115. p., Sipos köz re ad. (1994).

41 Ezek rõl, egy ál ta lán a vál tás idõ sza ká ról ki tû nõ kör ké -

pet ad Tyekvicska (1997).

42 A kommunizmus… (1961). Ér té ke lé sé re lásd Vajl–Ge -

nisz (1996).

43 Lásd Cseh–Kalmár–Pór szerk. (1999). A nyu ga ti kap -

cso la tok ra vo nat ko zó 1963–80 kö zöt ti do ku men tu mo kat

a Cseh Ger gõ Ben de gúz, Pór Edit és má sok szer kesz té sé -

ben meg je le nés elõtt ál ló Zárt, bi zal mas, szá mo zott 2. kö -

te té nek kéz ira tá ból ta nul má nyoz hat tam, ami ért itt mon -

dok kö szö ne tet a szer kesz tõk nek.

44 Lásd Sza bó Csa ba ta nul má nyát e kö tet ben.
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tés a ko ráb bi (1959, 1960) kor lá to zott köz ke gyel mek kel a ma ga ré szé rõl le zárt nak te -
kin tet te a meg tor lást, de a leg ve szé lye sebb nek tartott (hat év nél hos  szabb bör tön re
ítélt) öt ven ha to so kat nem kí ván ta sza ba don en ged ni az eny hül tebb idõk ben sem. Az
1963-as am nesz tia az Egye sült Ál la mok nyo má sá ra szü le tett, Ká dár ék pe dig sa ját
nem zet kö zi le gi ti má lá su kat, az or szág nem zet kö zi el szi ge telt sé gé nek, meg bé lyeg zett -
sé gé nek meg szün te té sét vár ták tõ le. Nem ön ma gá ért – a mo der ni zá ci ó hoz mind szük  -
sé ge sebb gaz da sá gi kap cso la tok alap fel té te lé rõl volt szó. A sza bá lyos al ku fo lya mat ban
mind két fél fel kí nált (és el fo ga dott) en ged mé nye ket. Az ame ri ka i ak pél dá ul nem erõl -
tet ték Mindszenty ügyé nek ren de zé sét, így az egy-két száz volt fegy ve res fel ke lõ mel -
lett45 a bí bo ros volt az egyet len ne ve ze tes élõ kvá zipo li ti kai fo goly, aki re a köz ke gye lem
nem vonatkozott.46 A nyu ga ti po li ti ka mint vi szo nyí tá si pont je lent meg a ma gyar
po li ti kai ve ze tés gon dol ko dá sá ban. Ezen és az ame ri kai tö rek vé sek leg alább rész le ges
gyõ zel mén az sem vál toz ta tott, hogy a lé pést Ká dár ter mé sze te sen egyez tet te Hrus -
csov val.

1962–63-ban meg te rem tõd tek a reform(kurzus) elõ fel té te lei, de egy ál ta lán nem
dõlt még el, hogy a vál to zá sok men  nyi re lesz nek mé lyek és ra di ká li sak. Az 1968-ra
kör vo na la zó dott ma gyar kép let (a ju go szláv re form fo lya ma tot leszámítva47) az egyet -
len tar tó san meg va ló sult, s a ter ve zet tek hez ké pest is a leg mé lyebb és leg ra di ká li sabb
re form volt Ke let-Eu ró pá ban. Eb ben to váb bi, im már a „má so dik be ren dez ke dés” idõ -
sza ká hoz és a vál tás éve i hez ké pest is új kül sõ és bel sõ té nye zõk ját szot tak sze re pet.

Elõ ször is: a hat va nas évek kö ze pén a vá ra ko zás hoz ké pest sok kal ked ve zõb ben
ala kult a ma gyar po li ti ka szov jet „kör nye ze te”. Bár a ma gyar ve ze tés és Ká dár sze -
mély sze rint rend kí vül ag gó dott a Hrus csov el le ni si ke res 1964. ok tó be ri puccs miatt,48

köz vet len, rö vid tá vú hát rá nyok kal a moszk vai ha ta lom vál tás nem járt a ma gyar ve -
ze tés re néz ve. Sõt in kább elõ nyös nek bi zo nyult – Hrus csov le vál tá sá val ke rült ad acta
a „dognaty i peregnaty” (utol ér ni és túl szár nyal ni – ti. a tõ kés vi lá got, kü lö nö sen Ame -
ri kát), majd a kom mu niz mus fel épí té sé nek hét-, il let ve húsz éves fan tasz ti kus ter ve.
Ez zel az ak kor még csak ter ve zett ma gyar gaz da sá gi re form – s egy ál ta lán a gaz da -
ság ról va ló gon dol ko dás – a va ló ság ta la já ra ke rül he tett. To váb bi elõny nek tet szett,
hogy a hat va nas évek ele jén a köz gaz da sá gi re form gon dol ko dás a Szov jet uni ó ban is
nyil vá nos sá got ka pott, sõt a Hrus cso vot a kor mány fõi szék ben kö ve tõ Alekszej Ko -
szi ginrõl úgy hír lett, ma ga is „re for mer”. Nem vé let len, hogy gaz da sá gi re for mo kat

ter ve zett eb ben az idõ ben Cseh szlo vá kia,
az NDK és Len gyel or szág is, va gyis a szov -
jet bi ro da lom leg nyu ga to sabb pe ri fé ri ái.

Má sod szor: a leg tá gabb po li ti kai vo -
nat koz ta tá si kör nye zet hez ha son ló an ala -
kult a leg szû kebb dön tés ho zói elit bel sõ
világa.49 A ma gyar po li ti kai ve ze tés ope ra -
tív fel sõ kö re (PB, Tit kár ság, kor mány, KB-
osz tály ve ze tõk) a for ra da lom le ve ré se óta

45 A po li ti kai mel lett köz tör vé nyes bûn tet tek mi att is el -

ítél tek am nesz ti á ból va ló ki ha gyá sát Bibó Ist ván tet te szó -

vá Ká dár Já nos hoz írott le ve le i ben, Bibó (1983) 909–925. p.

46 A fo lya ma tot ki tû nõ en ér zé kel te ti Borhi (2002).

47 Ju go szlá via re form ja i ról lásd Soós (1981).

48 Bé kés (1998), Föl des (2001a), Gati (1990) 153–174. p.;

Hrus  csov le vál tá sá ról lásd Pihoja (2000).

49 Petõ–Szakács (1985) 370–374. p., Tõ kés (1998).
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fi gye lem re mél tó sta bi li tást mu ta tott, ös  sze té te lén az 1962-es antisztálinista tisz to ga -
tás sem vál toz ta tott so kat. A hat va nas évek el sõ fe lé ben a ko ráb ban elég gé egy sé ges nek
tû nõ együt te sen be lül meg in dult a po li ti kai cso port kép zõ dés – egy elõ re új je len ség -
ként, a „sza ko so dás” men tén tör té nõ ér dek ér vé nye sí tés irá nyá ba. Az egyik leg el sõ –
és leg fon to sabb  – ar ti ku lá ló dó cso port az „ag rár lob bi” volt Fe hér La jos ve ze té sé vel.
Ez a va ló ban szak po li ti kai cso port fon tos, bár so ha nyíl tan ki nem mon dott sze mé -
lyi-po li ti kai foly to nos sá got ho zott a fel szín re. Nagy Im re 1947–49-es gaz da ság- és ag -
rár po li ti kai út ke re sé se, il let ve az 1953–54-es „új sza kasz” po li ti ká ja új ra meg je lent
az MSZMP ve ze té sé ben. A me zõ gaz da ság 1959–61-es tel jes kol lek ti vi zá lá sa után az
MSZMP ap pa rá tu sá ban és a kor mány ban, va la mint a ki épü lõ szö vet ke ze ti ér dek ér vé -
nye sí tõ tes tü le tek ben már 1963-ra el ké szült egy olyan re form ter ve zet, amely az át szer -
ve zés nyo mán tör vény sze rû en be kö vet ke zõ ter me lés csök ke nést volt hi va tott orvosol -
ni.50 E kezdeményezések ös  sze füg gése az 1956 óta fo lya ma tos élet szín vo nal-po li ti kai
pri o ri tás sal ké zen fek võ.

Még fon to sabb nak bi zo nyult ugyane je len ség egy má sik vo nat ko zá sa. 1962 után
Nyers Re zsõ KB-tit kár kö rül (aki nek a szû kebb ve ze tés be va ló be ju tá sa jó sze ré vel Ma -
ro sán György pil la nat nyi el me za va rán múlott51) ki ala kult egy olyan köz gaz dász csa pat,
amely elég gé pártér tel mi sé gi volt ah hoz, hogy ne kelt sen gya nút a funk ci o ná ri u sok
kö ré ben, de elég gé ér tel mi sé gi is, hogy ké pes le gyen in tel lek tu á li san meg kö ze lí te ni a
ma gyar gaz da ság prob lé má it. A gaz da sá gi me cha niz mus kri ti kai fe lül vizs gá la ta (1964–
66), majd a re form ki dol go zá sa (1966–68) és kö vet kez mé nye i nek szám ba vé te le so rán
ez a szak ér tõi cso port nem csak együtt ma radt, ha nem fo lya ma to san bõvült.52

Har mad szor: a gaz da ság pi ac, il let ve a vi lág pi ac (va gyis a Nyu gat) fe lé va ló nyi -
tá sát – az el moz du lás a vi lág pi a ci ár rend szer fe lé leg alább an  nyi ra fon tos vo ná sa volt
a ter ve zett re form nak, mint a terv uta sí tás ok meg szû né se – sür get te az a ke mény té -
nye zõ, hogy a ma gyar nem ze ti jö ve de lem ben fo lya ma to san nõtt a nem zet kö zi áru cse -
re út ján re a li zált rész. Rá adá sul az ab szo lút ér ték ben cse ké lyebb tõ kés áru cse re mind
az élet szín vo nal nö ve lé se, mind a ke le ti, fõ kép pen szov jet áru cse re szem pont já ból
élet be vá gó és – fõ leg – he lyet te sít he tet len volt.53 A nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok
bõ vü lé sé re na gyon ked ve zõ en ha tott a ku bai vál ság (1962) óta fo lya ma tos nem zet kö -
zi eny hü lés (amely, bár sú lyos vál sá gok kal meg-meg sza kít va, már 1953 óta ér vé nye sült
a nem zet kö zi po li ti ká ban). A ma gyar ve ze tés  a leg ér zé ke nyebb te rü le te ken – ez a hat -
va nas évek ben a nem zet kö zi kom mu niz -
mus bel sõ meg osz tott sá gá ban tör té nõ ál -
lás fog la lást je len tet te – nem kí sér le te zett
sem mi fé le önál ló irány vo nal lal, vé le mény  -
nyel. Ká dár a kí na i ak kal foly ta tott vi tá ban
szi lár dan ál lást fog lalt Moszk va mel lett, a
nyu ga ti kül po li ti ká ban pe dig elõny ben ré -
sze sí tet te az ap ró, kis, de köz vet len elõ -
nyök kel já ró lépéseket.54

50 A fo lya mat rész le tes és pon tos le írá sa Var ga (2001)

104–149. p.

51 Ma ro sán ügyét lásd Hu szár (2003) 104–112. p., Né meth -

né–Sipos (1994), Ma ro sán (1989). 

52 Ferber–Rejtõ (1988) in ter jú i ban a „csa pat” je len tõ sé gét

töb ben hang sú lyoz zák.

53 Koz ma (2001).

54 Ruff (2001).
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Az 1956-ot át élt ma gyar ve ze tés job ban ész re vet te a vál ság ra uta ló je le ket, azok ra
ér zé ke nyeb ben re a gált, mint a töb bi szov jet csat lós or szág irá nyí tói. Ezért az alap ve -
tõ en egy ál ta lán nem re form haj lan dó sá gú eli tet meg le he tett gyõz ni ar ról, hogy a vál -
to zá sok el ke rül he tet le nek. Az 1956-tól va ló fé le lem, az ide o ló gi ai me rev ség ol dó dá sa,
a gya kor la ti as meg ol dá sok ra va ló haj lam fon tos sze re pet ját szott a re form be ve ze té -
sé ben. Azon ban ugyan ezek a té nye zõk „szol gál tat ták ki” a re for mot és hí ve it pél dá ul
a szov jet po li ti ka vál to zá sa i nak. Ugyan ezek a té nye zõk ve zet tek oda, hogy Ká dár Já nos
1972-ben (és a kö vet ke zõ évek ben) fel ál doz ta a reformkurzust.55 1956 szind ró má já ban
a ma gyar po li ti kai ve ze tés nem csak a ma gyar tár sa da lom mal, ha nem a szov jet ve ze -
tés sel va ló szem be ke rü lés es he tõ sé gé tõl is szo ron gott. Mi vel a re form nem állt össze
so ha ko he rens ide o ló gi á vá, az el sõ ha zai ne héz sé gek, il let ve az el sõ ko moly moszk vai
bí rá lat ah hoz a vé le ke dés hez ve ze tett, hogy a re form ból kön  nyen „dob ha tó” min den,
amit ki fo gá sol nak, s vég ered mény ben az egész úgy sem volt más, mint a sok gya kor -
la ti as ma nõ ver egyi ke – ta lán a legnagyobb56 –, ame lyek mind az 1956 utá ni po li ti ka
pri o ri tá sa it szol gál ták. A ma gyar po li ti kai ve ze tés, s fõ ként Ká dár Já nos so ha sem volt
re for mer, so ha sem volt reformkommunista. Ami kor Ká dár el fo gad ta a va ló di prag -
ma ti kus reformkommunisták (min de nek elõtt Nyers Re zsõ és csa pa ta, Fe hér La jos és
kö re, cse ké lyebb mér ték ben Aczél György és párt ér tel mi sé gi ud va ra) ja vas la ta it, vál -

lal ta a re form po li ti kai terhét.57 A vál la lás
és a te her szó egy for ma hang súlyt ka pott
eb ben az ak tus ban, amely hez nem volt
szük  sé ges re for mer be ál lí tott ság, ele gen dõ
volt csu pán prag ma ti kus nak len ni. A prag  -
ma ti kus (kom mu nis ta) po li ti kus olyan,
mint a ka mé le on: ha kell, re for mer te rep -
színt ölt, ha kell, kon zer va tív szí nek ben
pom pá zik. Va ló di szí ne – ha van – ez utób -
bi  hoz áll kö zel. En nek a ma ga tar tá si, at ti -
tûd be li ski zof ré ni á nak az úgy ne ve zett „re -
form fé kek” be épí té se csu pán leg is mer tebb
pél dá ja. A hat va nas évek bel sõ po li ti kai vi -
tái mind an  nyi szor ar ról szól tak, hogy a va -
la mi lyen gya kor la ti ok ból pa lack já ból ki -
sza ba dult szel le met ho gyan le het ne vis  sza -
gyö mö szöl ni oda.58 A re form el len zõ i nek
tá bo ra nem a re form kö vet kez té ben ala kult
ki, nem is azért, mert ezt vagy azt a cso -
por tot an nak kö vet kez té ben hát rá nyok ér -
ték. Az ide o ló gi ai kor lá tolt ság már sze re pet
ját szott ab ban az el ha tal ma so dó ag go da -
lom ban, hogy a ki tû nõ „fé kek” sem tud ják

55 Hu szár (2003) 233–256. p., Pe tõ (2001) 118–120. p., Föl -

des (2001b).

56 Az 1966-os párt kong res  szus ha tá ro za ta az 1956 óta el -

telt tíz év há rom leg na gyobb fel ada tá nak a ha ta lom kon -

szo li dá ci ó ját, a me zõ gaz da ság kol lek ti vi zá lá sát és a gaz -

da ság irá nyí tá si rend szer re form ját ne vez te.

57 Nyers (2001).

58 Jellegzetes pél da: 1965–66-ban a li be ra li zá lás tól fé lõ

bel ügyi ap pa rá tus tá ma dást in dí tott a nyu ga ti ki- és be -

uta zá sok alig pár éve ki ala kult gya kor la ta el len, ri a dót

fújt a „fel la zí tás” s az „el len sé ges bel sõ erõk” en nek nyo -

mán ki ala kult te vé keny sé ge mi att. Az MSZMP PB hos  szas

vi ta után 1966-ban a nyu ga ti tu ris ta uta kat há rom éven te

egy szer, a lá to ga tást két év ben egy szer en ge dé lyez te, ami

vis  sza lé pés volt a ko ráb bi, el vi leg kor lát lan le he tõ ség hez

ké pest. A nyu ga ti ki uta zá sok szá ma azon ban et tõl nem

csök kent, sõt át me ne ti stag ná lás után to vább nö ve ke dett,

mert a kor lá to zás meg nyug tat ta az ál lam biz ton sá got, és

kvá ziin téz mé nyes sé, kvá zijog gá vál toz tat ta azt, ami ko -

ráb ban ugyan ilyen kor lá tok nél kül, de csak ad ha tó kegy

volt. Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL), M-KS-288. f. 5.

cs. 386. õ. e.
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meg ál lí ta ni a lej tõn ne ki len dü lõ jár mû vet. De leg in kább ar ról volt szó, hogy a het ve -
nes évek ele jén a szov jet ve ze tés sel va ló konf lik tus koc ká za ta na gyobb nak tûnt, mint
a re form le ál lí tá sá ból ere dõ, tá vo li nak látszó ve szé lyek. A jó zan és rö vid tá vú kal ku lá -
ció gyõ zött, akár csak a hat va nas évek ele jén. Nem az el len re for me rek tá bo ra „ver bu -
vá ló dott” 1968 után – az ad va volt, csak „meg gyõz ve” lappangott.59 In kább a prag ma -
ti kus re for mer tá bor ki ala ku lá sa volt a ma gyar po li ti kai ve ze tés „hat va nas éve i nek”
meg le põ és je len tõs po li ti kai fej le mé nye.

MÉR LEG

Nem kön  nyû meg von ni a „hat va nas évek” mér le gét, kü lö nö sen a ku ta tá sok vi szony -
lag ko rai sza ka szá ban. Ehe lyütt ezért csak két prob lé mát kí vá nok je lez ni: a szov jet
szo ci a liz mus ma gyar or szá gi vál to za tá nak mint rend szer nek a kér dé sét, il let ve a ma -
gyar tár sa da lom men tá lis ál la po tá ét. Kér dés, hogy a „hat va nas évek ben” men  nyi re vált
nyi tot tá egyik és má sik, a „hat va nas évek” vál to zá sai mi lyen pers pek tí vá kat nyi tot tak
elõt tük?

1962–63 és 1968 kö zött úgy tûnt, hogy az ak kor még fo lya mat ként el kép zelt re -
form ered mé nye kép pen a szov jet rend szer ma gyar or szá gi vál to za ta va la men  nyi ko -
ráb bi nál nyi tot tab bá vál hat. A kö vet ke zõ négy-öt esz ten dõt (1968–72) szem ügy re vé ve ez
a be nyo más el hal vá nyul. Vég ered mény ben a két cso mó pont tör té né sei – a Cseh szlo vá kia
meg szál lá sá ban va ló rész vé tel 1968-ban, il let ve a re form po li ti ka el le ni szov jet fel lé pés
ká dá ri fo gad ta tá sa 1972-ben – ar ra val lot tak, hogy a rend szer alap ve tõ de ter mi ná ci ó já -
ban sem mi sem vál to zott, sem men  nyi sé gi, sem mi nõ sé gi szem pont ból. Ma gyar or szág
po li ti ká ját a Szov jet unió ha tá roz za meg. A dön tõ moz za nat ezen a té ren nem a Ká dárt,
a re for me re ket és a ma gyar re for mot ért 1972-es feb ru á ri brezsnyevi bí rá lat, majd an -
nak nyo mán a re form gaz da sá gi ré szé nek „csú szó le ér té ke lé se” – ha nem 1968 nya ra. 

A szov jet ve ze tés és hû csat ló sa i nak rend kí vü li ak ti vi tá sa Cseh szlo vá kia ka to nai
meg rend sza bá lyo zá sá nak ügyé ben, a ma gyar ve ze tés sel szem be ni fel lé pés he lyen ként
meg le põ dur va sá ga ar ra utal, hogy Moszk vá ban, Ke let-Ber lin ben, Szó fi á ban, Var só ban
úgy lát ták: meg tör tén het, hogy Ma gyar or szág ki ma rad a ka to nai ak ci ó ból. Ká dár ék
moz gás te ré be te hát be le fért vol na ez a le -
he tõ ség is. A leg fon to sabb dön té se ket 1968-
ban Ká dár egye dül hoz ta – a rend szer te hát
eb bõl a szem pont ból az iga zán dön tõ pil -
la nat ban sem mi vel sem mu tat ko zott nyi  -
tot tabb nak, mint Rá ko si Má tyás rend sze -
re. Ká dár a ka to nai fel lé pést sze ret te vol na
el ke rül ni, de ha már úgy lát ta, az el ke rül -
he tet len, ki ma rad ni nem mert belõ le.60

Szá má ra a Szov jet uni ón túl nem lé te zett
élet – s eb ben a meg gyõ zõ dés ben alig ha -

59 Szin te pon to san ugyan az ját szó dott le – csak sok kal

hos  szabb idõ alatt, mint 1954-ben, az el sõ ma gyar kor rek -

ció di a da lá nak és ku dar cá nak tör té ne té ben. 1954 ok tó be -

ré ben az MDP Köz pon ti Ve ze tõ sé ge egy em ber ként állt

Nagy Im re po li ti ká ja mö gé Gerõvel és Rá ko si val szem ben.

Két és fél hó nap pal ké sõbb ugyan ezek az em be rek ha son -

ló egy ön te tû ség gel ítél ték el Na gyot, ami kor meg tud ták,

hogy Moszk va so kall ja a ma gyar re form tö rek vé se ket. Fél

év vel ké sõbb egy han gú lag zár ták ki a párt ve ze tés bõl.

60 A fo lya ma tot rész le te sen ír ja le Hu szár (1998).
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nem osz to zott a ma gyar po li ti kai elit túl nyo mó ré sze. Aki nem, az a vé le mé nyét meg -
tar tot ta magának.61

1962–63 és 1968 au gusz tu sa kö zött a nyi tás táv la tai fenn ma rad tak, s ez alatt az
el moz du lás a klas  szi kus rend szer tõl fo lya ma tos nak, a re form po li ti ka di na mi kus nak
te kint he tõ. 1968 au gusz tu sá tól a het ve nes évek kö ze pé ig vi szont, bár a re for mot nem
von ták vis  sza, a nyi tás nak töb bé nem volt táv la ta, s a re form po li ti ka, bár még ér vé -
nye sült, már nem te kint he tõ di na mi kus nak.

A ma gyar tár sa da lom szét zi lált, tö re de zett, le fe lé ni vel lált ál la pot ban lé pett be a
„hat va nas évekbe”.62 Ma gá nyos, ne ut ra li zált, po li ti ká ban nem igen gon dol ko dó, iden -
ti tás kép zõ té nye zõ i nek je len tõs ré szé tõl (tu laj don tól, ha gyo mány tól, si ker tõl, di na -
miz mus tól) meg fosz tott tár sa da lom él te túl az el sõ kom mu nis ta ha ta lom át vé tel/kor -
rek ció cik lu sá nak, a for ra da lom nak és az újabb ha tal mi be ren dez ke dé si sza kasz nak
sok fe lõl ér ke zõ kény sze re it. Eh hez az iga zi zéróponthoz ké pest a „hat va nas évek”
min den szem pont ból meg nyug vást, sze rény gya ra po dást, las sú szí ne se dést, dif fe ren -
ci á ló dást és nyi tást ho zott. 

Amíg a „szo ci a lis ta épí tés” pro jekt je ele ven ha tó erõ, ko he rens és a po li ti kát ve zér -
lõ ide o ló gia volt, ad dig a tár sa da lom „egy irá nyú” ut cá ban járt. Az 1956 utá ni má so dik
be ren dez ke dés so rán a tár sa dal mat pa ci fi kál ták. A ká dá ri „sem le ge sí té si” po li ti ká nak
azon ban nem ez volt a leg fon to sabb ered mé nye. En nél lé nye ge sebb nek bi zo nyult ma -
gá nak az ide o ló gi át hor do zó párt nak a ne ut ra li zá lá sa. Ami kor ez be kö vet ke zett, le he tõ -

vé vált min den táv la tos el kép ze lés és ide o  -
ló gia nél kül „en ged mény ként” vis  sza ad ni
az el vett sza bad sá gok egy-egy kis ré szét
vagy pót lé kát. A ház tá ji és az út le vél hez
va ló fo lya mo dás jo ga, írók meg szó la lá sa és
nyu ga ti szak tu do má nyos fo lyó irat ok, a ma -
gán szek tor és a te le ví zi ós ka ba ré, a fran cia
film hét és a ge bi nes ven dég lõ, a té esz-mel -
lék üzem ág és a szak sze rû kül ke res ke de -
lem az arab vi lág ban, a (szin  te) egyen lõ
egye te mi fel vé te li és az am nesz tia így ideo -
logikusan át gon do lat lan, még is szer ve sen
ös  sze füg gõ egés  szé vált.63 A ká dá ri ve ze tés
tu laj don kép pen ki vé te le sen sze ren csés
volt, mert elõbb a fel lé leg zõ ér tel mi ség,
utóbb, ma gán hasz ná lat ra a köz  gon dol ko -
dás min den na pi dis kur zu sai ezt a fur csa
mixet a „hat va nas évek ben” kezd ték a
még is le het sé ges, él he tõ, em be ri, sa já to -
san ma gyar szo ci a liz mus sá konstruálni.64

Olyan szo ci a liz mus sá, amely nek „de sign”-ja

61 Az elit pe ri fé ri á ján azért akad tak olya nok, akik nem

hall gat tak, mint Töm pe And rás, Hegedüs And rás, Luk ács

György. 1968 a Ká dár-ko ri ma gyar po li ti kai el len zé ki ség

for du ló pont ja, s nem vé let le nül, mert 1968 és Cseh szlo vá -

kia, ha son ló an 1956-hoz, a rend sze ren és an nak nyel vén

be lül tematizálta a szem ben ál lást. Ké sõbb az el len zék nem

az 1956-os utat jár ta, s a mar xis ta szo ci a liz mu son kí vül ke -

rül ve fo gal maz ta meg bí rá la tát. 1968 sze re pé rõl lásd Csiz -

ma dia (1995), Kis (1988), Kenedi (1992, [1988]).

62 A tár sa dal mi mo bi li tás mo der ni zá ci ó val ös  sze füg gõ

je len sé ge it, me lye ket a ká dá ri si ker tör té net ré sze ként

szok tak áb rá zol ni, itt nem tár gya lom. Szé les for rás bá zi -

son, re a lisz ti ku san tár gyal ja Valuch (2001).

63 A „hat va nas évek” tör té ne té nek ed di gi leg jobb, leg -

gaz da gabb fel dol go zá sa ép pen a min den na pi élet, a sze -

mé lyes em lé ke zet és az utó la gos tör té ne ti elem zés, ben ne

a po li ti ka tör té ne té nek egy ve le ge, Ré vész szerk. (2000),

il let ve a Be szé lõ c. fo lyó irat „Be szé lõ évek” so ro za ta 1996–

99-ben.

64 Jel leg ze tes ko ra be li pél dá ja Luk ács (1988, [1968]), a ké -
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egy ben-más ban fel tû nõ en ha son lí tott a rés nyi re nyi tott nyu ga ti ha tá ro kon beeresz tett
áram vo na las gon do la ti jár mû vek for má i ra: ugyan az a bi za lom a tech ni kai mo der ni zá  -
ció ha tár ta lan sá gá ban, a fo gyasz tói tár sa dal mi be ren dez ke dés fe lé vett irány, a kon-
vergenciaelmélet stb. Még az újkeletû sza bad sá gok bir to ká ban azon nal fel lé põ kri ti kai
moz gal mak is a nyu ga ti ak ra ha son lí tot tak: meg je lent az „if jú sá gi prob lé ma”, egye sek
új (kri ti kai) élet for mák kal kí sér le tez tek, nyu ga ti as szub kul tú rák ala kul tak ki.65 Odá ig
a nyi tás so ha sem jut ha tott, hogy a kri ti ka nyil vá no san fe sze get het te vol na a szov jet
min tá jú szo ci a liz mus vég sõ ke re te it. Ez to vább ra is rend õri kér dés ma radt. Sõt a po -
li ti kai ve ze tés és az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok ve szé lyes nek tar tot ták már a „Szov -
jet uni ón kí vü li élet” nyo ma i nak fel buk ka ná sát is. Szin te nyom ban – már a „hat va nas
évek ben” – meg kez dõ dött a „szel lem pa lack ba va ló vis  sza gyö mö szö lé sé nek” is mert és
ké tes si ke rû folyamata.66

Minden nek el le né re a „hat va nas évek” mér le gé ben ez a leg sú lyo sabb ös  sze te võ.
A tár sa da lom men tá lis vál to zá sa i nak tör té ne te jel leg ze te sebb, mint a po li ti ka tör té ne -
te, no ha sok szá lon át eredt a po li ti ka vál to zá sa i ból. Mi vel po li ti kai nyil vá nos ság és
de mok ra ti kus po li ti kai gon dol ko dás a „hat va nas évek ben” sem lé te zett Ma gyar or szá -
gon, a tár sa dal mi, szel le mi au to nó mi ák egy ré szé nek vis  sza szer zé se a po li ti ka ré szé nek
tû nik. Más fe lõl, az ered mé nyek fé nyé ben a vis  sza szer zés po li ti kai ere de te el is ho má -
lyo sul. A tár sa dal mi lét szfé rái egy be mo sód tak a „hat va nas évek ben”. An  nyi ta lán
még is meg koc káz tat ha tó: a kom mu nis ta rend szer tör té ne te so rán ta lán so ha sem volt
kö ze lebb egy nyi tott tár sa da lom, s egy an -
nak meg fe le lõ po li ti kai rend szer fe lé va ló
el moz du lás hoz (amely ta lán meg szün tet te,
ta lán más mi nõ ség be vit te vol na át), mint
ak kor. Biz to san utol já ra volt leg alább va la -
men  nyi re szink ron ban a nyu ga ti kri ti kai
gon dol ko dás fõ ten den ci á i val. A rend szer
Ma gyar or szá gon 1968 au gusz tu sá ban ezt a
nyi tá si esélyt el vesz tet te. A tár sa da lom szá -
má ra nyí ló tér és idõ azon ban le he tõ ség -
bõl, en ged mény bõl töb bé vis  sza nem vett
sza bad sá gok ká (a sza bad ság szi ge te i vé, kis
kö re i vé) vál to zott. A tér be li nyi tás a Nyu -
gat (Eu ró pa) irá nyá ba tör tént, az idõ be li
egy szer re „vis  sza”, a múlt fel fo gá sa, fel dol -
go zá sa, a ha gyo má nyok visszavé tele,67 és
elõ re, az egyet len pil la nat ra el kép zel he tõ vé
vált jö võ fe lé. A sú lyos elõz mé nyek után
vis  sza szer zett kis sza bad sá gok má mo rí tó
él mé nye pe dig Ma gyar or szá gon is ge ne rá -
ci ót for mált. Azo két, akik tu da to san, fel -

sõb bi konst ruk ci ók is eb bõl az idõ bõl ered nek, ez az ösz  -

sze ha son lí tá si alap, il let ve a re for mál ha tó szo ci a liz mus -

hoz fû zött re mény for rá sa. Ilyen mo dell kí sér let pl.

Hankiss (1986). A „hat va nas évek” iro dal má nak, film mû -

vé szet ének, kép zõ mû vé szet ének, egyes tár sa da lom tu do -

mány ok nak (köz gaz da ság tan, szo ci o ló gia), a fi lo zó fi á nak

a vi rág zá sa már nem sok kal ké sõbb (lásd pl. Vi tá nyi

1982), s egyes dis kur zu sok ban má ig va la mi fé le „re ne -

szánsz ként” je le nik meg. En nek kri ti kai fe lül vizs gá la ta

egy elõ re csak rész le ge sen tör tént meg. Er re pél da Bí ró

Yvette szám ve té se, lásd Bí ró vál. (1991) be ve ze tõ jét.

65 Ez utób bi ak rend kí vül szí nes és ér de kes kör kép ét raj -

zol ta fel Kenedi (1992 [1989]), Klaniczay G. (2003), to váb -

bá egy sor do ku men tum film (Kis fa ludy And rás: Tör -

vény te len Mus kát li, El szállt egy ha jó a szél ben, Kresalek

Gá bor: A víz üze mû Moszk vics uta sai stb.). Lásd még Hor-

váth Sán dor ta nul má nyát e kö tet ben.

66 Fi lo zó fus-per (1989), Klaniczay J.–Sasvári szerk. (2003).

67 A „hat va nas évek” ma gyar film je i nek múlt szem lé le té -

rõl lásd Var ga Ba lázs ta nul má nyát e kö tet ben.
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nõt té vál va már a nyi tást él ték át, a gyer mek kor in kább zsi ge ri, el len ke zõ él mé nyei
után. A ma gyar or szá gi ’68-as nem ze dék ké pes egy nyel ven be szél ni a vi lág más ’68-
asaival – van kö zös nyel vük, kö zös zenéjük,68 vol tak ta lál ko zá sa ik, ame lyek re vis  sza em -
lé kez het nek. Kér dés, hogy ez a ge ne rá ció, s ve le a „hat va nas évek” men  nyi re ha tot ta
át, ter mé ke nyí tet te meg a tár sa dal mat itt és ott. A mé re te ik ben per sze a nyu ga ti ak hoz
nem ha son lít ha tó lá za dá sok le csen de sí té sé ben és kommercializálásában a ma gyar or -
szá gi rend szer sem volt alább va ló.

A „hat va nas évek” ma gyar tár sa dal ma tér ben és idõ ben nyit ha tott. A kö vet ke zõ
évek ben ki de rült, hogy kom mu nis ta rend szer tör té ne té ben egyik sem vál hat so ha tel -
jes sé. De tel je sen vis  sza csuk ni sem a nyu ga ti, sem a múlt ba ve ze tõ ka put nem si ke rült.
Ta lán ez a ma gyar „hat va nas évek” leg fon to sabb ho za dé ka, ami más szov jet tí pu sú tár -

sa dal mak kal ös  sze ha son lít va (ahol ezek a
ka puk sok kal to vább ma rad tak zár va) nem
ke vés.
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BARÁTH MAGDOLNA

MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ 

Ma gyar or szág kül kap cso la ta i ban a Szov jet unió az 1956-os for ra dal om utáni idõ szak ban
is az egyik leg fon to sabb (ha nem a leg fon to sabb) re lá ció volt, a ma gyar–szov jet kap -
cso la tok je len tõ sé gük nél fog va to vább ra is túl nõt tek a Kül ügy mi nisz té ri um ke re te in. 

A két or szág 1956 utá ni kap cso la tá nak tel jes kö rû, min den as pek tu s ra ki ter je dõ
be mu ta tá sa a for rá sok hi á nya, il let ve fel tá rat lan sá ga mi att ma még nem le het sé ges.
A ma gyar le vél tá ri anyag ku ta tá sá nak nin cse nek jog sza bá lyi aka dá lyai, de a Ká dár-
kor szak tör té ne té nek fel tá rá sá ra irá nyu ló ku ta tá sok nak még csak a kez de tén já runk.
Rá adá sul a ma gyar–szov jet vi szony be mu ta tá sá hoz el en ged he tet len len ne a szo ci a lis ta
or szá gok in teg rá ci ós szer ve ze tei, a KGST és a Var sói Szer zõ dés te vé keny sé gé nek ta -
nul má nyo zá sa is; ez utób bi te rü le ten a ku ta tó mun ka ép pen csak el kez dõ dött. Még
ros  szabb a hely zet az orosz le vél tá ri for rá sok kal. A KGST és a Var sói Szer zõ dés ot ta ni
ira tai ma még tel jes ség gel hoz zá fér he tet le nek. A szov jet kül ügyi do ku men tu mok csak
1964-ig ku tat ha tók, s az ira tok hoz va ló hoz zá fé rés na gyon eset le ges. 

Ma gyar or szág és a Szov jet unió kap cso la ta i nak tör té ne té ben 1956 ok tó be re–no -
vem be re egy faj ta vá lasz tó vo na lat je len tett. A ma gyar or szá gi ese mé nyek és az azok
meg is mét lõ dé sé tõl va ló fé le lem mind két ol dalt a kap cso la tok jel le gé nek új ra gon do lá -
sá ra ösz tö nöz te, s a szov jet ve ze tést ar ra kész tet te, hogy re ví zió alá ve gye a ke let- és
kö zép-eu ró pai or szá gok kal szem ben foly ta tott po li ti ká ját, meg vál toz tas sa an nak mód  -
sze re it és esz kö ze it. A szov jet kül po li ti kai irány vál tást azon ban nem le het csu pán a
len gyel or szá gi és a ma gyar or szá gi ese mé nyek hez kap csol ni. A vál to zás bi zo nyos je lei
már Sztá lin ha lá la után ér zé kel he tõ vé vál tak; a szov jet ve ze tés tö re ke dett a kap cso la tok
hi va ta los, ál lam kö zi ala pok ra he lye zé sé re, gya ko rib bá vál tak a párt- és ál la mi ve ze tõk
két- és több ol da lú ta lál ko zói, a kül po li ti kai lé pé sek egyez te té se.

Míg ko ráb ban az ún. né pi de mok ra ti kus or szá gok ban szol gá ló szov jet nagy kö ve -
tek szin te to tá lis el len õr zést gya ko rol tak a fo ga dó or szág po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa -
dal mi és kul tu rá lis éle te fe lett, 1954 ele jén a ha tás kör ét túl lé põ len gyel or szá gi szov jet
nagy kö vet a len gyel párt ügye i be va ló be avat ko zá sa mi att már ál lo más he lye el ha gyá -
sá ra kény sze rült. Az SZKP KB El nök sé ge 1954. feb ru ár 13-án tár gyal ta Popov var sói
szov jet nagy kö vet ügyét, akit sú lyo san el ma rasz tal tak azért, mert ál lí tó lag fi gyel men
kí vül hagy ta az SZKP KB és a szov jet kor mány ar ra vo nat ko zó uta sí tá sát, hogy a Szov -
jet unió nagy kö ve tei sem mi lyen mó don nem avat koz hat nak be a né pi de mok ra ti kus
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or szá gok bel ügye i be. A nagy kö vet nek fel rót ták, hogy Bieruttal va ló be szél ge té sei so -
rán hely te le nül ér tel mez te az SZKP KB ál tal a LEMP-nek adott ta ná cso kat, va la mint
szá mos kér dés ben ten den ci ó zu san ér té kel te a len gyel bel po li ti ka egyes kér dé se it és a
len gyel ve ze tõk tevékenységét.1 Az SZKP KB El nök sé gé nek Popov ügyé ben ho zott
1954. már ci us 29-i ha tá ro za ta fel hív ta a Szov jet unió né pi de mok ra ti kus or szá gok ban
szol gá ló va la men  nyi nagy kö vet ének fi gyel mét, hogy igaz sá go san és min den ol da lú an
tá jé koz tas sák a szov jet kor mányt a fo ga dó or szág bel- és kül po li ti ká já ról, s eköz ben ne
avat koz za nak be az or szá gok bel ügye i be. E ha tá ro zat sze rint a Szov jet unió nagy kö -
ve tei a kom mu nis ta és mun kás párt ok ve ze tõ szer ve i nek bár mi fé le ta ná cso kat és aján lá -
so kat csak az SZKP KB meg bí zá sá ból ad hat tak, s tar tóz kod ni uk kel lett a ta ná csok és
aján lá sok bár mi fé le sa ját értelmezésétõl.2

Hrus csov már 1956 feb ru ár já ban, az SZKP XX. kong res  szu sán tar tott elõ adói be -
szé dé ben ki je len tet te, hogy „a szo ci a liz mus or szá ga i nak fej lõ dé sét a tel jes önál ló ság és
füg get len ség jel lem zi mind a po li ti ká ban, mind a gazdaságban”.3 Ha bár ezt a ki je len -
té sét a sztá li ni irány vo nal tól va ló el ha tá ro ló dás ként ér tel mez ték, a kong res  szus ha tá -
ro za tá nak szö ve gé be nem ke rült be le, és a saj tó sem kommentálta.4

A szov jet kor mány – a ma gyar or szá gi fel ke lés ha tá sá ra ké szült – 1956. ok tó ber
30-i nyi lat ko za ta önk ri ti ku san el is mer te a múlt ban a szo ci a lis ta or szá gok kal kap cso -
lat ban el kö ve tett hi bá kat, és ki mond ta, hogy a szo ci a lis ta or szá gok „köl csö nös kap -
cso la ta i kat csak is a tel jes egyen jo gú ság nak, a te rü le ti in teg ri tás tisz te let ben tar tá sá nak,
az ál la mi füg get len ség nek és szu ve re ni tás nak, az egy más bel ügye i be va ló be nem avat  -
ko zás nak el ve i re épít he tik”. Azt is ki je len tet te, hogy kész meg vi tat ni a töb bi szo ci a -
lis ta or szág kor má nyá val azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják „a szo ci a lis ta
or szá gok gaz da sá gi kap cso la ta i nak to váb bi fej lesz té sét és erõ sí té sét avé gett, hogy ki -
küsz öböl je a gaz da sá gi kap cso la tok ban a nem ze ti szu ve re ni tás, a köl csö nös elõ nyök
és egyen jo gú ság el ve meg sér té sé nek bár mi fé le lehetõségeit.”5

Orlik sze rint a szov jet ve ze tés ezen az el vi ala pon foly ta tott tár gya lá so kat és kö -
tött meg ál la po dá so kat a szo ci a lis ta tá bor or szá ga i val 1956 végén–1957 el sõ felében.6

Nye zsinsz kij és Cselisev ugyan ak kor ar ra hív ják fel a fi gyel met, hogy ha bár a szov jet
kül po li ti ka doktrinális alap ja i ban 1953–64 kö zött va ló ban ra di ká lis vál to zá sok tör tén tek
(Hrus csov „újí tá sai” kö zé so rol ják pl. a kül po li ti kai lé pé sek ko or di ná ci ó ját), hi ba len -
ne azon ban eze ket el tú loz ni, s még in kább ide a li zál ni. Sze rin tük a Szov jet unió kül po -
li ti ká jában meg nyil vá nu ló új meg kö ze lí té si mó dok el le né re a szov jet ve ze tés Hrus csov
alatt sem tu dott tel jes egé szé ben meg sza ba dul ni a sztá li niz mus doktrinális bi lin cse i -

tõl – nem csu pán a ka pi ta lis ta, de a szo ci a -
lis ta or szá gok kal va ló vi szony ban sem –,
hi szen „»a szo ci a lis ta tá bor egy sé gé nek és
összeforrottságának« meg tar tá sa vé gett
Moszk va a ko ráb bi ak hoz ha son ló an min -
de nek elõtt az erõ sza kos nyo más gya kor lás
esz kö ze it alkalmazta”.7

1 Furszenko glav. red. (2003) 881. p. 

2 Uo. 882–883. p. 

3 Idé zi: Orlik red. (2000) 371. p.

4 Uo. 371. p.

5 A nyi lat ko za tot köz li: Gál et al. szerk. (1993) 65–67. p.

6 Orlik red. (2000) 372–376. p.
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Hrus csov 1964. ok tó be ri le vál tá sát kö ve tõ en a Brezsnyev-féle ve ze tés nem ho zott
lé nye gi vál to zá so kat a szov jet kül po li ti ká ban, an nak alap ja to vább ra is a bé kés egy más
mel lett élés és a pro le tár in ter na ci o na liz mus ma radt. Amint azon ban a szer zõk rá mu -
tat nak, az alap el ve ken be lül a pri o ri tá sok elég gyor san meg vál toz tak: fon to sab bá vált
a szo ci a lis ta or szá gok ös  sze for rott sá gá nak meg erõ sí té se, az ázsi ai, af ri kai, la tin-ame ri -
kai né pek nem ze ti-fel sza ba dí tó küz del mé nek tá mo ga tá sa – és csak ezt kö vet te a bé kés
egy más mel lett élés po li ti ká já nak folytatása.8

Ér vény ben ma rad tak Hrus csov kon cep ci o ná lis vál toz ta tá sai a kül po li ti kai egyez -
te té se ket il le tõ en is. En nek kü lön bö zõ for mái ala kul tak ki a párt- és ál la mi ve ze tõk ta -
lál ko zó já tól az in for má ció- és de le gá ció cse rén ke resz tül a kül ügy mi nisz te rek és az
egyes pár tok kül ügyi tit ká ra i nak rend sze res ta lál ko zó já ig. Az egyes lé pé sek egyez  te té se,
a kö zös ál lás pont ki dol go zá sa je len tõs elõ re lé pés volt a kül po li ti ká ban szov jet rész rõl
1953-ig al kal ma zott nyílt dik tá tu mok után (pl. Sztá lin ul ti má tum sze rû kö ve te lé se a
Mars hall-terv el uta sí tá sát vagy a ju go szláv el le nes kam pányt il le tõ en), de egy ben kor lá -
toz ta is az egyes or szá gok szu ve re ni tá sát. A gya kor lat ban ugyan is va la men  nyi or szág
a kö zö sen ki dol go zott irány vo na lat haj tot ta vég re, s sa ját ér de kek ér vé nye sí té se csak
ab ban az eset ben volt le het sé ges, ha az nem mon dott el lent az ál ta lá nos irányvonal -
nak.9 A „kor lá to zott szu ve re ni tás” dokt rí -
ná ját Brezs nyev leg erõ tel jes eb ben az 1968-as
cseh  szlo vá ki ai be vo nu lás elõ ké szí té se kor és
a fegy ve res in ter ven ció iga zo lá sá ra al kal -
maz ta, de ide o ló gi ai kon  túr ja it már Hrus -
csov alatt megrajzolták.10

Mind ezek kel együtt nem osz tom azt
a vé le ményt, hogy a szov jet kor mány 1956.
ok tó ber 30-i nyi lat ko za ta csu pán tak ti kai
lé pés volt, és a ma gyar for ra da lom le ve ré -
sét kö ve tõ en azon nal el is feledték.11 Ugyan  -
ak kor ta gad ha tat lan, hogy az ab ban fog -
lalt el vek ér vé nye sü lé se a Ká dár-kor mány
ki ne ve zé sét kö ve tõ el sõ he tek ben Ma gyar -
or szág te kin te té ben egy ál ta lán nem volt ér -
zé kel he tõ, sõt a be avat ko zás a sztá li ni idõ -
ké nél is erõ tel je sebb és köz vet le nebb volt.
A Szov jet unió erõ szak szer ve ze te i nek kép -
vi se lõi és az SZKP KB meg bí zá sá ból 1956.
no vem ber kö ze pé tõl de cem ber ele jé ig Ma -
gyar or szá gon tar tóz ko dó szov jet po li ti ku -
sok nem csak be avat koz tak a ma gyar
ügyek be, de sok szor úgy vi sel ked tek, mint
az or szág iga zi urai.12

7 Nyezsinszkij–Cselisev (1995) 34–35. p.

8 Uo. 35. p.

9 Smeljov red. (2002) 286–287. p.

10 Nyezsinszkij és Cselisev a kom mu nis ta és mun kás -

párt ok 1957. no vem be ri és 1960. no vem be ri ta lál ko zó ján

meg fo gal ma zott nyi lat ko za tok egyes ki té te le it hoz ta fel

er re pél da ként. Nyezsinszkij–Cselisev (1995) 36–37. p.

11 Vö. Bé kés (2000) 796. p.

12 Az SZKP KB El nök sé ge no vem ber 10-én ar ról dön tött,

hogy a hely zet nor ma li zá lá sa ér de ké ben Ma gyar or szág ra

kül dik Szuszlovot és Arisztovot. Andropov nagy kö ve tet

uta sí tot ták, hogy ke res se fel Ká dár Já nost, és kö zöl je ve -

le: mi vel Moszk vá ban ko moly ag go da lom ra ad okot, hogy

az or szág ban és kü lö nö sen Bu da pes ten az élet nor ma li zá -

lá sa és a po li ti kai kon szo li dá ció na gyon las san ha lad, cél -

sze rû nek tart ják, hogy Bu da pest re küld jék a KB tit ká ra it

és né hány gaz da sá gi szak em bert, akik Ká dár se gít sé gé re

le het nek az el lá tás meg szer ve zé sé ben, a köz le ke dés hely -

re ál lí tá sá ban és egyéb ügyek ben. Andropov az SZKP KB

El nök sé ge ne vé ben ar ról biz to sí tot ta Ká dárt, hogy va la -

men  nyi en nem hi va ta lo san tar tóz kod nak majd Ma gyar -

or szá gon, és ki zá ró lag a ma gyar párt ve ze tés uta sí tá sa

alap ján fog nak te vé keny ked ni. No vem ber 14-én Szusz lo -
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Az MSZMP leg szû kebb ve ze té sé nek tag jai tu da tá ban vol tak an nak, hogy a szov jet
párt meg bí zot tak ma gyar or szá gi te vé keny sé ge és a szov jet csa pa tok je len lé te ki ál tó
el lent mon dás ban áll a ma gyar nép hez in té zett no vem ber 4-i fel hí vá suk ban tett ígé ret -
tel, hogy biz to sít ják a nem ze ti füg get len sé get és szu ve re ni tást. Az MSZMP ide ig le nes
ve ze tõ tes tü le te i ben 1956 no vem be re fo lya mán több ször szó ba ke rült a ma gyar–szov -
jet vi szony, s a kér dés gya kor la ti lag a ma gyar párt- és kor mány kül dött ség moszk vai lá -
to ga tá sá ig na pi ren den ma radt. Az MSZMP IKB 1956. no vem ber 11-i ülé sén elõbb Fe -
hér La jos, majd hoz zá csat la koz va Föl des Lász ló ja va sol ta, hogy az MSZMP for dul jon
az SZKP-hoz, hív ja ös  sze a nyolc szo ci a lis ta párt ve ze tõ it, és tár gyal ják meg, hogy mi -
lyen ala pok ra he lyez zék a szo ci a lis ta pár tok együtt mû kö dé sét. A ja vas la tot Föl des az -
zal in do kol ta, hogy Szuszlovnak a Nagy Ok tó be ri Szo ci a lis ta For ra da lom tisz te le té re
ren de zett ün nep sé gen el mon dott be szé dét ol vas va olyan ér zé se van, hogy a Szov jet -
unió Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá ga nem von ta le a kel lõ kö vet kez te té se ket
az el múlt 6–8 év ben, vagy akár 1945 óta foly ta tott po li ti ká ját il le tõ en, ezért „a Szov jet -
unió ér de ké ben, de az egész nem zet kö zi mun kás moz ga lom ér de ké ben is szo rí ta ni
kell az elv tár sa kat, hogy vál toz tas sa nak ezen a politikán”.13

A Fehér–Földes-javaslat ha tá ro za ti szint re emel ke dett, és en nek meg fe le lõ en Ká -
dár no vem ber 12-én le ve let írt Hrus csov nak, amely ben ja va sol ta, hogy az SZKP, va la -
mint a né pi de mok ra ti kus or szá gok test vér párt ja i nak kül döt tei ta nács koz za nak az
egy más kö zöt ti vi szony ról, il let ve azon be lül a nem ze ti kér dés rõl a ma gyar or szá gi ese -
mé nyek ta pasz ta la tai alap ján, és en nek elõ ké szí té sé re az SZKP KB El nök sé ge két-há -
rom tag já nak Ma gyar or szág ra kül dé sét ja va sol ta. A vá lasz már más nap, no vem ber 13-
án meg ér ke zett: Hrus csov egyet ér tés ét fe jez te ki a ta nács ko zás ös  sze hí vá sá val, és kö -
zöl te, hogy a Bu da pes ten tar tóz ko dó Szuszlov és Arisztov, il let ve a na po kon be lül oda
ér ke zõ Malenkov meg tár gyal ják ve le az elõ ké szí tés sel kap cso la tos kérdéseket.14

A két or szág kö zöt ti vi szony tisz tá zá sá nak kér dé sét Ká dár a szov jet párt el nök ség
Bu da pes ten tar tóz ko dó ve ze tõi elõtt is fel ve tet te. Mint az Malenkovék 1956. no vem -
ber 22-i, az SZKP Köz pon ti Bi zott sá gá nak kül dött je len té sé bõl ki tû nik, Ká dár sze rint
„a nem ze ti kér dés a ma gyar ese mé nyek fé nyé ben min de nek elõtt a szu ve re ni tás és
füg get len ség kér dé se. […] A tö me gek tud ni akar ják […] ho gyan ala kul nak a to váb bi -
ak ban Ma gyar or szág és a Szov jet unió, va la mint a töb bi szo ci a lis ta or szág köl csö nös
kap cso la tai. […] a szu ve re ni tás ról, a füg get len ség rõl, az egy más bel ügye i be va ló be
nem avat ko zás ról, mint olyan el vek rõl, ame lye ken a Szov jet unió és a né pi de mok ra -
ti kus or szá gok kö zöt ti kap cso la tok nyug sza nak, ko ráb ban is több ször nyi lat koz tunk.
A gya kor lat ban azon ban eze ket az el ve ket nem min dig tar tot tuk be. […] Konk ré tan

meg kell mon da nunk a nép nek, ho gyan
fog nak a gya kor lat ban meg va ló sul ni ezek
az el vek a jö võ ben. Tisz táz ni kell a pár tok
kö  zöt ti vi szonyt, ezt kö ve tõ en az ál la mi vo -
na lat, és meg fe le lõ táv la tot kell ad ni a kér -
désnek.”15 Ká dár János a szov jet kor mány

vékhoz csat la ko zott Malenkov is. Szereda–Sztikalin red.

(1998) 637–638. p.

13 Némethné–Sipos szerk. (1993) 47. p.

14 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) M-KS-288. f. 9/1956/

7. õ. e.
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1956. ok tó ber 30-i nyi lat ko za tá nak to vább fej lesz té sé re és konk re ti zá lá sá ra tett ja vas la tot,
ami sze rin te le he tõ vé ten né, hogy Ma gyar or szág füg get len sé gé nek és szu ve re ni tá sá -
nak kér dé sé ben „po zi tív” párt- és kor mány prog ra mot dol goz za nak ki. A már idé zett
no vem ber 11-i IKB ülé sen el hang zot tak alap ján a szov jet po li ti ku sok ar ra a kö vet kez -
te tés re ju tot tak, hogy a ma gyar párt ve ze té sen be lül akad nak olya nok, akik haj la mo sak
bí rál ni az SZKP-nak a né pi de mok ra ti kus or szá gok kal kap cso la tos po li ti ká ját, s eb ben
a bí rá lat ban ha son ló sá got vél tek fel fe dez ni Ti to pulai be szé dé vel. 

A két ol da lú vi szonyt il le tõ en a leg éle seb ben ta lán Föl des Lász ló fo gal ma zott az
Ide ig le nes Köz pon ti Ve ze tõ ség 1956. de cem ber 2–3-i ülé sén a párt fel ada ta i val kap cso -
la tos vi tá ban. Sze rin te az MSZMP-nek két kér dést kell meg vá la szol nia: „Az egyik a
Szov jet uni ó hoz va ló vi szo nyunk kér dé se. […] Ne künk nyi lat koz ni kell ar ról, hogy
[a] Szov jet uni ót to vább ra is pél da ké pünk nek te kint jük, há lá sak va gyunk, hogy is mét
se gí tett ne künk, de ugyan ak kor meg kell mon da nunk, hogy mi ben kell új ala pok ra
he lyez ni vi szo nyun kat [….] Meg kell mon da ni, hogy önál ló ak és füg get le nek va gyunk
[…] Meg kell mon da ni, úgy ahogy érez zük és gon dol juk, úgy ahogy a Szov jet unió is
gon dol ja és dek la rál ja, az egyen jo gú ság alapján.”16

Fel te he tõ leg az új alap el vek rög zí té sé nek szán dé ká val szü le tett az az 1956. de -
cem ber 12-i kel te zé sû, alá írás nél kü li do ku men tum is, amely Ap ró An tal mi nisz ter el -
nök-he lyet te si ira tai kö zött ma radt fenn, és „A szov jet–ma gyar vi szony kérdéséhez”17

cím mel meg le he tõ sen kri ti ku san elem zi a két ol da lú kap cso la to kat 1945-tõl 1956-ig.
Olyan kér dé se ket fe sze get, ame lyek elõt te és még jó val ké sõbb is ta bu nak szá mí tot tak
(a szov jet had se reg je len lé te, a Szov jet uni ó nak a volt ma gyar or szá gi né met tu laj don ra
tá masz tott, mint egy négy mil li árd fo rin tot ki te võ – a do ku men tum ké szí tõ je sze rint
tel je sen jog ta lan és meg en ged he tet len – követelése, az MDP és az SZKP kö zöt ti füg -
gel mi vi szony). A do ku men tum ké szí tõi ja vas lat for má já ban pró bál ták kör vo na laz ni,
ho gyan kép ze lik el azt a po li ti kai ál lás fog la lást a Szov jet unió ré szé rõl, amely „új és
he lyes” ala pok ra he lyez het né a szov jet–ma gyar vi szony fej lõ dé sét. Eb ben a ter ve zett szov  -
jet nyi lat ko zat ban a szov jet kor mány nak kö te le zett sé get kel lett vol na vál lal nia ar ra,
hogy a ma gyar or szá gi bel sõ hely zet meg szi lár du lá sá val egy idõ ben ki von ja csa pa ta it
Bu da pest rõl, és amint a nem zet kö zi hely zet ala ku lá sa ezt le he tõ vé te szi, Ma gyar or -
szág te rü le té rõl is, va la mint ar ra, hogy a ma gyar kor mán  nyal kö zö sen fe lül vizs gál ja
a két or szág kö zöt ti gaz da sá gi és ke res ke del mi kap cso la to kat, a hely ze tet a nyil vá nos -
ság elé tár ja, és ki ja vít ja mind azt, ami ezek ben a kap cso latok ban hát rá nyo san érin -
tet te a ma gyar nép gaz da sá got. A nyi lat ko zat ban an nak is sze re pel nie kel lett vol na,
hogy az SZKP min den te kin tet ben az egyen jo gú ság alap ja i ra kí ván ja he lyez ni kap cso -
la ta it a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt tal. Sem a nem zet kö zi je len tõ sé gû kér dé sek
meg vi ta tá sá tól, sem a ta pasz ta la tok ki cse ré lé sé tõl, sem az elv tár si ta ná csok tól nem
fog el zár kóz ni, de az MSZMP po li ti ká já -
nak ki ala kí tá sát, vég re haj tá sát és ve ze té sé -
nek a kér dé sét a párt bel ügy ének te kin ti. 

15 Szereda–Sztikalin (1993) 172. p. 

16 Némethné–Sipos szerk. (1993) 157–158. p. 

17 MOL XIX-A-2-gg 39. d.

35MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ



A fel jegy zés ben rög zí tett vé le mény nem vált hi va ta los állásponttá,18 de né hány
prob lé ma (mint pl. a Szov jet uni ó nak át adott né met ja vak meg vál tá sá ért fi ze ten dõ tar -
to zás el en ge dé se) fel ke rült be lõ le az 1957 ja nu ár já ban kez dõ dött gaz da sá gi tár gya lá sok
na pi rend jé re. A ma gyar ve ze tés nem akar ta ki élez ni a két ol da lú vi szonyt, s eb ben nyil -
ván va ló an sze re pet ját szott Ká dár ék – el sõ sor ban gaz da sá gi szem pont ból – ki szol gál -
ta tott hely ze te. A szov jet párt ve ze tés nek kül dött be szá mo lók ból jól lát szik, hogy a
ma gyar párt ve ze tõ no vem ber fo lya mán szá mos alap ve tõ kér dés ben (az ok tó ber 23-i
ese mé nyek jel le gé nek ér té ke lé se, a Nagy Im ré hez va ló vi szony, a több párt rend szer
kér dé se, a szov jet csa pa tok ki vo ná sa) fel ad ta ere de ti ál lás pont ját, s de cem ber re ma ga
is a ke mé nyebb po li ti kai irány vo nal egyik kép vi se lõ jé vé vált. Ká dár va ló szí nû leg nem
tu dott sza ba dul ni at tól a gon do lat tól, hogy ha nem felel meg a szov jet igé nye knek,
egy hoz zá ké pest „bal ra” ál ló gar ni tú rát bíz hat nak meg a kor mány zás sal. Fé lel me nem
volt tel je sen alap ta lan, hi szen Rákosiék eset le ges vis  sza té ré se gya kor la ti lag egé szen 1957
ta va szá ig nyi tott kér dés volt. Ká dár va ló szí nû leg azt is be lát ta, hogy na gyobb po li ti -
kai moz gás tér re csak úgy te het szert, a gyám ság tól csak ab ban az eset ben sza ba dul -
hat meg, ha el nye ri a szov jet ve ze tés bi zal mát. Ez pe dig csak akkor si ke rül he tett, ha
tel je sí tet te a szov jet kö ve te lé se ket. (Rá adá sul Kádáréknak nem csu pán a szov je tek, de
a tá bor or szá gai elõtt is bi zo nyí ta ni kel lett, hogy ké pe sek a ren det fenn tar ta ni és a
ha tal mat megszilárdítani.19)

A Ká dár-fé le ve ze tés ki szol gál ta tott sá gá ban nem kis sze re pet ját szott az a tény,
hogy az 1956. ok tó ber–no vem be ri fegy ve res har cok, a sztráj kok, a nyers anyag- és
ener gia hi ány kö vet kez té ben a ma gyar gaz da ság vál sá gos hely zet ben volt. Az ipa ri ter -
me lés 1956 no vem be ré ben csak 10%-a volt az elõ zõ há rom ne gyed év ha vi át la gá nak, a
szén ki ter me lés gya kor la ti lag szü ne telt, az ener gia ter me lés har ma dá ra-ne gye dé re esett
vis  sza. A leg sür ge tõbb gaz da sá gi prob lé mák (élel mi szer-, nyers anyag- és ener gia el lá -
tás) meg ol dá sa nél kül a po li ti kai kon szo li dá ció is le he tet len né vált vol na. Eb ben a hely -
zet ben azon ban csak a Szov jet uni ó tól és a szo ci a lis ta tá bor or szá ga i tól re mél het tek se -
gít sé get. 1956 végén–1957 ele jén a szov jet gaz da sá gi se gít ség nyúj tás lét kér dés volt a
Ká dár-fé le ve ze tés szá má ra, s mi vel Ma gyar or szág füg gõ sé ge egé szen a rend szer -
vál tá sig nem eny hült, a gaz da sá gi kér dé sek a két ol da lú kap cso la tok ban mind vé gig

ér zé keny po li ti kai prob lé mát is je len tet tek. 
Hrus csov nak írt no vem ber 23-i és de -

cem  ber 11-i le ve lé ben Ká dár a gaz da sá gi ka  -
taszt ró fa el ke rü lé se ér de ké ben sür gõs
gaz  da sá gi és pénz ügyi se gít sé get kért a
szov  jet kor mány tól. A szov jet párt fõ tit ká -
ra de cem ber 14-i vá lasz le ve lé ben kész nek
mu tat ko zott a gaz da sá gi se gít ség nyúj tás -
ra; a konk rét ma gyar igé nyek rész be ni tel -
je sí té se mel lett 200 mil lió ru bel arany- és
sza bad de vi za-hi telt he lye zett kilátásba.20 Vá -

18 A do ku men tum ra va la ki utó lag, kéz írás sal fel je gyez -

te: „Nem hi va ta los ál lás pont.”

19 A no vem ber fo lya mán Ma gyar or szág ra lá to ga tó ro -

mán és ke let né met po li ti ku sok a szov je tek hez ha son ló

szel lem ben pró bál ták Ká dárt a ha tá ro zot tabb és ke mé -

nyebb fel lé pés irá nyá ba el moz dí ta ni. Lásd a ma -

gyar–NDK tár gya lá sok ról a né met fél ál tal ké szí tett és az

SZKP-nak is el jut ta tott fel jegy zést. Rosszijszkij Goszu -

darsztvennij Arhiv Novejsej Isztorii (RGANI) f. 5. op. 28.

gy. 395.
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lasz le ve lé ben utalt ar ra is, hogy a fel ve tett to váb bi gaz da sá gi kér dé sek meg tár gya lá sá -
ra (a szén ter me lés hely ze té nek és pers pek tí vá já nak vizs gá la ta) a szov jet de le gá ció akár
de cem ber fo lya mán kész Bu da pest re utaz ni. A szov jet kor mány kül dött ség és a ma gyar
gaz da ság po li ti ku sok kö zött 1956 de cem be re és 1957 ja nu ár ja kö zött több két ol da lú meg -
be szé lés re ke rült sor. A szén bá nyá szat hely ze tét vizs gá ló szov jet szak em be rek 1957.
ja nu ár 26-án ta lál koz tak Ap ró An tal lal, és rész le tes tá jé koz ta tást ad tak ta pasz ta la ta -
ik ról és ész re vé te le ik rõl, va la mint a ma gyar gaz da sá gi hely zet tel kap cso lat ban ki ala kult
vé leményükrõl.21 Ez a vé le mény meg ha tá ro zó fon tos sá gú volt, hi szen a szov jet de le -
gá ci ót Pautyin, a szov jet terv hi va tal el sõ el nök he lyet te se ve zet te, és ja nu ár 15-én Bu -
da pes ten meg kez dõd tek a ma gyar–szov jet gaz da sá gi tár gya lá sok. En nek so rán a ma -
gya rok há rom kér dés cso port ban akar tak meg ál la po dás ra jut ni: a két ol da lú gaz da sá gi
kap cso la tok ban Ma gyar or szág szá má ra oko zott kár meg té rí té se, a ma gyar gaz da sá gi
hely zet sta bi li zá lá sá hoz szük sé ges se gít ség, il let ve a gaz da sá gi struk tú ra át ál lí tá sá hoz
igényelt be ru há zá si hitel.22

1957. ja nu ár 21-én a ma gyar fél át adott egy tá jé koz ta tó anya got a szov jet kor mány  -
de le gá ció ré szé re a ma gyar nép gaz da ság fej lesz té sé nek egyes kér dé se i rõl, amely nek
az volt a funk ci ó ja, hogy meg ala poz za a ma gyar kor mány be ru há zá si hi tel ké rel mé nek
indokoltságát.23 A ja nu ár 22-i tár gya lá so kat ma gyar rész rõl Kiss Ár pád, szov jet rész -
rõl Szemicsasztnov kül ke res ke del mi mi nisz ter he lyet tes ve zet te. A ma gyar tár gya ló
de le gá ció ös  szes sé gé ben négymil li árd ru bel be ru há zá si hi tel fel vé tel ének szán dé ká ról
tá jé koz tat ta szov jet part ne rét, ame lyet el kez dett be ru há zá sok be fe je zé sé re, az ener -
gia el lá tás fej lesz té sé re (en nek ke re té ben a ro mán gáz- és a szov jet vil la mos ener gia-im -
port mel lett 100 MW-os atom erõ mû meg épí té se is sze re pelt vol na), va la mint a ma gyar
nép gaz da ság egyes ága i nak (hír adás tech ni ka, dízelmotorgyártás, mû trá gya gyár tás)
fej lesz té sé re for dí tot tak volna.24 Pautyin a ma gyar be ru há zá si el kép ze lé sek cél sze rû sé -
gét és gaz da sá gos sá gát il le tõ en több eset ben két sé ge i nek adott han got, és óva tos ság ra
in tet te a ma gyar gaz da sá gi szak em be re ket. Az atom erõ mû ter ve zett meg épí té sé nél
a gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok el vég zé sé nek szük sé ges sé ge mel lett po li ti kai szem pont ok-
ra is fel hív ta a fi gyel met: „ez egy olyan kér dés, ame lyet szin tén ala po san meg kell gon -
dol ni, ne hogy úgy jár junk, mint a Du nai Vas mû ese té vel, hogy vé gül is az ut ca hang -
ja sze rint a Szov jet unió kényszerí tette Ma -
gyar or szá got ar ra, hogy a Du nai Vas mû vet
megépítse”.25 (Az atom erõ mû kér dé se az
ak ko ri tár gya lá sok na pi rend jé rõl vé gül le
is ke rült, mi u tán egyet ér tet tek ab ban, hogy
ar ról kü lön meg ál la po dás ra van szük ség.
Ugyan csak po li ti kai meg fon to lás ból ve tet -
te el a szov jet de le gá ció ve ze tõ je a szé les
nyom tá vú vas út vo nal meg épí té sé nek gon -
do la tát.) Szemicsaszt nov azt kér te ma gyar
part ne re i tõl, hogy ké ré sü ket a ter ve zett

20 MOL M-KS-288. f. 9/1956/7. õ. e.

21 A meg be szé lés rõl ké szült fel jegy zést lásd MOL XIX-

A-2-gg 39. d. 

22 Fel jegy zés a Szov jet uni ó val fo lyó gaz da sá gi és pénz -

ügyi tár gya lá sok ról. MOL M-KS-288. f. 23/1957/21. õ. e.

23 Tá jé koz ta tás a szov jet kor mány de le gá ció ré szé re a ma -

gyar nép gaz da ság fej lesz té sé nek egyes kér dé se i rõl. MOL

XIX-A-2-gg 39. d. 

24 Uo. 

25 Uo. 
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ob jek tu mok rész le tes le írá sá val, az épí té si költ sé gek fel tün te té sé vel, a gaz da sá gos sá gi
szá mí tá so kat mel lé kel ve, írás ban is ad ják át, s azt a szov jet szer vek majd ta nul má -
nyoz ni fog ják. A tár gya lá so kat ér té ke lõ Kiss Ár pád el is mer te, hogy né hány ma gyar
ké rést va ló ban ala po san meg kell vizs gál ni, fõ leg ab ból a szem pont ból ne hogy „túl erõl -
te tett fel ada tok elé ál lít suk” a gazdaságot, de sze rin te a szov jet fe let egy ál ta lán nem
lep te meg, hogy a ma gyar fél ilyen ös  sze gû be ru há zá si köl csön igé nyé vel lé pett fel. 

A de le gá ció el uta zá sa elõtt Ap ró An tal még egy ta lál ko zást kez de mé nye zett a
szov jet terv hi va tal el nök he lyet te sé vel, Pautyinnal. Az 1957. ja nu ár 31-én le zaj lott meg -
be szé lés sel Ap ró nak az volt a cél ja, hogy meg is mer je a szov jet gaz da ság po li ti kus vé -
le mé nyét a ma gyar gaz da ság hely ze té rõl, és ta ná csot kér jen tõ le a be fe je zet len be ru -
há zá so kra, a ma gyar ex port-im port ter ve kre, a pénz ügyi hely ze tre vonatkozóan, mert
mint ír ta: „A hely ze tünk rend kí vül ne héz, a gaz da sá gi ve ze tés gyen ge lá bon áll, a po -
li ti kai mun ka most kezd erõ söd ni, a köz gaz dász ok fe jé ben za va rok van nak a ki bon -
ta ko zást ille tõen.”26

Pautyin – mi köz ben hang sú lyoz ta, hogy az el mon dot tak szi go rú an ma gán vé le -
mény nek te kin ten dõk – éles kri ti kát fo gal ma zott meg a ma gyar gaz da ság po li ti kai el -
kép ze lé sek kel, il let ve az el kép ze lé sek hi á nyá val ös  sze füg gés ben. Sze rin te an nak el le né -
re, hogy so kat be szél nek a ma gyar sa já tos sá gok fi gye lem be vé tel ének szük sé ges sé gé rõl,
eze ket szer ve zé si kér dés nek te kin tik, és a hang súlyt nem a gaz da sá gi fej lõ dés tény le ges
irá nyá nak meg ha tá ro zá sá ra fek te tik. Sze rin te an nak meg is me ré sé hez nem frá zi sok ra
és a ró la va ló be szél ge tés re, ha nem ko moly, ala pos és el mé lyült mun ká ra van szük ség.
A ma gyar gaz da sá gi hely zet ér té ke lé se kor nem hagy ta szó nél kül Ma gyar or szág hosz  -
szú le já ra tú be ru há zá si köl csön re vo nat ko zó igé nyét sem. Pautyin sze rint a kért négy -
mil li árd ru bel túl zott volt, az er re irá nyu ló ké rést ala po san meg kell in do kol ni. Er re
sze rin te azért is szük ség len ne, mert a szov jet nép rend kí vül nagy ál do za to kat hoz.
„Fon tos, hogy a szov jet nép meg ért se azt, hogy Ma gyar or szág va ló ban rá szo rul a se -
gít ség re.” A szov jet terv hi va tal el nök he lyet te se azt nem ta gad ta, hogy Ma gyar or szág -
nak bi zo nyos se gít ség re szük sé ge van: a mû trá gya gyár meg épí té sét il le tõ en nem vol -
tak ag gá lyai, és egyet ér tett a Du nai Vas mû be fe je zé sé nek szük sé ges sé gé vel is, mert
ha bár – mint el mond ta – „ha an nak ide jén részt vett vol na az el ha tá ro zás nál, ak kor
el le nez te vol na, most vi szont már min den vi ta er rõl a kér dés rõl üres és meddõ”.27

A be szél ge tés vé gén Pautyin is mé tel ten ag go dal má nak adott han got, ami ért sze -
rin te az Or szá gos Terv hi va tal nak nin csen meg ala po zott irány vo na la, és erõ tel je sen
hang sú lyoz ta a táv la ti fej lesz té si terv ki dol go zá sá nak szük sé ges sé gét. Sze rin te ha bár
az OT-ban sok jól kép zett ká der dol go zik, lé nye gé ben a ré gi ter ve ket pró bál ják elég
sze ren csét len mó don át ja ví ta ni, ezért – mint mond ta – „Na gyon sze ret né, ha a kor -
mány ré szé rõl is nagy súlyt he lyez né nek ar ra, hogy a Terv hi va tal most már vég re ko -

mo lyan ha tá roz za meg né hány ipar ág sor -
sát, hogy az a so kat han goz ta tott ma gyar
sa já tos ság ne csak frá zis le gyen, ha nem an -
nak ko moly anya gi ala pot adjanak.”28

26 MOL XIX-A-2-gg 39. d. 716-/17/57. II. 12.

27 Uo.

28 Uo.
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A szov jet tár gya ló kül dött ség feb ru ár el sõ nap ja i ban a ma gyar el kép ze lé sek
egyez  te té sé re vis  sza uta zott Moszk vá ba. Mi vel az egyez mény alá írá sa nél kül utaz tak
el, Kiss Ár pád a szov jet nagy kö vet elõtt ag go dal má nak adott ki fe je zést, hogy el uta zá -
suk Ma gyar or szá gon nem vált-e ki ked ve zõt len be nyo mást. Mind azo nál tal Kiss Ár pád,
va la mint Vályi Pé ter Andropovnál tett lá to ga tá sá nak va ló szí nû leg az volt a funk ci ó ja,
hogy a nagy kö ve ten ke resz tül is igye kez ze nek meg gyõz ni a szov jet ve ze tést a ma gyar
ké ré sek meg ala po zott sá gá ról. A két ma gyar gaz da ság po li ti kus az zal ér velt, hogy „az
ilyen hi tel nyúj tás po li ti ka i lag ked ve zõ len ne a szov jet kor mány nak, mi vel Ma gyar or -
szá gon sok em ber a gaz da ság po li ti kai hi bá kat ös  sze kap csol ja a Szov jet unió fe le lõs sé -
gé vel eb ben az ügyben”.29

Ha bár Pautyin elég egy ér tel mû en és több ször is el mond ta, hogy a ma gyar hi tel -
igényt túl zott nak és meg ala po zat lan nak tart ja, az 1957. már ci u si ma gyar–szov jet tár -
gya lá sok elõ ké szí té sé vel fog lal ko zó ma gyar gaz da sá gi szak em be rek feb ru ár 8-i fel -
jegy zé sük ben en nek el le né re he lyes nek tar tot ták a négymil li árd ru bel ös  sze gû, 1958–61
kö zött fo lyó sí tan dó hi tel fel ve té sét (ha bár pers pek ti vi kus fej lesz té si ter vek hi á nyá ban
nem tud ták még konk ré tu mok kal té te le sen alá tá masz ta ni), és an nak a vé le mé nyük -
nek ad tak han got, hogy a kor mány tár gya lá so kon vál to zat la nul ezt az ös  sze get kel le ne
felvetni.30

A ma gyar ké rés nyo ma té ko sí tá sa ér de ké ben Ap ró An tal 1957. feb ru ár 20-án 15 ol -
da las le vél lel for dult Arisztov KB-tit kár hoz, amely ben a ma gyar gaz da sá gi ne héz sé gek
rész le tes be mu ta tá sa és a hi tel ké re lem in dok lá sa mel lett a ma gyar–szov jet pénz ügyi
tár gya lá sok so rán fel ve tõ dött öt kér dés ben kér te a szov jet fél ked ve zõ döntését.31

Az SZKP KB El nök sé ge 1957. feb ru ár 28-i ülé sén tár gyal ta a ma gyar kor mány de -
le gá ci ó val foly ta tan dó tár gya lá sok kér dé se it. A Szov jet unió Mi nisz ter ta ná csa El nök -
sé gé nek kül gaz da sá gi kér dé sek kel fog lal ko zó bi zott sá ga az SZKP KB-nak be nyúj tott
elõ ter jesz té sé ben a Ma gyar or szág nak nyúj  tan dó gaz da sá gi és mû sza ki se gít ség nyúj -
tás ra 1750 mil lió ru belt, eb bõl 1957-re 1000 mil li ót ja va solt. Ez az ös  szeg ma gá ban fog -
lalt 540 mil lió ru bel nyi áru hi telt, va la mint
240 mil lió ru bel ér té kû sza ba don fel hasz -
nál ha tó va lu ta hi telt; a ko ráb ban fel vett 154
mil lió ru belt ki te võ hi te lek tör lesz té sé nek
el ha lasz tá sát 10 év re, 1961-tõl kezd ve; Ma -
gyar or szág 458 mil lió ru bel nyi fegy ver vá -
sár lá si hi te lé nek el en ge dé sét, va la mint a né -
met ja vak Ma gyar or szág nak tör tént el adá -
sa után fenn ma radt tar to zás le írá sát stb.32

Szemicsasztnov már ci us 12-én nyúj -
tot ta át Ká dár Já nos nak a szov jet kor mány
vá la szát azok ra a gaz da sá gi kér dé sek re,
ame lye ket a ma gyar és szov jet de le gá ció
1956. december–1957. ja nu ár fo lya mán tár -

29 Arhiv Vnyesnyej Polityiki Rosszijszkoj Federacii (AVP

RF) f. 077. op. 38. papka 192. gy. 5.

30 MOL XIX-A-2-gg 39. f. 1057/21/a.

31 Ezek a kö vet ke zõk vol tak: 1. a spe ci á lis szál lí tá sok (ha -

di anyag) so rán ke let ke zett 470 mil lió ru bel ma gyar adós -

ság tör lé se; 2. a volt né met ja vak ki fi ze té sé ben fenn ma -

radt 1047 mil lió fo rint adó ság tör lé se; az 1950–55 kö zöt ti

nem ke res ke del mi fi ze té sek so rán ke let ke zett ma gyar

károk meg té rí té se mint egy 100 mil lió ru bel ös  szeg ben; 4.

a 15 év re nyúj tott ko ráb bi hi tel ka mat fi ze té sé nek mó do -

sí tá sa; 5. 244 mil lió ru bel ko ráb ban nyúj tott hi tel tör lesz té -

sé nek át üte me zé se. MOL XIX-A-2-gg 39. d. 

32 Furszenko red. (2003) 994. p.
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gyalt. A szov jet fél majd nem min den ma gyar ké rés nek ele get tett; az Ap ró An tal le ve -
lé ben fel ve tett ké ré sek ked ve zõ el bí rá lá sa mel lett ígé re tet tett ar ra, hogy meg vizs gál ják
a ma gyar or szá gi ipa ri üze mek épí té sé hez nyúj tan dó gaz da sá gi és pénz ügyi se gít ség
kér dé sét (en nek mér té két ké sõb bi tár gya lá sok ha tá roz ták vol na meg), egyet ér tett a
Ma gyar or szág te rü le tén tar tóz ko dó szov jet had se reg ál tal igény be vett szol gál ta tá sok
sza bá lyo zá sá ban, és kész nek mu tat ko zott a szov jet had se reg ma gyar or szá gi jo gi stá -
tu sá ra vo nat ko zó egyez mény meg kö té sé re is. 

A szov jet kor mány tól ér ke zett vá lasz jegy zék azon ban mint egy 520 mil lió ru bel
ér té kû áru hi tel ké rel met uta sí tott vis  sza, ami a ma gyar gaz da ság szá má ra rend kí vül
ne héz hely ze tet te rem tett. A vég ered mény azon ban ked ve zõ en ala kult: Hrus csov már
az el sõ tár gya lás al kal má val ki lá tás ba he lyez te a hi tel kér dés új ra tár gya lá sát, s ígé re tet
tett ar ra, hogy a szov jet kül dött ség tag jai még egy szer ta nács koz nak ar ról „ho gyan
le het ne meg ta lál ni azo kat a le he tõ sé ge ket, hogy ma xi má li san ki elé gít sék a ma gyar fél
ké ré sét”.33 Ma gyar or szág vé gül 1957-ben 875 mil lió ru bel áru- és de vi za hi telt ka pott
1961-tõl kez dõ dõ törlesztésre.34

Az 1957. már ci us 20–28-i ma gyar–szov jet kor mány tár gya lá sok leg fon to sabb, de
nem az egyet len na pi ren di pont ja volt a gaz da sá gi se gít ség nyúj tás; a meg be szé lé se ken
a ma gya rok ér té kel ni sze ret ték vol na a ko ráb bi vi szonyt, és tisz táz ni akar ták a ma -
gyar–szov jet kap cso la tok jel le gét is.35 A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um Kol lé gi u má nak
1957. már ci us 5-i, a ma gyar–szov jet kor mány tár gya lá sok elõ ké szí té sé vel fog lal ko zó
ülé sén az elõ ter jesz tõ Má nyik Pál (a szov jet re lá ci ó val fog lal ko zó I. Po li ti kai Osz tály
ve ze tõ je) a tár gya lá sok cél ját a kö vet ke zõ kép pen je löl te meg: „A ma gyar or szá gi ese mé -
nyek és az ok tó ber 30-i szov jet nyi lat ko zat után szük sé ges sé vált, hogy a Szov jet unió
ren dez ze a kér dé se ket a né pi de mok ra ti kus or szá gok kal. A mi de le gá ci ónk tár gya lá sa
a Szov jet unió ve ze tõ i vel azt a célt akar ja el ér ni, hogy a vi szonyt tisz táz zuk, má sod -
sor ban újabb gaz da sá gi se gít sé get aka runk kérni.”36

A kö zös nyi lat ko zat ma gyar ter ve ze té nek elõ ké szí té se kor a leg több vi tát az vál -
tot ta ki, hogy a két ol da lú vi szony ban ko ráb ban ta pasz talt gaz da sá gi és po li ti kai hi bá -
kat konk ré tan fel ves sék-e. Szó ba ke rült a ma gyar urán és a fo rint–ru bel ár fo lya má nak
a kér dé se is, de mi vel a gaz da sá gi tár gya lá sok még nem fe je zõd tek be, nem ju tot tak

egyet ér tés re ab ban a kér dés ben, hogy er re
a nyi lat ko zat ban ki kell-e tér ni. A nyi lat ko -
zat ter ve zet be be ke rült, hogy a szov jet csa -
pa tok ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak
kér  dé se it kü lön egyez mény ben kell sza bá -
lyoz ni, és meg fo gal maz ták azo kat az el ve -
ket is, ame lyek alap ján az ügyet ma gyar
rész rõl ren dez ni kí ván ták. 

A ko ráb bi két ol da lú vi szony ér té ke lé -
sé re és a Var só Szer zõ dés ügyé nek ér de mi
meg vi ta tá sá ra vo nat ko zó ma gyar ja vas lat

33 Szereda–Sztikalin szerk. (1993) 306. p.

34 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/1957.

35 A kor mány 317/1957. (III. 8.) szá mú, a ma gyar–szov jet

kor mány tár gya lá sok na pi rend jé rõl szó ló ha tá ro za ta alap -

ján a fel ve ten dõ po li ti kai jel le gû kér dé sek kö zött sze re pelt

vol na a két or szág kö zöt ti kap cso la tok elem zé se, va la mint

a Var sói Szer zõ dés és a Ma gyar or szá gon ál lo má so zó szov -

jet csa pa tok kér dé se. A ha tá ro za tot lásd Baráth et al. szerk.

(1998) 362–363. p.

36 MOL XIX-J-1-o 10. d. 00100/5-1957. már ci us 5.
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el ve té sét a szov jet kül dött ség szá má ra ké szí tett tár gya lá si anyag már elõ re ve tí tet te.
Az SZKP KB El nök sé ge 1957. feb ru ár 28-i ülé sén ka pott meg ha tal ma zás alap ján a kül -
ügy mi nisz té ri um ban el ké szí tett tár gya lá si di rek tí vák ar ra uta sí tot ták a szov jet tár -
gya ló de le gá ci ót, hogy ál la pod ja nak meg a ma gya rok kal ar ról: a kö zös nyi lat ko zat ban
a ma gyar kor mány ne vé ben je lent sék ki, hogy „a szov jet csa pa tok Ma gyar or szág te -
rü le tén va ló ide ig le nes tar tóz ko dá sa szük sé ges és min de nek elõtt meg fe lel a ma gyar
nép érdekeinek”.37 Ab ban az eset ben, ha ma gyar rész rõl fel ve tet ték vol na az ide ig le -
ne sen Ma gyar or szág te rü le tén ta lál ha tó szov jet csa pa tok jo gi stá tu sá ra vo nat ko zó
egyez mény meg kö té sé nek kér dé sét, az uta sí tás úgy szólt: „elv ben hoz zá kell já rul ni
ilyen meg ál la po dás meg kö té sé hez, és meg kell em lí te ni a kö zös köz le mény ben. Ugyan -
ak kor ne je löl jék meg a meg kö tés idõ pont ját, ál la pod ja nak meg a ma gyar kül dött ség -
gel an nak cél sze rû sé gé rõl, hogy ezt a kér dést ké sõbb vizs gál ják meg, fi gye lem be vé -
ve a ma gyar or szá gi hely zet fej lõ dé sét. Cél sze rû a kom mü ni ké ben olyan nyi lat ko za tot
ten ni, hogy a meg ál la po dás meg kö té sé ig mind két fél kon zul tál ni fog olyan ügyek ben,
ame lyek a szov jet csa pa tok Ma gyar or szág te rü le tén va ló tar tóz ko dá sá val ös  sze füg -
gés ben felvetõdhetnek.”38

Mind azo nál tal az 1957. már ci u si moszk vai tár gya lá sok po li ti kai szem pont ból sem
te kint he tõk ered mény te len nek; Ká dár Já nos bi zal mat ka pott a szov jet ve ze tés tõl, tár -
gya ló part ne re i tõl ígé re tet ka pott ar ra, hogy Rá ko si nem tér het vis  sza a ha ta lom ba, és
zöld utat ka pott a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá hoz Nagy Im re és cso port ja ügyé ben.
Rá ko si SZKP KB-hoz írt le ve lé nek szó ba ho zá sa ugyan va ló szí nû leg szer zett né hány
kel le met len per cet Ká dár Já nos nak, ad dig ra azon ban az SZKP KB El nök sé gé ben már
el dõlt: „Ká dá ron kí vül nincs más fi gu ra – tá mo gat ni kell”.39 Ezt a szov jet ve ze tés oly
mó don is nyo ma té ko sí tot ta, hogy ha tá ro za ti lag kö te lez te Bulganyint: a már ci us 27-i
ma gyar–szov jet ba rát sá gi nagy gyû lé sen ítél je el a Rákosi–Gerõ-féle ve ze tés nek a szo -
ci a liz mus épí té sé ben el kö ve tett hibáit.40

A kor mány tár gya lá sok ról ki adott kö -
zös nyi lat ko zat és az ab ban tett ígé ret a két -
ol da lú kap cso la tok egyez mé nyes ala pok ra
he lye zé sé rõl új sza kaszt nyi tott a két or -
szág kö zöt ti vi szony tör té ne té ben. Az 1957.
már ci us 28-i dek la rá ció a szov jet kor mány
1956. ok tó ber 30-i nyi lat ko za ta mel lett hosz-
s zú éve ken ke resz tül hi vat ko zá si alap pá vált
a dip lo má ci ai kap cso la tok fej lõ dé sét elem -
zõ szov jet kül ügyi ira tok ban.

A kap cso la tok új ala pok ra he lye zé sé -
re szov jet rész rõl már a moszk vai tár gya lá -
sok elõtt is tör té nek ap ró gya kor la ti lé pé -
sek. Tyimofejev, a bu da pes ti nagy kö vet ség
el sõ tit ká ra 1957. ja nu ár vé gén a Kül ügy mi -

37 AVP RF f. 077. op. 38. papka 193. gy. 17.

38 Uo. 

39 Az SZKP KB El nök sé ge 1957. már ci us 27-én, a ma -

gyar–szov jet tár gya lá sok ide je alatt Molotov ké ré sé re

tûz te na pi rend re Rá ko si már ci us 25-i le ve lé nek meg tár -

gya lá sát. Az El nök ség ben Zsukov és Kaganovics azon

fel ve té se el le né re, hogy nem kell a ma gyar párt ügyek be

be avat koz ni, vé gül egy ön te tû en az a vé le mény ala kult ki,

hogy nem cél sze rû Rá ko si vis  sza té ré se Ma gyar or szág ra.

Dön tés szü le tett ar ról, hogy a ma gyar de le gá ci ót meg is -

mer te tik Rá ko si le ve lé vel, és Bulganyin a nagy gyû lé sen is

be szél majd Rá ko si sze re pé rõl. Furszenko red. (2003)

241–242. p.

40 Prav da, 1957. már ci us 28.
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nisz té ri um I. Po li ti kai Osz tá lyá nak ve ze tõ jé vel, Má nyik Pál lal be szél get ve meg em lí tet -
te, hogy hoz zá fo gott a ma gyar–szov jet egyez mé nyek, meg ál la po dá sok át né zé sé hez
az zal a cél lal, hogy az eset le ges hi á nyos sá go kat észrevételezze.41 A kap cso la tok jel le -
gé nek meg vál to zá sát mu tat ja az is, hogy 1957-tõl azok az in téz mé nyek is fo ko za to san
le épül tek, ame lyek ko ráb ban a ma gyar or szá gi szov jet be fo lyást és el len õr zést biz to sí -
tot ták. A szov jet fél kez de ti vo na ko dá sa el le né re 1957 má ju sá ban meg kö töt ték a szov -
jet csa pa tok ide ig le nes ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó egyez ményt, majd a
kö vet ke zõ év ben az eh hez kap cso ló dó meg ál la po dá so kat. Egyet ér tés ala kult ki a két
fél kö zött a kü lön bö zõ ma gyar szer vek nél dol go zó szov jet ta nács adók szá má nak je len -
tõs csök ken té sé rõl is. 1958 õszén az SZKP KB le vél ben for dult az MSZMP Köz pon ti
Bi zott sá gá hoz, és ja vas la tot tett az ös  szes szov jet szak em ber vis  sza hí vá sá ra, hogy „a
köl csö nös vi szo nyok el avult for mái ne aka dá lyoz zák az ál la ma ink kö zöt ti ba rát ság fej -
lõ dé sét és elmélyítését”.42 A ma gyar fél a szov jet fel ve tés sel tel jes mér ték ben egyet ér -
tett, de hogy a mun ká ban to váb bi fenn aka dás ne le gyen, azt kér te, hogy a ta nács adók
vis  sza hí vá sa ne egyik nap ról a má sik ra tör tén jen, és szük sé ges nek tar tot ta, hogy szov -
jet egyet ér tés ese tén a fegy ve res erõk nél és az urán bá nyá szat ban né hány ta nács adó
ma rad jon Magyarországon.43

Az el len õr zést hi va tal ból el lá tó szov jet nagy kö ve tek ugyan to vább ra is fon tos in -
for má ci ós for rást je len tet tek a szov jet ve ze tés szá má ra, de a ma gyar bel po li ti kai hely -
zet ala kí tá sá ban ját szott sze re pük meg szûnt. Ká dár Já nos at tól sem ri adt vis  sza, hogy
Tyerentyij Stikov nagy kö ve tet – aki egy fo ga dá son kri ti zál ta a ma gyar há rom éves ter -
vet, és ki fej tet te, hogy a me zõ gaz da ság kol lek ti vi zá lá sá nak si ke re ér de ké ben ke mé nyeb -
ben kell fel lép ni – alig egy év nyi ma gyar or szá gi szol gá lat után visszahívassa.44 (Meg -
tet te ezt ki sebb „vét ség” ese tén is. 1958. ja nu ár ele jén azért kel lett az egyik bel ügyi ta -
nács adó nak tá voz nia, mert a BM-ben egy po li ti kai ren dez vényt kö ve tõ ita lo zás so rán
Rá ko si Má tyást éltette.45)

Va ló szí nû leg ezek az ese tek is hoz zá já rul tak a szov jet kül ügy mi nisz té ri um 1959.
jú li u si uta sí tá sá nak meg szü le té sé hez, amely ar ra kö te lez te a min den ko ri szov jet nagy -
kö ve tet, hogy te vé keny sé ge so rán az SZKP XXI. kong res  szu sa és az SZKP KB meg fe -
le lõ ha tá ro za ta it, a két or szág kö zött 1948. feb ru ár 18-án meg kö tött ba rát sá gi, együtt -
mû kö dé si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez ményt, va la mint az 1957-ben és 1958-ban
el fo ga dott egyez mé nye ket te kint se irány adó nak. A di rek tí va kü lön rész le tez te, hogy
a nagy kö vet nek a po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis kap cso la tok te rén mely kér dé sek -
kel kell el sõ sor ban fog lal koz nia (az egyez mé nyek vég re haj tá sá nak el len õr zé se, a me -
zõ gaz da ság kol lek ti vi zá lá sá nak fej lõ dé se, Ma gyar or szág kül ke res ke del mi kap cso la ta -

i nak ala ku lá sa, az ide o ló gi ai és kul tu rá lis
élet hely ze te, a szov jet ko ló nia éle té nek
és ma ga tar tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se).
A nagy kö vet nek ta nul má nyoz nia kel lett Ma-
gyar or szág kül- és bel po li ti kai hely ze tét (kü-
lö nös te kin tet tel a párt épí tés re, ká der po li -

41 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 9. d. IV-138/2.

42 MOL M-KS-288. f. 9/1956/7. õ. e.

43 MOL M-KS-288. f. 5/95. és 98. õ. e.

44 Radványi (1972) 68. és 168. p. 

45 MOL M-KS-288. f. 5/60. õ. e.
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ti ká ra, az ér tel mi ség hely ze té re), va la mint a ma gyar gaz da ság ál la po tát, és a leg fon -
to sabb ese mé nyek rõl je len te nie kel lett a szov jet kül ügy mi nisz té ri um nak. Az uta sí tás
ösz tö nöz te a szov jet dip lo má cia ma gyar or szá gi kép vi se lõ jét, hogy ala kít son ki bi zal -
mas vi szonyt a ma gyar ve ze tõ po li ti ku sok kal, de le gyen ta pin ta tos, és ta nú sít son ön -
ural mat. A di rek tí va elõ ír ta a nagy kö vet szá má ra, hogy az or szág ban tett uta zá sai és
a kü lön bö zõ in for má ci ók meg szer zé se so rán úgy jár jon el, hogy az ne kelt se a ma gya -
rok ban a „fe lül vizs gá lat” be nyo má sát, és te vé keny sé gé vel ne ad jon ala pot a szov jet el -
le nes pro pa gan da számára.46

A szov jet nagy kö vet ség kö te le zõ je len té se i ben kü lön fi gyel met kel lett szen tel ni
an nak, hogy az 1956. ok tó ber 30-i szov jet kor mány nyi lat ko zat el vei mi ként va ló sul nak
meg a gya kor lat ban. 1958. ja nu ár vé gén kelt az a több mint 30 ol da las do ku men tum,
amely ben a bu da pes ti szov jet nagy kö vet át te kin tet te a ma gyar–szov jet kap cso la tok
ala ku lá sát a kor mány nyi lat ko zat tük ré ben. A he lyen ként ön kri ti kus ele me ket is tar -
tal ma zó do ku men tum fõ leg gaz da sá gi ano má li á kat em le ge tett a két or szág vi szo nyát
ter he lõ prob lé mák kö zött: a ke res ke del mi meg ál la po dá sok nem tel je sí té se, rossz mi -
nõ sé gû szov jet áruk szál lí tá sa, az ex port-im port szál lí tá so kat bo nyo lí tó szov jet du nai
ha jó zá si tár sa ság tör vény te len mû kö dé se Ma gyar or szá gon, a fel dol go zás ra a Szov jet -
uni ó ba szál lí tott ma gyar urán érc árá nak ren de zet len sé ge, de em lí tés tör tént a szov jet
had se reg ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá val ös  sze füg gõ prob lé mák ról és a kon zu li kap -
cso la tok ban elõ for du ló hi á nyos sá gok ról is. Az elem zés ki emel te az 1957. má jus 27-i
egyez mény ked ve zõ ha tá sát a ma gyar la kos ság és a szov jet ka to nák kö zöt ti kap cso la -
tok ra, de nem hall gat ta el az en nek el le né re to vább élõ prob lé má kat: a ma gyar tör vé -
nyek be nem tar tá sát, a szov jet ka to nák ga ráz dál ko dá sa it, a szov jet had se reg nél dol -
go zó ma gyar pol gá ri sze mé lyek fog lal koz ta tá sá val ös  sze füg gõ sza bály ta lan sá go kat.
Rá adá sul a szov jet fél az egyez mény ben rög zí tett fel té te lek el le né re to vább ra sem volt
haj lan dó tá jé koz ta tást ad ni a ma gyar or szá gi szov jet csa pa tok lét szá má ról. 

Leg kö ze lebb 1960 no vem be ré ben ké szült ha son ló elem zés a két or szág kö zöt ti
kap cso la to kat il le tõ en, amely ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy mind két fél tisz te let -
ben tart ja a szov jet kor mány 1956. ok tó ber 30-i nyi lat ko za tá ban fog lalt el ve ket, de az
1958-as kül ügyi do ku men tum ban fel so rolt prob lé mák né me lyi ké nek meg ol dá sá ra (pl.
a szov jet áru cik kek mi nõ sé gi prob lé mái, szál lí tá si ha tár idõk be nem tar tá sa) az ön kri -
ti kus meg kö ze lí tés el le né re nem ke rült sor, s azok mint még meg ol dás ra va ló kér dé -
sek ek kor (sõt az 1962-ben ké szült, a két ol da lú kap cso la tok ala ku lá sát át te kin tõ elem -
zés ben is) új ra elõ ke rül tek.

A szov jet kül ügy mi nisz té ri um V. Eu ró pai Osz tá lyá nak mun ka tár sa úgy vél te,
hogy 1958 ele je óta nem for dí tot tak kel lõ fi gyel met a ma gyar–szov jet kap cso la tok  ta -
nul má nyo zá sá ra, ezért több pont ból ál ló in téz ke dés cso ma got fo gal ma zott meg a bu -
da pes ti szov jet nagy kö vet ség és a kül ügy mi nisz té ri um ma gyar referatúrája szá má ra.
En nek ér tel mé ben a bu da pes ti szov jet nagy kö vet ség nek fo ko zot tabb el len õr zést kel -
lett vol na gya ko rol nia a Ma gyar or szá gon
ta lál ha tó szov jet szer ve ze tek mun ká ja fe - 46 AVP RF f. 077. op. 40. papka 205. gy. 12.
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lett, ös  sze kel lett han gol nia te vé keny sé gü ket, és ja vas la to kat kel lett ten ni e a Ma gyar -
or szág gal va ló kap cso la tok ban eset leg fel lel he tõ hi bák és hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá ra.
Ugyan csak a nagy kö vet ség fel ada ta lett vol na, hogy fi gye lem mel kí sér je a két or szág
kö zöt ti ke res ke del mi és egyéb gaz da sá gi egyez mé nyek vég re haj tá sát, és ké szít sen mély -
re ha tó elem zé se ket a fo ga dó or szág gaz da sá gi hely ze té rõl. A ma gyar–szov jet gaz da sá -
gi kap cso la tok jel le gét érin tõ rá gal mak és az el len sé ges pro pa gan da vis  sza ve ré sé nek
leg jobb mód ját V. Barahnyin, a do ku men tum ké szí tõ je ab ban lát ta, ha mind két or szág
saj tó ja nagy te ret szen tel a Ma gyar or szág nak nyúj tott szov jet gaz da sá gi se gít ség pro -
pa gá lá sá nak. Vé gül a két or szág kö zöt ti kap cso la tok to váb bi el mé lyí té se ér de ké ben
szá mos meg hí vás ra és de le gá ció cse ré re tett ja vas la tot.47

Mind ezek ter mé sze te sen nem je len tik azt, hogy a szov jet be fo lyá so lás és nyo más -
gya kor lás tel jes egé szé ben meg szûnt vol na, az ötvenes évek ben jel lem zõ be avat ko zá -
sok ra azon ban – ame lyek a ma gyar bel po li ti ká ban is for du la tot idéz tek elõ – sem
Hrus csov, sem Brezsnyev alatt nem ke rült sor. A Szov jet uni ó hoz va ló iga zo dá si kény -
szer (kü lö nö sen a kül po li ti kai vo nal ve ze tés ben) to vább ra is meg ma radt, és „ta ná csok”
is ér kez tek, még ha át té te le sebb for má ban is. Er re ma ga Ká dár is utalt, ami kor Hrus -
csov le vál tá sát kö ve tõ en az új szov jet ve ze tés sel ta lál ko zott: a le mon da tott párt fõ tit -
kár sok do ku men tu mot kül dött ne ki, nyil ván nem cél nél kül; ilyen kor meg kö szön te
a ja vas la to kat, de nem va ló sí tot ta meg azo kat. (Más eset ben, pél dá ul a sze mé lyi kul -
tusz ma rad vá nya i nak fel szá mo lá sá ban és a tör vény sér té sek le zá rá sá ban egy ér tel mû en
ki mu tat ha tó a szov jet pél da ha tá sa.) 

Más fe lõl elõ for dult (ha nem is gyak ran), hogy a ma gyar fél kért „ta ná csot”. Ká -
dár 1957. szep tem ber vé gi, nem hi va ta los moszk vai meg be szé lé sei so rán – még mi e lõtt
ez a kér dés a párt ve ze tõ tes tü le té ben egy ál ta lán szó ba ke rült vol na – sze ret te vol na
meg is mer ni szov jet part ne rei vé le mé nyét az MSZMP KB el sõ tit ká ri és a mi nisz ter el -
nö ki funk ció szét vá lasz tá sá ról. A ta lál ko zón je len lé võ Ma ro sán György meg jegy zé se
sze rint ez a kér dés a ma gyar ve ze tést már 1957 ja nu ár ja óta fog lal koz tat ta, de an nak
ide jén azt a „ta ná csot” kap ták, hogy vár ja nak még a dön tés sel. Szuszlov a ma gya rok
ér ve lé sét meg gyõ zõ nek tar tot ta, de vá laszt csak a ma gyar de le gá ció Kí ná ból tör té nõ
visszaérkezése utánra ígért.48

Az 1957. már ci u si moszk vai tár gya lá so kat kö ve tõ en rend sze res sé vál tak a két or -
szág kö zöt ti párt- és kor mány tár gya lá sok. Ká dár Já nos már 1957. szep tem ber vé gén,

kí nai lá to ga tá sa al kal má val új ból ta lál ko -
zott a szov jet ve ze tõk kel, s bár a meg be -
szé lé sek nem hi va ta los jel le gû ek vol tak, a
ma gya rok szá má ra most is volt tét jük. Ká -
dár Já nos – mi u tán rö vid át te kin tést adott
a ma gyar bel po li ti kai hely zet rõl – szó ba
ho zott né hány gaz da sá gi jel le gû kér dést.
Az 1956. decemberi–1957. ja nu á ri gaz da sá gi
tár gya lá so kon ma gyar rész rõl több ször fel -

47 AVP RF f. 077. op. 44. papka 222. gy. 13. 

48 AVP RF f. 077. op. 38. papka 193. gy. 16. A ma gyar de -

le gá ció tag jai Kí ná ból ha za fe lé tart va va ló szí nû leg is mét

ta lál koz tak a szov jet ve ze tõk kel, de er rõl a meg be szé lés -

rõl nem ren del ke zünk for rás sal. A mi nisz ter el nö ki funk -

ci ót 1958. ja nu ár 28-tól Münnich Fe renc vet te át Ká dár tól,

a szov jet ve ze tés te hát fel te he tõ en ál dá sát ad ta a vál toz -

ta tá sok ra.
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ve tett be ru há zá si hi tel ügyé ben a már ci u si tár gya lá sok al kal má val nem szü le tett dön -
tés. Ap ró An tal nak a ma gyar kor mány ne vé ben Mikojanhoz in té zett, 1957. au gusz tus
18-i le ve le mint egy 6,7 mil li árd fo rint, az az 1,5 mil li árd ru bel be ru há zá si és áru hi tel -
igényt tar tal ma zott (szem ben a ko ráb bi négymilliárddal).49 Ká dár ké ré se ar ra irá nyult,
hogy az Ap ró An tal le ve lé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ma gyar és szov jet szak  em be -
rek kö zött a hos  szú le já ra tú áru cse re-for ga lom és hi tel kér dé se it érin tõ tár gya lá sok ra
leg ké sõbb ok tó ber vé gén ke rül jön sor. Azt is kí vá na tos nak tar tot ta, hogy ugyan eb ben
az idõ pont ban vi tas sák meg a ma gyar és a szov jet ipar hos  szú tá vú együtt mû kö dé sé -
nek kér dé se it az erõs- és gyen ge ára mú vil la mos be ren de zé sek, a ké szü lé kek egyes tí -
pu sai és a dí zel mo to rok gyár tá sá nak te rü le tén. Több hó na pos tár gya lás kez dõ dött,
ame lyet a de cem ber 18-i meg ál la po dás zárt le. Az el ért ered mé nyek mes  sze alat ta ma -
rad tak a ma gyar vá ra ko zá sok nak: a Szov jet unió mind ös  sze 300 mil lió ru bel be ru há -
zá si, 15 mil lió ru bel áru szál lí tá si és 40 mil lió ru bel sza bad de vi za-hi tel nyúj tá sá ra kö te lez te
el magát.50

En nek is me re té ben nem te kint he tõ vé let len nek, hogy ami kor 1958. áp ri lis ele jén
Hrus csov – rész ben Ká dár po zí ci ó ját meg erõ sí ten dõ – Ma gyar or szág ra lá to ga tott, a
ma gyar párt ve ze tõ, ki hasz nál va a ked ve zõ le he tõ sé get, az áp ri lis 3-i meg be szé lé sek al -
kal má val újabb hi tel igé nye ket ve tett fel.51 Hrus csov ígé re tet tett a ké rés tel je sí té sé re
(er re köz lé se sze rint a szov jet ipar 1957-es tel je sít mé nye le he tõ sé get adott), s sza vát
be is tar tot ta. Az 1958. má ju si KGST-csúcs ta lál ko zó val csak nem egy idõ ben zaj ló ma -
gyar–szov jet gaz da sá gi tár gya lá so kon meg ál la po dás szü le tett ar ról, hogy a Szov jet -
unió töb bek kö zött 110 mil lió ru bel hi telt nyújt a Ti szai Ve gyi Kom bi nát fel épí té sé hez,
és 30 mil lió ru bel ér té kû fú ró be ren de zé sek szál lí tá sá val tá mo gat ja a kõ olaj- és föld -
gázkutatást.52

A szov jet gaz da ság ál tal kí nált le he tõ sé gek köz pon ti he lyet kap tak a ma gyar gaz -
da ság po li ti kai el kép ze lé sek ben, ahogy a nép gaz da sá gi ter ve ken is ér zõ dött. 1958 má ju -
sá ban – az 1961–65-ös má so dik öt éves terv ös  sze ál lí tá sa kor – a kül ke res ke del mi for ga lom
17%-os nö ve ke dé sé vel szá mol tak, ezen be lül a szov jet ex port 54%-kal, az im port 25%-kal
nõtt vol na. A ma gyar kül ke res ke de lem ben a ter vek sze rint a szov jet rész arány 29%-
ról 41%-ra emel ke dett volna.53

Mikojan 1957 jú ni u sá ban a Molotov–Malenkov–Kaganovics-féle párt el le nes cso -
port le lep le zé se kor nem min den alap nél -
kül mond ta, hogy Hrus csov an nak ér de -
ké ben, hogy ele jét ve gye a ma gyar lá za dás
meg is mét lõ dé sé nek, kö vet ke ze te sen tá mo -
gat ta a ke let-eu ró pai dol go zók „kár ta la ní -
tá sá nak” po li ti ká ját, amel  lyel még a szov jet
élet szín vo nal ro vá sá ra is ma ga sabb élet szín -
vo na lat biz to sí tott számukra.54

A gaz da sá gi se gít ség nyúj tás mér té -
két azon ban egyes szov jet gaz da ság po li ti -

49 MOL XIX-A-2-gg 39. d.

50 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/1957. Lásd még a

Mi nisz ter ta nács 1958. ja nu ár 16-i ülé sét. MOL XIX-A-83-a

1958/1. d.

51 A tár gya lá sok ról ké szült fel jegy zést lásd Baráth–Feitl

köz re ad. (1993) 176–177. p. 

52 MOL M-KS-288. f. 4/17. õ. e.

53 Baráth–Feitl köz re ad. (1993) 168. p.

54 Zubok (1997) 65. p.
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ku sok, a szov jet kül ügy mi nisz té ri um egyes mun ka tár sai és ma ga a bu da pes ti szov jet
nagy kö vet is túl zott nak tar tot ta. Az 1958. ja nu á ri nagy kö ve ti elem zés sze rint a Szov -
jet unió a gaz da sá gi se gít ség nyúj tás ban to vább ment, mint azt Ma gyar or szág nép gaz -
da sá ga fej lõ dé sé nek ál ta lá nos fel tét elei dik tál ták vol na. A szov jet kül ügyi elem zé sek ben
már 1957 óta vis  sza té rõ elem volt a ma gya rok ré szé rõl ál lí tó lag meg nyil vá nu ló „élõs -
kö dõ tendencia”.55

A két ol da lú kap cso la to kat azon ban ez nem ter hel te meg. A szov jet Kül ügy mi -
nisz té ri um V. Eu ró pai Osz tá lyá nak ve ze tõ je 1958 jú li u sá ban ma gyar part ne ré nek azt
mond ta: „a két or szág kap cso la tai an  nyi ra erõ sek és ben sõ sé ge sek, hogy most már
nem annyi ra a men  nyi ség re, ha nem a mi nõ ség re kell törekedni.”56 Gyeduskin szor gal -
maz ta a kül dött sé gek és mun ka de le gá ci ók köl csö nös lá to ga tá sa i nak gya ko rib bá té te -
lét és a ta pasz ta la tok rend sze res meg vi ta tá sát. Mind két fél egyet ér tett ab ban, hogy
szük ség van a két or szág la kos sá ga kö zöt ti köz vet len kap cso lat meg te rem té sé re, a
dol go zók szé les kö rû érint ke zé sé re, ta lál ko zó i ra, s en nek ér de ké ben meg kell vizs gál ni
az uta zá sok meg kön  nyí té sé vel kap cso la tos prob lé má kat, az üze mek és tár sa dal mi
szer ve ze tek kö zöt ti köz vet len kap cso lat meg te rem té sé nek le he tõ sé gét, és a két or szág
kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok el mé lyí té se szem pont já ból nagy súlyt kell he lyez ni a ba rá ti
tár sa sá gok munkájára.57 A ma gyar–szov jet test vér üze mek, -városok ál lan dó kap cso -
la ta i nak meg te rem té sé re ma gyar rész rõl ter ve ze tet is ké szí tet tek, ame lyet a Kül ügy -
mi nisz té ri um szov jet referatúrájának egyik mun ka tár sa 1958. ok tó ber 1-jén is mer te tett
a bu da pes ti szov jet nagy kö vet ség tit ká rá val. A ja vas la tok kal szov jet rész rõl elv ben
egyet ér tet tek, de Oszipov kö vet sé gi tit kár an nak a vé le mé nyé nek adott han got, hogy
nem len ne he lyes fe lül rõl rá e rõ sza kol ni az egyes szer vek re, hogy kez de mé nyez ze nek
ilyen jel le gû kapcsolatokat.58 A moszk vai ma gyar nagy kö vet ség éves ös  sze fog la ló je len -
té se alap ján a tö meg kap cso lat ok szé le sí té se te rén 1958 je len tõs ered mé nyek kel zá rult:
„kezd meg va ló sul ni pár tunk nak és kor má nyunk nak az a cél ki tû zé se, hogy a ma gyar
és szov jet nép kö zöt ti kap cso lat ne csak a fel sõ ve ze tõk kö zött és hi va ta los vo na lon
le gyen meg, ha nem az a szé les nép ré te gek re is kiterjedjen”.59 A moszk vai nagy kö vet ség
je len té sé nek ezt a ré szét a ma gyar Kül ügy  mi nisz té ri um ban túl zó nak ta lál ták. Azt el -

is mer ték ugyan, hogy a nagy kö vet ség ál tal
is mer te tett ada tok a tö meg kap cso lat ok fej -
lõ dé sé rõl ta nús kod nak, de az üze mek és
in téz mé nyek kö zöt ti szer ve zett kap cso la -
tok meg te rem té sé nek még csak a kez de tén
jár tak, a köz tük lé võ vi szony gyen ge és al -
ka lom sze rû volt.60 Nem iga zol ta a vá ra ko -
zá so kat a Magyar–Szov jet Ba rá ti Tár sa ság
és az 1958 feb ru ár já ban meg ala kult Szovjet–
Magyar Ba rá ti Tár sa ság te vé keny sé ge sem.
A ma gyar fél nagy re mé nye ket fû zött a két
tár sa ság együtt mû kö dé sé hez, kü lö nö sen a

55 Lásd a bu da pes ti szov jet nagy kö vet ség ál tal 1957 ta va -

szán és no vem be ré ben ké szí tett elem zést. AVP RF f. 077.

op. 38. papka 195. gy. 35.

56 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 9. d. IV-138/2-1958.

57 Uo.; AVP RF f. 077. op. 39. papka 198. gy. 13.

58 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 9. d. IV-138/2-1958.

59 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/1958. A nagy kö -

vet ség ada tai sze rint a de le gá ci ók nagy szá ma mel lett kb.

20 ezer dol go zó járt a Szov jet uni ó ban, il let ve Ma gyar or -

szá gon tu ris ta úton az IBUSZ és az Inturiszt szer ve zé sé ben. 

60 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/1959.
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tö meg kap cso lat ok ki szé le sí té sé ben és ko or di ná lá sá ban. A Szov jet uni ó ban meg ala kult
tár sa ság azon ban meg le he tõ sen szû kös anya gi le he tõ sé gek kel ren del ke zett, így a két
tár sa ság együtt mû kö dé si ter vé bõl ki húz tak min den õket anya gi lag ter he lõ és ko mo -
lyabb erõ fe szí tést igény lõ ak ci ót. A moszk vai ma gyar nagy kö vet ség egyik tit ká ra úgy
jel le mez te az együtt mû kö dé si ter vet, hogy „ne sze sem mi, fogd meg jól”, és an nak a
vé le mé nyé nek adott han got, hogy a szov jet fél a tár sa ság nak nem szán ko moly fel -
ada tot, „in kább po li ti ka i lag tart ják szük sé ges nek lé te zé sü ket, il let ve an nak pusz ta
tényére van szükségük”.61 Eb ben a te kin tet ben nem je len tett át tö rést 1959 sem. Ha bár
a kü lön bö zõ tár sa dal mi szer ve ze tek kül dött sé ge i nek, az ún. ba rát ság vo na tok tu ris tá -
i nak szá ma az elõ zõ évi hez ké pest nö ve ke dett, a test vér vá ros ok, -üzemek és in téz mé -
nyek kö zöt ti köz vet len kap cso la tok meg te rem té sé ben nem ho zott eredményt.62

Ma gyar rész rõl úgy vél ték, hogy „a ma gyar–szov jet ba rát ság ápo lá sa a tár sa da -
lom kü lön bö zõ ré te gei kö ré ben nem megy au to ma ti ku san”, ezért az MSZMP KB Agi -
tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lya, va la mint a Tu do má nyos és Kul tu rá lis Osz tály 1960.
feb ru ár ele jén kö zös elõ ter jesz tést nyúj tott be a Po li ti kai Bi zott ság nak a kap cso la tok
to váb bi erõ sí té sé re tett ja vas la tok kal. Az el fo ga dott ha tá ro zat el sõ sor ban a szov jet tu -
do mány és kul tú ra nép sze rû sí té sé re he lyez te a hang súlyt, és to vább ra is szor gal maz ták
a tu ris ta uta kat, a ba rát ság vo na tok szervezését.63

A köz vet len kap cso la tok ki ala kí tá sát ne he zí tet te, hogy amíg a szov jet ál lam pol -
gár ok ma gán cé lú ma gyar or szá gi lá to ga tá sá hoz nem volt szük ség ví zum ra, a Szov jet -
uni ó ba uta zó ma gya rok tól ezt meg kö ve tel ték. (A szov jet kül ügy mi nisz té ri um ban ezt
a köl csö nös ség és a fe lek egyen jo gú sá ga el ve meg sér té sé nek te kin tet ték, s a ma gya rok
szá má ra a ví zum rend szer meg szün te té sét ja va sol ták.64 A ví zum men tes ma gán uta zást
biz to sí tó meg ál la po dás a két or szág kö zött
1965. szep tem ber 15-én lé pett élet be.)

A fel sõ szin tû kap cso la tok ala ku lá sá -
ról ugyan ak kor mind két kor mány kül ügyi
ve ze tõi a leg na gyobb el is me rés sel szól tak.
Mind ez nem kis rész ben a Ká dár és Hrus -
csov kö zöt ti egy re ben sõ sé ge seb bé vá ló vi -
szony nak is kö szön he tõ volt.65 Ami kor 1959
jú ni u sá ban Hrus csov Al bá ni á ból ha za fe lé
tart va né hány na pot Bu da pes ten töl tött, a
két or szág kö zöt ti kap cso la tok ról õ is azt
mond ta: „…kapcsolataink a le he tõ leg job -
bak, mind or szá ga ink, mind párt ja ink,
mind pe dig – sze mé lyi vo nat ko zás ban –
or szá ga ink ve ze tõi kö zött. Nin cse nek vi tás
kér dé se ink, és ha el vét ve akad is vi ta, azt
min dig Ap ró elv társ csinálja.”66 Hrus csov
tré fás meg jegy zé sé vel a lé nyeg re ta pin tott

61 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 3. d. I-124-1959.

62 XIX-J-1-j SZU TÜK. 9. d. IV-138/1-1960. Csak 1962-ben

tör tént né mi elõ re lé pés, ami kor a két ál lam kö zöt ti kul -

tu rá lis mun ka terv alap ján kezd tek ki bon ta koz ni a ko ráb -

ban már több ször szor gal ma zott vá ros kö zi kap cso la tok.

MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/2-1962.

63 MOL M-KS-288. f. 5/169. õ. e.

64 AVP RF f. 077. op. 44. papka 222. gy. 13.

65 Er rõl a ben sõ sé ges, ba rá ti vi szony ról árul ko dik Hrus -

csov és Ká dár le vél vál tá sá nak hang ne me is. Ká dár Já nos

1961. jú ni us 21-i levelében er rõl így írt Hrus csov nak: „Nem

tu dok és nem is aka rok hí ze leg ni, de Ön nek szép sza vak

nél kül is tud nia és érez nie kell, ho gyan vi szo nyu lok én az

Ön sze mé lyé hez.” A le ve let lásd Hu szár szerk. (2002)

188–189. p. Ká dár és Hrus csov kap cso la tá ról rész le te seb -

ben lásd Föl des (2001a) 88–94. p.

66 Köz li Bé kés (1998) 157. p.
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rá, hi szen va ló ban a gaz da sá gi tár gya lá sok al kal má val ke rült sor el sõ sor ban vi tá ra, sõt
1959-tõl egy re sza po rod tak a konf lik tu sok. 

1958 má ju sá ban az 1961–65. évi köl csö nös áru szál lí tá sok ról, va la mint ma gyar ipa ri
lé te sít mé nyek fej lesz té sé rõl és bõ ví té sé rõl fo lyó tár gya lá so kon a szov jet kor mány –
Ká dár Já nos tá jé koz ta tá sa sze rint kü lön ma gyar ké rés nél kül – a ma gyar nép gaz da ság
szem pont já ból fon tos dol gok ban to váb bi se gít ség- és hi tel nyúj tás ra tett ígé re tet. Tel -
je sí tet ték a ma gyar kül dött ség nek azt a ké ré sét is, hogy 1959-ben és 1960-ban bi zo nyos
cik kek bõl (fenyõfûrészáru, bá nya fa, cel lu lóz, ro tá ci ós pa pír) emel jék fel a szál lí tá si
kon tin genst. A tár gya lá so kat ma gyar rész rõl alap ve tõ en ered mé nyes nek ítél ték, és úgy
ér té kel ték, hogy az öt éves terv dön tõ fon tos sá gú nyers anya gai biz to sít va vannak.67

A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um ban azon ban már 1959 már ci u sá ban a vég re haj tan dó
fel ada tok kö zött je löl ték meg a Szov jet unió hét éves ter ve és a ma gyar öt éves terv ösz  -
sze han go lá sa ke re té ben az 1958 jú ni u sá ban egyez te tett kül ke res ke del mi elõ i rány zat ok
fel eme lé sét, mi vel vé le mé nyük sze rint „csak így biz to sít hat juk II. öt éves ter vünk ter -
me lé si és fej lesz té si elõ i rány za ta i nak to váb bi nö ve lé sét, ami ok vet le nül szük sé ges je -
len le gi le ma ra dá sunk felszámolásához”.68 Az áru cse re-for gal mi egyez mény bõ ví té se
ér de ké ben Münnich Fe renc és Ká dár Já nos 1959. jú ni us 10-én le vél lel for dul tak Hrus -
csov hoz. A bõ ví tõ tár gya lá sok ra vo nat ko zó ké rést az zal in do kol ták, hogy a ma gyar
gaz da sá gi szak em be rek sze rint az elõ zõ évek ta pasz ta la tai alap ján le he tõ vé vált, hogy
a má so dik öt éves terv ki dol go zá sa so rán na gyobb fej lõ dé si ütem mel számoljanak.69

A tár gya lá sok ra 1959. jú li us 27. és au gusz tus 7. kö zött ke rült sor. Mint a be szá -
mo ló is em lí tet te, az a kö rül mény, hogy a bõ ví tõ tár gya lá sok kér dé sé ben a párt és a
kor mány ve ze tõi köz vet le nül Hrus csov hoz for dul tak, ked ve zõ en ha tott a tár gya lá sok
me ne té re. Az 1958. jú ni u si meg ál la po dás hoz ké pest az áru cse re-for gal mat 2,7 mil li árd
ru bel lel si ke rült bõ ví te ni. Az 1961–65-ös idõ szak ra ma gyar rész rõl ja va solt bõ ví tés így
is csu pán 53%-ban va ló sult meg. A tár gya ló kül dött ség az el ért ered mé nye ket ki elé gí -
tõ nek tar tot ta, sze rin tük a nép gaz da ság fej lõ dé sé nek ter ve zett üte me és cél ki tû zé sei
fenn tart ha tók ma rad tak, de a ki elé gí tet le nül ma radt igé nyek mi att a nép gaz da ság
egyes te rü le te in (mû trá gya el lá tás, szí nes fém és hen ge relt acél, nyers olaj) a fe szült sé gek
fenn ma ra dá sá val számoltak.70

A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um a ma gyar–szov jet kap cso la tok 1960–61- re vo nat -
ko zó irány el ve i ben azt in dít vá nyoz ta, hogy csök ken te ni kell az ál lan dó an meg-meg -
úju ló se gít ség ké rést a ma gyar gaz da sá gi prob lé mák meg ol dá sá hoz, mi vel az utób bi
évek ben na gyon meg ter hel ték a szov jet felet.71 En nek el le né re 1960 má so dik fe lé ben
is mét a szov jet ve ze tés hez for dul tak, hogy – te kin tet tel a ma gyar fi ze té si mér leg prob -

lé má i ra – nyújt sa nak se gít sé get olyan áru -
faj ták szál lí tá sá val, ame lye ket egyéb ként
ka pi ta lis ta pi ac ról kell be sze rez ni. Ap ró An -
tal be szá mo ló ja sze rint a tár gya lá sok „elv -
tár si as lég kör ben” foly tak, s mint egy 110
mil lió ru bel nyi több let szál lí tás ra ka pott a

67 MOL M-KS-288. f. 4/17. õ. e.

68 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 3. d. I-23.

69 MOL M-KS-288. f. 9/1959/23. õ. e.

70 MOL M-KS-288. f. 5/144. õ. e.

71 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/2-1960. 
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ma gyar fél ígé re tet. Ös  szes sé gé ben az 1960-as gaz da sá gi tár gya lá sok ered mé nye kép pen
az 1961-es áru cse re-for gal mat 25%-kal si ke rült emel ni – ez a Szov jet unió és a töb bi
szo ci a lis ta or szág vi szony la tá ban a leg ma ga sabb volt –, de még így is je len tõ sen alat ta
ma radt a ma gyar várakozásoknak.72

A ma gyar nép gaz da ság szá má ra ne héz sé get oko zott és a két or szág kö zöt ti gaz -
da sá gi kap cso la tok ban né mi fe szült sé get kel tett az a szov jet fel ve tés, amely – a ru bel
ér té ké nek nö ve lé sé rõl ho zott ha tá ro zat ból ki in dul va – a ru bel és a fo rint ár fo lya má nak
ren de zé sét, va la mint a Szov jet unió ál tal nyúj tott hi te lek és klí ring tar to zá sok át szá mí -
tá sát ja va sol ta. Az in dít vány meg té te le kor szov jet rész rõl hang sú lyoz ták, hogy ez
egyik fél szá má ra sem je lent majd sem hát rányt, sem elõnyt.73 Ma gyar rész rõl meg le -
he tõs ide ges ség gel és ér tet len ség gel fo gad ták a fo rint–ru bel át vál tá si kulcs ra tett szov -
jet ja vas la tot. A prob lé mát az okoz ta, hogy míg a fo rint arany tar tal ma vál to zat lan ma -
radt, a ru be lét 4,4-sze res re nö vel ték, vi szont az ár fo lyam jegy zés nél szov jet rész rõl
nem az arany tar ta lom ból in dul tak ki, ha nem me cha ni ku san tíz zel osz tot tak, ami gya -
kor la ti lag a fo rint arany tar tal má nak le ér té ke lé sét je len tet te, s a fo rin tot a dol lár ral
szem ben is le ér té kel te vol na. Er re a ma gyar ve ze tés po li ti kai okok ból sem volt haj lan -
dó. A ma gyar tár gya lá si stra té gia ezért ar ra irá nyult, hogy el ér jék, az ár fo lya mot 1961.
ja nu ár 1-jé tõl se hol se je gyez zék, s köz ben kezd je nek tár gya lá so kat a prob lé ma meg -
oldására.74 Az ügy ben Nyers Re zsõ 1960 vé gén meg be szé lé se ket foly ta tott Moszk vá -
ban, azon ban nem si ke rült meg ál la po dás ra jut nia. Ká dár Já nos ja vas la tá ra a Po li ti kai
Bi zott ság 1960. de cem ber 28-án olyan ha tá ro za tot ho zott, hogy az ügy ren de zé se ér de -
ké ben köz vet le nül az SZKP KB El nök sé gé hez fordulnak.75 Ká dár 1961. ja nu ár 2-án kelt
le ve lé re Hrus csov ja nu ár 26-án vá la szolt, s egyet ér tés ét fe jez te ki az zal a ma gyar ja -
vas lat tal, hogy a ru bel és a fo rint hi va ta los ár fo lya mát a ru bel új arany alap já ból ki in -
dul va a két or szág nem ze ti bank jai rendezzék.76

A ru bel–fo rint vi tá ban a ma gyar fél szá má ra is el fo gad ha tó, ked ve zõ meg ol dás
szü le tett, ha ma ro san azon ban újabb ne héz sé gek je lent kez tek. Hrus csov 1961. ja nu ár vé -
gén le vél lel for dult a test vér párt ok hoz, és a kom mu nis ta és mun kás párt ok kép vi se lõ i -
nek 1960. no vem be ri ér te kez le tén el fo ga dott nyi lat ko zat ra hi vat koz va a had se re gek
fegy ver ze té nek kor sze rû sí té sét és a szer ve ze ti rend meg újí tá sát in dít vá nyoz ta. A le -
vél el is mer te, hogy ez több let ki adá so kat je lent majd az egyes or szá gok nak, de ki fej -
tet te, hogy e nél kül nem biz to sít ha tó a ha té kony vé de lem, és az zal ér velt, hogy „a je len
nem zet kö zi hely zet nem te szi le he tõ vé a rend sza bály ok hos  szabb idõ re va ló elha -
lasztását”.77 A had se reg fej lesz tés üte mé rõl
és konk rét kér dé se i rõl 1961. feb ru ár 15–16-án
Czinege La jos hon vé del mi mi nisz ter foly ta -
tott tár gya lá so kat a VSZ Egye sí tett Fegy  -
ve res Erõk Bu da pes ten tar tóz ko dó fõ pa -
rancs no ká val, Grecsko mar sal lal. A Szovjet -
unió mar sall ja ál tal ja va solt kor sze rû sí tés
és át szer ve zés 1961 és 1965 kö zött a ter ve -

72 MOL M-KS-288. f. 5/214. õ. e. 

73 Hrus csov er re vo nat ko zó 1960. má jus 3-i le ve lét lásd

MOL M-KS-288. f. 9/1960/23. õ. e.

74 MOL M-KS-288. f. 5/214. õ. e. 

75 MOL M-KS-288. f. 5/215. õ. e.

76 A le vél vál tást lásd MOL M-KS-288. f. 9/1961/21. õ. e.

77 Uo. 
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zett hez ké pes 10,1 mil li árd több let ki adást igé nyelt vol na. Ma gyar rész rõl úgy vél ték,
hogy a Grecsko mar sall ál tal ja va solt fej lesz tés anya gi ter hei az öt éves terv be nem épít -
he tõk be. Az MSZMP PB a kér dés sel kap cso lat ban úgy fog lalt ál lást, hogy Ma gyar or -
szág nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek meg fe le lõ en ma xi má li san ve gye ki a ré szét a szo ci -
a lis ta tá bor hon vé dõ ké pes sé gé nek erõ sí té sé bõl, de ez a részvállalalás nem ha lad hat ja
meg az or szág gaz da sá gi te her bí ró ké pes sé gét, mert az vég sõ so ron nem erõ sí te né,
ha nem gyen gí te né hon vé dõ ké pes sé gét. Vi szont kész nek mu tat koz tak a terv idõ szak
utol só két évé ben (1964–65) a ter ve zet ten túl me nõ fejlesztésre.78

1961 má jus ában azon ban Ká dár Já nos és Münnich Fe renc mi nisz ter el nök is mét
kö zös le vél ben for dult Hrus csov hoz, és kon zul tá ci ós le he tõ sé get, il let ve se gít sé get
kért a tõ kés fi ze té si prob lé mák meg ol dá sá hoz (szál lí tá sok bõ ví té se, illetve hi tel nyúj -
tás és hitelek prolongálása).79 A magyar ké rés re ez al ka lom mal is po zi tív vá lasz ér ke -
zett, ám az újabb se gít ségrõl és hi tel ké rés rõl az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá ban is
vi ta bon ta ko zott ki, né há nyan – el sõ sor ban Kál lai Gyu la és Kiss Kár oly – két ség be
von ták, hogy fel tét le nül szük ség len ne rá.80

Az 1961 jú li u sá ban négy hé tig zaj ló tár gya lá sok so rán meg be szé lést foly tat tak a
má so dik öt éves terv rõl, a ma gyar–szov jet gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lesz té sé rõl, va -
la mint a gaz da sá gi se gít ség nyúj tás ról. Ap ró An tal be szá mo ló ja sze rint ta pasz tal ha tó
volt a szov jet se gí tõ kész ség, de már a tár gya lá sok el hú zó dá sa is mu tat ta, hogy – el -
sõ sor ban a szov jet nép gaz da ság bel sõ prob lé mái mi att – ne he zebb lesz a meg egye zés,
mint ko ráb ban. A ma gyar tár gya ló kül dött ség min den erõ fe szí té se el le né re nem si ke -
rült el ér ni a nyers anyag szál lí tá sok 672 mil lió ru bel lel tör té nõ fel eme lé sét, a má so dik
öt éves terv hez mind ös  sze 191 mil lió új ru bel se gít sé get kap tak, az igé nyelt nek csu pán
28%-át.81

A ma gyar ve ze tés szá má ra in tõ jel le he tett vol na, hogy a meg be szé lé sek so rán a
szov jet terv hi va tal szak ér tõi több pon ton bí rál ták a ter vet, el sõ sor ban az anyag el lá tás
hi á nyos sá gai mi att, de Ap ró An tal sze rint „rá mu tat tak egy sor olyan hi bá ra is, ame lyet
a terv ké szí tés so rán és a kö vet ke zõ évek gaz da ság po li ti ká já ban, kü lö nö sen az ipa ri
ter me lés üte mét, a nép gaz da ság szer ke ze ti át ala kí tá sát és anyag el lá tá sát il le tõ en fi -
gye lem be kell ven ni. Kü lö nö sen az ipa ri ter me lés mér té két il le tõ en, hogy to vább ne
adó sod junk el, és tar ta lé ka in kat ne él jük fel.”82

A ta nul sá gok le vo ná sa azon ban egy elõ re vá ra tott ma gá ra. A KGST-ben részt ve -
võ kom mu nis ta és mun kás párt ok kép vi se lõ i nek 1962. jú ni us 6–7-i moszk vai ta nács ko -
zá sán a ma gya rok kal kü lön meg be szé lést foly ta tó Hrus csov már egy ér tel mû vé tet te,
hogy a szov jet gaz da sá gi se gít ség nyúj tás nak is van nak ha tá rai. Mon da ni va ló ját nem

köz vet le nül a ma gya rok nak cí mez te, de
ab ból õk is ért het tek. Hrus csov sze rint
vé get kell vet ni an nak a hely zet nek, hogy
az egyes or szá gok nép gaz da sá gi ter ve i ket
20–30%-os de fi cit tel ál lít ják ös  sze, s utá na
kon zul tá ció ürü gyén a Szov jet uni ó tól pré -

78 MOL M-KS-288. f. 5/223. õ. e.

79 MOL M-KS-288. f. 9/1961/21. õ. e.

80 MOL M-KS-288. f. 5/232. õ. e. 

81 MOL M-KS-288. f. 5/237. õ. e.
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se lik ki a hi ányt. A szov jet párt fõ tit kár ki je len tet te: „A Szov jet unió to vább nem lesz
jó nagybácsi!”83

Mind azo nál tal a KGST tag or szág ok kom mu nis ta és mun kás párt jai kép vi se lõ i nek
1962. jú ni u si ér te kez le te is szük sé ges nek tar tot ta a két ol da lú hos  szú le já ra tú meg ál la -
po dá sok 1963–65-re szó ló elõ i rány za ta i nak bõ ví té sét. Az Or szá gos Terv hi va tal és a
Kül ke res ke del mi Mi nisz té ri um ál tal ki dol go zott bõ ví té si ja vas la tot jú li us ban ad ták át
az il le té kes szer vek nek, amely nek alap ján a tár gya lá sok szak ér tõi szin ten szep tem ber
18-án, a kor mány de le gá ció szint jén szep tem ber 25-én kez dõd tek meg Moszk vá ban.
Ma gyar rész rõl olyan nyers anyag ok szál lí tá sá nak bõ ví té sét kér ték, ame lyek bõl a Szov -
jet unió már az 1962-re vo nat ko zó áru szál lí tá si meg ál la po dás alap ján na gyobb men  nyi -
sé get biz to sí tott, mint amen  nyit az 1963–65. évek re a hos  szú le já ra tú köl csö nös áru szál -
lí tá si meg ál la po dás tar tal ma zott. Mind ezt gé pi pa ri, kön  nyû ipa ri és me zõ gaz da sá gi
áruk kal, min de nek elõtt fõ ze lék- és gyü mölcs kon zerv szál lí tá sá val kí ván ták ellenté te -
lezni.84

Az 1962. szep tem ber–no vem ber kö zött le zaj lott bõ ví tõ tár gya lá sok és az 1963. évi
áru cse re-for gal mi meg ál la po dás ról fo lyó meg be szé lé sek azon ban ko ránt sem hoz ták
meg a várt ered ményt. Ap ró An tal már ok tó ber 22-i, Ká dár nak cím zett le ve lé ben je -
lez te a ne héz sé ge ket: „Én már jó né hány tár gya lá son vet tem részt, de ilyen ne héz és
von ta tott tár gya lá som még nem volt, majd nem min den ton na anya gért új ból és új ból
fel kell lép ni a kü lön bö zõ fórumokon.”85 Apróéknak a ko ráb ban el ért át la go san 20%-os
bõ ví tés hez ké pest 1963-ban csak 8%-os bõ ví tést si ke rült el ér ni. En nél is na gyobb prob -
lé mát je len tett azon ban, hogy a két ol da lú áru cse re-for ga lom ban ki ala kult mint egy 50
mil lió ru bel ma gyar ak tí vum kö vet kez té ben szov jet rész rõl – a mér leg egyen súly ba
ho zá sa ér de ké ben – kor lá toz ták a ma gyar or szá gi im por tot. Ez az in téz ke dés Ma gyar -
or szá gon ka pa ci tás-ki hasz ná lá si és fog lal koz ta tá si prob lé má kat idé zett vol na elõ, ezért
az zal a ké rés sel for dul tak a szov jet kor mány hoz, hogy já rul ja nak hoz zá egy fe lõl az
1963. évi áru cse re-for ga lom ol da lan ként 20-20 mil lió ru be les eme lé sé hez, más fe lõl 20
mil lió ru bel ér té kû ma gyar áru át vé tel éhez a Szov jet unió ál tal ko ráb ban nyúj tott hi tel
ha tár idõ elõt ti visszafizetéseképpen.86

A ked ve zõt len ten den ci ák el le né re a ma gyar párt- és kor mány kül dött ség 1963.
jú li u si moszk vai tár gya lá sa in a ma gyar nép gaz da ság szem pont já ból is mét – ha nem is
tel jes si kert – leg alább rész ered mé nye ket el köny vel he tett. A szov jet kor mány kész nek
mu tat ko zott öt év re, évi 3%-os ka mat tal „biz ton sá gi alap” kép zé sé re 20 ton na ara nyat
Ma gyar or szág ren del ke zé sé re bo csá ta ni, és vál lal ta 100 ezer ton na kok szol ha tó és 150
ezer ton na ún. ener ge ti kai szén ter ven fe lü li szál lí tá sát. Ha bár ez a ma gyar rész rõl fel -
ve tett kér é sek nek csak egy ki sebb cso port ját érin tet te, a szov jet kor mány a füg gõ  -
ben ma radt ügyek ben (a ma gyar gya pot-
és réz  szük ség let ki elé gí té sé nek olyan mó -
don tör té nõ nö ve lé se, hogy Ma gyar or szág
részt vesz a ter me lés nö ve lést cél zó szov jet -
uni ó be li be ru há zá sok ban; a Du nai Vas mû -

83 MOL M-KS-288. f. 47/732. õ. e. 

84 MOL M-KS-288. f. 5/277. õ. e.

85 MOL M-KS-288. f. 47/732. õ. e.

86 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 5. d. IV-100/2–1962.
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vel kap cso la tos szov jet se gít ség nyúj tás; az 1964–65. évi áru cse re-for ga lom nö ve lé se
stb.) is ké szen állt a to váb bi tárgyalásokra.87

A tár gya lá so kat kö ve tõ en meg kezd te mun ká ját a ma gyar kez de mé nye zés re lét -
re jött ma gyar–szov jet együtt mû kö dé si bi zott ság. A szov jet párt- és kor mány kül dött ség
1964. már ci us vé gi–áp ri lis ele ji lá to ga tá sát meg elõ zõ en már meg kez dõ dött az 1966–70.
évi nép gaz da sá gi fej lesz té si el kép ze lé sek egyez te té se a két or szág terv hi va ta la kö zött,
tár gya lá sok foly tak a gép ipar sza ko sí tá sá ról és a ko ope rá ci ó ról, és el kezd ték a szov -
jet be ru há zá sok ban va ló ma gyar rész vé tel le het sé ges mó do za ta i nak kidolgozását.88

A gaz da sá gi tár gya lá so kon egy re gyak rab ban je lent ke zõ né zet el té ré sek nem ár -
tot tak a két ol da lú po li ti kai kap cso la tok nak. 1960-ban a két nagy kö vet, Boldoczki és
Stikov vis  sza hí vá sa hí ré nek egy ide jû köz lé se egyes vé le mé nyek sze rint ugyan azt a be -
nyo mást kel tet te, mint ha a ma gyar–szov jet kap cso la tok ban eset le ges hi bák tör tén tek
volna,89 er rõl azon ban szó sem volt. 1963. már ci us ele jén Kozlov, az SZKP KB egyik
tit ká ra a vi szonyt a kö vet ke zõ kép pen jel le mez te: „a jó nak ugyan nincs fel sõ ha tá ra,
de párt ja ink kö zöt ti kap cso lat eh hez a ha tár hoz kö zel áll.”90

En nek ve tett hir te len vé get Hrus csov 1964. ok tó be ri, Ká dár szá má ra min den kép -
pen vá rat lan le vál tá sa. Ká dár az SZKP KB plé nu má nak idõ pont já ban a ma gyar párt-
és kor mány kül dött ség élén Len gyel or szág ban tar tóz ko dott; ott ér te Brezsnyev te le fon -
hí vá sa, amely ben la ko ni ku san kö zöl te ve le Hrus csov le vál tá sá nak té nyét, s is mer ve
Ká dár Hrus csov hoz fû zõ dõ ba rá ti vi szo nyát, igye ke zett a ma gyar párt fõ tit kárt meg -
nyug tat ni, hogy a ma gyar–szov jet kap cso la tok ban nem tör té nik vál to zás, s a sze mé -
lyes ba rát ság is vál to zat lan ma rad.

Ká dár, akit a köz lés vá rat la nul és min den bi zon  nyal hi deg zu hany ként ért, ek kor
még ér dem ben nem re a gált, in for má ció hi á nyá ban nem is re a gál ha tott a hal lot tak ra.
Azt azon ban kér te, hogy Gyenyiszov bu da pes ti szov jet nagy kö vet tá jé koz tas sa a tör -
tén tek rõl a ma gyar párt ve ze tés tag ja it, és õ is kap jon rész le te sebb tá jé koz ta tást még
len gyel or szá gi tar tóz ko dá sa alatt. A ma gyar ve ze tést Biszku Bé lán ke resz tül Andro pov,
majd a Bu da pest re ér ke zõ el nök sé gi tag, Grisin in for mál ta, Ká dár Já nos pe dig a var sói
szov jet nagy kö vet tõl, Arisztovtól ka pott va la mi vel bõ vebb tá jé koz ta tást.

Ká dár az újabb, de még min dig meg le he tõ sen szûk sza vú in for má ci ók is me re té ben
mond ta el be szé dét ha za ér ke zé se kor a Nyu ga ti pá lya ud va ron, amely egy ér tel mû ki ál lás
volt Hrus csov és az ál ta la kö ve tett po li ti kai irány vo nal mel lett. Az SZKP KB dön té sé -
vel szem be ni nyil vá nos fel lé pé sét azon ban nem csu pán és nem el sõ sor ban a meg buk -

ta tott szov jet párt fõ tit kár ral va ló sze mé -
lyes ba rát ság mo ti vál ta. Ká dárt a sze mé lyi
vál to zá son túl min de nek elõtt az iz gat ta – s
ag go dal má nak a szov jet nagy kö vet tel foly -
ta tott be szél ge té sei so rán mind un ta lan han -
got is adott –, hogy vál to zat lan ma rad-e
a szov jet bel- és kül po li ti kai irányvonal.91

Nem zár hat ta ki, hogy ab ban az eset ben,

87 MOL M-KS-288. f. 5/304. õ. e.

88 MOL M-KS-288. f. 5/329. õ. e. 

89 MOL XIX-J-1-j SZU TÜK. 3. d. I-23.

90 MOL M-KS-288. f. 9/1963/12. õ. e.

91 Lásd a Ká dár és Gyenyiszov 1964. ok tó ber 20-i és 24-i

beszélgetésérõl készült fel jegy zé se ket. AVP RF f. 077. op.

47. papka 230. gy. 8.

52 BARÁTH MAGDOLNA



ha a Szov jet uni ó ban a ke mé nyebb vo nal hí vei ke rül nek ha ta lom ra, ak ti vi zá ló dik az õ
bel sõ el len zé ke is. 

Ká dár 1964. ok tó ber 24-i ta lál ko zá suk al kal má val em lí tet te Gyenyiszov nagy kö -
vet nek, hogy Brezsnyevtõl meg hí vást ka pott, ami vel még no vem ber fo lya mán él ni is
kí ván. A sze mé lyes ta lál ko zó ra ké szü lõ Ká dár az zal nyil ván tisz tá ban volt, hogy Brezs -
nyev nem kön  nyen fe lej ti el a Hrus csov mel let ti nyílt szín val lást. An nak is tu da tá ban
volt azon ban, hogy mind po li ti kai, mind gaz da sá gi meg fon to lá sok ból jó vi szonyt kell
ápol nia az új szov jet ve ze tés sel is.92

A ter ve zett uta zás elõtt, no vem ber 2-án Ká dár egy fel jegy zést jut ta tott el a PB tag -
ja i nak, amely ben öt pont ban is mer tet te azo kat a kér dé se ket (a Hrus csov le vál tá sá val
kap cso la tos ma gyar ál lás pont, a párt kö zi kap cso la tok, a nem zet kö zi mun kás moz ga lom
kér dé sei, az SZKP kül po li ti kai irány vo na lá val kap cso la tos el gon do lá sok, a ma gyar–
szov jet kap cso la tok és együtt mû kö dés kér dé sei), ame lye ket a ta lál ko zás al kal má val fel
kí vánt vet ni. Mint sze mé lyes prob lé mát szó ba akar ta hoz ni a ve le szem be ni bi za lom
kér dé sét is. Vé le mé nye sze rint, mi u tán az SZKP KB El nök sé gé ben olyan sze mé lyek
kap tak he lyet, akik ko ráb ban bi zo nyos kér dé sek ben ve le szem ben fog lal tak ál lás (el -
sõ sor ban az 1956. no vem ber ele ji és 1957. ta va szi, sze mé lyé vel kap cso la tos vé le mény -
kü lönb sé gek re utalt), tisz táz ni sze ret te vol na, hogy az új ve ze tõk nek van nak-e ve le
szem ben po li ti kai fenn tar tá sa ik. Ká dár szá má ra ez a kér dés mo rá lis ki hí vást je len tett,
s er rõl min den kép pen be szél ni akart az új szov jet ve ze tés sel, még ab ban az eset ben is,
ha „most ez pil la nat nyi lag to vább za var ná vi szo nyun kat a szov jet elv tár sak kal”. 93

Hrus csov mel let ti szim pá ti á ját tün te tõ en az zal is ki fe je zés re akar ta jut tat ni, hogy
lá to ga tá sa kor egy lá da al mát vitt Hrus csov  -
nak (aki nek sze rin te az élet fogy tig jár), s a
ve ze tõk nek szánt aján dé kok kö zött Nyina
Hruscsovának is volt egy cso mag. (En nek
át vé te le kor az SZKP KB kül ügyi osz tá lyá -
nak mun ka tár sa, Ivanov ál lí tó lag meg le pe -
té sé ben a szem üveg ét is levette.94 A kap -
cso lat ké sõbb sem sza kadt meg ve lük. Ká -
dár 1969-es moszk vai lá to ga tá sa kor Ká dár
tol má csa, Barta Istvánné a GUM áru ház
kü lön ter mé ben ta lál ko zott Hrus csov fe le -
sé gé vel, s az ak kor kért gyógy  szert Ká dár
a moszk vai ma gyar nagy kö ve ten ke resz tül
jut tat ta el Nyina Hrus csovának.95) Ká dár
ar ra sem volt haj lan dó, hogy a Szov jet uni -
ó ban ki adás elõtt ál ló ko ráb bi be szé de i bõl
ki húz za Hrus csov ne vét, in kább a kéz irat
vis  sza vé tel ét fon tol gat ta.

92 Az utób bi nak az adott kü lön hang súlyt, hogy Nyers

Re zsõ ép pen no vem ber 2-án ter jesz tet te be az MSZMP

KB Ál lam gaz da sá gi Bi zott sá gá nak ja vas la tát a Szov jet uni -

ó nak tör lesz ten dõ hi te lek rész be ni pro lon gá lá sá ra. A fel -

jegy zés sze rint Ma gyar or szág hi tel tör lesz té si kö te le zett -

sé gei 1965-ben az éves szov jet ex port nak mint egy 12%-át

tet ték ki, s en nek az elõ ter jesz tõ sze rint a ma gyar nép -

gaz da ság kép te len volt ele get ten ni. Amen  nyi ben szov jet

rész rõl el fo gad ták vol na a Spe ci á lis I. és Spe ci á lis II. ke re -

té ben fel vett hi te lek vis  sza fi ze té sé nek el ha lasz tá sát 1970

után ra, és hoz zá já rul tak vol na a 14 mil lió ru be les elõ tör -

lesz tés ös  sze gé nek az 1965. évi tör lesz té si kö te le zett ség bõl

va ló le írá sá ra, az mint egy 41 mil lió ru bel lel csök ken tet te

vol na a ma gya rok 1965-ös tör lesz té si kö te le zett sé gét.

MOL M-KS-288. f. 5/349. õ. e.

93 MOL M-KS-288. f. 5/349. õ. e.

94 MOL M-KS-288. f. 5/351. õ. e. 

95 MOL XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly irat ha gya té ka.
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Ko mó csin Zol tán nak a PB-ülé sen tett azon meg ál la pí tá sát, mi sze rint na gyon ne -
héz lesz el ér ni azt, hogy „az a tel je sen egy ér tel mû szink ron, ami meg volt ad dig a ma -
gyar–szov jet po li ti ká ban hely re áll jon sõt ez bi zo nyos fo kig la zul”, sen ki nem vitatta.96

A Kül ügy mi nisz té ri um ban a Szov jet uni ó val va ló kap cso la to kért fe le lõs I. Te rü le ti
Fõ osz tály ez zel egyi de jû leg ké szí tet te el ja vas la tát a ma gyar–szov jet kap cso la tok to -
vább fej lesz té sé re. A do ku men tum ké szí tõi sze rint a ma gyar dip lo má ci á nak Hrus csov
le vál tá sát kö ve tõ en is ar ra kell tö re ked nie, hogy „konk rét ja vas la tok ban is meg mu tat -
koz zon az az ál lás pon tunk, hogy a Szov jet uni ó val va ló ba rá ti kap cso la tok szá munk ra
lét fon tos sá gú ak, és eze ket va ló ban to vább kí ván juk erõsíteni”.97 A fel jegy zés ki tért
ar ra, hogy a Szov jet uni ó ban be ve ze tés re ke rü lõ ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek min den
bi zon  nyal a szov jet–ma gyar kül ke res ke del mi kap cso la tok ban is érez te tik majd ha tá -
su kat, ezért cél sze rû meg vizs gál ni, hogy a már ko ráb ban ki ala kí tott ma gyar el kép ze -
lé sek az új hely zet ben re á li sak-e, s a jö võ ben ese dé kes két ol da lú tár gya lá sok ra kü lö nös
gond dal kell fel ké szül ni. Ígé re tet tet t ar ra, hogy az osz tály és a moszk vai ma gyar nagy -
kö vet ség fi gye lem mel kí sé ri a Szov jet uni ó ban zaj ló po li ti kai fo lya ma to kat, és a szük -
sé ges kö vet kez te té sek le vo ná sa ér de ké ben jel zi, il let ve ér té ke li a vál to zá so kat, fel hív ta
azon ban a nagy kö vet ség mun ka tár sa i nak a fi gyel mét ar ra, hogy ke rül je nek min den
Hrus csov fel men té sét, il let ve a fel men tés mód sze rét érin tõ vi tát. 

Ká dár a lá to ga tást ere de ti leg a no vem ber 10. és 20. kö zöt ti idõ pont ra tervez te,
 köz ben azon ban ki de rült, hogy a test vér párt ok leg ma ga sabb szin ten kép vi sel te tik
ma gu kat az ok tó be ri for ra da lom moszk vai ün nep sé ge in, ezért „er köl csi kény szer bõl”
az elõ re ho zott lá to ga tás mel lett dön tött. A moszk vai no vem ber 7-i ün nep sé ge ket kö -
ve tõ en le zaj lott tár gya lá so kon Ká dár ki je len tet te, hogy a tisz tá zó esz me cse re után az
MSZMP nem akar töb bet a kér dés sel fog lal koz ni. Ezt szov jet rész rõl meg nyug vás sal
fo gad ták, s Brezsnyev a jó kap cso la tok vál to zat lan sá gát bi zo nyí tan dó je lez te: tel je sí tik
a 200 ezer ton na ta kar mány szál lí tá sá ra vo nat ko zó ma gyar ké rést. Ezt az ígé re tet
Koszigin is meg erõ sí tet te Ap ró An tal nak az 1964. no vem ber vé gi gaz da sá gi tár gya lá sok
alkalmával.98 A de cem ber 7-én vé get ért tár gya lá so kon a szov jet fél – an nak el le né re,
hogy Koszigin mi nisz ter el nök sze rint õk ma guk is ne héz hely zet ben van nak – kész nek
mu tat ko zott a ma gyar kor mány no vem ber 3-i le ve lé ben fog lalt egyéb ké ré sek rész be ni
tel je sí té sé re is: hoz zá já rul tak 25 mil lió ru bel hi tel pro lon gá lá sá hoz (az ere de ti ké rés 40
mil li ó ra vo nat ko zott) 1968–70 kö zöt ti tör lesz tés sel, va la mint ígé re tet tet tek a ter ven
felül kért nyers anyag ból 14,5 mil lió ru bel ér té kû áru le szál lí tá sá ra (az ere de ti ké rés 45
mil li ó ra vo nat ko zott). A tár gya lá sok ról ké szí tett ma gyar ös  sze fog la ló sze rint a meg -
be szé lé sek al kal má val szov jet rész rõl nagy se gí tõ kész sé get és jó in du la tot ta pasz tal tak,
de szem mel lát ha tó volt az is, hogy a szov jet fél ma ga is sú lyos bel sõ prob lé mák kal

küsz kö dik, el sõ sor ban a la kos sá gi el lá tás
terén.99

A szov jet ve ze tés gesz tu sa azt mu tat -
ta, hogy Hrus csov le vál tá sa után is ko mo -
lyan gon dol ják a két or szág (és a két ve ze -

96 MOL M-KS-288. f. 5/349. õ. e.

97 MOL SZU TÜK. 101. d. IV-20/1965.

98 MOL M-KS-288. f. 47/735. õ. e.

99 MOL M-KS-288. f. 5/354. õ. e.
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tõ) kö zöt ti szí vé lyes ba rá ti kap cso la tok fenn tar tá sát. Er dé lyi Kár oly kül ügy mi nisz -
ter-he lyet tes no vem ber 27-én Gyenyiszov nagy kö vet tel foly ta tott be szél ge té se so rán
„szi go rú an bi zal mas” for má ban ar ról tá jé koz tat ta part ne rét, hogy Ká dár ra na gyon
nagy be nyo mást gya ko rolt az új szov jet párt ve ze tõ vel va ló ta lál ko zás. Er dé lyi azt ál lí -
tot ta, hogy a PB zárt ülé sén Biszku Bé la, Ne mes De zsõ, Gás pár Sán dor és Szir mai Ist -
ván gya ko rolt nyo mást Ká dár ra az SZKP KB ok tó be ri ha tá ro za tá nak el íté lé sét il le -
tõ en. A kül ügy mi nisz ter-he lyet tes ál tal el mon dot tak egyet len szép ség hi bá ja, hogy egy
szó sem volt igaz be lõ le. Azt egy elõ re nem tud juk, mi mo ti vál ta az ese mé nyek ilyen
utó la gos be ál lí tá sát, min den eset re ez a köz lés le he tõ vé tet te Ká dár szá má ra, hogy
presz tízs vesz te ség nél kül ki hát rál jon ko ráb bi ál lás fog la lá sa mögül.100 Er dé lyi fel lé pé se
nem is ma radt ered mény nél kül, a szov jet nagy kö vet már a be szél ge tést kö ve tõ na pon
kö zöl te Ká dár Já nos sal a jó hírt: Brezsnyev és Podgornij el fo gad ták a ma gyar or szá gi
va dá szat ra szó ló meg hí vá sát ab ból a cél ból, hogy meg erõ sít sék a sze mé lyes kap cso la -
to kat az MSZMP KB és a ma gyar kor mány vezetõivel.101

A kö tet len ta lál ko zó ra vé gül 1965 feb ru ár já ban ke rült sor. Krjucskov, a bu da pes -
ti szov jet nagy kö vet ség egy ko ri tit ká ra, ek kor már az SZKP KB nem zet kö zi osz tá lya
ma gyar szek to rá nak ve ze tõ je, aki ma ga is el kí sér te a szov jet ve ze tõ ket, elég rész le tes
le írást ad a ta lál ko zó ról. Brezsnyev és Ká dár elõ ször a ki ala kult rí tus sze rint köl csö -
nö sen tá jé koz tat ták egy mást or szá ga ik bel sõ hely ze té rõl, hang sú lyoz ták a két or szág
kö zöt ti ba rát ság to váb bi erõ sí té sé nek szán dé kát, majd a hi va ta los rész le zá rá sa után
Ká dár va dá szat ra hív ta ven dé ge it. Krjucskov me mo ár ja sze rint a va dá sza tot kö ve tõ
va cso ra már né mi leg ol dot tabb han gu lat ban zaj lott le, s Ká dár al kal mas nak ta lál ta az
idõt ar ra, hogy szó ba hoz za a ma gyar re form ügyét. Krjucskov sze rint Brezsnyev nem
vi tat ko zott, ha bár konk rét vá la szo kat nem adott, s az zal az ígé ret tel há rí tot ta el az
ügyet, hogy ezek re a kér dé sek re egy szer majd fel tét le nül visszatérnek.102

A ta lál ko zó val mind két rész rõl elé ge det tek vol tak, s az SZKP KB nem zet kö zi
kap cso la tok osz tá lyá nak mun ka tár sa is úgy ér zé kel te, hogy a ma gyar–szov jet kap cso -
la tok vis  sza tér tek a ren des ke rék vá gás ba. Za va ró té nye zõ 1967-ig nem is volt ér zé kel -
he tõ. 1965 áp ri li sá ban, a har ma dik öt éves terv ös  sze ál lí tá sa kor a ko ráb bi ak hoz ha son -
ló an is mét a szov jet se gít ség re épí tet tek a tervezõk.103 Mi vel a terv hi va ta lok kö zött
fo lyó egyez te tés so rán a ma gyar igé nyek és a szov jet el kép ze lé sek kö zött mint egy 300
mil lió ru bel nyi el té rés mu tat ko zott, a Po li ti kai Bi zott ság jó vá ha gyá sá val Ká dár áp ri lis
29-én le vél ben for dult az SZKP KB-hoz. Ká dár kö tet len esz me cse rét ja va solt, amely -
nek so rán a nem zet kö zi kom mu nis ta moz ga lom és a kül po li ti ka idõ sze rû kér dé sei
mel lett a har ma dik öt éves terv prob lé má i nak meg vi ta tá sá ra is ja vas la tot tett. A konk rét
ma gyar igé nye ket a le vél mel lék le te tar tal maz ta, s azok a kö vet ke zõk vol tak: a Szov -
jet unió az 1966–70-es évek ben to váb bi 300
mil lió ru bel össz ér té kû áru szál lí tást irá -
nyoz zon elõ Ma gyar or szág fe lé, nyújt son
400 mil lió ru bel ér té kû hi telt (en nek egy
ré sze az eb ben az idõ szak ban je lent ke zõ

100 AVP RF f. 077. op. 47. papka 230. gy. 8.

101 Uo. 

102 Krjucskov (2003) 76–78. p.

103 MOL M-KS-288. f. 5/ 364. õ. e.
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mint egy 300–350 mil lió ru bel ma gyar hi tel tar to zás pro lon gá lá sa lett vol na, a to váb bi
50–100 mil lió ru belt új, be ru há zá si jel le gû hi tel fo lyó sí tá sa for má já ban kér ték), va la mint
a Goszbank (szov jet ál la mi bank) a már ren del ke zés re ál ló 20 ton na arany hi tel fe de ze -
ten túl me nõ en to váb bi 50 ton na arany hi tel fe de zet tel áll jon a Ma gyar Nem ze ti Bank
ren del ke zé sé re ar ra az eset re, ha a tõ kés pi a con fi ze té si ne héz sé ge ink kelet kez -
nének.104

Az 1965. má jus 23–29-én Moszk vá ban le zaj lott tárgyalások105 a gaz da sá gi kér dé -
se ket il le tõ en rész si kert hoz tak: az 1966–70-es évek re a Szov jet unió mint egy 1900 mil -
lió ru bel ér té kû nyers anyag és fél kész áru szál lí tá sát vál lal ta; az ezen felül kért to váb bi
300 mil lió ru be les áru szál lí tás ból 120 mil li ós több let szál lí tás ra tett ígé re tet, a 400 mil lió
ru bel nyi hi tel ké rés bõl 250 mil li ót tel je sí tet tek, az arany hi tel fe de zet he lyett pe dig fel -
aján lot ták, hogy a Szov jet unió nyu ga ti bank ja i ban Ma gyar or szág ré szé re nyi tott 60
mil lió dol lá ros hi tel ke re tet fel eme lik 85–90 millióra.106 Az ered mény gaz da sá gi lag így is
ki elé gí tõ nek tûnt. 

Szov jet rész rõl most is akad tak olya nok, akik túl zott nak ítél ték a Ma gyar or szág -
nak nyúj tott se gít sé get. Ki sebb dip lo má ci ai za vart oko zott és a szov jet nagy kö ve tet
több szö ri kí nos ma gya ráz ko dás ra kész tet te Pav lov 1965. no vem be ri ki je len té se. A Kom -
szo mol el sõ tit ká ra bu da pes ti lá to ga tá sa kor a ma gyar–szov jet gaz da sá gi kap cso la to kat
érint ve azt mond ta, hogy a Szov jet unió Ma gyar or szág nak 17-szer an  nyi árut szál lít, és

bi zo nyos áru fé le sé ge ket csak szí ves ség bõl
vesz át.107

1966 fo lya mán több al ka lom mal is sor
ke rült Ká dár és Brezsnyev két ol da lú ta lál -
ko zó já ra. Eze ken a meg be szé lé sen a köl -
csö nös tá jé koz ta tás mel lett a nem zet kö zi
kér dé sek meg vi ta tá sa do mi nált, a két ol da lú
po li ti kai és gaz da sá gi kér dé se ket a ren del -
ke zé sünk re ál ló fel jegy zé sek sze rint nem
vagy alig vi tat ták. Sem mi nem utalt ar ra,
hogy a szov jet fél nek ki fo gá sai len né nek a
ma gyar or szá gi bel sõ fo lya ma to kat il le tõ en.
Az el sõ ko mo lyabb konf lik tus ra 1967 ele jén
ke rült sor. A ma gyar or szá gi gaz da sá gi re -
form elõ ké szí té sé vel ös  sze füg gés ben a párt
Gaz da ság po li ti kai Bi zott sá ga az MSZMP PB
szá má ra ké szí tett elõ ter jesz té sé ben ja vas -
la tot tett az or szág csat la ko zá sá ra a Nem   -
zet kö zi Va lu ta lap hoz és a Vi lág bank hoz.
A be lé pés po li ti kai kö vet kez mé nyei mi att a
Gaz da ság po li ti kai Bi zott ság kor mány szin -
tû kon zul tá ci ót ja va solt a szov jet fél lel, s a

104 MOL XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly irat ha gya té ka.

105 A meg be szé lé se ken a gaz da sá gi kér dé sek mel lett

szó volt a vi et na mi hely zet rõl, a Rapacki-tervrõl, a Var sói

Szer zõ dés szer ve ze ti mû kö dé sé nek meg újí tá sá ról és a

nem zet kö zi mun kás moz ga lom kér dé se i rõl is. Lásd Ká dár

Já nos tár gya lá si jegy ze tét, va la mint a kül dött ség be szá -

mo ló ját a PB elõtt. (MOL XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly

irat ha gya té ka és MOL M-KS-288. f. 5/367. õ. e.) A tár gya -

lá sok ér té ke lé sét lásd: Föl des (2001b) 105. p.

106 MOL XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly irat ha gya té ka.

107 MOL M-KS-288. f. 5/380. õ. e. A nagy kö vet sze rint

Pav lov azért ra gad tat ta ma gát ilyen ki je len té sek re, mert

hely te le nül ér tel mez te Bí ró Jó zsef kül ke res ke del mi mi -

nisz ter he lyet tes nek a Nép sza bad ság 1965. ok tó ber 11-i

szá má ban meg je lent in ter jú ját. A cikk nagy ra ér té kel te a

ma gyar–szov jet ke res ke del mi kap cso la tok ered mé nye it és

a Szov jet unió ré szé rõl Ma gyar or szág nak nyúj tott se gít sé -

get. A Kom szo mol el sõ tit ká ra fel te he tõ leg az in ter jú nak

az zal a ré szé vel volt elé ge det len, amely ben Bí ró Jó zsef ar -

ra a kér dés re vá la szolt, hogy mi lyen ára kon ke res ke dünk

a Szov jet uni ó val.
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to váb bi lé pé se ket en nek ered mé nyé tõl tet te függõvé.108 A kon zul tá ci ót jú ni us 26-án
és 27-én foly tat ták le Moszk vá ban, s a PB-nek ké szí tett je len tés sze rint „a meg be szé -
lé sek jó, elv tár si lég kör ben foly tak”. A tár gya ló part ne rek ab ból az alap ál lás ból in dul -
tak ki, hogy a be lé pés ügyé ben a dön té si jog a ma gya ro ké. A fel vé tel kér dé sé ben a
szov je tek nem fog lal tak egy ér tel mû en ál lást, s azt kér ték, hogy ar ról foly tas sa nak to -
váb bi egyez te tést. Ugyan ak kor azon ban nem rej tet ték vé ka alá ag gá lya i kat sem: at tól
fél tek, hogy az IMF-fel szem ben vál lalt kö te le zett sé gek le té rí tik Ma gyar or szá got a
szo ci a lis ta nem zet kö zi együtt mû kö dés út já ról, s mi vel a szer ve ze tek ben az ame ri kai
gaz da sá gi tér hó dí tás esz kö zét lát ták, fél tet ték a túl zott füg gés tõl Ma gyar or szá got, rá -
adá sul sze rin tük a ma gya rok túl be csül ték a be lé pés gaz da sá gi elõnyeit.109 A nem
egy ér tel mû szov jet ál lás pont el le né re a szov jet el len ér zé sek nek vol tak más je lei is. Ilku
Pál és Gyemicsev jú ni u si meg be szé lé se so rán, ami kor ar ról esett szó, hogy az im pe ri -
a lis ták a szo ci a lis ta or szá gok el le ni tá ma dás súly pont ját ide o ló gi ai te rü let re he lye zik át,
Gyemicsev an nak a vé le mé nyé nek adott han got, hogy: „Az im pe ri a lis ta tá ma dás ered -
mé nyes sé ge több ide o ló gi ai kér dés tisz tá zat lan vol tá ra ve zet he tõ vis  sza. Nem vé let len,
hogy csak nem va la men  nyi szo ci a lis ta or szág ban a gaz da sá gi irá nyí tás rend sze ré nek
re form ján dol goz nak. E re for mok el mé le ti alap jai ugyan ak kor nin cse nek ki dol goz va.
A ka pi ta lis ták ezt tud ják, és ki is hasz nál ják, erõ sen ki hang sú lyoz va pro pa gan dá juk ban,
hogy e re for mok lé nye gé ben a ka pi ta lis ta rend szer hez va ló vis  sza té rést jelentik.”110

Az egy ér tel mû és ha tá ro zott szov jet ál lás fog la lás ki mon dá sá ra a ma gyar kor -
mány kül dött ség 1967. no vem ber 27–29-én Moszk vá ban foly ta tott tár gya lá sa in ke rült
sor. A meg be szé lé sek so rán a ma gyar kül dött sé get ve ze tõ Fock Je nõ kez de mé nye zé -
sé re bi zal mas jel le gû kü lön meg be szé lés re ke rült sor köz te és Koszigin mi nisz ter el -
nök kö zött. Fock Je nõ an nak a vé le mé nyé nek adott han got, hogy ha bár min den je len -
tõs po li ti kai kér dés ben egyet ér te nek, mind a nem zet kö zi mun kás moz ga lom, mind a
kül po li ti ka te rü le tén ös  sze han gol tan cse lek sze nek, nem elég szi lárd a ma gyar ve ze tés
iránt a bi za lom. Fock kér te a ma gyar hely zet jobb meg ér té sét és fi gye lem be vé tel ét, s
azt, hogy en nek is me re té ben le gye nek tel jes bi za lom mal a ma gya rok iránt. Fock Je nõ
a ka to nai ter hek túl zott mér té két, az NSZK-hoz va ló ma gyar vi szony kér dé sét és a
nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek hez va ló csat la ko zás ügyét ve tet te fel mint olyan
kér dé se ket, ame lye ket il le tõ en a bi za lom hi á nyát érez te. Koszigin az SZKP KB el nök -
sé gé nek tá jé koz ta tá sa után tért vis  sza a kér dés re, s mi u tán Fock to vább ra is ki tar tott
vé le mé nye mel lett, a meg be szé lé sek meg le he tõ sen fe szült lég kör ben zaj lot tak le. En -
nek so rán a szov jet fél kö vet ke ze te sen tar tot ta ma gát ah hoz az ál lás pont hoz, hogy
az IMF-be és a Va lu ta lap ba va ló be lé pés kér dé sét együtt kell meg be szél ni a töb bi szo -
ci a lis ta or szág gal, mert az nem zet kö zi po li ti kai jel le gû kér dés, és nem egy or szág gaz -
da sá gi ügye. Fock Jenõ a ha tá ro zott vis  sza -
uta sí tást lát va a ma gyar ve ze tés nek azt
mond  ta, hogy nem len ne he lyes kon zul tá -
ció nél kül to vább lép ni a be lé pés elõmozdí -
tá sára.111

108 MOL M-KS-288. f. 5/420. õ. e.

109 MOL M-KS-288. f. 24/1967/7. õ. e.

110 MOL XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly irat ha gya té ka.

111 MOL M-KS-288. f. 5/441. õ. e.

57MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ



A két ol da lú kap cso la to kat azon ban az 1968-as év ál lí tot ta iga zi pró ba té tel elé.
A cseh szlo vá ki ai tör té né sek kel ös  sze füg gés ben a két ve ze tõ kap cso lat tar tá sa is sok -
kal in ten zí veb bé vált, Brezsnyev egy re gyak rab ban élt a „te le fon dip lo má cia” esz kö ze -
i vel (volt olyan nap, ami kor két szer is te le fo nált), az in for má ci ós anya gok gya ko ribb
cse ré jé re és szá mos két- és több ol da lú kon zul tá ci ós meg be szé lés re ke rült sor. En nek
so rán egy re nyil ván va lób bá vált, hogy a két ve ze tõ kö zött az ese mé nyek hát te rét, jel -
le gét és a meg ol dá si mó dot il le tõ en is je len tõs vé le mény el té ré sek vannak.112 Né zet kü -
lönb sé gek mu tat koz tak ugyan ak kor más, köz vet ve a ma gyar or szá gi re form sor sát be -
fo lyá so ló kér dé sek ben is. Er re va ló te kin tet tel a ma gyar ve ze tés 1968 má ju sá ban úgy
dön tött, hogy le vél ben for dul az SZKP ve ze té sé hez, és pro to koll men tes, nem hi va ta los
két ol da lú meg be szé lést ja va solt. A le vél ter ve zet en nek szük sé ges sé gét az zal in do kol -
ta, hogy: „A két ol da lú ma gyar–szov jet kap cso la tok ban is, de még in kább a nem zet -
kö zi prob lé mák, a szo ci a lis ta or szá gok kö zött fel me rü lõ kér dé sek meg íté lé sé ben és
ke ze lé sé ben olyan lé nyeg be vá gó el té rést lá tunk mind tar tal mi, mind a mód sze rek vo -
nat ko zá sá ban az Önök és a mi ál lás fog la lá sa ink és ma ga tar tá sunk kö zött, ame lyek
ben nün ket nyugtalanítanak… Ná lunk olyan be nyo más ala kult ki, hogy a mi el vi-po -
li ti kai ál lás fog la lá sa ink kal, a mód sze rek re aján lott ja vas la ta ink kal szem ben meg nem
ér tés, fenn tar tás, sõt bi zal mat lan ság je lent ke zik az Önök ré szé rõl, ugyan ak kor az el -
té rõ vé le mé nyek és mód sze rek kér dé sé ben nem gyõz nek meg ben nün ket ar ról, hogy
az Önök ma ga tar tá sa len ne a helyes.”113 Ká dár Já nos és Ko mó csin Zol tán vé gül azon -
ban még is vis  sza ko zott, és a ké nyes kér dé se ket fe sze ge tõ le vél el kül dé sé nek el ha lasz -
tá sát ja va sol ta. A PB-t ar ra kér ték, hogy a vég le ges dön tés meg ho za ta la kor mér le gel jék,
hogy a cseh szlo vá ki ai hely zet mi at ti ide ges lég kör és a ma gyar kor mány kül dött ség hi -
va ta los út ját meg elõ zõ idõ pont al kal mas-e a le vél el kül dé sé re, s a prob lé mák fel ve té -
sé nek ez-e a leg he lye sebb mód ja.

A PB min den eset re úgy ha tá ro zott, hogy a to váb bi ak ban is nagy fi gyel met kell
szen tel ni a fon tos kér dé sek ben mu tat ko zó né zete l té ré sek nek, ame lyek za var ják a SZKP-
val és más test vér párt ok kal va ló együtt mû kö dést, a kér dést a PB-n be lül na pi ren den
kell tar ta ni, s azt al kal mas idõ pont ban és mó don az SZKP-nál szó vá kell ten ni. A PB
meg vizs gá lan dó nak tar tot ta, hogy a né zet kü lönb sé ge ket ki vál tó prob lé mák kö zül me -

lye ket le het a ma gyar párt- és kor mány -
kül dött ség jú ni u si moszk vai lá to ga tá sa al -
kal má val a hi va ta los tár gya lá si té mák kö zé
felvenni.114

Az 1968. jú ni us 27. és jú li us 4. kö zött
le zaj lott meg be szé lé se ken a ren del ke zé -
sünk re ál ló do ku men tu mok ta nú sá ga sze -
rint egyik fél sem em lí tett „prob lé más”
kér dé se ket, mind Ká dár, mind Brezsnyev
po zi tí van ér té kel te a két ol da lú kapcsola -
tokat.115 Ezek a pro to kol lá ris meg nyil vá nu -

112 A kér dés leg ala po sabb fel dol go zá sá ra lásd Hu szár

(1998). 

113 MOL M-KS-288. f. 5/456. õ. e.

114 Uo.

115 Az Er dé lyi Kár oly ál tal ké szí tett ös  sze fog la ló sze rint

a két ol da lú kap cso la tok át te kin té se kor Ká dár a kö vet ke -

zõ ket mond ta: „…viszonyunk tisz ta, egész sé ges, elv tár -

si. Elé ge det tek va gyunk kap cso la ta ink ala ku lá sá val po li -

ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis té ren egy aránt. Min den fel -

té tel meg van együtt mû kö dé sünk to váb bi fej lesz té sé re.”
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lá sok azon ban ko ránt sem fed ték a va ló sá got. A cseh szlo vá ki ai hely zet ki ala ku lá sá nak
oka it és az egyes fá zi sok meg íté lé sét il le tõ en Ká dár vé le mé nye to vább ra is el tért a hi -
va ta los szov jet ál lás pont tól. Az 1968. jú li us kö ze pén a szov jet ve ze tõk kel a Krím ben
foly ta tott meg be szé lé se i rõl az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá gá nak és a Mi nisz ter ta nács nak
au gusz tus 23-án, zárt ülé sen adott kö zös be szá mo ló ja azon ban nem a cseh szlo vá ki ai
ese mé nyek kel ös  sze füg gés ben ér de mel fi gyel met, ha nem azért, mert a cseh szlo vá ki -
ai hely zet ér té ke lés kap csán és ürü gyén az 1956 utá ni ma gyar hely ze tet és an nak szov jet
meg íté lé sét és „ke ze lé sét” is szó ba hoz ta; a XX. kong res  szus szel le mé re és (ne vé nek
em lí té se nél kül) a hrus cso vi po li ti kai gya kor lat ra va ló uta lá sok kal ra va szul és tak ti ku -
san bí rál ta a szov jet vezetést.116

A cseh szlo vá ki ai hely zet ér té ke lé sé vel kap cso la tos kü lön vé le mény ének a KGB el -
nö ki mi nõ sé gé ben 1968. de cem ber ele jén Bu da pest re ér ke zõ Jurij Andropovval va ló ta -
lál ko zá sa al kal má val is han got adott. A be szél ge tés nek ez al ka lom mal is volt a ma gyar–
szov jet vi szonyt érin tõ moz za na ta. Ká dár János – vis  sza utal va Walter Ulbrichtnak a
var sói ta lál ko zón el hang zott azon meg ál la pí tá sá ra, hogy Cseh szlo vá kia után Ma  gyar -
or szá gon a sor – szó ba hoz ta a bi za lom kér dé sét. „A rész le ges vé le mény el té rés el le né -
re, mi u tán mi min dig ér tet tük és tisz tel tük az SZKP-t, ben nünk nem ma radt sem mi.
Kell, hogy ez for dít va is így le gyen. Ha ez nem így len ne, az rossz len ne ne künk, rossz
len ne az ötök nek.” A hat és fél órás, nyílt esz me cse re el le né re az ál lás pont ok nem kö -
ze led tek.117

Egy 1969. feb ru ár ele jén kelt ma gyar dip lo má ci ai elem zés a po li ti kai, gaz da sá gi,
kul tu rá lis kon tak tu sok szá ma, gya ko ri sá ga és szint je te kin te té ben 1968-at rend kí vül
in ten zív év nek ér té kel te, nem rej tet te azon ban vé ka alá, hogy a két ol da lú együtt mû -
kö dés mel lett a kap cso la tok ban bi zo nyos fe szült ség volt érez he tõ. A fe szült sé gek a
do ku men tum ké szí tõ je sze rint több te rü le ten ér zé kel he tõk vol tak: az áru cse re-for -
ga lom ban ta pasz talt ne ga tív je len sé gek mi att mind két ol da lon az in do kolt nál na gyobb
nyug ta lan ság volt ta pasz tal ha tó, egy re több jel mu ta tott ar ra, hogy a Szov jet uni ó ban
a leg kü lön bö zõbb szin te ken meg nem ér tés sel fo gad ják a ma gyar gaz da ság irá nyí tá si
re for mot, a ma gya rok vi szont úgy ér zik, hogy a szov je tek nem min den eset ben ta -
nú sí ta nak kel lõ meg ér tést sa já tos ma gyar
prob lé má i kat il le tõ en, míg a szov jet fél ben
olyan be nyo má sok ke let kez tek, hogy a ma -
gya rok egyes kül po li ti kai lé pé se ik ter ve -
zé se kor nem ve szik kel lõ en fi gye lem be a
szo ci a lis ta tá bor, il let ve a Szov jet unió ér -
de ke it. Mind ezek a ko ráb ban meg nyil vá -
nu ló tel jes és feltétlen bi za lom bi zo nyos
mér vû csök ke né sé hez ve zet tek. A leg na -
gyobb ag go  dal mat azon ban azt kel tet te,
hogy va jon a szov jet bel po li ti ka vi szony -
la gos meg me re ve dé se nem ve zet-e át té te -

Brezs nyev ha son ló ér té ke lést adott: „Párt ja ink, kor má -

nya ink, né pe ink kö zött iga zi ba rát ság, köl csö nös meg ér -

tés van, s ez így lesz a jö võ ben is.” MOL M-KS-288. f.

5/460. õ. e.

116 MOL M-KS-288. f. 4/94. õ. e. Ká dár nak az ülé sen el -

hang zott be szé dét több ször idé zi és elem zi Hu szár (1998)

253–257. p.

117 MOL M-KS-288. f. 7/44 és XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi

Kár oly irat ha gya té ka. A Ká dár és Andropov 1968. de cem -

ber 6-i be szél ge té sé rõl ké szí tett fel jegy zést lásd Vida köz -

re ad. (1995). 
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le sen vagy köz vet le nül a ma gyar bel sõ hely zet ala ku lá sá val szem be ni ne ga tí vabb hoz -
zá állás hoz.118

1969. ja nu ár 25-i kel te zés sel szü le tett egy „El gon do lá sok a szov jet–ma gyar kap -
cso la tok táv la ti fej lesz té sé nek meg ala po zá sá ra” cí mû do ku men tum „a Szov jet unió bel -
sõ gaz da sá gi prob lé mái és az azok csök ken té sé re Ma gyar or szá gon meg lé võ le he tõ sé -
gek” mér le ge lé se alap ján, amely ab ból in dult ki, hogy a szov jet fél fe lé olyan „po li ti kai
gesz tust” kell ten ni, „amely meg mu tat ná, hogy Ma gyar or szág nem csak se gít sé gért for -
dul a Szov jet uni ó hoz, ha nem sze rény le he tõ sé ge i hez mér ten meg pró bál hoz zá já rul ni
a szov jet elv tár sak gond jai meg ol dá sá hoz”. Ké szí tõi úgy vél ték, a leg cél sze rûbb nek az
lát szik, „ha e po li ti kai gesz tust Ká dár elv társ ten né meg, aki a tõ le meg szo kott köz -
vet len ség gel és az zal a ké pes sé gé vel, amel  lyel szán dé kai õszin te sé gét érez tet ni tud ja”,
ki fej te né a ma gyar „se gít ség nyúj tás” konk rét lehe tõ sé geit.119

Ar ról do ku men tu mok hi á nyá ban nincs tu do má sunk, hogy e „po li ti kai gesz tus”
meg té te lé re sor ke rült-e, s ha igen, mi kor és mi lyen kö rül mé nyek kö zött. Ká dár Já nos
1969. feb ru ár 5. és 10. kö zöt ti szov jet uni ó be li lá to ga tá sa so rán (a zavidovói re zer vá tum -
ban va dá szott a szov jet ve ze tõk kel) az út ról ké szí tett, ren del ke zé sünk re ál ló fel jegy -
zés ta nú sá ga sze rint az elõb bi konk rét kér dé se ket nem érin tet ték. A ma gyar–szov jet
kap cso la to kat át te kint ve Ká dár is mét azt hang sú lyoz ta, hogy azok „el vi ek, tisz ták,
egész sé ge sek. Mi õszin te mó don, nyílt szív vel va gyunk a szov jet elv tár sak iránt. Min -
dig ös  sze tud junk han gol ni po zí ci ón kat, lé pé se in ket.” Ha son ló mó don ba rá ti nak és
õszin té nek ne vez te a kap cso la to kat Brezsnyev is, s hoz zá tet te: „A Ma gyar Szo ci a lis ta
Mun kás párt, a Ma gyar Nép köz tár sa ság a szov jet kom mu nis ták hû szö vet sé ge se min -
den kér dés ben. Ezt a vi szonyt óv nunk, erõ sí te nünk kell a jö võ ben is.”120

Be iga zo ló dott azon ban az 1969. ja nu á ri fel jegy zés ben em le ge tett, a szov jet po li -
ti ka meg me re ve dé sé vel kap cso la tos fé le lem. A Ká dár sze mé lyé vel szem be ni bi zal mat -
lan ság az SZKB KB El nök sé gé ben nem ol dó dott, és 1969-tõl sza po rod tak azok a je lek,
amelyek ar ra utal tak, hogy a ma gyar or szá gi re form egy re ke vés bé tet szik a szov jet

ve ze tés nek. Ha bár van nak olyan fel té te le -
zé sek, mi sze rint a szov jet ve ze tés ben fel -
me rült, hogy a „különutas” Ká dárt is me -
nesz te ni kellene,121 õ vé gül is a he lyén ma -
radt, de azon az áron, hogy cse ré be fel
kel lett ál doz ni a ma gyar re for mot és an -
nak leg kö vet ke ze te sebb hí ve it.

118 XIX-J-1-u 14. d. Er dé lyi Kár oly irat ha gya té ka. 

119 Uo. A „se gít ség nyúj tás” konk rét for má já ban Ma gyar -

or szág fel aján lott vol na kétmil li árd fo rint (50 mil lió ru bel)

ér té kû könnyû ipa ri ter mé ket az zal, hogy a Szov jet unió

dön té sé re bíz zák, mi vel és mi kor akar ják el len té te lez ni,

és ki lá tás ba he lyez ték, hogy a Szov jet unió ilyen jel le gû

gond ja in a ké sõb bi ek ben is ké szek rend sze re sen se gí te ni.

Ezen kí vül a ma gyar táv la ti ter vek hez kért réz, cel lu lóz,

mû trá gya több let szál lí tás le he tõ vé té te le ér de ké ben fel -

aján lot tak kb. 200 mil lió ru bel nagy ság ren dû be ru há zá si

hoz zá já ru lást.

120 Uo.

121 Lásd Hu szár (2003) 236. p.

60 BARÁTH MAGDOLNA



IRO DA LOM
BARÁTH MAGDOLNA–FEITL IST VÁN (köz re ad.): Két ös  sze fog la ló a ma gyar–szov jet kor -

mány tár gya lá sok ról (1958. áp ri lis). Múl tunk, 1993. 4. sz. 163–188. p.
BARÁTH MAGDOLNA–FEITL ISTVÁN–NÉMETHNÉ VÁ GYI KAROLA–RIPP ZOL TÁN (szerk.): A Ma -

gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ide ig le nes ve ze tõ tes tü le te i nek jegy zõ köny vei 5.
kö tet. 1956. no vem ber 14.–1957. jú ni us 26. Bu da pest, 1998, Nap vi lág.

BÉ KÉS CSA BA: Ma gyar–szov jet csúcs ta lál ko zók 1957–1965. In Litván György (szerk.): Év  -
könyv 1998. VI. Bu da pest, 1998, 1956-os In té zet. 143–183. p.

BÉ KÉS CSA BA: Vis  sza Eu ró pá ba: a ma gyar or szá gi rend szer vál tás nem zet kö zi hát te re, 1988–
1990. In Bozóki And rás (szerk.): A rend szer vál tás for ga tó köny ve. Ke rek asz tal-
tár gya lá sok 1989-ben. He te dik kö tet. Al kot má nyos for ra da lom. Ta nul má nyok.
Bu da pest, 2000, Új Man dá tum. 792–825. p.

FÖL DES GYÖRGY: Ba rát ság fel sõ fo kon. Ká dár és Hrus csov. In Rácz Ár pád (szerk.): Ki volt
Ká dár? Ha rag és rész re haj lás nél kül a Ká dár-élet út ról. Bu da pest, 2001[a], Rubi-
con–Aquila. 103–113. p.

FÖL DES GYÖRGY: Kö tél hú zás fel sõ fo kon. Ká dár és Brezsnyev. In Rácz Ár pád (szerk.): Ki
volt Ká dár? Ha rag és rész re haj lás nél kül a Ká dár-élet út ról. Bu da pest, 2001[b],
Rubicon–Aquila. 88–94. p.

FURSZENKO, A. A. (glav. red.): Pre zí di um CK KPSZSZ 1954–1964. Tom 1. Csernovije pro-
tokolnije zapiszi zaszedanyij. Sztenogrammi. Moszk va, 2003, ROSSZPEN. 

GÁL ÉVA–HEGEDÛS B. ANDRÁS–LITVÁN GYÖRGY–RAINER M. JÁ NOS (szerk.): A „Jel cin-dosz -
szié”. Szov jet do ku men tu mok 1956-ról. Bu da pest, 1993, Századvég–1956-os In  té -
zet.

HU SZÁR TI BOR: 1968. Prága–Budapest–Moszkva. Ká dár Já nos és a cseh szlo vá ki ai in -
ter ven ció. Bu da pest, 1998, Sza bad Tér.

HU SZÁR TI BOR: Ká dár Já nos po li ti kai élet raj za. 1957. november–1989. jú ni us. 2. kö tet.
Bu da pest, 2003, Sza bad Tér–Kos suth.

HU SZÁR TI BOR (szerk.): Ked ves, jó Ká dár elv társ! Vá lo ga tás Ká dár Já nos le ve le zé sé -
bõl 1954–1989. Bu da pest, 2002, Osiris.

KRJUCSKOV, VLADIMIR: Licsnoje gyelo. Moszk va, 2003, Ekszmo–Algoritm-knyiga.
NÉMETHNÉ VÁ GYI KAROLA–SIPOS LE VEN TE (szerk.): A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt

ide ig le nes ve ze tõ tes tü le te i nek jegy zõ köny vei. 1. kö tet. 1956. no vem ber 11–1957.
ja nu ár 14. Bu da pest, 1993, Intera Rt.

NYEZSINSZKIJ, L. NY.–CSELISEV, I. A.: O doktrinalnüh osznovah szovjetszkoj vnyesnyej
polityiki v godi „holodnoj vojni”. In L. Ny. Nyezsinszkij (red.): Szovetszkaja
vnyes nyaja polityika v godi „holodnoj vojni” (1945–1985). Novoje procstyenyije.
Moszk  va, 1995, Mezsdunarodnije otnosenyija.

ORLIK, I. I. (red): Centralno-vosztocsnaja Jevropa vo vtoroj polovinye XX. veka. I.
tom. Sztanovlenyije „realnovo szocializma” 1945–1956. Moszk va, 2000, Nauka.

RADVÁNYI JÁ NOS: Hun ga ry and the Superpowers. The 1956 Revolution and Realpolitik.
Stanford, 1972, Hoover Institution. 

61MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ



SMELJOV, B. A. (red.): Centralno-Vosztocsnaja Jevropa vo vtoroj polovinye XX. veka.
Tom 2. Ot sztabilizacii k kriziszu 1966–1989. Moszk va, 2002, Nauka.

SZEREDA, VJACSESZLAV–SZTIKALIN, ALEKSZANDR (szerk.): Hi ány zó la pok 1956 tör té ne té bõl.
Do ku men tu mok a volt SZKP KB Le vél tá rá ból. Bu da pest, 1993, Mó ra. 

SZEREDA, VJACSESZLAV–SZTIKALIN, ALEKSZANDR (red.): Szovjetszkij Szo juz is vengerszkij
krizisz 1956 goda. Dokumenti. Moszk va, 1998, ROSSZPEN.

VIDA IST VÁN (köz re ad.): Fel jegy zés Ká dár Já nos és J. V. Andropov 1968. de cem be ri be -
szél ge té sé rõl. Tár sa dal mi Szem le, 1995. 1. sz. 84–94. p.

ZUBOK, VLAGYISZLAV M.: Ha tal mi harc a Kreml ben és a ma gyar vál ság. In Év könyv 1996/
1997. V. Bu da pest, 1997, 1956-os In té zet. 55–66. p.

62 BARÁTH MAGDOLNA



SZA BÓ CSA BA

MA GYAR OR SZÁG ÉS A VA TI KÁN
EGY HÁZ PO LI TI KA A HAT VA NAS ÉVEK BEN

KI IN DU LÓ FEL TE VÉS, PE RI O DI ZÁ CI ÓS PROB LÉ MA

Hol kez dõd nek a „hat va nas évek” az egy ház po li ti ká ban? Le het sé ges kor szak kez det
az 1961–63 kö zöt ti idõ szak, ami kor meg in dult az óva tos kap cso lat ke re sés a Va ti kán és
a szov jet blokk ál la mai kö zött. Ezek ben az évek ben erõs ak ti vi tás volt ta pasz tal ha -
tó a ma gyar kül po li ti ká ban (az or szág ve ze tõi meg pró bál tak ki tör ni az 1956 utá ni el -
szi ge  telt ség bõl), ugyan ak kor a bel sõ hely ze tet a posztsz tá li nis ta dik ta tú ra ha tá roz ta
meg, amely azon ban a rend szer kon szo li dá lá sá val pár hu za mo san 1962–63-ra va la me -
lyest át ala kult, eny hült. 

A ka to li kus egy ház (a hí võk tö me gé vel egye tem ben) – akár csak a tár sa da lom je -
len tõs ré sze – az új, okt ro jált ha ta lom meg szi lár du lá sa so rán fo ko za to san döb bent rá,
hogy ér tel met len a nyílt el len ál lás, szem ben ál lás: az öt ve nes, hat va nas évek for du ló já -
tól már ko ránt sem volt olyan el uta sí tó, sõt egy re in kább kö ze le dett a ha ta lom hoz. Ezt
a for du la tot erõ sí tet te a Va ti kán ke le ti po -
li ti ká já ban be kö vet ke zett vál to zás. 1958 (XII.
Pius1 ha lá la), de még in kább 1961 (Dome -
nico Tardini2 ha lá la) után las san kö ze le dett
a Va ti kán a Szov jet uni ó hoz és sza tel lit ál -
la ma i hoz. Ez a két ség te le nül jó szán dé kú
kö  ze le dés az érin tett or szá gok ka to li kus
egy há zai, va la mint a hí võk ér de ké ben tör -
tént, és ab ból a fel té te le zés bõl in dult ki,
hogy a Szov jet unió ha tal má nak, a kom mu -
niz mus ural má nak vé ge nem lát ha tó, te hát
tar tós fenn ma ra dás ra, együtt élés re kell be -
ren dez  ked ni, ak cep tál va az adott ke re te -
ket: a két pó lu sú vi lág kö ve tel mé nye it.

A hat va nas évek ma gyar egy ház po li ti  -
ká já nak fel dol go zá sa kor az 1956-os for ra da -
lom és sza bad ság harc kö vet kez mé nye i bõl
cél sze rû ki in dul ni. 1956 nem ha gyo má nyos
kor szak ha tár az egy ház po li ti ká ban, mert
a for ra da lom és sza bad ság harc bu ká sát kö -

1 XII. Pius pá pa – Eugenio Pacelli (1876–1958) ró mai jo -

gász csa lád ból szár ma zott. 1917-tõl Ba jor or szág, majd 1920-

tól 1929-ig Né met or szág pá pai nun ci u sa. 1929-ben meg -

kap ta a bí bo ro si ka la pot, és de cem ber 24-én a Va ti kán

ál lam tit ká ra (kül ügy mi nisz te re) lett. Az 1924–33 kö zött

Né met or szág gal kö tött kon kor dá tu mok alap ve tõ en az õ

ne vé hez fû zõd nek. XI. Pius ha lá la után, 1939. már ci us 2-án

Pacelli bí bo rost vá lasz tot ták pá pá vá. Erõ fe szí té se ket tett

a há bo rú el ke rü lé se ér de ké ben. A má so dik vi lág há bo rú

ide jén a Szent szék kö vet ke ze te sen sem le ges po li ti kai ma -

ga tar tást ta nú sí tott. A hi deg há bo rú éve i ben éles an ti -

kom mu nis ta po li ti kát foly ta tott, a po li ti kai kap cso la tok -

tól el vi ala pon el zár kó zott. 

2 Domenico Tar di ni (1888–1961) va ti ká ni ál lam tit kár, bí -

bo ros. 1921-tõl dol go zott az ál lam tit kár sá gon, 1935 és 1937

kö zött he lyet tes ál lam tit kár. 1937-tõl 1952-ig a Rend kí vü li

Egy há zi Ügyek Kong re gá ci ó já nak tit ká ra. 1952-tõl ál lam -

tit kár, de csak 1958-tól bí bo ros. XII. Pius pá pa kom mu -

nis ta el le nes po li ti ká já nak kö vet ke ze tes hí ve.
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ve tõ en mind a kom mu nis ta párt, mind pe dig a ma gyar ka to li kus egy ház lé nye gé ben
1956 elõt ti „sze re pé hez” tért vissza. A párt ve ze tõi a posztsz tá li nis ta, ke mény fel lé pést
al kal maz ták az egy há zak kal szem ben: a fel me rü lõ prob lé má kat több nyi re „ad mi niszt -
ra tív úton”, erõ vel ol dot ták meg. A ma gyar ka to li kus egy ház ve ze tõi a mér sé kelt el -
len ál lást és mér sé kelt együtt mû kö dést, a vis  sza hú zó dást, be zár kó zást, a til ta ko zást
vá lasz tot ták, akár csak 1956 elõtt. Ugyan ak kor a pá pa kér lel he tet len kom mu nis ta el le -
nes sé gé vel gyak ran hoz ta kí nos hely zet be a ma gyar ka to li ku so kat és ve ze tõ i ket, sza -
kí tó pró bá ra kény sze rít ve õket. Mi ért nem tu dott sem a ka to li kus egy ház, sem pe dig
a párt ál lam a hely zet kö vet kez mé nye i hez al kal maz kod ni, más mó don re a gál ni? Min -
den jel sze rint azért, mert egy ál ta lán nem vol tak fel ké szül ve az 1956-os for ra da lom ra,
sem mi lyen cse lek vé si al ter na tí vá val nem ren del kez tek. Ugyan ak kor va la mi még is meg -
vál to zott, meg tört, emi att a tel jes vis  sza té rés 1956 elõtt höz mind két fél szá má ra le he -
tet len né vált. A for ra da lom és sza bad ság harc meg ha tá ro zó él mény min den in di vi duum,
min den tár sa dal mi cso port, szer ve zet szá má ra. Az ál lam párt és kép vi se lõi so ha nem
fe led het ték, hogy ha tal muk csak is a szov jet ve ze tés tá mo ga tá sán mú lik. 1956 után még
nem vál to zott az „aki nincs ve lünk, az el le nünk van” jel mon dat. 1956 ko moly tra u má ja
azon ban fo ko za to san hoz zá já rult ah hoz, hogy a párt ve ze tés las san kö ze led jen, nyis son
a tár sa da lom fe lé. Az „aki nincs el le nünk, az ve lünk van” jel szót nem le he tett egyik
nap ról a má sik ra ér vé nye sí te ni, csak is lé pé sen ként, bel sõ küz del mek árán. Kü lö nö sen
igaz ez a meg ál la pí tás az egy ház po li ti kát il le tõ en, mi vel a „ke mény kéz” hí vei még a
het ve nes, nyolc va nas évek ben is ér vény re jut tat ták aka ra tu kat. Nem sza bad fi gyel men
kí vül hagy ni, hogy Ma gyar or szá gon sem a párt ál lam ve ze tõi, sem a ró mai ka to li kus
egy ház irá nyí tói nem te kint he tõ ek ho mo gén cso port nak. A pár ton be lül csak úgy lé -
tez tek kü lön fé le el kép ze lé sek, mint a ka to li kus egy há zon be lül. A kö ze le dés nek, az erõ -
de monst rá ci ó nak, a nyílt sza kí tás nak ép pen úgy meg vol tak a hí vei, mint az el len zõi.
A kü lön fé le ér de kek, blok kok az ép pen ak tu á lis idõ szak nak meg fe le lõ en hol erõ seb -
ben je len tek meg, hol gyen géb ben.

A kor szak kez det meg ha tá ro zá sá hoz ha son ló an prob lé mát je lent a kor szak vé gé -
nek ki je lö lé se is. Az egy ház po li ti ka i lag ki emel ke dõ ese mé nyek (a Va ti kán és a Ma gyar
Nép köz tár sa ság kö zöt ti rész le ges meg ál la po dás, il let ve a II. va ti ká ni zsi nat le zá rá sa)
a hat va nas évek kö ze pé re es tek. Az év ti zed fe lé nél azon ban nem zár hat juk le a kor -
sza kot. Olyan egy ház po li ti kai ese ményt kell ke res nünk a hat va nas évek vé gén, amely
lé nye ges vál to zást ered mé nye zett. 1971-ben több olyan egy ház po li ti kai in téz ke dés is
tör tént, amely a más fél év ti ze des prob lé mák le zá rá sá nak te kint he tõ. A párt ál lam egy -
ház po li ti ká já nak, de a kül kap cso lat ok to váb bi fej lõ dé sé nek is ko moly aka dá lya volt
a Mindszenty-kérdés meg ol dat lan sá ga. A Ma gyar Nép köz tár sa ság gal szem ben ke mény
po li ti kai vo na lat kép vi se lõ fõ pap 1971-ben – több szö ri egyez te tés és köl csö nös ga ran -
cia vál la lás után – meg sza kí tot ta az Ame ri kai Egye sült Ál la mok bu da pes ti kö vet sé gén
1956 óta tar tó, 15 éves ön kén tes szám ûze tés ét, és el hagy ta Ma gyar or szá got. Va ló szí nû leg
Mindszenty hely ze té nek ren de zé sé vel kap csol ha tó ös  sze, hogy pro mi nens bé ke pa po kat
ol dott fel a Szent szék a ki kö zö sí tés alól, il let ve hogy meg szün tet te a pa pok po li ti kai
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sze rep vál la lá sát til tó ren del ke zé sét. Más, sze ré nyebb ese mény is kap cso ló dik eh hez az
év hez. Mik lós Imrét,3 aki 1951 óta részt vett az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal (ÁEH) mun -
ka tár sa ként a ma gyar egy ház po li ti ka ala kí tá sá ban, ek kor ne vez ték ki az ÁEH el nö ké vé.
Az õ stí lu sa is be fo lyá sol ta et tõl kezd ve a párt ál lam egy há zak kal szem be ni po li ti ká ját.

Mind ezek alap ján a „hat va nas évek” egy ház po li ti ká ján az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc le ve ré sé tõl 1971-ig ter je dõ idõ sza kot cél sze rû ér te ni. Ezért a to váb bi ak -
ban a „hos  szú hat va nas évek” egy ház po li ti ká já nak vizs gá la tá ra vál lal ko zunk. 

Lé nye gé ben két na gyon fon tos té nye zõ köl csön ha tá sa, ál lan dó ala ku lá sa be fo lyá -
sol ta a hat va nas évek ben a ka to li kus egy ház és a párt ál lam vi szony rend sze rét. A bel -
po li ti kai hely zet meg szi lár du lá sa, a párt és az ál lam ha ta lom meg erõ sö dé se 1956 után
pár hu za mo san zaj lott a tár sa da lom, je len eset ben a ka to li ku sok fo ko za tos el bi zony ta -
la no dá sá val. Az ös  sze füg gés mi att utal nunk kell azon ese mé nyek re, me lyek az 1956 és
1971 kö zöt ti idõ szak ki in du ló pont ját je len tet ték, és azt mind vé gig meg ha tá roz ták.
Olyan fon tos cso mó pon to kat eme lünk ki, ame lyek ha tá sa a „hos  szú hat va nas évek ben”
vé gig, sõt azon túl is ér vé nye sült (pl. a bé ke pa pi moz ga lom át ala kí tá sa, az MSZMP
két vá gá nyú egy ház po li ti ká já nak ki ala kí tá sa, a hat va nas évek egy ház po li ti kai pe rei). 

Mind ezen túl, ép pen a hat va nas évek ben a ma gyar ka to li kus egy ház mi att a Ma -
gyar Nép köz tár sa ság a nem zet kö zi po li ti ka ér dek lõ dé sé nek elõ te ré be ke rült, rá adá sul
ez út tal nem olyan ne ga tív mó don, mint 1956 kap csán. Szük sé ges te hát, hogy a bel po li -
ti kai té nye zõk mel lett a kül po li ti kai hely zet ala ku lá sát is fel tár juk. Je len ta nul mány ban
csak is a Va ti kán és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zöt ti kap cso lat fel vé tel és az 1964-es
rész le ges meg ál la po dás kö rül mé nye i nek fel tá rá sá ra van mó dunk. Ez ál tal saj nos fon -
tos kér dé se ket most egy ál ta lán nem tu dunk érin te ni, mint pél dá ul Mindszenty Jó zsef
bí bo ros, esz ter go mi ér sek hely ze té nek meg ol dá sát.

Fel ada tun kat csak ak kor te kint het jük va la men  nyi re is be fe je zett nek, ha a bel- és
kül po li ti kai elem zé sek bõl ki in dul va meg -
pró bál juk majd fel tár ni a hat va nas évek val -
lá sos sá gát is. 

Je len ta nul mányt csak ki in du ló nak te -
kint jük, amely nek se gít sé gé vel sze ren csés
eset ben si ke rül a kor szak bel- és kül po li ti -
ká já nak meg ha tá ro zó té nye zõ it meg is mer -
tet ni az ol va só val. 

A MA GYAR KA TO LI KUS EGY HÁZ ÉS A PÁRT ÁL LAM
A „HOS  SZÚ HAT VA NAS ÉVEK BEN”

Az 1956-os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc el bu ká sa tra gé di át je len tett a ma -
gyar ság szá má ra. A több ezer ál do zat és a csak nem két száz ezer me ne kült el vesz té se
is ha tás sal volt a ma gyar tár sa da lom ké sõb bi fej lõ dé sé re. El sõ sor ban fi a ta lok hagy ták
el a ha zát, hogy sza ba dul ja nak a vár ha tó meg tor lás tól, a le he tõ sé gek kor lá to zott vol tá -

3 Mik lós Im re (1927–2003) a má so dik vi lág há bo rú után a

szak szer ve ze ti if jú mun kás-moz ga lom kü lön fé le szer ve -

ze te i ben vég zett füg get le ní tett mun kát. 1951-ben, az ala -

ku lás után ke rült az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal hoz. 1952-

ben már cso port ve ze tõ, fél év múl va a po li ti kai osz tály

ve ze tõ je. 1959-tõl el nök he lyet tes, 1971-tõl nyug dí ja zá sá ig

el nök, ál lam tit kár.
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tól, a ki lá tás ta lan ság tól. A hat va nas évek tõl kezd ve fo ko zot tan hi á nyoz tak azok a hú  -
szas, har min cas ge ne rá ci ók, akik 1956–57-ben hagy ták el az or szá got. Nem csak a de -
mog rá fi ai ös  sze füg gé sek re (pl. a vár ha tó szü le tés szám csök ke né se) gon do lunk, ha nem
a tár sa da lom szel le mi vesz te sé gé re, a mun ka erõ hi ány ra is. Szá mos ma gyar ér tel mi sé -
gi is ar ra kény sze rült 1956 után, hogy Nyu ga ton ala pít son új eg zisz ten ci át. Töb bek kö -
zött or vo sok, tu dó sok, mû vé szek ta lál ták meg – gyak ran éle tük ben elõ ször – a hi va tá -
suk ból fa ka dó pers pek tí vá kat a be fo ga dó or szá gok ban.

1956 és kö vet kez mé nyei azon ban nem csak az emig rán sok ese té ben je len tet tek
egyé ni és kol lek tív tra gé di át, ha nem az itt hon mar adot tak szá má ra is. A leg több em -
ber, aki nem azo no sult a rend szer rel, las san rá éb redt, hogy az el len ál lás ér tel met len
a Szov jet uni ó val és an nak ha zai szö vet sé ge se i vel szem ben, és a Nyu gat tól sem le het
se gít ség re szá mí ta ni. Meg pró bál tak min dent túl él ni; ha ér de ke ik meg kí ván ták, „ösz  -
sze ka csin tot tak” a ha ta lom mal, és a hat va nas évek tõl kezd ve egy re in kább el fo gad ták
a le he tõ sé gek lát sza tát, a ké sõbb „gu lyás kom mu niz mus nak” ne ve zett élet te ret.

A nyu ga ti or szá gok la kos sá ga mély szim pá ti át ta nú sí tott a ma gyar for ra da lom
és sza bad ság harc ügye iránt, és el ítél te a szov jet ag res  szi ót. A nyu gat-eu ró pai nagy -
vá ros ok pol gá rai fel vo nu lá so kon és egyéb tö meg ren dez vé nye ken fe jez ték ki együtt ér -
zé sü ket a ma gyar for ra dal má rok kal, és gyak ran vá dol ták sa ját kor má nya i kat pas  szi -
vi tás sal.

XII. Pius pá pa több al ka lom mal meg nyi lat ko zott az 1956-os ma gyar ese mé nyek -
kel kap cso lat ban. No vem ber 1-jén ki adott, Laetemur admodus kez de tû en cik li ká já ban
még örö mét fe jez te ki a Ma gyar or szá gon és Len gyel or szág ban be kö vet ke zett ese mé -
nyek mi att, ame lyek a ka to li kus egy ház szá má ra is új re mé nye ket keltenek.4 No vem -
ber 5-én kelt Datis nuperrime kez de tû en cik li ká já ban már a for ra da lom bu ká sá val
fog lal ko zott: „Azok a hí rek azon ban, ame lyek ezt kö ve tõ en [a no vem ber 1-i en cik li ka
után] ju tot tak el hoz zánk, ke se rû szo mo rú ság gal töl töt ték el lel kün ket: mert szer te a
ma gya rok vá ro sa i ban, köz sé ge i ben és fal va i ban is mét olyan pol gá rok vé re öm lik, akik
lel kük mé lyé bõl áhít ják az iga zi sza bad sá got; ami ha zá juk bel sõ rend jé ben már hely -
re állt, azt erõ szak kal is mét fel for gat ták és el pusz tí tot ták, és a vér zõ nép re ide ge nek
fegy ve re i vel kényszerítették rá a szol ga sá got. Nem áll hat juk meg, hogy eze ket a gyá -
szos ese mé nye ket, ame lyek nem csak az ös  szes ka to li ku st, ha nem az ös  szes sza bad
nem ze te t is meg ren dí tõ szo mo rú ság gal és mél tat lan ko dás sal töl tik el, hi va ta lunk kal
já ró lel ki is me re tünk pa ran csá ra meg ne si ras suk, és el ne ítél jük. Majd meg lát ják azok,
akik nek pa ran csá ra e szo mo rú gaz tet tek tör tén tek, hogy a né pe ket meg il le tõ sza bad -
sá got nem le het el tö röl ni em be rek vé ré nek ontásával.”5 No vem ber 10-én rá dió be széd é-
ben emel te fel sza vát a pá pa Ma gyar or szág ér de ké ben, ami kor ar ra is ki tért, hogy a
vi lág po li ti ka más ese mé nyei sem von hat ják el a fi gyel met a magyarokról.6

Mindszenty Jó zsef esz ter go mi ér sek
no vem ber 4-én az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok bu da pes ti nagy kö vet sé gén ka pott me -
ne dék jo got. Az esz ter go mi ér se ki hi va tal -

4 Ad ri á nyi (1990) 776. p.

5 Acta Apostolicae Sedis 1956, 748–749. p.

6 Uo. 787–789. p.
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hoz kül dött, no vem ber 5-én kel te zett le ve le i ben a ma gyar bé ke pa pi moz ga lom 11 pro -
mi nens sze mé lyi sé gét el til tot ta min den egy há zi és köz éle ti tevékenységtõl.7 Né me lyik
püs pök már Mindszenty ki sza ba du lá sa elõtt, a for ra da lom nap ja i ban me nesz tet te az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal ál tal ko ráb ban az au lá ba he lye zett bé ke pa pot, és he lyet tük
meg bíz ha tó vi ká ri us, iro da igaz ga tó fog lal ta el a po zí ci ót. El sõ ként Ko vács Sán dor
szom bat he lyi püs pök men tet te fel hi va ta lá ból komp ro mit tált vi ká ri u sát és iro da igaz -
ga tó ját ok tó ber 29-én. A kö vet ke zõ nap pe dig Du dás Gyu la gö rög ka to li kus, Shvoy La  -
jos szé kes fe hér vá ri, Badalik Ber ta lan veszp ré mi püs pök és Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek
is meg tet te ugyanezt.8 Mindszenty Jó zsef és a fõ pap ok in téz ke dé se i vel a bé ke pa pi
moz gal mat lé nye gé ben si ke rült le fe jez ni, egy idõ re le he tet len hely zet be hoz ni. A Zsi -
na ti Szent Kong re gá ció 1957. ja nu ár 21-én a ma gyar fõ pap ok ren del ke zé sé vel össz hang -
ban ki adott két dek ré tu mot. Az egyik ben Hor váth Ri chárd nak, a bé ke pa pi moz ga lom
egyik ve ze tõ jé nek név sze rin ti ki kö zö sí té sét mond ta ki, és fel füg gesz tést he lye zett ki -
lá tás ba mind azon pa pok szá má ra, akik nem a ká no nok alap ján ke rül tek hi va ta luk ba.
A má sik dek ré tum ki vé tel nél kül fel so rol ta az ÁEH ál tal az egyes egy ház me gyék be vi -
ká ri us nak, il let ve iro da igaz ga tó nak ki ne ve zett pa po kat, és õket a pá pa pa ran csá ra
tiszt sé gük bõl el moz dí tot ta, el len ke zé sük ese tén ki kö zö sí té sü ket he lyez te ki lá tás ba.
Ugyan ak kor a dek ré tum ban fel so rolt sze mé lye ket a Szent Kong re gá ció al kal mat lan nak
mi nõ sí tet te egy ház me gyei hi va ta li tiszt sé gek, ka no nok sá gok, szé kes egy há zi, sze mi ná -
ri u mi tiszt sé gek és bu da pes ti, va la mint püs pö ki szék he lye ken le võ plé bá ni ák betöl -
tésére.9 A Zsi na ti Kong re gá ció 1957 nya rán min den ka to li kus pa pot fel szó lí tott, hogy
egy hó na pon be lül a po li ti kai te vé keny ség tõl tel je sen vo nul jon vis  sza, kü lön ben ki kö -
zö sí tés vár rá juk. Mi vel né hány érin tett nem en ge del mes ke dett, a Sacra Congregatio
Concilii 1958. feb ru ár 2-án Beresztóczy Mik lóst, Hor váth Ri chár dot és Má té Já nost
par la men ti te vé keny sé gük és a bé ke moz ga lom ban vál lalt sze re pük mi att ki át ko zás sal
sújtotta.10 Ter mé sze te sen a ki kö zö sí té sek meg íté lé se az egy há zon be lül sem volt egy -
sé ges. Az int ran zi gens szem ben ál lás el len zõi, a modus vivendire tö rek võ pap ság, akár -
csak az eg zisz ten ci á li san is érin tett bé ke pa pok sze ret ték vol na el ke rül ni a nyílt ös  sze -
üt kö zést mind az ál lam ha ta lom mal, mind egy há zuk kal.

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc le ve ré sét kö ve tõ en a Ká dár Já nos ál tal
szov jet tá mo ga tás sal meg ala kí tott For ra -
dal mi Munkás-Paraszt Kor mány egy ál ta -
lán nem él vez te az or szág la kos sá gá nak bi -
zal mát. A tény le ges ha ta lom a szov jet csa -
pa tok mel lett az egy ko ri ÁVH-sok és hû sé -
ges MDP-párttagok kö ré bõl ver bu vá ló dott
pu faj ká sok, va la mint a nagy gyá rak ban,
üze mek ben mû kö dõ mun kás ta nács ok ke -
zé ben volt.11

7 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) XIX-A-21-a. Ál la mi

Egy ház ügyi Hi va tal – El nö ki ira tok. 111/1956. Eln. A fo gal -

maz vá nyok meg ta lál ha tók a Szalézi–Majthényi Ház ban, a

Mindszenty-ha gya ték ban is, 26. dos  szié.

8 Szán tó (1992) 100–101. p.

9 Ad ri á nyi (1990) 777. p. 

10 Uo.

11 A szov jet csa pa to kat csak de cem ber kö ze pén von ták

vis  sza lak ta nyá ik ba. A Ká dár-kor mány tár gya lá so kat kez -

dett a mun kás ta nács ok kal, hogy idõt nyer jen. A mun kás -

ta ná cso kat csak de cem ber ele jén si ke rült fel szá mol ni.
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A Ma gyar Dol go zók Párt já nak kö zel mil li ós tag sá ga 1956 ok tó be ré ben gyor san
el tûnt. Az 1956. no vem ber 1-jén Ká dár Já nos ál tal ala kí tott utód párt, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Mun kás párt tag lét szá ma 1956. de cem ber 1-jén 37 818 volt. Ja nu ár, feb ru ár fo lya mán
a ta gok szá ma he ten te 8–12 ezer fõ vel növekedett, és el ér te a 190 ez ret. 1957 jú ni u sá -
ban a párt már 345 733 ta got szám lált. Köz tük vol tak a Nagy Im re örök sé gét va la mi -
lyen for má ban vál la ló reformkommunisták épp úgy, mint a Ká dár hí ve i nek szá mí tó
„kö zép utas ok” és a „keményutas” sztálinisták.12

A for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ en az ál la mi és a párt szer vek ben
is csak las san in dult meg a mun ka. Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal dol go zói no vem ber
el sõ fe lé tõl he te kig anél kül jár tak be mun ka hely ük re, hogy bár mi lyen konk rét fel ada tuk
lett vol na. Za va ros, ren de zet len ál la po tok ural kod tak, csak de cem ber kö ze pé re si ke -
rült sta bi li zál ni a helyzetet.13 Hor váth Já nos, az ÁEH el nö ke 1956 de cem be ré ben há rom
al ka lom mal is kér te Grõsz Jó zsef ka lo csai ér se ket, hogy ke res se fel Bu da pes ten. Mi vel
az ér sek a meg hí vá sok nak nem tett ele get, Hor váth sze mé lye sen uta zott Ka lo csá ra
de cem ber 18-án. A meg be szé lés rõl Grõsz Jó zsef más nap le ve lé ben ér te sí tet te püspök -
társait.14 Hor váth Já nos ÁEH-elnök kö zöl te a ka lo csai ér sek kel, hogy a hi va tal ha ma -
ro san át ala kul, önál ló sá ga meg szû nik, és a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um alá rendelik.15

Az egy ház ügyi meg bí zot ta kat min den egy ház me gyé bõl vis  sza von ják, te vé keny sé gü ket
a me gyei ta ná csok mun ka tár sai fog ják – kor lá to zot tan – foly tat ni. A meg be szé lé sen
Hor váth Já nos ugyan ak kor til ta ko zott a püs pö kök nek a for ra da lom alatt vég re haj tott
sze mé lyi dön té se it il le tõ en. Sze rin te a hivatal és az ál lam is el fo gad ja, hogy a fõ pap

dönt sön a fa lu si plé bá no sok és káp lá nok
át he lye zé sé rõl, de a vá ro si plé bá no sok, vi -
ká ri u sok, iro da igaz ga tók, dé ká nok disz po -
zí ci ó já hoz min den eset ben meg kell sze rez -
ni a hi va tal hoz zá já ru lá sát. Mi u tán Grõsz
Jó zsef le vél ben tá jé koz tat ta püs pök tár sa it
a Hor váth Já nos sal foly ta tott meg be szé -
lés rõl, 1957. ja nu ár 23-ára püs pök ka ri kon -
fe ren ci á ra hív ta a fõ pa po kat. En nek ered -
mé nye ként feb ru ár 5-i dá tum mal le vél ben
for dul tak Ká dár Já nos mi nisz ter el nök höz,
hogy a ka to li kus egy ház sé rel me i rõl tá jé -
koztassák.16

Idõ köz ben, 1957 ja nu árjában a Nép -
sza bad ság kö zöl te a Ká dár-kor mány prog -
ramját,17 amely tar tal maz ta az egy há zak kal
kap cso la tos meg ál la pí tá so kat is. Na gyobb
moz gás te ret ígért az egy há zak nak, ugyan -
ak kor a még min dig ér vény ben lé võ tör vé -
nyek és meg ál la po dá sok szi go rúbb be tar -

12 Az MSZMP In té zõ Bi zott sá gá nak ülé se. 1957. má jus 28.

Je len tés a párt tag ság szá má nak ala ku lá sá ról és ös  sze té te lé -

rõl. MOL M-KS-288. f. 5/27. õ. e.; Romsics (2000) 408. p. 

13 Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal 1956. no vem be ri nap ja -

iról Mik lós Im re a 2002–2003-ban ve le ké szí tett in ter jú ban

szá molt be ne kem. 

14 MOL XIX-A-21-a. 266/1956. Eln. 

15 Az El nö ki Ta nács 1956. évi 33. tör vény ere jû ren de le te

(1956. de cem ber 31-ével) szün tet te meg az Ál la mi Egy ház -

ügyi Hi va talt, és azt a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um Egy ház -

ügyi Hi va ta la ként ala kí tot ta új já. Ma gyar Köz löny 106.

szám, Bu da pest, 1956. de cem ber 29., 613. p. Alig há rom év

el tel té vel az El nö ki Ta nács 1959. évi 25. tör vény ere jû ren -

de le te (1959. jú ni us 2-tól) is mét a Mi nisz ter ta nács fel ü -

gye le te alá he lyez ve ál lí tot ta fel az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -

va talt. Ma gyar Köz löny 61. szám, Bu da pest, 1959. jú ni us

2., 522. p.

16 Salacz (1988) 150–152. p.

17 Nép sza bad ság, 1957. ja nu ár 6. 
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tá sát kö ve tel te. A kor mány ki lá tás ba he lyez te, hogy a kö zel jö võ ben az ak tu á lis prob -
lé mák ról tár gya lá so kat kezd az egy há zak kal.

Az 1956 vé gi, 1957 ele ji egy ház po li ti kai ese mé nyek bõl vi lá go san meg ál la pít ha tó,
hogy sem mi lé nye gi vál to zás sem kö vet ke zett be a párt ál lam és a ka to li kus egy ház
vi szo nyá ban. Az ÁEH át ala kí tá sa, az egy ház ügyi meg bí zot tak vis  sza hí vá sa tak ti kai
lé pés volt csu pán, a prob lé ma fel szí ni ke ze lé se a lé nye get egy ál ta lán nem érin tet te.
Az ÁEH-t lát szó lag a má so dik vo nal ba he lyez ték az zal, hogy alá ren del ték a Mû ve lõ dé si
Mi nisz té ri um nak, de sem sze mé lyi ál lo má nyá ban, sem pe dig mód sze re i ben, fel ada ta i -
ban nem tör tént vál to zás, az Egy ház ügyi Hi va tal to vább ra is az egy há zak el len õr zé -
sé re hi va tott csúcs szerv ma radt. A püs pö ki au lák ba az ÁEH ál tal be ül te tett, a püs pök
és kör nye ze te fe let ti köz vet len el len õr zést gya kor ló sze mé lyek olyan mér ték ben komp  -
ro mit tá lód tak, oly an  nyi ra nép sze rût le nek vol tak, hogy vis  sza hí vá suk lé nye gé ben szük -
ség sze rû lé pés nek te kint he tõ. Egyéb iránt már ja nu ár ban újabb „el len õrö ket” kap tak
az egy ház me gyék, ez út tal mi nisz te ri biz tos nak ne vez ték õket, de fel ada ta ik meg egyez -
tek a ko ráb bi egy ház ügyi hi va ta li meg bí zot ta ké val. 

Az MSZMP Ide ig le nes Köz pon ti Bi zott sá gának In té zõ Bi zott sá ga 1957. már ci us
5-én tár gyal ta a Hor váth Já nos egy ház ügyi hi va ta li el nök ál tal elõ ter jesz tett egy ház po -
li ti kai kérdéseket.18

Az el nök sze rint az egy há zak és az ál lam kap cso la tát az el len for ra da lom elõtt
a nor má lis, jó vi szony jel le mez te. Csak az el len for ra da lom ide jén si ke rült az egy há -
zak, el sõ sor ban a ka to li kus egy ház re ak ci ós ele me i nek ma guk hoz ra gad ni uk a ve ze tést.
Hor váth Já nos azt ja va sol ta, hogy azo kat a re ak ci ós, meg bíz ha tat lan pa po kat, aki ket
a fõ pap ok az ál lam mal lo já lis bé ke pa pok el tá vo lí tá sa után egy há zi hi va tal hoz jut tat tak,
gyor san el kell tá vo lí ta ni az au lák ból. Az
Egy ház ügyi Hi va tal nem tûr he ti, hogy a
püs pö kök az ál lam hoz hû sé ges bé ke pa po -
kat a hi va tal en ge dé lye nél kül áthelyez -
zék.19 Az ál lam nak ele ve na gyobb ha tá ro -
zott sá got és erõt kell mu tat nia az egy há zi
ál lá sok be töl té sé nél. A kor mány nak egy ér -
tel mû en ki kell nyi lat koz tat nia, hogy
Mindszenty Jó zsef sem mi lyen egy há zi
funk ci ót nem tölt het be. A leg re ak ci ó sabb
püs pö kö ket in ter nál ni kell, egy há zi mû kö -
dést szá muk ra nem le het en ge dé lyez ni,
he lyet tük káp ta la ni hely   nö kök ke rül je nek
az egy ház me gyék   be.20 Ugyan csak el kell
ren del ni mi nisz te ri biz to sok ki kül dé sét
az egy ház me gyei köz pon tok ba. Az el len -
for ra da lom alatt ta nú sí tott ma ga tar tá suk
mi att 15–20 pa pot ha la dék ta la nul köz biz -

18 Az MSZMP Ide ig le nes Köz pon ti Bi zott sá ga In té zõ Bi -

zott sá ga ülé se. 1957. már ci us 5. MOL M-KS-288. f. 5/17. õ.

e. A do ku men tu mot köz li Ól mo si (1991) 29–33. p.

19 A for ra da lom és sza bad ság harc ide jén Vác ra vis  sza -

tért Pétery Jó zsef püs pö köt már 1957 feb ru ár já ban is mét

Hejcére in ter nál ták. Kisberk Im re se géd püs pö köt, akit

Shvoy La jos hí vott 1956 ok tó be ré ben Szé kes fe hér vár ra

ál ta lá nos hely nök nek, Dunabogdányba in ter nál ták 1957 ta -

va szán. El ta ná csol ták hi va ta lá ból Sza bó Im re cím ze tes

püs pö köt, bu da pes ti vi ká ri ust is, aki vég re haj tot ta

Mind szenty Jó zsef bé ke pa po kat ki kö zö sí tõ ren del ke zé -

se it.

20 Az Egy ház ügyi Hi va tal el nö ke Shvoy La jos szé kes fe -

hér vá ri, Badalik Ber ta lan veszp ré mi, Ko vács Sán dor

szom bat he lyi és Ko vács Vin ce vá ci püs pö kök in ter ná lá sát

he lyez te ki lá tás ba, vé gül csak Badalik Ber ta lant in ter nál -

ták Hejcére 1957 au gusz tu sá ban. 
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ton sá gi õri zet be kell ven ni.21 Az egyik leg fon to sabb, hosszú idõ re meg ha tá ro zó in téz -
ke dés ként be ke rült az elõ ter jesz tés be, hogy az El nö ki Ta nács ha la dék ta la nul al kos son
tör vény ere jû ren de le tet „az ál lam leg fõbb fel ügye le ti jo gá nak gya kor lá sá ról” az egy -
há zak felett.22 A ter ve zet ben sze re pelt a cél ki tû zés, hogy a saj tó ban, rá di ó ban le kell
lep lez ni a Va ti kánt és egyes püs pö kö ket, mi vel te vé keny sé gük kel az el len for ra dal mat
tá mo gat ták, és el len kez tek az ál lam és a ka to li kus egy ház kö zött ér vény ben le võ (1950.
évi) meg ál la po dás sal. Is mé tel ten tá mo gat ni kí ván ták az egy há zon be lü li „ha la dó pa -

po kat”, aki ket sze rep hez kell jut tat ni az
or szá gos bé ke moz ga lom kü lön bö zõ egy -
há zi ta go za ta i ban. Fel ve tõ dött már az Or -
szá gos Bé ke moz ga lom Ka to li kus Bi zott sá -
gá nak meg ala kí tá sa, sõt an nak he ti lap pal
(Ka to li kus Szó) va ló tá mo ga tá sa is. 

A ter ve zet ben el len sú lyoz ni pró bál -
ták az egy ház ra néz ve szi go rú in téz ke dé -
se ket, ezért né hány lát szat ked vez ményt is
be épí tet tek. Le he tõ vé tet ték kor lá to zott
szám  ban hit tan köny vek, bib lia, ima- és éne  -
kes köny vek meg je le né sét. Né hány ko ráb -
ban erõ szak kal el vett egy há zi in gat lant (pl.
az eg ri ér se ki könyv tá rat) vis  sza szol gál tat -
tak. Ugyan csak be ke rült az elõ ter jesz tés be
a fa kul ta tív val lás ok ta tás kérdése.23

Az elõ ter jesz tést a Köz pon ti Bi zott -
ság mi ni má lis mó do sí tá sok kal el fo gad ta.
A ha tá ro za tok hos  szú idõ re (a het ve nes
éve kig vál toz ta tás nél kül, de lé nye gét te -
kint  ve egé szen a rend szer vál to zá sig) irányt
szab tak a kom mu nis ta párt egy ház po li ti -
ká já nak. 

Hor váth Já nos már ci us 9-én köz le -
ményt adott ki Mindszenty Jó zsef hely ze -
térõl.24 En nek lé nye ge, hogy a bí ró ság az
esz ter go mi ér se ket 1949-ben tel je sen jog -
sze rû en ítél te élet fogy tig tar tó fegy ház ra,
amit 1955-ben eny hí tet tek, mi vel Mind -
szenty Jó zse fet há zi õri zet be he lyez ték.
Hor váth Já nos sze rint az ér sek bün te té sét
ön ként, am nesz tia nél kül sza kí tot ta meg,
ami kor 1956. ok tó ber 30-án Bu da pest re
ment. Ugyan csak Mindszenty Jó zsef bû ne -

21 A le tar tóz ta tá sok és szá mon ké ré sek már ko ráb ban,

szin te a for ra da lom és sza bad ság harc bu ká sát kö ve tõ en

meg kez dõd tek. Õri zet be vet ték pél dá ul Turchányi Al bert

Egont (1956. no vem ber 9.), aki Mindszenty Jó zsef Bu da -

pest re ér ke zé se után négy na pig az ér sek tit ká ra ként te -

vé keny ke dett. Õ irá nyí tot ta az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va -

tal Pa sa ré ti úti épü le té nek Mindszenty ne vé ben tör tént

le fog la lá sát, amit ké sõbb egy kon cep ci ós per ben rab lás sá

mi nõ sí tet tek. A le tar tóz ta tá sok fo lya ma to san zaj lot tak.

Az ál lam vé de lem 1957. már ci us 2-i je len té se sze rint 10

pa pot tar tóz tat tak le rö vid idõn be lül. Ál lam biz ton sá gi

Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (ÁSZTL) O-13405/2. Ma -

gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki Kar. 223. p.

22 Az elõ ter jesz tést kö ve tõ en rend kí vül gyor san ki ad ta

az El nö ki Ta nács az 1957. évi 22. szá mú tör vény ere jû ren -

de le tet az egyes egy há zi ál lá sok be töl té sé hez szük sé ges

ál la mi hoz zá já ru lás ról. Min den olyan ki ne ve zés hez, meg -

bí zás hoz, el moz dí tás hoz, ame lyik a pá pa ha tás kö ré be

tar to zott, ez után a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná -

csá nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sa kel lett. A mû ve lõ dé si mi -

nisz ter hoz zá já ru lá sa kel lett a püs pö kök ál tal fo ga na to -

sít ha tó ki ne ve zé sek hez, át he lye zé sek hez. Ma gyar Köz löny

35. szám, Bu da pest, 1957. már ci us 24., 221–222. p.

23 A val lás ok ta tás ról szó ló 21/1957. szá mú kor mány ren -

de let ér tel mé ben az 1956 elõt ti mó don, az is ko la fa la in

be lül, fa kul ta tív rend szer ben, szi go rú el len õr zés mel lett

ér vé nye sül he tett a hit ok ta tás. Ma gyar Köz löny 35. szám,

Bu da pest, 1957. már ci us 24., 222. p.

24 MOL XIX-A-21-c. Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal – Adat tár.

Ik ta tó szám nél kül le té ve a 94. do boz ban. A kom mü ni ké

ki vo na to san meg je lent a Nép sza bad ság már ci us 10-i szá -

má ban is. A do ku men tu mot tel jes ter je del mé ben köz li

Ól mo si (1991) 34. p.
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ként em lí ti a do ku men tum az ér sek 1956. no vem ber 3-i rá dió szó za tát, amely ben a Ma -
gyar Nép köz tár sa ság al kot má nyos rend je el len lá zí tott. A köz le mény le szö gez te, hogy
Mindszenty Jó zsef töb bé Ma gyar or szá gon sem mi fé le egy há zi funk ci ót sem tölt het be.

Két nap pal a kom mü ni ké meg je le né se után az Egy ház ügyi Hi va tal el nö ke meg -
be szé lés re hív ta a ka to li kus fõ pa po kat. Hor váth Já nos fel vá zol ta az el múlt idõ szak
ese mé nye it, és meg ál la pí tot ta, hogy az 1956-os el len for ra da lo mig az egy ház és az ál -
lam kap cso la ta ki egyen sú lyo zott volt, de ez ok tó ber 23-a után meg vál to zott. A rend -
kí vül hos  szú be ve ze tõ (15 ol dal) után az el nök lé nye gé ben hat pont ban ös  sze fog lal ta
ja vas la ta it. 1. A 22/1957. szá mú El nö ki Ta nács ál tal ki adott ren de let ér tel mé ben a püs -
pö kök min den jó vá nem ha gyott disz po zí ci ót tár gyal ja nak meg az Egy ház ügyi Hi va -
tal lal. 2. Azo kat a sze mé lyi kér dé se ket, ame lyek hez a pá pa hoz zá já ru lá sa is szük sé ges,
a püs pö ki kar együt te sen ren dez ze az ál lam mal. 3. A püs pö ki kar tá mo gas sa az Or szá -
gos Bé ke ta ná csot, és se gít se elõ a Ka to li kus Bi zott ság lét re jöt tét. 4. A püs pö ki kar te gyen
nyi lat ko za tot a je len le gi hely zet ben az ál lam mel lett. 5. A püs pö ki kar ad jon re á lis tá jé -
koz ta tást a Va ti kán szá má ra az 1956. ok tó ber 23. óta tör tént ese mé nyek rõl. 6. Az egyes
fõ pap ok jár ja nak el azok kal a lel ké szek kel szem ben, akik az 1956-os ok tó be ri ese mé -
nyek so rán tör vény te len, kor mány- és szov jet el le nes te vé keny sé get fej tet tek ki.25

Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek re a gált el sõ ként Hor váth Já nos be szé dé re. Ki fej tet te,
hogy az egy ház nak is ér de ke a vi szony ren de zé se, de sé rel me i ket nem hall gat hat ják
el. A bé ke pa pok Zsi na ti Szent Kong re gá ció ál ta li ki át ko zá sá val kap cso lat ban meg em lí -
tet te, hogy a ma gyar fõ pap ok nak sem mi fé le le he tõ sé gük sincs a Va ti kán ál lás pont já -
val szem be he lyez ked ni. A disz po zí ci ók vo nat ko zá sá ban a püs pö kök nek küz de ni ük
kell az ál la mi be avat ko zás el len, mert ar ra sem az 1950-es meg ál la po dás, sem pe dig az
ÁEH lét re jöt te nem te rem tett jo got az ál lam szá má ra. A töb bi püs pök is hoz zá szólt,
és so rol ták a ka to li kus egy há zat ért sé rel me ket, fõ ként az in ter nált egy há zi ak hely ze -
tét, az ál lam ál tal kikényszerített áthelyezéseket.26

A fõ pap ok az 1957. áp ri lis 9-én tar tott püs pök ka ri kon fe ren ci án rész le te sen fog -
lal koz tak a Hor váth Já nos ál tal fel ve tett ké ré sek kel. Meg ál la pod tak, hogy Grõsz Jó zsef
ka lo csai ér sek, Papp Kál mán gyõ ri és Rogács Fe renc pé csi püs pök foly tat ja a tár gya -
lást az Egy ház ügyi Hi va tal el nö ké vel. Hos  szan  tar tó vi ta után vé gül meg ál la pod tak,
hogy nagy vál toz ta tá sok kal, de el fo gad ják Hor váth ja vas la ta it. A püs pö kök ab ban re -
mény ked tek, hogy a tár gya lá sok kal idõt tud nak nyerni.27 A püs pö ki kar ról ve ze tett ál -
lam vé de le mi je len té sek bõl egy ér tel mû en ki de rül, hogy a fõ pap ok kö zött nem volt össz -
hang, vé le mé nyük ha tá ro zot tan el tért. Né me lyek na gyot té ved tek. Mi hez akar tak egy -
ál ta lán idõt nyer ni? Mit akar tak el ér ni, mit re mél tek az idõ hú zás tól? Va ló ban el hit ték,
hogy a tár gya lá sok so rán a dik ta tó ri kus kor mány zat ter ve it, aka ra tát be fo lyá sol hat ják,
meg vál toz tat hat ják? Va ló já ban el fo gad tak
min den kö ve te lést, las san hoz zá ido mul tak
a rend szer hez.

A párt lap ja áp ri lis 11-én kö zöl te a ma -
gyar püs pö kök köz le mé nyét, amely ben el -

25 Salacz (1988) 158. p.

26 Uo. 159. p.

27 ÁSZTL O-13405/2. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 252. p.
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is mer ték a Ká dár-kor mányt, és re mé nyük nek ad tak ki fe je zést, hogy a jö võ ben a füg -
gõ ben lé võ kér dé sek ren de zé sé ben meg tör té nik a meg egye zés. Ugyan itt el ítél tek a fõ -
pa p ok min den olyan tö rek vést, amely a Ma gyar Nép köz tár sa ság tár sa dal mi rend je el len
irányul.28

Az Egy ház ügyi Hi va tal sür ge tõ fel ada ta volt, hogy mi e lõbb ren dez ze a bé ke pa -
pok hely ze tét. Mindszenty Jó zsef és a püs pö kök in téz ke dé sei nyo mán, majd pe dig
a Zsi na ti Szent Kong re gá ció ki kö zö sí tõ ha tá ro za tá nak kö vet kez té ben a bé ke pa pi moz -
ga lom gyor san szét esett. Az ál lam ugyan nem hagy ta ma guk ra a pro mi nens bé ke pa -
po kat, igye ke zett ne kik jó plé bá ni át jut tat ni, de a hely zet ál ta lá nos meg ol dás ra várt.
Már az Egy ház ügyi Hi va tal 1957 ta va szán kelt kü lön bö zõ do ku men tu ma i ból is vi lá go -
san ki ol vas ha tó hogy az Or szá gos Bé ke ta nács al kal mas le het a ka to li kus pa pok be fo -
ga dá sá ra. A hi va tal el kép ze lé sei sze rint a ka to li ku sok nak is a pro tes táns egy há zak bé -
ke te vé keny sé gé hez ha son ló moz gal mat kel le ne ki épí te ni ük. Ez lé nye gé ben új né ven,
új szer ve zet ben, de a ré gi bé ke pa pok ál tal al ko tott bi zott ság ként mû kö dött vol na az
Or szá gos Bé ke ta nács ke re te i ben. A ka to li kus püs pö kök ezt a vál to za tot el uta sí tot ták,
és el sõ sor ban Endrey Mi hály eg ri se géd püs pök ja vas la tá ra egyé ni el kép ze lés sel áll tak
elõ. En nek ér tel mé ben egy bi zo nyos fo kig önál ló sá got él ve zõ új szer ve zet jött lét re, és
en nek ke re tei közt folyt a ka to li kus bé ke mun ka. Az 1950-ben ál la mi se gít ség gel élet re
hí vott Ka to li kus Pa pok Or szá gos Bé ke bi zott sá ga fel osz lott, he lyet te lét re jött az Or szá -
gos Bé ke ta nács Ka to li kus Bi zott sá ga, amely ben a leg fõbb sze rep a Ham vas End re csa -
nádi püs pök el nök le te alatt ko ráb ban ex po nált bé ke pa pok nak ju tott. Emel lett meg ala  -
kult Grõsz Jó zsef el nök le té vel az Opus Pa cis moz ga lom, amely el vi leg önál ló an mû kö -
dött, de össz hang ban az Or szá gos Bé ke ta nác  csal és an nak Ka to li kus Bizottságával.29

Az Opus Pa cis élet re hí vá sá ban két ség kí vül nagy sze re pet ját szot tak a ka to li kus
fõ pap ok, de lé nye gé ben min den az Egy ház ügyi Hi va tal ter vei sze rint tör tént. Hor váth
Já nos 1958. má jus 5-én ak tu á lis egy ház po li ti kai be szá mo ló já ban tel je sen egy ér tel mû en
nyi lat ko zott: „Az el len for ra da lom kö vet kez té ben fel bom lott ka to li kus pa pi bé ke bi -
zott ság he lyett lét re ho zat tuk a püs pö ki kar ral az Opus Pa cis bi zott sá got. A püs pö ki
kar ezt a ter vet az zal a szán dék kal fo gad ta el, hogy így vég ér vé nye sen fel szá mol hat -
ja a pa pi bé ke moz gal mat, mi ni mum ra csök kent he ti a pa pok ilyen irá nyú te vé keny sé -

gét, s az Opus Pa ci son ke resz tül min den ben
az egy há zi ve ze tés in ten ci ó it ér vé nye sít he -
ti. Az Opus Pa cis bi zott ság nak a pa pi bé -
ke moz ga lom mal szem ben elõ nye az, hogy
meg  nyi lat ko zá sai a püs pö ki kar és az egy -
ház ne vé ben hang za nak el, de hát rá nya az,
hogy az ál lam po li ti ká já nak és a bé ke moz -
ga lom cél ki tû zé se i nek meg fe le lõ meg nyi -
lat ko zá sa it szá mos eset ben csak a püs pö ki
kar ra gya ko rolt köz vet len ál la mi nyo más -
sal le het el ér ni …”30

28 Nép sza bad ság, 1957. áp ri lis 11. 9. p. Né me lyik püs pök

na gyon ko moly hi bá nak tar tot ta a hû ség nyi lat ko za tot.

Rogács Fe renc az ese mén  nyel kap cso lat ban fel je gyez te

nap ló já ban: „Alea iacta est. A bi za lom nyil vá ní tás min den

ed di gi ered ményt meg hi ú sí tott. A püs pö ki kar el vesz tet -

te nem csak a csa tát, ha nem a há bo rút is.” Idé zi Salacz

(1988) 194. p.

29 Pál (1995) 125–133. p.

30 MSZMP KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály (APO).

Je len tés az egy ház po li ti kai hely zet rõl és ja vas la tok a hely -
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A püs pö ki kar az Opus Pa cis meg ala kí tá sa kor ta lán ab ból a fel té te le zés bõl in dult
ki, hogy az ál tal va ló ban je len ték te len té nye zõ vé tud ja deg ra dál ni a ko ráb bi bé ke pa pi
moz gal mat, il let ve an nak ve ze tõi el ve szí tik ál la mi tá mo ga tá su kat. A cél el éré se ér de ké -
ben egy re több bé ke pa pot vet tek fel mun ka tár sa ik kö zé, sõt las san õk al kot ták a több -
sé get is. Te kin tet tel a tény re, hogy Ham vas End re egy re gyak rab ban mû kö dött együtt
az ál lam mal, és hogy Grõsz Jó zsef – ma gas ko ra mi att is – egy re ener vál tab bá, egy re
en ge dé ke nyeb bé vált, az el kép ze lés, hogy a bé ke moz gal mat a fõ pap ok kéz ben tud ják
tar ta ni, és las san el érik an nak fel szá mo lá sát, ele ve ku darc ra volt ítél ve. Ép pen az el -
len ke zõ je tör tént: a ko ráb ban nép sze rût len bé ke pa pok érez het ték úgy, hogy te vé keny -
sé gü ket a püs pö kök leg ali zál ják. Sem az Opus Pa cis, sem pe dig a bé ke moz ga lom nem
szûnt meg, sõt min den egy ház me gyé ben el ter jedt, kény sze rít ve a tel jes pap sá got, be -
le ért ve a fõ pa po kat is, hogy ál la mi, bé ke moz gal mi fel ada tok ban közremûködjenek.31

Egy ál lam vé del mis je len tés bõl ki de rül, hogy a tit kos szol gá lat ös  sze sen 143 ügy -
nö köt fog lal koz ta tott 1957-ben a ka to li kus re ak ció vo na lán (a for ra da lom és sza bad -
ság harc alatt 21-en dekonspirálódtak). Az ál lam vé de lem há rom fõ cél meg va ló sí tá sá ért
dol go zott 1956 elõtt: 

„1. Fel de rí tés és pozitiv po li ti kai be fo lyás ér vé nye sí té se cél já ból be épül ni a ró mai
ka to li kus egy ház leg fel sõ ve ze té sé be, a püs pö ki kar ba.

2. A ró mai ka to li kus egy ház il le gá lis, el len sé ges te vé keny sé gé nek fel de rí té se és
an nak meg aka dá lyo zá sa.

3. A ró mai ka to li kus egy ház köz pont já nak, a Va ti kán nak el le nünk irá nyu ló el -
len sé ges te vé keny sé gé nek fel de rí té se, a lét re ho zott il le gá lis csa tor nák át fo gá sa, vagy
ilye nek lét re ho zá sa ú.n. »játszmás ügyek« foly ta tá sa cél já ból és a Va ti kán ba va ló ügy -
nö ki be épü lés a Hír szer zõ Osz tál  lyal kö zö sen.

A fen ti cé lok meg va ló sí tá sát – amel lett, hogy az el len for ra dal mi ese mé nyek után
egyéb meg tor ló és pre ven tív in téz ke dé sek ke rül tek elõ tér be – ma is ér vé nyes nek te -
kint jük, és ope ra tív mun kán kat ilyen irány ban folytatjuk.”32

A Szov jet unió Mi nisz ter ta ná csa mel lett mû kö dõ Egy ház ügyi Ta nács meg hí vá sá ra
1958 áp ri li sá ban ma gyar pa pi kül dött ség uta zott a Szov jet uni ó ba. A két he tes uta zás
egyik cél ja az volt, hogy a de le gál tak (14 ró mai ka to li kus, kilenc re for má tus és négy
evan gé li kus egy há zi sze mély) meg is mer jék a Szov jet uni ót és an nak egy ház po li ti ká ját,
ha za ér ke zé sük után pe dig pro pa gan da nyi lat ko za to kat ad ja nak ki. A részt ve võk sze -
mé lyé re az Egy ház ügyi Hi va tal ké szí tet te el a ja vas la tot, és az zal a bel ügy mi nisz té ri -
um II/5-c, egy há zi re ak ci ó val fog lal ko zó
al osz tá lya is egyet ér tett. A Hol lós Er vin al -
ez re des, osz tály ve ze tõ ál tal ös  sze ál lí tott
bel ügyis je len tés bõl ki tû nik, hogy a 27 kül -
dött kö zött hét ügy nök és két hi va ta los
kap cso lat volt, ugyan ak kor az út ki vá ló le -
he tõ sé get kí nált to váb bi sze mé lyek beszer -
vezésére.33

zet ja ví tá sá ra. 1958. má jus 5. MOL M-KS-288. f. 22/4. õ. e.

A do ku men tu mot köz li Ól mo si (1991) 39–52. p.

31 Ad ri á nyi (1979) 120–121. p.

32 ÁSZTL O-13405/2. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 280. p.

33 ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 48–49. p.
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A ka to li kus de le gál tak, köz tük pél dá ul Ham vas End re csanádi püs pök, Bre za -
nóczy Pál eg ri apos to li ad mi niszt rá tor, Radó Polikárp te o ló gi ai pro fes  szor és az Új
Em ber fe le lõs szer kesz tõi tisz tét el lá tó Saád Bé la szov jet uni ó be li uta zá sa am bi va lens
vé le mé nye ket vál tott ki a pa pok és a hí vek kö ré ben. Az Egy ház ügyi Hi va tal ha vi han -
gu lat je len té sei és az ál lam vé de lem ügy nö ki je len té sei jól vis  sza ad ják a ka to li kus tár sa -
da lom egy ré szé nek csa ló dott sá gát. Az in ter nált Badalik Ber ta lan veszp ré mi püs pök
sza vai va ló ban kifejezõek: „Döb be ne tes, hogy en  nyi re jutottunk.”34

A szov jet út ról ké szí tett ös  sze fog la ló je len tés egy rész rõl ér té kel te a ha za tért egy -
há zi sze mé lyek nyi lat ko za ta i nak ha tá sát, más rész rõl ki fej tet te az út ered mé nyét az ál -
lam vé de lem szem pont já ból. A kül döt tek ki vé tel nél kül po zi tí van nyi lat koz tak út juk -
kal kap cso lat ban, de szûk kör ben han got ad tak le súj tó vé le mé nyük nek is. Ham vas
End ré vel kap cso lat ban pél dá ul az ál lam vé de lem fel je gyez te: „Ha rö vi den akar ja ös  sze -
fog lal ni, hogy az egy há zi élet te rén mi van a Szov jet uni ó ban, ak kor azt kell mon da nia,
hogy az el já rás az egy ház zal szem ben ugyan az, mint ná lunk. Va gyis tel je sen hely te len
len ne azt mon da ni, hogy val lás sza bad ság van, csak kul tusz-sza bad ság van. Kul tusz-
sza bad ság alatt azt ér ti, hogy le het mi séz ni, pré di kál ni, ke resz tel ni, gyón tat ni. Hogy
val lás sza bad ság nincs, az zal tá maszt ja alá, hogy nincs jo ga az egy ház nak is ko lá kat és
más in téz mé nye ket felállítani.”35 Az ilyen és ha son ló ma gán vé le mé nye ket az ál lam vé -
de lem meg fi gyel te és fel je gyez te, de nyil vá no san min den részt ve võ tet szé sé nek adott
han got szov jet ta pasz ta la ta it il le tõ en, ezt pe dig el sõ sor ban az Egy ház ügyi Hi va tal
hasz nál ta ki pro pa gan da cél ja i ra.

Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak 1958. jú ni us 10-i ülé sén rög zí tett jegy zõ könyv
ta nú sá ga sze rint a párt el sõ ren dû fel ada tá nak te kin tet te az egy ház el le ni har cot, ugyan  -
ak kor né mi, el sõ sor ban mód szer be li vál toz ta tá so kat he lye zett ki lá tás ba a PB a jö võ re
néz ve. Az Egy ház ügyi Hi va tal el nö ké nek, Hor váth Já nos nak az elõ ter jesz té se utá ni vi -
tá ban Ká dár Já nos is meg nyi lat ko zott: „mi a kle ri ka liz mus el len tûz zel-vas sal, go lyó -
szó ró val és bör tön nel is har co lunk, mert ná lunk nem kle ri ká lis, te hát pa pi ura lom
van, ha nem mun kás-pa raszt ura lom. […] A kle ri ka liz mus el le ni harc egy sé ges rend -
szert ké pez, ami re meg van nak a meg fe le lõ esz kö ze ink, egé szen a bel ügy mi nisz té ri u -
mig. A val lá sos vi lág né zet fel szá mo lá sa, a tu do má nyos vi lág né zet el ter jesz té se is rend -

sze res har cot kí ván meg, ami sok ol da lú an
fo lyik. De ott már a dön tõ sze rep a kul tu -
rá lis szer ve ké. Ott is kell per sze egy rend -
szer, ami kez dõ dik az is ko lá val és vé gig
be le tar to zik min den, egé szen a TIT-ig. […]
a kle ri ka liz mus el len har col ni kell még öt
évig, és a val lá sos vi lág né zet el len még két
ge ne rá ci ón át.”36

A ma gyar kom mu nis ta párt egy ház -
po li ti ká já ban az „át ne ve lés, be fo lyá so lás”
min dig is nagy je len tõ sé gû volt, de 1958-tól

34 MOL XIX-A-21-d. Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal. Visz  -

sza  mi nõ sí tett TÜK ira tok. 007-38, 007-43; Bu da pest Fõ vá -

ros Le vél tá ra (BFL) XXIII. 102. c. Bu da pest Fõ vá ro si Ta -

nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak TÜK ira tai 0018-1/1958;

ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 53–54. p.

35 ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 55. p.

36 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ülé se. 1958. jú ni us

10. MOL M-KS-288. f. 5/82. õ. e.
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új faj ta tar ta lom mal gaz da go dott. Az ad mi niszt ra tív el já rá sok mel lett egy re hang sú -
lyo sab bá vált az ide o ló gi ai ne ve lés, a pro pa gan da. Az új don ság ab ban rej lik, hogy a
párt ál lam és a kü lön bö zõ szer vek a rend õr ség gel és ál lam vé de lem mel egye tem ben ko -
ráb ban szin te ki zá ró lag a re ak ci ós nak mi nõ sí tett egy ház zal, az il le gá lis szer ze te sek kel
fog lal koz tak, azo kat akar ták fel szá mol ni. 1958-tól kezd ve az Egy ház ügyi Hi va tal és az
MSZMP ér té ke lé se sze rint a re ak ci ós egy ház ele nyé szõ bá zi sát akár öt éven be lül is fel
le het szá mol ni. Ép pen ezért fon to sabb a val lá sos tö meg át ne ve lé se, mert ha azt si ke rül
az egy ház irá nyá ban pas  szív vá for mál ni, ak kor a re ak ci ó nak egy ál ta lán nem ma rad táp -
ta la ja, a pas  szív em be rek vi lág né zet ét pe dig kön  nyebb lesz majd át ala kí ta ni. Az MSZMP
ve ze té se ki emel ten fon tos nak tar tot ta a fel vi lá go sí tó mun ka erõ sí té sét, és eb ben az
Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály nak is na gyobb sze re pet szánt. Et tõl a moz za nat tól
lé nye gi vál to zás kö vet ke zett be az MSZMP egy ház el le ni ma ga tar tá sá ban, az egy ház -
po li ti ká ban. Az ál lam vé de lem je len tõ sé ge és nagy fo kú önál ló sá ga alig csök kent, de egy -
re in kább be le szól tak az egy ház po li ti ka irá nyí tá sá ba a párt ál lam kul tu rá lis, pro pa gan da
jel le gû szer vei. Az öt ve nes évek ben a pártelit egy ház po li ti kai ügyek ben el sõd le ge sen
az ÁVO/ÁVH-ra tá masz ko dott, és az ÁEH is csak má sod sze re pet ka pott, Ká dár ék vi -
szont egyen ran gú vá emel ték az Egy ház ügyi Hi va talt és az MSZMP KB Agi tá ci ós- és
Pro pa gan da Osz tá lyát. A fel vi lá go sí tó, ne ve lõ mun ká ba ha té ko nyan kap csol ták be az
is ko lá kat, ta ná ro kat, ta nár kép zést, saj tót, rá di ót, fil me ket, a könyv ki adást, az egész
tu do má nyos és kul tu rá lis éle tet. „A val lás el le ni vi lág né ze ti har cot és az ate is ta ne ve lõ
mun kát tu do má nyos ala pok ra kell he lyez ni. E mun ká ban a Tu do má nyos Aka dé mi á ra,
a Fi lo zó fi ai In té zet re, a Tör té net tu do má nyi In té zet re és a TIT-re fon tos fel ada tok
hárulnak.”37 1958-tól kezd ve két fron ton zaj lott az egy ház el le ni harc. Né ha az agit-prop,
né ha az ál lam vé de lem ke rült job ban elõ tér be, gyak ran an nak függ vé nyé ben is, hogy
ép pen ho gyan ala kul tak a pár ton be lü li ha tal mi és erõ vi szony ok.

A ma gyar ka to li kus egy ház fej lõ dé sé nek, sõt lé té nek is fon tos té nye zõ je volt a
pap kép zés. Már a Rá ko si-kor szak ban fel -
szá mol ták a püs pö ki szék he lyen mû kö dõ
sze mi ná ri u mok je len tõs ré szét, és mi ni ma -
li zál ták a fel ve he tõ kis pap ok szá mát. A for-
ra da lom után az ese mé nyek ben va ló rész -
vé tel ük mi att több kis pap pal szem ben is
el járt a rendõrség.38 Né hány év múl va a
kis pap ok is mét egy ház po li ti kai prob lé mát
okoz tak az Állami Egy ház ügyi Hi va tal és
a püs pö ki kar vi szo nyá ban. A Bu da pes ti
Köz pon ti Sze mi ná ri um kis pap jai 1959. ja -
nu ár 23-án meg ta gad ták a bé ke pa pi moz -
ga lom gyû lé sén va ló részvételt,39 ami ért 14
di a kó nust el bo csá tot tak. A töb bi hall ga tó
szo li da ri tást vál lalt ve lük, így az 1960/61-es

37 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ülé se. 1958. jú li us

22. MOL M-KS-288. f. 5/87. õ. e.

38 Har ci ese mé nyek be nem kap cso lód tak be ka to li kus

pa pok, sem pe dig kis pap ok, de a for ra dal má ro kat se gí -

tet ték ru há val, élel mi szer rel, lel ki vi gas  szal, egy há zi iro -

da lom mal. Vö. Szán tó (1992) 79–83. p. Kis pap ok is részt

vet tek Mindszenty Jó zsef uta sí tá sá ra az Ál la mi Egy ház -

ügyi Hi va tal épü le té nek meg szál lá sá ban és az irat tár el -

kob zá sá ban. BFL XXV. 4. f. Fõ vá ro si Bí ró ság TÜK ira tai.

4016/1957. Turcsányi Al bert Egon.

39 A dé ká non ke resz tül a püs pö ki kar ren del te el a kis -

pap ok rész vé tel ét a gyû lé sen, ami re vé gül hár man men -

tek el. ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs -

pö ki Kar. 215–216. p.
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tan év ben het ve nen hagy ták ab ba ta nul má nya i kat, és csak ti zen hét di ák ma radt a sze -
mináriumban.40

A sze mi na ris ták meg moz du lá sá nak ko moly kö vet kez mé nyei vol tak. A püs pö ki
kar feb ru ár 17-én tár gyal ta az ese mé nye ket, az Egy ház ügyi Hi va tal min den fel té tel ét
kény te le nek vol tak el fo gad ni. Né hány pro fes  szort nyug dí jaz tak, és be ve zet ték a Hit -
tu do má nyi Aka dé mi án a mar xiz mus–le ni niz mus ta na i nak ok ta tá sát. A fõpapok kö -
zül Shvoy La jos szé kes fe hér vá ri püs pök emel te fel eré lye sen a sza vát a ki zárt kis pa   -
p ok ér de ké ben. Ja va sol ta, hogy ve gyék fel a vi dé ken még mû kö dõ sze mi ná ri u mok ba
az el csa pott di á ko kat, de ezt Ham vas End re, a vi dé ki sze mi ná ri u mok nyu gal mát félt ve,
ellenezte.41 Az egyik ki zárt kis pap tár sa it ös  sze gyûj töt te, és ti tok ban be fe jez ték ta nul -
má nya i kat. 1959 de cem be re és 1960 már ci u sa kö zött né hány püs pök mint egy húsz ki -
zárt kis pa pot ti tok ban fel szen telt, és több sé gü ket el is he lyez ték pa pi szol gá lat ra kü -
lön bö zõ egyházmegyékben.42

A hat va nas évek ele jén az ál lam ha ta lom a vi lá gi pap ság, az egy ko ri szer ze te sek
és vi lá gi hí võk egy ré szét fo ko zot tan ve szé lyes nek, re ak ci ós nak mi nõ sí tet te, mi vel
már az öt ve nes évek ben is il le gá lis te vé keny sé get, pél dá ul en ge dély nél kü li hit ok ta tást,
gyer mek ne ve lést foly tat tak. A kü lön fé le nõi és fér fi szer ze tes ren dek tag ja it az ál lam -
vé de lem kü lö nö sen ki emel ten ke zel te, mert a nép köz tár sa ság el sõ ren dû el len sé ge i nek
tar tot ta az egy kor szer ve zett kö zös sé gek ben élõ, 1951 után azon ban az egész or szág -
ban szét szó ró dott em be re ket. Olyas féleképp te kin tett rá juk az ál lam vé de lem, mint a
Va ti kán „sza bad csa pa ta i ra” vagy il le gá lis agi tá to ra i ra. A regnumi atyák pél dá ul rend -
jük fel osz la tá sa, temp lo muk fel rob ban tá sa és rend há zuk ál la mo sí tá sa (1951) után is hi -
va tá suk nak meg fe le lõ en fog lal koz tak a ka to li kus gyer me kek szel le mi és tes ti nevelésé -
vel.43 Ese tük ben az ope ra tív sza kasz meg fi gye lé sük kez de té tõl, 1952 feb ru ár já tól nyolc
évig tar tott. Már az öt ve nes évek ben 11 ÁVH-ügynök mû kö dött az atyák, ne velt je ik,
il let ve azok szü lei kö zött. Lé nye gé ben min dent tud tak a regnumiakról, te vé keny sé gü -
ket el len õr zés alatt tar tot ták an nak el le né re is, hogy az atyák va ló ban il le gá lis mód sze -
rek kel dol goz tak. Pél dá ul a bu dai he gyek ben ren de zett sport ver se nye ket, szám há bo -
rú kat vagy a szo ká sos, gyak ran 200 kö rü li részt ve võ vel meg tar tott „ta va szi szem lét”
na gyon ala po san elõ ké szí tet ték. A gye re kek a cso port ve ze tõ atyá val, eset leg szü lõi

kí sé ret tel, kis cso por tok ban kü lön bö zõ idõ -
ben és más-más hely szí nek rõl in dul tak el
a he gyek be, a meg be szélt he lyen ta lál koz -
tak, és le bo nyo lí tot ták az elõ ké szí tett ren -
dez vényt. Az atyák tíz-húsz gyer mek kel
fog lal koz tak egy cso port ban. Ta lál koz tak a
sza  bad ban, ki sebb cso por tok kal a temp lo -
mok ban, vagy rossz idõ ese tén va la me lyik
szü lõ la ká sán. A fog lal ko zá sok jel le gét a
gye re kek ko ra sze rint ha tá roz ták meg. A ki -
csik kel töb bet ját szot tak, sõt az idõ seb be -

40 Ad ri á nyi (1988) 222–225. p.

41 ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 219. p.

42 ÁSZTL O-12302 /2. Endrey Mi hály dos  szi é ja. 56–60. p.

43 Egy ÁVH-s tiszt ja vas la tá ra nyi tot ták meg a regnumi

atyák ról 1952 feb ru ár já ban az el sõ dos  szi ét. Te vé keny sé -

gü ket az ál lam vé de lem min den ren del ke zés re ál ló esz köz -

zel (a te le fon le hall ga tás tól a pos ta ti tok meg sér té sén ke -

resz tül az ügy nö kök be szer ve zé sé ig) el len õriz te. ÁSZTL

O-11516/1-2a. „Regnum” cso port dos  szié.
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ket is be von ták a ne ve lé sük be. A na gyobb gye re kek kel és a kö zép is ko lás ok kal töb bet
be szél get tek. Gyak ran ren dez tek „szel le mi olim pi á kat” is. A részt ve võ ket fel ké szí tet -
ték a meg mé ret te tés re ze né bõl, tör té ne lem bõl, iro da lom ból, mû vé sze tek bõl és ter mé -
sze te sen hit tan ból is. Ezt a faj ta te vé keny sé get vál ta ko zó in ten zi tás sal, de szü net nél -
kül vé gez ték az atyák 1960 vé gé ig, ami kor no vem ber 22-én töb be ket le tar tóz tat tak
kö zülük.44

Más cso por tok is dol goz tak egy kö zös, de az egy há zi ve ze tés ál tal egy ál ta lán
nem irá nyí tott, ál la mi ol dal ról pe dig ép pen ül dö zött cél ér de ké ben: a ka to li kus gyer -
mek ne ve lé sért. Kény szer bõl vál lal ták az il le gá lis mun kát, de ab ból a meg gyõ zõ dés bõl,
hogy a gyer me kek nek szük sé gük van al ter na tí vá ra az ál la mi ate is ta ok ta tás sal szem -
ben. Ké sõbb az atyák el le ni pe rek ben vád ként fo gal ma zó dott meg, hogy tu da to san
ké szül tek egy ka to li kus elit ki ne ve lé sé re rend szer vál tás ese tén. Ta lán nem volt ez
olyan tu da tos, mint aho gyan az ál lam vé de lem kon cep ció gyár tói fel té te lez ték, de tény,
hogy az atyák ál tal ne velt ge ne rá ci ók már csu pán azért is ki emel ked tek kor tár sa ik kö -
zül, mert más faj ta mû velt sé get és mo rált sa já tí tot tak el. A papok ne ve lé si mód sze rei
ha son ló ak vol tak a Regnum-páterekéhez, anél kül, hogy nekik bár mi lyen kap cso la tuk
lett vol na más il le gá lis szer ve ze tek kel. Nem csak a fõ vá ros ban mû köd tek ezek a tit kos
ka to li kus kö zös sé gek, ha nem vi dé ken az or szág több pont ján is. Kö rül be lül ezer fi a -
tal lal fog lal koz tak ös  sze sen.

Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak 1960. jú ni us 21-i ülé sé re meg hív ták Hol lós
Er vint, a Bel ügy mi nisz té ri um II/5-ös al osz tá lyá nak ve ze tõ jét, aki nek a bel sõ re ak ció
el há rí tá sa tar to zott a fel adat kö ré be – be le ért ve az egy há zi re ak ci ót is. A bel sõ re ak ci ó -
ról foly ta tott vi tá ban Hol lós ki emel te, hogy „…az il le gá lis kle ri ká lis szer ve ze tek a leg -
na gyob bak. A töb bi szét van es ve. […] A kle ri ká lis szer vez ke dé sek nél nagy ne héz ség,
hogy ren ge teg fi a talt von nak be. Azt lát juk, hogy szin te ver seny fu tás van kö zöt tük,
hogy ki tud több fi a talt be von ni. Ez ne künk azért is je lent ne héz sé get, hogy sok kal
to vább kell dol goz nunk, hogy meg ta lál juk a ve ze tõ cent ru mo kat. De ha csak eze ket
a fi a ta lok ból ál ló cso por to kat szá mol juk fel, nem ta lál juk meg az esz mei ve ze tõ ket,
akik az egé szet szervezik.”45

A Po li ti kai Bi zott ság ha tá ro za ta sza bad ke zet adott az ál lam vé de lem nek az „il le -
gá lis kle ri ká lis erõk el le ni harc ban”. Fel kel lett de rí te ni az il le gá lis hi e rar chi át, a kül föl -
di kap cso la to kat. Az il le gá lis cso por to kat ope ra tív esz kö zök kel is bom lasz ta ni kel lett,
fel szá mo lá suk ese tén el kel lett ér ni, hogy az il le gá lis mun kát vég zõ pa po kat a püs pö -
ki kar is von ja fe le lõs ség re. A bel ügy mi nisz té ri um szer ve i nek eb ben a mun ká ban
együtt kel lett dol goz ni uk az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal lal is.

1960 no vem be re és 1961 feb ru ár ja kö -
zött csak nem száz sze mélyt tar tóz ta tott le
az ál lam vé de lem, és to váb bi há rom-négy -
száz em bert érin tett az ál la mi, rend õr sé gi
el já rás. A kü lön bö zõ cso por tok ról már évek
óta ve ze tett dos  szi ék és a vizs gá lat so rán

44 ÁSZTL O-11516/1-2-a. „Regnum” cso port dos  szié; ÁSZTL

V-146695/1-22. „Regnum” vizs gá la ti dos  szié; Dobszay

(1991).

45 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ülé se. 1960. jú ni -

us 21. MOL M-KS-288. f. 5/188. õ. e.
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fel tárt ada tok alap ján az ál lam vé de lem spe ci a lis tái ös  sze ál lí tot tak egy kon cep ci ót. Így
szü le tett meg a „Fe ke te Hol lók” ös  sze es kü vé se a Ma gyar Nép köz tár sa ság megdön -
tésére.46 A kü lön bö zõ ka to li kus kö zös sé gek tag ja it ös  sze ke ver ték, ös  sze von ták kü lön -
bö zõ pe rek ben, úgy ma ni pu lál ták a té nye ket, mint ha az egy más tól va ló já ban el szi ge -
telt cso por to su lá sok egy sé ges ös  sze es kü vés ben mun kál kod tak vol na. A regnumi atyák
egy ré szét még önál ló per ben ítél ték el,47 de né há nyat ki emel tek kö zü lük. Két egy -
más tól füg get len per ben ítél ték el azo kat a nõ vé re ket is, akik va la men  nyi en vi lá gi hi -
va tás sal ren del kez tek, de il le gá li san a cisz ter ci rend sza bály za ta sze rint él tek egy kö -
zös ség ben. Az õ lel ki gon do zó juk volt Lé nárd Ödön pi a ris ta szer ze tes, akit még sem
a nõ vé rek kel együtt, egy per ben ítél tek el, ha nem egy má sik il le gá lis szer vez ke dés ben
részt ve võk kel együtt.48 Ugyan csak 1961-ben ítél ték el Szán tó Kon rád fe ren ces atyát,
a szent end rei fe ren ces gim ná zi um ta ná rát, aki 1957. no vem ber 2-án osz tá lyá val a Ke -
re pe si úti te me tõ ben fel ke res te az 1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc em lék he -
lye it. A pá ter rö vid be szé det tar tott, a di á kok ko kár dát tûz tek ka bát juk ra. A te me tõ
ki já ra tá nál a rend õr ség az atyát azon nal le tar tóz tat ta, de ki hall ga tás után el en ged ték.
Ké sõbb is mét le tar tóz tat ták és elítélték.49 Eze ket az egy más tól tel je sen füg get len
ügye ket, sze mé lye ket kap csol ta ös  sze az ál lam vé de lem, hogy bi zo nyít sa a ka to li kus
re ak ció el szánt sá gát és ve szé lyes sé gét.

A püs pö ki kar 1961. már ci us 15-én, még az elõtt, hogy bár mi fé le íté let, el ma rasz -
ta lás is szü le tett vol na a le tar tóz ta tott pa pok, szer ze te sek, hí vek ügyé ben, kör le ve let
bo csá tott ki: „A püs pö ki kar tu do mást szer zett ar ról, hogy ak tív szol gá lat ban lé võ ka -
to li kus pa pok és szol gá la ton kí vü li szer ze te sek el len ál lam el le nes szer vez ke dés ben va -
ló rész vé tel mi att el já rás in dult. […] A Ma gyar Püs pö ki Kar, hí ven az 1950-ben alá írt
meg ál la po dás hoz, a leg ha tá ro zot tab ban el le ne van bár mi lyen ál lam el le nes cse le ke det -
nek. Min den egy há zi sze mélyt vagy al kal ma zot tat, aki ál lam el le nes szer vez ke dés ben
részt vesz, vagy ilyen te vé keny sé get tá mo gat, mint a ma gyar nép el len vé tõt, el íté li.
Nem en ged he tõ meg, hogy fe le lõt len ele mek a ka to li kus egy há zat – bár mely for má -
ban is – ál lam el le nes cé lok ra hasz nál ják fel. …”50

Az 1960–61 for du ló já tól a ka to li kus egy ház zal szem ben kez dõ dõ ke mény ál lam -
vé del mis fel lé pés na gyon jól be le il lik az 1958. jú ni us–jú li u si egy ház po li ti kai ha tá ro za tok
ál tal ki je lölt ke re tek be. Tel jes erõ vel zaj lott a val lá sos tö me gek ide o ló gi ai át ne ve lé se,
azok kal az egy há zi ak kal és hí võk kel szem ben pe dig, akik kel kap cso lat ban sem mi re -

mény sem mu tat ko zott a leg alább rend -
szersemleges ma ga tar tás el éré sét il le tõ en,
az ál lam vé de lem a szo ká sos ke mény sztá -
li n is ta mód sze rek kel lé pett fel. Vi lá gos a
kép let, ma ga alá gyû ri a rend szer azt, aki
nem si mul be le. 

Az 1958-ban kez dõ dõ két vá gá nyú egy-
ház po li ti ka lé nye gé ben a het ve nes éve kig
vál to zat la nul ér vény ben ma radt. Ak kor az

46 ÁSZTL O-11802/1-29. „Fe ke te Hol lók” cso port dos  szié.

47 BFL XXV. 4. f. 9228/1961. A Regnum-per Werner Ala jos

és tár sai el len.

48 BFL XXV. 4. f. 9220/1961. Havass Gé za és tár sai, va la -

mint BFL XXV. 4. f. 9229/1961. Csapody Ete le és tár sai.

49 BFL XXV. 4. f. 9218/1961. Szán tó Kon rád ügye.

50 MOL-XIX-A–21-c. (63. do boz). Tel jes ter je de lem ben

köz li Havasy (1990) 176. p.
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ál lam vé de lem és az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal, il let ve az Agi tá ci ós és Pro pa gan da
Osz tály lé nye gi egyen ran gú sá gát egy ház po li ti kai ügyek ben az utób bi ak elõ nyé re, azok
erõ sí té sé vel mó do sí tot ta a párt ve ze tés. 1971-ben még pa po kat tar tóz tat tak le és ítél tek
el ál lam el le nes te vé keny ség mi att, de 1977-ben már az utol só ma gyar ka to li kus pap,
Lé nárd Ödön is ki sza ba dult a bör tön bõl. Per sze az ál lam vé de lem to vább ra is ki emel -
ten fon tos nak tar tot ta a ka to li kus egy há zat, egé szen a rend szer vál to zá sig mû kö dött
a bel ügy mi nisz té ri u mon be lül az egy há zi re ak ció el le ni al osz tály. De az egy ház ügyi
kér dé se ket a het ve nes évek tõl már egy re in kább az ÁEH és az agit-prop osztály in téz te.

A NEM ZET KÖ ZI PO LI TI KA ÉS A MA GYAR EGY HÁZ PO LI TI KA

A vi lág po li ti kai hely zet csak na gyon las san vál to zott az 1956-os ma gyar ese mé nyek és
a szu e zi vál ság után. A két nagy ha ta lom kap cso la tát egy ál ta lán nem le het bé kés nek
ne vez ni, leg alább két év ti ze dig még alig ol dó dott a bi zal mat lan ság és ri va li zá lás. A po -
li ti kai elem zõk gyak ran fel fe dez ni vél ték a mind két fél ré szé rõl már ezek ben az évek -
ben ta pasz tal ha tó ko moly lé pé se ket a „bé kés egy más mel lett élés” irá nyá ba. A két
nagy ha ta lom kap cso lat rend sze rét és így a vi lág po li ti kát is egy faj ta ket tõs ség jel le mez -
te. A Szov jet unió részt vett a le sze re lé si kon fe ren ci á kon, és ha tá ro zott en ged mé nyek -
re is haj lan dó nak mu tat ko zott. Atom kí sér le te it idõ rõl idõ re szü ne tel tet te. Ugyan ak kor
ép pen eb ben az idõ ben emel ke dett a ra ké ta kí sér le tek szá ma mind a Szov jet uni ó  ban,
mind az Egye sült Ál la mok ban. Ugyan csak az öt ve nes évek má so dik fe lé ben in dult ko -
moly ver sen gés a két ha ta lom kö zött a mes ter sé ges hol dak elõ ál lí tá sa te rén. Az ame -
ri kai el nök ki hir det te az Eisenhower-doktrínát, amely nek ér tel mé ben az USA ka to nai
se gélyt he lye zett ki lá tás ba az arab or szá gok szá má ra kom mu nis ta be avat ko zás ese -
tén. A Szov jet unió je len tõs gaz da sá gi se gély ben ré sze sí tet te Egyip to mot, ugyan ak kor
ez zel egy idõ ben Hrus csov azt is ki je len tet te, hogy a Szov jet unió nem tá mo gat ja Kí na
ag res  szív kül po li ti ká ját. A né met kér dés az öt ve nes évek vé gén is ter hel te a nem zet -
kö zi po li ti kát. A ber li ni vál ság meg ol dá sá ra ül tek ös  sze Genf ben az ér de kelt ál la mok
kül ügy mi nisz te rei. Ezt kö vet te Nixon ame ri kai al el nök szov jet uni ó be li és len gyel or -
szá gi lá to ga tá sa, majd 1959 szep tem be ré ben Nyikita Szergejevics Hrus csov két he tes
kör út ja az Ame ri kai Egye sült Államokban.51 Mind ezek az ese mé nyek is hoz zá já rul tak
a ke let–nyu ga ti kap cso la tok na gyon las sú
eny hü lé sé hez.

1958. ok tó ber 9-én, 19 éves ural ko dás
után el hunyt XII. Pius pá pa. Ami kor a bí -
bo ro si kol lé gi um XII. Pius utód já vá Angelo
Giuseppe Roncallit, a 77 éves ve len cei bí -
bo rost vá lasz tot ta, min den ki csu pán át me -
ne ti meg ol dás ra gon dolt. Sen ki sem hit te a
Va ti kán ban, mint aho gyan se hol a vi lá gon,
hogy XXIII. Já nos pápa52 a va ti ká ni po li ti -

51 Lu kacs (1970) 118–122. p.; Medvegyev (1989) 182–186. p.;

Borhi (1994) 82–98. p.; Johnson (2000) 560–567. p.; Ruff

(2001) 3–39. p.

52 XXIII. Já nos pá pa – Angelo Giuseppe Roncalli (1881–

1963) va ti ká ni dip lo ma ta ként Bal kán-szak ér tõ nek szá mí -

tott. 1925-tõl Bul gá ri á ban, 1934-tõl 1944-ig Tö rök or szág ban

és Gö rög or szág ban mû kö dött. 1944 és 1953 kö zött fran -

cia or szá gi nun ci us. 1935-tõl ve len cei pát ri ár ka és bí bo ros.

1958-ban vá lasz tot ták pá pá vá.
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ká nak új irány vo na lat ad majd. Igaz, az el sõ lát ha tó vál to zá sokra csak 1961 után, a rend -
kí vül kon zer va tív va ti ká ni ál lam tit kár, Domenico Tar di ni ha lá lát kö vet õen került sor.

A pá pa vá lasz tás ak ti vi zál ta a ke let-eu ró pai kül kép vi se le te ket, kül ügy mi nisz té ri u -
mo kat és ter mé sze te sen a tit kos szol gá la to kat is. A ma gyar kül ügy- és bel ügy mi nisz té -
ri um je len té se i bõl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy vál to zá so kat re mél tek a Va ti kán ke le ti
po li ti ká ját il le tõ en. Bíz tak ben ne, hogy XXIII. Já nos, elõd jé tõl el té rõ en, a kom mu nis ta
ál la mok kal szem ben kis sé ru gal ma sabb po li ti kát fog képviselni.53 A Va ti kán ke le ti po -
li ti ká já nak el is mert ku ta tó ja, Hansjakob Stehle sze rint vi szont sem a Va ti kán ban, sem
pe dig Ke let-Eu ró pá ban nem táp lál tak re mé nye ket a po li ti ku sok az új pá pát il le tõ en,
mi vel XXIII. Já nos meg vá lasz tá sa komp ro mis  szum nak volt tekinthetõ.54

A Szent szék és a ma gyar fõ pap ok kap cso la ta i ról a ma gyar bel ügy mi nisz té ri um
II/5–c al osz tá lyán (egy há zi el há rí tás) ké szült je len tés, to váb bá egy rész le te sen ki dol -
go zott terv a püs pö kök és a Ma gyar Nép köz tár sa ság, va la mint a Va ti kán kép vi se lõi kö -
zöt ti le het sé ges tár gya lá sok ra vo nat ko zó an bi zo nyít ja, hogy az ál lam vé de lem jó elõ re
igye ke zett fel ké szül ni min den lehetõségre.55 A ter vez ge tés nem min den alap nél kül
tör tént. XXIII. Já nos 1959 feb ru ár já ban Ve len cé be hív ta a ma gyar, a cseh szlo vák, a len -
gyel és a lit ván fõ pa po kat. Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kar ve ze tõ je óva tos ság ra in tet te püs pök tár sa it. Úgy vél te, hogy amen  nyi ben az ál lam
en ge dé lye zi olasz or szá gi út ju kat, an nak ered mé nye rend kí vül kér dé ses lesz. A ma gyar
fõ pap ok kény te le nek len né nek a pá pát va ló san tá jé koz tat ni a ma gyar or szá gi ka to li -
ku sok hely ze tét il le tõ en, de ez a ma gyar ál lam nak nem áll na ér de ké ben. Ugyan ak kor
a párt ál lam ve ze tõ i nek azt is szem elõtt kel le ne tar ta ni uk, hogy a ma gyar püs pö kök
vég re konk rét in for má ci ó kat ad hat ná nak a Va ti kán ban, és így ott nem csak az emig -
ráns pa pok ked ve zõt len hí rei érvényesülnének.56

Az MSZMP PB 1959. má jus 12-i ülé sén fog lal ko zott XXIII. Já nos pá pa meg vá lasz -
tá sá val és a ma gyar fõ pap ok ve len cei meg hí vá sá val. A Po li ti kai Bi zott ság tag jai a va ti -
ká ni po li ti kai vál to zá so kat csu pán tak ti kai lé pés ként ér tel mez ték, ezért ha tá ro zat ban
mond ták ki, hogy a ko ráb bi ma gyar egy ház po li ti kát min den vál toz ta tás nél kül foly -
tat ni kell. A ma gyar kor mány nak és a kom mu nis ta párt nak min den esz köz zel ar ra
kell tö re ked nie, hogy a ma gyar püs pö kök és a Va ti kán kap cso la tai to vább szû kül je -
nek, a bé ke pap sá got a pap ság egé szé vel, sa ját fõ pap ja ik kal szem ben is tá mo gat ni kell.
A püs pö kök olasz or szá gi ki uta zá sát a PB ép pen a Va ti kán és a Ma gyar Nép köz tár sa -

ság kö zöt ti rossz kap cso lat ra hi vat koz va
uta sí tot ta el. A ha tá ro zat ér tel mé ben a Po -
li ti kai Bi zott ság fon tos nak tar tot ta, hogy
a ba rá ti szo ci a lis ta or szá go kat tá jé koz tas -
sák, és kö zö sen dol goz zák ki a Va ti kán ra
vo nat ko zó álláspontjukat.57

A ke let-eu ró pai kom mu nis ta párt ve ze -
tõk, be le ért ve a ma gya ro kat is, ek kor még
sem mi fé le fo ga dó kész sé get nem mu tat tak

53 ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 198–202. p.

54 Stehle (1993) 284. p.

55 ÁSZTL O-13405/3-a. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö ki

Kar. 198–232. p. 

56 Uo. 231–232. p.

57 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1959. má jus 12.

MOL M-KS-288. f. 5/130. õ. e.
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egy le het sé ges modus vivendi iránt. A ma gyar bel ügy mi nisz té ri um II/5–c al osz tá lyá -
nak mun ka tár sai 1959 ta va szán ta lál koz tak egy meg be szé lé sen cseh szlo vák kol lé gá ik -
kal (az Ál lam vé de lem III/c al osz tá lyá ról). A ta lál ko zó ról ké szült je len tés sze rint a két
tit kos szol gá lat egy be hang zó an tak ti kai lé pés ként ér té kel te XXIII. Já nos meg vá lasz tá -
sát és a ke let-eu ró pai ka to li ku sok fe lé irá nyu ló va ti ká ni kö ze le dést egy aránt. Meg -
ál la pod tak, hogy a továbbiakban is szo ro san együtt  mû köd nek a ka to li kus egy ház zal
szemben.58

Ép pen eb ben az idõ ben fo ko zó dott az egy há zak, el sõ sor ban a ka to li kus egy ház
ál la mi, tit kos szol gá la ti el len õr zé se. Az ügy nö ki je len té sek, a vizs gá la tok, meg fi gye lé -
sek szá ma ál lan dó an nõtt. Újabb és újabb ál lam el le nes ka to li kus cso por to kat fed tek
fel. Le het sé ges, hogy a kom mu nis ta egy ház szak ér tõk a pá pa óva tos kez de mé nye zé -
sét tel je sen fél re ér tet ték, de az is el kép zel he tõ, hogy sa ját for ga tó köny vü ket akar ták
a Va ti kán ra erõl tet ni.

XXIII. Já nos pá pa el sõ al ka lom mal 1959. ja nu ár 25-én hir det te meg prog ram ját a
Szent Pál-szé kes egy ház ban ös  sze gyûlt bí bo ro sok elõtt. A pá pa ki je len tet te, hogy a ka -
to li kus egy ház bel sõ re form ját a II. va ti ká ni zsi nat tól vár ja. El sõ kör le ve lé ben („Ad
Petri cathedram”) a pá pa 1959. ja nu ár 29-én meg is mé tel te és a nyil vá nos ság elé tár ta
szán dé kát a zsi nat ös  sze hí vá sát il le tõ en. Ugyan csak eb ben az írá sá ban ha tá roz ta meg
a Szent szék cél ját a né pek kö zöt ti bé ke meg va ló sí tá sá ban és az egy ház egy sé gé nek
(ökumené) helyreállításában.59 XXIII. Já nos nak nem volt sem mi lyen konk  rét re form -
prog ram ja, csu pán re mél te, hogy egy egye te mes zsi nat ha tá ro za tai meg kön  nyí tik a ka -
to li kus egy ház szá má ra a kap cso ló dást a mo dern vi lág hoz.

Az új pá pa el sõ szo ci á lis en cik li ká ja („Ma ter et magistra”) 1961. má jus 15-én, hetven
év vel a „Rerum novarum”60 után je lent meg. Eb ben XXIII. Já nos hi tet tett amel lett,
hogy az Is ten min den em ber nek föl di ja va kat adott, ép pen ezért min den em ber nek jo -
ga van a ma gán tu laj don hoz. De a ki ál tó va gyo ni kü lönb sé gek, a lel ki is me ret len pénz  -
haj há szás és az em be rek, va la mint nem ze tek ki zsák má nyo lá sa meg sér tet te az igaz sá -
got és a tár sa da lom érdekeit.61

Eb ben az en cik li ká ban a pá pa bé kü lé keny po li ti ká ja már jól tet ten ér he tõ, még ak -
kor is, ha XXIII. Já nos fel emel te a sza vát azok el len, akik a vi lág szá mos or szá gá ban
évek óta ke gyet le nül ül dö zik a katolikuso -
kat.62

„Va la mi ala kul a vi lág ban …” je gyez te
meg XXIII. Já nos pá pa, ami kor 80. szü le -
tés nap ján, 1961. no vem ber 25-én kéz hez vet -
te a szov jet kor mány gratulációit.63

A ma gyar ve ze tés 1961 óta egy re gyak -
rab ban je lez te fo gé kony sá gát a Va ti kán nal
va ló kap cso la tok fel vé tel ét il le tõ en. A kü -
lön  bö zõ ma gyar kö ve tek, meg bí zot tak min  -
den al ka lom mal ugyan azt a vá laszt kap ták:

58 ÁSZTL O-13405/3-b. Ma gyar Ró mai Ka to li kus Püs pö -

ki Kar. 264–270. p.

59 Szán tó (1985) 653. p.

60 A XIII. Leó pá pa (1878–1903) ál tal 1891-ben a mun kás -

kér dés rõl ki adott „Rerum novarum” kez de tû en cik li ka

ha tá roz ta meg a ka to li kus egy ház szo ci á lis és tár sa da -

lom po li ti ká ját a XX. szá zad el sõ fe lé ben.

61 Acta Apostolicae Sedis 1961, 401–464. p.

62 Hürten (1999) 25. p.

63 Stehle (1993) 283. p.
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a Ma gyar Nép köz tár sa ság nak a tár gya lá sok hoz a ha gyo má nyos dip lo má ci ai utat kell
vá lasz ta nia. En nek el le né re ma gyar rész rõl to vább ra is tit kos úton pró bál ták fel ven ni
a kap cso la tot a va ti ká ni dip lo ma ták kal. Egy ma gyar kül dött ség 1962 má ju sá ban bi zal -
ma san fel ke res te a Bécs ben tar tóz ko dó Monsignore Agostino Casarolit,64 és meg hív ta
Ma gyar or szág ra. A szent szé ki he lyet tes ál lam tit kár egy ké sõb bi idõ pont ra el fo gad ta
a meg hí vást. Ta lán rész ben a bé csi ta lál ko zó nak kö szön he tõ en, il let ve a kap cso la tok
to váb bi el mé lyí té sé re utaz ha tott ki egy ma gyar fõ pa pi kül dött ség (Ham vas End re sze -
ged-csanádi és Ko vács Sán dor szom bat he lyi püs pök, va la mint Brezanóczy Pál apos to li
kor mány zó) a II. va ti ká ni zsi nat meg nyi tá sá ra Rómába.65

A ma gyar kül ügyi ak ti vi tás nak ko moly
alap ja volt. A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás -
párt 1962. no vem ber 20–24. kö zött tar tot ta
VIII. kong res  szu sát, ahol dek la rál ták, hogy
Ma gyar or szá gon a szo ci a liz mus alap ja it le -
rak ták. Ká dár Já nos kon szo li dál ta ha tal mát
a hat va nas évek el sõ fe lé re, de kül po li ti ka -
i lag – kü lö nö sen a nyu ga ti kap cso la to kat
il le tõ en – az or szág to vább ra is el szi ge telt
ma radt. 

Az ENSZ gyak ran fog lal ko zott 1956
után a ma gyar ügyek kel, és több nyi re el -
ma rasz ta ló ha tá ro za to kat fo ga dott el Ma -
gyar or szág gal szemben.66 A ma gyar kül -
po li ti ka lé pés kény szer be ke rült, min den
szin ten ke res te az ös  sze köt te té se ket a Nyu -
gat tal. 

A kap cso la tok nor ma li zá lá sa cél já ból
tit kos tár gya lá sok kez dõd tek a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok meg bí zot tai kö zött. A meg be szé -
lé sek nek kö szön he tõ en jött lét re 1962. ok -
tó ber 20-án egy meg ál la po dás: az USA az
ENSZ köz gyû lé sé vel el fo gad tat ta a ma gyar
kér dés le vé tel ét a na pi rend rõl (1962. de -
cem ber 18.). A ma gyar kor mány ál ta lá nos
am nesz ti át hir de tett ki (1963. már ci us 21.).
1963 fo lya mán Ma gyar or szág kül po li ti kai
el szi ge telt sé ge je len tõ sen csök kent, kü lö -
nö sen mi u tán a dip lo má ci ai kap cso la to kat
Nagy-Bri tan ni á val és Fran cia or szág gal is
si ke rült nagy kö ve ti szint re emelni.67

64 Agostino Casaroli (1914–1998) bí bo ros, ál lam tit kár.

A Va ti ká ni Ál lam tit kár ság Rend kí vü li Egy há zi Ügyek

Kong re gá ci ó já nak le vél tá ro sa 1940-tõl. 1961-tõl a kong re -

gá ció tit kár he lyet te se. 1963-ban tár gya lá sok cél já ból Bu -

da pest re és Prá gá ba uta zik. 1964-ben a Va ti kán ne vé ben

alá ír a Ma gyar Nép köz tár sa ság gal egy rész le ges meg ál la -

po dást. 1967-ben a Rend kí vü li Egy há zi Ügyek Kong re gá -

ci ó já nak tit ká ra, a pá pa püs pök ké szen te li. 1973-ban Hel -

sin ki ben az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Ér te -

kez let kül ügy mi nisz te ri ta lál ko zó ján a Va ti kánt Casaroli

kép vi se li, 1975-ben a pá pa rend kí vü li kö ve te ként õ ír ja alá

a zá ró do ku men tu mot. 1979-ben bí bo ros sá kre ál ják, ki ne -

ve zik ál lam tit kár rá. Több al ka lom mal is kép vi se li a pá pát

mint rend kí vü li kö vet a vi lág szá mos or szá gá ban. 1989-

ben Casaroli ír ta alá a ma gyar Par la ment ben Ma gyar or -

szág és a Szent szék kö zöt ti dip lo má ci ai kap cso la tok új ra -

fel vé te lé rõl szó ló egyez ményt. De cem ber ben le mond ál -

lam tit ká ri poszt já ról, fi a tal ko rú ra bok kö ré ben vé gez lel -

ki pász to ri mun kát. 

65 Ad ri á nyi (1990) 778. p.

66 Az ENSZ 1959. no vem ber 26-i köz gyû lé se na pi rend re

tûz te – a ma gyar kül dött ség el len ke zé se el le né re – a ma -

gyar  kér dést. A ki sebb sé gek vé del mé re és a diszk ri mi ná -

ció meg szün te té sé re fel ál lí tott bi zott ság ugyan csak 1959-

ben a ma gyar egy há zak hely ze té vel fog lal ko zott. Az Ál la -

mi Egy ház ügyi Hi va tal a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um

meg bí zá sá ból rész le tes je len tést ké szí tett az egy há zak

hely ze té rõl. MOL XIX-A-21-d. 0030/1959. 

67 A kül po li ti kai ese mé nyek ös  sze fog la lá sá hoz Romsics

(2000) 412. p.; Borhi (2000) 214–219. p.; Garadnai (2001)

118. p.
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Eb ben az idõ ben nem csak a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um mu ta tott a szo kott nál
na gyobb ak ti vi tást – ter mé sze te sen a Szov jet unió jó vá ha gyá sá val –, de meg in dult egy
rend kí vül óva tos dip lo má ci ai kö ze le dés Ró ma, Wa shing ton és Moszk va kö zött is. En nek
ered mé nye ként a hat va nas évek nem zet kö zi vi szony lat ban is je len tõs ma gyar egy ház -
po li ti kai ese mé nyé nek meg va ló su lá sá ban nem csak a ma gyar fél ját szott sze re pet.

XXIII. Já nos pá pa 1962. ok tó ber 11-én meg nyi tot ta a ka to li kus egy ház má so dik va -
ti ká ni, sor rend ben 21. zsinatát.68 A két nagy ha ta lom kap cso la ta eb ben az idõ ben kü -
lö nö sen fe szült volt a szov je tek ku bai ra ké ta te le pí té se mi att. Eb ben a ké nyes po li ti kai
hely zet ben kü lö nö sen fon tos volt, hogy a zsi na ton sen ki ne pro vo kál ja a Szov jet uni ót
és az Egye sült Ál la mo kat.

A zsi nat elõ ké szí té sé ben köz re mû kö dõ ber li ni ér sek, Alfred Bengsch már má jus -
ban han got adott vé le mé nyé nek, mi sze rint a zsi na ti atyák nak ke rül ni kell a kom mu -
niz mus elítélését.69

Az olasz mi nisz ter el nök, Amintore Fanfani 1962 de cem be ré ben ta lál ko zott Frol
Romanovics Kozlovval, a Szov jet unió Kom mu nis ta Párt ja Köz pon ti Bi zott sá gá nak
tit ká rá val, Hrus csov meg bíz ha tó hí vé vel. Fanfani meg em lí tet te a le he tõ sé get, hogy
a szov jet kor mány dip lo má ci ai kap cso la tot lé te sít het ne a Va ti kán nal. Az olasz mi -
nisz ter el nök el mond ta még, hogy az Egye sült Ál la mok is kap cso la tot kí ván lé te sí te ni
a Szent szék kel, de a pá pa fon to sabb nak tart ja a Szov jet uni ó val a kap cso la tok ren de -
zé sét. Né hány nap pal ké sõbb ugyan eb ben az ügy ben ke res te fel La Pira, Fi ren ze ka -
to li kus pol gár mes te re a szov jet nagy kö ve tet Ró má ban. De cem ber 13-án Hrus csov sze -
mé lye sen fo gad ta Nor man Cousin70 ame ri kai köz ve tí tõt, aki meg kí sé rel te a szov jet
párt ve ze tõt rá ven ni a Va ti kán nal va ló kap cso lat fel vé tel re. De cem ber ben ta nács ko zott
a szov jet kom mu nis ta párt köz pon ti bi zott sá ga a túl nyo mó részt ka to li kus la kos sá gú
kom mu nis ta or szá gok párt ve ze tõ i vel, a len gyel Wladyslaw Gomulkával, a ma gyar
Ká dár Já nos sal és a cseh szlo vák Antonín Novotnýval, va la mint a je len tõs fran cia
kom mu nis ta párt ve ze tõ jé vel, Maurice Thorezzel. Ko ráb ban már az olasz kom mu nis -
ta párt ve ze tõk kel is egyez tet tek. A meg be szé lé sek köz pon ti té má ja ként tár gyal ták
a kom mu nis ta or szá gok le het sé ges kö ze -
le dé sét a Va ti kán hoz. Ká dár Já nos 1963. ja -
nu ár 10-én Bu da pes ten kö zöl te a szov jet
nagy kö vet tel, hogy a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság és a Va ti kán kö zöt ti dip lo má ci ai
kap cso la tok fel vé tel ének nagy je len tõ sé ge
len ne. A jö võ ben más szo  ci a lis ta or szá gok
szá má ra is meg nyíl na a le he tõ ség, amit
min den kép pen tá mo gat ni kel le ne. Egy
ilyen kö ze le dés ugyan az egy ház szá má ra
is kí nál na né mi re ményt, va ló já ban azon -
ban a szo ci a lis ta rend szer szá má ra len ne
hasznos.71

68 A zsi na ton ös  sze sen 2540 fõ pap vett részt (Eu ró pá ból

1041, Ame ri ká ból 956, a töb bi föld rész rõl 543). 18 nem ka -

to li kus egy ház ve ze tõi is el fo gad ták a pá pa meg hí vá sát.

Ez volt az egész egy ház tör té net leg na gyobb egye te mes

zsi na ta. Bõ veb ben lásd Szán tó (1985) 657. p.; Ger gely

(1982) 379. p. 

69 Stehle (1993) 287. p. és 391–392. p.

70 Nor man Cousin ame ri kai új ság író, John Fitzgerald

Ken nedy el nök mun ka tár sa, a Saturday Review fõ szer -

kesz tõ je. A ku bai ra ké ta vál ság ide jén ered mé nye sen mû -

kö dött köz re a szov jet–ame ri kai tár gya lá sok ban.

71 T. Var ga (1991) 27–28. p.
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1963 már ci u sá ban Franz König bé csi ér sek Ham vas End re püs pök meg lá to ga tá sá -
ra hi vat koz va be uta zó ví zu mot kért Ma gyar or szág ra, és elõ re je lez te, hogy ta lál koz ni
akar Mindszenty Jó zsef fel az ame ri kai követségen.72

A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt Po li ti kai Bi zott sá ga 1963. áp ri lis 2-án fog lal ko -
zott el sõ al ka lom mal a Va ti kán nal tör té nõ kapcsolatfelvétellel.73 A PB szá má ra a ja vas -
la to kat az MSZMP Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lya dol goz ta ki 1963 márciusában.74

A va ti ká ni tár gya ló  fél lel szem ben kép vi sel ni kí vánt leg fon to sabb ma gyar fel té te lek
már az áp ri lis 2-ai PB ülé sen ki ala kul tak. 

Há rom fon tos ügy ben akar tak ered ményt el ér ni. Haj lan dó nak mu tat koz tak a Mind -
szenty-kérdés meg ol dá sá ra, ez zel kap cso lat ban fel té tel ként fo gal maz ták meg, hogy
amen  nyi ben Mindszenty a jö võ ben sem mi fé le po li ti kai te vé keny sé get sem vál lal, sza -
ba don, de re ha bi li tá ció nél kül el hagy hat ja Ma gyar or szá got. A má sik meg ol dás ra vá ró
kér dés ki lenc új fõ pap ki ne ve zé se volt. He lyet tük évek óta apos to li ad mi niszt rá to rok
(pl. Esz ter gom ban, Veszp rém ben, Vá cott, Eger ben) és vi ká ri u sok (pl. Ka lo csán) irá -
nyí tot ták az egy ház me gyé ket. En nek a prob lé má nak a meg ol dá sát a ma gyar ve ze tõk
ös  sze kö töt ték a Va ti kán ál tal 1958 feb ru ár já ban ki át ko zott há rom bé ke pap ügyé nek
rendezésével.75 A ma gyar párt ve ze tés ha tá ro zot tan el le nez te, hogy a Szent szék apos -
to li vizitátort küld jön Ma gyar or szág ra. Ugyan ak kor hoz zá já rult Franz König bé csi ér -
sek ma gyar or szá gi lá to ga tá sá hoz, aki már 1963. áp ri lis 19-én fel ke res te Mindszenty Jó -
zsef esz ter go mi ér se ket az ame ri kai kö vet ség épü le té ben. König ér sek XXIII. Já nos
pá pa aka ra tá nak meg fe le lõ en azt sze ret te vol na meg tud ni, hogy Mindszenty haj lan dó
len ne-e ki utaz ni Ró má ba, és ott egy kú ri ai hi va talt el fo gad ni. Így a pá pa új ra be tölt -
het te vol na az esz ter go mi ér se ki szé ket. Mindszenty Jó zsef a le he tõ sé get ud va ri a san,

de ha tá ro zot tan elutasította.76 A meg be szé -
lés ha tá sá ra ké szí tet te el az esz ter go mi ér -
sek 1963. má jus 3-án azt a le ve let, amely ben
rész le te sen be szá molt a pá pá nak egyé ni
sor sá ról, és meg in do kol ta döntését.77 Ez zel
meg hi ú sult az egyik ma gyar fel té tel.

XXIII. Já nos pá pa 1963. áp ri lis 11-én ad -
ta ki utol só en cik li ká ját („Pacem is terris”),
amely bõl vi lá go san ki ol vas ha tó a Va ti kán
ke le ti po li ti ká já ban be kö vet ke zett vál to zás.
Új sze rû volt az en cik li ka ab ban a te kin tet -
ben is, hogy nem csak a pap ság hoz szólt,
ha nem a val lá sos em be rek tö me ge i hez is.
A pá pa el is mer te, hogy a pol gá ri vi lág ból
egy rész ki sza kadt, és ott az egy ház hely -
ze te gyö ke re sen meg vál to zott. Kü lö nö sen
az en cik li ka har ma dik ré sze vált is mert té,
amely az el len sé ges po li ti kai rend sze rek kel

72 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1963. áp ri lis 2.

MOL M-KS-288. f. 5/296. õ. e.; MSZMP KB APO Tá jé koz -

ta tó a ma gyar kor mány kép vi se lõi és a Va ti kán meg bí -

zott ja kö zött tör tént tár gya lás ról. 1963. má jus. MOL M-

KS-288. f. 22/7. õ. e./1963.

73 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1963. áp ri lis 2.

MOL M-KS-288. f. 5/296. õ. e.

74 MOL M-KS-288. f. 22/7. õ. e./1963. MSZMP KB APO

0022-7/b/1963; agit/334/2.

75 A kér dést azért tar tot ta fon tos nak a PB, mert a ki át -

ko zott bé ke pa pok kö zül ket tõ, Beresztóczy Mik lós és

Hor váth Ri chárd az 1963. feb ru á ri vá lasz tá sok ered mé -

nye ként be ke rült a par la ment be.

76 Mindszenty (1989) 451. p. 

77 A bí bo ros ere de ti le vél ter ve ze te (1963. má jus 3.) a

Mindszenty-ha gya ték ban a Bu da pes ti Szalézi–Majthényi

Ház ban, 61/a dos  szié. 
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és a le sze re lés sel foglalkozott.78 Ke let-Eu ró pá ban jel ként ér tel mez ték az en cik li kát.
A „Pacem in terris” je len tõs mér ték ben hoz zá já rult ahhoz, hogy a pár be széd meg kez -
dõd he tett a Szent szék és a kom mu nis ta rend szer ál la mai között.79

Ham vas End re püs pök 1963. áp ri lis má so dik fe lé ben le ve let kül dött a Va ti kán ba,
amely ben je lez te, hogy a ma gyar kor mány kész fo gad ni a Va ti kán meg bí zott ját, és
közölte, hogy a tár gya lá sok elõ ké szí té sé re Brezanóczy Pál apos to li kor mány zó val
együtt ki utaz hatnak Ró má ba. Hamvas püspök azt a vá laszt kap ta, hogy ne Ró má ba,
ha nem Bécs be utaz za nak, és ott ve gyék fel a kap cso la tot Agostino Casarolival, a Va -
ti ká ni Ál lam tit kár ság Rend kí vü li Egy ház ügyek he lyet tes tit ká rá val. A két ma gyar fõ -
pap áp ri lis 29-én Bécs be uta zott, és a kor mány ne vé ben meg hív ta Ma gyar or szág ra a
va ti ká ni diplomatát.80

Agostino Casaroli 1963. má jus 7-én ta lál ko zott el sõ al ka lom mal Prantner Jó zsef fel,
az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal el nö ké vel, és ez zel meg kez dõd tek a két ol da lú tit kos tár -
gya lá sok a Va ti kán és a Ma gyar Nép köz tár sa ság között.81 A tár gya lá sok me ne té rõl
Prantner Jó zsef rész le te sen tá jé koz tat ta a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt Po li ti kai
Bizottságát.82

Casaroli kö zöl te tár gya ló part ne re i vel, hogy sem mi lyen meg ál la po dás alá írá sá ra
nin csen fel ha tal maz va. Ki zá ró lag a ma gyar fél ál lás pont ját kí ván ta meg is mer ni, hogy
ar ról a pá pát tá jé koz tat has sa. A he lyet tes ál lam tit kár ki fej tet te, hogy a Szent szék
rend kí vül ne héz hely zet ben van, mi vel sze ret né fel ol da ni az el lent mon dást a kom mu -
nis ta rend szer el is me ré se és a kom mu nis ta ide o ló gia el uta sí tá sa kö zött. Hang sú lyoz ta,
hogy a Szent szék ré szé rõl meg van a kel lõ haj lan dó ság, hogy a Va ti kán és a Ma gyar
Nép köz tár sa ság kap cso la ta it nor ma li zál ja.

Az új püs pö kök ki ne ve zé sét il le tõ en nem si ke rült a tár gya ló  fe lek nek egyez ség re
jut ni. Agostino Casaroli el mond ta, hogy a pá pa az ál lam jo gát a püs pö kök ki ne ve zé -
sé re so ha sem is mer he ti el. Ja va sol ta, hogy a jö võ ben a püs pö ki kar el nö ke küld je el
a je löl tek lis tá ját a Va ti kán ba. A pá pa dön -
te ne, de az új fõ pap nak az ál lam jó vá ha -
gyá sát is meg kel le ne sze rez nie. Az ÁEH
el nö ke éle sen el le nez te a ja vas la tot, ki fejt ve,
hogy az 1957. évi 22. szá mú tör vény ere jû
ren de let az ál lam szá má ra tel jes ér té kû jo -
got biz to sít a ki ne ve zé se ket il le tõ en, és
eb ben a kér dés ben nem vál toz hat sem mi.
A Ma gyar Nép köz tár sa ság a jö võ ben csak -
is olyan fõ pa po kat fo gad el, akik nem csak
az egy ház, ha nem az ál lam iránt is lo já li -
sak. Ez zel kap cso lat ban fel me rült a két in -
ter nált, há zi õri zet ben tar tott püs pök
(Pétery Jó zsef és Badalik Ber ta lan) ese te is.
A ma gyar meg bí zot tak nyit va hagy ták a

78 Acta Apostolicae Sedis 1963, 257–304. p.; Szán tó (1985)

653–654. p.; Ger gely (1982) 377. p.

79 Hürten (1999) 26. p.

80 MSZMP KB APO Tá jé koz ta tó a ma gyar kor mány kép -

vi se lõi és a Va ti kán meg bí zott ja kö zött tör tént tár gya lás -

ról. 1963. már ci us. MOL M-KS-288. f. 22/7. õ. e./1963.

81 Ma gyar rész rõl Prantner Jó zsef mel lett Puja Fri gyes,

a Kül ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ je, Mik lós Im re, az ÁEH

el nök he lyet te se és Lippényi Fe renc, az ÁEH tol má csa vett

részt a tár gya lá son. A ma gyar ka to li kus egy ház ré szé rõl

sen kit sem hív tak meg, de Casaroli két al ka lom mal is

ta lál ko zott Ham vas End ré vel, il let ve Brezanóczy Pál lal. 

82 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1963. má jus 14.

MOL M-KS-288. f. 5/300. õ. e.
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kér dést, de je lez ték, hogy a to váb bi meg be szé lé se ken nem zár kóz nak el a prob lé ma
mind két fél ré szé re el fo gad ha tó megoldásától.83

Casaroli ki fej tet te, hogy a Szent szék en ged mény nek te kin ti a ma gyar klé rus tól
meg kö ve telt ál la mi hû ség es küt, és le té tel ét az érin tett egy há zi sze mé lyek lel ki is me -
re té re bíz za. Kí ván ság ként fo gal maz ta meg, hogy az es kü szö ve gé ben le gyen va la mi -
lyen uta lás a ka to li kus pa pi hi va tás ra. Ezt a prob lé mát ha mar meg is ol dot ták: egy
mel lék mon dat tal ki egé szí tet ték a szö ve get, en nek kö vet kez té ben a pap ság csak úgy
tett es küt, „aho gyan püs pök höz vagy pap hoz il lik” (sicut decet Episcopum vel sacer -
dotem).

A püs pö kök hi va tal gya kor lá sá nak sza bad sá gá val és az ál la mi el len õr zés sel kap cso -
lat ban a pá pa meg ha tal ma zott ja ki fej tet te, hogy a Va ti kán nem uta sít ja el azo kat az
in téz mé nye ket, ame lyek az egy há zi ügyek kel fog lal koz nak, de a püs pö kök mel lett
mû kö dõ egy ház ügyi meg bí zot ta kat – akik az egy há zat be lül rõl el len õr zik, és be avat -
koz nak az egy ház bel sõ éle té be – igen. Agostino Casaroli ki fo gást emelt ami att is, hogy
a püs pö kök nek nin csen le he tõ sé gük a kap cso la tok sza bad fel vé te lé re a Va ti kán nal.
Nyo ma té ko san hang sú lyoz ta, hogy a Szent szék a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar és a
Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zöt ti 1950-es meg ál la po dást nem tart ja ér vé nyes nek, mi vel
egye dül a Va ti kán jo go sult az ek ko ra hor de re jû egyez mé nyek meg kö té sé re. Prantner
Jó zsef az zal ér velt, hogy a ma gyar püs pö kök egy ház me gyé i ket sza ba don ve ze tik, a fõ -
pap ok és a Va ti kán kap cso la ta it pe dig a hi deg há bo rú mi att kor lá toz ták.

A sza bad val lás gya kor lás prob lé má ján be lül Casaroli ki emel te a szer ze tes ren dek
hely ze tét, a gyer me kek val lá sos ne ve lé sé nek és a hit tan ta ní tás nak az ügyét, a pa pi
sze mi ná ri u mok ál la po tát és az egy ház anya gi füg gõ sé gét. A ma gyar tár gya ló  fél vá la -
szá ban ki fej tet te, hogy a szer ze te sek prob lé má ját 1951-ben meg ol dot ták. A hit tan ta ní tás
sem mi lyen gon dot sem okoz, ha még is, a konk rét ese te ket az egy ház kép vi se lõ i nek
be vo ná sá val ki vizs gál ják. Az ÁEH el nö ke sze rint az egy há zak ép pen an nak kö szön he -
tõ en tud ják te vé keny sé gü ket foly tat ni, hogy ál la mi tá mo ga tást kap nak, így pénz hi ány
mi att nem kell ak ti vi tá su kat korlátozniok.

A Szent szék el kí ván ta ér ni, hogy a II. va ti ká ni zsi nat ra több ma gyar püs pök is ki -
utaz has son. En nek a le he tõ sé gét Prantner Jó zsef nem zár ta ki.

Egyéb, ki sebb hor de re jû kér dé se ket is meg em lí tett Casaroli a tár gya lá sok so rán,
pél dá ul azt, hogy né hány pap po li ti kai, tár sa dal mi sze rep vál la lá sa a Va ti kán sze rint
tart ha tat lan. A bé ke pa pi moz ga lom meg sér tet te a ró mai ka to li kus egy há zat, mi vel az

egy ház fe gye lem fel la zult. A ma gyar tár gya -
ló  fe lek az zal ér vel tek, hogy a bé ke pa pi moz -
gal mat ha la dó pa pok hív ták élet re, és az
már nem egy kis cso port, ugyan is a pap ság
na gyob bik ré sze a moz ga lom hoz tar to zik. 

Casaroli fel ve tet te, hogy kí vá na tos len -
ne a jö võ ben, ha si ke rül ne kon zu li kap cso -
la to kat ki épí te ni a Szent szék és a Ma gyar

83 A két püs pök sor sa tu laj don kép pen már az áp ri lis 2-ai

PB-ülé sen meg ol dó dott, mi vel ha tá ro zat szü le tett ar ra néz  -

ve, hogy Pétery Jó zsef vá ci és Badalik Ber ta lan veszp ré mi

püs pök a há zi õri ze tet el hagy hat ja, de csak is egy ház me -

gyé jü kön kí vül él het nek, és hi va ta lu kat nem gya ko rol hat -

ják. MOL M-KS-288. f. 5/296. õ. e. Az MSZMP PB ülé sé nek

jegy zõ köny ve. 1963. áp ri lis 2.
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Nép köz tár sa ság kö zött, még ha nem hi va ta los mi nõ ség ben is. Azt a vá laszt kap ta,
hogy a ma gyar kor mány ezt az új le he tõ sé get ala po san meg vizs gál ja.

Casaroli sze ret te vol na a ma gyar püs pö kök vé le mé nyét és ál lás pont ját is ki vé tel
nél kül meg is mer ni. Prantner Jó zsef a tár gya lá sok tit kos vol tá ra hi vat koz va ezt a le he -
tõ sé get meg ta gad ta.

Ma gyar rész rõl csak há rom kér dést ve tet tek fel.
A Mindszenty-üggyel kap cso lat ban Prantner Jó zsef a Va ti kán ál lás pont ját tu da -

kol ta. Casaroli el mond ta, hogy a pá pa az esz ter go mi ér se ket sem mi kép pen nem akar ja
dön tés re kény sze rí te ni, a meg ol dás egye dül Mindszenty Jó zsef szán dé kán mú lik.
A Szent szék azon ban le het sé ges nek tart ja, hogy Mindszenty a ma gyar ka to li kus egy -
ház ér de ké ben rá be szél he tõ lesz ar ra, hogy el hagy ja az országot.84

A ma gyar kor mány meg bí zott ja fel szó lí tot ta Casarolin ke resz tül a Va ti kánt, hogy
a Ma gyar Nép köz tár sa ság el len te vé keny ke dõ emig ráns ma gyar pa po kat ne tá mo -
gas sa, va la mint kér te a Szent szék köz ben já rá sát a ma gyar ko ro na és a ko ro ná zá si ék -
sze rek hol lé té nek ki de rí té sé ben. Casaroli meg ígér te, hogy tá jé ko zód ni fog az ügy ben.

Prantner Jó zsef az MSZMP PB má jus 14-i ülé sén a tár gya lá so kat ered mé nyes nek
mi nõ sí tet te. Úgy ér té kel te a hely ze tet, hogy a Va ti kán igye ke ze te a kap cso la tok nor ma -
li zá lá sát il le tõ en a töb bi szo ci a lis ta or szág szá má ra is pél da ér té kû le het, ezért fon tos -
nak tar tot ta, hogy a test vér pár to kat, kü lö -
nö sen a szov jet, a len gyel, a cseh szlo vák és
a ke let né met kom mu nis ta pár tok ve ze tõ it
mi e lõbb ér te sít sék a tár gya lá sok le folyá sá -
ról.85

Há rom hét tel azu tán, hogy Agostino
Ca  saroli el sõ meg be szé lé se it be fe jez te Bu -
da pes ten, Ró má ban el hunyt XXIII. Já nos
pá pa (1963. jú ni us 3.). Mind ös  sze sen öt évig
ült Szent Pé ter trón ján, még is elég volt szá -
má ra az idõ, hogy meg vál toz tas sa a Szent -
szék ke le ti po li ti ká ját.

A bí bo ro sok tes tü le te két na pos konk -
lá vé után a mi lá nói ér se ket, Giovanni Bat -
tista Montinit vá lasz tot ta meg XXIII. Já -
nos utód já nak. Az új pá pa, VI. Pál86 nem
foly tat ta kö vet ke ze te sen elõd je po li ti ká -
ját.87 Még sem sza kad tak meg a tár gya lá -
sok Ró ma és Bu da pest kö zött. 

Az el sõ, 1963. má jus 7–9. kö zött Bu da -
pes ten zaj ló meg be szé lé se ket to váb bi há -
rom tár gya lá si for du ló kö vet te, vál ta koz va
Ró má ban és Budapesten.88 1963. ok tó ber 1–5.

84 Antonio Casaroli má jus 8-án meg lá to gat ta Mind -

szenty Jó zse fet az ame ri kai kö vet sé gen, és több órán ke -

resz tül be szél get tek. A má jus 14-i PB ülés jegy zõ köny ve

sze rint sem mi lyen in for má ci ó val sem ren del kez tek a meg -

be szé lés tar tal mát il le tõ en. Casaroli (2001) 92–98. p.

85 Már 1963. má jus 17-én el is ké szült a je len tés. MOL M-

KS-288. f. 22/7. õ. e./1963. MSZMP KB APO 0022–18/1963.

86 VI. Pál – Giovanni Battista Montini (1897–1978) 1922-tõl

a va ti ká ni ál lam tit kár sá gon dol go zott, 1937 és 1952 kö zött

he lyet tes ál lam tit kár, 1952-tõl nem bí bo ros ran gú ál lam -

tit kár, 1954-tõl Mi lá nó ér se ke. 1958-ban XXIII. Já nos pá pa

el sõ bí bo ro sa. Mi u tán 1963-ban a konk lá vé meg vá lasz tot -

ta pá pá nak, ve zet te és be zár ta a II. va ti ká ni zsi na tot.

87 A II. va ti ká ni zsi nat foly ta tá sa so rán ha mar ki de rült,

hogy VI. Pál és kör nye ze te a XXIII. Já nos ál tal ki je lölt po -

li ti kai irány vo nal tól el kí ván tér ni. VI. Pál el sõ en cik li ká ja

(„Ecclesiam suam”) a ko rai re mé nye ket is el osz lat ta. Ger -

gely (1982) 385–386. p.; Stehle (1993) 293–294. p. 

88 Az egyes tár gya lá si for du ló kon meg be szélt kér dé se ket

rész ben a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban õr zött egy ko ri

MSZMP PB, az MSZMP KB APO, a Kül ügy mi nisz té ri um

és az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal el nö ki ira tai, va la mint
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kö zött Prantner Jó zsef és Mik lós Im re Ró má ban tar tóz ko dott, ahol Agostino Ca sa rolival
és Luigi Bongianino apos to li nun ci a tú rai ta ná csos sal foly tat tak tár gya lá so kat (a tol -
mács, akár csak Bu da pes ten, Lippényi Fe renc volt). A leg fon to sabb kér dés ként a va ti -
ká ni dip lo ma ták új ra szó ba hoz ták az egy ház me gyék kor mány zá sá nak ál ta lá nos hely -
ze tét. Mind két fél kü lön fé le mó do kat és le he tõ sé ge ket so rolt fel a püs pö ki szé kek be -
töl té sé re vo nat ko zó an. Is mét na pi ren den volt az ál lam es kü kér dé se, va la mint az egy -
ház me gyék kor mány zá sá nak sza bad sá ga, a bör tön ben lé võ és ál lá suk ból fel füg gesz tett
pa pok sor sa, az egy ház pasztorációs te vé keny sé ge, a pap ne vel dék és a szer ze tes ren -
dek hely ze te. Az is ko lai hit ok ta tás és az if jú ság val lá sos ne ve lé se, akár csak az el sõ tár -
gya lá si for du ló ban, Ró má ban új ra elõ ke rült. Tár gyal tak már Bu da pes ten is a pap ság
po li ti kai te vé keny sé gé rõl, a pa pi bé ke moz ga lom ról, az Opus Pa cis ról. A ma gyar fél
a már Bu da pes ten is fel ve tett há rom té má val ér ke zett Ró má ba: a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság el le ni tá ma dá sok kül föl di ka to li kus in téz mé nyek és emig ráns sze mé lyek ré szé rõl;
a Mindszenty-ügy; a ma gyar korona.89

A kö vet ke zõ for du ló ra is mét Bu da pes ten ke rült sor 1964. már ci us 13–24. kö zött.
Ugyan azok a tár gya ló part ne rek ül tek egy más sal szem ben, mint Ró má ban (Casaroli,
Bongianino, Prantner, Mik lós). A tár gyalt kér dé sek alig tér tek el az elõ zõ két for du ló -
ban fel ve tett té mák tól: az egy ház me gyék kor mány zá sá ra, a püs pö ki szé kek be töl té sé re
és a kor mány zás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok; az ál lam es kü; az egy ház me gyék
kor mány zá sá nak sza bad sá ga, ezen be lül az egy ház ügyi biz to sok hely ze te; a püs pö kök
és a Szent szék kap cso la ta; a pap ság po li ti kai te vé keny sé ge, a pa pi bé ke moz ga lom,
az Opus Pa cis; a ma gyar ka to li kus pa pi emig rá ci ó val kap cso la tos fel ada tok; a Mind -
szenty-ügy.90

A tár gya lá son Casaroli konk rét sze mé lyi ja vas la tot fo gal ma zott meg az üres püs -
pö ki szé kek be töl té sé re: Ham vas End re csanádi püs pö köt ka lo csai ér sek nek; Bre za nóczy
Pált az eg ri fõ egy ház me gye ve ze té sé re cím ze tes püs pök, apos to li kor mány zó nak, eset -
leg ér sek nek; Cser há ti Jó zsef káp ta la ni hely nö köt a pé csi egy ház me gye élé re cím ze tes
püs pök nek, apos to li kor mány zó nak vagy me gyés püs pök nek; Ijjas Jó zsef ka lo csai egy -
ház me gyés pa pot Ham vas End re he lyé re a csanádi egy ház me gyé be cím ze tes püs pök -
nek, apos to li kor mány zó nak vagy me gyés püs pök nek; Bánk Jó zse fet, a Bu da pes ti Hit -

tu do má nyi Aka dé mia ta ná rát gyõ ri se géd -
püs pök nek; Winkler Jó zsef szom bat he lyi
lel készt szom bat he lyi me gyés püs pök nek. 

Az MSZMP PB 1964. má jus 13-án tár -
gyal ta a ja vas la tot. A Casaroli ál tal fel ve tett
sze mé lye ket el fo gad ták, a ró mai nagy kö -
vet nek kel lett szó ban kö zöl nie a va ti ká ni
dip lo ma tá val, hogy ha a Ma gyar Ka to li kus
Püs pö ki Kar el nö ke fel ter jesz ti a lis tát az
El nö ki Ta nács nak, azt a tár gya lá sok to váb -
bi me ne té tõl füg get le nül el is fogadják.91

az ál ta lam Mik lós Im ré vel 2001–2002-ben ké szí tett in ter -

júk alap ján si ke rült re konst ru ál ni.

89 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1963. ok tó ber

29. MOL M-KS-288. f. 5/318. õ. e.; va la mint MOL M-KS-

288. f. 22/7. õ. e./1963. MSZMP KB APO 0022–35/1963.

90 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1964. már ci us 27.

MOL M-KS-288. f. 5/330. õ. e.; MOL XIX-J-1-j. Kül ügy mi -

nisz té ri um TÜK ira tok. IV–14. Va ti kán. 1964. má jus 7.

91 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1964. má jus 13.

MOL M-KS-288. f. 5/334. õ. e.
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Ad ri á nyi Gá bor vé le mé nye sze rint az új fõ pap ok közt a pá pá nak csak egyet len je lölt je
volt. A Va ti kán ez zel lé nye gé ben haj lan dó sá got mu ta tott ar ra, hogy a hi e rar chia fenn -
ma ra dá sa ér de ké ben ak cep tál ja a Ma gyar Nép köz tár sa ság jelöltjeit.92 A rend szer vál -
to zás után Ma gyar or szá gon nyil vá nos sá vált le vél tá ri for rá sok egy ér tel mû en cá fol ják
a ko ráb bi fel té te le zést, hogy a tár gya lá sok so rán min den ben a ma gyar ér dek ér vé nye -
sült. Va ló já ban a fõ pap ok kér dé sé ben komp ro mis  szu mos meg ol dás ala kult ki, amit
ez után is szem elõtt tar tot tak. A Va ti kán több nyi re ele ve olyan pa pot je lölt, aki rõl le -
he tett tud ni, hogy a ma gyar kor mány is el fo gad ja. Rit kán még is elõ for dult sza kí tó -
pró ba, ilyen kor ki vé tel nél kül a ma gyar ál lás pont ju tott ér vény re. 1964 után egyet len
fõ pap sem fog lal ta el szé két az ál lam hoz zá já ru lá sa nél kül. Ab ban az eset ben, ami kor
a Va ti kán je lölt jét a ma gyar ál lam nem tá mo gat ta, min dig a Va ti kán lé pett vis  sza.

Az újabb tár gya lá si for du ló ra Ró má ban ke rült sor 1964. jú ni us 9–14. kö zött vál to -
zat lan részt ve võk kel. A meg be szé lé sen egy ki vé tel lel a már ko ráb ban is tár gyalt kér -
dé sek ke rül tek elõ: az egy ház me gyék kor mány zá sa; a püs pö ki szé kek be töl té se; a pap -
ság po li ti kai te vé keny sé ge; a pa pi bé ke moz ga lom, az Opus Pa cis; a ma gyar ka to li kus
pa pi emig rá ci ó val kap cso la tos fel ada tok; a Mindszenty-ügy. Az új té ma: a Pá pai Ma -
gyar Egy há zi In té zet fel ál lí tá sa Rómában.93

Száll Jó zsef ró mai nagy kö vet 1964. jú ni us 26-án kelt le ve lé ben ar ról tá jé koz tat ta
Pé ter Já nos kül ügy mi nisz tert és Prantner
Jó zse fet, hogy Casaroli át ta nul má nyoz ta
a ma gyar fél ola szul meg kül dött jegy zõ -
könyv ter ve ze tét, és ab ban csak mi ni má lis,
in kább nyel vi, sti lisz ti kai ja ví tá so kat tett.
Száll nagy kö vet be szá molt ar ról is, hogy
a va ti ká ni dip lo ma ta hos  sza san fej te get te
ál lás pont ját a jegy zõ könyv „gentlemen’s
agreement” for má ját il le tõ en. En nek lé nye -
ge, hogy ez a for ma le he tõ sé get kí nál mind -
két fél nek, hogy rög zít se ál lás pont ját, ami
a ké sõb bi ek ben to váb bi ered ményt hoz hat.
A Va ti kán ál ta lá ban „modus vivendi” jel le -
gû meg ál la po dá so kat köt, de ez csak ab -
ban az eset ben le het sé ges, ha a fe lek ál lás -
pont ja sem mi ben sem tér el, je len eset ben
pe dig még ko ránt sem ez a helyzet.94

A tár gya lá sok még foly tak, de mind a
Va ti kán ban, mind pe dig a ma gyar párt -
köz pont ban ki ala kul tak már a konk rét
meg ál la po dás ke re tei. Az MSZMP PB 1964.
au gusz tus 11-i ülé sén Or bán László95 be ter -
jesz té se alap ján fog lal koz tak a ta gok a Va ti -

92 Ad ri á nyi (1979) 123. p. 

93 Az MSZMP KB ülé sé nek jegy zõ köny ve 1964. jú li us 10.

MOL M-KS-288. f. 4/69. õ. e.; va la mint MOL XIX-J-1-j.

IV–14. Va ti kán. 102/FÖN–1964.

94 MOL XIX-J-1-j. IV-14. Va ti kán. 101/FÖN–1964.

95 Or bán Lász ló (1912–1978) Nógrádverõcén jó mó dú pol -

gá ri csa lád ban szü le tett. Az érett sé gi után jo got ta nult

Bécs ben, Mis kol con és Sze ge den. A jo gi dip lo ma meg -

szer zé se után fél évig Lon don ban gaz da sá gi és po li ti kai

fõ is ko lán ta nult. 1938-ban be lé pett a KMP-be. 1939-tõl a

Nép sza va mun ka tár sa. 1942 má ju sá tól il le ga li tás ba kény -

sze rült, majd a Bé ke párt KB tag ja. 1945-tõl 1947-ig nem -

zet gyû lé si, 1947-tõl 1953-ig, majd 1958-tól ha lá lá ig or szág -

gyû lé si kép vi se lõ volt. 1945 és 1950 kö zött a KV Pro pa gan -

da  Osz tá lyá nak ve ze tõ je. 1955. ja nu ár ele je és 1956. ja nu ár

20. kö zött ok ta tás ügyi mi nisz ter he lyet tes. 1956. ok tó ber

6-án be szé det mon dott a Rajk-per ál do za ta i nak új ra te -

me té sén. 1956 no vem be ré tõl az MSZMP KB Agitációs és

Propaganda Osz tá lyá nak he lyet tes ve ze tõ je, 1962-tõl ve ze -

tõ je. 1967-tõl a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter el sõ he lyet te se,

majd mû ve lõ dés ügyi ál lam tit kár. 1974. jú ni us 21-tõl kul tu -

rá lis mi nisz ter.
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kán nal foly ta tott tár gya lá sok kal. Itt már tény ként ke zel ték, hogy a püs pö ki ki ne ve zé -
sek, a pa pok ál lam pol gá ri es kü je és a Ró mai Ma gyar In té zet ügyé ben lét re jött a meg -
ál la po dás. El hang zott az is, hogy a tár gya lá sok vé gén jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni
az ered mé nye ket, és hogy a Prantner Jó zsef ÁEH el nök ál tal alá írt ok má nyok jel le ge
„gentlemen’s agreement” le gyen. A PB már az zal is fog lal ko zott, hogy mi lyen jel le gû
kom mü ni két ad jon ki az alá írást kö ve tõ en az MTI.96

Az utol só tár gya lá si for du ló ra Bu da pes ten, 1964. szep tem ber 7–15. kö zött ke rült
sor, vál to zat lan részt ve võk kel. Új ból meg be szél ték a már mind két fél ál tal el fo ga dot -
ta kat, majd to vább fi no mí tot ták az ál lás pon tot a még vi tás kér dé sek ben. Így új ra szó ba
ke rült lé nye gé ben min den ed di gi ügy: az egy ház me gyék be töl té se és a püs pö ki ki ne -
ve zé sek; az egyes püs pö kök sze mé lyi hely ze te; a hû ség es kü a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság ra és al kot má nyá ra; a püs pö ki au lák ba kül dött biz to sok kér dé se; az egy ház me gyék
kor mány zá sá nak sza bad sá ga; az érint ke zés az ordináriusok és a Szent szék kö zött; a le  -
tar tóz ta tott és fel füg gesz tett pa pok és szer ze te sek ügye; a sze mi ná ri u mok, szer ze tes -
ren dek és kong re gá ci ók hely ze te; az is ko lai val lás ok ta tás és a lelkigondozás sza bad sá ga;
a pap ság pol gá ri te vé keny sé ge; a ma gyar emig ráns pap ság; a Pá pai Ma gyar Egy há zi
In té zet Ró má ban; a Mindszenty-ügy.97

A más fél évig el hú zó dó tár gya lá sok ered mé nye ként a Szent szék és a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság meg bí zot tai 1964. szep tem ber 15-én lé nye gé ben egy ok mányt (atto) és egy
ah hoz kap cso ló dó jegy zõ köny vet (protocollo) ír tak alá. A tár gya ló part ne re ken kí vül
je len volt Szil ágyi Bé la kül ügy mi nisz ter-he lyet tes és Száll Jó zsef ró mai nagy kö vet.
Az ok mány ban a két fél rög zí tet te, hogy ké szek a to váb bi esz me cse ré re, az zal a szán -
dék kal, hogy le he tõ leg tel je sebb és konk ré tabb meg ál la po dá sok hoz jus sa nak el. A jegy -
zõ könyv a tár gya lá sok so rán szó ba ke rült ös  szes kér dést tar tal maz ta, azo kat is, ame -
lyek ben nem ju tot tak meg egye zés re.

A ma gyar fõ pap ok ki ne ve zé se ez után a ma gyar kor mány és a Szent szék köz vet len
meg be szé lé se alap ján tör tént, ez volt az „agreement” ta lán leg fon to sabb pont ja. Nem -
csak a jegy zõ könyv ben rög zí tet ték a meg ál la po dást, ha nem az el sõ szá mú mel lék let -
ben rész le tek be me nõ en sza bá lyoz ták a kér dést. A ko ráb bi tár gya lá sok ered mé nye ként,
a jegy zék ben meg ha tá ro zott mó don 1964. szep tem ber 15-én Ham vas End re sze ge di
püs pö köt ki ne vez ték ka lo csai ér sek ké, és ve le együtt kineveztek öt cím ze tes püs pö -
köt, kö zü lük né gyet apos to li kor mány zó vá. 

A jegy zék má so dik mel lék le te tar tal maz ta a ró mai Pá pai Ma gyar Egy há zi In té zet -
re vo nat ko zó meg ál la po dást. Min den kép -
pen nagy je len tõ sé gû volt, hogy az in té zet -
be Ma gyar or szág ról ki kül dött te o ló gu sok
ke rül tek, aki ket a ka to li kus egy ház ve ze té -
se gon do san vá lasz tott ki, de akik ter mé -
sze te sen csak is az ál la mi szer vek hoz zá já -
ru lá sá val utaz hat tak ki Ró má ba, ahon nan
ki vá ló kép zés sel tér tek haza.98

96 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1964. au gusz -

tus 11. MOL M-KS-288. f. 5/341. õ. e.

97 Az MSZMP PB ülé sé nek jegy zõ köny ve. 1964. szep -

tem ber 22. MOL M-KS-288. f. 5/344. õ. e.; MOL XIX-J-1-j.

IV-14. Va ti kán. 1964. szep tem ber 12–15.

98 Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal rész le te sen fog lal ko zott

az in té zet át adás-át vé te lé vel, a ki kül den dõ sze mé lyek kel.
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Casaroli a meg ál la po dás alá írá sa után így fo gal ma zott: „… A meg ál la po dás va ló -
já ban egy hos  szú, át gon dolt, kö zös meg ál la po dá son nyug  vó mun ká nak a be fe je zé se.
A Szent szék a lét re jött meg ál la po dás ban el sõ sor ban egy újabb fej lõ dés alap ját sze ret né
lát ni, mint sem egy egy sze rû vég célt. De ugyan ak kor tá vol áll at tól, hogy ne lás sa, vagy
ne ér té kel je meg fe le lõ en azo kat a konk rét ered mé nye ket, ame lyek hez el ju tot tunk.
A Ma gyar Nép köz tár sa ság kor má nya és a Szent szék kö zött a mai na pon vál lalt kö te -
le zett sé gek be tû sze rin ti és esz me i leg hû sé ges tel je sí té sé tõl függ majd an nak tény le -
ges le he tõ sé ge, hogy a meg kez dett mun ka a jö võ ben ered mé nye sen foly ta tód jék …”99

Rész let Prantner Jó zsef nek, az ÁEH el nö ké nek nyi lat ko za tá ból: „…Mege lé ge dés -
sel fo gad juk, hogy egyes kér dé sek te kin te té ben a Va ti kán ban is tért hó dí tott a Ma gyar
Nép  köz tár sa ság fej lõ dé sé nek re á li sabb ér té ke lé se, és a szo ci a lis ta or szá gok megnö ve -
ke dett te kin té lye kö vet kez té ben meg nyil vá nult a kész ség a kap cso la tok ren de zé sé re. E
re á lis po li ti kát foly tat va le he tõ vé vá lik, hogy az ál lam és az egy ház vi szo nyá ban még
meg ol dás ra vá ró más kér dé sek is rendezõdjenek.”100

Agostino Casaroli az alá írt do ku men tu mo kat elõ sze re tet tel mi nõ sí tet te „intesa
practicanak”, az az gya kor la ti meg egye zés nek. Va ló ban jól jel lem zi az ered ményt ez a
két szó. Meg tör tént a kap cso lat fel vé tel, és ez nagy je len tõ sé gû lé pés volt, ugyan is 1945.
áp ri lis 6-a óta, ami kor Angelo Rotta pá pai nun ci us el hagy ta Magyarországot,101 mind -
in kább be szû kül tek a va ti ká ni–ma gyar kap  cso la tok. Az egy párt rend szer ki épü lé se, a
dik ta tú ra meg erõ sö dé se után a fõ pap ok
csak is il le gá li san, egy-egy nagy kö vet sé gen
ke resz tül tud tak le ve lez ni a Szent szék kel.
Ezt ki is hasz nál ták a kor szak kon cep ci ós
pe re i ben a le tar tóz ta tott pa pok kal szem -
ben.102 Az 1964. évi rész le ges meg ál la po dás
le he tõ sé get te rem tett a tár gya lá sok foly ta -
tá sá ra. Hi va ta los kap cso lat jött lét re a Szent-
szék és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zött,
de a ma gyar fõ pap ok és a Va ti kán kö zött
is. Egy re több fõ pap utaz ha tott egy re gyak -
rab ban Ró má ba. Köz vet le nül a meg ál la po -
dás alá írá sát kö ve tõ en, szep tem ber 18-tól
no vem ber 23-ig Ham vas End re ka lo csai ér -
sek ve ze té sé vel vet tek részt püs pö kök a II.
va ti ká ni zsi na ton. No vem ber 14-én a pá pa
sze mé lye sen is fo gad ta a ma gyar fõ pa po -
kat. A zsi nat utol só, ne gye dik ülés sza kán
ki lenc ma gyar püs pök vett részt 1965. szep -
tem ber 9-e és de cem ber 10-e kö zött. Va ló -
szí nû, hogy a ki uta zá sok en ge dé lye zé se csak
a Va ti kán meg té vesz té sét szol gál ta, hi szen

MOL XIX-A-21-a. R-41-5-12-1965.; Ger gely (1996) 285. p. és

Stehle (1993) 298. p. Azt sem sza bad fi gyel men kí vül

hagy ni, hogy a ma gyar ál lam vé de lem a ka to li kus egy há -

zat erõs kont roll alatt tar tot ta, a Va ti kánt kü lö nö sen ki -

emelt cél te rü let ként ke zel te, ezért a Pá pai Ma gyar In té -

zet be is igye ke zett ügy nö ke it be épí te ni. ÁSZTL O-14963/2.

„Canale”. 

99 A szö ve get Mik lós Im re bo csá tot ta a ren del ke zé sem re.

100 Nép sza bad ság, 1964. szeptember 16.

101 Angelo Rotta (1872–1965) ér sek, pá pai nun ci us tá vo -

zá sát a Szö vet sé ges El len õr zõ Bi zott ság szov jet ve ze tõ je

kö ve tel te az zal az in dok kal, hogy a kül föl di kö vet sé gek

mind azon tag ja i nak el kell hagy ni uk Ma gyar or szá got,

aki ket még a há bo rú alat ti ma gyar kor má nyok ide jé ben

akk re di tál tak. A pá pa kö ve té nek kü lön le ges hely ze tét egy -

ál ta lán nem vet ték fi gye lem be, mint ahogy a több ezer zsi -

dó és egyéb me ne kült há bo rú alat ti meg se gí té sé ben szer -

zett ér de me i re sem vol tak te kin tet tel. Beke (1994) 173. p.;

Lom bar di (1998) 69–83. p.

102 Sza bó (2001) 24. p., va la mint a 3. és 19. do ku men tu -

mok.
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az elõ re ala po san fel ké szí tett fõ pap ok azt a lát sza tot kel tet ték Ró má ban – és egyál ta -
lá ban Nyu ga ton –, mint ha Ma gyar or szá gon min den a leg na gyobb rend ben len ne a ka -
to li kus egy ház körül.103 A tár gya lá sok még is szin te meg sza kí tás nél kül foly tak a Va -
ti kán és a Ma gyar Nép köz tár sa ság kép vi se lõi kö zött a hat va nas évek ben épp úgy,
mint a kö vet ke zõ év ti ze dek ben. Bár me lyik fél kez de mé nyez het te az újabb ta lál ko zót,
ha vi tás kér dést akart tisz táz ni. 

Az 1964. évi rész le ges meg ál la po dás akár kí sér let nek is fel fog ha tó. A „la bo ra tó -
ri um” Ma gyar or szág, a kí sér let tár gya a ka to li kus egy ház, a kí sér le tet pe dig a Szent -
szék és a Szov jet unió vé gez ték. Nagy koc ká za tot nem vál lal tak, hi szen a tíz mil li ós Ma -
gyarország a hat és fél  mil lió ka to li kus hí võ vel nem je len tett ko moly té tet. A ke let-
nyu ga ti kap cso la tok fej lõ dé se ér de ké ben, a szo ci a lis ta or szá gok jobb meg íté lé se cél já -
ból le he tett vál lal ni a ma gyar–va ti ká ni kö ze le dést. Kí ván csi an fi gyel ték Moszk vá ban
csak úgy, mint Prá gá ban, Pe king ben, Ha van ná ban vagy a töb bi szo ci a lis ta fõ vá ros ban,
hogy mi lyen ered mé nye lesz az 1964-es rész le ges meg ál la po dás nak. Med dig le het to -
vább lép ni, le het-e újabb meg ál la po dá sok ra szá mí ta ni? Egyéb ként a ma gyar or szá gi ese -
mé nyek tö ké le te sen be le il let tek a szo ci a lis ta tá bor hrus cso vi – ké sõbb brezsnyevi – ket -
tõs el vû po li ti kai el kép ze lé se i be. A szo ci a liz mus ke re te it sem mi lyen szem pont ból sem
le he tett ve szé lyez tet ni, ugyan ak kor na gyobb önál ló sá got kap tak az egyes or szá gok,
hogy nem ze ti sa já tos sá ga ik fi gye lem be vé te lé vel épít sék a szo ci a liz must.

To váb bi je len tõs ha szon nal is járt Moszk va és szö vet sé ge sei szá má ra az 1964-es
rész le ges meg ál la po dás. A Va ti kán kap cso la tai pa pok kal, hí võk kel, kü lön fé le szer ve -
ze tek kel csak nem a vi lág va la men  nyi or szá gát be há lóz ták, ez ál tal el ju tot tak a Va ti kán -
ba a leg kü lön bö zõbb in for má ci ók. A Ma gyar Nép köz tár sa ság a Szent szék kel tör tént
kap cso lat fel vé tel után lé nye gé ben csat la ko zott eh hez az in for má ci ós kö zeg hez. Ró ma
is konk rét ér te sü lé sek bir to ká ba ju tott a ma gyar, sõt né ha egyéb kö zép- és ke let-eu ró -
pai ügyek ben, de a ma gya rok is meg ta lál ták a ma guk hír for rá sa it a Va ti kán ban, nem
ki zá ró lag egy há zi ügyek ben, sõt nem is ki zá ró lag ma gyar vonatkozásokban.104

A ma gyar klé rust in ten zí ven fog lal koz -
tat ta a Va ti kán nal kö tött rész le ges meg ál la -
po dás. Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal je -
len té se i bõl egy ér tel mû en ki de rül, hogy
az in for má ció hi ány a pap ság és a hí vek kö -
ré ben a leg kü lön bö zõbb fel té te le zé sek ki -
ala ku lá sá hoz ve ze tett. Az ál lam mal lo já lis
bé ke pa pok a Va ti kán és a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság kö zöt ti kap cso la tok nor ma li zá lá -
sá tól sa ját po zí ci ó juk erõ sö dé sét, a fel füg -
gesz tett pa pok pe dig hely ze tük ren de zé sét
re mél ték. A kon zer va tív, az ál lam ál tal re -
ak ci ós nak mi nõ sí tett pap ság el uta sí tot ta a
meg egye zést, mi vel sze rin tük ép pen a leg -

103 Ad ri á nyi (1990) 780. p.

104 Ber lin ben, a Bundesbeauftragte für die Unterlagen

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen

Demokratischen Republik hi va tal ban dol go zó mun ka tár -

sak meg erõ sí tet tek ab ban, hogy a szo ci a lis ta or szá gok

kö zött a kül föl di hír szer zõ mun kában te rü le ti fel osz tás

lé te zett, amely ben a Va ti kán Ma gyar or szág nak ju tott.

Az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 2003

fo lya mán je len tõs men  nyi sé gû ira tot vett át az egy ko ri

tit kos szol gá lat ok utó da i tól. Ezek fel dol go zá sa, ér té ke lé se

lé nye gé ben még el sem kez dõ dött, de már is meg ál la pít -

ha tó, hogy a Ma gyar Nép köz tár sa ság na gyon ko moly

ügy nö ki há ló za tot épí tett ki a Va ti kán ban. 
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fon to sabb kér dé sek ben, mint pél dá ul Mind szenty Jó zsef hely ze te, a szer ze tes ren dek
vis  sza ál lí tá sá nak le he tõ sé ge, a hit ok ta tás sza bad sá ga, sem mi fé le meg ol dás sem szü -
letett.105

Az 1964. szep tem ber 15-én alá írt rész le ges meg ol dást kö ve tõ en alig egy év múl va,
1965. jú ni us 14. és 21. kö zött Ró má ban ta nács ko zott Prantner Jó zsef és Mik lós Im re,
va la mint Agostino Casaroli és Luigi Bongianino. Ér té kel ték a rész le ges meg ál la po dás
óta el telt idõt, köl csö nös szem re há nyás ok kal il let ték egy mást a meg ál la po dás sal el len -
té tes vi sel ke dé sért. A va ti ká ni meg bí zot tak leg in kább az újabb le tar tóz ta tá sokat ki fo -
gá solták.106 A ma gyar kor mány meg bí zott jai is mé tel ten fel ve tet ték a pa pi bé ke moz -
ga lom ve ze tõ it súj tó dek ré tu mok 1957 óta na pi ren den lé võ ügyét, va la mint a va ti ká ni
rá dió Ma gyar Nép köz tár sa ság el le ni tá ma dá sa it. Casaroli ja va sol ta, hogy a vi tás kér dé -
sek tár gya lá sá ra a Szent szék és a ma gyar kor mány kö zött ezen túl rend sze res, fél hi -
va ta los kap cso la to kat ala kít sa nak ki.107 Hat év alatt, 1965 jú ni u sá tól 1971 szep tem be ré ig,
ami kor Mindszenty Jó zsef esz ter go mi ér sek, bí bo ros el hagy ta Magyaror szágot,108 ti -
zen két al ka lom mal tár gyal tak Ró má ban vagy Bu da pes ten a Va ti kán és a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság meg bí zot tai. 

A köl csö nös, két ol da lú meg be szé lé sek in ten zi tá sa a Mindszenty-kérdés meg ol dá sa
után sem csök kent. Casaroli el sõ ma gyar or szá gi út ja óta 1979 vé gé ig 36 al ka lom mal
ta nács koz tak a tár gya ló fe lek, és a rend szer vál to zá sig el telt ne gyed szá zad ban több
mint fél száz szor, lé nye gé ben fél éven te. Az in ten zív meg be szé lé sek ered mé nye ként
las san nor ma li zá lód tak a kap cso la tok. Mind két fél hos  szú együtt mun kál ko dás ra ren -
dez ke dett be úgy, hogy táv la ti cé lo kat ta lán nem is tûz tek ma guk elé, csak is ak tu á lis
ügye ket kí ván tak meg ol da ni. Ál lan dó „kis lé pé sek kel” pró bál ták ér de ke i ket ér vé nye -
sí te ni, köl csö nö sen ap ró en ged mé nye ket, ered mé nye ket el ér ni. Eb be a fo lya mat ba be le -
il let tek azok a ma gas szin tû lá to ga tá sok is, ami kor pél dá ul a pá pa ma gán ki hall ga tá son
fo gad ta Láz ár Györ gyöt, a mi nisz ter ta nács el nö két (1975. no vem ber 13.), vagy sze mé lye -
sen ta lál ko zott Ká dár Já nos sal, az MSZMP
el sõ tit ká rá val és fe le sé gé vel, va la mint Puja
Fri gyes kül ügy mi nisz ter rel (1977. jú ni us 9.).
A ma gyar egy ház po li ti ka és egy há zi kül po -
li ti ka a szo ci a lis ta rend szer ke re te in be lül
önál ló utat járt be a hat va nas évek kö ze pé -
tõl. A két ol da lú in ten zív kap cso la tok ban
1965-tõl 1989-ig sem mi fé le vál to zás sem
kö vet ke zett be. Ta lán rész ben en nek is tu -
laj do nít ha tó, hogy a rend szer vál to zás a va -
ti ká ni dip lo má ci át épp olyan vá rat la nul,
fel ké szü let le nül ér te, mint a ma gyar dip lo -
ma tá kat, párt ve ze tõ ket, vagy ép pen az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal mun ka tár sa it, ve -
ze tõ it és a ma gyar ka to li kus klé rust.

105 BFL XXIII. 102. c. 0018/18/1964; 0018/23/1964.

106 1964–65-ben is mét le tar tóz tat tak több ka to li kus pa -

pot, egy ko ri szer ze test il le gá lis hit ok ta tás és gyer mek ne -

ve lés mi att. A vád ez út tal is ál lam el le nes szer vez ke dés volt.

A pe rek kö zül ki emel ke dik a regnumi atyák má so dik pe re.

BFL XXV. 4. f. 9824/1965. Emõdi Lász ló és tár sai.

107 MSZMP KB APO Em lé kez te tõ. 1965. jú li us 1. MOL M-

KS-288. f. 22/12. õ. e./1965.; Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá -

gá nak ülé se. 1965. áp ri lis 27. MOL M-KS-288. f. 5/364. õ. e.,

va la mint Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ülé se. 1965.

jú li us 30. MOL M-KS-288. f. 5/370. õ. e.

108 Mindszenty Jó zsef bí bo ros ki uta zá sá hoz lásd Ól mo si

(1991); Mé szá ros (2001); Szatucsek (2002); Ba logh (2002)

307–317. p.; Ad ri á nyi (2003).
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VAR GA ZSU ZSAN NA

IL LÚ ZI ÓK ÉS RE A LI TÁ SOK 
AZ ÚJ GAZ DA SÁ GI ME CHA NIZ MUS 

TÖRTÉNETÉBEN*

Az 1968. ja nu ár 1-jén be ve ze tett gaz da ság irá nyí tá si re form tör té ne té vel bõ sé ges szak -
iro da lom fog lal ko zott 1989 elõtt,1 tör té ne ti mun kák, köz gaz da sá gi és po li to ló gi ai fel -
dol go zá sok egy aránt. A rend szer vál tás után azon ban a ko ráb ban tit ko sí tott le vél tá ri
anya gok fel sza ba du lá sa nem adott új len dü le tet a té ma to váb bi vizs gá la tá nak. 

Sa ját ku ta tá sa im so rán, mi köz ben ar ra össz pon to sí tot tam, ho gyan ala kult a ha -
ta lom és az ag rár tár sa da lom kö zöt ti ér dek ér vé nye sí té si fo lya mat a Ká dár-kor szak el sõ
év ti zed ében, gyak ran üt köz tem olyan kér dé sek be, me lyek va la mi képp az új gaz da sá gi
me cha niz mus hoz kö tõd tek. A je len ta nul mány ban ar ra vál lal ko zom, hogy gaz da ság- és
tár sa da lom tör té ne ti ku ta tá sa im ered mé nye i bõl be mu tas sam azo kat, ame lyek ki egé -
szí tik, né hány pon ton mó do sít ják ed di gi is me re te in ket a re form ról. 

A dol go zat kro no lo gi kus rend ben kö ve ti nyo mon az 1968-as re form tör té ne tét.
Az agrárium tör té né sei mind az elõz mé nye ket tár gya ló el sõ, mind a meg va ló sult re -
form ról szó ló má so dik rész ben fon tos sze rep hez jut nak: ré szint új in for má ci ó val szol -
gál nak, ré szint rá vi lá gí ta nak olyan kér dé sek re, me lyek új ra gon do lást, to váb bi ku ta tást
igé nyel nek. 

A té ma be kap cso lá sát nem csak azért tar tom szük sé ges nek, mert a re form mal
fog lal ko zó mun kák alig for dí tot tak fi gyel met rá, ha nem azért is, mert ál ta la új meg kö -
ze lí tés nyí lik az 1968-as re form ta nul má nyo zá sá hoz. Is me re tes, hogy az új gaz da sá gi
me c ha niz mus tör té ne tét az zal szok ták kez de ni, hogy 1963-ban Nyers Re zsõ gaz da ság -
po li ti kai KB-tit kár lét re ho zott egy ti zen két fõ bõl ál ló in for má lis, sze mé lyes köz gaz da -
sá gi ta nács adó tes tü le tet, az ún. agytrösztöt.2 Ja vas la ta ik nyo mán 1964-ben a párt gaz -
da sá gi ve ze tõk bõl és köz gaz dász ok ból ál ló szak ér tõi bi zott sá got kért fel, hogy rész le -
te sen dol goz za ki a ké sõb bi át fo gó re form
ter ve ze tét. Az em lí tett mo men tum azért
ér de mel kü lö nös fi gyel met, mert a szak iro -
da lom nem csak a re form elõ tör té ne té nél,
ha nem a ké sõb bi fej le mé nye i nél is dön tõ en
a „fe lül rõl”, a párt és a kor mány zat szint -
jé rõl jö võ kez de mé nye zé sek re kon cent rál.
Ugyan ak kor fel se me rül az „alul ról” jö võ
nyo más, vagy ép pen a „fe lül rõl” és az „alul -

* A ta nul mány alap já ul szol gá ló ku ta tó mun kát az MTA

Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj el nye ré se tet te le he tõ vé.

1 Né hány fon tos mû ezek kö zül: An tal (1985), Berend

(1983, 1988), Bródy (1983), Föl des (1989), Hare et al. eds.

(1981), Kornai (1987), Len gyel (1989), Pe tõ (1986/87), Petõ–

Szakács (1985), Sza mu ely vál. és szerk. (1986).

2 Rész let a Nyers Re zsõ vel 1987 nya rán ké szí tett in ter jú -

ból. In Ferber–Rejtõ (1988) 20. p. 
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ról” jö võ im pul zu sok köl csön ha tá sá nak le he tõ sé ge. Ter mé sze te sen nem tün te té sek re
gon do lok, ha nem ke vés bé lát vá nyos, ám an nál ered mé nye sebb nyo más gya kor ló fo -
lya ma tok ra, kö zü lük is el sõ sor ban az ag rár ter me lõk több nyi re in for má lis ér dek ér vé -
nye sí té sé re.

A REFORM ELÕTÖRTÉNETE
Is mert és ke vés sé is mert elõz mé nyek

A hat va nas évek el sõ har ma dá ra a KGST-tag or szág ok ban ál ta lá nos prob lé má vá vált a
gaz da sá gi nö ve ke dés le las su lá sa, a me zõ gaz da sá gi ter me lés elég te len sé ge, a mû sza ki,
tu do má nyos le ma ra dás, a kül sõ és bel sõ egyen súly fe szült sé ge i nek élezõdése.3 E gaz -
da sá gi ne héz sé gek je lent ke zé se meg le he tõ sen kí nos hely ze tet te rem tett, mi vel né hány
év vel ko ráb ban még a fej lett tõ kés or szá gok utol éré se és el ha gyá sa volt na pi ren den
a tér ség ben. 

„Az SZKP azt a fel ada tot tû zi ki, hogy a kö vet ke zõ 20 év alatt el kell ér ni a nép
olyan élet szín vo na lát, amely ma ga sabb lesz, mint bár me lyik tõ kés or szág ban. […]
A tör té ne lem fo lya mán elõ ször tel je sen és vég ér vé nye sen meg szû nik az a hely zet,
amely ben az em be rek va la mi ben hi ányt szen ved nek. […] A párt fel ada tul tû zi ki, hogy
a kö vet ke zõ tíz esz ten dõ ben ha zán kat a vi lág el sõ ipa ri ha tal má vá te gyük, hogy mind
az ipa ri ter me lés ab szo lút mé re tét, mind az egy fõ re ju tó ipa ri ter me lés mé re tét te kint -
ve fö lény be ke rül jünk az Egye sült Ál la mok kal szem ben. […] Ám ez csak az el sõ ál lo -
más, itt nem ál lunk meg. A má so dik év ti zed ben – 1980-ig – ha zánk az egy la kos ra ju tó
ipa ri és me zõ gaz da sá gi ter me lés te kin te té ben mes  sze ma ga mö gött fog ja hagy ni az
Ame  ri kai Egye sült Államokat.”4

Ezek a nagy sza bá sú ígé re tek a Szov jet unió Kom mu nis ta Párt já nak 1961 ok tó be -
ré ben meg tar tott XXII. kong res  szu sán, Hrus csov elõ adói be szé dé ben hang zot tak el.
A Szov jet unió lát vá nyos ra ké ta tech ni kai si ke rei nyo mán az SZKP ve ze té se egy ér tel -
mû en meg fo gal maz ta cél ki tû zé se it: a leg fej let tebb tõ kés or szá gok – kö zü lük is fõ leg
az Egye sült Ál la mok – utol éré sét, sõt túl szár nya lá sát. Az ek kor meg hir de tett „vi lág -
el sõ sé gi” prog ram azon az ide o ló gi ai té te len ala pult, mely sze rint a szo ci a lis ta rend -
szer fel sõbb ren dû, mint a ka pi ta lis ta, s ez a fel sõbb ren dû ség meg mu tat ko zik a gaz -
da sá gi tel je sít mény te kin te té ben. A szo ci a liz must épí tõ or szá gok a tör té ne ti fej lõ dés
új sza ka szá ba ér ve meg te rem tik a ka pi ta liz mus sal szem be ni gaz da sá gi fölényt.5 Er rõl
az axi ó má ról az óta be bi zo nyo so dott, hogy il lú zió, vi szont az ál ta lunk vizs gált kor szak -
ban még meg kér dõ je lez he tet len alap igaz ság ként ha tott. 

Az SZKP utó pisz ti kus cél ki tû zé se i vel
szem ben – mint már em lí tet tük – a gaz da -
sá gi re ál fo lya ma tok egé szen más ké pet
mu tat tak. A fel gyûlt fe szült sé gek és el lent -
mon dás ok kikényszerítették a vál to zást.
A Szov jet uni ó ban 1962 õszén in dult meg

3 An tal (1985) 89., 112. p.; Hare et al. eds. (1981) 3–22. p.;

Nove (1977) 85–119. p.; Petõ–Szakács (1985) 393–421. p.

4 A kommunizmus… (1961) 213–214. p.

5 A szo ci a lis ta ide o ló gia fõbb té te le i nek elem zé sé re lásd

Kornai (1993) 81–93. p.; Sza mu ely (1987).
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a re form vi ta, s a kü lön fé le kí sér le tek az 1965 szep tem be ré ben el ha tá ro zott gaz da ság -
irá nyí tá si re form hoz ve zet tek. Ezt a prog ra mot elõ ter jesz tõ jé re, az ak ko ri szov jet mi -
nisz  ter el nök re utal va „Koszigin-reformként” szok ták emlegetni.6 Az NDK-ban az „Új
Gaz  da sá gi Rend szer” (Das Ne ue Ökonomische System, NÖS) már 1963 kö ze pé tõl élet -
be lépett.7 Cseh szlo vá ki á ban 1965 ja nu ár já ban szü le tett meg a dön tés a gaz da ság irá nyí -
tá si rend szer reformjáról.8

A tér ség ben zaj ló re form mun ká la tok nagy ré szét át ha tot ta az il lú zió, hogy a
köz pon ti ter ve zés mi nõ sé ge kor sze rû ma te ma ti kai mód sze rek és szá mí tó gé pek al kal -
ma zá sá val meg ja vít ha tó. E né zet kép vi se lõi a terv uta sí tá sos gaz da ság irá nyí tás prob -
lé má i nak okát vég sõ so ron a köz pon ti ter ve zés ál tal hasz nált terv szá mí tá si el já rá sok
fej let len sé gé ben vagy ki dol go zat lan sá gá ban, a meg fe le lõ ma te ma ti kai ap pa rá tus és
szá mí tás tech ni kai bá zis hi á nyá ban lát ták. A szo ci a lis ta gaz da ság ra ci o ná lis mû kö dé -
sét a prog ra mo zá si és op ti ma li zá lá si el já rá sok gyors fej lõ dé sé tõl várták.9

Ugyan eb ben az idõ szak ban a ma gyar ve ze tés is ha son ló gaz da sá gi, terv tel je sí té si
prob lé mák kal szem be sült. A kol lek ti vi zá lás sal pár hu za mo san az ipa ro sí tás is fel gyor -
sult. A ve ze tés tar ta ni akar ta élet szín vo nal-po li ti kai ígé re te it, rá adá sul 1961-tól kezd ve
az 1957-ben fel vett hi te le ket is tör lesz te ni kel lett. Eh hez já rult még a Var sói Szer zõ -
dés ben vál lalt ma gyar kö te le zett sé gek nö ve ke dé se. Az ös  sze tor ló dott fel ada tok mi att
a má so dik öt éves terv (1961–65) so rán igen ha mar meg mu tat koz tak a ki ful la dás jegyei.10

A ter me lés men  nyi sé gi nö ve ke dé se nem volt össz hang ban sem a mi nõ sé gi, sem a gaz -
da sá gos sá gi kö ve tel mé nyek kel; egy re na gyobb el ad ha tat lan kész le tek hal mo zód tak
fel. Le las sult a nem ze ti jö ve de lem nö ve ke dé se; fi ze té si mér leg-prob lé mák je lent kez tek;
adós ság ál lo má nyunk mind tõ kés, mind szo ci a lis ta re lá ci ó ban gyor su ló ütem ben nõtt.11

Ma gyar or szá gon azért is volt kü lön le ges sú lya a gaz da sá gi szfé rá ban je lent ke zõ fe -
szült sé gek nek, mert ve szé lyez tet ték az ép pen ek kor ra ki tel je se dõ bel- és kül po li ti kai
kon szo li dá ció sikereit.12

A ma gyar gaz da sá gi re form elõz mé -
nye it vizs gál va a szak iro da lom egy részt a
bel sõ gaz da sá gi prob lé má kat, más részt pe -
dig a ked ve zõ nem zet kö zi kör nye zet je len -
tõ sé gét hang sú lyoz za. Ar ra vi szont nem
ad vá laszt, hogy a ha son ló gon dok el le né re
az MSZMP ve ze té se mi ért nem a terv szá -
mí tá si el já rá sok tö ké le te sí té se irá nyá ban
ke res te a ki utat. Mi ért vá lasz tott a ma gyar
ve ze tés a KGST-tag or szág ok több sé gé tõl
el té rõ utat?

Eb ben sze re pet ját szott az ipar szer ve -
zet 1962–64. évi át ala kí tá sá nak ku dar ca.
A terv uta sí tá sos rend szer mû kö dé si prob -
lé má it a ré gi ref le xek nek meg fe le lõ en elõ -

6 Bornstein (1985); Nove (1977) 307–316. p.

7 Roesler (1993) 9–23. p.

8 Šik (1968) 46–110. p.

9 Kornai (1993) 424–428. p.; Sza mu ely vál. és szerk. (1986)

32. p.

10 Berend (1983) 414–447. p.; Föl des (1995) 27–38. p.;

Petõ–Szakács (1985) 403–408. p.

11 A gaz da sá gi, terv tel je sí té si gon dok ki éle zõ dé se, s az

egy re kri ti ku sabb hely zet tel va ló szem be sü lés kü lö nö sen

jól meg ra gad ha tó a PB-ülé sek jegy zõ köny ve i ben. Ma gyar

Or szá gos Le vél tár (MOL) M-KS-288. f. 5/312., 337., 352.,

363. õ. e.

12 Er rõl bõ veb ben lásd Ken de (1991) 79–95. p.; Rainer

(2003) 73–91. p.
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ször ná lunk is át szer ve zé sek kel, a vál la la ti mé re tek és szer ve ze ti ke re tek meg vál toz ta -
tá sá val igye kez tek meg ol da ni. Ez a prob lé ma ke ze lés Ma gyar or szá gon – nem füg get -
le nül a töb bi szo ci a lis ta or szág ban ak ko ri ban zaj ló ha son ló át szer ve zé si kam pá nyok -
tól – leg fõ kép pen az 1962–64-es ipar át szer ve zé si ak ci ó ban bon ta ko zott ki. A szer ve ze ti
ke re tek át for má lá sa kö vet kez té ben 1963–64 fo lya mán 1338-rõl 840-re csök ken tet ték
az ipar vál la lat ok szá mát. Az ere de ti el kép ze lés a kö zép irá nyí tó szer ve ze tek ki ik ta tá sát
is cé lul tûz te ki, ez azon ban nem va ló sult meg ma ra dék ta la nul. A nagy ipa ri át szer ve -
zés – a vá ra ko zá sok kal el len tét ben – nem járt együtt a ter me lé keny sé gi mu ta tók
javulásával,13 ugyan ak kor nagy ha tás sal volt a dön té si kom pe ten ci ák ra, az az je len tõ -
sen meg nö vel te a nagy vál la la ti ve ze tõk ér dek ér vé nye sí tõ ere jét. 

Fon tos be fo lyá so ló erõ vel bírt az is, hogy Ma gyar or szá gon az ötvenes évek ben már
rész le te sen ki dol go zott re form el kép ze lé sek hal mo zód tak fel a terv gaz da ság mû kö dé -
si prob lé má i nak meg ja ví tá sá ra. Az elõz mé nyek 1954-ig nyúl nak vis  sza, ami kor Nagy
Im re mi nisz ter el nök el ren del te egy át fo gó gaz da ság po li ti kai mun ka prog ram ki dol go zá -
sát.14 Er re azon ban már nem ma radt elég idõ az 1955 ele jén be kö vet ke zõ for du lat mi -
att. Az át fo gó gaz da sá gi re form kér dé se 1956–57 for du ló ján ke rült új ra na pi rendre.15

Az MSZMP ve ze té se el ren del te a terv gaz da ság mû kö dé si rend sze ré nek fe lül vizs gá la -
tát. Az 1957 ele jén 11 szak bi zott ság ban meg in du ló re form mun kát a Köz gaz da sá gi Bi -
zott ság fog ta át, s en nek élén Var ga Ist ván nem zet kö zi hí rû köz gaz dász pro fes  szor állt.
Azon ban ami   kor ra el ké szült a re form bi zott ság ja vas la ta i nak el sõ ré sze, meg vál to zott
a kér dés po li ti kai meg íté lé se. Az el ké szült re form anya gok dön tõ en azért vesz tet ték
el ak tu a li tá su kat, mert a szo ci a lis ta or szá gok, s fõ leg a Szov jet unió nagy ará nyú áru-
és de vi za hi te lei le he tõ vé tet ték, hogy az örök lött gaz da sá gi prob lé má kat ha gyo má -
nyos gaz  da ság po li ti kai esz kö zök kel old ják meg. Az ötvenes évek ben meg fo gal ma zó -
dott re form né ze tek fel ele ve ní té se a po li ti kai lég kör vál to zá sá val, 1963–64-tõl vált le -
he tõ vé. Az per sze kor lá to zó té nye zõ ként je lent ke zett, hogy a ter ve ze tek ko ráb ban
min dig a fi ók ba ke rül tek, ezért a gya kor lat pró bá ja el ma radt. Ép pen ezért volt az ed -
di gi ek nél na gyobb je len tõ sé ge an nak, hogy a ha zai gaz da ság nak volt egy szek to ra,
ahol több éves ta pasz ta lat bi zo nyí tot ta: gya kor la ti lag terv le bon tás nél kül is biz to sít ha -
tó a ter me lés. Ez a szek tor nem volt más, mint a me zõ gaz da ság, ahol 1956 után kö te -
le zõ be szol gál ta tá si rend szer és kö te le zõ terv mu ta tók nél kül folyt a termelés.16 Az ál -
lam a ko ráb bi gaz da sá gi kény sze rí tõ esz kö zök he lyett ke res ke del mi mód sze rek kel, a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk ér de kelt sé gé nek biz to sí tá sá ra tö re ked ve szer vez te kap cso la -

ta it az áru ter me lõ pa raszt ság gal és a ter -
me lõ szö vet ke ze tek kel. Te hát 1956 után a
gaz da ság egyik alap ve tõ szek to rá ban, ha
kor lá to zot tan is, de ér vé nye sül tek a pi a ci
ha tá sok. 

13 Víg vá ri (1991); Voszka (1984) 131–141. p.

14 Sza mu ely vál. és szerk. (1986) 15., 57–100. p.; Pé te ri

(2001) 47–79. p.

15 Berend (1983) 33–122. p.; Sza mu ely vál. és szerk. (1986)

24–30., 189–263. p.

16 Donáth (1977) 160–165. p.; Or bán (1972) 179–195. p.; Petõ–

Szakács (1985) 433–439. p.; Valuch (2000) 286–302. p.
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Meg úju ló ban az ag rár po li ti ka 

A me zõ gaz da ság ban fel hal mo zó dott ta pasz ta la tok két fõbb cso mó pont hoz köt he tõk:
egy részt 1956-hoz, más részt pe dig az 1959–61 kö zöt ti kol lek ti vi zá lás hoz. 

Az 1956 no vem be ré ben ha ta lom ra ke rült Ká dár-kor mány ép pen a me zõ gaz da -
ság nál ve ze tett be, il let ve vett tu do má sul lát vá nyos eny hí té se ket. Ér vény ben hagy ta a
Nagy Im re-kor mány ren del ke zé sét a kö te le zõ be gyûj tés el tör lé sé rõl, s ígé re tet tett az
erõ sza kos kol lek ti vi zá lás meg szün te té sé re. A ha ta lom te hát – mi köz ben a leg ke mé nyebb
esz kö zök kel szá molt le a po li ti kai el len fe le i vel – kez det tõl fog va ke res te a tár sa da lom -
mal va ló ki egye zés le he tõ sé ge it is. A leg ha tá so sabb nak az élet szín vo nal-po li ti ka bizo -
nyult.17 1956 elõtt ugyan is az erõl te tett ipar fej lesz tés egyik fon tos for rá sa ép pen a la -
kos sá gi fo gyasz tás ala csony szin ten tar tá sa volt. Az élet szín vo nal-po li ti ka tel je sü lé se
ek ko ri ban – és még hos  szú ide ig – el sõ sor ban az élel mi szer el lá tá son múlt, hi szen az
em be rek jö ve del mük dön tõ ré szén még élel mi szert vásároltak.18 Ez nem meg le põ, hi -
szen a ma gyar tár sa da lom szé les tö me ge i nek sze gé nyes, hi á nyos és gyak ran egy ol da lú
táp lál ko zá sa nem csak 1945 elõtt, ha nem még az ötvenes évek ben is jel lem zõ volt. Így
hát a ko rai Ká dár-kor szak ban ele mi erõ vel je lent ke zett az em be rek bõ sé ges táp lál ko -
zás irán ti igé nye. 

Az élet szín vo nal-po li ti ka ki emelt sze re pe mi att 1956 után stra té gi ai je len tõ sé gû vé
vált a me zõ gaz da sá gi ter me lés nö ve lé se és ez zel ös  sze füg gés ben az ag rár ter me lõk
ösz tön zé se. A ha ta lom és az ag rár tár sa da lom kö zöt ti vi szony ren de zé sé hez elõ ször a
ko ráb bi ag rár po li ti ka ki rí vó fe szült sé ge in kel lett eny hí te ni. Ezt szol gál ta a kö te le zõ
be szol gál ta tá si rend szer el tör lé se, a té esz bõl va ló ki lé pés, sõt a té e szek fel osz lá sá nak
en ge dé lye zé se is. Meg szün tet ték a kö te le zõ ve té si ter ve ket, va la mint az ér té ke sí té si
kényszert.19 Az MDP ag rár po li ti ká já tól el ha tá ro lód va ki je len tet ték, hogy mind a szö vet -
ke ze ti, mind a ma gán gaz dál ko dás támogatandó.20 1957 el sõ fe lé ben te hát úgy tûnt,
hogy az MSZMP hos  szabb tá von szá mol a me zõ gaz da ság több szek to rú sá gá val. 

A be gyûj tés el tör lé sé nél ér de mes egy gon do lat ere jé ig el idõz ni, ugyan is ez zel a
lé pés sel a terv gaz da ság egyik meg vál toz tat ha tat lan nak hitt ele mét szün tet ték meg,
rá adá sul a szo ci a lis ta or szá gok kö zül el sõ -
ként Magyarországon.21 A gaz da ság egyik
stra té gi ai je len tõ sé gû ága za tá ban a több -
csa tor nás ér té ke sí tés ré vén új ra te ret en -
ged tek az áru- és pénz vi szony ok nak, s ki -
de rült, hogy ilyen mó don a ko ráb bi nál ma -
ga sabb szín vo na lon biz to sít ha tó a la kos ság
ellátása.22

1958 vé gén azon ban hir te len for du lat
kö vet ke zett be az MSZMP ag rár po li ti ká já -
ban, mi vel a szo ci a lis ta or szá gok – szov jet
kez de mé nye zés re – sor ra ne ki lát tak, hogy
be fe jez zék a kis üze mi me zõ gaz da ság át -

17 Föl des (1989) 49–73. p.; Ken de (1991) 79–95. p.; uõ.

(2003) 9–17. p.

18 For gács (1964).

19 Tör vé nyek… (1957) 62., 68–69., 263–265. p.

20 Ez tük rö zõ dött az 1957 jú li u sá ban ki adott Ag rár po li ti -

kai té zi sek c. do ku men tum ban is. Lásd Ságvári–Vass saj -

tó alá rend. (1973) 102–122. p.

21 Wädekin (1982) 65. p.

22 Az Élel me zés ügyi Mi nisz té ri um elõ ter jesz té se az

MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá hoz az új fel vá sár lá si rend -

szer ered mé nye i rõl és ta pasz ta la ta i ról. 1957. no vem ber 19.

MOL M-KS-288. f. 28/1957/13. õ. e.
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ala kí tá sát szö vet ke ze ti nagy üze mi mezõgazdasággá.23 Ez zel igen ne héz fel adat elé ke -
rült az MSZMP. Egy részt azért, mert a kol lek ti vi zá lás meg gyor sí tá sa a pa raszt ság nak
tett ko ráb bi ígé re tek fel adá sát je len tet te, más részt mert az öt ve nes évek mind két
kolhozo sí tási kam pá nya ku dar cot val lott. Rá adá sul az újabb át szer ve zés nek na gyon
nagy tét je volt: a ká dá ri ve ze tés nek min den képp bi zo nyí ta nia kel lett rá ter mett sé gét
Moszk va elõtt.

A kol lek ti vi zá lá si kam pány kez de tén, 1958–59 te lén az or szág szán tó te rü let ének
mind ös  sze 13%-a volt a té e szek ke zé ben, 1961. már ci us vé gén pe dig már kö zel 70%-a.
Ez zel pár hu za mo san a szö vet ke ze ti ta gok szá ma 169 ezer rõl 1,2 mil li ó ra nõtt, s ez azt
is je len tet te, hogy míg az át szer ve zés kez de tén a me zõ gaz da ság ból élõk 80%-a te vé -
keny ke dett a ma gán gaz da sá gok ban, ad dig a kam pány vé gé re 75%-uk már a ter me lõ -
szö vet ke ze tek tag ja lett.24

For ma i lag te hát si ke res volt a kol lek ti vi zá lás, azon ban már az át szer ve zés alatt
és után is sú lyos prob lé mák je lent kez tek. Az át szer ve zés meg kez dé sét kö ve tõ hat év
(1960–65) át la gá ban a me zõ gaz da sá gi ter me lés ép pen csak el ér te 1958–59 át la gát. Éve kig
tar tó el lá tá si gon do kat idé zett elõ, hogy a kol lek ti vi zá lás alatt az or szág ál lat ál lo má nya –
a juh ki vé te lé vel – szá mot te võ en csök kent, s a kon dí ci ó ja is romlott.25 A ter me lõ szö -
vet ke ze tek túl nyo mó több sé ge – az in du lás ne héz sé ge i vel, a fel sze re lés, a mun ka erõ
és a mun ka kedv hi á nyá val, elég te len sé gé vel küsz köd ve – éve kig nem tud ta bi zo nyí ta ni
a nagy üzem fö lé nyét.

Ha son ló ne héz sé gek a kö zép-ke let-eu ró pai szo ci a lis ta or szá gok fris sen kol lek ti -
vi zált me zõ gaz da sá gá ban is je lent kez tek. Eze ket a gaz da sá gi gon do kat, fe szült sé ge ket
az ot ta ni dön tés ho zók a me zõ gaz da ság párt- és ál la mi irá nyí tá sá nak át szer ve zé sé vel
akar ták meg ol da ni. A to váb bi köz pon to sí tás so rán ál ta lá ban egy sé ges irá nyí tás alá
von  ták a ter me lõ szö vet ke ze te ket és az ál la mi gaz da sá go kat, s a ko ráb bi nál na gyobb
te rü le tû köz igaz ga tá si egységeket ala kí tot tak ki.26

A ha zai ve ze tés be ha tó an ta nul má nyoz ta eze ket az át szer ve zé se ket, ám vég té re
egyi ket sem te kin tet te kö te le zõ ér vé nyû min tá nak. Ká dár Já nos az 1962. feb ru ár 9-ei
köz pon ti bi zott sá gi ülé sen így nyi lat ko zott er rõl. „Lát juk a test vér párt ok bi zo nyos
ta pasz ta la ta it, és kár öröm nél kül, de lát nunk kell és tud nunk kell, ör ven de nünk kell,
hogy nem mász tunk be le olyan ba, mint a bol gár elv tár sak. […] Nem ke ve sebb prob -

lé mát je len tett ez az NDK-ban is, a cse hek -
nél is. […] A Szov jet unió ta pasz ta la tai
sok kal po zi tí vab bak, mint más test vér pár -
t ok nak a ta pasz ta la tai, csak az a leg na -
gyobb baj, hogy ezek kö zül oly ke ve set le -
het a mi vi szo nya ink kö zött al kal maz ni,
mert tel je sen má sok a vi szo nyok, elv tár -
sak.” 27

Ez az ál lás fog la lás az MSZMP ag rár -
po li ti ká já nak for má ló dá sá ban fon tos út el -

23 Donáth (1977) 166–175. p.; Or bán (1972) 217–258. p.;

Petõ–Szakács (1985) 440–454. p.

24 Fa ze kas (1976) 129., 137. p.

25 Petõ–Szakács (1985) 466–474. p.

26 Er rõl bõ veb ben lásd Komjahov (1962); Nove (1978) 468–

488. p.; Karcz ed. (1962) 1–21., 29–50. p.; Wädekin (1982) 44–

62., 119–137. p.

27 Jegy zõ könyv a Köz pon ti Bi zott ság 1962. feb ru ár 9-ei

ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 4/45. õ. e. (Kiemelés – V. Zs.)
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ága zást je len tett. Egy részt meg kí mél ték a ma gyar me zõ gaz da sá got olyan bal si ke rû
át szer ve zé sek tõl, mint ami lye nek re ez idõ tájt a szo ci a lis ta or szá gok több sé gé ben, s
ide ha za az ipar te rü le tén is sor ke rült. Más részt pe dig az MSZMP ve ze té se hos  szabb
táv ra is el is mer te az át szer ve zés alatt át me ne ti jel leg gel, tak ti kai en ged mény ként al kal -
ma zott prob lé ma ke ze lés jo go sult sá gát, mely nek lé nye ge az volt, hogy több ter me lés
csak úgy vár ha tó el a té e szek tõl, ha biz to sít ják a ter me lõi érdekeltséget.28

Az MSZMP ve ze té sé nek e prag ma ti kus dön té se kény szer hely zet ben szü le tett.
A kol lek ti vi zá lás for mai si ke re, gyors be fe je zé se el le né re a ha ta lom szem be sült az zal,
hogy be tud ja ugyan kény sze rí te ni az ag rár ter me lõ ket a té esz be, de azt már nem tud ja
el ér ni, hogy ott szor gal ma san, lel ki is me re te sen dol goz za nak. Rá adá sul a me zõ gaz da -
ság ból ki áram lott több száz ezer ke re sõ mun ka ere jét sem le he tett be lát ha tó idõn be lül
gé pe sí tés sel pótolni.29 Ilyen fel té te lek kö ze pet te a Ká dár ék ál tal vál lalt jó lé ti pak tum
biz to sí tá sá hoz élel mi szer im port hoz kel lett fo lya mod ni, ami vi szont hos  szú tá von nem
volt tart ha tó. 

1961-re te hát egy ér tel mû vé vált: az a tö rek vés, hogy a lét re ho zott té e sze ket iga zi
nagy üze mek ké vál toz tas sák, be le üt kö zik az adott anya gi kor lá tok ba és a meg lé võ esz -
kö zök át cso por to sí tá sa el len ha tó erõk törekvéseibe.30 Vi lá gos sá vált, hogy az élet szín -
vo nal-po li ti ka és a ki vi tel szem pont já ból egy aránt fon tos me zõ gaz da sá gi áru ter me lés
nö ve lé sé hez – ele gen dõ gé pe sí tés, be ru há zás hí ján – még éve kig szük ség lesz a ma gyar
pa raszt mun ka sze re te té re, szor gal má ra csak úgy, mint a ház tá ji gaz da sá gok ter me lé si
esz kö ze i re, épü le te i re. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a hat va nas évek kö ze pé ig a té e szek -
ben ha gyo má nyos, ké zi mun ká ra ala po zott gaz dál ko dás folyt.31

A ha ta lom kény szer hely zet be ke rült. 1956 ta pasz ta la tai és a vál lalt élet szín vo nal-
po li ti ka mi att kény te len volt meg köt ni az el sõ komp ro mis  szu mo kat a pa raszt ság gal.
A té esztag ság eb ben a „tár gya lá si” hely zet ben el ér te, hogy a ház tá ji ban több ál la tot
tart has son, ré szes mû ve lést vál lal has son, ter mé szet ben kap ja a pré mi u mot stb. Ezek
a jó zan pa rasz ti kö ve te lé sek azon ban sok szem pont ból üt köz tek a sztá li ni kol hoz for -
má val. Mi vel a ká dá ri ve ze tés nem akart szem be for dul ni a szov jet mo dell alap ve tõ
dog má i val, a tag ság ér de kelt sé gé nek meg te rem té sé re al kal mas mun ka dí ja zá si, mun ka -
szer ve ze ti meg ol dá so kat a gya kor lat ban en ge dé lyez ték, de éve kig nem legalizálták.32

A ko ráb bi hi va ta los ál lás pont sze rint a szo ci a lis ta me zõ gaz da ság im ma nens lé nye -
ge volt a mun ka egy ség, a bri gád szer ve zet stb., s en nek ér tel mé ben aki ezek he lyett
mást akart, az a szo ci a liz must ta gad ta. A hat va nas évek ele jé tõl vi szont az or szá gos ve -
ze tés ide ig le nes en ged mény ként el tûr te, tu do má sul vet te, a ké sõb bi ek ben pe dig egy re
in kább tá mo gat ta, hogy a té e szek a szov jet
kol hoz for má tól el té rõ, a sa ját adott sá ga ik -
hoz iga zo dó meg ol dá so kat al kal maz za nak.
A kor rek ci ós po li ti ka kez de mé nye zé sé ben
és ki vi te le zés ében nagy sze re pet ját szott
Fe hér La jos, Er dei Fe renc, Ke se rû Já nos,
Csiz ma dia Er nõ, Hont János.33

28 Var ga (2001) 58–66. p. 

29 Uo. 73. p.

30 Petõ–Szakács (1985) 380–412. p.; Stark (1973) 201–213. p.

31 Fa ze kas (1976) 187. p.

32 Var ga (2001) 66–71., 82–91. p.

33 Uo. 58–66. p.
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Re form im pul zu sok fent rõl és lent rõl

A té e szek he lyi kez de mé nye zé se i vel eny hí te ni le he tett a tag ság és a té eszüzem szint jén
je lent ke zõ ér de kelt sé gi prob lé má kon. Mi vel azon ban a té e szek jo gi sza bá lyo zá sa, gaz -
da sá gi kör nye ze te to vább ra is a szov jet mo dell hez iga zo dott, a he lyi kez de mé nye zé sek
ha tó ere je kor lá to zott volt. Ez a fel is me rés és a Fe hér La jos kö ré tö mö rü lõ „ag rá  ri u sok”
nyo má sa sze re pet ját szott ab ban, hogy 1961–62 for du ló ján az MSZMP Po li ti kai Bi zott -
sá ga át fo gó re form mun ká la tot in dí tott, mely nek be fe je zé sét 1963 vé gé re tervezték.34

Ez há rom te rü let re ter jedt ki: a me zõ gaz da ság új ár-, adó- és pénz ügyi rend sze ré nek
ki dol go zá sá ra, a me zõ gaz da sá gi irá nyí tás fe lül vizs gá lat ára és az új ter me lõ szö vet ke -
ze ti tör vény meg al ko tá sá ra.

A komp lex igén  nyel in du ló mun ká lat új, stra té gi ai ele met je len tett az MSZMP
ag rár po li ti ká já ban. Fon tos azon ban azt is hoz zá ten ni, hogy na gyon szo ro san kap cso ló -
dott az elõ zõ ek ben le írt gya kor la ti en ged mé nyek tak ti ká já hoz. Ép pen az alul ról jö võ
kez de mé nye zé sek ta pasz ta la tainak és a té e szek pénz ügyi prob lé máinak ha tá sá ra ke rült
az ér de kelt ség kér dé se a re form tö rek vé sek kö zép pont já ba. A pénz ügyi részt ko or di ná -
ló Or szá gos Terv hi va tal anya ga i ban ez így fo gal ma zó dott meg: „A me zõ gaz da sá gi ter -
me lés irá nyí tá sá nak fõ esz kö ze az anya gi ér de kelt ség he lyes al kal ma zá sa. Min den

egyéb, kü lön ben fon tos be fo lyá so lá si esz -
köz fel hasz ná lá sá tól csak ak kor vár ha tó ko -
moly és tar tós ered mény, ha azt az anya gi
ösz tön zés sel is alá tá maszt juk, vagy leg -
alább is az anya gi ér de kelt ség nem hat el len -
té tes irány  ba.”35

Ezt a fel is me rést nagy mér ték ben elõ -
se gí tet te, hogy ki bon ta ko zó ban volt egy
sa já tos „pár be széd” a ha ta lom és a té e szek
kö zött, amely nek ke re té ben az or szá gos
ve ze tés fi gye lem mel kí sér te a té e szek gya -
kor la tá ban for má ló dó ér de kelt sé gi meg ol -
dá so kat. Ez nem csak azt je len tet te, hogy
a Köz pon ti Bi zott ság Me zõ gaz da sá gi Osz -
tá lya és a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um
rend sze re sen gyûj töt te az in for má ci ó kat a
he lyi mun ka dí ja zá si, mun ka szer ve ze ti stb.
kez de mé nye zé sek rõl, ha nem azt is, hogy
a tu do má nyos ku ta tó in té ze te ket is be von -
ták az elem zõ mun ká ba. Az egyik ilyen mû -
hely az Er dei Fe renc ve ze té se alatt ál ló MTA
Me zõ gaz da sá gi Üzem ta ni In té zet, a má sik
pe dig az MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In -
té ze te volt.36

34 Jegy zõ könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1961. szep tem ber 26-

ai ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 5/245. õ. e.; Jegy zõ könyv a

Köz pon ti Bi zott ság 1962. feb ru ár 9-ei és már ci us 28–30-ai

ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 4/45. és 4/47–48. õ. e.

35 Az Or szá gos Ár hi va tal Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer

Osz tá lyá nak elõ ter jesz té se a me zõ gaz da ság szo ci a lis ta át -

szer ve zé sé nek elõ re ha la dá sá val elõ tér be ke rü lõ ár-, adó-

és pénz ügy-po li ti kai te en dõk irány el ve i rõl. 1963. feb ru ár.

MOL M-KS-288. f. 28/1963/43. õ. e.

36 Az MTA Me zõ gaz da sá gi Üzem ta ni In té ze te 1953 óta

éven te mint egy száz té esz re ki ter je dõ en foly ta tott meg fi -

gye lést, me lyet a he lyi kez de mé nye zé sek re is ki ter jesz tet -

tek. Az MTA Köz gaz da ságtu do má nyi In té ze té ben pe dig

1958 szep tem be ré ben „A ter me lõ szö vet ke ze ti jö ve de lem -

el osz tás mód ja i nak vizs gá la ta” cím mel kez dõ dött ku ta tás,

mely ki ter jedt mind az el osz tás gya kor la ti prob lé má i ra,

mind el mé le ti kér dé se i re. A ku ta tók szé les kö rû adat gyûj -

tés re ala poz va fel dol goz ták és ele mez ték a konk rét jö ve de -

lem ré sze se dé si for má kat és mód sze re ket, va la mint al kal -

ma  zá suk fel tét ele it. A KB Me zõ gaz da sá gi Osz tály fel jegy -

zé se az ag rár-köz gaz da sá gi és üzem szer ve zé si ku ta tá sok

hely ze té rõl és az ez irá nyú fel ada tok ról. 1958. jú ni us.

MOL M-KS-288. f. 28/1958/3. õ. e.
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Év ele jén a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter az elõ zõ év ta pasz ta la ta i nak elem zé se
után köz zé tet te a ter me lõ szö vet ke ze ti jö ve de lem el osz tás és mun ka dí ja zás mó do za ta -
i ra vo nat ko zó ajánlásait.37 Eb ben konk re ti zál ta – és egy ben en ge dé lyez te – az egyéb ként
nem le gá lis mun ka dí ja zá si, mun ka szer ve ze ti for má kat. Ezt kö ve tõ en a saj tó, va la mint
a ta nács ko zá sok, tan fo lyam ok fó ru ma in a párt- és ál la mi funk ci o ná ri u so kat is meg -
is mer tet ték a ja va solt ér de kelt sé gi megoldásokkal.38

E sa já tos pár be széd ré vén év rõl-év re mind több he lyi kez de mé nye zés ke rült át a
til tott, il let ve a tûrt ka te gó ri á ból a tá mo ga tott ba, s ez ál tal fo lya ma to san bõ vült a té e szek
moz gás te re. To vább ra is gon dot oko zott azon ban, hogy eze ket a jo gi sza bá lyo zás
nem tük röz te. A hat va nas évek el sõ fe lé ben te hát a ter me lõ szö vet ke ze tek éle tét de
jure és de facto jel lem zõ vi szo nyok kö zött igen nagy kü lönb sé gek mu tat koz tak. 

Egy ilyen hely zet ben sok mú lott a te rü le ti irá nyí tás en ge dé lye zé si gya kor la tán.
Az MSZMP-ap pa rá tus több sé gét az egy ko ri MDP-ta gok al kot ták, kö zü lük még so kan
ra gasz kod tak az öt ve nes évek ben rög zült té te lek hez. Így pél dá ul ah hoz, hogy a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke zet ben a szo ci a lis ta mun ka szer ve zet ural ko dó for má ja a
ter me lõ bri gád, a szo ci a lis ta el osz tá sé pe dig a mun ka egy ség rend szer. Az ilyes faj ta dog-
ma tiz mus mi att a párt és ta ná csi ve ze tõk sok he lyütt ar ra az ál lás pont ra he lyez ked tek,
hogy „min den meg van tilt va, ami nincs ki fe je zet ten meg en ged ve”. Ugyan ak kor az or -
szá gos párt- és ál la mi ve ze tés a po li ti kai struk tú ra for má lis és in for má lis csa tor ná in
ke resz tül azt az irány el vet köz ve tí tet te, hogy „ami té te le sen nincs meg tilt va, az meg
van en ged ve”. Eb bõl adó dó an az or szá gos ve ze tés prag ma tis ta ag rár po li ti ká ja nagy
he lyi el té ré sek kel va ló sult meg.39

A hat va nas évek el sõ har ma dá ban az or szá gos ve ze tés ta pasz ta la tai azt mu tat -
ták, hogy a gya kor lat ban el tûrt ösz tön zé si meg ol dá sok nem csak a té esztag ság gya ra -
po dá sát szol gál ják, ha nem a több és mi nõ sé gi ter me lés ré vén az ál lam ér de ke it is. A re-
form mun ká la tok egyik meg ha tá ro zó tö rek vé se te hát ar ra irá nyult, hogy a jo gi sza bá -
lyo zást össz hang ba hoz zák a té e szek gaz dál ko dá si gya kor la tá ban be vált, ugyan ak kor az
ere de ti alap sza bály elõ írá sa i tól el té rõ üzemszer ve zé si, mun ka szer ve zé si és mun ka dí ja  -
zá si meg ol dá sok kal. „Tör vé nyi meg ha tá ro  -
zás nél kül is ki ala kult a ter me lõi szö vet ke -
zés nek az a tí pu sa, ame lyet az új tör vény
vé de ni és fej lesz te ni kí ván. […] Az új tör -
vén  nyel te hát alap ve tõ en a fej lõ dés ál tal
szük sé ges sé tett kor rek ci ó kat kell végre -
haj tani.”40

A mun ká la tok má sik cél ki tû zé se az
volt, hogy el tá vo lít sák a szov jet kol hoz mo -
dell azon kö tött sé ge it, me lyek mind a tag -
ság, mind a té eszüzem szint jén je lent ke zõ
ér de kelt sé gi prob lé mák ren de zé sét aka dá -
lyoz ták, s egyút tal ki je löl jék a to vább lé pés

37 Ilyen do ku men tum el sõ al ka lom mal 1961-ben je lent

meg. Lásd Javaslatok… (1961). 

38 A Nép sza bad ság mel lett meg kü lön böz te tett fi gyel -

met ér de mel a párt tag ság in for má lá sát szol gá ló Párt élet

c. fo lyó irat. 

39 Ku ta tá sa im so rán nem csak a me gyék, ha nem a já rá -

sok kö zött is nagy el té ré se ket ta lál tam az ag rár po li ti ka

al kal ma zá sá ban. Lásd Var ga (1997). 

40 Elõ ter jesz tés a Me zõ gaz da sá gi Bi zott ság hoz az új ter -

me lõ szö vet ke ze ti tör vény elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fõbb

vi tás kér dé sek el dön té sé re. 1962. szep tem ber 16. MOL M-

KS-288. f. 28/1962./2. õ. e. (Kiemelés – V. Zs.)
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irá nyát. A té esztör vény ter ve ze te a ter me lõ szö vet ke ze tek jö võ be ni fej lõ dé sé hez két
alap el vet rögzített.41 Egy részt ki mond ta, hogy a té esz olyan me zõ gaz da sá gi nagy üzem,
mely az önál ló el szá mo lás el ve alap ján vál la la ti jel le gû gaz dál ko dást foly tat. Más részt
pe dig a té esz szer ve ze ti és gaz da sá gi önál ló sá gát hang sú lyoz ta. A ter me lõ szö vet ke ze ti
önál ló sá got a tör vény két irány ban rög zí tet te. Egy fe lõl ki fe jez te, hogy a szö vet ke zet
gaz dái ma guk a ta gok, te hát ügye i ket sa ját ma guk in té zik. Más fe lõl ar ra is utalt, hogy
bi zo nyos mér ték ben a té e szek is az ál la mi irá nyí tás alá tar toz nak, ez az irá nyí tó sze rep
azon ban nem je lent he ti a té esz tag ja i val és va gyo ná val va ló ren del ke zést. En nek ér tel -
mé ben az ál lam igaz ga tá si szer vek nem hoz hat nak olyan ha tá ro za tot, amely a ter me lés,
a gaz dál ko dás, a jö ve de lem el osz tás stb. mi ként jé re vo nat ko zik.42

A té e szek önál ló el szá mo lá sá nak és vál la la ti jel le gû gaz dál ko dá sá nak meg te rem -
té sé hez nem csak a köz gaz da sá gi és a jo gi sza bá lyo zá son kel lett vál toz tat ni, ha nem az
ál la mi irá nyí tó szer ve ze ten is, hi szen szá mos dön té si jo go sít ványt át kel lett cso por to -
sí ta ni a ter me lõ szö vet ke ze tek hez. A me zõ gaz da sá gi re form meg ha tá ro zó vo ná sa volt,
hogy a ter me lés tõl az ér té ke sí té sen ke resz tül a jö ve de lem el osz tá sig mind vé gig a gaz -
dál ko dói önál ló ság ki szé le sí té sé nek le he tõ sé ge it keresték.43

1963-ra el ké szül tek a me zõ gaz da sá gi reformjavaslatok.44 Jó vá ha gyá su kat azon -
ban – a gaz da ság ban mak ro- és mikroszinten je lent ke zõ, már em lí tett prob lé mák mi -

att – 1963–64 for du ló ján elhalasztották.45

A me zõ gaz da sá gi re form cso mag en -
nek el le né re len dü le tet adott az ál ta lá nos
gaz da sá gi re form mun ká la tok meg in dí tá sá -
nak. Vi lá gos sá tet te ugyan is, hogy a gaz da -
ság kü lön bö zõ te rü le te in je lent ke zõ prob -
lé mák egy más sal olyan mér ték ben ös  sze -
függ   nek, hogy csak együt te sen ke zel he tõk.
Az egyes rész te rü le tek re irá nyu ló, még
oly ra di  ká  lis in téz ke dé sek tõl nem vár ha tó
meg ol dás. 

A me zõ gaz da sá gi re form cso mag meg-
mu tat ta, hogy mi lyen irány ban kell a meg -
ol dást ke res ni. Jól jel zi ezt a vo nat ko zó KB
ha tá ro zat egyik kulcs mon da ta: „A gya kor -
la ti ta pasz ta la tok azt iga zol ják, hogy alap -
ve tõ en he lyes a ter me lés gaz da sá gi esz kö -
zök kel, az ár-, hi tel- és be ru há zás-po li ti ka,
a ter ve zé si, fel vá sár lá si és tá mo ga tá si rend -
szer út ján tör té nõ irányítása.”46

Ha bár a me zõ gaz da sá gi re form cso mag
nem ke rült nyilvánosságra,47 még is nagy
sze re pet ját szott a re form gon do lat el ter jesz -

41 Az új ter me lõ szö vet ke ze ti tör vény vi ta anya ga. 1963.

ja nu ár. MOL M-KS-288. f. 28/1963/4. õ. e.

42 Vi ta anyag a ter me lõ szö vet ke ze tek ál la mi irá nyí tá sá -

ról. 1963. ja nu ár 22. MOL M-KS-288. f. 28/1963/4. õ. e.

43 Er rõl bõ veb ben lásd Var ga (2000). 

44 Jegy zõ könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1963. de cem ber 10-ei

ülé sé rõl. Na pi rend: 1. Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da ság ál la mi

irá nyí tó szer ve ze té rõl. 2. Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi ár-,

adó- és pénz ügyi rend szer to vább fej lesz té sé nek irány el -

ve i rõl. 3. Elõ ter jesz tés me zõ gaz da sá gi po li ti kánk kér dé -

se i rõl. MOL M-KS-288. f. 5/322. õ. e.

45 Jegy zõ könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1964. feb ru ár 4-én

meg  tar tott ülé sé rõl. Na pi rend: 1. Me zõ gaz da sá gi po li ti -

kánk kér dé sei. MOL M-KS-288. f. 5/326. õ. e.; Jegy zõ könyv

a Köz pon ti Bi zott ság 1964. feb ru ár 20–22-i ülé sé rõl. Na pi -

rend: 2. Me zõ gaz da sá gi po li ti kánk kér dé sei. MOL M-KS-

288. f. 4/66-67. õ. e.; Je len tés a Köz pon ti Bi zott ság szá má ra

a me zõ gaz da ság hely ze té rõl. Uo. 68. õ. e.

46 A Köz pon ti Bi zott ság ha tá ro za ta a me zõ gaz da ság hely  -

ze té rõl. MOL M-KS-288. f. 4/68. õ. e.

47 A KB 1964. feb ru ár 20–22-i ha tá ro za tát meg je len tet ték

a saj tó ban a KB ülés után, an nak a fe je zet nek a ki vé te lé vel,
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té sé ben, sza lon ké pes sé té te lé ben, ugyan is a re form mun ká la tok ba – azok át fo gó jel le -
ge mi att – szá mos mi nisz té ri u mot, or szá gos fõ ha tó sá got és ku ta tó in té ze tet be von tak.
Kulcs po zí ci ót töl tött be Nyers Re zsõ, ré szint pénz ügy mi nisz ter ként, ré szint gaz da ság -
po li ti kai KB-tit kár ként. Egy in ter jú ban az 1968-as re form elõz mé nye i rõl szól va utalt
ar ra, hogy a Pénz ügy mi nisz té ri um, a KB Ál lam gaz da sá gi, va la mint Me zõ gaz da sá gi
Osz tá lya rész vé te lé vel a me zõ gaz da ság ár-, adó- és pénz ügyi rend sze ré nek fe lül vizs -
gá la tá ról 1963-ban el ké szí tett anyag „a me zõ gaz da ság vo na lá ról már be le ment a gaz -
da sá gi me cha niz mus kér dé se i be. … lé nye gé ben ez már az „õs me cha niz mus” kér dés -
fel ve té se volt agrárvonalon.”48

Mi vel a té e szek nél na gyon ér té kes gya kor la ti ta pasz ta la tok gyûl tek ös  sze a pi ac,
az anya gi ér de kelt ség, a vál la la ti önál ló ság sze re pé vel kap cso lat ban, nem meg le põ, hogy
az ál ta lá nos re form mun ká la tok so rán tu da to san tö re ked tek ar ra, hogy a szö vet ke ze -
ti szek tor ban jól be vált üzem szer ve zé si, gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si for má kat az ál la mi
tu laj do nú vál la la tok ban is hasznosítsák.49

Ezek után jog gal me rül fel a kér dés, hogy ha ilyen je len tõs volt a me zõ gaz da sá gi
re form mun ká lat, ak kor mi ért nem be szél tek ró la? Mi ért ma radt rejt ve? En nek egy részt
ide o ló gi ai oka volt. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke ze tek „mo der ni zá ci ós” sze re pe
a rend szer két alap ve tõ axi ó má já val is üt kö zött. Az egyik azt mond ta, hogy a szo ci a -
liz mus ban a mun kás osz tá lyé a ve ze tõ sze rep, a má sik pe dig az ál la mi tu laj don ma ga -
sabb ren dû ség ét han goz tat ta. Mind két ide o ló gi ai té telt meg cá fol ta, hogy a „mo der ni -
zá ci ós” gon do lat nem az ipar ból jött, s ép pen az ala cso nyabb ren dû nek ti tu lált szö vet -
ke ze ti szek tor ban fel hal mo zó dott ta pasz ta la to kat igye kez tek hasz no sí ta ni az ál la mi
tu laj do nú vál la la tok ban. 

A hall ga tás ban sze re pet ját szott az is, hogy Ká dár ék nem akar tak ide o ló gi ai té ren
ös  sze üt kö zés be ke rül ni a szov jet ve ze tés sel, a me zõ gaz da ság „mo der ni zá ci ós” sze re -
pé nek el is me ré se vi szont egyet je len tett vol na a szov jet mo dell „ki tû nõ sé gé nek” meg -
kér  dõ je le zé sé vel. Ez a szov jet mo dell a negyvenes évek vé gé tõl ér vé nye sült a kö zép-
ke let-eu ró pai tér ség ben, s azt ígér te, hogy erõl te tett ipar- (fõ leg ne héz ipar-) fej lesz tés -
sel rö vid idõ alatt le küzd he tõ az el ma ra dott ság. Mi több, a ka pi ta liz mus nál fej let tebb,
ter me lé ke nyebb gaz da ság hoz ha tó lét re. 

Az öt ve nes évek vál ság fel hal mo zó gaz da ság po li ti ká ja után Ká dár ék, kény szer-
hely zet ben ugyan, de ké pe sek vol tak tu do má sul ven ni a re a li tá so kat. Köz tük azt, hogy
a szov jet tí pu sú mo der ni zá ci ós kí sér let vég le te kig va ló erõl te té se egy olyan or szág ban,
mint Ma gyar or szág sok prob lé mát okoz. Köz tu dott, hogy az or szág nyers anyag ban
és ener gi á ban sze gény, ugyan ak kor a kli ma ti kus és ta laj vi szony ok ked ve zõ ek. Tör té -
nel mi leg nagy ta pasz ta la tok hal mo zód tak fel az ag rár ter me lés ben. Mind ez azt je len -
tet te, hogy Ma gyar or szá gon a me zõ gaz da -
ság sok kal in kább hú zó ága zat tá vál ha tott,
mint a ne héz ipar.

Az MSZMP az el mé le tei vi ta he lyett
prag ma tis ta úton ke res te a vá laszt er re a

mely az ál ta lam vizs gált kér dé se ket s a ró luk ho zott dön -

tést tar tal maz ta. Nép sza bad ság, 1964. feb ru ár 23.

48 Ferber–Rejtõ (1988) 20. p. (Kiemelés – V. Zs.)

49 Ju hász (1988); Sza mu ely vál. és szerk. (1986) 316–340. p.
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ki hí vás ra. A me zõ gaz da ság ban tu do má sul vet ték az áru- és pénz gaz dál ko dás olyan
ele me it, me lye ket a terv gaz da ság ere de ti mo dell jé ben fö lös le ges nek, sõt za va ró nak tar -
tot tak. A pi a ci ra ci o na li tás ról ös  sze gyûlt ta pasz ta la to kat az tán a gaz da ság töb bi szek -
to rá ba is igye kez tek át ül tet ni. A prag ma tis ta ag rár po li ti ka ab ban is meg mu tat ko zott,
hogy a párt ve ze tés fi gye lem be vet te az ag rár ter me lõk egyé ni és cso port ér de ke it. 

Ez az elõz mény a ké sõb bi ek ben is erõ sen ha tott, hoz zá já rult ah hoz, hogy a ma -
gyar ve ze tés ak kor is ki tar tott a re form mel lett, ami kor más KGST-or szá gok ban alább -
ha gyott a re form han gu lat, s ah hoz is, hogy Ma gyar or szá gon va ló sult meg a tér ség ben
– Ju go szlá vi át nem szá mít va – a leg in kább ra di ká lis, el mé le ti leg is újat ho zó re form.

A MEGVALÓSULT REFORM
A vál to zá sok mély sé ge és ra di ka liz mu sa

Az 1968. ja nu ár 1-jé vel élet be lé pett új gaz da sá gi me cha niz mus sal kap cso lat ban alap -
ve tõ kér dés, hogy mi lyen hor de re jû át ala ku lást ered mé nye zett. A vá lasz adást ne he zí ti,
hogy a ren del ke zés re ál ló el sõd le ges és má sod la gos for rá sok egy ko ri ké szí tõi több nyi re
nem igye kez tek va lós mély sé gük ben be mu tat ni a vál to zá so kat. 

Ma ga a párt ve ze tés az új gaz da sá gi me cha niz mus kö rü li pro pa gan dá ban tu da to -
san tö re ke dett ar ra, hogy a vál to zá sok je len tõ sé gét csök kent se, s in kább a fo ko za tos sá -
got, a po li ti kai fo lya ma tos sá got hang sú lyoz za. Pe tõ Iván ta nul má nyá ban rá mu ta tott,
hogy ez a sa já tos ság az MSZMP irány vo na lá ból kö vet ke zett, a párt az 1956-os ta pasz -
ta la tok bir to ká ban a sta bi li tás fenn tar tá sá ra, a ra di ká lis vál toz ta tá sok he lyett a kor rek -
ci ós prob lé ma ke ze lés re törekedett.50 Ez a tö rek vés vé gig kí sér te a re form be ve ze té sét
meg elõ zõ éve ket. A ve ze tõ po li ti ku sok be szé de i ben, va la mint a na pi- és szak lap ok ban
pub li kált írá sok ban is az a meg kö ze lí tés vált ál ta lá nos sá, hogy a fej lõ dés adott szint -
je te szi szük sé ges sé a vál to zá so kat, az az az ex ten zív fej lesz tés tar ta lé kai ki me rül tek,
az in ten zív fej lõ dés új esz kö zö ket kí ván. 

Ez az ér ve lés már az el sõ olyan cikk ben is fel buk kan, amely ben még csak óva tos
uta lás tör tént a gaz da ság irá nyí tá si rend szer mó do sí tá sá nak, to vább fej lesz té sé nek szük -
sé ges sé gé re. 1964 ele jén a Tár sa dal mi Szem le ha sáb ja in Nyers Re zsõ, a gaz da ság po li -
ti kai ügye kért fe le lõs KB-tit kár az irá nyí tá si rend szer mó do sí tá sát a gaz da sá gi fej lõ dés
adott szint je ál tal na pi rend re tû zött fel adat ként jel le mez te. A ké sõb bi ek ben még sok -
szor vis  sza tért ez a meg ál la pí tás. 

„A szo ci a lis ta terv gaz dál ko dás lé nye gét sem mi kép pen sem vol na he lyes va la mely
ter ve zé si vagy irá nyí tá si mód szer hez köt ni. A szo ci a liz mus mar xis ta–le ni nis ta gaz da -
sá gi kon cep ci ó já ba az irá nyí tá si mód sze rek szé les vál to za ta, sõt a mód sze rek, me cha -
niz mu sok idõn kén ti vál toz ta tá sa is be le fér, mi több, be le is tar to zik. 

Két okunk van rá, hogy a gaz da ság irá nyí tá si mód sze re ket és ösz tön zõ ket fe lül -
vizs gál juk. Az egyik az, hogy gaz da ság po li ti kai cél ja ink kö zül egye sek kü lö nö sen elõ -

tér be ke rül tek; […] a mû sza ki fej lesz tés,
a kül ke res ke del mi ha té kony ság, a ter me lé -50 Pe tõ (1986/87) 63. p.
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keny ség, a gaz da sá gos ság. […] Mos ta ni vizs gá ló dá sunk nál az alap elv az le het, hogy
a vál la la ti cse lek vést kö ze lebb hoz zuk a nép gaz da sá gi ér dek hez, a köz pon ti terv ben
fog lalt fõ fel ada tok hoz. […] Az irány az le gyen, hogy a vál la la tok nak va la mi vel na -
gyobb önál ló sá got, ma nõ ve re zé si le he tõ sé get biz to sí tunk a nép gaz da sá gi terv ke re tén
be lül, és ez zel együtt na gyobb fe le lõs sé get is.”51

Né hány hó nap pal ké sõbb az MSZMP KB Ál lam gaz da sá gi Bizottságánál52 már el -
ké szült a ja vas lat „a gaz da sá gi ve ze tés to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó mun ka irá nyí tá -
sá ra és prog ram já ra”. 1964. jú li us 21-én meg szü le tett a dön tés. „A Bi zott ság úgy ha tá -
ro zott, hogy […] be in dít ja a gaz da sá gi ve ze tés át fo gó fe lül vizs gá la tát, amely ki ter jed
a ter me lé si, ár kép zé si, ösz tön zé si, pénz ügyi, fi nan szí ro zá si, gaz dál ko dá si rend sze rünk -
re és a gaz da ság szer ve ze té re.”53

Az elõ ké szí tõ mun ká la tok nyo mán az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga 1964. de -
cem ber 10-én dön tött ar ról, hogy két év alatt el kell vé gez ni az ér vény ben lé võ gaz da -
sá gi me cha niz mus kri ti kai ér té ke lé sét, és en nek alap ján ki kell ala kí ta ni a gaz da sá gi
me cha  niz mus kor sze rû sí té sé nek át fo gó kon cep ci ó ját. 

„A Köz pon ti Bi zott ság […] szük sé ges nek tart ja a je len le gi gaz da sá gi me cha niz -
mus (be le ért ve a ter ve zé si, a pénz ügyi, az ár- és anya gi ér de kelt sé gi rend szert) át fo gó,
kri ti kai fe lül vizs gá la tát és a hely zet nek meg fe le lõ mó do sí tá sát. A to vább fej lesz tés sel
el éren dõ cél le gyen a nép gaz da ság össztermelõinek ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa, a vál -
la la ti önál ló ság és fe le lõs ség nö ve lé se, va la mint a bü rok ra tiz mus vis  sza szo rí tá sa. 

A me cha niz mus egé szé nek fe lül vizs gá la tát a Köz pon ti Bi zott ság Ál lam gaz da sá gi
Bi zott sá gá nak irá nyí tá sá val, a szak ér tõk mun ká já ra tá masz kod va kell 1966 év ele jé ig
el vé gez ni és a Köz pon ti Bi zott ság elé ter jesz te ni. A fe lül vizs gá lat nak a köz vet len gya -
kor la tot is szol gál nia kell. Azo kat a vál toz ta tá so kat, me lyek meg ér tek és vég re hajt ha -
tók, már me net köz ben is be kell ve zet ni a
gyakorlatba.”54

A köz pon ti bi zott sá gi ülés rõl csak egy
rö vid köz le ményt je len tet tek meg a lapok -
ban.55 Eb bõl azon ban egy ál ta lán nem de -
rült ki, hogy meg szü le tett a re for mot kez -
de mé nye zõ fel sõ szin tû dön tés. Így te hát
mi köz ben a szak ér tõk be vo ná sá val meg in -
dult a gaz da ság irá nyí tá si rend szer fe lül -
vizs gá la ta, a la kos ság még mit sem tu dott
az elõ ké szí tõ munkákról.56

Az 1964. de cem be ri KB-ha tá ro zat
nyo mán ti zen két mun ka bi zott ság ala kult.
1965 nya rá ig el vé gez ték a hely zet kri ti kai
vizs gá la tát, és az ér té ke lé se ik alap ján ösz  -
sze ál lí tott alap kon cep ci ót a Köz pon ti Bi zott -
ság 1965. no vem ber 18–20-ai ülé se emel te

51 Nyers (1964) 19. p.

52 Ez a bi zott ság volt fe le lõs a leg fel sõbb, át fo gó dön té -

sek elõ ké szí té sé ért. Tag jai kö zé tar to zott a re form elõ ké -

szí té sé nek idõ sza ká ban: Fe hér La jos, Fock Je nõ (a PB és

a kor mány tag jai), Né meth Kár oly és Nyers Re zsõ (a KB

tit ká rai), Párdi Im re és Szurdi Ist ván (a KB gaz da sá gi kér -

dé sek kel fog lal ko zó osz tá lya i nak ve ze tõi), va la mint Aj tai

Mik lós (az Or szá gos Terv hi va tal el nö ke).

53 Berend (1988) 217. p.

54 Az idé zet egy 1968-ban pub li kált tá jé koz ta tó ból va ló.

Lásd Vass szerk. (1968) 107. p. 

55 Nép sza bad ság, 1964. de cem ber 12.

56 Va la mi vel több in for má ci ót ka pott a köz vé le mény 1965

feb ru ár já ban a költ ség ve tés or szág gyû lé si vi tá já ból, va la -

mint 1965 áp ri li sá ban Nyers Re zsõ in ter jú já ból. Nép sza -

bad ság, 1965. feb ru ár. 11., áp ri lis 25.
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határozattá.57 Az ak kor el fo ga dott „Ki in du ló irányelvek” alap já ban vé ve a re form min -
den lé nye ges ele mét tar tal maz ta, s így meg ha tá roz ta a to váb bi vál to zá sok jel le gét.
A KB-ülés rõl a na pi lap ok ban meg je lent szûk sza vú köz le mény ugyan ak kor egy ál ta lán
nem ér zé kel tet te az el ha tá ro zott vál to zá sok mér té két. „A Köz pon ti Bi zott ság ál lást
fog lalt a gaz da ság irá nyí tás re form já nak szük sé ges sé ge mel lett […] he lyes li a re form
ki in du ló pont já ul meg je lölt irány el ve ket, ame lyek a ter ve zés meg ala po zott sá gá nak nö -
ve lé sé re, a vál la la ti önál ló ság és fe le lõs ség bõ ví té sé re, a dol go zók anya gi ér de kelt sé -
gé nek fo ko zá sá ra vonatkoznak.”58 A nyil vá nos ság elõtt te hát to vább ra is fenn tar tot ták
azt a lát sza tot, hogy a ter ve zett re form nem megy túl a szo ká sos kor rek ci ós in téz ke -
dé se ken. Vi szont a párt ap pa rá tus nak szó ló ún. bel sõ tá jé koz ta tó már jó val vi lá go sab -
ban fo gal ma zott a ter ve zett vál to zá sok jel le gé rõl. 

A re form mun ká la tok to váb bi sza ka szá ban már a rész le tes irány el vek ki dol go zá sa
folyt, ez a mun ka 1966 ta va szán zá rult le. A vég sõ dön tést a Köz pon ti Bi zott ság 1966.
má jus 25–27-i ülé se hoz ta meg.59 A KB-ha tá ro zat és Nyers Re zsõ gaz da ság po li ti kai
KB-tit kár elõ adói be szé de tel jes ter je de lem ben meg je lent a na pi lap ok ban, s ez ál tal a
szé le sebb köz vé le mény is ér te sült a ter ve zett vál to zá sok rész le te i rõl. 

A re form kon cep ció 1966. má ju si köz zé té te le és a re form in téz ke dé sek 1968. ja nu ár
1-jei be ve ze té se kö zött el telt más fél esz ten dõ ben az agi tá ci ós és pro pa gan da ap pa rá tus
hang sú lyoz ta, hogy a ter ve zett vál to zá sok az egész tár sa da lom ér de ke it szol gál ják, s
a re form meg va ló sí tá sa egy be esik min den dol go zó sze mé lyes ér de ke i vel. A köz vet len
elõ nyök hang sú lyo zá sá val akar ták meg te rem te ni a la kos ság utó la gos azo no su lá sát a
reformmal.60

Az ed di gi ek bõl te hát ki de rült, hogy a hi va ta los po li ti ka meg nyi lat ko zá sai (pl. a
KB-, PB-ha tá ro za tok, il let ve a ve ze tõ po li ti ku sok be szé dei) nem kön  nyí tik meg an nak
fel mé ré sét, hogy mi lyen hor de re jû vál to zá so kat ho zott az 1968-as re form. Az át ala ku -
lás mély sé gé nek fel tá rá sá hoz a ko ra be li re form-köz gaz da ság ta ni iro da lom sem ad
egy ér tel mû út mu ta tást, ép pen a tu do mány és a po li ti ka kö zött fo lyó „re form al ku” sa -
já tos sá gai miatt.61 A re for mer köz gaz dász ok cél ja az volt, hogy írá sa ik kal meg nyer jék
a po li ti ku so kat a ter ve zett in téz ke dé sek nek. Mi vel a vár ha tó kö vet kez mé nyek is me re -
te eset leg el bi zony ta la ní tot ta vol na a po li ti kai dön tés ho zó kat, a köz gaz dász ok ele ve
nem ér zé kel tet ték tel jes egé szé ben, hogy mit is je len te nek va ló já ban a ja va solt vál -

tozások.62

A ma gyar gaz da sá gi re form fo lya mat -
tal fog lal ko zó szá mos gaz da ság tör té ne ti,
köz gaz da sá gi és po li to ló gi ai mun ka fel hasz -
ná lá sa so rán sem árt né mi for rás kri ti ka.
A Ká dár-kor szak ban ke let ke zett bõ sé ges
iro da lom mal kap cso lat ban – né hány ki vé -
tel tõl el te kint ve – a fõ gon dot az je len ti,
hogy a „re form-tör té net írás” funk ci ó ja – a
re form-köz gaz da ság tan hoz ha son ló an –

57 A KB ülé sen el fo ga dott irány el ve ket és az elõ adói be -

szé det csak 1968-ban pub li kál ták. Lásd Vass szerk. (1968)

235–272. p.

58 Nép sza bad ság, 1965. no vem ber 21.

59 Vass szerk. (1968) 304–454. p.

60 Tõ kés (1998) 98–107. p.

61 E sa já tos „pár be széd” jel leg ze tes sé ge i re lásd Ko vács

(1984). 

62 Rév (1990). 
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ide o lo gi kus volt. Hoz zá kell azt is ten ni, hogy ezek a fel dol go zá sok több nyi re nem ala -
pul tak, ek ko ri ban még nem is ala pul hat tak iga zán ki ter jedt le vél tá ri ku ta tó mun kán.

Ha vé gig te kin tünk a re form tör té ne tét tár gya ló köny vek, ta nul má nyok ke let ke -
zé si dá tu mán, ki de rül, hogy a nyolc va nas évek el sõ fe lé ben vált in ten zív vé a té ma ku -
ta tá sa. Te hát ép pen az el hú zó dó gaz da sá gi és tár sa dal mi vál ság idõ sza ká ban, ami kor
a ki út ke re sés el sõd le ges fon tos sá gú vá tet te an nak tisz tá zá sát, ho gyan és mi ért fé ke -
zõ dött le az 1968-as re form. Ez a sa já tos ge ne zis ma gya ráz za, hogy a nyolc va nas évek -
be li elem zé sek fõ leg a hi á nyos sá gok ra kon cent rál tak. Úgy vé lem, hogy az egy ol da lú
meg kö ze lí tés mi att rend kí vül in do kolt a meg lé võ fel dol go zá sok kri ti kai új ra gon do lá -
sa, ami hez szá mom ra a je len dol go zat ban az il lú zi ók és re a li tá sok ket tõs szem pont -
rend sze re szol gál irány mu ta tó ul.

A KGST-tag or szág ok ban 1963–64-tõl el ural ko dó „re form han gu lat” el le né re a szo -
ci a lis ta or szá gok nagy több sé ge szá má ra a terv uta sí tás gya kor la tá nak és el mé le té nek
kri ti ká ja még ta bu ma radt. A ma gyar or szá gi re form mun ká la tok so rán azon ban nem -
csak meg kér dõ je lez ték, ha nem el is ve tet ték a kö te le zõ terv uta sí tá so kat. Az 1968-as
re form nagy vív má nya volt, hogy a dön tõ en ál la mi tu laj do non ala pu ló szo ci a lis ta gaz -
da ság új nak te kint he tõ mo dell je jött létre.63 Hoz zá kell azon ban ten ni, hogy azt ide ha -
za sem vi tat ták, hogy a meg ol dást to vább ra is a szo ci a lis ta terv gaz dál ko dás ke re te in
be lül kell ke res ni. Ezt a vé le ményt táp lál ta szá mos, még a terv gaz da ság „hõs ko rá ból”
ho zott il lú zió.

Az egyik alap ve tõ il lú zió sze rint ob jek tí ve lé te zik a nép gaz da sá gi op ti mum (más
meg fo gal ma zás ban: a köz ér dek). Eh hez kap cso lód va to vább ra is tar tot ta ma gát a má -
sik il lú zió, hogy ezt az op ti mu mot csak a köz pon ti irá nyí tó szer vek tud ják fel is mer ni.
S vé gül a har ma dik il lú zió sze rint a köz pont ál tal fel is mert op ti mu mot, il let ve köz ér -
de ket uta sí tá sok kal meg le het valósítani.64

E há rom il lú zió kö zül csak az utol só mó do sult an  nyi ban, hogy a köz pon ti lag ki -
szá mít ha tó op ti mu mot nem terv uta sí tás ok kal, ha nem gaz da sá gi sza bá lyo zók kal akar -
ták el ér ni. A kon cep ció lé nye ge az volt, hogy a terv gaz da ság rend sze ré be be kell il lesz -
te ni a pi a ci me cha niz mu sok (ár, nye re ség, adó, hi tel stb.) bi zo nyos ele me it. Esze rint az
új me cha niz mus jobb esz kö zö ket te remt az ad di gi (!) cé lok meg va ló sí tá sá hoz, hi szen
az ál lam – fõ leg a pénz ügyi sza bá lyo zás esz kö ze i vel – a köz pont ál tal kí vá na tos irány -
ba tud ja te rel ni a fo lya ma to kat. Ezt ne ve zi a szak iro da lom sza bá lyo zá si illúziónak.65

A ko ráb bi tól el té rõ esz kö zök kel, de fenn ma radt a gaz da ság köz pon ti irá nyí tá sa.
An tal Lász ló ter mi no ló gi á já val él ve: egy in di rekt gaz da sá gi me cha niz mus jött lét re.
A ha gyo má nyos „terv le bon tá sos” rend szer meg szün te te té sét kö ve tõ en éves és öt éves
ter vek to vább ra is ké szül tek, ezek ben meg ha tá roz ták a gaz da ság fej lesz tés fõ cél ki tû -
zé se it és ará nya it, de a ter ve ket már nem bon tot ták le vál la la ti szint re. Az új me cha -
niz mus ban a vál la la tok szá má ra már nem
ír ták elõ kö te le zõ en, hogy mit, mi bõl és
men  nyit ter mel je nek. A ko ráb bi kö te le zõ
ere jû, köz vet len terv uta sí tás ok he lyett köz -

63 Kornai (1993) 501–504. p.

64 An tal (1985) 128–133. p.

65 Uo. 146–166. p. 
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ve tett gaz da sá gi sza bá lyo zók ra tér tek át. Ez a vál la la ti jö ve del mek rész be ni el vo ná sát,
a hi tel nyúj tás, a bé rek, az árak, a va lu ta ár fo lyam ok és a kül ke res ke de lem sza bá lyo zá -
sát je len tet te. 

A vál tás ön ma gá ban is szá mos po zi tí vum mal járt. A terv le bon tás bo nyo lult, ne héz -
kes gé pe ze té nek meg szün te té sé vel, a ter me lé si és egyéb gaz dál ko dá si dön té sek je len -
tõs ré szé nek de cent ra li zá lá sá val el vi leg egy sze rûbb lett a köz pon ti gaz da ság irá nyí tás
cél ja i nak, el kép ze lé se i nek keresztülvitele.66 A na tu rá lis for má ban elõ írt terv fel ada to -
kat fel vál tó pénz ügyi mu ta tók ma guk kal hoz ták a pénz ben, költ sé gek ben és el ér he tõ
ha szon ban va ló gon dol ko dást (még ha ezek nagy sá gát köz pon ti lag erõ sen be fo lyá sol -
ták is). Meg kez dõ dött a pi ac és a pénz sze re pé nek átértékelõdése.67 A ke res ke del mi
mód sze rek elõ tér be he lye zé sét nagy mér ték ben elõ se gí tet te, hogy az ad di gi na tu rá lis
gép-, ter me lõ esz köz- és anyag ki uta lás he lyett be ve zet ték a ter me lõ esz köz-ke res ke del -
met. A ter me lõ és for gal ma zó szer ve ze tek és ve ze tõ ik kor lá to zott, de va ló sá gos önál -
ló sá got kap tak, köz pon ti uta sí tá sok vég re haj tó i ból bi zo nyos kér dé sek ben dön tés ho -
zók ká vál tak. 

A po zi tív vál to zá sok mel lett a re form fo gya té kos sá ga i ra, vé gig nem vitt cél ki tû -
zé se i re is utal ni kell. A re form gyen ge sé ge it a szak iro da lom egy ré sze az zal ma gya ráz -
za, hogy az 1966-os re form kon cep ció a re form be ve ze té sé ig je len tõ sen szû kült, az az
meg kü lön böz te ti a re form 1966-ban el fo ga dott kon cep ci ó ját és az 1968-ban be ve ze tett
re for mot. A ket tõ kö zött a kü lönb sé get a szer zõk dön tõ en ab ban lát ják, hogy a be ve -
ze tett vál to zá sok a ter ve zett nél jó val szû kebb kör re kor lá to zód tak az idõ köz ben – dön -
tõ en a po li ti kai sta bi li tás ér de ké ben – be épí tett „fé kek” mi att. Más elem zé sek a po li ti -
kai ve ze tés óva tos sá ga, koc ká zat mér sék lõ ma ga tar tá sa mel lett azt is meg em lí tik, hogy
ami kor a re form kon cep ció át ke rült az ál la mi vo nal ra, erõ tel je sen hat ni kez dett az ap -
pa rá tus ér de ke: a ko ráb bi vi szo nyok le he tõ ség sze rin t mér sé kelt vál toz ta tá sa.

El is mer ve az ed dig érin tett té nye zõk sze re pét, én bi zo nyos kon cep ci o ná lis okok -
ra is sze ret ném fel hív ni a fi gyel met. Több elem zés is hang sú lyoz za, hogy a ve ze tés a re -
for mot ki zá ró lag mint a gaz da ság jobb mû kö dé sét elõ se gí tõ vál to zást volt haj lan dó
ke zel ni, ezért nem ke rült sor sem az ide o ló gi ai té te lek, sem a gaz da ság po li ti kai cél ki -
tû zé sek új ra gon do lá sá ra. 

Ha be le gon do lunk olyan vál to zat la nul ha gyott ide o ló gi ai té tel be, mi sze rint a szo -
ci a lis ta be ren dez ke dés biz to sít ja a fo gyasz tói árak sta bi li tá sát, ak kor be lát ha tó, hogy

ez az axi ó ma már az 1966-os kon cep ci ó nál
is kor lá to zó erõ vel ha tott. Itt egy olyan két
év ti ze de ér vé nye sü lõ, egy re in kább po li ti -
kai igény ként meg fo gal ma zott té zis rõl volt
szó, mely ki mond ta: a szo ci a liz mus tól ide -
gen az árak emel ke dé se, sõt a ka pi ta liz mus -
sal szem be ni fö lény egyik fon tos is mér ve
az árak sta bi li tá sa. Az ár rend szer ese té ben
a re form el kép ze lé sek azt a kö ve tel ményt

66 Az más kér dés, hogy a sza bá lyo zók mû kö dé sé vel pár -

hu za mo san, a kü lön bö zõ ér dek cso por tok nyo má sá ra meg  -

je len tek a ki vé te lek, a men tes sé gek, a tá mo ga tá sok stb.

Te hát a köz ve tett mód sze rek kel va ló sza bá lyo zás mel lett

fenn ma radt a köz pon ti gaz da ság irá nyí tó szer vek rend -

sze res és ope ra tív be avat ko zá sa. Ezt bõ veb ben lásd uo.

166–183. p.

67 Sza mu ely (1988) 37. p.
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fo gal maz ták meg, hogy az árak je lez zék a ter me lés költ sé ge it, a pi ac ér ték íté let ét és
(ha tó sá gi árak nál) a gaz da ság po li ti ka szándékait.68 Ugyan ak kor a vál to zat lan gaz da -
ság po li ti kai pri o ri tá sok mel lett sem a költ sé gek, sem a vá sár lói vé le mé nyek nem vál -
hat tak iga zán hang sú lyos sá, hi szen az ál lam ár ha tó sá gai ép pen kü lön fé le gaz da ság po -
li ti kai meg fon to lá sok ból (pl. az ipar fej lesz tés el sõ sé ge) „té rí tet ték el” az ára kat. Te hát az
ár po li ti ka mó do sí tá sa nem jár ha tott együtt gyö ke res ter me lõi-fo gyasz tói ár ren de zés -
sel, sem pe dig az en nek meg va ló sí tá sá hoz nél kü löz he tet len bér- és jö ve de lem po li ti kai
re form mal. 

A vál la la ti gaz dál ko dás át ala kí tá sa so rán a leg fõbb fé ket a tel jes fog lal koz ta tott -
ság fenn tar tá sa je len tet te. Eb bõl kö vet ke zõ en el von ták a vál la la ti nye re ség egy ré szét,
s a köz pon ti új ra el osz tás ré vén tá mo gat ták a vesz te sé ges üze me ket. Ha son ló meg fon -
to lá sok mi att ma rad tak bi zo nyos kö tött sé gek a vál la la tok bér gaz dál ko dá sá ban és be -
ru há zá si po li ti ká já ban is. Ez utób bi nál rá adá sul erõ tel je sen ha tott az a ko ráb bi né zet
is, hogy a szo ci a lis ta terv gaz da ság ban – a ka pi ta liz mus tól el té rõ en – a be ru há zá si dön -
té sek nek cent ra li zál tak nak kell len ni ük. A be ru há zá si dön té sek meg ho za ta la és fi nan -
szí ro zá sa an  nyi ban mó do sult, hogy a nagy ter me lõ be ru há zá so kat meg hagy ták a köz -
pon ti dön té sek ha tás kör ében, s a vál la la tok il le té kes sé gét csu pán a „szint tar tó” és a
ki sebb fej lesz tõ be ru há zá sok ra ter jesz tet ték ki.69 Ilyen mó don te hát ele ve szûk re szab -
ták a vál la la ti önál ló ság ha tó kör ét. 

Ugyan csak óva tos ság ból, tu da to san zár ták ki a re form kon cep ció ha tó kö ré bõl
az ad mi niszt rá ci ós, kor mány za ti ap pa rá tus és a vál la la ti szer ve zet át ala kí tá sát. E po li ti -
kai komp ro mis  szum kö vet kez té ben olyan gaz da sá gi be ren dez ke dés jött lét re, amely ben
„[…] a pi a ci dön tés ho zá si au to nó mi á val fel ru há zott, jö ve de lem ér de kelt ség tõl ve zé relt
vál la la tok for ma i lag to vább ra is az ál la mi gaz da ság irá nyí tá si hi e rar chia al só lánc szem ét
al kot ták. Te vé keny sé gük ér té ke lé se, ve ze tõ ik ki ne ve zé se, el bí rá lá sa, ju tal ma zá sa vagy
meg bün te té se olyan ál lam igaz ga tá si szer vek fel ada ta ma radt, ame lyek gaz dál ko dá si
te vé keny sé get nem foly tat tak, s for ma sze rint gaz da sá gi dön té se ket sem hoz hat tak,
hi szen nem ren del kez tek a dön té se ik re a li zá lá sá hoz szük sé ges anya gi esz kö zök kel
sem.”70

Rá adá sul az irá nyí tás mód sze re it, az
irá nyí tó szer vek és a vál la la tok kap cso la tát
il le tõ en is szá mos il lú zió ha tot ta át a re -
form irány el ve ket. A már em lí tett sza bá lyo  -
zá si il lú zió szer ves kö vet kez mé nye volt az
a né zet, hogy a sza bá lyo zók al kal ma sak a
vál la la ti és tár sa dal mi ér dek össz hang já nak
ki ala kí tá sá ra. Ez köz vet ve azt is su gall ta,
hogy az ér de kek (tár sa dal mi, vál la la ti és
egyé ni) el té ré se szük ség sze rû en át me ne ti.
Ugyan ak kor a re ál szfé ra fo lya ma tai azt
mu tat ták, hogy a szo ci a liz mus ban is ob jek -

68 A leg fõbb köz ve tett sza bá lyo zó vá az ár rend szer vált,

de mi vel tar tot tak az inf lá ció el sza ba du lá sá tól, nem li be -

ra li zál ták tel je sen az ára kat. Az ár rend sze ren be lül há rom

tí pus kü lö nült el: rög zí tett ár, ha tó sá gi meg kö té sek kö -

zött moz gó ár, sza bad ár. Ha bár ez a vál to zás je len tõs újí -

tás volt, még sem tud ta elõ se gí te ni a gaz da sá gi tisz tán lá -

tást. Er rõl bõ veb ben lásd Kornai (1993) 535–550. p.

69 A ma gyar re for me rek át vet ték W. Brus len gyel köz -

gaz dász azon té te lét, hogy az egy sze rû új ra ter me lést a

vál la la tok ra kell bíz ni, a bõ ví tett új ra ter me lést vi szont az

ál lam ha tás kör ében kell tar ta ni. Brus (1966).

70 Sza mu ely vál. és szerk. (1986) 52. p.
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tív ter me lé si vi szo nyok lé tez nek, s a ter me lés ben kü lön bö zõ he lyet el fog la ló em be rek
gaz da sá gi ér de kei el tér nek egy más tól, ezek ös  sze han go lá sá ra pe dig nem min dig ké -
pe sek a köz pon ti lag meg ha tá ro zott sza bá lyo zók. A re form be ve ze té sét kö ve tõ en ko -
moly prob lé mák szár maz tak ab ból, hogy a po li ti kai dön tés ho zók nem ké szül tek fel
ar ra, hogy a gaz da sá gi vál to zá sok tár sa dal mi konf lik tu so kat szül het nek, il let ve nem
tud ták, hogy eze ket mi lyen ke ret ben le het kezelni.71

A me zõ gaz da ság a re form kí sér le ti te re pe?

Az 1968-as re form ról foly ta tott dis kur zu sok né hány fõbb pont já nak át te kin té se után
a me zõ gaz da sá gi re form ügyét is sze ret ném be von ni a vizs gá ló dás ba. A gaz da sá gi
me cha niz mus sor sá val fog lal ko zó mun kák e kér dés ben ál ta lá ban meg elég sze nek az
1966–67-ben be ve ze tett in téz ke dé sek fel so ro lá sá val. A je len dol go zat ba nem fér be le
az ag rár re form rész le tes be mu ta tá sa, de né hány olyan kér dés re sze ret nék ki tér ni, me -
lyeket a gaz da sá gi re form ról ki ala kult né ze tek kel ös  sze ve tve lé nye ges ös  sze füg gé se k
megvi lá gítására nyílik lehetõség.

A me zõ gaz da ság te rü le tén az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té sét két év vel
meg elõz ve már lé nye gi vál toz ta tá sok ra ke rült sor. Ez a fá zis el to ló dás azon ban már
ko ráb ban is ér zé kel he tõ volt, hi szen 1965 nya rán a gaz da ság irá nyí tás egé szé re vo nat -
ko zó alap kon cep ció még csak for má ló dó ban volt, az ag rár vi ták vi szont már dön tõ en
gya kor la ti és rész kér dé sek rõl foly tak. Pél dá ul a gép ál lo más ok fel szá mo lá sa, a té e szek -
nél fel hal mo zó dott hi te lek el en ge dé se. 1966-ban, ami kor az MSZMP KB el fo gad ta az
új me cha niz mus rész le tes irány el ve it, a me zõ gaz da ság ban sor ke rült a ter me lõi árak
fel eme lé sé re, s ez ál tal meg állt az ag rár ol ló évek óta tar tó nyí lá si fo lya ma ta. 1967-ben –
mi köz ben még folyt a gaz da ság irá nyí tá si re form elõ ké szí té se – élet be lé pett két fon -
tos ag rár tör vény, s lét re jöt tek a té esztag ság ér dek kép vi se le ti szervei.72

Ezt a je len tõs fá zis el to ló dást az ed di gi ek ben ál ta lá ban az zal ma gya ráz ták, hogy „a
me zõ gaz da ság a re form kí sér le ti te re pe” volt.73 Fel me rül azon ban a kér dés, hogy
men  nyi ben volt itt szó a ha ta lom tu da tos tö rek vé sé rõl. A ta nul mány el sõ ré szé bõl –
úgy vé lem – ki de rült, hogy e sa já tos aszin kronitás va ló já ban egy részt az alul ról, a ter -
me lõ szö vet ke ze ti szint rõl jö võ kez de mé nye zé sek bõl, más részt az irá nyí tó szer vek és
a té e szek kö zöt ti in ter ak ci ók ból kö vet ke zett. Ezek a sok szor in for má lis ér dek ér vé -
nye sí té si fo lya ma tok te szik ért he tõ vé azt is, hogy a me zõ gaz da sá gi re form szá mos
kér dés ben ra di ká li sabb meg ol dást ho zott, il let ve olyan te rü le te ket is érin tett, me lye -
ket az ál ta lá nos re form mun ká lat ból ki zár tak.

Ta bu nak szá mí tott a hi va ta los ide o ló gia is. A vál to zat la nul kon zer vált té te lek
mel lett azon ban bi zo nyos té ma kö rök ben
re ví zi ó ra ke rült sor, s ezek kö zül a leg fon -
to sab bak ép pen a me zõ gaz da sá got érin tet -
ték. A leg fõbb mó do su lá sok az ér dek vi szo -
nyok és a tu laj don for mák meg íté lé sé ben
men tek vég be. 

71 Föl des (1989) 109–111. p.

72 Var ga (2001) 129–143. p. 

73 Csiz ma dia (1984) 229–271. p.; Fa ze kas (1976) 167–182. p.;

K. Nagy (1989) 171–191. p.; Orosz–Für–Romány szerk. (1996)

503–530. p.
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Az ér dek vi szo nyok te rén a re form be ve ze té sé vel fo ko za to san te ret nyert az a
fel fo gás, hogy a szo ci a lis ta tár sa da lom nak is ter mé sze tes jel lem zõ je az el kü lö nü lõ ér -
de kû tár sa dal mi cso por tok lé te. A ko ráb bi szo ci a lis ta axi ó ma sze rint a tár sa dal mi (az
össz né pi, a nép gaz da sá gi) ér dek nek kel lett alá ren del ni az egyé ni, a cso port- (a vál la -
la ti, té esz) ér de ket. A re form fo lya mat so rán vi szont a cso port ér dek is „sza lon ké pes sé”
vált.74 Ép pen a té e szek fej lõ dé se bi zo nyí tot ta, hogy a szö vet ke ze ti üzem al kal mas
szint ér le het az egyé ni és a tár sa dal mi ér dek ös  sze han go lá sá ra.

Az 1968-as re form el is mer te a gaz da ság több szek to rú sá gát. „Terv gaz dál ko dá sun -
kat a szo ci a lis ta tu laj don mind két for má já nak – az ál la mi és a szö vet ke ze ti tu laj don -
for má nak (be le ért ve a szö vet ke ze ti ta gok ház tá ji gaz da sá gát) – együt tes fej lesz té sé re
ala poz zuk. A szo ci a lis ta szek tor dön tõ fö lé nye mel lett a jö võ ben is fenn tar tan dó ki egé -
szí tõ sze re pé ben a ma gán szek tor, be le ért ve a kis ipart, a kis ke res ke del met, a ter me lõk
pi a ci ke res ke del mét és a nem pa rasz tok ki se gí tõ gazdaságát.”75

Ko ráb ban a hi va ta los ide o ló gia csak a kö vet ke ze te sen szo ci a lis tá nak ne ve zett ál -
la mi tu laj dont is mer te el mo dell ér té kû nek. Min den más tu laj don for ma, így az ún.
nem kö vet ke ze te sen szo ci a lis ta szö vet ke ze ti tu laj don mint ide ig le nes en ged mény sze -
re pelt. Az zal, hogy a szö vet ke ze ti tu laj dont is kö vet ke ze te sen szo ci a lis tá nak is mer ték
el Ma gyar or szá gon, je len tõs ide o ló gi ai kor rek ci ó ra ke rült sor. Fon tos hang sú lyoz ni,
hogy ez a po li ti kai dön tés – is mer ve a szo ci a lis ta or szá gok kö zött je lent ke zõ szem lé -
let be li kü lönb sé get s a dog ma ti kus cso por tok tü rel met len sé gét – nem volt koc ká zat -
men tes. Elég csak ar ra utal ni, hogy ez idõ tájt pél dá ul a Szov jet uni ó ban a kol ho zo kat
tö me ge sen ala kí tot ták át szov ho zok ká, az utób bi tu laj don for ma fel sõbb ren dû sé gé re
hivatkozva.76

A ré gi ide o ló gi ai diszk ri mi ná ció ki ik ta tá sá nak kü lö nös ak tu a li tást adott, hogy az
MSZMP ve ze té se je len tõs lé pés re szán ta el ma gát a föld tu laj don vi szo nyok te rén. Ma -
gyar or szá gon a kol lek ti vi zá lás kö vet kez té ben a szö vet ke ze tek hasz ná la tá ba ke rült föld
tu laj don jo ga nem vál to zott. A té e szek ben hasz nált ös  szes te rü let kö zel há rom ne gyed
ré sze ma gán tu laj don ban, egy ne gyed ré sze pe dig ál la mi kéz ben volt. Ugyan ak kor a
szö vet ke ze ti ta gok ma gán tu laj do nát erõ sen korlátozták.77

A kol lek ti vi zá lás le zá ru lá sa után azon -
ban nö ve ked ni kez dett az a föld te rü let – a
ta gok egy ré szé nek ki lé pé se, el ván dor lá sa,
el ha lá lo zá sa kö vet kez té ben –, amely nek tu -
laj do no sa nem dol go zott a szö vet ke zet ben,
de a szö vet ke zet tõl föld já ra dék ra, il let ve
hasz ná la ti díj ra tart ha tott szá mot. Sõt a
jog sza bály ok ér tel mé ben föld jé nek, örök -
rész ének ki adá sát is igé nyel het te a kö zös
gaz da ság tól. A té e szek – ma guk mö gött
tud  va az irá nyí tó szer vek tá mo ga tá sát –
nem ad ták ki a föl det, így az fo lya ma tos

74 Vass szerk. (1968) 402–409. p.

75 Uo. 305. p.

76 1965 és 1970 kö zött a szov ho zok szá ma 3288-cal nõtt,

a kol ho zo ké ugyan en  nyi vel csök kent. Lásd Cie pie lews ki

(1977) 278., 281. p.; Wädekin (1982) 44–62. p. 

77 A tu laj do nos a föld jét nem ad hat ta el, tu laj do ná val

bir to kos ként sem ren del ke zett, s a föld hasz ná la tá nak mi -

ként jét a té esz-alap sza bály zat ha tá roz ta meg. A tu laj do -

nos ren del ke zé si jo ga az örö kö sö dé si jo gon kí vül gya kor -

la ti lag meg szûnt, el vi tu laj don jo ga el is me ré se ként vi szont

igényt tart ha tott föld já ra dék ra. Sza kács (1989) 61. p.
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konf lik tu sok, bí ró sá gi ügyek for rá sá vá vált.78 A hat va nas évek el sõ fe lé ben te hát a ter -
me lõ szö vet ke ze ti föld hasz ná lat a gya kor lat ban tu laj do ni jel le get öl tött. 

Ká dár Já nos 1966 õszén a következõképpen jel le mez te a föld kér dés ben ki ala kult
fe szült sé ge ket: „Meg kell azt is mon da ni, hogy be tû  sze rin ti tör vény sér tés eb ben a do -
log ban je len leg nincs, hi szen min den fé le el nö ki ta ná csi ren del ke zé sek kel meg kor -
mány ren de le tek kel sza bá lyoz zuk az élet ben ma ezt a kér dést, de tu laj don kép pen az Al -
kot mány alap tör vé nyé vel el len té tes hely zet van, és a va ló ság ban mi tu laj don kép pen
fo lya ma tos tör vény sér tést is el kö ve tünk. Az alap tör vé nyek ugyan is biz to sít ják a tu -
laj dont az ál lam pol gár nak. Ez így is van, s a tu laj don mind ed dig biz to sít va volt, de az -
zal a kis fenn tar tás sal, hogy a tu laj do ná val min dent te het, csak egyet nem: nem ren -
del kez het vele.”79

Az 1967. évi IV. tör vény ezt a bo nyo lult hely ze tet a szö vet ke ze ti föld tu laj don lét -
re ho zá sá val akar ta rendezni.80 Eh hez azon ban rég óta ér vé nye sü lõ ide o ló gi ai té te le ket
kel lett új ra gon dol ni, ami egy ál ta lán nem ment kön  nyen. A me zõ gaz da sá gi re for mon
be lül e kér dés meg ol dá sa hú zó dott el leg to vább, s ez vál tot ta ki ta lán a leg több vitát.81

Alá tá maszt ja ezt a kö vet ke zõ idé zet, új ra a párt el sõ tit ká rá tól. 
„A szo ci a lis ta gya kor lat ed dig nem is mert olyat a szo ci a lis ta or szá gok ban, hogy

a föld szö vet ke ze ti tu laj don ban le gyen. […] Hogy itt bi zo nyos ko ráb ban hir de tett el vi
té te lek kel kell szem be néz ni, ez ké zen fek võ! Az elv tár sak is me rik – sok éven át fog lal -
koz tunk ve le, hir det tük, ta nul tuk, ma gol tuk, ok tat tuk stb. – a szo ci a lis ta tu laj don két -
fé le for má ját. Kö vet ke ze tes nek ne vez tük az ál la mi tu laj dont a szo ci a lis ta ál lam ban,
nem kö vet ke ze tes szo ci a lis ta tu laj don nak pe dig a szö vet ke ze ti tu laj dont. […] Ez zel
szem be kell néz ni. Mi a Po li ti kai Bi zott ság ban egy ki csit fog lal koz tunk ez zel a kér dés -
sel is, és az a vé le mény ala kult ki – re mél jük, he lye sen –, hogy ma ga a té tel vi tat ha tó,
és nem volt ta lán jó. Va la hogy ne künk el mé le ti leg még tisz táz ni kell, hogy egy szo ci -
a lis ta ál lam ban, szo ci a lis ta tár sa dal mi vi szo nyok kö zött el kell is mer nünk a szö vet -
ke ze ti tu laj dont is kö vet ke ze te sen szo ci a lis ta tu laj don nak. 

Mert mi van a gya kor lat ban? Az el sõ kér dés: most le het sé ges és meg akar juk
nyit ni az út ját, hogy ál la mi tu laj don ban lé võ föld szo ci a lis ta tu laj don ná vál jon. Hát ha
mi nem tu dunk tel jes meg gyõ zõ dés sel vá la szol ni ar ra, hogy a szö vet ke ze ti tu laj don is

kö vet ke ze tes szo ci a lis ta tu laj don, ak kor
ret rog rád lé pést haj tunk tu laj don kép pen
vég re, mert kö vet ke ze tes szo ci a lis ta tu laj -
don ból nem kö vet ke ze tes szo ci a lis ta tu laj -
dont csi ná lunk, il let ve en ged jük, hogy csi -
nál ja nak. Te hát ez egy na gyon fon tos el vi
kér dés a mi szá munk ra, mint kom mu nis -
ták szá má ra. A Po li ti kai Bi zott ság ban – is -
mét lem – az a vé le mény ala kult ki, hogy a
szö vet ke ze ti tu laj dont is kö vet ke ze tes szo -
ci a lis ta tu laj don nak kell tekinteni.”82

78 A föld tu laj do ni és a föld hasz ná la ti vi szo nyok to vább -

fej lesz té sé nek út jai, fel tét elei, mód sze rei. FM Föld bir tok-

po li ti kai Osz tály. MOL M-KS-288. f. 28/1965/14. õ. e.

79 Jegy zõ könyv a Köz pon ti Bi zott ság 1966. ok tó ber 13-i

ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 4/83. õ. e. 

80 Me zõ gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke ze ti tör vény… (1968)

265–322. p.

81 A ter me lõ szö vet ke ze ti föl dek tu laj do ná val és hasz ná -

la tá val kap cso la tos vi tás kér dé sek. MOL M-KS-288. f. 28/

1966/3. õ. e.
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A kö vet ke ze tes és nem kö vet ke ze tes szo ci a lis ta tu laj don kö zöt ti kü lönb ség té tel
fel ol dá sá val le he tõ vé vált az ad dig hasz ná la ti lag szö vet ke ze ti vagy ál la mi, de for má li -
san még ma gán tu laj don ban lé võ föl dek szö vet ke ze ti tu laj don ná minõsítése.83 Az 1967-es
föld tör vény sza kasz ha tárt je len tett a ma gyar föld tu laj don tör té ne té ben. Élet be lé pé sé -
vel min den ko ráb bi nál na gyobb hor de re jû in téz ke dést fo ga na to sí tot tak a föld ma gán -
tu laj don fel szá mo lá sát cél zó, kö zel két év ti ze de tar tó fo lya mat ban.

A gaz da sá gi re form tör té ne té vel fog lal ko zó szak iro da lom nem csak az ide o ló gi ai
és a tu laj don vi szony ok te rén hang sú lyoz za a vál to zat lan sá got, ha nem a gaz da ság irá -
nyí tás in téz mény rend sze rét il le tõ en is. Az ag rár szfé rá ban vég be me nõ vál to zá sok e te -
kin tet ben is fi gyel met ér de mel nek. 

Az 1964. feb ru á ri KB-ülé sen dön tés szü le tett ar ról, hogy a gép ál lo má so kat 1965
vé gé ig fel kell szá mol ni, s a he lyü kön gép ja ví tó te le pe ket szük sé ges szervezni.84 Ez zel
a lé pés sel a me zõ gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke ze tek irá nyí tá sá nak egyik fon tos, még a
szov jet kol hoz mo dell hez tar to zó ele mét szün tet ték meg. A gép ál lo más ok 1961–64 kö -
zött meg in dult las sú át szer ve zé se (há rom év alatt 235-rõl 143-ra csök kent a szá muk)
az em lí tett KB-ha tá ro zat nyo mán je len tõ sen fel gyor sult. 1966-ban már csak 33 gép ál -
lo más mû kö dött. 1961 és 1965 kö zött a té e szek kb. 11 ezer kü lön fé le (szán tó-, uni ver -
zá lis, lánc tal pas) trak tort, 4505 csép lõ gé pet és 302 kom bájnt vá sá rol tak meg a gépál -
lomásoktól.85 Ha bár a vá sár lás sal nagy anya gi ter het vál lal tak ma guk ra a szö vet ke ze ti
gaz da sá gok, vég ered mény ben még is az elõ nyök do mi nál tak. A gé pi tech ni ka szö vet -
ke ze ti tu laj don ba ke rü lé sé vel a té e szek ré gi tö rek vé se tel je sült. A füg get le ne dés te rén
nagy elõ re lé pést je len tett, hogy az erõ- és mun ka gé pek kel a té esz töb bé már nem mint
meg ren de lõ, ha nem mint tu laj do nos, sa ját gaz da sá gi ér de ké nek és szük ség le té nek
meg fe le lõ en, sza ba don ren del ke zett. 

Ugyan csak fon tos in téz mé nyi vál to zás volt a Me zõ gaz da sá gi és Élel me zés ügyi
Mi nisz té ri um (MÉM) felállítása.86 Meg ala ku lá sá val – a föld mû ve lés ügyi és az élel me zés -
ügyi tár ca ös  sze ol va dá sá val – és  sze rû struk tú ra jött lét re, egy kéz be ke rült a me zõ gaz -
da sá gi ter me lés, fel vá sár lás, for gal ma zás és
az ipa ri fel dol go zás is. Ez a lé pés azon ban
jó val több volt a kor mány za ti szer ve zet egyik
ele mé nek prak ti kus át szer ve zé sé nél. Fon -
tos kon cep ci o ná lis vál to zás hú zó dott meg
mö göt te: az élel mi szer gaz da ság el vé nek
el fogadása.87 Ez a mo der ni zá ci ós gon do lat
má ig nem vesz tet te el ak tu a li tá sát. A ver ti -
ká lis in teg rá ció szük sé ges sé gé nek el fo ga dá -
sa rá adá sul nem csak mak ro-, ha nem mik -
roszinten is je lent ke zett. Le he tõ vé vált, hogy
a té e szek a me zõ gaz da sá gi alap te vé keny  -
ség mel lett élel mi szer-fel dol go zás sal és -ér -
té kesítéssel is foglalkozzanak.88

82 Jegy zõ könyv a Köz pon ti Bi zott ság 1966. ok tó ber 13-i

ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 4/83. õ. e. (Kiemelés – V. Zs.)

83 A fo lya mat rész le te i rõl lásd Sza kács (1992). 

84 Vass szerk. (1968) 63–64. p.

85 Fa ze kas (1976) 194–195. p.

86 Az 1967. évi 8. szá mú tör vény ere jû ren de let ér tel mé ben

a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um, az Élel me zés ügyi Mi -

nisz té ri um és az Or szá gos Er dé sze ti Fõ igaz ga tó ság, va la -

mint az Ál la mi Föld mé ré si és Tér ké pé sze ti Hi va tal ös  sze ol -

va dá sá val lét re jött a Me zõ gaz da sá gi és Élel me zés ügyi Mi -

nisz té ri um (MÉM). Lásd Boreczky fõszerk. (1993) 323–326. p.

87 Csiz ma dia (1973) 39–55. p.

88 Zsuffa (1972). 
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Az ag rár szfé rán be lü li szer ve ze ti, in téz mé nyi vál to zá sok kö zött lé nye ges lé pés
volt a ter me lõ szö vet ke ze tek ér dek kép vi se let ének lét re ho zá sa is. A Ter me lõ szö vet ke -
ze tek Or szá gos Ta ná csa (TOT) és a te rü le ti szö vet sé gek 1967-ben alakultak.89 Az ál lam
és a ter me lõ szö vet ke zet vi szo nyá ban be kö vet ke zett el moz du lás ha tá sá ra új ra elõ vet -
ték a ter me lõ szö vet ke ze tek ér dek kép vi se let ének 1957-ben fél re tett gon do la tát. Nem
kis vi tá val ugyan, de el fo gad ta a leg fel sõ po li ti kai ve ze tés is, hogy a ter me lõ szö vet ke -
ze ti pa rasz tok ér de ke kép vi se let re és vé de lem re szo rul, s egyút tal azt az el vet is, hogy
er re az ér de kel tek vá lasz tott szer vei hivatottak.90

Az 1968-as gaz da sá gi re form fon tos cél ki tû zé se volt a nyi tás a ka pi ta lis ta vi lág
fe lé. En nek fon tos ál lo má sa lett vol na Ma gyar or szág be lé pé se a Nem zet kö zi Va lu ta -
alap ba (IMF) és a Világbankba.91 1967 fo lya mán a ma gyar kor mány kép vi se lõi tár gya -
lá so kat kez de mé nyez tek a kap cso la tok fel vé te le ér de ké ben. E nagy hor de re jû kér dés -
ben a ma gyar fél nek ter mé sze te sen kon  zul tál nia kel lett a szov jet ve ze tés sel, amely erõ -

tel jes el len ál lást ta nú sí tott az IMF-tag ság
ügyé ben. Az zal ér vel tek, hogy „az IMF
csak lát szó lag ENSZ-in téz mény, va ló já ban
ame ri kai be fo lyás alatt áll.”92 Ez a hoz zá ál -
lás meg hi ú sí tot ta a ma gyar csat la ko zá si tö  -
rek vést. 

Ér de kes pár hu zam, hogy ugyan csak
1967-ben pró bál ko zott meg Ma gyar or szág
az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer  -
ve ze té be (FAO) va ló be lé pés sel is. Ha bár
itt is vol tak fenn tar tá sai a Szov jet uni ó nak,
mely nem volt a szer ve zet tag ja, ez a kí sér -
let még is si ker rel járt.93 1967-ben Ma gyar -
or szág tag ja lett a FAO-nak. A kö vet ke zõ
év ben a FAO ve ze tõ je öt na pos lá to ga tást
tett Ma gyar or szá gon, 1970-ben pe dig Bu da -
pes ten ren dez ték meg az FAO eu ró pai kon -
ferenciáját.94

A hat va nas–het ve nes évek for du ló já -
tól a me zõ gaz da ság ter me lé si ered  mé nyei
egy re több de le gá ci ót von zot tak Ma gyar -
or szág ra. Svéd, an gol, nyu gat né met stb. kül -
dött sé gek után a hetvenes évek kö ze pén
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok me zõ gaz -
da sá gi mi nisz te re is el lá to ga tott Bu da pest -
re. A kö vet ke zõ év ben ma gyar kol lé gá ja
uta zott az USA-ba, hogy ta nul má nyoz za
az ot ta ni me zõ gaz da sá got, a far mer szer ve -

89 Jegy zõ könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1966. ja nu ár 4-i ülé -

sé rõl. MOL M-KS-288. f. 5/384. õ. e.; Elõ ter jesz tés a Szö vet -

ke zet po li ti kai Mun ka kö zös ség hez a ter me lõ szö vet ke ze tek

együtt mû kö dé sé nek és ér dek kép vi se let ének mû kö dé si

irány el ve i rõl. 1967. feb ru ár 20. MOL M-KS-288. f. 38/3. õ.

e.; Elõ ter jesz tés a Szö vet ke zet po li ti kai Mun ka kö zös ség -

hez a té e szek te rü le ti szö vet sé ge i nek lét re ho zá sá ról. 1967.

má jus 26. Uo. 6. õ. e.

90 A té e szek a szö vet sé gek hez ön kén te sen, a szö vet ke ze -

ti köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján csat la koz tak; min den tag -

szö vet ke zet kül dött je út ján vett részt a te rü le ti szö vet ség

mun ká já ban és irá nyí tá sá ban; a szö vet sé gek ben nem ér vé -

nye sült az alá- és fö lé ren delt ség, az az sem a tag szö vet ke -

ze tek nem vol tak alá ren del ve szö vet sé gük nek, sem pe dig

a te rü le ti szö vet sé gek és a TOT kö zött nem volt hi e rar chi -

kus kap cso lat. A ter me lõ szö vet ke ze tek gaz dál ko dá sát és

szer ve ze ti mû kö dé sét alap ve tõ en érin tõ jog sza bály ok ban,

ár- és pénz ügyi in téz ke dé sek ben mi nisz te ri szin ten a Ter -

me lõ szö vet ke ze tek Or szá gos Ta ná csá nak vé tó jo ga volt.

Ha a vé le mé nyek el tér tek, ak kor az il le té kes mi nisz ter a

vi tás kér dést dön tés vé gett kö te les volt a kor mány elé ter -

jesz te ni még ak kor is, ha a ren del ke zés ki adá sa egyéb -

ként mi nisz te ri ha tás kör be tar to zott. Lásd Sze mes (1970).

91 Er rõl bõ veb ben lásd Föl des (1995) 39–51. p.

92 Uo. 52–53. p.

93 A szer zõ in ter jú ja Romány Pál lal. 2003. szep tem ber 12.

94 Gunst et al. (2003) 312. p.
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ze tek és a ku ta tá si há ló zat munkáját.95 A pél dák so rát még so ká ig le het ne foly tat ni, de
ta lán az ed di gi ek is bi zo nyít ják, hogy az ag  rár dip lo má cia mi lyen fon tos sze re pet ját -
szott az egy ol da lú, ke le ti ori en tá ció fel szá mo lá sá ban. A tu do má nyos és ke res ke del mi
kap cso la tok bõ ví té sé vel a nyu ga ti ag rár vi lág ter me lé si ta pasz ta la tai be ára mol hat tak
Ma gyar or szág ra. 

Már az ed dig át te kin tett in téz ke dé sek is ér zé kel tet ték, hogy a gaz da sá gi re for mon
be lül a leg ra di ká li sabb vál to zá sok ra épp az agráriumban ke rült sor. S hogy nem eset -
le ges, vé let len sze rû kö rül mé nyek együtt ha tá sa ként ala kult ez így, bi zo nyít ja a be ru há -
zá sok meg osz lá sá nak ko ra be li vál to zá sa. Az 1966 jú ni u sá ban tör vény erõ re emelt III.
öt éves terv még a ne héz ipar (alap anyag ipar) fej lesz té si pri o ri tá sa it tük röz te. A vég  re haj -
tás so rán azon ban a be ru há zá sok ága za ti meg osz lá sa több te kin tet ben je len tõ sen el tért
a terv tõl. Az ipar – és azon be lül el sõ sor ban a ne héz ipar – ré sze se dé se 1968-tól csök ken -
ni kez dett, a me zõ gaz da sá gé 1968-tól, a nem ter me lõ ága za to ké – azon be lül a kom mu -
ná lis te rü le te ké – 1969-tõl nö ve ke dett. Az 1971–75-re szó ló IV. öt éves terv elõ i rány za tai
to váb bi el to ló dást mu tat tak a me zõ gaz da ság javára.96 Egyet ér tek Ung várszki Ág nes sel,
aki úgy ér té kel te ezt az át ren de zõ dést, hogy „két év ti ze des »bûvös határok« dõl tek meg:
az ipar ré sze se dé se a szo ci a lis ta szek tor be ru há zá sa i ból 40% alá, a ne héz ipa ré 30% alá
csök kent, a me zõ gaz da sá gé és a nem anya gi te rü le te ké 20% fö lé emel ke dett.”97

A re form mal kap cso la tos ko ra be li hi va ta los meg nyi lat ko zá sok mind vé gig a gaz -
da ság po li ti ka vál to zat lan sá gát hang sú lyoz ták, s ezt a té telt a szak iro da lom is át vet te.
Ugyan ak kor a be ru há zá sok meg osz lá sá ban be kö vet ke zõ el to ló dás, az ag rár gaz da ság
mó do su ló meg íté lé se azt mu tat ja, hogy még is csak gaz da ság po li ti kai vál to zás kö vet ke -
zett be, de ezt az át ren de zõ dést nem tu da to sí tot ták a nyil vá nos ság elõtt.

Ez a jel leg ze tes ség – aho gyan már több ször utal tunk is rá – gya kor la ti lag vé gig -
kí sér te az ag rár re form tör té ne tét. Romány Pál, aki a hat va nas évek ben az MSZMP KB
Ál lam gaz da sá gi, majd Gaz da ság po li ti kai Osz tá lyá nak mun ka tár sa, ké sõbb osz tály ve -
ze tõ-he lyet te se, majd pe dig 1975-tõl me zõ gaz da sá gi és élel me zés ügyi mi nisz ter lett,
így jel le mez te ezt a sa já tos ket tõs sé get: „A fun da men ta lis ta ag rár po li ti kai el vek tõl
szük ség kép pen el kel lett sza kad ni. Nem kí sér te min dig sze ren cse ezt a tö rek vést,
idõn ként más volt a mér ték adó ha zai és a nem zet kö zi kö zeg el vá rá sa is. Ezért is te -
kint he tõ jel lem zõ nek, hogy »kifelé« meg a bel föl di »ortodoxia« szá má ra az ag rár po li -
ti ka vál to zat lan sá ga volt a nyo ma té ko san is mé telt té tel, a gya kor lat ban pe dig a rend -
sze res fe lül vizs gá lat, a moz gás tér prak ti kus tá gí tá sa, a vál toz ta tás érvényesült.”98

Ki te kin tés – „itt most meg ál lunk a re form po li ti ká val”
Nem ke vés bé el lent mon dá so san ala kult a me zõ gaz da ság meg íté lé se az 1968-as re form
be ve ze té sét kö ve tõ en. Ko ráb ban ez a szek -
tor job bá ra kí vül esett a gaz da sá gi re form -
ra irá nyu ló fi gye lem lá tó kö rén, a het ve nes
évek ele jé tõl vi szont en nek ép pen a for dí -
tott ja fi gyel he tõ meg. Ki vá ló an ér zé kel he -

95 Uo. 315. p.

96 Petõ–Szakács (1985) 531–534. p. 

97 Ungvárszki (1989) 48. p.

98 Romány (2001) 123. p. 
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tõ ez a ten den cia a ko ra be li saj tó ban. A meg sza po ro dó ag rár té má jú cik kek több sé ge fõ leg
a ter me lõ szö vet ke ze tek mel lék üzem ága i ról, a té esztag ság gyor san emel ke dõ jö ve de -
lem-szín vo na lá ról írt – erõ sen kri ti kus han gon. A ter me lõ szö vet ke ze tek ál lan dó jel zõ -
je lett az „ügyes ke dõ”, az „in do ko lat lan ha szon ra tö rek võ” és a „cso port ér de ket haj -
szo ló”. Mind ez zel pár hu za mo san a ve ze tõ po li ti ku sok nyi lat ko za ta i ban is meg je len tek
a szö vet ke ze ti tu laj don for ma gyen ge sé ge it, il let ve a cso port ér dek vis  szás sá ga it os to ro zó
ki je len té sek. 

Ezek az ide o ló gi ai ki ro ha ná sok még fur csább nak tûn nek an nak is me re té ben,
hogy 1968-at kö ve tõ en a gaz da ság egyik leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ ága za ta ép pen a
me zõ gaz da ság, azon be lül is a ter me lõ szö vet ke ze ti szek tor volt.99 Az ag rár ter me lés
gyors fel fu tá sa egy részt meg ala poz ta a ha zai élel mi szer-fo gyasz tás ki egyen sú lyo zott
nö ve ke dé sét, más részt le he tõ vé tet te az ag rár ter me lõk élet vi szo nya i nak lát vá nyos fej -
lõ dé sét, har mad részt pe dig az ag rár ex port bõ vü lé se ré vén hoz zá já rult a kül ke res ke -
del mi mér leg ja vu lá sá hoz is. A me zõ gaz da ság ki emel ke dõ tel je sít mé nyé bõl te hát nem -
csak az ag rár ter me lõk, ha nem az egész la kos ság és ma ga az ál lam is pro fi tált. Ép pen
ezért na gyon kü lö nös, hogy e si ker ága zat el len a het ve nes évek el sõ fe lé ben sok ré tû
tá ma dás bon ta ko zott ki.100

A ter me lõ szö vet ke ze tek szi go ro dó gaz da sá gi, ad mi niszt ra tív és bün te tõ jo gi
meg íté lé se csak egy pél da ab ból az ös  sze tett, el lent mon dá sos fo lya mat ból, amely nek
még a meg ne ve zé sé ben sem ju tott megegyezésre a szak iro da lom. A re form tör té ne -
té vel fog lal ko zó mun kák egy aránt hasz nál ják a le fé ke zõ dés, a meg tor pa nás, a le ál lí -
tás, sõt a vis  sza ren de zõ dés fo gal ma kat. Már a meg ne ve zés kö rü li bi zony ta lan ság is
jel zi, hogy a re form sor sá ban a het ve nes évek ele jén be kö vet ke zõ „fél for du lat tal” kap -

cso lat ban még szá mos meg vá la szo lat lan
prob lé ma van. Most, más fél év ti zed del a
rend szer vál tás után leg fõbb ide je, hogy a
szisz te ma ti kus ku ta tás meg kezd je a kér dé -
sek fel tá rá sát.
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GERMUSKA PÁL

A HA DI TECH NI KAI TER ME LÉS ÉS AZ ÚJ 
GAZ DA SÁ GI MECHANIZMUS*

BE VE ZE TÉS

Az 1968. ja nu ár 1-jé vel Ma gyar or szá gon élet be lép te tett, majd 1972–74 kö zött több vo -
nat ko zás ban vis  sza vont gaz da ság irá nyí tá si re form in téz ke dé se ket so kan sok fé le szem -
pont ból vizs gál ták a következõ har minc évben.1 Má ra töb bé-ke vés bé ki ala kult a köz -
meg egye zés a ma gyar re form meg íté lé sé ben. Esze rint a szo ci a lis ta blokk or szá gai kö zül
a leg ra di ká li sabb gaz da sá gi vál toz ta tá so kat ha zánk ban haj tot ták vég re, a leg szé le sebb
kört érin tõ en és a leg mély re ha tób ban. 

A ma gyar re form azon ban, amint ar ra Kornai Já nos is rá mu ta tott kri ti kai po li ti kai
gazdaságtanában,2 érin tet le nül hagy ta a klas  szi kus szo ci a lis ta rend szer szá mos fun -
da men tu mát. A ma gyar or szá gi re for mált („pi a ci”) szo ci a lis ta gaz da ság ban 1968 után
ugyan a terv uta sí tá sos rend szert in di rekt sza bá lyo zás vál tot ta fel, ám to vább ra is az
ál la mi bü rok rá cia ke zé ben ma rad tak a vál la lat ala kí tás sal, -megszüntetéssel, -átala kí -
tás sal, va la mint a me ne dzse rek ki ne ve zé sé vel kap cso la tos dön té si jog kö rök. Szá mos
vo nat ko zás ban je len tõs de re gu lá ci ót haj tot tak vég re a ma gyar irá nyí tá si szisz té má ban.
Gya kor la ti lag meg szûnt a pa rancs gaz da ság, az ál la mi vál la la tok ter me lé sé nek köz vet len
irá nyí tá sa, ám fenn ma rad tak a köz pon ti anyag gaz dál ko dás és el osz tás ma rad vá nyai.
A ter me lõ vál la la tok rész ben önál ló ex por tot foly tat hat tak, vi szont az im port ke re tek
és a még szi go rúbb de vi za kor lá to zás ok ke vés sé vál toz tak. A tech no ló gia meg vá lasz tá -
sá ban és a gyárt mány fej lesz tés ben is nö ve ke dett a vál la la ti önál ló ság, de a köz pon ti
hi tel nyúj tást vagy az im port en ge dé lyek meg adá sát fel té te lek hez kö töt te az irá nyí tó
ap pa rá tus. Elég szé les ma radt a ma xi mált vagy ha tó sá gi áras ter mé kek kö re. Az ál lam
to vább ra is fog lal koz ta tá si kor lá tok kal aka dá lyoz ta a sza bad bér meg ál la po dást mun -
ka adó és mun ka vál la ló kö zött. El vi leg egy sé ges sé vált az adó rend szer, de igen gyor san

nö ve ke dett a (rész ben) ki vé te le zett vál la la -
tok kö re, s a hi tel ügy le tek ben is az egye di
dön té sek és az ál lan dó bü rok ra ti kus be a -
vat   ko zá sok do mi nál tak. Csök kent az ál lam
ál tal fi nan szí ro zott be ru há zá sok, fej lesz té -
sek ará nya, s nõtt a bank hi te lek sze re pe.
A köz pon ti bü rok rá ci á tól füg get le nül vég -
re haj tott be ru há zá sok ará nya ugyan ak kor
mi ni má lis maradt.3

* A ta nul mán  nyal kap cso la tos ku ta tá so kat a Ma gyar Tu -

do má nyos Aka dé mia Bo lyai Já nos Kutatási Ösz tön dí ja tá -

mo ga tá sá val vé gez tem.

1 A bõ sé ges iro da lom ból csak né há nyat ki emel ve: lásd

Berend (1988), Kornai (1987), Petõ–Szakács (1985), Ré vész

(1990).

2 Lásd Kornai (1993) 17–21. fe je zet.

3 Lásd rész le te sen Kornai Uo. 504–509. p. 
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Dol go za tom ban egy nap ja in kig ti tok za tos gaz da sá gi szek tor, a ha di ipar vizs gá la ta
alap ján kí vá nok to váb bi ada lé kok kal szol gál ni a ma gyar or szá gi me cha niz mus re form
tör té ne té nek meg is me ré sé hez. A ha di tech ni kai ter me lést foly ta tó vál la la tok kö ré ben
(az egy sze rû ség ked vé ért: a ha di ipar ban) fenn ma radt az uta sí tá sos rend szer, s csak kor -
lá to zott mér ték ben ju tot tak sze rep hez az in di rekt irá nyí tá si esz kö zök. A hon vé del mi
és gaz da sá gi ve ze tés igye ke zett a re for mo kat a szek tor ha tá ra in kí vül re kesz te ni, ám
a gaz da ság ban be kö vet ke zett vál to zá sok mind un ta lan „be gyû rûz tek” a ha di ipar ba is,
ope ra tív be avat ko zá sok ra kény sze rít ve a dön tés ho zó kat. A gaz da ság irá nyí tá si re form
ugyan alig öt év vel el in dí tá sa után el bu kott, de még a ha di ipar és a had se reg irá nyí -
tó i nak szem lé let mód ját is át ala kí tot ta: a ka to nai szem pont ok mel lett im már kö zel
egyen ran gú sze rep hez ju tot tak a gazdaság(osság)i as pek tu sok is. 

Ma gyar or szá gon a hat va nas évek ele jén – a szo ci a lis ta blokk töb bi or szá gá tól el -
té rõ en – a ha di ipart vis  sza csa tol ták a pol gá ri ter me lés hez, s ez zel pár hu za mo san fel -
szá mol ták az önál ló ha di ipa ri fõ ha tó sá got is.4 Eb ben a reintegrációban már sze re pet
ját szott a gaz da sá gos ság és a ha té kony ság kö ve tel mé nye is,5 amel lett, hogy anak ro -
nisz ti kus volt egy 80%-ban ci vil ter mé ke ket gyár tó szek tor el vá lasz tá sa a gaz da ság
töb bi ré szé tõl. Ek kor tól – szá mos spe ci á lis ki egé szí tés sel – az ál ta lá nos sza bá lyo zó -
rend szert al kal maz ták a ha di ipar ban is, ami sok kal ko mo lyabb vál to zást je len tett a
szek tor ban, mint ké sõbb az 1968-as re for mok.

A Var sói Szer zõ dés (VSZ) ke re té ben 1961-tõl be in dí tott nagy sza bá sú had se reg-
fej lesz té si prog ram je len tõs ha zai és szö vet sé ge si meg ren de lés sel lát ta el a ma gyar
ha di ipart. A ha di tech ni kai ter me lés ben a hatvanas évek kö zé pé re si ke rült ki ala kí ta ni
bi zo nyos faj ta nem zet kö zi mun ka meg osz tást és sza ko sí tást a Köl csö nös Gaz da sá gi Se -
gít ség Ta ná csa (KGST) Ha di ipa ri Ál lan dó Bi zott sá ga (HÁB) ko or di ná ci ó já val. Ez a ma -
gyar ipar szá má ra ki fe je zet ten elõ nyös volt, hi szen je len tõs és sta bil pi a cok hoz ju tott,
ami nek kö szön he tõ en az év ti zed má so dik fe lé ben év rõl-év re több ha di ipa ri cik ket tu -
dott ex por tál ni. A ki vi tel di na mi ká ját rá adá sul újabb pi a cok meg hó dí tá sa is se gí tet te:
1967-tõl a Kö zel -Ke let arab or szá ga i ban is mind több ma gyar gyár tá sú ka to nai ter mék
ta lált gazdára.6

Mind ezen té nye zõk nek kö szön he tõ en a ha di tech ni kai ér té ke sí tés 1970-ben 24%-
kal ha lad ta meg az egy év vel ko ráb bit, és kö zel két sze re se volt az 1966. évi nek. Öt év
alatt 18 mil li árd fo rint nyi ha di tech ni kai ter mé ket ér té ke sí tet tek a ha zai fegy ve res tes -
tü le tek nek és a kül pi ac okon. A ha di ipa ri te vé keny ség né hány ága zat ban 1970-re meg
is ha lad ta a gép ipa ron be lü li át la got: a köz le ke dé si esz kö zök gyár tá sá ból 7%, a hír -
adás tech ni ká ból 15%, a fém tö meg cikk-ipar -
ból 9% volt ka to nai célú.7 A het ve nes évek
el sõ fe lé ben tö ret le nül fej lõ dött to vább a
ma gyar ha di ipar. 1971–75 kö zött a ha di ipa -
ri ér té ke sí tés évi át la gos nö ve ke dé si üte me
8%-ot ért el. Éven te négy–hét mil li árd fo -
rint nyi, a IV. öt éves terv so rán (1971–75) kö -

4 Lásd er rõl Germuska (2003a).

5 Já vor (1993) 22. p. 

6 A kö zel -ke le ti ma gyar ha di tech ni kai ex port el sõ lé pé -

se i rõl lásd Germuska (2003b).

7 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv

idõ sza ká ban (1971) 3–4. p.
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zel 33 mil li árd fo rint nyi ha di tech ni kai cik ket si ke rült eladni.8 En nek meg fe le lõ en a ha -
di ipa ri ter me lés és ér té ke sí tés rész ará nya mind az ál la mi ipa ron, mind a gép ipa ron be -
lül nö ve ke dett. (1. áb ra. Az 1971 utá ni vis  sza esés oka az ipa ri és gé pi pa ri ter me lés ál ta -
lá nos nö ve ke dé se, ami mi att a ha di ipar na gyobb ter me lé si vo lu me ne is ki sebb rész -
arányt kép vi selt csak .)

1. ÁB RA. A ha di ipa ri ter me lés (ér té ke sí tés) ará nya a gép ipar, il let ve az ál la mi ipar tel jes
ter me lé sé hez viszo nyítva9

Az ál ta lá nos gaz da sá gi re form in téz ke dé sek adap tá ci ó ja so rán a ha di ipart irá nyí tó
ha tó sá gok cél ja mind vé gig az volt, hogy a ha té kony ság ja ví tá sa mel lett fenn le hes sen
tar ta ni a ter me lõ vál la la tok di rekt irá nyí tá sát. Ez a ket tõs cél ki tû zés szá mos el lent -
mon dás hoz ve ze tett, ame lyek jól mu tat ták a re form korlátait és vis  szás sá ga it is. A ha -
di ipar vizs gá la ta te hát al kal mas ar ra, hogy ed dig is me ret len, új szem pon to kat hoz zunk
be az 1968-as ma gyar kí sér let ta nul má nyo zá sá ba. Dol go za tom mal ar ra te szek kí sér le -
tet, hogy az 1968 és 1975 kö zöt ti idõ sza kot át te kint ve fel mér jem a me cha niz mus re -
form ha tá sa it a gaz da ság egy vi szony lag zárt szek to rá ban; be mu tas sam az új sza bá -

lyo zó rend szer nek a ha di ipar ra ki dol go zott
ki egé szí tõ ele me it; és ele mez zem a ha di -
tech ni kai ter me lést foly ta tó vál la la tok hely -
ze tét az új kö rül mé nyek kö zött.

8 A ha di ipa ri te vé keny ség 1975. év ben (1976) 3–5. p.

9 A ha di ipar hely ze té nek és szer ke ze té nek ala ku lá sa

1963-1967 évek kö zött (1968); A ha di ipar hely ze té nek

ala ku lá sa 1968. év ben (1969); A ha di ipar te vé keny sé ge

1969. év ben (1970); A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa a

III. 5 éves terv idõ sza ká ban (1971); A ha di ipa ri te vé keny -

ség 1971. év ben (1972); A ha di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben

(1973); A ha di ipa ri te vé keny ség 1973. év ben (1974); A ha -

di ipa ri te vé keny ség 1974. év ben (1975). 
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A GAZ DA SÁ GI RE FORM A HA DI IPAR BAN

A gaz da sá gi me cha niz mus re form já nak öt le te nem a had se reg vagy a ha di ipar ve ze tõ i -
nek fe jé ben szü le tett, s nem is tud ni ar ról, hogy eb ben a kör ben bár mi fé le vál toz ta tá si
igény je lent ke zett vol na. Ami per sze nem je len ti azt, hogy a ha di tech ni kai ter me lést
foly ta tó vál la la tok nál ne adód tak vol na prob lé mák a sza bá lyo zás bo nyo lult sá gá ból és
a túl zott köz pon to sí tás ból. E vál la la tok nak 1968 elõtt is te her té telt je len tet tek a nem
vagy alig ki hasz nált, ám ál la mi uta sí tás ra fenn tar tott ha di ipa ri ka pa ci tá sok, leg fel jebb
az így ke let ke zõ rá fi ze tést nem szám sze rû sí tet ték. A re form egyik ered mé nye te hát a
szek tor ban ép pen az volt, hogy pon to san ki kel lett mu tat ni a ci vil és ha di tech ni kai ter -
me lés jö ve del me zõ sé gét, s el kel lett kü lö ní te ni az uta sí tá sos és a pi a ci ter me lés bõl
adó dó eset le ges vesz te sé ge ket is.

Ke vés sé is mert, ám vizs gá la tunk szem pont já ból lé nye ges mo men tum, hogy a me -
cha niz mus re form elõ ké szí té se so rán 1965–66-ban két alap kon cep ció kris tá lyo so dott
ki: az „A” és „B” va ri áns. Az „A” vál to zat leg fon to sabb té zi se it úgy ös  sze gez het nénk,
hogy az uta sí tá so kat ki kell ik tat ni az irá nyí tá si rend szer bõl, köz ve tett sza bá lyo zás sal,
az anya gi ér de kelt ség re épít ve, na gyobb vál la la ti önál ló ság ra tá masz kod va ha té ko nyab -
ban mû köd tet he tõ a gaz da ság. A „B” vál to zat a terv uta sí tá so kat az irá nyí tá si rend szer
lé nye gé hez tar to zó és to vább ra is meg tar tan dó esz kö zé nek te kin tet te. Az elõ ké szí tõ
vi ták ban az „A” va ri áns ke re ke dett felül, és 1968. ja nu ár 1-jé vel az lé pett élet be a ci vil
gazdaságban.10 Ugyan ak kor a ha di ipar ban – gya kor la ti lag a „B” va ri ánst meg va ló sít va –
az uta sí tá sos irá nyí tá si rend szer fi no mí tott vál to za tát ve zet ték be az ál ta lá nos sza bá -
lyo zók adap tá lá sá val.

A re form in téz ke dé sek adap tá lá sa a ha di ipar ra

Az Or szá gos Terv hi va tal (OT) Ál ta lá nos Szer ve zé si (az az ka to nai) Fõ osz tá lya és a Hon -
vé del mi Bi zott ság (HB)11 ki in du ló pont ja ele ve az volt, hogy a hon vé de lem szük ség le -
te i nek ki elé gí té se az új gaz da sá gi me cha -
niz mus ban is vál to zat la nul alap ve tõ fel adat.
A fegy ve res erõk és tes tü le tek el lá tá sát, il -
let ve a nem zet kö zi ka to nai kö te le zett sé gek
tel je sí té sét a pi a ci tör vé nyek to vább ra sem
be fo lyá sol hat ják, te hát a terv uta sí tá sos irá-
nyí tást nem le het meg szün tet ni. A pi a ci
ha tá sok és a hon vé del mi ér de kek kö zött
tör  vény sze rû en fel lé põ el lent mon dá so kat
a gaz da ság irá nyí tó szer ve i nek kell ope ra -
tív in téz ke dé sek kel feloldaniuk.12

Az ebben az időben még rész le te i ben
ki nem  dol go zott re form el kép ze lé sek vár -
ha tó ha tá sát el sõk kö zött a Ma gyar Nép -
had se reg ve zér ka ra ér té kel te 1967 márciusá -

10 A me cha niz mus re form ki dol go zá sa so rán fel me rült

kon cep ci ók ról lásd rész le te sen Víg vá ri (1989).

11 A Hon vé del mi Bi zott ság a Mi nisz ter ta nács nak a vé -

del mi, ren dé sze ti és ha di ipa ri ügyek ben ki zá ró la go san el -

já ró szû kebb ka bi net je volt, amely szi go rú an tit kos jel leg -

gel mû kö dött. Ha tá ro za tai a Mi nisz ter ta nács dön té se i vel

egyen ran gú jog sza bály ok vol tak, ame lyek azon ban so ha

nyil vá nos köz löny ben nem lát tak nap vi lá got. El nö ke a

min den ko ri mi nisz ter el nök volt, tag jai pe dig a bel ügy mi -

nisz ter, a hon vé del mi, a ne héz ipa ri és a ko hó- és gé pi pa ri

mi nisz ter, va la mint az OT el nö ke. A Mun kás õr ség or szá -

gos pa rancs no ka ta nács ko zá si jog gal szin tén részt vett a

tes tü let mun ká já ban.

12 Dobák (1984) 9. p. 
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ban.13 A had se reg ve ze té se ért he tõ en elé ge dett volt a be já ra tott szisz té má val. A re form
elõtt ér vény ben lé võ cent ra li zált és terv uta sí tás ra épü lõ gaz dál ko dá si rend szer meg fe -
le lõ fel té te le ket biz to sí tott a ha di ipa ri ter me lés nek és a há bo rús fel ké szü lés nek. A vé -
de lem po li ti ka szem pont já ból el sõ ren dû igény volt, hogy az új gaz da sá gi me cha niz mus
meg in dí tá sá val sem gyen gül het az or szág ha di gaz dál ko dá si po ten ci ál ja, és csak olyan
gaz da ság irá nyí tá si rend szer lét re ho zá sa en ged he tõ meg, amely biz to sít ja ezen po ten -
ci ál ha té kony nö ve lé sét. Le szö gez ték ugyan ak kor, hogy a há bo rús gaz dál ko dás ra va ló
fel ké szü lés nem le het aka dá lya a me cha niz mus re form be ve ze té sé nek, és a moz gó sí tá si
fel ké szü lés min den in téz ke dé sé nek kom pa ti bi lis nek kell len nie az új fel té te lek kel.

A ve zér kar elem zé se – a nép had se reg gaz dál ko dá sát érin tõ, ehe lyütt nem rész -
le te zen dõ kér dé se ken túl – ki ter jedt a ha di tech ni kai ter me lést foly ta tó vál la la tok ra is.
A há bo rú (moz gó sí tás) ese té re ki épí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok és tar ta lé kok, ame lyek
szin ten tar tá sá hoz fog gal-kö röm mel ra gasz ko dott a had se reg, bé ke idõ ben csak rész -
le ge sen vet tek részt a ter me lés ben. Emi att fenn tar tá si költ sé ge ik nem vol tak arány ban
jö ve del me zõ sé gük kel. A terv uta sí tá sos rend szer ben a vál la la tok ugyan nem vol tak kü -
lö nö sen ér de kelt té té ve, ám a moz gó sí tá si ka pa ci tá sok fenn tar tá sa kü lön ter het sem
je len tett szá muk ra. Elõ re lát ha tó volt vi szont, hogy az új me cha niz mus ban a ki hasz -
ná lat lan ka pa ci tá sok és a fel hal mo zott kész le tek ron ta ni fog ják az ered mé nyes sé gi
mu ta tó kat. Ezért a ve zér kar a kö vet ke zõ alap el ve ket fo gal maz ta meg: a ha di ipa ri ka -
pa ci tá sok és tar ta lé kok fenn tar tá sá val já ró költ sé gek és anya gi több let rá for dí tá sok ne
hoz zák hát rá nyos hely zet be az ilyen ter me lés re ki je lölt vál la la to kat; a ha di ipa ri ka pa -
ci tá sok bé ke ter me lés ben va ló fel hasz ná lá sa nem je lent het kü lön jö ve del mi for rást; a
ha di ipa ri ka pa ci tá sok és tar ta lé kok fenn tar tá sá ra kö te le zett vál la la to kat ér de kelt té kell
ten ni azok meg õr zé sé ben és szin ten tar tá sá ban.

A ka pa ci tás meg õr zé sé nek költ sé ge it te hát nem szán dé koz tak a vál la lat ra ter hel ni.
A ha di tech ni kát gyár tó vál la la tok nál rá adá sul olyan több let költ sé gek is adód tak, ame -
lyek a ci vil vál la la tok nál ele ve nem je lent kez tek. Így pél dá ul a füg get le ní tett stá tus -
ban fog lal koz ta tott ipar szer ve zé si elõ adók, pol gá ri vé del mi be osz tot tak és fegy ve res
ipa ri õrök fi ze té se, a ha di ipa ri törzs gár da meg tar tá sa pol gá ri ter mé kek gyár tá sa
ese tén, a ha di ipa ri gyárt má nyok do ku men tá ci ó já nak nyil ván tar tá sa és rend sze res,
nap ra kész pon to sí tá sa. Mind eze ket a köz pon ti uta sí tás nyo mán ke let ke zõ plusz költ -
sé ge ket fel tét le nül ál la mi költ ség ve tés bõl meg té rí ten dõ nek tar tot ta a vezérkar.14

A ma gyar gaz da sá gi és ka to nai ve ze tés nek még egy igen je len tõs kö rül mény re
kel lett te kin tet tel len nie: a KGST-n be lü li ha di tech ni kai együtt mû kö dés ér de ke i re.

A blokk töb bi or szá gá ban ugyan is még a
ci vil szek tor ban sem ter vez tek ha son ló
mély sé gû vál toz ta tá so kat, nem hogy a ha -
di ipar ban. Ezért az OT ka to nai fõ osz tá lya
már a me cha niz mus re form elõ ké szí té si
sza ka szá ban ki je löl te a vál toz ta tá sok kor -
látait: „… a szo ci a lis ta ál lam köz vet len be -

13 Ma gyar Nép had se reg (MN) Ve zér ka ra 4. Cso port fõ -

nök ség: A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a nép gaz da ság

kap cso la tá nak vár ha tó ala ku lá sa az új gaz da sá gi me cha -

niz mus ban. 1967. már ci us. Had tör té ne ti Le vél tár (HL)

MN 1967/T 102/05/541.

14 Uo.
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avat ko zá sát, irá nyí tá sát a ha di tech ni kai ter me lés te rü le tén biz to sí ta ni kell, sõt a vár -
ha tó el len ha tás ok ér vé nye sü lé se, meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben to vább kell tö ké le te sí -
te ni a ha di tech ni ka elõ ál lí tá sá val kap cso la tos köz pon ti irá nyí tás és ter ve zés módsze -
rét.”15

Ma gyar or szág nem zet kö zi szer zõ dé se sek ben vál lalt ha di tech ni kai kö te le zett sé -
ge i nek tel je sí té se ér de ké ben 1967 már ci u sá ban az OT irány el vek ben rög zí tet te az új
gaz da sá gi me cha niz mus kö rül mé nyei kö zött ér vény be lé põ mun ka ren det. (Ezt rö vid -
del ké sõbb a Ha di ipa ri Kor mány bi zott ság ha tá ro za ti lag tet te a ha di tech ni kai nem zet -
kö zi együtt mû kö dés alapelveivé.16) Az irány el vek ös  sze ál lí tói va ló szí nû sí tet ték, hogy
az új rend szer ben a vál la la tok a ter me lé keny ség nö ve lé se és az ön költ ség csök ken té se
ér de ké ben a nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl adó dó elõ nyö ket is sze ret nék ki hasz nál ni.
Az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya ugyan ak kor ki zárt nak tar tot ta, hogy a KGST
HÁB ke re té ben már meg kö tött nem zet kö zi meg ál la po dá sok ból bár mi fé le gaz da sá gos -
sá gi szem pont ok alap ján ki le hes sen hát rál ni. Sõt le szö gez ték, hogy „kö te le zett sé ge ink
ma ra dék ta lan tel je sí té se alap ve tõ fel adat ma rad az el kö vet ke zõ, 1970-ig ter je dõ idõ re.
A gaz da sá gos sá gi szem pont ok új sze rû vizs gá la tát már most is fo ko za to san, de fõ leg
az 1970 utá ni ha di tech ni kai ter me lés nél és fej lesz tés nél, az ez zel kap cso la tos nem zet -
kö zi együtt mû kö dés nél kell el vé gez ni. […] A vál la la ti dön té sek ben ki fe je zõ dõ önál ló -
sá got […] a még meg nem kö tött nem zet kö zi két ol da lú meg ál la po dá sok nál kell ér vé -
nyesíteni.”17

A terv hi va tal táv la ti (1970 után ra vo nat ko zó) prog nó zi sa sem volt sok kal de rû lá -
tóbb a tá bo ron be lü li együtt mû kö dést il le tõ en: „A je len le gi hely ze tet fi gye lem be vé ve
az új me cha niz mus mód sze rei a kül sõ kap cso la tok nál nem ér vé nye sül nek olyan gyor -
san, mint az or szá gon be lü li kap cso la tok nál. […] … elõbb-utóbb [ugyan] szük sé ges sé
vá lik a nem zet kö zi együtt mû kö dés me cha niz mu sá nak re form ja is, […] a kö ze li idõ -
szak ban [azon ban] nem szá mít ha tunk ar ra,
hogy lé nye ges, gyors vál to zá sok kö vet kez -
nek be a KGST-n be lül. […] Eb bõl kö vet ke -
zik, hogy a ha zai me cha niz mus alap ján a
ha di ipar te rü le tén be ve ze tés re ke rü lõ új
mód sze rek (ame lyek min de nek elõtt egy-
egy kér dés jobb elõ ké szí té sé vel, a gaz da sá -
gi-mû sza ki té nye zõk kö rül te kin tõbb fel mé -
ré sé vel pá ro sul nak) nem min den eset ben
lesz nek össz hang ban a KGST-n be lü li or -
szá gok kö zöt ti együtt mû kö dés módsze -
rével.”18

Az OT je lez te, hogy a ter me lõ vál la -
la tok önál ló sá gát és egye di dön té si jo gát
szá mos té nye zõ kor lá toz ta a nem zet kö zi
együtt mû kö dés te rén (is), mint pél dá ul: a

15 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tály: Az új gaz da sá gi

me cha niz mus alap el ve i nek ér vé nye sí té se a ha di ipa ri nem  -

zet kö zi együtt mû kö dés ben. 1967. már ci us. Ma gyar Or -

szá gos Le vél tár (MOL) XIX-F-17-s 40. d.

16 Pénz ügy mi nisz té ri um: Gaz da sá gi me cha niz mus re -

form  já nak elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban a fegy ve res tes -

tü le tek, va la mint a ha di tech ni ka te rü le tén a Hon vé del mi

Bi zott ság és Gaz da sá gi Bi zott ság ha tá ro za tok alap ján el -

vég zen dõ to váb bi fel ada tok. 1967. au gusz tus. MOL

XXIX-L-5-b 52. d. 

17 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tály: Az új gaz da sá gi

me cha niz mus alap el ve i nek ér vé nye sí té se a ha di ipa ri nem -

zet kö zi együtt mû kö dés ben. 1967. már ci us. MOL XIX-F-

17-s 40. d.

18 Uo. A kö vet ke zõ idé zet ugyan in nen.
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hon vé de lem anya gi-mû sza ki fel tét ele i nek ma xi má lis biz to sí tá sa; a ka to na po li ti kai
szem pont ok ér vé nye sí té se a ha di tech ni kát elõ ál lí tó ter me lõ ka pa ci tá sok lét re ho zá sá ra;
az or szág de vi za hely ze te, ami eset leg egyes ha di tech ni kák ha zai gyár tás meg szer ve zé -
sét el en ged he tet len né te szi; a ka to nai ti tok tar tás sza bá lya i nak be tar tá sa. A terv hi va tal
mind ezek alap ján leg in kább ar ra lá tott le he tõ sé get, hogy a kü lön fé le nem zet kö zi sza -
ko sí tá si és gyár tás ko ope rá ci ós dön té sek elõ ké szí té se so rán meg hall gas sák az érin tett
ma gyar vál la lat ve ze tõ it és szak ér tõ it. Ki mon da tott az is, hogy a „vál la lat nél kül õt
érin tõ gaz da sá gi-pénz ügyi kö vet kez mén  nyel já ró fel adat vál la lás nem esz kö zöl he tõ”.
A vál la la ti ér de kek és egyéb spe ci á lis szem pont ok ös  sze han go lá sát to vább ra is a Ha di -
ipa ri Kor mány bi zott ság nak (HKB) kel lett ellátnia,19 amely a KGST-együtt mû kö dé si
ügyek ko or di ná lá sát is vé gez te. Vál to zás csak an  nyi ban volt vár ha tó a re form be ve ze -
té sét kö ve tõ en, hogy a HKB az elõ ter jesz té sek egy ré szét a sza ko sí tás ban vagy gyár -
tás ko ope rá ci ó ban anya gi lag is ér de kelt vál la la tok kal dol goz za (dol goz tat ja) ki. Az OT
a kel lõ en meg ala po zott táv la ti (vál la la ti) dön tés ho za tal ér de ké ben kí vá na tos nak tar tot -
ta, hogy a Hon vé del mi Mi nisz té ri um (HM) ve zér ka ri vo na lon, a HKB pe dig a KGST
Ha di ipa ri Ál lan dó Bi zott sá gá ban szor gal maz za a ha di tech ni kai ter mé kek pers pek ti -
vi kus nó men kla tú rá já nak rend sze res EFEF-ajánláskénti20 ki dol go zá sát és pon to sí -
tá sát.

A KGST HÁB ke re tén be lü li nem zet kö zi együtt mû kö dés fon tos te rü le te volt még
a táv la ti ter me lés-fej lesz té si és be ru há zá si ter vek ös  sze han go lá sa, ami ugyan csak alap -
ja i ban ha tá roz ta meg egy-egy ter me lõ vál la lat hos  szú tá vú le he tõ sé ge it. A ter ve ket a
HÁB ke re te in be lü li egyez te tés és ös  sze han go lás cél já ból a tag or szág ok nak meg kel lett
kül de ni ük a KGST Iro da Ha di ipa ri Osz tá lyá nak. Az osz tály tól vis  sza ka pott ös  sze sí tés
alap ján le he tett meg is mer ni a töb bi tag or szág táv la ti el kép ze lé se it, és az ér de kelt vál -
la la tok be vo ná sá val ki ala kí ta ni a terv egyez te tõ tár gya lás ra a ma gyar ál lás pon tot. 

A nem zet kö zi kö te le zett sé gek re vo nat ko zó an a már ci u si terv hi va ta li irány el ve -
ket ala pul vé ve 1967 má ju sá ban fo gad ta el
a Hon vé del mi Bi zott ság „a fegy ve res erõk
és tes tü le tek anya gi-tech ni kai el lá tá sá nak,
va la mint a ha di ipar ter ve zé sé nek és gaz -
dál ko dá sá nak el ve i rõl a gaz da ság irá nyí tás
új rend  sze ré ben” cí mû (13/187/1967. sz.) ha -
tá rozatát.21 Az el vi ke re te ket rög zí tõ HB-
ha tározat, ame lyet szin tén az OT ka to nai
fõ osz tá lya dol go zott ki, ket tõs célt je lölt
meg: egy részt nö ve ked jék a fegy ve res tes -
tü le tek önál ló sá ga, és esz kö ze ik kel sza ba -
don ren del kez ze nek; más részt a gaz dál ko -
dás rend  sze re olyan le gyen, hogy csak a
leg szük sé ge sebb pon to kon és mér ték ben
tér jen el a nép gaz da ság egé szé re ér vé nyes

19 A HKB mun ká já ban az OT, a Hon vé del mi Mi nisz té ri -

um, a Ko hó- és Gé pi pa ri Mi nisz té ri um és a Kül ke res ke -

del mi Mi nisz té ri um kép vi se lõi vet tek részt.

20 EFEF: a Var sói Szer zõ dés Egye sí tett Fegy ve res Erõ i -

nek Fõ pa rancs nok sá ga.

21 A ha tá ro zat a HB anya ga i nak ku ta tá si kor lá to zá sai

mi att nem áll ren del ke zés re, csak ter ve ze te, il let ve a ha tá -

ro zat ki vo na ta. OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Elõ -

terjesztés(-tervezet) a Hon vé del mi Bi zott ság hoz. 1967.

már ci us., il let ve Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um Ipar szer ve zé si

Fõ osz tá lya: Fel jegy zés NIM Igaz ga tá si Fõ osz tály, Za vadz ky

Je nõ fõ osz tály ve ze tõ elv társ ré szé re – HB-határozat ha  di -

tech ni kai te vé keny ség rõl a gaz da ság irá nyí tás új rend  sze -

ré ben. MOL XIX-F-17-s 25. d.
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me cha niz mus tól, az ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek ne za var ják a ha tó sá gi be avat ko zá -
sok tól men tes gaz da sá gi szek tort.

A ha tá ro zat két fõ rész bõl állt: a fegy ve res tes tü le tek anya gi és tech ni kai el lá tá sa
ter ve zé sé nek és gaz dál ko dá sá nak el ve i bõl, il let ve a ha di ipar ter ve zé sé nek és gaz dál ko -
dá sá nak el ve i bõl. (Mi vel szem pon tunk ból csak az utób bi ér de kes, ki zá ró lag ezt is mer -
te tem rész le te seb ben.)

A ha tá ro zat le szö gez te, hogy a ha di ipar te rü le tén olyan gaz dál ko dá si és ter ve zé si
rend szert kell meg te rem te ni, amely biz to sít ja, hogy a vál la la tok nál a ha di tech ni kai ter -
me lés és fej lesz tés gaz da sá gos sá ga el ér je leg alább a pol gá ri te vé keny sé gük bõl adó dó
át la gos ered mé nyes sé gü ket; a vé de lem szem pont já ból nél kü löz he tet len, ám az adott
vál la lat nak gaz da ság ta lan fel ada tok ból adó dó prob lé má kat a kor mány zat nak kell meg -
ol da nia.

Rög zí tet ték, hogy a leg fon to sabb ha di tech ni kai fel ada to kat a Hon vé del mi Bi zott -
ság hagy ja jó vá, és uta sí tás for má já ban ad ja ki. A kö zép tá vú terv kö te le zõ mu ta tói kö zé
a kö vet ke zõk tar toz tak: a leg fon to sabb ha di tech ni kai ter mé kek ter me lé se és el osz tá sa,
ös  sze von tan az egész terv idõ szak ra; a leg fon to sabb mû sza ki fej lesz té si té mák a fej -
lesz tés be fe je zé sé nek ha tár ide jé vel; az ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott egye di
nagy be ru há zások ka te gó ri ájá ba tar to zó ha di tech ni kai be ru há zá sok té mán ként; az ex -
port szál lí tá sok kal kap cso la tos sza bá lyo zók (pél dá ul szub ven ci ók, egy ös  szeg ben).

A rö vid tá vú ha di tech ni kai ter vet az ope ra tív irá nyí tás esz kö ze ként aposzt ro fál ta
a ha tá ro zat. A ki emelt fel ada to kat (a szá mí tá si anya gul szol gá ló éves terv szer ves ré -
sze it) a HB uta sí tá sos jel leg gel hagy ta jó vá: éven te 30–40 ki emelt ter mé ket és ugyan -
en  nyi fej lesz té si fel ada tot. Az uta sí tá sok a kö vet ke zõk re ter jed tek ki: a leg fon to sabb
ha di tech ni kai ter mé kek ter me lé se és el osz tá sa; a leg fon to sabb mû sza ki fej lesz té si
fel ada tok; az ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott vagy tá mo ga tott újon nan in du ló
ha di tech ni kai be ru há zá sok; a ha di tech ni kai mû sza ki fej lesz té si fel ada tok fi nan szí ro zá -
sá hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zök; szük ség sze rin ti egyéb in téz ke dé sek (pél dá ul
a vál la la ti szem pont ból gaz da ság ta lan fel ada tok fi nan szí ro zá sa).

A ha di tech ni kai ter mé kek sa já tos jel le gé re hi vat koz va a ha tá ro zat en ge dé lyez te
„ösz tön zõ kü lön nye re ség” fel szá mí tá sát egy részt a kö tött gaz dál ko dás ból ere dõ hát -
rá nyok el len sú lyo zá sá ra, más részt an nak a gép ipar ban al kal ma zott elv nek az ér vé nye -
sí té sé re, mi sze rint az át la gos nál kor sze rûbb ter mék nél in do kolt a ma ga sabb nye re ség -
szá za lék meg ál la pí tá sa.

A ha di tech ni kai ter me lés ösz tön zé se ér de ké ben plusz nye re ség kul csok be épí té -
sét en ge dé lyez ték: lõ sze rek nél és mû sza ki rob ba nó anyag ok nál +4%-ot; fegy ve rek nél
+2,5%-ot; hír adás tech ni kai esz kö zök nél és mû sze rek nél +2%-ot; egyéb ha di tech ni kai
esz kö zök nél +1%-ot.

A ha di tech ni kai te rü le tén a ha tó sá gi ex port-im port en ge dé lye zés sel kap cso la tos
fel ada to kat a Kül ke res ke del mi Mi nisz té ri um ra (KKM) bíz ták. E fel ada tok kö zé tar to zott
egye bek mel lett a Var sói Szer zõ dé sen kí vü li or szá gok ba tör té nõ ex port nál a kor mány -
za ti en ge dé lye zé sek le bo nyo lí tá sa, va la mint szov jet li cenc alap ján gyár tott ter mé kek
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ese tén a szov jet en ge dé lyek be szer zé se. A ha di tech ni kai kül ke res ke del mi fel ada tok le -
bo nyo lí tá sát az er re a cél ra ko ráb ban lét re ho zott Tech ni ka Kül ke res ke del mi Vál la lat ra
(TKV) bíz ták. A ha tá ro zat ar ra is ki tért, hogy ha ha di tech ni kai ter mék ex port ja mi att
egy vál la lat szub ven ci ó ra szo rul, ak kor a ha di tech ni kai te vé keny sé gét a ci vil ter me lé -
sé tõl el kü lö nít ve kell vizs gál ni. Eh hez pon to san de fi ni ál ták is, hogy mi szá mít ha di -
tech ni kai ter mék nek és szolgáltatásnak.22

A mû sza ki fej lesz tés fi nan szí ro zá sá ban lé nye ges vál to zást nem ho zott a HB-
határozat. A fej lesz té se ket a tény le ges rá for dí tás mér té ké ben a gyárt mány fej lesz té si
alap ból, ka mat men tes hi tel bõl kel lett fe dez ni, ami a so ro zat gyár tás so rán té rül meg.23

(El len tét ben a ci vil szek tor ban meg szo kott mód tól, ahol a ter mék cso por tok alap ján
szá za lé ko san meg ál la pí tott és az ár ban kép zõ dõ mû sza ki fej lesz té si alap ból fi nan szí roz -
ták.) A gyárt mány fej lesz té si alap ból azon ban a vál la la tok a tech no ló gia kor sze rû sí té sét
nem fi nan szí roz hat ták, ar ra esetenként kü lön költ ség ve té si jut ta tást kel lett igé nyel ni.

A ha di tech ni kai be ru há zá sok le bo nyo lí tá sá nak elõ írá sá nál nem tér tek el az ál ta -
lá nos gya kor lat tól. Az uta sí tá sos jel leg és a ha tár idõk be tar tá sá nak kü lö nös fon tos sá ga
mi att azon ban az át la gos nál ked ve zõbb pre fe ren ci á kat kí ván tak biz to sí ta ni.

A ki épí tett ha di tech ni kai ka pa ci tá sok üzem ké pes ál la pot ban va ló meg õr zé sé nek
kö te le zett sé gét vál to zat la nul fenn tar tot ták. A hasz ná la ton kí vü li (ún. hi deg tar ta lék ba
he lye zett) ál ló- és for gó esz kö zök kon zer vá lá sa és rak tá ro zá sa mi att je lent ke zõ több -
let köl té se ket 1968. ja nu ár 1-jei ha tál  lyal az ál la mi költ ség ve tés re ter hel ték, és a vál la la tok
fel men tést kap tak ezen esz kö zök ér ték csök ke né si le írá sá nak, il let ve esz köz le kö té si já ru -
lé ká nak költ ség ként va ló el szá mo lá sa alól. 

A to váb bi rész le tek ki dol go zá sá nak
ko or di ná lá sá ra az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si
Fõ  osz tá lya ka pott fel ha tal ma zást.

A ha di tech ni kai ter ve zés mód sze ré nek
és me ne té nek, a mû sza ki fej lesz tés fi nan -
szí ro zá si rend sze ré nek, az ár rend szer nek,
a ha di tech ni kai be ru há zá sok rend jé nek, a
ha di tech ni kai ka pa ci tá sok meg õr zé sé nek,
va la mint a spe ci á lis ex port-im port kér dé -
se i nek a sza bá lyo zá sát az érin tett tár  cák
a nyár fo lya mán dol goz ták ki. Et tõl füg -
get le nül 1967. jú ni us vé gén a KGM – az is -
mer te tett HB-határozat, va la mint egyes
OT-ál lás fog la lás ok alap ján – elõ ze tes tá jé -
koz ta tót adott ki ha di tech ni kai ter me lést
foly ta tó vál la la tai szá má ra az új gaz da ság -
irá nyí tá si rend szer ben ér vé nyes ha di ipa ri
ter ve zé si és gaz dál ko dá si elvekrõl.24 Ar ról,
hogy a vál la la tok kal is mer te tett új el vek ki -

22 Ha di tech ni kai ter mék nek és szol gál ta tás nak mi nõ sül -

tek mind azon kész- és fél kész (fegy ver, lõ szer, pán cé los-

tech ni kai, va la mint ka to nai fi nom me cha ni kai, op ti kai,

hír adás tech ni kai, lokátortechnikai, re pü lõ tech ni kai, gép -

jár mû, mû sza ki vegy vé del mi és egész ség ügyi) ter mé kek,

il let ve ezek al kat ré szei és ja ví tá sai, ame lyek köz vet le nül

vagy köz vet ve a fegy ve res erõk és tes tü le tek, to váb bá a

spe ci á lis kül ke res ke de lem cél ja it szol gál ták, és pol gá ri for -

ga lom ba nem, vagy csak kü lön en ge dél  lyel ke rül het tek. Uo.

23 A ha tá ro zat ban ki fej tett ér ve lés sze rint a szek tor jel le -

gé bõl, a sza ka szos ter me lés bõl adó dó an ál ta lá ban ak kor

kép zõ dött mû sza ki fej lesz té si alap, ami kor alig folyt fej -

lesz tés, a fej lesz tés idõ sza ká ban vi szont ép pen hogy mi -

ni má lis alap állt vol na ren del ke zés re.

24 KGM Terv- és Mun ka ügyi Fõ osz tály: Tá jé koz ta tó. A ha  -

di ipar ter ve zé sé nek és gaz dál ko dá sá nak el vei a gaz da ság -

irá nyí tás új rend sze ré ben. 1967. jú ni us 27. MOL XXIX-F-

207-b 17. d.
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vál tot tak vol na va la mi lyen re ak ci ót, egy elõ re nin csen tu do má sunk, ami ta lán a szek -
tor ka to nás fe gyel mé vel ma gya ráz ha tó.

1967 au gusz tu sá ban a Pénz ügy mi nisz té ri um (PM) mun ka prog ra mot ál lí tott ösz  -
sze a gaz da sá gi re form elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban a fegy ve res tes tü le tek és a ha di -
ipar te rü le tén el vég zen dõ feladatokról.25 En nek fõ pont ja it azért ér de mes idéz ni, mert
ezek bõl ki de rül, va ló já ban hány fé le kér dés ben kel lett ope ra tív in téz ke dést hoz ni a
had se reg és a ha di ipar zök ke nõ men tes mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz. A re form in téz -
ke dé sek HB ál tal jó vá ha gyott irány el ve it a kö vet ke zõ té mák ban és te rü le te ken kel lett
vég re haj tá si uta sí tá sok ká ki dol goz ni. 

A fegy ve res tes tü le tek anya gi-tech ni kai el lá tá sá val kap cso lat ban: a fegy ve res tes -
tü le tek el lá tá sá nak új ter ve zé si rend sze re; a K–II. és ÁRHI (az az a fegy ve res erõk és
tes tü le tek, to váb bá bün te tés-vég re haj tás, va la mint tar ta lék gaz dál ko dá si) be ru há zá sok. 

A ha di tech ni kai ter ve zés sel és gaz dál ko dás sal kap cso lat ban: a ha di tech ni kai ter -
ve zé si kér dé sek; a ha di tech ni kai ter mé kek re vo nat ko zó szál lí tá si szer zõ dés kö té si kö -
te le zett sé gek; a spe ci á lis kül ke res ke de lem; a mû sza ki fej lesz tés fi nan szí ro zá sa; a ha di -
tech ni kai be ru há zá sok; a hasz ná la ton kí vül he lye zett ha di tech ni kai ka pa ci tá sok fi nan -
szí ro zá sa; a nem zet kö zi együtt mû kö dés; az in for má ció- és adat szol gál ta tá si rend szer;
a ja ví tó vál la la tok anyag- és kész let gaz dál ko dá sa; a ha di tech ni kai ter mé kek új ára i nak
ki ala kí tá sa.

A sza bá lyok ki dol go zá sa 1967 õszén zaj lott le, egé szen szûk szak mai kör ben.
Nem tud ni ar ról, hogy a Ma gyar Nép had se reg Ve zér ka rán, az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si
Fõ osz tá lyán, a Pénz ügy mi nisz té ri um Tes tü le ti Szer vek Önál ló Osz tá lyán, a Ma gyar
Be ru há zá si Bank II. sz. (bi zal mas) fi ók ján, a Ko hó- és Gé pi pa ri Mi nisz té ri um (KGM)
Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lyán és a Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um (NIM) Ipar szer ve zé si
Fõ osz tá lyán kí vül más ér dem ben részt vett vol na az egyez te té sek ben. Ta lán meg fe le -
lõ do ku men tu mok hi á nyá ban, de egy elõ re nem lel tem nyo mát an nak, hogy a Ma gyar
Szo ci a lis ta Mun kás párt (MSZMP) Köz pon ti Bi zott sá ga il le té kes osz tá lyai be le szól tak
vol na. A gaz da sá gi me cha niz mus re form vé del mi szek tor ra gya ko rolt ha tá sá nak vizs -
gá la ta – úgy tû nik, mind vé gig – a ka to nai és gaz da sá gi szak irá nyí tás ter ré nu ma ma -
radt. A párt ve ze tés sem fog lal ko zott sem mi lyen for má ban e kér dé sek kel. Ki zá ró lag az
MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga 1967. no vem ber 28-i ülé sén, a hon vé de lem hely ze té rõl
szó ló je len tés kap csán ke rült szó ba érin tõ -
le ge sen a moz gó sí tás ese té re fenn tar tott
ha di ipa ri ka pa ci tá sok hely ze te. Ám en nél
is mind ös  sze an  nyit ál la pí tott meg ös  sze -
fog la ló zár sza vá ban Ká dár Já nos, hogy a
ha di ipa ri cik kek elõ ál lí tá sát a to váb bi ak -
ban is fo lya ma to san ter me lõ és nem el kü -
lö ní tett, moz gó sí tás ese tén új ra in dí tan dó
üze mek kel kell megoldani.26

25 PM: Gaz da sá gi me cha niz mus re form já nak elõ ké szí té sé  -

vel kap cso lat ban a fegy ve res tes tü le tek, va la mint a ha di -

tech ni ka te rü le tén a Hon vé del mi Bi zott ság és Gaz da sá gi

Bi zott ság ha tá ro za tok alap ján el vég zen dõ to váb bi fel ada -

tok. 1967. au gusz tus. MOL XXIX-L-5-b 52. d. 

26 Jegy zõ könyv az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga 1967. no -

vem ber 28-i ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 5. cs. 440. õ. e. 98–

114. p. A Czinege La jos ál tal az ülés re be ter jesz tett írá sos je -

len tés hi ány zik a jegy zõ könyv mel lõl.
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Az 1968. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes sza bá lyo zó rend szer

A ha di ipa ri szek tort érin tõ re form in téz ke dé sek mint egy ös  szeg zé se ként az OT Ál ta -
lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya 1967 de cem be ré ben ad ta ki a ha di tech ni kai ter ve zés új
rendjét.27

Az új szisz té ma in dok lá sá ban a terv hi va tal nak a nem zet kö zi együtt mû kö dés sza -
bá lyo zá sá nál már meg is mert ál lás pont ja kö szönt vis  sza: „A ha di tech ni kai te vé keny ség
a leg szo ro sabb kap cso lat ban áll a vé del mi ága zat alap ve tõ cél ki tû zé se i vel. Eze ket a fel -
sõbb párt- és kor mány szer vek hagy ják jó vá, és ezért in do kolt, hogy a leg fon to sabb ha -
di tech ni kai és fej lesz té si fel ada tok […] a ha di tech ni kai te vé keny ség ter vé hez kap cso lód -
va kö te le zõ jel leg gel, il let ve uta sí tá sok for má já ban ke rül je nek meg va ló sí tás ra. Ha bár
emel lett cé lul tûz tük ki, hogy a ha di tech ni kai ter ve zés és gaz dál ko dás rend sze re az új
me cha niz mus ban olyan le gyen, hogy a gaz da sá gi ösz tön zõk a ha di tech ni kai fel ada tok
meg ol dá sá nak irá nyá ba has sa nak, és el té rés csak a szük sé ges mér ték ben le gyen, még -
is – a vé del mi fel ada tok sa já tos jel le ge mi att – fenn áll az a kö rül mény, hogy e te rü le ten
a vál la la ti és tár sa dal mi ér dek ne he zeb ben han gol ha tó össze.”28

A ha di tech ni kai vál la la tok moz gás te rét a hon vé del mi ér de kek re hi vat koz va igen -
csak szûk re szab ták. A leg fon to sabb fel ada tok ra vo nat ko zó an dön tõ sze re pük ma radt
az elõ írá sok nak és uta sí tá sok nak. Az 1967. má ju si HB-határozathoz ké pest új elem -
ként je lent meg a hos  szú tá vú (10–15 éves) ha di tech ni kai terv kon cep ció ki dol go zá sá -
nak igé nye, amely nek csak ori en tá ló sze re pet szánt a terv hi va tal. Kö te le zõ jel le gû ek
vol tak vi szont a kö zép tá vú (5 éves) ha di tech ni kai te vé keny ség ter vei, ame lye ket a HB
ha gyott jó vá, és el sõ sor ban a ter me lés re va ló fel ké szü lést szol gál ták. A rö vid tá vú (éves)
ha di tech ni kai terv nél a HB a terv hez kap cso ló dó an uta sí tás for má já ban hagy ta jó vá a
ki emelt fel ada to kat. Az uta sí tás tól csak úgy le he tett el tér ni, ha a HB mó do sí tot ta.

A komp lex hos  szú tá vú ha di tech ni kai terv cél ja a pers pek tí vák meg ha tá ro zá sa
volt, el sõ sor ban a nép gaz da sá gi hos  szú tá vú ter vek kel va ló össz hang ér de ké ben, va la -
mint hogy az egyes nép gaz da sá gi ága za tok fej lesz té si kon cep ci ó i nak ki dol go zá sá nál
a vé del mi szem pon to kat ér vé nye sí te ni le hes sen.

A kö zép tá vú terv szab ta meg a kö vet ke zõ öt év fej lõ dé sét és fel ada ta it: a ha zai
fegy ve res erõk és tes tü le tek igé nyei a KGST ke re tén be lül egyez te tett ha di tech ni kai
nó men kla tú ra sze rint; a KGST ke re tei kö zött mul ti la te rá li san és két ol da lú an egyez te tett
sza ko sí tá si és terv fel ada tok ról szó ló kor mány egyez mé nyek; a sza ko sí tá si és ko ope rá -

ci ós szer zõ dé sek; és a ha zai ter me lé si és
fej lesz té si le he tõ sé gek fi gye lem be vé te lé vel.

A kö zép tá vú ha di tech ni kai terv ter -
me lé si és el osz tá si, mû sza ki fej lesz té si, be -
ru há zá si, va la mint ipa ri spe ci á lis im port
fe je ze tek bõl állt ös  sze, to váb bá tar tal maz ta
a terv hez kap cso ló dó sza bá lyo zó esz kö zö -
ket s azok vár ha tó nagy ság rend jét. A ha di -
tech ni kai ter me lé si és el osz tá si terv fe je zet

27 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tály: A ha di tech ni kai te -

vé keny ség új ter ve zé si rend jé nek sza bá lyo zá sa. 1967. de -

cem ber. MOL XIX-F-17-s 25. d. A sza bá lyo zó rend szer to -

váb bi rész le te i rõl, va la mint azok ké sõb bi vál to zá sa i ról lásd

Csobay (1998).

28 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tály: A ha di tech ni kai

te vé keny ség új ter ve zé si rend jé nek sza bá lyo zá sa. 1967.

de cem ber. MOL XIX-F-17-s 25. d.
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kö te le zõ terv mu ta tók ból és szá mí tá si anyag ból állt. Az elõb bi a nó men kla tú rá ból ki -
vá lasz tott leg fon to sabb ha di tech ni kai ter mé kek ter me lé sé nek és el osz tá sá nak sa rok -
szá ma it tar tal maz ta ös  sze von tan az egész terv idõ szak ra. A szá mí tá si anyag ér ték mu -
ta tók ból állt: a kö te le zõ ter mé kek éven kén ti bon tá sú, va la mint az egyéb ter mé kek
rész ben men  nyi sé gi, rész ben ér ték sze rin ti fel so ro lá sá ból. A mû sza ki fej lesz té si terv
szin tén két rész re bom lott: a szá mí tá si anyag jel le gû ku ta tá si kí sér le ti terv re, il let ve
az új gyárt mány-be ve ze té si terv re, amely ben vi szont már kö te le zõ mu ta tók is sze re -
pel tek. A ki emelt mû sza ki fej lesz té si té má kat (pon tos be fe je zé si ha tár idõ vel) szin tén
a HB hagy ta jó vá.

A ha di tech ni kai be ru há zá si terv ré sze ma radt a meg fe le lõ ága zat ál ló esz köz-fej -
lesz té si ter vé nek. E terv tar tal maz ta a Hon vé del mi Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott je len tõs
be ru há zá sok kö te le zõ sa rok szá ma it (a be ru há zás elõ i rány za ta, a hi tel fel vé tel fel tét elei
stb.), va la mint szá mí tá si anyag ként a ki sebb vo lu me nû be ru há zá sok fõ szá ma it (költ -
ség elõ i rány za tuk a lét re ho zan dó ka pa ci tás és az üzem be he lye zés ada ta i val).

A ha di ipar spe ci á lis im port ter vé ben ös  sze sí tet ten és éven kén ti bon tás ban is kö -
zöl ni kel lett a ha di tech ni kai fel ada tok vég re haj tá sá hoz el en ged he tet len, a spe ci á lis kül -
ke res ke de lem csa tor ná in ke resz tül be szer zen dõ al kat ré szek és anya gok meg vá sár lá -
sá hoz igé nyelt de vi za ke re tet.

A kö zép tá vú terv szö ve ges ré szé ben ki kel lett tér ni a ha di tech ni kai fel ada tok
vég re haj tá sá nál fi gye lem be ve en dõ sza bá lyo zók ra és in téz ke dé sek re, kü lö nös te kin -
tet tel az ál la mi vis  sza té rí tés irány el ve i re és mér té ké re; a ha di tech ni kai ár sza bá lyo zás
irány el ve i re; és az eset leg szük sé ges sé vá ló egyéb ál la mi pre fe ren ci ák irány el ve i re.

Az éves ha di tech ni kai ter vet az ope ra tív irá nyí tás esz kö zé nek te kin tet ték. A ki -
emelt fel ada to kat a Hon vé del mi Bi zott ság uta sí tás jel leg gel hagy ta jó vá. Az éves terv
a kö zép tá vú hoz ha son ló szer ke zet ben épült fel. A ter me lés rõl és el osz tás ról szó ló
rész nél mint egy 30–40 uta sí tá sos ter me lé si fel ada tot írt elõ a HB. A töb bi ha di ipa ri
ter mék a szá mí tá si anyag ban sze re pelt rész ben konk rét men  nyi sé gi, rész ben értékbeni
elõ i rány zat ok kal. Az éves mû sza ki fej lesz té si terv fe je zet ben szin tén 30–40 fel ada tot
rög zí tet tek uta sí tá so san, fél éves üte me zés ben.

Az éves ha di tech ni kai be ru há zá si terv nek uta sí tás ként kel lett tar tal maz nia a
tárgy év ben meg in dí tan dó egye di nagy be ru há zá so kat; a cél cso por tos (az az nem egye di,
de köz pon ti dön tés alap ján in du ló) be ru há zá sok tárgy év re fel hasz nál ha tó elõ i rány za -
tát; a tárgy évi el kü lö ní tett hi tel ke ret össze gét és a tárgy évi be ru há zá sok de vi za-elõ i -
rány za tát.

Az éves ha di tech ni kai terv in téz ke dé si ré szé nek tar tal maz nia kel lett a fel ada tok
vég re haj tá sá hoz rend sze re sen szük sé ges sza bá lyo zó esz kö zö ket és az ese ti in téz ke dé -
se ket. A két fé le in téz ke dést a HB elé kel lett ter jesz te ni jó vá ha gyás ra vagy tu do má sul vé -
tel re. Az el sõ cso port ba tar toz tak: a ha di tech ni kai mû sza ki-fej lesz té si fel ada tok (be le -
ért ve a ki vé te les eset ként, köz vet len ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zan dó ál ta lá nos
jel le gû ha di tech ni kai ku ta tá sok és kí sér le tek, va la mint gyár tás tech no ló gi ai kor sze rû -
sí té sek) fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zök; a hasz ná la ton kí vül he lye zett
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ha di ipa ri ka pa ci tá sok meg õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek; a ha di tech ni kai ex port nál
szük sé ges ál la mi vis  sza té rí tés mér té ke.

A má so dik cso port ba olyan in téz ke dé sek tar toz tak, ame lyek a ha di tech ni kai fel -
ada tok uta sí tá sos jel le ge mi att vál hat tak szük sé ges sé: pél dá ul egye di, ope ra tív sza bá -
lyo zók, ame lye ket ál ta lá no san al kal maz ni nem cél sze rû, s így sem a nép gaz da sá gi, sem
pe dig a spe ci á lis sza bá lyo zó esz kö zök kö zé nem le het fel ven ni. Ilyenek pél dá ul: a ha di -
ipa ri be ru há zá sok vég re haj tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek (szer zõ dé si kény szer, so -
ro lás stb.); egyes át fo gó ha di tech ni kai ár po li ti kai in téz ke dé sek; a ha di tech ni kai ka pa -
ci tá sok csak rész ben (ki)használt ál ló- és for gó esz kö ze i vel kap cso la tos in téz ke dé sek;
egy-egy vál la la t ha di tech ni kai te vé keny sé gé bõl ön hi bá ján kí vül adó dó, a vál la lat anya gi
hely ze tét hát rá nyo san érin tõ prob lé mák ren de zé se.

Az OT erõltette, hogy a kö zép tá vú terv alap ján a leg fõbb ha di tech ni kai ter mé -
kek elõ ál lí tá sá ra a fel hasz ná lók és a szál lí tók kö zött több év re szó ló szer zõ dé sek jöj -
je nek lét re, hogy az im port al kat ré szek meg ren de lé se ezek alap ján történhessen.29

A ha di tech ni kai te vé keny ség gel kap cso la tos gaz dál ko dás ban be kö vet ke zett vál to -
zá sok fõ vo ná sai a fen tebb már idé zett KGM-tájékoztatóból rekonstruálhatók.30 Min -
den ha di tech ni kai ter mék re szál lí tá si szer zõ dés kö té si kö te le zett ség lé pett élet be, az
uta sí tá sos ter mé kek nél a kö te le zett ség a men  nyi ség re és a ha tár idõ re is vo nat ko zott,
egyéb ha di tech ni kai ter mé kek nél a men  nyi ség és a ha tár idõ a gyár tó és a meg ren de lõ
meg ál la po dá sán ala pult.

A ha di tech ni kai mû sza ki fej lesz tés költ sé ge it há rom for má ban fi nan szí roz ták
az új rend szer ben. A so ro zat gyár tás ra elõ irány zott ter mé kek fej lesz té si költ sé ge it a
gyárt mány fej lesz té si for gó alap ból; az ál ta lá nos jel le gû ha di tech ni kai ku ta tá so kat és
kí sér le te ket, va la mint egyes gyár tás tech no ló gi ai kor sze rû sí té se ket ál la mi költ ség ve té si
jut ta tás ból; a so ro zat gyár tás ra (még) elõ nem irány zott fej lesz té se ket a meg ren de lõ
fegy ve res tes tü let költ ség ve té sé bõl.

A fe de ze tet az el sõ két eset ben a PM, har ma dik ban a meg ren de lõ biz to sí tot ta.
Ál ta lá nos irány elv vé lé pett elõ, hogy a ha di tech ni kai ter mé kek árá nak fe dez nie

kell a ter me lés költ sé ge it, biz to sí ta nia kell az önál ló gaz dál ko dás hoz el en ged he tet le nül
szük sé ges nye re sé get, va la mint az ál la mi be fi ze té sek költ sé gét. A ha di tech ni kai ter -
me lés sel szo ro san ös  sze füg gõ költ sé ge ket (fegy ve res õr ség, hi deg ka pa ci tá sok költ sé -
gei stb.) a pol gá ri ter me lés költ sé ge i tõl kü lön kel lett ke zel ni, eze ket rész ben a ha di ipa ri
cik kek árá ban je le nít het ték meg a vál lal tok, rész ben költ ség ve té si jut ta tás ként igé nyel -

het ték. A ha di tech ni kai ter me lés ösz tön zé se
ér de ké ben a sza bá lyo zók – a korábban em -
lí tett 1–4 szá za lék pont tal – ma ga sabb nye -
re ség kulcs be épí té sét en ge dé lyez ték.

A ha di tech ni kai cik kek ex port já nál
az árat – a ci vil ter mé kek hez ha son ló an –
de  vi za szor zó val számították ki. 

29 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tály: A ha di tech ni kai

te vé keny ség új ter ve zé si rend jé nek sza bá lyo zá sa. 1967.

de cem ber. MOL XIX-F-17-s 25. d.

30 KGM Terv- és Mun ka ügyi Fõ osz tály: Tá jé koz ta tó. A ha -

di ipar ter ve zé sé nek és gaz dál ko dá sá nak el vei a gaz da ság -

irá nyí tás új rend sze ré ben. 1967. jú ni us 27. MOL XXIX-F-

207-b 17. d.
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A ha di tech ni kai ter mé kek árá nak meg ál la pí tá sa a kö tött gaz dál ko dás nak meg fe -
le lõ en dön tõ en ha tó sá gi lag tör tént. Bi zo nyos ér ték ha tár fe lett (so ro zat ban gyár tott
ter mé kek nél 1,5 mil lió Ft/év, egye di gyár tá sú ak nál 350 ezer Ft/da rab) ma xi mált ár,
ezen ös  szeg ha tár alatt meg ál la po dá sos ár volt al kal maz ha tó (az az a vál la lat és a meg -
ren de lõ egye zett meg az ár ban). A ha di ipa ri cik kek 70–80%-a ele ve az el sõ kör be tar -
to zott. Az ér ték ha tár fe let ti ha di tech ni kai cik kek árá nak meg ál la pí tá sá ra kü lön tár ca -
kö zi bi zott sá got hoz tak lét re: a Ha di ipa ri Ár meg ál la pí tó Bi zott sá got, amely vi ta ese tén
ár ha tó sá gi jog kör rel dön tött. Ha di tech ni kai cik kek nél is al kal maz ha tók vol tak a sür -
gõs sé gi, mi nõ sé gi stb. fel árak, de ár en ged mé nyek is. Ezeket  ál la pí thatták meg ugyan -
csak köl csö nös meg egye zés sel.

A ha di tech ni kai be ru há zá sok kö zött – a pol gá ri ak hoz ha son ló an – két fé lét kü -
lön böz tet tek meg: az ál la mi, il let ve a vál la la ti dön té si jog kör be tar to zó kat. Az ál la mi
be ru há zá sok kö zé tar toz tak az egye di nagy be ru há zá sok (ame lye ket a HB ha gyott jó vá)
és az ál ta lá nos hi tel fel té te lek nek meg nem fe le lõ, de szük sé ges nek ítélt be ru há zá sok.
Mind ket tõt ál la mi köl csön bõl vagy köl csön bõl és költ ség ve té si jut ta tás ból fi nan szí roz -
ták. A vál la la ti be ru há zá sok nak két for rá sa le he tett: sa ját alap és kö zép- vagy hos  szú
le já ra tú bankhitel.31

Az 1968. ja nu ár 1-jé tõl élet be lé põ új sza bá lyo zás te hát igye ke zett ki zár ni min den -
faj ta pi a ci té nye zõt a ha di ipa ri szek tor ból. Ez nem ke ve seb bet je len tett, mint hogy a
terv uta sí tá sos rend szer mi ni má lis vál toz ta tá sok kal egé szen 1989-ig to vább élt a ha zai
gaz da ság egy je len tõs sze le té ben. 

HA DI TECH NI KAI TER ME LÉS AZ ÚJ KÖ RÜL MÉ NYEK KÖ ZÖTT

Az 1968-as esz ten dõ újabb je len tõs nö ve ke dé si pe ri ó dus kez de tét je len tet te a ha di ipar -
ban. A fel len dü lés mo tor ja a ked ve zõ kül pi a ci kö rül mé nyek nek kö szön he tõ en az ex -
port volt: hét év alatt meg dup lá zó dott a ha di tech ni kai ter me lés ér té ke: az 1967-es 2,5–3
mil li árd ról 1975-re 7,7 mil li árd fo rint ra nõtt (2. áb ra).

Ezek ben az évek ben a ha di ipa ri ter me lés struk tú rá ja – egy hos  szabb tá vú trend -
be is il lesz ke dõ en – fo ko za to san át ala kult, rész ben az egyes ter mék cso por tok el té rõ
gaz da sá gos sá gi mu ta tói mi att. Egy re drasz ti ku sab ban csök kent a fegy ve rek, lõ sze rek
és rob ban tó esz kö zök ter me lé se, emel ke dett vi szont a hír adás tech ni kai és mû szer ipa ri
ter mé kek ér té ke sí té se. Az új, kö zel -ke le ti fel ve võ pi a cok nak kö szön he tõ en né hány év re
új len dü le tet ka pott a ha zai lö veg gyár tás is, a ka to nai jár mû-gyár tás pe dig meg tar tot ta
a ha di ipa ri ter me lé sen be lü li 30%-os ré sze se dé sét. 

A KGST HÁB ke re té ben ki ala kí tott és két ol da lú ha di tech ni kai szál lí tá si szer zõ -
dé sek ben rög zí tett kész ter mék- és ko ope rá ci ós meg ren de lé sek biz tos és ter vez he tõ
pi a cot je len tet tek a vál la la tok nak, vi szont ha nem si ke rült az elõ ze tes egyez te té si tár -
gya lá sok so rán meg fe le lõ en ér vé nye sí te ni a vál la lat ér de ke it (a szer zõ dé ses ár pél dá ul
még a ter mék ön költ ség ét sem fe dez te),
ak kor évek re elõ re prog nosz ti zál ha tó volt 31 Uo.
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a rá fi ze tés. A hat va nas–het ve nes évek for du ló ján fel len dü lõ tõ kés ex port ese té ben
más volt a hely zet, mert ott a min den ko ri vi lág pi a ci árak hoz kel lett (le he tett) iga zí -
ta ni a ma gyar ter mé kek árát, s így dön tõ több sé gük  je len tõs nye re ség gel volt ér té ke sí t-
hetõ. Ezek a kö rül mé nyek együt te sen be fo lyá sol ták a ha di ipa ri szek tor gaz da sá gos sá -
gá nak és mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben szük sé ges ál la mi be avat ko zás
mér té két és ös  sze gét.

2. ÁB RA. A ha di ipa ri ér té ke sí tés ala ku lá sa 1967 és 1975 kö zött. (Meg jegy zés: az 1968 és
1973 kö zöt ti ada tok csak az uta sí tá sos ter mé kek ér té két tartalmazzák.)32

Az új sza bá lyo zó rend szer egyik alap -
el ve volt, hogy az uta sí tá sos rend szer bõl
ere dõ hát rá nyo kért az ál lam nak kell kom -
pen zá ci ót nyúj ta nia. Ám a re form nem
várt ha tá sa ként a vál la la tok nál szá mos ad -
dig lap pan gó vagy nem kel lõ en ko mo lyan
vett, 1968 ja nu ár já tól azon ban sú lyos vesz -
te sé gek for rá sá vá vá ló prob lé ma ke rült fel -
szín re. A gaz da ság irá nyí tás emi att kény te -

32 A ha di ipar hely ze té nek és szer ke ze té nek ala ku lá sa

1963–1967 évek kö zött (1968); A ha di ipar hely ze té nek ala -

ku lá sa 1968. év ben (1969); A ha di ipar te vé keny sé ge 1969.

év ben (1970); A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5

éves terv idõ sza ká ban (1971); A ha di ipa ri te vé keny ség

1971. év ben (1972); A ha di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben

(1973); A ha di ipa ri te vé keny ség 1973. év ben (1974); A ha -

di ipa ri te vé keny ség 1974. év ben (1975); A ha di ipa ri te vé -

keny ség 1975. év ben (1976).
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len volt ál lan dó mó do sí tá sok kal, „spe ci á lis ki egé szí tõ sza bá lyo zók” be épí té sé vel biz -
to sí ta ni az alap elv betartását.33 A ha di tech ni kai vál la la tok stra té gi ai meg gon do lá sok ból
kü lön fé le ked vez mé nyek ben („pre fe ren ci ák ban”) ré sze sül tek a ter mék for gal ma zás, az
ár kép zés, a mû sza ki fej lesz té si költ sé gek fi nan szí ro zá sa, a be ru há zá sok, a mun ka kö ri
bér pót lék és a ha di ipa ri ka pa ci tá sok meg õr zé se te rén. Te kin tet tel ar ra, hogy a leg na -
gyobb költ ség ve té si sze rep vál la lás ra a ka pa ci tá sok fenn tar tá sá ban és az ex port ban
volt szük ség, ezért ezt a két prob lé mát rész le te seb ben is kö rül jár juk majd. 

A ha di tech ni kai ka pa ci tá sok ki hasz nált sá ga és fi nan szí ro zá suk

A moz gó sí tás ese té re rög zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok meg õr zé se rö vid idõn be lül ter -
me lés be ál lít ha tó esz köz ál lo mány tar ta lé ko lá sát je len tet te, és eb bõl kö vet ke zõ en egy
meg lé võ tech ni kai szín vo na lat kon zer vált. Ez kü lö nö sen ott te rem tett el lent mon dá sos
hely ze tet, ahol több éve nem gyár tott és ezért gyár tá si és ja ví tá si kö rül mé nye i ben nem
fej lesz tett ter mék, il let ve az eh hez tar to zó ter me lé si ka pa ci tás meg õr zé se volt a fel -
adat: el sõ sor ban a lõ szer gyár tás ban és a ha di vegy ipar ban. Az ilyen üze mek re konst -
ruk ci ó ja is csak rész le ges meg ol dást je len tett, hi szen ilyen kor a be ru há zás cél ja el sõd -
le ge sen az adott ka pa ci tás fenn tart ha tó sá gá nak biz to sí tá sa volt, s csak má sod la go san
a mû sza ki szín vo nal eme lé se (ami nek rá adá sul kor lá tot sza bott a meg ha tá ro zott tech -
no ló gia is). Ugyan ak kor a hír adás tech ni kai és mû szer ipa ri ka pa ci tá sok kor sze rû sí té sét
a bé ke igé nyek fo lya ma to san biztosították.34

A te te mes ki hasz ná lat lan ka pa ci tás sal küz dõ ha di vegy ipar ban már 1968 fo lya mán
ki üt köz tek az ad dig csak lap pan gó prob lé -
mák. Egy 1968 ta va szán (a Köz pon ti Né pi
El len õr zé si Bi zott ság Fegy ve res Szer vek
Fõ osz tá lya meg bí zá sá ból) le zaj lott vizs gá -
lat töb bek kö zött a NIM vál la la ta i nál rög -
zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok kal kap cso la tos
ne héz sé gek re hív ta fel a fi gyel met. A NIM,
a KGM, az OT és a HM szak em be re i bõl
ala kult vizs gá ló bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a hi degtar ta lék ban lé võ ka pa ci tá sok
meg óvá sá ra elõ irány zott nyolc mil lió forint
a ter me lõbe ren de zé sek szin ten tar tá sá ra is
csak tö re dé ke sen volt ele gen dõ. A hi deg ka -
pa ci tá sok re konst ruk ci ó ját – több száz mil -
li ós nagy ság ren dû be ru há zá si igényt prog -
nosz ti zál va – el ke rül he tet len nek ítél ték.
A me leg ka pa ci tá sok ese té ben (me lyek nél a
vál la la tok esz köz le kö té si já ru lé kot és ér ték -
csök ke né si le írást is fi zet tek) ar ra fi gyel -
mez tet tek, hogy azok ter mé sze tes el hasz -

33 Az OT szak em be rei 1971-ben a kö vet ke zõ kép pen ér té -

kel ték a ha di ipar ral kap cso la tos sza bá lyo zás hely ze tét:

„Az új gaz da sá gi me cha niz mus be in du lá sa kor úgy vél tük,

hogy a kapacitásmegõrzési költ sé gek fi nan szí ro zá sán

túl me nõ en egyéb pre fe ren ci ák nyúj tá sa a ha di tech ni kai

vál la la tok vo nat ko zá sá ban nem in do kolt. Az el telt há rom

év ta pasz ta la tai alap ján úgy lát szik, hogy egy re több el té -

rés szük sé ges, s a ha di tech ni kai ter mé ke ket elõ ál lí tó vál -

la la tok ré szé re nyúj tan dó pre fe ren ci ák bõ vül nek.” OT Ál -

ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Az 1970. évi ered mé nyek

alap ján a ha di tech ni kai te vé keny ség ha tá sá nak ér té ke lé se

a fon to sabb ha di tech ni kai ter mé ke ket ki bo csá tó vál la la -

tok gaz da sá gi hely ze té re. 1971. jú ni us. MOL XIX-F-6-v

104. d.

34 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Elõterjesztés(-ter -

vezet) a Hon vé del mi Bi zott ság hoz. Je len tés a ha di tech ni -

kai „M” cé lú ka pa ci tá sok ki épí té sé nek, meg õr zé sé nek és

fi nan szí ro zá sá nak hely ze té rõl, va la mint to váb bi te en dõk -

rõl. 1977. jú li us 27. MOL XIX-F-17-s 168. d.
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ná ló dá sán a lel ki is me re te sen el vég zett kar ban tar tás sal nem igen le het se gí te ni. E ka -
pa ci tá sok cse kély ki hasz nált sá ga mi att az itt zaj ló ter me lés bõl nem kép zõ dött meg fe le -
lõ nagy sá gú vál la la ti alap ah hoz, hogy a tény le ges és az er köl csi el hasz ná ló dást el len -
sú lyoz ni lehessen.35

A NIM 1968 ok tó be ré ben már kény te len volt a HB-hoz for dul ni az új kö rül mé -
nyek kö zött je lent ke zõ nehézségekkel.36 A mi nisz té ri um hoz tar to zó ha di tech ni kai
vál la la tok nál a ha di ipa ri ka pa ci tá sok je len tõ sé ge és sze re pe mind in kább csök kent, ami
több té nye zõ re is vis  sza ve zet he tõ volt: a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sa mind a vál -
la la tok, mind az egész ága zat ter me lé sé ben egy re ki sebb súl  lyal sze re pelt; a pol gá ri
ter mé kek fej lesz té se fo lya ma tos és na gyobb vo lu me nû volt, mint a ha di tech ni ka i a ké;
a ha di ipa ri ka pa ci tá sok pol gá ri cé lú hasz no sí tá sa – stag ná ló mû sza ki szín vo na luk, s az
eb bõl kö vet ke zõ a ked ve zõt len ter me lé keny sé gi és ön költ sé gi mu ta tók mi att – egy re
ne he zeb ben volt biz to sít ha tó.

Lévárdi Fe renc ne héz ipa ri mi nisz ter to vább ra is fenn tar tan dó nak ítél te a rög zí -
tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok rend sze rét. Ugyan ak kor je lez te, hogy bár a tár ca vál la la tai
men  nyi sé gi és mi nõ sé gi szem pont ból is ké pe sek ki elé gí te ni a moz gó sí tá si igé nye ket,
a rög zí tett ka pa ci tá sok szin ten tar tá si és re konst ruk ci ós be ru há zá sai mind ha laszt -
ha tat la nab bak. A ha di ipa ri ka pa ci tás sal ren del ke zõ NIM-vállalatok ha di tech ni kai
ter me lés sel le nem kö tött gé pe it, be ren de zé se it, épü le te it rész ben pol gá ri ter mé kek
elõ ál lí tá sá val hasz no sí tot ták: a 247 mil lió forint ér té kû ha di tech ni kai cikk mel lett 426
mil lió fo rint nyi pol gá ri ter mé ket is gyár tot tak 1968-ban. A HB 13/187/1967. sz. ha tá ro zat
alap ján a vál la la to kat leg in kább súj tó ter het, a hi deg tar ta lék ban lé võ ka pa ci tá sok ál -
lag meg óvá sá nak nyolc mil lió fo rin tos költ sé gét az ál lam át vál lal ta. To váb bi 81 mil lió
fo rint nyi ál la mi do tá ci ó val meg old ha tó nak tûnt a ha di ipa ri ka pa ci tá sok ki hasz ná lat -
lan sá gá ból ere dõ több let költ sé gek fe de zé se is, ám a 10%-ot át la go san ép pen csak meg -
ha la dó ki hasz nált ság (1. táb lá zat) tar tós vesz te sé ges sé get ve tí tett elõ re. A leg ros  szabb
le ter he lé si mu ta tók rá adá sul ép pen a kulcs fon tos sá gú rob ba nó anyag-ipa ri vál la la tok -
nál je lent kez tek, ame lyek nek hely ze tét még az el avult tech no ló gia is ne he zí tet te.

A NIM a ha di tech ni kai vál la la tai nye -
re sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben az
em lí tet te ken túl szük sé ges nek tar tot ta az
ex port fo ko zá sát, a ha di tech ni kai igé nyek
táv la ti fel mé ré sét, va la mint újabb pol gá ri
ter mé kek gyár tás ba vé te lé nek elõ se gí té sét
gaz da sá gi ösz tön zõk kel.

35 Zá ró je len tés. (A HB 3/188/1967. szá mú ha tá ro za ta alap -

ján a nép gaz da sá gi „M” ka pa ci tá sok, anyag tar ta lé kok és

az ezek kel ös  sze füg gõ költ ség ve té si elõ i rány zat ok fel hasz  -

ná lá sá nak el len õr zé se.) 1968. áp ri lis 6. MOL XIX-F-17-s

40. d.

36 Elõ ter jesz tés a Hon vé del mi Bi zott ság hoz. A Ne héz ipa -

ri Mi nisz té ri um te rü le tén lé võ ha di ipa ri ka pa ci tá sok hely  -

ze té rõl, az új gaz da sá gi me cha niz mus kö rül mé nyei kö -

zött je lent ke zõ gaz da sá gi prob lé mák ról. 1968. ok tó ber 15.

MOL XIX-F-17-s 40. d.

37 Ki mu ta tás a Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um te rü le tén a HB ál -

tal rög zí tett ka pa ci tá sok ról. (HB elõ ter jesz tés mel lék le te.) Uo.
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Nitrokémia Ipar te le pek 10,9

Pé ti Nit ro gén mû vek 0,0

Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mû vek 7,2

Bányagyutacsgyár 16,2

Ipa ri Rob ba nó anyag gyár 0,0

Hun gá ria Mûanyagfeldolgozó Vál la lat 10,0

Bu da pes ti Ve gyi mû vek 0,0

Reanal Finomvegyszergyár 44,0

Egye sült Gyógy szer- és Táp szer gyár 8,0

Biogal Gyógy szer gyár 6,6

Or szá gos Gu mi ipa ri Vál la lat 11,8

Át la go san 10,4

1. TÁB LÁ ZAT. A rögzített hadiipari kapacitások átlagos kihasználtsági foka 1968-ban37

3. ÁB RA. A NIM és a KGM vál la la ta i nak rög zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok fenn tar tá sa cí -
mén ki fi ze tett ál la mi tá mo ga tás ös  sze ge 1968 és 1975 között38

A NIM vé gül 93 mil lió forint ál la mi do tá ci -
ót hasz nált fel 1968-ban, mi köz ben a KGM
te rü le tén a lõ szer gyár tó, il let ve ilyen jel le gû
rög zí tett ka pa ci tá sú vál la la to kat mint egy
60 mil lió fo rint ka pa ci tás-fenn tar tá si tá mo -
ga tás ban kel lett részesíteni.39 1969-ben a
KGM-nél az elõ zõ évi vel meg egye zõ ös  sze -
get, a NIM vál la la ta i nál kb. 20 mil lió fo rint -
tal ke ve seb bet for dí tott a költ ség ve tés er re
a célra.40 (A ka pa ci tás tá mo ga tá sok 1968 és
1975 kö zöt ti ala ku lá sát lásd a 3. áb rán.)

38 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969);

A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970); A ha di ipar

hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv idõ sza ká ban

(1971); A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972); A ha di -

ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973); A ha di ipa ri te vé -

keny ség 1973. év ben (1974); A ha di ipa ri te vé keny ség 1974.

év ben (1975); A ha di ipa ri te vé keny ség 1975. év ben (1976).

39 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969)

12–13. p.

40 A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970) 11–12. p.
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A hon véd sé gi és a lõ szer ipa ri ko ope rá ci ós igé nyek csök ke né se mi att a ha di vegy -
ipar ka pa ci tá sa it a ké sõb bi ek ben sem si ke rült na gyobb mér ték ben le köt ni. Sõt 1970-ben
még a terv elõ i rány zat hoz ké pest is csök kent mind a tü zér sé gi, mind a gya log sá gi lõ -
por ter me lé se. Így a balatonfûzfõi Nitrokémia Ipar te le pek és ke let-ma gyar or szá gi
„tü kör üze me”, a sajóbábonyi Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mû vek (ÉMV) 107,5 mil lió
fo rin tot, a ter ve zett nél 12 mil li ó val több szub ven ci ót volt kény te len igé nyel ni. Ez kü -
lö nö sen an nak fé nyé ben óri á si ös  szeg, hogy a NIM egész ha di tech ni kai ter me lé se alig
ha lad ta meg a 300 mil lió forintot.41 Ös  sze ha son lí tás kép pen ér de mes meg je gyez ni,
hogy 1970-ben a KGM vál la la tai 60 mil lió forint ka pa ci tás tá mo ga tás mel lett 3,38 mil li -
árd forint ér té kû ha di tech ni kai cik ket ál lí tot tak elõ.42

A nö vek võ ka pa ci tá si do tá ci ók az OT fi gyel mét is fel kel tet ték, kü lö nö sen hogy
a tá mo ga tás 60%-át egyet len vál la lat, az ÉMV emész tet te fel. (A bor so di rob ba nó anyag -
gyá rat a ha zai bé ke be li igé nyek hez ké pest je len tõ sen túl mé re tez ték, az öt ve nes évek
kö ze pé tõl ál lan dó an ka pa ci tásle kö té si prob lé mák kal küz dött.) Ezért 1971 má ju sá ban
az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya le vél ben szó lí tot ta fel a NIM Ipar szer ve zé si Fõ -
osz tá lyát, hogy vizs gál ja meg, mi mó don le het ne az ÉMV-nek fo lyó sí tan dó do tá ci ót
csök ken te ni vagy meg szün tet ni: a ha di tech ni kai ter me lés hi deg tar ta lék ba he lye zé sé -
vel és a pol gá ri ter me lés szin ten tar tá sá val, vagy a hi deg tar ta lék ba he lye zés mel lett
a pol gá ri ter me lés je len tõs fejlesztésével.43

A NIM Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lya vá la szá ban egy ér tel mû en a do tá ció fenn tar tá sa
mel lett ér velt. Az ÉMV pol gá ri ter mé ke i nél ugyan is je len tõs ár eme lést nem le he tett
vég re haj ta ni, te hát ilyen for má ban nem le he tett „keresztfinanszírozni” a ha di tech ni kai
vesz te sé ge ket. A spe ci á lis ter me lés hi deg tar ta lék ba he lye zé se ugyan – vál to zat lan pol  -
gá ri ter me lés sel szá mol va – 80 mil  li ó ról 40 mil li ó ra csök ken tet te vol na a do tá ci ós
igényt, de ak kor a hi deg tar ta lék fenn tar tá si költ sé ge nõtt vol na 10 mil li ó val, a TNT-
gyártást más ha zai üzem ben kel lett vol na meg szer vez ni, és a vál la lat fej lesz té si alap ját
még mind eze ken túl fel kel lett vol na töl te ni. Rá adá sul a leg vesz te sé ge sebb üzem hi deg -
tar ta lék ba he lye zé se ese tén a szak kép zett törzs gár da is szét szé ledt vol na. Ugyan ak kor
az ÉMV-nek a pol gá ri ter mé kek fel fut ta tá sá ra sem volt mód ja, mert a szó ban for -
gó üzem be ren de zé sei nem vol tak kon ver tál ha tók ci vil ter me lés re. Új gyár be ren de -

zé sek be szer zé sé re a vál la lat nak nem volt
pén ze, fej lesz té si hi tel re pe dig – rossz pénz-
ügyi mu ta tói mi att – nem is szá mít ha tott.
A köz gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ je mind -
ezek alap ján így sum máz ta vé le mé nyét:
„Az ÉMV do tá ci ó já nak az el bí rá lá sá nál min -
de nek elõtt ab ból a tény hely zet bõl kell ki in -
dul ni, hogy a vál la la tot mi lyen cél lal hoz ták
lét re, mi vel az ala pí tás nál a fõ pro fil a spe -
ci á lis ter me lés volt, eb bõl adó dik, hogy a
meg vál to zott kö rül mé nyek kö vet kez té ben

41 NIM: Je len tés a Hon vé del mi Bi zott ság ré szé re. A NIM

1970. évi ha di tech ni kai ter vé nek tel je sí té se. 1971. feb ru ár

12. MOL XIX-F-17-s 59. d.

42 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv

idõ sza ká ban (1971) 7., 12. p.

43 Az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lyá nak le ve le

Zemp  lé ni Pál NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tá lya ve ze tõ jé hez

az Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mû vek ha di tech ni kai ka pa -

ci tás ter he lé sé nek vizs gá la ta tár gyá ban. 1971. má jus 15.

MOL XIX-F-17-z TÜK 8. d.
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a lét re ho zott ob jek tu mok költ ség ki ha tá sa it nem vi sel he tik a pol gá ri ter mé kek. A ki -
ha tá sok egy ré sze te hát az ala pí tót kell hogy terhelje.”44 Az egy ko ri rossz dön tés kö -
vet kez mé nyei te hát vis  sza há ram lot tak az ál lam ra.

Az ÉMV mû kö dés ben tar tott üze me i nek amor ti zált sá gát meg erõ sí tik az ada tok
is: a vál la lat TNT-üzeme egy ko ri (1951-es) brut tó 51 mil lió fo rin tos be ru há zá si ér té ké -
vel szem ben 1971-ben alig 18 mil lió fo rin tos könyv sze rin ti ér té ket kép vi selt – gya kor la -
ti lag nul lá ra írt gé pek kel, in gat lan ár ban. A vál la lat a NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tá lyá nak
be nyúj tott je len té sé ben fél mil li árd fo rint nyi ál la mi be ru há zást tar tott (vol na) szük sé -
ges nek: 300 mil li ót a pol gá ri ter me lés és a kom mu ná lis szol gál ta tá sok, to váb bi 200
mil lió fo rin tot a ha di tech ni kai ter me lés korszerûsítésére.45 1971 szep tem be ré ben egy
rob ba nó anyag-ipa ri szak em be rek bõl ál ló bi zott ság 210 mil lió forint ér té kû be ru há zást
tar tott szük sé ges nek az ÉMV-nél: egy zárt tech no ló gi á jú svéd gyár be ren de zés meg vá -
sár lá sát ja va sol ták a TNT-üzem kor sze rû sí té se érdekében.46

Úgy tû nik, az il le té ke sek drá gál lot ták be ru há zást, mert a IV. öt éves terv so rán
nem szü le tett dön tés a meg kez dé sé rõl. Ehe lyett szó ba ke rült, hogy a szin tén ala csony
kihasználtságú gya log sá gilõ por- gyár tást ál lít sák le az ÉMV-nél. Eh hez vi szont a Hon -
vé del mi Bi zott ság nem já rult hoz zá. Így azu tán az OT és a PM hi á ba ér velt a do tá ció
csök ken té se mel lett, a NIM el tud ta fo gad tat ni az ÉMV évi 110 mil lió forint tá mo ga -
tá si igé nyét az 1972–75 kö zöt ti idõszakra.47 (A sajóbábonyi gyár kor sze rû sí té sé re csak
a nyolc va nas évek ele jén ke rült sor, mi u tán 1979 jú ni u sá ban egy sú lyos üze mi bal eset
kö vet kez té ben gya kor la ti lag meg sem mi -
sült a TNT-üzem.48)

A má sik, még el avul tabb és ugyan -
csak ál lan dó an tá mo ga tás ra szo ru ló ha di -
vegy ipa ri üzem, a Nitrokémia Ipar te le pek
sem volt sok kal jobb hely zet ben. A bala -
tonfûzfõi gyár öt ven éves lõ por üze me i nek
vesz te sé ge it a NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tá -
lya is fel tét le nül meg té rí ten dõ nek tar tot ta
mind ad dig, amíg si ke rül meg kez de ni a re -
konstrukciót.49 1972-ben rész ben dû lõ re vit  -
ték a rég óta ha lo ga tott ügyet: a Hon vé del -
mi Bi zott ság 1972 jú li u sá ban ha tá ro za tot
ho zott a Nitrokémia tü zér sé gi lõ por-üze -
mé nek kor sze rû sí té sé rõl, és a mun kát 1973
ele jén meg kezd ték. A gya log sá gilõ por-
 üzem ese té ben azon ban egy elõ re hi á ba hi -
vat koz tak az al kal ma zott tech no ló gia ve -
szé lyes sé gé re, a kész ter mék in ga do zó mi -
nõ sé gé re, a nagy ará nyú se lejt re és a ma gas
ter me lé si ön költ ség re is.50

44 A NIM Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyá nak Ár osz tá lya le ve -

le Zemp lé ni Pál NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tály ve ze tõ je ré -

szé re az Észak-ma gyar or szá gi Ve gyi mû vek ha di ipa ri ter -

he lé sé nek kér dé se tár gyá ban. 1971. jú ni us 15. MOL XIX-F-

17-z TÜK 8. d.

45 Je len tés az ÉMV ha di ipa ri te vé keny sé gé nek ér té ke lé -

sé rõl. 1971. ok tó ber 15. MOL XIX-F-17-s 59. d.

46 Je len tés. 1971. szep tem ber 5. MOL XIX-F-17-v 35. d.

47 A NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tály fel jegy zé se Trethon

Fe renc elv társ, a [NIM] Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je

ré szé re a spe ci á lis ter me lés do tá ci ós igé nye tár gyá ban.

1971. au gusz tus 17. MOL XIX-F-17-z TÜK 8. d. 

48 Az ÉMV fo lya ma tos rend sze rû TNT-üzemének be ru -

há zá si en ge dély ok ira tát lásd: HL OT 14. d. 

49 A NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tály fel jegy zé se Trethon

Fe renc elv társ, a [NIM] Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je

ré szé re a spe ci á lis ter me lés do tá ci ós igé nye tár gyá ban.

1971. au gusz tus 17. MOL XIX-F-17-z TÜK 8. d.

50 Nitrokémia Ipar te le pek: Ja vas lat a gya log sá gi lõ por-

gyár tó üzem kor sze rû sí té sé re. 1972. ok tó ber 25., il let ve
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A KGM te rü le tén ha son ló prob lé má kat oko zott a rög zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok
meg õr zé se, szin ten tar tá sa. 1971-ben ös  sze sen 23 gé pi pa ri vál la lat 74,8 mil lió forint ál -
la mi költ ség té rí tés ben ré sze sült moz gó sí tá si ka pa ci tá sa i nak fenn tar tá sá ra. (Eb bõl 9,8
mil lió a hi deg-, 65 mil lió forint a me leg ka pa ci tá sok ra ju tó do tá ció volt.)51 Az Ál ta lá nos
Gép ter ve zõ Iro da (ÁGTI) 1971 õszén 14 ha di tech ni kai ter me lést foly ta tó KGM-vállalat
hely ze tét vizs gál va ele mez te a rög zí tett ka pa ci tá sok helyzetét.52 Meg ál la pí tot ta, hogy
a moz gó sí tás ese té re le fog lalt gép park át la gos élet ko ra üze men ként 14–34 év. A gé pek
mû sza ki ál la po ta, avult sá ga, meg mun ká lá si pon tos sá ga alig, vagy csak egy re nö vek võ
mun ka idõ-rá for dí tás sal biz to sí tot ta az elõ írt mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek be tar tá sát. Bár
a vál la la tok több sé ge igye ke zett kor sze rû sí te ni meg lé võ gép park ját, a prob lé má kat
meg ol da ni nem tud ták. Ugyan is a rög zí tett ka pa ci tá sok cse ré jét gá tol ta a ha di ipa ri
ter me lés rész ará nyá nak a csök ke né se is, ele ve két sé ges sé té ve egy eset le ges fej lesz té si
hi tel vis  sza fi ze té sét. Az ÁGTI je len té se egyes vál la la tok gép ál lo má nyá ról le súj tó ké pet
fes tett. A Danuvia Köz pon ti Szer szám- és Ké szü lék gyár ban pél dá ul a cse ré re ja va solt
fegy ver gyár tó cél gé pek 95%-a nul lá ra le írt, 18–40 éves ma si na volt, a gya log sá gi
fegy vert gyár tó Fegy ver- és Gáz ké szü lék gyár ban a gé pek át la gos élet ko ra 31 év volt, az
Alu mí ni um gyár ban a hü vely gyár tás nál hasz nált 30 éves prés gé pek oly an  nyi ra el hasz -
ná lód tak, hogy a pon tos sá gi kö ve tel mé nyek nek már nem fe lel tek meg. 

A leg if jabb gé pek kel a Fi nom sze rel vény gyár és a Ma gyar Op ti kai Mû vek ren del -
ke zett, gép park juk át lag élet ko ra ép pen meg ha lad ta a 11, il let ve 13 évet. 

Az ÁGTI csak köz pon ti költ ség ve té si se gít ség gel lát ta meg old ha tó nak az el avult
gép park cse ré jét, mi vel a vál la la tok a sa ját fej lesz té si for rá sa i kat egyéb cé lok ra már
tíz év re elõ re le kö töt ték, il let ve fo lya mat ban lé võ be ru há zá sa ik mi att amúgy is hi telt
tör lesz tet tek. A ter ve zõ iro da kö zel 800 mil lió fo rint ra be csül te az egy sze ri fej lesz tés
költ sé gét, ame lyet hos  szú  le já ra tú hi tel és/vagy költ ség ve té si jut ta tás for má já ban kel -
lett vol na a vál la la tok ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A hi deg- és me leg ka pa ci tá sok meg õr -
zé sé re ki fi ze tett ál la mi do tá ci ó ból a 14 vizs gált vál la lat kö zül a leg ma ga sabb ös  sze ge -
ket a lõ szer gyár tó, il let ve a tar ta lék ba he lye zett lõ szer gyár tó gép so ro kat fenn tar tó

vál la la tok kap ták: Fi nom sze rel vény gyár (5
mil lió), Haj dú sá gi Ipar mû vek (9,2 mil lió),
Ipa ri Mû szer gyár (10 mil lió), Ba kony Mû -
vek (5,7 mil lió), Ipa ri Sze rel vény és Gép -
gyár (14,5 mil lió), Mát ra vidéki Fém mû vek
(5,3 mil lió forint).53

Az ÉMV vesz te sé ge i nek fi nan szí ro zá -
sá ra lét re jött egyez ség alap ján 1972-tõl 1975-
ig évi 140 mil lió forint kö rül sta bi li zá ló -
dott, és lé nye ge sen már nem emel ke dett
a NIM te rü le tén a ka pa ci tás tá mo ga tá si
igény. A KGM-nél szin tén egy jól kö rül ha -
tá rol ha tó vál la lat cso port, az elõbb is em lí -

HB 3/232/1972. sz. ha tá ro za ta a Nitrokémia Ipar te le pek

tü zér sé gi lõ por gyár tó üze mé nek kor sze rû sí té sé rõl. MOL

XIX-F-17-n TÜK 12. d.

51 Lásd KGM Köz gaz da sá gi és El len õr zé si Fõ osz tá lya, il -

let ve a PM Ipa ri Fõ osz tá lya le vél vál tá sát. 1971. áp ri lis 28.,

il let ve 1971. má jus 25. MOL XIX-L-1-c 63. d.

52 Ál ta lá nos Gép ter ve zõ Iro da: Ta nul mány a rög zí tett „M”

ka pa ci tás hoz fog lalt, bé ke idõ szak ban üze me lõ – idõ köz -

ben el hasz ná ló dott – gé pek és be ren de zé sek cse ré jé nek

mû sza ki és gaz da sá gi meg ol dá sá ra. 1971. ok tó ber 6. MOL

XIX-L-1-c 64. d. 

53 Uo.
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tett lõ szergyár tó cé gek szo rul tak rá az ál la mi apa názs ra, amely a to vább ros  szab bo dó
kihasz nált sági mu ta tók mi att 1972 és 1974 kö zött más fél sze re sé re nö ve ke dett (3. áb ra).

A rög zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok fenn tar tá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak hely ze tét
na gyobb idõ táv la tot át te kint ve 1977-ben vizs gál ta az OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz -
tá lya. A vizs gá la ti je len tés bõl ki de rül, hogy 1971 és 1975 kö zött az ál la mi költ ség ve tés bõl
nem ke ve sebb mint 1 mil li árd 132 mil lió fo rin tot fi zet tek ki 26 ha di tech ni kai ter me lést
foly ta tó vál la lat nak, 94%-ban a ha di vegy ipa ri gyá rak nak és a ve lük ko ope rá ló lõ szer -
gyár tó üze mek nek. A hasz ná la ton kí vül he lye zett esz kö zök, hi deg ka pa ci tá sok fenn -
tar tá sa 108 mil lió fo rin tot, a csak rész le ge sen ki hasz nált, de ter me lés ben tar tott, me -
leg ka pa ci tá sok vesz te sé ge i nek pót lá sá ra 1024 mil lió fo rin tot for dí tott a költ ség ve tés.
A (hadi-)híradástechnikai vál la la tok, ame lyek nek a gyár tó ka pa ci tá sai egy sze rû en kon -
ver tál ha tó ak vol tak a pol gá ri ter me lés re, nem lép tek fel ér de mi kom pen zá ci ós igény  -
nyel még ak kor sem, ha esz kö ze ik ki hasz nált sá ga nem volt százszázalékos.54

A het ve nes évek el sõ fe lé ben te hát egy re nö vek võ ös  sze ge ket emész tett fel az öt -
ve nes évek ele jén nagy sza bá sú had mû ve le tek re mé re te zett moz gó sí tá si ka pa ci tá sok
pas  szív fenn tar tá sa. A szo ro san egy más ra utalt rob ba nó anyag- és lõ szer gyá rak mind
sú lyo sabb pénz ügyi és tech no ló gi ai vál ság hely zet be ke rül tek: csök ke nõ ter me lé si vo -
lu me nük mi att a fej lesz té sek el ma rad tak, s így már nem tud tak meg fe lel ni a kor mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek, és el es tek a bõ vü lõ ex port ban rej lõ le he tõ sé gek ki hasz ná lá -
sá tól is.55 A ci vil ter mé kek re va ló át ál lás is mét csak be ru há zá so kat igé nyelt vol na, e
vál la la tok te hát tel jes egé szé ben az ál lam ra vol tak utal va.

Ösz tön zõ jel le gû ál la mi tá mo ga tá sok

Az elõ zõ ek ben vizs gált ka pa ci tás-fenn tar tá si do tá ció a kö te le zõ köz pon ti uta sí tá sok
nyo mán ke let ke zõ vesz te sé gek fi nan szí ro -
zá sát szol gál ta. Vol tak azon ban a di na mi -
ku san fej lõ dõ ha di tech ni kai vál la la tok nö -
ve ke dé sét se gí tõ, ösz tön zõ jel le gû tá mo ga -
tá sok is: a bér pót lék, a mû sza ki fej lesz té si
tá mo ga tás, va la mint az 1972-tõl be ve ze tett
vál la la ti for gó alap-ki egé szí tés. 

A ha di ipar ban fog lal koz ta tott kva li fi -
kált mun ka erõ meg tar tá sa mind ne he zebb
volt a hat va nas évek utol só har ma dá ban.
Egy re több bo nyo lult, pre cíz szak mun kát
kí vá nó új ha di tech ni kai ter mé ket vet tek
gyár tás ba, s di na mi ku san nõtt a ter me lés
vo lu me ne is, ugyan ak kor a dol go zói lét -
szá mot nem si ke rült kel lõ mér ték ben nö -
vel ni, és a bér szín vo nal sem tar tott lé pést
a megnövekedett feladatokkal.56 Ezért – a

54 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Elõterjesztés(-ter -

vezet) a Hon vé del mi Bi zott ság hoz. Je len tés a ha di tech ni -

kai „M” cé lú ka pa ci tá sok ki épí té sé nek, meg õr zé sé nek és

fi nan szí ro zá sá nak hely ze té rõl, va la mint to váb bi te en dõk -

rõl. 1977. jú li us 27. MOL XIX-F-17-s 168. d.

55 Szimp to ma ti kus je len ség, hogy a TKV a Kö zel -Ke let -

re el adott ha zai gyár tá sú fegy ve rek hez a lõ szert egy idõ

után már in kább bol gár, len gyel stb. lõ sze rek reexport -

jával biz to sí tot ta, mert a ha zai lõ szer gyár tó vál la la tok nem

tud tak ver seny ké pes árat biz to sí ta ni a ma gyar kül ke res -

ke dõ cég nek.

56 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Az 1970. évi ered -

mé nyek alap ján a ha di tech ni kai te vé keny ség ha tá sá nak

ér té ke lé se a fon to sabb ha di tech ni kai ter mé ke ket ki bo csá -

tó vál la la tok gaz da sá gi hely ze té re. 1971. jú ni us. MOL XIX-

F-6-v 104. d.
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vál la la tok, il let ve a két ipa ri mi nisz té ri um kez de mé nye zé sé re – a Hon vé del mi Bi zott -
ság 1970 de cem be ré ben irány elv ként mond ta ki, hogy a ha di ipar te rü le tén fog lal koz ta -
tott dol go zó kat ki emelt bé re zés ben kell ré sze sí te ni. A KGM, az OT és a Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um 1971 áp ri li sá ra dol go zott ki konk rét ja vas la tot, ame lyet a HB ha gyott jó -
vá. A HB-ha tá ro zat sze rint 1971. má jus 1-jei ha tál  lyal ki lenc KGM alá tar to zó vállalat -
nál57 10%-os bér pót lék volt fi zet he tõ a ha di tech ni kai ter me lés ben részt ve võ dol go zók
szá má ra, hat nál sze rény alap bér eme lést, to váb bi há rom nál mi ni má lis alap bér eme lést
és év vé gi ré sze se dést en ge dé lyez tek (ös  sze sen kö zel 60 mil lió forint ér ték ben). A 10%-
os bér pót lék ki ter jesz té sét min den ha di tech ni kai vál la lat ra kí vá na tos nak tar tot ták, de
a költ ség ve té si kor lá tok mi att nem volt megvalósítható.58

1972-ben ha di ipa ri bér pót lék ban 11 ki emelt KGM- és HM-vállalatnál 19 ezer fõ
ré sze sült, egy-egy dol go zó így törzs bé ré nek 10%-ával ka pott ma ga sabb alap bért. 1973-
ban a bér pre fe ren cia im már a ha di ipa ri ter me lés 75%-át elõ ál lí tó 15 vál la lat ra ter jedt ki:
20 ezer fõ ré sze sült ilyen kü lön jut ta tás ban. A ha di ipa ri bér pót lé kot egy év vel ké sõbb
ki ter jesz tet ték a leg több ha di tech ni ká  val fog lal ko zó cég re: 1974-ben 19 (16 KGM-hez, két
NIM-hez és egy HM-hez tar to zó) vál la lat nál 24 ezer fõ nek fi zet ték a 10%-os külön-
pénzt. 1975-ben több mint 10%-kal nõtt a bér pót lék ra for dít ha tó tá mo ga tá si ke ret,
amely nek 92%-át to vább ra is a KGM hasz nál hat ta fel.59

A költ ség ve té si jut ta tá sok je len tõs és fon tos té te le volt a mû sza ki fej lesz té sek fi -
nan szí ro zá sá nak tá mo ga tá sa. 1968 és 1975 kö zött a KGM vál la la tai több mint 400 mil lió
fo rin tot kap tak ezen a jog cí men, a NIM-nél ugyan ezen nyolc év alatt er re mind össze
12 mil lió fo rin tot igé nyel tek. (Az ál la mi tá mo ga tá sok cél sze rin ti meg osz lá sá nak vál to -
zá sát lásd a 4. áb rán.) 

1972-tõl az ipar irá nyí tás te kin té lyes ös  sze get for dí tott a fej lõ dõ ké pes cé gek for -
gó tõ ké jé nek fel töl té sé re-pót lá sá ra an nak ér de ké ben, hogy biz to sít sa a ter me lés fo lya -
ma tos nö ve lé sé hez szük sé ges lik vi di tást. Az el sõ év ben 227 mil lió fo rin tot fi zet tek ki
ezen a cí men, fõ ként a KGM hír adás tech ni kai vál la la ta i nak. 1973-ban az ál la mi pénz -
ügyi jut ta tás leg na gyobb mér ték ben, 16%-kal ép pen a for gó alap-ki egé szí tés nél nõtt,

en nek 60%-át egyet len cég, a Fi nom me -
cha ni kai Vál la lat kap ta. 1974-ben a for gó -
alap-ki egé szí tés már az ál la mi jut ta tá sok
egy har ma dát tet te ki, leg na gyobb ré sze
(150 mil lió fo rin t) is mét a Fi nom me cha ni -
kai Vál la latnak jutott. 1975-ben 25%-kal
csök kent ez a ke ret, így jó val alat ta ma radt
a ka pa ci tás-fenn tar tá si tá mo ga tá sok ösz -
szegének.60

57 Fi nom me cha ni kai Vál la lat, Me cha ni kai La bo ra tó ri um,

Gam ma Op ti kai Mû vek, Vi de o ton, Te le fon gyár, Pest vi dé -

ki Gép gyár, Híradótechnikai Vál la lat, La bor Mû szer ipa ri

Mû vek, Ma gyar Va gon- és Gép gyár.

58 A HB 6/220/1971. sz. ha tá ro za ta, il let ve Mun ka ügyi

Minisztérium–OT–KGM: Elõ ter jesz tés a Hon vé del mi Bi -

zott ság ré szé re. A ha di tech ni kai ter me lést di na mi ku san

nö ve lõ vál la la tok bér pre fe rá lá sa. HL OT 118. d.

59 A ha di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973) 11–12. p.;

A ha di ipa ri te vé keny ség 1973. év ben (1974) 10–11. p.; A

ha di ipa ri te vé keny ség 1974. év ben (1975) 10–11. p.; A ha -

di ipa ri te vé keny ség 1975. év ben (1976) 10–11. p.
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4. ÁB RA. A ha di tech ni kai ter me lést foly ta tó vál la la tok nak ki fi ze tett ál la mi tá mo ga tá -
sok cél sze rin ti meg osz lá sa 1968 és 1975 kö zött61

A kü lön fé le ál la mi tá mo ga tá so kat vé gig te kint ve ér de mes szám ve tést ké szí te ni azok
nagy ság rend jé rõl a KSH ko ráb ban is idé zett ha di ipa ri sta tisz ti kái alap ján. Ha a hi deg-
és me leg ka pa ci tá sok vesz te sé ge i nek fi nan szí ro zá sán túl szám ba ves  szük a for gó alap-
ki egé szí tés re, a mû sza ki fej lesz tés re, a mun ka kö ri bér pót lék ra, va la mint az „egyéb”
ha di ipa ri plusz költ sé gek fe de ze té re nyúj tott szub ven ci ó kat, ak kor ki de rül: csak a IV.
öt éves terv idõ sza ká ban 2,5 mil li árd fo rin tot fi ze tett ki az ál la mi költ ség ve tés e cé lok ra.
Ez az 1971–75 kö zött ér té ke sí tett 33 mil li árd fo rint nyi ha di tech ni kai ter mék hez vi szo -
nyít va igen je len tõs ös  szeg. (A ha di tech ni kai do tá ci ók mi nisz té ri u mok kö zöt ti meg -
osz lá sá nak 1968 és 1975 kö zöt ti ala ku lá sát lásd a 5. áb rán.) Nem mel lé kes ugyan ak kor,
hogy a ha di ipa ri ár be vé tel 7,5%-át ki te võ do tá ció se gít sé gé vel si ke rült tar tós nö ve ke -
dé si pá lyá ra ál lí ta ni a szek tort.

A kü lön fé le adat so ro kat ös  sze vet ve (4. és 5. áb ra) az is meg ál la pít ha tó, hogy
KGM ha di tech ni kai vál la la ta i nál az ál la mi tá mo ga tás leg na gyobb ré szét (több mint
egymil li árd fo rin tot) fej lesz tés re és kor sze rû sí tés re for dí tot ták, a NIM te rü le tén vi -
szont a meg lé võ ál la pot kon zer vá lá sa emész tet te fel a do tá ci ó kat. A gaz da ság irá nyí tás
szûk lá tó kö rû sé gé re utal, hogy a ha di vegy ipar ese té ben 1971–75 kö zött in kább éven -
ként „cse peg tet ve” ki fi zet tet tek a költ ség ve tés sel 670 mil lió fo rin tot ahe lyett, hogy
en nek a két har ma dá ból egy sze ri dön tés sel meg kezd ték vol na a szük sé ges re konst ruk -
ci ó kat. A ké sõb bi ese mé nyek be bi zo nyí tot ták, hogy a be ru há zá sok ha lo ga tá sá val csak
el nyúj tot ták a rob ba nó anyag-ipa ri vál la la -
tok vál sá gát, még hos  szabb tá von ter hel ve
ez zel az ál la mi költ ség ve tést. 

60 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969);

A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970); A ha di ipar

hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv idõ sza ká ban (1971);

A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972); A ha di ipa ri

te vé keny ség 1972. év ben (1973); A ha di ipa ri te vé keny ség

1973. év ben (1974); A ha di ipa ri te vé keny ség 1974. év ben

(1975); A ha di ipa ri te vé keny ség 1975. év ben (1976).

61 Uo.
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5. ÁB RA. A ha di tech ni kai ter me lést foly ta tó vál la la tok nak ki fi ze tett ál la mi tá mo ga tá sok
meg osz lá sa 1968 és 1975 kö zött62

Az ex port hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok

A ha di tech ni kai vál la la tok több sé gé nél az ex port gyors nö ve ke dé se – a bõ vü lõ pi ac cal
és a bel föl di nél ma ga sabb nye re ség gel – je len tõ sen hoz zá já rult a gaz da sá gos sá gi mu -
ta tók ja vu lá sá hoz. Ez alól ki vé telt leg in kább az amúgy is gon dok kal küsz kö dõ lõ szer -
gyár tó cé gek ké pez tek, ame lyek nek a KGST tag or szág ok kal kö tött szál lí tá si szer zõ dé -
sei ál la mi szub ven ci ók nél kül to váb bi vesz te sé get je len tet tek vol na. 

Az 1968-ban ex port szub ven ci ó ban ré sze sí tett vál la la tok (Ba kony Mû vek, Me cha -
ni kai Mû vek, Ma gyar Va gon- és Gép gyár, Vö rös Csil lag Trak tor gyár Gö döl lõi Gyár -
egy sé ge) a ha di ipa ri ki vi tel több mint 40%-át kép vi sel ték. Ter mé ke ik tá mo ga tás nél kül
egy tõl egyig vesz te sé ge sek let tek vol na: az NDK-nak a ré gi ára kon el adott lõ sze rek csak-
úgy, mint a Gyõr ben elõ ál lí tott pán cé lo zott jár mû vek. Ez zel szem ben a hír adás tech -
ni kai vál la la tok már ek kor is 10–15%-os nye re ség gel ex por tál ták termékeiket.63 Az OT
ada ta i ból tud ha tó to váb bá, hogy egye dül a Ma gyar Va gon- és Gép gyár nál kö ze lí tet tek
egy más hoz a ci vil és ka to nai cé lú ter me lés vis  sza té rí té si igé nyei: 4 fo rint/ru belt, il let -

ve 3,80 fo rint/ru belt tett ki a do tá ci ó juk. A
Vi  de o ton nál a pol gá ri ex por tot kel lett tá -
mo gat ni ru be len ként 15 fo rint tal, s a ha di -
tech ni ka it nem. A lõ szer gyár tó cé gek nek
vi szont ép pen a ci vil ki vi tel ük volt do tá -
ció me n tes, mi köz ben a lõ szer ex port ál la -
mi hoz zá já ru lás nél kül nem lett vol na meg -
valósít ható.64

1969-ben a ha di tech ni kai ter mé ket
ex por tá ló 16 vál la lat ból csak há rom (a Ba -
kony Fém mû, a Me cha ni kai Mû vek és a
gö döl lõi gyár) ré sze sült mint egy 68 mil lió
fo rint nyi ál la mi vis  sza té rí tés ben. A há rom
vál la lat az ös  szes ha di ipa ri ex port 30%-át

62 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969);

A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970); A ha di ipar

hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv idõ sza ká ban

(1971); A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972); A ha di -

ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973); A ha di ipa ri te vé -

keny ség 1973. év ben (1974); A ha di ipa ri te vé keny ség 1974.

év ben (1975); A ha di ipa ri te vé keny ség 1975. év ben (1976).

63 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969)

12–13. p.

64 OT Spe ci á lis Te rü le tek Hosszútávú Ter ve zé si Bi zott ság

Ha di ipa ri Szak bi zott sá ga: A ma gyar ha di ipar ban fo lyó ha -

di tech ni kai te vé keny ség ér té ke lé se 1950–1970 idõ szak ra.

1968. de cem ber. HL OT 2. d.
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szál lí tot ta ki, s a szub ven ció ex port for gal muk 16%-át tet te ki. A leg na gyobb mér ték -
ben, 51 mil lió fo rint tal do tált tü zér sé gi lõ sze rek nye re ség szint je így 3–4%-os volt, anél -
kül vi szont 13%-os ár be vé tel-ará nyos vesz te sé get kel lett vol na el köny vel ni. Az ex por -
tált gya log sá gi lõ sze rek nél vi szont még a szub ven ci ó val nö velt ár be vé tel sem fe dez te
az ön költ sé get. Az ös  szes ha zai ha di tech ni kai ex port 36%-át adó két hír adás tech ni kai
vál la lat nál (Fi nom me cha ni kai Vál la lat és Me cha ni kai La bor) vi szont a tá mo ga tás nél -
kül ex por tált ter mé kek nye re ség szint je el ér te a 20–25%-ot.65

1970-ben a ha di ipa ri ter mé ket ex por tá ló 18 vál la lat ból mind ös  sze négy ré sze sült
ál la mi vis  sza té rí tés ben (Me cha ni kai Mû vek, Ba kony Mû vek, Gö döl lõi Gép gyár, Te le -
fon gyár). Az ex port tá mo ga tás há rom ne gyed ét ek kor is a tü zér sé gi lõ sze rek ki vi te lé -
re kel lett ki fi zet ni. A lõ sze rek szub ven ció igé nye te hát ál lan dó sult, ami a hos  szú tá vú
KGST-szer zõ dé sek árny ol da lát mu tat ta: az ön költ ség nél ol csób ban, gaz da ság ta la nul
ki csi szé ri á ban sok faj ta lõ szert kel lett szál lí ta ni a szövetségeseknek.66

1969-ben és 1970-ben a tõ kés pi a cok ra szál lí tott ha di tech ni kai ex port után nem
kel lett do tá ci ót fi zet ni. Töb bek kö zött en nek volt kö szön he tõ, hogy a ha di ipa ri ki vi tel
sze ré nyebb mér té kû ál la mi tá mo ga tás ra szo  rult, mint a ci vil gép ipar: 1969-ben 4,20 Ft,
1970-ben 3,70 Ft volt a 100 Ft ex port ra ju tó vis  sza té rí tés, szem ben a 9,70, il let ve 7,40
forinttal.67

1971-ben a di na mi ku san bõ vü lõ szo ci a lis ta ex port az elõ zõ évi nél 40%-kal ke ve -
sebb do tá ci ó val va ló sult meg, mi vel a nö ve ke dés fõ ként hír adás tech ni kai és fi nom me -
cha ni kai ter mé ke ket érin tett. Mond  hat ni, ha gyo má nyo san a két nagy lõ szer gyár tó
vál la lat (Ba kony Mû vek és Me cha ni kai Mû vek) ré sze sült mint egy 40 mil lió fo rint nyi
ál la mi visszatérítésben.68

1972-ben a ha di ipa ri ex port nö ve ke dé se to vább ra is két szám je gyû volt, mint egy
18%-os. Ál la mi vis  sza té rí tés re vál to zat la nul az em lí tett lõ szer gyár tó cé gek szo rul tak,
ös  sze sen 38 mil lió forint ér ték ben. Ez a do tá ció vi szont már ex port be vé tel ük nek több
mint egy  ötö dét tet te ki.69 Ami nem ke ve -
seb bet je lent, mint hogy a ka pa ci tás-fenn -
tar tá si, il let ve a ki vi te li tá mo ga tá sok hi á nyá-
ban a ha zai lõ szer gyár tás né hány év alatt
csõd be ment vol na.

Az 1968 és 1972 kö zött kül föld ön ér té -
ke sí tett 9,2 mil li árd forint ér té kû ha di tech -
ni kai ter mék 20%-ánál kel lett ál la mi se gít -
sé get nyúj ta ni a vesz te sé ges ség el ke rü lé se
ér de ké ben (6. áb ra). Öt év alatt 306 mil lió
forint do tá ci ót fi zet tek ki 1,8 mil li árd fo -
rint nyi – szo ci a lis ta pi ac ra irá nyu ló – ex port
után,70 te hát az ár be vé tel egy ha to dát ki te -
võ ös  szeg gel kel lett utófinanszírozni a rá -
szo ru ló vál la la to kat.

65 A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970) 10–11. p.

66 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv

idõ sza ká ban (1971) 11–13. p.

67 OT Spe ci á lis Te rü le tek Hosszútávú Ter ve zé si Bi zott ság

Ha di ipa ri Szak bi zott sá ga: A ma gyar ha di ipar ban fo lyó ha -

di tech ni kai te vé keny ség ér té ke lé se 1950–1970 idõ szak ra.

1968. de cem ber. HL OT 2. d.

68 A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972) 12–14. p.

69 A ha di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973) 11–12. p. 

70 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969);

A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970); A ha di ipar

hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv idõ sza ká ban

(1971); A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972); A ha -

di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973).
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6. ÁB RA. Az 1968 és 1972 kö zött le bo nyo lí tott ös  szes ma gyar ha di tech ni kai ex port ér -
té ke és eb bõl a szub ven ci o nált ex port ér té ke. (Meg jegy zés: 1973 utánról nin csen KSH
adat az exporttámogatásokról.)71

Az 1967-tõl meg in du ló har ma dik vi lág be li szál lí tá sok ál ta lá ban olyan pro fi tot
hoz tak, hogy nem szük sé gel te tett ál la mi be avat ko zás. Sõt, az ilyes faj ta igé nyek meg -
elõ zé sé re 1970-ben a Hon vé del mi Bi zott ság kü lön ha tá ro zat ban szö gez te le, hogy tõ kés
ex port ra csak tá mo ga tást nem igény lõ ha di ipa ri ter mék szál lít ha tó. A ka pa ci tás ki -
hasz ná lá si prob lé mák kal küz dõ ter me lõ vál la la tok azon ban egy re erõ sebb nyo mást
gya ko rol tak a NIM-re és a KGM-re, hogy a ci vil ex port juk hoz ha son ló an a ha di tech -
ni kai után is jár jon vis  sza té rí tés, mert ilyen do tá ci ó val már „ver seny ké pes sé” vál ná nak.
A Hon vé del mi Bi zott ság vé gül 1972 már ci u sá ban ad ta be a de re kát az zal az in dok lás -
sal, hogy „amen  nyi ben a ha di ipa ri ex port a Ma gyar Nép had se reg kor sze rû sí té sét, vagy
más fon  tos je len tõs ér de ket szol gál, a pol gá ri tõ kés ex port hoz ha son ló an preferál -
ható”.72 (Eb ben az eset ben nem ki vé telt tet tek a ha di ipa ri vál la la tok kal, ha nem csak
azo kat a ked vez mé nye ket kap ták meg, ame lyek a ci vil vál la la to kat is meg il let ték.)
1972-tõl te hát a tõ kés pi a cok ra irá nyu ló ex port nál a ha di tech ni kai cik kek ugyan olyan

szub ven ci ók ban ré sze sül het tek, mint a ci vil
ter mé kek: át la go san 15–18 forint vis  sza té rí -
tést le he tett igé nyel ni dol lá ron ként a ka to -
nai jár mû vek, lõ sze rek stb. ki vi tel éhez. A HB
in téz ke dé sé nek kö szön he tõ en utóbb si ke rült
pél dá ul több mil lió dol lár ér ték ben pán cé -
lo zott szál lí tó jár mû ve ket el ad ni a Kö zel -Ke -
le ten, s to váb bi meg ren de lé se ket sze  rez ni. 

A ko ra be li ér ve lés sze rint az ex port -
tá mo ga tás még min dig ol csóbb és ked ve -
zõbb volt a vál la lat és az ál lam szá má ra
egyaránt, mint a ka pa ci tás-fenn tar tás fi na n-
szí ro zása.73 Meg fe le lõ ada tok hi á nyá ban ne -

71 A ha di ipar hely ze té nek ala ku lá sa 1968. év ben (1969);

A ha di ipar te vé keny sé ge 1969. év ben (1970); A ha di ipar

hely ze té nek ala ku lá sa a III. 5 éves terv idõ sza ká ban

(1971); A ha di ipa ri te vé keny ség 1971. év ben (1972); A ha -

di ipa ri te vé keny ség 1972. év ben (1973).

72 TKV: Je len tés Bí ró Jó zsef kül ke res ke del mi mi nisz ter

elv társ ré szé re a Hon vé del mi Bi zott ság 1972. már ci us 23-

i ülé sén dr. Já vor Er vin elv társ ál tal tett ész re vé tel lel kap -

cso lat ban. 1972. már ci us 31. Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon -

ti Irat tá ra Mi nisz te ri köz vet len ira tok. 1972/99. 5. p.

73 Lásd pél dá ul: OT Spe ci á lis Te rü le tek Hosszútávú Ter -

ve zé si Bi zott ság Ha di ipa ri Szak bi zott sá ga: A ma gyar ha -
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héz len ne szá mok kal is alá tá masz ta ni ezt az ál lí tást. Ám az bi zo nyos, hogy az esz kö -
zök fo lya ma tos ter me lés ben tar tá sá val meg le he tett tar ta ni a szak em ber ál lo mányt,
esély nyí lott a vál la la ti fej lesz té si ala pok fel töl té sé re, s az új pi a cok meg is me ré sé vel-
meg szer zé sé vel ja vul ha tott a vál la lat al kal maz ko dó ké pes sé ge.

A ha di tech ni kai ter me lés jö ve del me zõ sé ge

Lát hat tuk, hogy az ál la mi tá mo ga tá sok több sé ge a vesz te sé gek el tün te té sét és a lik vi -
di tá si gon dok el ke rü lé sét szol gál ta. A kü lön fé le do tá ci ók meg le he tõ sen ne héz zé te szik
a ha di tech ni kai ter me lés va lós jö ve del me zõ sé gé nek a kimutatását.74 Egy sé ges struk -
tú rá jú és rész le tes, vál la la ti szin tû ada tok nem áll nak ren del ke zés re, csak né hány ko -
ra be li (fõ ként terv hi va ta li) fel mé rés re le het ha gyat koz ni. A ha tó sá gi ár sza bás és a ha -
di tech ni kai vál la la tok mo no pol hely ze te mi att rá adá sul az egyes ha di ipa ri ter mé kek
ára (a jö ve del me zõ ség egyik leg dön tõbb té nye zõ je) mes ter sé ge sen kre ált szám volt.
Lé nye gé ben csak az ex por tált cik kek ese té ben le he tett va la mi faj ta objektív(ebb) meg -
mé re tés rõl beszélni.75 Az OT szak em be rei – az elõ zõ kö zel két év ti zed ada ta it fi gye lem -
be vé ve – azt is meg ál la pí tot ták, hogy a szé ria nagy ság nak dön tõ sze re pe van a gaz da -
sá gos ság ban. Nye re sé get több nyi re csak a kül pi ac ra is ki ke rü lõ ha di tech ni kai ter mé -
kek nél le he tett el ér ni. (Ki vé ve a gép pisz toly-, il let ve a ka to nai te her gép ko csi-gyár tást,
ahol a ha zai igé nyek ké pe sek vol tak le köt ni a ter me lé si kapacitásokat.76) A két nagy
ha di vegy ipa ri vál la lat nál (Nitrokémia, ÉMV) – ame lyek a csõ döt ele ve csak az ál la mi
tá mo ga tá sok ré vén tud ták el ke rül ni – jö ve del me zõ sé gi hely zet rõl nem igen le he tett be -
szél ni, így ilyen vizs gá la tok ra a NIM ha di tech ni kai vál la la ta i nál nem is ke rült sor a tár -
gyalt idõ szak ban.

A KGM ada tai ar ra mu tat nak, hogy a ha di tech ni kai ter me lés jö ve del me zõ sé ge
a hat va nas–het ve nes évek for du ló ján – va ló szí nû leg nem a re form in téz ke dé sek nek,
ha nem in kább a ter me lés bõ vü lés nek és a nö vek võ ex port le he tõ sé gek nek kö szön he -
tõ en – ja vult. A fel ügye le te alá tar to zó ha -
di ipa ri vál la la tok nál 1968-tól 1972-ig az ár -
be vé tel 94%-kal, a nye re ség vi szont 154%-
kal emel ke dett. A vál la lat cso port ál la mi
költ ség ve tés sel va ló kap cso la tá ra jel lem zõ,
hogy 1968-ban a ha di tech ni kai ter me lés so -
rán el ért nye re ség tá mo ga tás tar tal ma
38,7% volt, szem ben a gép ipar ban ál ta lá -
nos 30,2%-kal. 1972-re meg for dult az
arány: a ha di ipar nál 13,5%-ra csök kent a
do tá ció tar ta lom, mi köz  ben az ál ta lá nos
gép ipar ban to vább ra is 27% maradt.77

1971 el sõ fél év ében az OT Ál ta lá nos
Szer ve zé si Fõ osz tá lya is vizs gál ta a ha di -
tech ni kai ter me lés jö ve del me zõ sé gi vi szo -

di ipar ban fo lyó ha di tech ni kai te vé keny ség ér té ke lé se

1950–1970 idõ szak ra. 1968. de cem ber. HL OT 2. d.

74 Csobay Jó zsef sze rint ez egye ne sen le he tet len is. Lásd

Csobay (1998).

75 E tény re is a terv hi va tal szak em be rei hív ták fel a fi -

gyel met: OT Spe ci á lis Te rü le tek Hosszútávú Ter ve zé si

Bi zott ság Ha di ipa ri Szak bi zott sá ga: A ma gyar ha di ipar -

ban fo lyó ha di tech ni kai te vé keny ség ér té ke lé se 1950–1970

idõ szak ra. 1968. de cem ber. HL OT 2. d.

76 Uo.

77 Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga: Tá jé koz ta tó [Sze kér Gyu -

la mi nisz ter el nök-he lyet tes ré szé re] a ma gyar ha di ipar fej  -

lõ dé sé rõl, táv la ti ter ve i vel kap cso la tos el kép ze lé sek rõl és

prob lé má i ról. 1979. szep tem ber 20. MOL XIX-A-2-ma 31. d.

A HADITECHNIKAI TERMELÉS ÉS AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS 153



nya it: 25 KGM-hez tar to zó, az ös  szes ha zai ha di ipa ri ter me lés 90–95%-át rep re zen tá -
ló vál la lat nál ele mez ték az 1968 és 1970 kö zöt ti gaz da sá gi mutatókat.78 A vizs gált vál -
la la tok nál 1970-ben 40%-kal ha lad ta meg a ha di tech ni kai ter me lés bõl szár ma zó ár be -
vé tel az elõ zõ évit, két vál la lat nál (a La bor Mû szer ipa ri Mû vek nél és a Híradó techni -
kai Vál la lat nál) az egész ár be vé tel-nö vek mény a ka to nai cik kek ér té ke sí té sé bõl ke let -
ke zett. A ha di tech ni kai te vé keny ség nye re sé ge a 25 vál la lat nál 1969-tõl 1970-ig 28%-kal
nõtt, ami je len tõ sen meg ha lad ta a 8,6%-os gé pi pa ri át lag nö ve ke dést. Az ered mény
ja vu lá sa a ter me lé si vo lu men emel ke dé se mel lett leg in kább a ter mék ösz  sze té tel ked -
ve zõ vál to zá sá nak és az ex port nak volt kö szön he tõ. A ha di tech ni kai vál la la tok két 
har ma da 1969-ben és 1970-ben is több mint 10%-os, ötö dük pe dig ki emel ke dõ en ma -
gas (20% fe let ti) esz köz ará nyos nye re ség gel ter melt. 

A jö ve del me zõ ség lát ha tó an nem volt kor re lá ci ó ban a ha di tech ni kai ter me lés
rész ará nyá val, sok kal in kább egy-egy ipar ág hoz volt köt he tõ: a mû szer ipa ri és hír a -
dás  tech ni kai cé gek dön tõ több sé ge sta bi lan nye re sé ges volt, a lõszergyártók és az
azok kal ko ope rá ló vál la la tok, a jár mû gyár tók és a ké zi fegy ver gyá rak gaz da sá gos sá gi
mu ta tói vi szont rend re ros  szab bak (2. táb lá zat). A ha di ipa ri cé gek több sé gé nek pénz -
ügyi hely ze te ugyan ak kor in sta bil volt a vál to zó üte mû ter mék ki bo csá tás, az új gyárt -
má nyok be ve ze té sé nél fel lé põ prob lé mák, a ko ope rá ci ós za va rok és az im port anya gok
ki szá mít ha tat lan és döm ping jel le gû be ér ke zé se mi att. A terv hi va tal szak em be rei ösz  -
szes sé gé ben úgy ítél ték meg, hogy a gyárt mány ös  sze té tel ala ku lá sá tól füg gõ en in kább
a nye re ség csök ke né sé re, mint nö ve ke dé sé re le het szá mí ta ni a ha di ipa ri vál la la tok nál.
Elõ re je lez ték to váb bá, hogy az elég te len sa ját tõ ke-el lá tott ság mi att bi zo nyo san nö ve -
ked ni fog a ha di ipa ri vál la la tok for gó alap-jut ta tá si igénye.79

Az OT ag go dal mai azon ban, úgy tû nik, nem iga zo lód tak. Kez det ben még az
1973-as olaj ár rob ba nás nyo mán ki bon ta ko zó nem zet kö zi gaz da sá gi vál ság ha tá sa is el ke -
rül te a ha zai ha di ipa ri vál la la to kat. 1975 utol só hó nap ja i ban – 1974. évi ada to kon ala pu -
ló an – a Pénz ügy mi nisz té ri um mér te fel a vál la lat cso port hely ze tét. A vizsgálat80 ti zen -
két, a KGM 7,8 mil li árd fo rin tos ös  sze gû ha di tech ni kai ter me lé sé nek há rom  ne gyed ét
rep re zen tá ló gé pi pa ri vál la la tá ra, il let ve 36 ter mék re ter jedt ki. Cél ja az volt, hogy fel -
tár ja: a ha di ipa ri ter mé kek gaz da sá gos sá ga ho gyan he lyez ke dik el az adott ága za ton,

alágazaton, vál la la ton, ter mék cso por ton
be lül. Az ada tok ta nú sá ga sze rint a ti zen -
két vál la lat át la go san 15,3%-os – a gé pi pa -
ri át la got egy szá za lék pont tal meg ha la dó –
ár be vé tel-ará nyos nye re sé get ért el. Ki zá -
ró lag a ha di tech ni kai ter me lést fi gye lem be
vé ve két lõ szer gyár tó cég (a Ba kony Mû -
vek és a Me cha ni kai Mû vek), a Cse pel Au -
tó gyár, va la mint a Fi nom me cha ni kai Vál la -
lat ron tot ta csak le a töb bi ek ered mé nyét
6–10%-os nye re ség ará nyá val (3. táb lá zat). 

78 OT Ál ta lá nos Szer ve zé si Fõ osz tá lya: Az 1970. évi ered -

mé nyek alap ján a ha di tech ni kai te vé keny ség ha tá sá nak

ér té ke lé se a fon to sabb ha di tech ni kai ter mé ke ket ki bo csá -

tó vál la la tok gaz da sá gi hely ze té re. 1971. jú ni us. MOL XIX-

F-6-v 104. d.

79 Uo.

80 PM: Je len tés a Ha di ipa ri Kor mány bi zott ság ré szé re

a ha di ipa ri ter mé kek gaz da sá gos sá gi, ár kép zé si és sza ko -

so dá si kér dé se i nek vizs gá la tá ról. 1976. ja nu ár. MOL XIX-

F-6-ae 33. d.
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Fi nom me cha ni kai Vál la lat 71,1 12,3

Me cha ni kai La bo ra tó ri um 

Hír adás tech ni kai Vál la lat
64,2 11,6

Híradótechnikai Vál la lat 61,9 16,2

Pest vi dé ki Gép gyár 43,1 11,3

Ba kony Mû vek 37,6 4,1

La bor Mû szer ipa ri Mû vek 36,8 12,8

Me cha ni kai Mû vek 36,7 17,0

Eletromechanikai Vál la lat 36,1 10,4

Fegy ver- és Gáz ké szü lék gyár 34,9 7,0

Ipa ri Sze rel vény gyár 24,9 7,0

Gam ma Mû vek 24,3 24,5

Bu da pes ti Vegy ipa ri Gép gyár 20,7 20,9

Fi nom sze rel vény gyár 20,2 15,3

Vi de o ton 17,5 19,9

Mátravidéki Fém mû vek 14,5 10,4

Cse pel Au tó gyár 13,1 6,7

Te le fon gyár 12,6 16,8

Di ós gyõ ri Gép gyár 10,9 11,8

Ma gyar Va gon- és Gép gyár 10,6 9,1

Ma gyar Op ti kai Mû vek 10,6 23,8

Haj dú sá gi Ipar mû vek 10,1 17,3

Ipa ri Mû szer gyár 8,8 9,3

Alu mí ni um gyár 8,3 21,7

Danuvia Szer szám gép gyár 5,0 16,2

Hû tõ gép gyár 1,8 26,9

25 vál la lat át la ga 25,4 14,4

KGM gép ipar át la ga – 13,2

2. TÁB LÁ ZAT. Az eszközarányos nyereség alakulása a KGM 25 haditechnikai termelést
folytató vállalatánál, 1970

A HADITECHNIKAI TERMELÉS ÉS AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS 155

ESZKÖZARÁNYOS 
NYE RE SÉG (%)

A HA DI TECH NI KAI TER ME LÉS 
RÉSZ ARÁ NYA (%)A VÁL LA LAT NE VE



Di ós gyõ ri Gép gyár 15,1 29,8 7,8 19,6 34,5

Cse pel Au tó gyár 6,1 10,7 10,1 35,0 –

Ma gyar Va gon- és Gép gyár 18,2 18,7 13,8 16,2 28,2

Fi nom me cha ni kai Vál la lat 12,8 10,5 22,8 4,5 34,4

Me cha ni kai La bo ra tó ri um 

Híradástechikai Vál la lat
20,0 25,4 20,1 31,2 16,8

Te le fon gyár 9,0 11,8 10,4 12,1 –

Vi de o ton 21,3 24,3 19,8 25,5 –

Gam ma Mû vek 21,7 27,4 28,6 15,2 –

Ba kony Mû vek 16,2 8,2 1,1 0,7 28,4

FÉG 14,5 17,7 16,4 90,9 –

Me cha ni kai Mû vek 9,2 6,2 20,5 13,9 3,2

Mátravidéki Fém mû vek 15,9 20,1 14,8 – 34,3

KGM gép ipar át la ga 14,3 15,3 14,4 13,2 31,1

3. TÁB LÁ ZAT. Az árbevételarányos nyereség alakulása a KGM 12 haditechnikai termelést
folytató vállalatánál, 1974

A táb lá zat ada ta i ból egy ér tel mû en lát ha tó, hogy a ha di tech ni kai ter me lés nye re -
sé ges sé ge – a kü lön fé le tá mo ga tá sok tól nyil ván nem füg get le nül – rend re meg ha lad ta
a ci vil ter me lé sét. A ha di ipa ri ex port jö ve del me zõ sé ge – kü lö nö sen tõ kés re lá ci ó ban –
je len tõ sen meg ha lad ta a bel föl di ér té ke sí té sét. Ex port szub ven ci ó ban (mint egy 30 mil lió
fo rint nyi ál la mi vis  sza té rí tés ben) is csak a blokk or szá ga i ba ki szál lí tott lõ sze rek után
kel lett ré sze sí te ni az em lí tett két nagy üze met. A bel föl di ér té ke sí tés nél a „re á lis” nye -
re sé get ele ve biz to sí tot ták a ha tó sá gi árak. A szá mok ból az is ki vi lág lik, hogy mi ért
ép pen a Fi nom me cha ni kai Vál la lat nak volt szük sé ge az ál lan dó for gó alap-ki egé szí tés -
re: a cég ér té ke sí té sé ben dön tõ részt ki te võ szo ci a lis ta ex port ala csony pro fit ja nem
biz to sí tot ta a kel lõ for gó tõ két.

A ha di tech ni kai cik kek szem pont já ból vizs gál va a hely ze tet meg ál la pít ha tó volt,
hogy a 36 ter mék 70%-át a gé pi pa ri át la got el érõ vagy meg is ha la dó nye re ség há nyad -
dal ér té ke sí tet ték. A sze ré nyeb ben jö ve del me zõ cik kek (lõ sze rek, egyes táv köz lé si be -
ren de zé sek) rend re szov jet li cenc alap ján, KGST-sza ko sí tás ke re té ben, szo ci a lis ta ex port -
ra ké szül tek, és áru kat a – ma gya ré nál jó val nyo mot tabb – szov jet ár szint hez kel lett
iga zí ta ni. Ugyan ak kor a pol gá ri ter me lést fe lül mú ló jö ve del me zõ sé get a szek tor nak
ép pen a töb bi sza ko sí tott ter mék (hír adás tech ni ka, jár mû vek, lég vé del mi lö ve gek) biz -
to sí tot ta, ame lyek nél ked ve zõ árat si ke rült a hat va nas évek má so dik fe lé ben meg ál la -
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pít tat ni, nagy szé ri á ban ké szül tek, s be gya kor lott sá guk nak kö szön he tõ en gyár tá si
ön költ sé gü ket még lej jebb is le he tett szo rí ta ni. 

A PM mind ezek alap ján ked ve zõ en ítél te meg a IV. öt éves terv idõ sza ká nak ha -
di ipa ri jö ve del me zõ sé gét (leg alább is a KGM te rü le tén). Az 1976–80 kö zöt ti idõ szak ra
szó ló elõ re jel zés azon ban már bo rú lá tóbb volt. Ugyan is a ha di tech ni kai ter mék struk -
tú ra Ma gyar or szág szá má ra ros  szul ala kult (több ki emel ke dõ en nye re sé ges ter mék
sza ko sí tott gyár tá sa 1975-ben be fe je zõ dött), a kül pi a ci ha tá sok alap ve tõ en ked ve zõt -
le neb bek vol tak, és az ál ta lunk gyár tott ha di tech ni ka már ko ránt sem tar to zott – még
szo ci a lis ta vi szony lat ban sem – a leg kor sze rûb bek kö zé. Rá adá sul az újon nan sza ko sí -
tás ra fel aján lott ter mé kek („Brusznyika” rá dió ve võ, „Vasziljok” au to ma ta ak na ve tõ) –
is mét csak szov jet ár bá zi son kal ku lált – árá ból vesz te ség volt prog nosz ti zál ha tó. 

A PM-jelentés kö vet kez te té sei jól mu tat ták az elõ zõ fél év ti zed ben vég be ment
szem lé let be li vál to zást is. A do ku men tum ös  sze ál lí tói ugyan is le szö gez ték, hogy a ha -
di ipar meg íté lé se (im már) leg alább an  nyi ra gaz da sá gos sá gi, mint vé del mi kér dés. Bel -
föld ön a sza bá lyo zó rend szer alap ve tõ en biz to sí tot ta a jö ve del me zõ sé get, vi szont a
blok kon be lü li együtt mû kö dés nél ko mo lyabb erõ fe szí té se ket tar tot tak szük sé ges nek
a ha di ipa ri sza ko sí tá sok elõ ké szí té sé nél, hogy re á lis és el fo gad ha tó ex port ára kat le -
hes sen ki al kud ni a ma gyar gyár tá sú ter mé kek re, rész egy sé gek re, al kat ré szek re.
„Alap ve tõ en ar ra kell [te hát] tö re ked ni, hogy a konk rét [ha zai] gyár tás be ve ze tés csak -
is olyan ha di ipa ri ter mé kek re tör tén jék, ame lyek nél a fej lesz tés és a gyár tás gaz da sá -
gi fel tét elei meg fe lel nek az ál ta lá nos gaz da sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek. Et tõl el tér ni
csak vé del mi és po li ti kai in do kok és egye di el bí rá lás alap ján le het” – szólt a konklúzió.81

A prob lé ma az volt, hogy az em lí tett hon vé del mi és (nem zet kö zi) po li ti kai okok -
ból a vesz te sé ges nek ígér ke zõ ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sát is vál lal ta a ma gyar
ipar irá nyí tás. A kö vet ke zõ – 1976–80-ra szó ló – öt éves ha di tech ni kai terv ös  sze ál lí tá sa
so rán ugyan ak kor a ko ráb bi nál hang sú -
lyo sabb sze re pet kap tak a gaz da sá gos sá gi
szem pont ok. Doró György ve zér õr nagy, az
OT ka to nai el nök he lyet te se a jö ve del me zõ -
sé get szem elõtt tart va to váb bi struk tú ra -
vál tást ja va solt a ha di ipar ban. A je len tõs
anyag igé nyük mi att gaz da ság ta lan ter mé -
kek he lyett (mint pél dá ul a pán cé lo zott jár -
mû vek) újabb hír adás tech ni kai és mû szer -
ipa ri cik kek gyár tás ba vé te lét szor gal maz ta
Hu szár Ist ván OT-elnöknek ké szí tett 1975.
jú li u si fel jegy zé sé ben. Doró a ha té kony ság
ja vu lá sát és a do tá ci ós igény csök  ke né sét
vár ta a ha di vegy ipar to vább már nem ha lo -
gat ha tó, ám mint egy fél mil li árd fo rint ra
rú gó re konst ruk ci ó já tól is.82 A ha di ipa ri

81 Uo. Idé zet he lye: 15–16. p. 

82 Doró György [OT-elnökhelyettes]: Fel jegy zés Hu szár

Ist ván el nök elv társ ré szé re. Tá jé koz ta tó a ha di ipa ri te vé -

keny ség 1976–80. évi be ru há zá si elõ i rány za ta i ról és az ez -

zel kap cso la tos fel ada tok ról. 1975. jú li us. HL OT 4. d. A

NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tá lya ez zel szem ben egy mil li árd

fo rint nyi ál la mi tá mo ga tást tar tott vol na mû sza ki lag in do -

kolt nak az 1976–80 kö zött vég re haj tan dó ha di vegy ipa ri

be ru há zá sok ra. Lásd NIM Ipar szer ve zé si Fõ osz tály: Tár -

gya lá si anyag Gór Nagy Sán dor ál lam tit kár elv társ ré szé -

re a Doró György ve zér õr nagy, OT el nök he lyet tes elv társ -

sal a tár ca ha di ipa ri ter me lé sé vel kap cso lat ban foly ta tan -

dó meg be szé lés hez. 1975. már ci us. MOL XIX-F-17-s 98. d.

Az öt éves terv ben ter mé sze te sen az OT ál lás pont ja ér vé -

nye sült.
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fej lesz té se ket, be ru há zá so kat és ter me lé si kér dé se ket el dön tõ bo nyo lult al ku me cha -
niz mus ban az tán hát rább so ro lód tak a fi nan ci á lis szem pont ok, de ta lán már az is
ered mény nek te kint he tõ, hogy a ha di ipar ban fenn tar tott uta sí tá sos rend szer be a
„kom mer ci á lis” szem lé let be szi vár gott.

ÖS  SZEG ZÉS

A szek tor ban ér vé nyes sza bá lyo zó rend szer mi att a ha di tech ni kai vál la la tok több sé ge
szin te ész re sem vet te, hogy 1973–74-ben bi zo nyos re form in téz ke dé se ket vis  sza von -
tak, s az ál la mi bü rok rá cia meg pró bál ta is mét operatív(abb)an irá nyí ta ni a gaz da sá -
got. Az 1973 õszé tõl ki ala ku ló gaz da sá gi krí zis is jó ide ig el ke rül te a ha di tech ni kát
gyár tó vál la la to kat. Ér té ke sí té si le he tõ sé ge ik nem vál toz tak: a hos  szú le já ra tú ke res ke -
del mi meg ál la po dá sok biz to sí tot ták a pi a co kat, az árak sta bi lak vol tak, a ter mé kek -
nek alig volt tõ kés or szág ból szár ma zó im port tar tal ma, a gé pi pa ri tar tós fo gyasz tá si
cik kek bel sõ fel ve võ pi a ca szé les volt, és ezek ter me lõi árát nem érin tet te az árvál -
tozás.83 A ne ga tív ha tá sok in kább csak a het ve nes évek utol só har ma dá tól ér vé nye sül -
tek, ám a KGST-együtt mû kö dés so rán el szen ve dett vesz te sé ge ket a tõ kés pi a ci ex pan -
zi ó val ak kor is si ke rült el len sú lyoz ni. A het ve nes évek vé gé re mind azo nál tal a ha di -
ipa ri ter me lés ben szá mos meg ol dás ra vá ró prob lé ma és el lent mon dás gyûlt ös  sze: a
for rás hi án  nyal küsz kö dõ ál la mi költ ség ve tés nek mind je len tõ sebb te her té telt je len tett
az uta sí tás ra ter me lõ és fej lesz tõ ha di tech ni kai vál la la tok fi nan szí ro zá sa; az új ha di -
tech ni kai ter mé kek be ve ze té se az egy sé ges VSZ-szabványok mi att na gyon idõ igé nyes
volt, ami nö vel te a gyár tás fel ké szü lés költ ség koc ká za ta it; a ter mé kek elõ ál lí tá si költ -
sé ge nö ve ke dett, de az el adá si ár nem tar tott ve le lé pést, sõt a szov jet ex port ese té -
ben idõn ként az ön költ sé gi ár alat ti szin tet le he tett csak el ér ni; mi vel a mû sza ki fej -
lesz tés dön tõ en szov jet li cen cek át vé te lé vel tör tént, a gyár tá si do ku men tá ci ók hos  sza -
dal mas ho no sí tá sa alatt el avult tá vált a ter mék, mi köz ben a fo lya ma tos mû sza ki mó -
do sí tá sok to vább nö vel ték a ter me lé si költ sé ge ket; a moz gó sí tá si ké szen lét-fel ké szü lés
mi att a gyár tá si kész sé get hos  szú éve kig fenn kel lett tar ta ni uk a vál la la tok nak, mi köz -

ben a gép park fo lya ma to san avult, a szak -
em ber gár da ki öre ge dõ ben volt vagy el ván -
do rolt; az egy-egy ter mék gyár tás ba vé te -
lé rõl szü le tett dön tés és a meg va ló sí tás kö -
zött olyan hos  szú idõ telt el, hogy a sze -
mé lyi fe le lõs ség meg fog ha tat lan ná vált; a
gyárt mány struk tú ra meg ha tá ro zá sa kí vül
esett a vál la la tok ha tás kö rén, a ter mék szer-
ke ze tet a gaz da sá gos sá gi kér dé sek ke vés sé
befolyásolták.84

Egy fe lõl igaz te hát, hogy a sza bá lyo -
zó rend szer (pon to sab ban a szin te egyén re

83 Já vor Er vin, az OT egy ko ri ka to nai el nök he lyet te se

húsz év táv la tá ból is túl ér té kel te a ha zai ha di ipar het ve -

nes évek be li sze re pét és le he tõ sé ge it: „Túl zás nél kül le het

ál lí ta ni, hogy eb ben az idõ ben … az or szág ipa rá nak leg -

si ke re sebb ága za ta lett a ha di ipar, és a si ker ága za ti jel le -

gét to váb bi ak ban is meg tart hat ta, mert en nek min den

fel té te le meg volt.” Já vor (1993) 24. p. 

84 Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga: Tá jé koz ta tó [Sze kér Gyu la

mi nisz ter el nök-he lyet tes ré szé re] a ma gyar ha di ipar fej lõ -

dé sé rõl, táv la ti ter ve i vel kap cso la tos el kép ze lé sek rõl és

prob lé má i ról. 1979. szep tem ber 20. MOL XIX-A-2-ma 31. d.
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sza bott „pre fe ren cia rend szer”) jól vizs gá zott, nö ve ke dé si pá lyá ra ál lí tot ta és ál ta lá ban
nye re sé ges sé tet te a ha di tech ni kai ter me lést. Más fe lõl vi szont az ál lam nak stra té gi ai
ér de kek alap ján vagy fél tu cat, gya kor la ti lag élet kép te len ha di tech ni kai vál la la tot kel -
lett élet ben tar ta nia. (Ami hez per sze hoz zá kell ten ni, hogy a ha di ipa ri vál la la tok kü -
lön le ges je len tõ sé gük nél fog va a vi lá gon min den hol más meg íté lés alá es nek, mint
a ci vil termelõüzemek.85) A ha zai ha di ipar fej lesz té se ugyan ak kor kri ti kus pon to kon
ma radt el: rö vid tá vú ér de kek tõl ve zet ve ép pen a ki sebb, gyorsa(bba)n kon ver tál ha tó
ka pa ci tá sok ki épí té sé re nem ta lál tak for rást a költ ség ve tés ben. A gyor san rom ló bel -
sõ és kül sõ egyen sú lyi kö rül mé nyek kö zött az tán még ke vés bé le he tett el fo gad tat ni
a ki zá ró lag „ke mény va lu tá ért” im por tál ha tó kor sze rû ha di ipa ri gyár be ren de zé sek és
gé pek meg vá sár lá sát. 

A me cha niz mus re form utá ni ma gyar ha di tech ni kai ter me lés vizs gá la tá ból – elõ -
fel te vé se im mel el len tét ben – ép pen az de rült ki, hogy a ha di ipar ban ta pasz tal ha tó
prob lé mák alig kü lön böz tek a ci vil szek tor ban ész lel he tõk tõl. A gaz da ság irá nyí tá si
szisz té mát és a gaz da sá gi sza bá lyo zó rend szert nem le het te hát ki vé te le zett te rü le te -
ket fenn tart va meg vál toz tat ni, ku dar cot val lott az a tö rek vés, hogy a ha di tech ni kai
ter me lést még va la mi mó don sze pa rál ják a ci vil gaz da ság tól. Ugyan csak fi gye lem re
mél tó ál ta lá nos ta nul ság, hogy a ha zai ci vil gaz da ság ban al kal ma zott „A” re form vál -
to zat és a ha di ipar ban be ve ze tett „B” ver zió a mû kö dés so rán ér dem ben alig-alig tért
el egy más tól. A jel leg ze tes sé ge ik ép pen azért kon ver gál tak, mert a re form nem volt
olyan mély sé gû, hogy meg vál toz tat hat ta vol na a rend szer „ge ne ti kai” prog ram ját, a bü -
rok ra ti kus mûködést.86

Hi po te ti kus kér dés, hogy le he tett vol na-e más ként el jár ni a re form so rán a ha di -
ipar ral kap cso lat ban. Va ló szí nû nek tar tom, hogy adott vi szo nyok kö zött nem. Ugyan -
is ele ve le he tet len volt akár csak kvázipiaci vi szo nyo kat te rem te ni a szek tor ban úgy,
hogy Ma gyar or szá gon (né ha még az egész KGST-ben is) egy-egy ha di tech ni kai ter -
mék cso por tot mo no pó li um ként egy-egy vál la lat ál lí tott elõ. Bi zo nyos, hogy ha a ha di -
tech ni kai ter me lést nem bás tyáz ták vol na kö rül min den fé le vé dõ in téz ke dés sel és do -
tá ci ó val, ak kor a ter me lõ vál la la tok fon tos ka to nai ter mé kek gyár tá sá val is fel hagy tak
vol na – gaz da sá gos sá gi okok ból. Ilyen cik kek im port be szer zé se vi szont a ko ra be li
nem zet kö zi po li ti kai és ke res ke del mi vi szo nyok kö zött nyil ván va ló an le he tet len volt.
(Ar ról nem is szól va, hogy egyet len ál lam sem ha gyat koz hat stra té gi ai ter mé kek bõl
ki zá ró lag be ho za tal ra, hi szen ez zel nem ze ti szu ve re ni tá sát ve szé lyez tet né.) Az adott
nem zet kö zi kons tel lá ci ó ban és ha zai po li ti kai-gaz da sá gi hely zet ben így az tán egé szen
1990-ig fenn ma radt a ha di ipar irá nyí tá sá nak és mû kö dé sé nek ez az el lent mon dá sos,
ám an nál si ke re sebb mód ja. 
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85 Lásd er rõl rész le te sen Burrows (2003).

86 A köz gaz da sá gi iro da lom – a ci vil gaz da ság ada tai

alap ján – a je len sé get úgy ös  sze gez te, hogy 1968 után a

terv al ku he lyé be a sza bá lyo zó al ku lé pett. Lásd Kornai

504–509. p.
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KAL MÁR ME LIN DA

AZ OP TI MA LI ZÁ LÁS KÍ SÉR LE TE
RE FORM MO DELL A KUL TÚ RÁ BAN 1965–1973

„Nem tel je sen vi lá gos még, hogy mi lyen lesz a cen zú ra sze re pe.”
(A kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak alap el vei 1)

„…nálunk a kul tú ra nem ke res ke del mi, ha nem ide o ló gi ai kér dés.”
(Az új gaz da ság irá nyí tás be ve ze té sé vel kap cso la tos ta pasz ta la tok a kul tu rá lis területen2)

A RE FORM MÛ KÖ DÉS
A re for mok ön moz gá sa

Az öt ve nes évek el sõ fe lé re a szo ci a lis ta gaz da sá gok szer ke ze té nek arány ta lan sá gai
mély vál ság ba so dor ták a ke let-kö zép-eu ró pai or szá go kat, s vi lá gos sá vált, hogy a dol -
go zó tö me gek élet szín vo na lá val kap cso la tos cél ki tû zé se ket nem si ke rül meg va ló sí ta ni.
A fris sen kol lek ti vi zált me zõ gaz da ság nem tu dott meg fe lel ni a la kos ság nö vek võ szük -
ség le te i nek, aho gyan a fo gyasz tá si cik ke ket elõ ál lí tó ipar sem. Az öt ve nes évek kö ze -
pén le zaj lott el sõ re form kí sér le tek még csak a mo dell be li arány ta lan sá gok meg szün te -
té sé re tet tek kí sér le tet: el sõ sor ban az ipar szer ke zet át ala kí tá sá ra a fo gyasz tás ja vá ra,
a me zõ gaz da ság el ha nya go lá sá nak meg szün te té sé re, a cent ra li zált po li ti kai irá nyí tás
és a bü rok rá cia túl ten gé sé nek eny hí té sé re, s vé gül, de nem utol só sor ban a tö me gek
élet szín vo na lá nak ha nem is lát vá nyos, de lát ha tó eme lé sé re. 

A gaz da ság egyes ele me it ek kor át ala kí ta ni kény sze rü lõ szov jet és ke let-eu ró pai
ve ze tés nem a szo ci a lis ta mo dell mély re ha tó meg vál toz ta tá sá ra tö re ke dett; sem ek kor,
sem ké sõbb. Az át ala kí tás, az el moz du lás a ko ráb bi mû kö dé si el vek tõl még is hos  szú
tá von vis  sza for dít ha tat lan kö vet kez mé nyek kel járt a for má ció in teg ri tá sá ra és fenn ma -
ra dá sá ra néz ve. Ha még oly kö vet ke zet le nek vol tak is a re for mok, még sem csak a gaz -
da sá gi struk tú rát for mál ták át, ha nem az ön te vé keny ség rõl, a tár sa dal mi ak ti vi tás ról,
s köz vet ve a de mok ra ti kus le he tõ sé gek rõl al ko tott né ze te ket is. A gaz da sá gi kény szer
szül te re for mok ön moz gá sa azon ban na gyobb mér ték ben ala kí tot ta át a tár sa dal mi tu -
da tot, mint azt a kez de mé nye zõk akar ták.
De a gaz da sá gi re for mok ha tá sá ra el ke rül -
he tet le nül át ren de zõd tek az ad dig ko he -
rens nek tû nõ ide o ló gi ai ele mek, majd a szo -
ci a liz mus ról al ko tott kép is. Né hány év ti -
zed el tel té vel meg érett a po li ti kai rend szer
el ke rül he tet le nül át fo gó re form já nak gon -
do la ta is, vé gül pe dig min den át ala kult.

Op ti ma li zá lás

A ma gyar párt – mi u tán az 1956 utá ni el sõ ne héz év ti ze det túl él te – ma ga is iga zo dott
a hat va nas évek töb bé-ke vés bé ál ta lá nos re form-kor szel lem éhez. Az 1966-os IX. kong -
res  szu son en nek ér tel mé ben de monst ra tív mó don ös  sze gez te, mit te kint az MSZMP

1 A kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak alap el vei. 1967. ja nu -

ár 19. MOL M-KS-288. f. 41/75. õ. e. Tár gyal ta az Agitációs

és Propaganda Bizottság 1967. má jus 18-i ülése.

2 Elõ ter jesz tés az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság ré -

szé re. Az új gaz da ság irá nyí tás be ve ze té sé vel kap cso la tos

ta pasz ta la tok a kul tu rá lis te rü le ten. 1969. má jus. MOL M-

KS-288. f. 41/117. õ. e.

AZ OPTIMALIZÁLÁS KISÉRLETE 161



a fenn ál lá sa óta leg fon to sabb fel ada tok nak: az el sõ évek ben az „el len for ra da lom fegy -
ve res le ve ré sét és a kon szo li dá ci ót”, majd a me zõ gaz da ság át szer ve zé sét. A párt har -
ma dik leg fon to sabb fel ada tá nak a gaz da sá gi rend szer re form ját ne vez te meg. 

A re form egyik sar ka la tos pont ja volt, hogy csök kent se a rend szer fenn tar tá sá nak
ek kor ra már el vi sel he tet len nek tû nõ anya gi és tech ni kai ter he it, s ez zel mér sé kel je
a fenn tart ha tó ság kö rü li gaz da sá gi és po li ti kai fe szült sé ge ket. Az egyik leg nyil ván va -
lóbb tö rek vés ezért ar ra irá nyult, hogy meg szün tes se a köz pon ti költ ség ve tés re há ru ló
ál lan dó nyo mást. Ugyan ak kor a bo nyo lul tab bá vá ló vi lág gaz da sá gi kö zeg ben, s a dif -
fe ren ci ál tabb gaz da sá gi kö ve tel mé nyek kö ze pet te nem csak a költ ség ve tés re ne he ze dõ
kö ve te lé se ket kel lett mér sé kel ni, ha nem a ne héz kes sé vált köz pon ti irá nyí tás, az in téz -
mé nyi mû kö dés tech ni kai túl ter helt sé gét is. A rend szert ezért oly mó don kel lett át struk -
tu rál ni, hogy a gaz da sá gi sze rep lõk önál ló moz gás te re na gyobb le gyen. A re for me rek

olyan gaz da sá gi szer ke zet ben gon dol kod -
tak, amely a cent ra li zált köz pon ti ala pok kal
és a köz pon ti irá nyí tás sal szem be ni foly to -
nos tár sa dal mi kö ve te lé se ket re du kál ni
tud ja. Hogy ezt el ér jék, a kü lön bö zõ gaz -
da sá gi sze rep lõ ket va la me lyest ér de kelt té
kel lett ten ni az ön fenn tar tás ban, ön te vé -
keny eb bé a ter me lés ben, il let ve a gaz dál ko -
dás ban. 

A tár sa dal mi-gaz da sá gi cse lek vés bõ -
vü lõ kö rei már ön ma guk ban is ve szélyt je -
len tet tek a ko ráb ban szi go rú an szuper -
strukturális be ren dez ke dés re néz ve. A bi -
zony ta lan sá got azon ban to vább fo koz ta,
hogy az ön te vé keny ség elõ moz dí tá sa ér -
de ké ben újabb po li ti kai-ide o ló gi ai en ged -
mény re kény sze rül tek: az új szeml élet tel
ki ala kí tott re form rend egyes te rü le te ken
el is mer te, sõt kor lá to zott mér ték ben ugyan,
de még ösz tö nöz te is a vál la la ti nye re sé get.
Ez pe dig az egyen lõt len ség for rá sa volt,3 s
mint ilyen, újabb ide o ló gi ai kons tan so kat
kér dõ je le zett meg, des ta bi li zál va a rend -
szer leg fõbb össze tar tó ele me it. A des ta bi -
li zá ló dás ve szé lyét el ke rü len dõ a szov jet és
ke let-kö zép-eu ró pai párt ve ze tés – nyil ván
a vi rág zó szo ci o ló gi ai ku ta tá sok és el mé le -
tek ha tá sá ra is – olyan op ti ma li zá ló mo -
del lben4 gon  dol ko dott, amely egy szer re tar  -

3 „A je len le gi költ ség ve té si rend szer ben a szer vek »ér de -

keltsége« fõ leg ab ban nyil vá nul meg, hogy a költ ség ve tés -

sel szem ben a leg na gyobb igényt tá maszt ják.” A ja vas lat

sze rint ezért ér de kelt té kell õket ten ni a be vé te li for rá sok

fel tá rá sá ban, a ta ka ré ko sabb, ha té ko nyabb gaz dál ko dás -

ban. Irány el vek a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá si rend -

sze ré nek re form já ra. 1966. má jus. MOL XIX-I-4-ggg. 36. d.

Polinszky Kár oly mi nisz ter he lyet tes, mi nisz ter ira tai.

4 Az elõ ter jesz té sek fõ gon do la ti mo tí vu ma, hogy az

anya gi ha tá sok kal já ró kul tu rá lis cé lo kat – a tár sa da lom -

po li ti ka ré sze ként – úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a tár sa -

da lom ren del ke zé sé re ál ló anya gi esz kö zök kel „op ti má li -

san egyez ze nek”. Elõ ter jesz tés a Gaz da ság po li ti kai és az

Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság hoz a gaz da sá gi me -

cha niz mus kul tu rá lis vo nat ko zá sú kér dé se i rõl. 1967. má -

jus 12. MOL M-KS-288. f. 41/75. õ. e.

A rend szer op ti ma li zá lá sá nak kü lön bö zõ as pek tu sai és

le he tõ sé gei a tu do mány kü lön bö zõ te rü le te it fo lya ma to -

san fog lal koz tat ták. Ek ko ri ban töb bek kö zött He ge düs

And rás – len gyel vizs gá la tok ra hi vat koz va – je len te tett

meg ta nul mányt a Va ló ság 1965/3. szá má ban Op ti ma li zá -

lás-hu ma ni zá lás cím mel ar ról, hogy mi lyen el vek alap ján,

s mi lyen fel té te lek kö zött le het az irá nyí tá si rend szert át -

ala kí ta ni. A po li ti kai gon dol ko dás ek kor már nem egy

eset ben tá masz ko dott azok ra a tu do má nyos ku ta tá sok ra

és te ó ri ák ra, ame lye ket rész ben ma ga is ösz tön zött.

Ugyan eb ben az év ben a len gyel saj tó vi ta cik ke ket kö zölt

az op ti má lis ter ve zés rõl és az op ti má lis dön té sek ma te -
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tot ta szem elõtt a sta bi li zá lás és a di na mi zá lás ket tõs kö ve tel mé nyét. Ezért ide o ló -
gi ai puffer   elemeket épí tett be a re form ál tal érin tett te rü le te ken, s kü lö nö sen lát vá -
nyo san a kul tú rá ban, hogy a szük ség sze rû át ala kí tás ká ros mel lék ha tá sa it va la ho gyan
fel tar tóz tas sa vagy lo ka li zál ja. A kor szak meg ha tá ro zó je gye ezért min de nek elõtt a so -
kak ál tal em le ge tett am bi va len cia. 

Ezek az am bi va lens tö rek vé sek, ame lyek ha té kony sá gi és ide o ló gi ai szán dé ko kat
egy szer re je le ní tet tek meg, a hat va nas évek má so dik fe lé ben a kul tú rá ban sa já tos in -
téz mé nyi for má kat hív tak élet re. Egy fe lõl köz vet le nül át ala kí tot ták a kul tú ra mû kö dé -
si ke re te it, il let ve fel tét ele it, más fe lõl a re form köz vet ve is elõ idé zett nem le be csü len dõ
ide o ló gi ai és kul tu rá lis-tu da ti vál to zá so kat.

Ma gya rá zom a me cha niz must

A kul tu rá lis szfé ra a gaz da sá gi re form mal ele in te csak az ál ta lá nos ide o ló gi ai ala po -
zás ban va ló kö te le zõ rész vé tel kap csán érint ke zett. A gaz da sá gi me cha niz mus re form -
já nak be ve ze té sét rend kí vül szé les kö rû, dif fe ren ci ált és ala po san elõ ké szí tett köz pon ti
pro pa gan da kí sér te, amely nek cél ja nem csak az ak tu á lis és prak ti kus is me re tek köz -
ve tí té se volt, ha nem a ko ráb bi ar cha i kus po li ti kai-ide o ló gi ai tár sa da lom szem lé let –
köz pon ti irá nyí tás sal, de vég sõ so ron össz né pi erõ vel tör té nõ – óva tos át han go lá sa
egy alap ve tõ en más faj ta, s egy lé nye gi leg más kor szak ra re a gá ló va ló ság ér tel me zés re.
Ezt ak ko ri ban úgy mond ták: min den ki nek át kell tér ni a „köz gaz da sá gi szem lé let re”. 

No ha a re form szán dék már a hat va -
nas évek el sõ fe lé tõl egy ér tel mû volt, a ki -
ter jedt és in ten zív pro pa gan da csak 1966
ta va szán, a má ju si KB ülés után,5 Nyers
Re zsõ ot t elhangzott be szá mo ló já nak a saj -
tó is mer te té sé vel kez dõ dött. A re fe rá tum
öt  ezer pél dány ban je lent meg Ki in du ló
irány el vek a gaz da ság irá nyí tá si rend szer
re form já ra cím mel, s ki lenc ven párt-, ál la -
mi, tö meg szer ve ze ti és gaz da sá gi fó ru mon
vi tat ták meg. A pro pa gan da szer ve zé sé re
lét re hoz tak egy Me cha niz mus Pro pa gan da
Bi zott sá got, amely gon dos ko dott az új gaz -
da sá gi irány el ve ket tar tal ma zó bro sú rák
megjelentetésérõl,6 to váb bá egy ta nul mány -
kö tet és egy „kor sze rû” cím sza vak kal el lá -
tott köz gaz da sá gi le xi kon ki adá sá ról is.
A re form-elõ ké szí tés sel kap cso lat ban a
könyv ki adók fel ada ta töb bek kö zött az volt,
hogy az 1966-os, de fõ ként az 1967-es ki -
adói ter vek ben mes  sze me nõ en fi gye lem be

ma ti kai mód sze ré rõl. (O. Lange, K. Porwit, H. Grenieski

cik kei, Nowe Dro gi 1965. 2. sz.) S mi vel a szovjet–len -

gyel–magyar szo ci o ló gi ai ku ta tá sok eb ben az idõ szak ban

la za ös  sze han golt ság ban foly tak, fel te he tõ, hogy az op ti -

ma li zá lás ra va ló tö rek vés a po li ti ká ban sem volt sa já tos,

egye dül ál ló ma gyar ak ció.

5 Az MSZMP KB ha tá ro za ta a gaz da sá gi me cha niz mus

re form já ról. 1966. má jus 25–27. In Vass szerk. (1968) 451–

481. p.

6 A Me cha niz mus Pro pa gan da Bi zott ság öt bro sú ra ki -

adá sá ról dön tött a kö vet ke zõ té ma kö rök ben: A nép gaz -

da ság köz pon ti irá nyí tá sá nak új mód sze rei; Az ipa ri és

ke res ke del mi vál la la tok hely ze te és mû kö dé se az új gaz -

da sá gi me cha niz mus ban; A me zõ gaz da ság az új gaz da ság -

irá nyí tá si rend szer ben; A ta ná csok sze re pe és fel ada tai,

a me cha niz mus az új gaz da ság irá nyí tá si rend szer ben;

A párt és a szak szer ve ze tek fel ada tai az új gaz da ság irá -

nyí tá si rend szer be ve ze té sé nek elõ ké szí té sé ben. A szer -

kesz tõ bi zott ság ve ze tõ je La kos Sán dor volt, tag jai: Ga -

ram völgyi Kár oly és Ha vas Pé ter. 
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ve gyék az új me cha niz mus is mer te té sé nek, al kal ma zá sá nak és nép sze rû sí té sé nek kö -
ve tel mé nye it. A Kos suth Könyv ki adó ezen túl me nõ en köz pon ti aján lás ra ki adott egy
nagy mé re tû pla ká tot és egy tab ló so ro za tot is a III. öt éves terv nép sze rû sí té sé re, amely
egy ben szem lé le te sen mu tat ta be a fõbb re form cél ki tû zé se ket. 

De a po li ti kai-ide o ló gi ai vál toz ta tás je len tõ sé gé re va ló te kin tet tel nem ma rad ha -
tott ki a szo ci a lis ta tu dat köz gaz da sá gi szem lé le tû át for má lá sá nak fel ada tá ból egyet -
len más ok ta tó, is me ret ter jesz tõ, in for má ci ós fó rum sem. A kü lön bö zõ szin tû és funk -
ci  ó jú nap pa li és es ti is ko lák, a párt- és tö meg szer ve ze tek, a ki adók, az elekt ro ni kus
és írott saj tó a Me cha niz mus Pro pa gan da Bi zott ság tól mind test re sza bott fel ada to -
kat kap tak. A te le ví zió pél dá ul el ké szí tet te nép sze rû rajz film so ro za tát, amely ben a
kis sé el vont me se fi gu rá nak tû nõ, de azért szo kat la nul szim pa ti kus ér tel mi sé gi, Dr.
Agy min den ki szá má ra ért he tõ nek szánt mó don el me sél te-ele mez te az új gaz da sá gi
rend szer fo gal ma it, vár ha tó elõ nye it és ki sebb rész ben ne héz sé ge it is. A so ro zat em -
lé ke ze tes ma radt, szlo gen je pe dig – a „ma gya rá zom a me cha niz must” – túl él te a fe -
le más re form kí sér le tet; a köz na pi be szél ge té sek ben még so ká ig vic ces, önironikus
for du lat ként hasz nál ták ar ra, hogy ho gyan és hány fé le kép pen is le het ér tel mez ni,
ma gya ráz ni a min dig vál toz ni kény sze rü lõ, ám még is mind vé gig ne he zen vál to zó
szo ci a liz must.

Köz gaz da sá gi kö zeg

A pro pa gan da fel ada to kat te hát a kul tu rá lis szfé ra még a meg szo kott ru tin nal tel je sí tet -
te, mert ez a ko ráb ban ki ala kult in téz mé nye it nem érin tet te. A hat va nas évek má so dik
fe lé tõl azon ban már sor ra ké szül tek azok a ter ve ze tek, ame lyek fon tos vál toz ta tá so -
kat ja va sol tak több kul tu rá lis te rü let mû kö dé sé ben. A ter ve ze tek hely zet ér té ke lé sei
ab ból in dul tak ki, hogy az év ti zed vé gé re vi tat ha tat la nul meg vál to zott a kons tel lá ció
a kul tú ra kö rül, ki ala kult a meg ha tá ro zó köz gaz da sá gi kö zeg, s ez zel ös  sze füg gés ben
meg vál to zott a kul tú ra fo gal ma is. En nek egyik nyil ván va ló je le volt a mû ve lõ dés és
a kul tú ra ha tá ra i nak hir te len tá gu lá sa, a fon tos sá gi sor rend meg vál to zá sa a kü lön bö zõ
kul tu rá lis sze rep lõk kö zött. Az el moz du lás ra jel lem zõ, hogy a kul tú ra ér tel me zé se és
je len tõ sé gé nek meg íté lé se erõ sen ten dált a va ló ban tö me ge ket érin tõ for mák és in téz -
mé nyek fe lé, s en nek nyo mán a ko ráb ban erõ sen pre fe rált elit mû faj ok kal szem ben
most az ok ta tás és a köz mû ve lõ dés ka pott ki emelt sze re pet. (Meg jegy zen dõ, hogy –
amint a ké sõb bi ek ben lát ni fog juk – lát szó la gos el lent mon dás ként a re form még is eze -
ket a te rü le te ket érin tet te a leg ke vés bé.) A kul tú rát kö rül ve võ kö zeg vál to zá sá nak má -
sik fon tos jel lem zõ je volt, hogy a szá zad má so dik fe lé ben a fej lett ci vi li zá ci ók ban a
szel le mi és ide o ló gi ai szfé ra te rü le tén a kul tú ra faj sú lyos kon ku ren se ként meg je lent
a tu do mány. A kul tú ra hely ze tét kü lö nö sen ne he zí tet te a tu do mány és a pi ac nyílt
kap cso la ta, va gyis a tu do mány köz vet le nül is meg je le nít he tõ hasz nos sá ga a tár sa da -
lom éle té ben. De nem csak a pi a con je lent meg a kon ku rens tu do mány, ha nem egy re
in kább ki emel ten pre fe rált te rü let té vált az ál la mi tá mo ga tá sok rend sze ré ben is Ke le -
ten és Nyu ga ton egy aránt. Mind ezek kö vet kez té ben a szo ci a lis ta kul tú ra kon cep ci ó ja
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fel la zul ni lát szott a pi a ci kény szer ben, eb ben az új, vi lág mé re tek ben is meg ha tá ro zó
„köz gaz da sá gi közegben”.7

A kul tú ra ér tel me zé se

A ma gyar párt ve ze tés ér zé kel te a vi lág fej let tebb ré gi ó i ban zaj ló át ala ku lá so kat, s
ez ért az öt ve nes évek má so dik fe lé tõl a kul tú ra ér tel me zé se ide ha za is je len tõs mó do -
su lá son ment ke resz tül. Az ide o ló gi ai és mû ve lõ dé si szem pont ból is nagy je len tõ sé gû
1958-as mû ve lõ dés po li ti kai ha tá ro zat a kul tú ra fo gal mát már en nek meg fe le lõ en tá gan
ér tel mez te, s et tõl kezd ve ez a meg ha tá ro zás rend kí vül ös  sze tett, sok ré tû te rü le te ket
fog lalt ma gá ban, s még a sor rend sem volt lé nyeg te len. Az el sõ és leg fon to sabb mû -
ve lõ dé si ága zat az ok ta tás volt, ezt kö vet te a nép mû ve lés, majd a sport és a mû vé sze -
tek. Az ok ta tás ki emelt he lyét a mun ka erõ új ra ter me lé sé ben va ló köz vet len rész vé te le
biz to sí tot ta, a nép mû ve lés nek és a mû vé szet nek „csak ” a tu dat for má lás ban, az indokt-
rinációban volt köz vet len fel ada ta. A hat va nas évek má so dik fe lé ben azon ban ezek
a te rü le tek – bár az in ten zív tu dat for má lás to vább ra is fon tos lett vol na – a ki emelt
kul tu rá lis ága za tok kö zül a má so dik hely re szo rul tak az ége tõ en fon tos sá vált ter me -
lé si-ha té kony sá gi szem pont ok mi att. Az át struk tu rált rend szer ben az iro da lom és a
mû vé sze tek he lyét, nem vé let le nül, ép pen a gaz da sá gi irány el vek meg je le né se után ki -
bo csá tott ide o ló gi ai irány el vek ben ha tá roz ták meg új ra, nyil ván va ló an a to váb bi fél re -
ér té sek el ke rü lé se vé gett. A szo ro san vett mû vé sze ti te rü le tek kö zé az év ti zed vé gén
a kö vet ke zõ ket so rol ták: könyv ki adás és -terjesztés, film gyár tás és -forgalmazás, szín -
há zi és ze nei in téz mé nyek, kép zõ mû vé szet. A ko ráb ban pri vi le gi zált iro dal mat szer ve -
zé si és ide o ló gi ai meg fon to lá sok alap ján a könyv ki adás hoz kap csol ták. Új be so ro lá sa
tük röz te a szem lé let vál to zást, a gaz da sá gi me cha niz mus és a köz gaz da sá gi gon dol ko -
dás ter je dé sé nek ha tá sát, amely nek nyo mán most a kul tu rá lis vál la la ti szfé ra egyik
altartományába ke rült. Más fél év ti zed el tel té vel Köpeczi Bé la a kö vet ke zõ kép pen jel -
le mez te a kor szak vál to zá sa it: „Le het ter mé sze te sen azt mon da ni, hogy az [1958-as]
irány el vek bi zo nyos mér té kig túl be csül ték
az esz mék je len tõ sé gét a tár sa da lom vi lág -
né ze ti ne ve lé sé ben. Igaz ez, és ezt kü lö nö -
sen 1968 óta ta pasz tal juk, hogy a gaz da sá -
gi fo lya ma tok né ha na gyobb, meg ha tá ro -
zóbb, a min den na pi éle tet erõ seb ben érin -
tõ ha tást gyakorolnak.”8

Az el tar tott szo ci a liz mus

Ide o ló gia és szo ci a lis ta mo dell kap cso la tá ban kü lö nös, szin te eta lon jel le gû je len tõ sé -
ge le het an nak, aho gyan a hat va nas évek vé gé tõl a gaz da sá gi me cha niz mus re form ja
és a szo ci a lis ta kul túr po li ti ka el vei ke resz tez ték egy mást. A kul tú ra ugyan is in di ká -
tor ként je lez te, ho gyan re a gál a ne he zen vál to zó, ám de na gyon is ér zé keny ide o ló gi ai
„szek tor” a re form ra. A kul tú rát érin tõ re form el kép ze lé sek mind vé gig ab ból in dul tak

7 „…ez a köz gaz da sá gi kö zeg, amely nek kö rül mé nyei

kö zött kell él ni és gaz dál kod ni”. Jegy zõ könyv a Mû ve -

lõ dés ügyi Mi nisz té ri um párt bi zott sá ga és hi va tal ve ze -

tõi ki bõ ví tett ülé sé rõl. 1967. jú li us 7. MOL XIX.-I-4-ggg.

48. d.

8 Köpeczi (1984) 30. p.
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ki, hogy a mû ve lõ dés (az egész ség üg  gyel együtt) rend szer al ko tó eta lon, amely  nek lé -
nye gi ele mei nem vál toz hat nak, kö vet ke zés képp az új me cha niz mus ban sem le het fõ
szem pont ja a gaz da sá gos ság. A kul tu rá lis re form ide o ló gia így foly ton két szem pont:
a gaz da sá gi-re for má ló és a po li ti kai-meg tar tó kö zött in ga do zott. A re form nak ez az ön -
kor lá to zá sa a kul tú ra te rü le tén egy ér tel mû en je lez te a po li ti kai in téz mény rend szer át -
ala kít ha tó sá gá nak ha tá ra it. 

Mi e lõtt a re form kul tu rá lis vo nat ko zá sa i nak ki dol go zá sá val meg bí zott ap pa rá tus
hoz zá kez dett vol na a ma gyar el vek ki dol go zá sá hoz, kö rül néz tek a tá bor más or szá ga -
i ban, va jon szom szé da ink ho gyan han gol ják ös  sze a kul tú ra irá nyí tá sá nak fon tos szem -
pont ját a kul tú ra egy re ne he zeb ben ki gaz dál kod ha tó el tar tá sá val. A fel mé rés so rán
alap ve tõ en két fé le gya kor lat ról szá mol tak be. A leg több szo ci a lis ta or szág ban tu laj don -
kép pen min den cen zu rá lis szû rõ kön ke resz tül ment kul tu rá lis ter mé ket tá mo gat tak.
Ezek az or szá gok kom bi nál ták az ad mi niszt ra tív po li ti kai kény szert és a gaz da sá gi ösz -
tön zést, úgy, hogy fõ ként az alig tit kolt cen zú ra do mi nált. A költ ség ve tés csak is a cen-
zúrázott kul tu rá lis ter mé ke ket tá mo gat ta, de azo kat is szi go rú an dif fe ren ci ál va, a kultúr -
po li ti kai el fo gad ha tó ság ka te gó ri ái sze rint. En nek a mód szer nek fel tét len elõ nye volt,
hogy na gyobb te ret ha gyott a cen zú ra szá má ra, és el len õriz he tõb bé tet te a kul tú ra
egé szét. A hat va nas évek kö ze pé re azon ban egy re nyo masz tóbb te her ként je lent kez -
tek a szisz té ma hát rá nyai is: sem mi képp sem volt ugyan is ren tá bi lis nak mond ha tó. 

Lé nye ge sen el té rõ gya kor lat csak Ju go szlá vi á ban ala kult ki, ahol a fo lya mat ban
lé võ gaz da sá gi re form meg vál toz tat ta a kul tú ra irá nyí tá sát és fi nan szí ro zá si el ve it is.
1965 nya rá tól mi ni má lis ra szû kí tet ték a köz pon ti tá mo ga tá sok mó do za ta it és ke re te it,
s meg szün tet ték a kul tu rá lis vál la la tok és in téz mé nyek ko ráb bi vé dett sé gét. A kul tu -
rá lis ter me lést ez zel lé nye gé ben „pi a co sí tot ták” és a ren ta bi li tás el vé re he lyez ték. A kö -
vet ke zõ év ben ha son ló pi a co sí tás sal kí sér le te zett Cseh szlo vá kia is, kü lö nö sen a film -
gyár tás és -forgalmazás te rü le tén. 

Ez a mód szer ha té ko nyabb és anya gi lag ki fi ze tõ dõbb volt, de csök ken tet te a cen -
zú ra le he tõ sé ge it, s tá gabb ér te lem ben a kul tú ra be fo lyá so lá sá nak esé lye it is. Ju go szlá -
via és Cseh szlo vá kia pél dá ja ép pen ezért ag go dal mat kel tett a ma gyar párt ve ze tés ben
a szo ci a lis ta kul tú ra jö võ jét il le tõ en, mi vel at tól tar tott, hogy a pi a ci li be ra li zá lás kö vet -
kez té ben el tûn het nek a tu da ti át ne ve lést szol gá ló ide o ló gi ai mû vek, mi köz ben min dent
ki szo rí ta nak a di va tos szó ra koz ta tó tömegkulturális mû faj ok, töb bek kö zött a pony -
va- és képregény.9 Az át te kin tett szo ci a lis ta pél dák itt ho ni ér té ke lé se ezért mind járt
a re form ter vek ki dol go zá sá nak kez de tén be ha tá rol ta a ha zai indoktrináció át ala kít ha -
tó sá gá nak ke re te it. 

A kul tú ra pi a co sí tá sa so rán a kom mersz mû faj ok el ke rül he tet len vi rág zá sá nál is
na gyobb ve szélyt je len tett a rend szer fel la zu lá sa, va gyis a spon ta ne i tás meg je le né se
a mû kö dés ben. A re form-elõ ké szí tõ ap pa rá tus je len tõs ré sze at tól tar tott, hogy az ele -

in te még ter vez he tõ en spon tán fo lya ma -
tok ké sõbb majd el len õriz he tet len né vál va
ki ke rül nek a köz pon ti be fo lyás alól, s ki -

9 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez. 1967.

ja nu ár 12. MOL XIX-I-4-ggg. 48. d.
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kez dik a mo dell irá nyít ha tó sá gát. A gaz da sá gi, tár sa dal mi és tu da ti fo lya ma to kat ne -
he zen be fo lyá sol ha tó vá vagy be fo lyá sol ha tat lan ná te szik, ros  szabb eset ben pe dig fel -
pu hít hat ják a rend szer fõ jel lem zõ it, s ez zel ve szé lyez te tik az egész nek az in teg ri tá sát.
A mû ve lõ dé si mi nisz té ri um párt bi zott sá gi ülé sén a re fe rá tum elõ adó ja eb ben a kér -
dés ben úgy fo gal ma zott: a szo ci a lis ta tár sa da lom nem en ged he ti meg ma gá nak azt
a „lu xust”, hogy a spon tán gaz da sá gi fo lya ma tok, va gyis a gaz da ság ön moz gá sa túl -
sá go san meg erõ söd jön, mert a kul tú ra te rü le tén a szo ci a lis ta szem pont ok ér vé nye sü -
lé se to vább ra is egy ér tel mû igény.10 A má sik prob lé ma a spon tán pi a ci me cha niz mus -
ban az, hogy min den ki ko or di ná lat la nul azt ad ki, amit akar. A re form-elõ ké szü le tek
so rán mind járt ki is de rült, hogy ép pen ezért nem csak a leg fel sõ szin tû kul tu rá lis ve -
ze tés ér de kelt a pi a co so dás kor lá to zá sá ban, ha nem ma guk a kul tu rá lis vál la la tok is.
Sik lós Mar git, a Ki adói Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó-he lyet te se pél dá ul szin tén a terv gaz -
dál ko dás rész le ges fenn tar tá sa mel lett ér velt, mond ván, hogy és  sze rût len nek tar ta ná,
ha a ki adók kö zött olyan ver seny ala kul na ki, amely „ös  sze za var ná a fron to kat, s nép -
gaz da sá gi lag is, és gaz da sá gi össz ha tá sá ban is ká ros je len sé gek re vezetne.”11

A re form-elõ ké szí tõk így az tán a kü lön bö zõ ér de kek és meg fon to lá sok kö zött
la ví roz va olyan hib rid kul tu rá lis-pi a ci meg ol dá sok ban gon dol kod tak, ame lyek vég sõ
so ron a gaz da sá gi re form alap ve tõ di lem má ját je le ní tet ték meg. Ho gyan le het a pi a ci
ér ték mé rõt been ged ni a szo ci a liz mus ba úgy, hogy az ne gyen gít se a mo dellt, ha nem
ép pen el len ke zõ leg: hoz zá já rul jon an nak biz ton sá go sabb és ke vés bé költ sé ges mû kö -
dé sé hez. Az op ti má lis mo dellt ke res ték te hát, amely ben mind két ki emel ten fon tos fel -
té tel tel je sül: az irá nyít ha tó ság és a ren ta bi li tás. Olyan szo ci a liz must, ame lyet rész ben
el tart a rend sze ren be lül lo ka li zált és kor lá to zott ka pi ta liz mus.

Ke ret szem pont ok és ke reszt szem pont ok

A ma gyar kul tu rá lis re form el kép ze lé sek ezért egy fe lõl ab ból in dul tak ki, hogy a kul -
tú ra na gyobb mér ték ben já rul jon hoz zá ön ma ga el tar tá sá hoz, más fe lõl ab ból, hogy
a köz pon ti ha ta lom be fo lyá so lá si esz kö zei ezen a te rü le ten sem mi képp se csök ken je -
nek, sõt ha le het, még gya ra pod ja nak is. Az ap pa rá tus kon zer va tí vabb tag ja i nak, s
azok nak, akik fõ ként a po li ti kai-ide o ló gi ai sta bi li tást tar tot ták szem elõtt, e te kin tet -
ben meg egyez tek az ér de ke ik az ép pen ek ko ri ban ki ala ku ló ban lé võ – alap ve tõ en a
szo ci á lis ala po zá sú kul tu rá lis esz mét vé dõ – kul tu rá lis lob bi val. Mind an  nyi an amel lett
ér vel tek, hogy a re form nem sért he ti a kul tu rá lis ér de ke ket. Az ered mény: az új mó -
don ki ala kí tott gaz da ság irá nyí tá si ele mek mind vé gig erõ sen ke ve red tek a ha tó sá gi
ele mek kel. A ket tõs cél el éré se ér de ké ben
az új gaz da sá gi me cha niz mus a kul tú ra te -
rü le tét alap ve tõ en két me zõ re bon tot ta:
szo ci a lis tá ra és pi a ci ra. A fel osz tás leg fõbb
el ve az volt, hogy a töb bé-ke vés bé pi a ci el -
ven mû köd te ten dõ vál la la ti kul tu rá lis
szek tor nagy mér ték ben hoz zá já rul has son

10 Jegy zõ könyv a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um párt bi -

zott sá ga és hi va tal ve ze tõi ki bõ ví tett ülé sé rõl. 1967. jú li us

7. Uo.

11 Ki vo nat az in téz mé nyi és vál la la ti ve ze tõk ré szé re az

1967. jú li us 14-én tar tott kon zul tá ció al kal má val fel vett

jegy zõ könyv bõl. Uo.
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a – fõ ként szo ci á lis és ide o ló gi ai szem pon to kat pre fe rá ló – szo ci a lis ta kul tu rá lis szfé ra
el tar tá sá hoz. Pi a ci ren ta bi li tás és ide o ló gi ai pro tek ci o niz mus har mo ni kus egy sé ge lát -
szott ek kor meg va ló sul ni egy rö vid tör té nel mi idõ ben.

Az MSZMP ve ze té se ko ráb ban is kí sér le te zett már a gaz da ság és a kul tú ra ösz  -
sze kap cso lá sá val, de egé szen más meg kö ze lí tés ben. A hat va nas évek ele jé tõl a kul túr -
po li ti ka igye ke zett a tár sa dal mi bé két erõ sen pro vo ká ló ha tal mi, ad mi niszt ra tív be avat -
ko zá sok szá mát és sú lyát csök ken te ni, ezért a kul tú ra sze rep lõ it fõ ként gaz da sá gi
esz kö zök kel akar ták ösz tö nöz ni ar ra, hogy az ide o ló gi ai-po li ti kai el vá rá sok nak meg -
fe le lõ mû ve ket al kos sa nak, il let ve for gal maz za nak. A ké sõb bi ma gyar re form el kép ze -
lé sek te hát me rít het tek ta pasz ta la tot a ko ráb bi gya kor lat ból is, ami kor ki ala kí tot ták
a gaz da sá gi me cha niz mus kul tu rá lis vo nat ko zá sa i ról szó ló ál lás pont ju kat. Az el té rés a
két kor szak kö zött azon ban nem je len ték te len el vi, meg kö ze lí tés be li kü lönb sé get tük -
rö zött. A költ ség ve tés ko ráb ban az egész kul tu rá lis szfé rát köz vet le nül fi nan szí roz ta,
az az sa ját zseb bõl fi zet te az ide o ló gi ai ki vi te le zés és ben ne az egész kul tú ra költ sé ge it,
a gaz da sá gi me cha niz mus új rend sze rén be lül vi szont né mi át té te len ke resz tül az ága -
zat pi a co sí tott ré szé nek kel lett vol na „tá mo gat nia” a nem gaz da sá gi szem pont ok alap -
ján mû kö dõ kul tu rá lis sze rep lõ ket. A hat va nas évek má so dik fe lé ben be ve ze tett re form
ez zel a mód szer rel a szo ci a lis ta gaz da sá gi kény szer te rü le tén új kor sza kot nyi tott, s
nem csak a kul tú rá ban, ha nem ál ta lá ban a mo dell ál ta lá nos ér tel me zé sé ben is.

A gaz da ság irá nyí tá si rend szer kul tú rá ra vo nat ko zó re form ját a Mû ve lõ dés ügyi
Mi nisz té ri um Kol lé gi u ma 1966. feb ru ár 21-én tár gyal ta, és el ren del te re form mun ká la -
tok meg kez dé sét. Az elõ ké szí tést azon ban vé gig kí sér te a kor szak ra oly an  nyi ra jel lem -
zõ am bi va len cia. A szak ér tõi kol lé gi um ha tá ro za tá ban pél dá ul az állt, hogy a kul túr -
po li ti kai cél ki tû zé sek ma ra dék ta lan ér vé nye sí té se mel lett fo ko zot tab ban kell tö re ked ni
a gaz da sá gi szem pont ok ér vé nye sí té sé re és a ren ta bi li tás növelésére,12 ugyan ak kor a
ké sõb bi ter ve ze tek azt hang sú lyoz ták, hogy nem le het a „kul tu rá lis ter me lés” egye -
dü li meg ha tá ro zó ja a spon tán pi a ci igé nyek ki elé gí té se, mert an nak el lent mon da nak
a szo ci a liz mus ide o ló gi ai, kul tu rá lis vagy ép pen szo ci á lis szem pont jai. A re form be ve -
ze té sé hez kö ze led ve a gaz da sá gos ság tól az ide o ló gi ai meg fon to lá sok irá nyá ba tör té nõ
el moz du lás még in kább jel lem zõ. A kul tu rá lis „lob bi” min den elõ ter jesz tés ben hang -
sú lyoz ta, hogy ezt a te rü le tet a vál to zá sok kö ze pet te is vé det té kell nyil vá ní ta ni, s nem
le het a pi a ci szem pont ok nak alá ren del ni. En nek ér tel mé ben a kul tú ra ol csó sá gát biz -
to sí ta ni kell, s ezért nem tér het nek át nem hogy a nye re sé ges, de még az ön költ sé gi
elv re sem, mert az ve szé lyez tet né a szo ci á lis vagy a kul tu rá lis-ide o ló gi ai cé lok meg va -
ló sí tá sát. A kul túr po li ti ka irá nyí tói úgy vél ték, ha ké sõbb ki de rül ne, hogy a kul tu rá lis
had ál lá so kat túl biz to sí tot ták, ak kor még min dig kön  nyebb lesz utó lag en ged mé nye -

ket ten ni, mint vis  sza ven ni azt, amit egy -
szer már ki en ged tek a ke zük bõl. 1970-re,
ami kor fe lül vizs gál ják majd a me cha niz mus
mû kö dé sét, ki de rül, hogy me lyik irány ban
ér de mes to vább men ni. 

12 Ja vas lat a mû ve lõ dés ügyi gaz da sá gi irá nyí tás rend sze -

ré nek fe lül vizs gá la tá val, a szük sé ges mó do sí tás ra vo nat -

ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá val kap cso la tos mun kák meg -

kez dé sé re. 1966. má jus. MOL XIX.-I-4-ggg. 36. d.
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A költ ség ve tés re ne he ze dõ nyo más va la me lyes eny hí té sé re in kább fe le más ide o -
ló gi ai en ged mé nyek re szán ták el ma gu kat, csak hogy a struk tú ra a lé nye gét te kint ve
vál to zat lan ma rad jon. Ja va sol ták pél dá ul, hogy a film- és a könyv szak ma vizs gál ja
meg a kul tu rá lis-po li ti kai okok ból kü lön le ges ál do za to kat je len tõ nem zet kö zi kö te le -
zett sé gek ügyét. Ezek a ter hek nyil ván va ló an a szo ci a lis ta kul tu rá lis kap cso la tok ból
szár ma zó köz pon ti ide o ló gi ai vál la lá sok ból szár maz tak, s egy ré szü ket ilyen for mán, a
szük ség sze rû ta ka ré kos ság ra hi vat koz va igye ke zett a ma gyar ve ze tés le ráz ni ma gá ról.
Ja va sol ták azt is, hogy in kább emel jék a – szo ci á li san és ide o ló gi ai szem pont ból egyéb -
ként ki emelt fon tos sá gú – tan köny vek árát, de a tan könyv ki adás de fi cit jét ne há rít -
sák át a könyvkiadásra.13

A kol lé gi u mi dön tés után a kul tu rá lis élet gaz da sá gi me cha niz mu sá nak el ve i re
vo nat ko zó ma gyar ja vas la to kat egy fõ bi zott ság irá nyí tá sá val dol goz ták ki négy mun -
ka cso port ban, mint egy hat van szak ér tõ rész vé te lé vel. A szak ér tõk ál tal elõ ter jesz tett
és a párt ap pa rá tus ál tal vég le ges re for mált szak mai ja vas la tok va ló já ban a kor mány
1967. au gusz tus 8-i ha tá ro za tát ké szí tet ték elõ, amely vé gül ös  sze gez te a gaz da sá gi
me cha niz mus el ve i nek al kal ma zá si mód ja it a mû ve lõ dés ügy te rü le tén. A ja vas la to -
kat 1967. má jus 18-án a párt köz pont Gaz da ság po li ti kai Bi zott sá ga és az Agi tá ci ós Pro -
pa gan da Bi zott ság is tár gyal ta, és ál lás fog la lá suk vi lá go san je lez te, hogy a re form
szem pont já ból két cso port ra, egy na gyobb ra és egy ki sebb re oszt ják majd az egyéb -
ként most már tá gan ér tel me zett kul tu rá lis te rü le tet. Vég leg a fon to sabb cso port ba
ke rült a szo ci a liz mus fenn ál lá sa alatt vé gig ki emel ten, jel leg ze te sen és el en ged he tet -
le nül szo ci a lis ta att ri bú tum nak te kin tett, min den szem pont ból szo ci a lis ta el vû ok ta -
tás, s ide ke rült a nép mû ve lés, de még a sport is. A mû vé szet a má sik, ki sebb, ke vés -
bé fon tos cso port hoz tar to zott. 

A két cso port szét vá lasz tá sát ugyan ek ko ri ban még je len tõ sen ne he zí tet te az a
kö rül mény, hogy a het ve nes évek el sõ fe lé ig (1974-ig) az ok ta tás-ne ve lés, a nép mû ve -
lés és a szû keb ben ér tel me zett kul tu rá lis te rü let kö zös mi nisz té ri um alá tar to zott.
Prob lé má ik vi szont igen csak el té rõ ek vol tak, és – ezért vagy má sért – nem kü lö nö seb -
ben ha té kony ap pa rá tus sal ren del kez tek. Ek kor, a hat va nas évek for du ló ján a KB il le -
té kes bi zott sá gai a re form kap csán még is rá kény sze rül tek ar ra, hogy a kü lön bö zõ
funk ci ó kat va la me lyest szét vá lo gas sák, s hogy fel mér jék az át a la kí tá sok vár ha tó ri zi kó -
fak to ra it is. A re form ha tó su ga rá nak mér le ge lé se so rán úgy dön töt tek, hogy az át fo -
góbb és át gon dol tabb változásokat, s egy ben ko mo lyabb anya gi erõ for rá so kat igény lõ
te rü le tek át ala kí tá sát egy elõ re el ha laszt ják, s csak a szû kebb ér te lem ben vett kul tu rá -
lis szfé rá ban ter vez nek fon to sabb, ér zé kel he tõ módosításo kat. Ugyan ak kor hang sú -
lyoz ták, hogy a ter ve zé si, pénz ügyi és ál la mi irá nyí tás és  sze rû sí té sé re az ok ta tás ban,
a nép mû ve lés ben és a sport ban is tö re ked ni kell. 

Az 1967-es au gusz tu si mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat lé nye gé ben eze ket az alap el ve -
ket fo gal maz ta meg. Le szö gez te, hogy az
év ti zed vé gé ig az em lí tett te rü le te ken nem
vár ha tó ko mo lyabb vál toz ta tás, csu pán az

13 A kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak alap el vei. 1967. ja -

nu ár 19. MOL M-KS-288. f. 41/75. õ. e.
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irá nyí tás új rend jé hez iga zo dó ésszerû sí tés.14 A re form így el sõ sor ban a mû vé sze tek -
kel kap cso la tos te vé keny sé ge ket érin tet te, s ezek mint egy kí sér le ti te re pül is szol gál -
tak a kul tú ra és gaz da ság re form kap cso la tá nak ki dol go zá sá ra. 

A kor mány ha tá ro zat nyo mán a leg in kább költ ség igé nyes te rü le tek kö zül a mû -
ve lõ dé si in téz mé nyek mû kö dé sé re vo nat ko zó re for mok ezért egy elõ re ki me rül tek a ta -
ka ré kos ság han goz ta tá sá ban. En nek ér tel mé ben az alap kö ve tel mény az el lá tás szin ten
tar tá sa volt: a kul tu rá lis cé lok min de nütt le gye nek össz hang ban az anya gi esz kö zök -
kel, va gyis a ren del ke zés re ál ló pénz ügyi ke ret tel. A szin ten tar tás nak ez a „ta ka ré kos”
el ve azon ban ek kor már csak ar ra volt ele gen dõ, hogy ha lo gas sa az egy re sür ge tõb -
ben je lent ke zõ prob lé mák meg ol dá sát; töb bek kö zött a rom ló ál la gú szín há zak, mo zik
és nép mû ve lé si in téz mé nyek re konst ruk ci ó ját. Nem le he tett két sé ges, hogy a ha lo ga -
tás mi att ezek az igé nyek né hány év múl va egy szer re je lent kez nek majd, s a te rü let
fi nan szí ro zá sá nak hos  szan tar tó vál sá gát idéz he tik elõ.

A má sik nagy és ha son ló an költ ség igé nyes szfé ra az ok ta tás volt. Ez zel kap cso -
lat ban a leg több elõ ter jesz tés, s ma ga a kor mány ha tá ro zat is csak el lent mon dá so san
utalt egy maj da ni re form ra. Le szö gez ték, hogy a la kos ság nak nyúj tott jut ta tá sok és
ked vez mé nyek rend sze ré ben, il let ve szín vo na lá ban 1970-ig nem ter vez nek lé nye ges
vál toz ta tá so kat, de je lez ték, hogy a ké sõb bi ek ben eze ket is felül kell vizsgálni.15 A fe -
lül vizs gá lat szem pont ja i nak né hány ele me pe dig már ek kor kör vo na la zó dott. A táv la -
ti ter vek egy fe lõl ar ra irá nyul tak, hogy a ha té kony ság, a mi nõ ség el vét, s an nak anya gi
von za tát va la ho gyan az ok ta tás ban (de min de nek elõtt a ta nu lás ban) is ér vé nye sít sék.
Más fe lõl pe dig ar ra, hogy a kép zés sel kap cso la tos ter hek egy ré szét, ha dif fe ren ci ál -
tan is, de a tár sa da lom köz vet le nül át vál lal ja. Ezek azon ban csak hos  szú tá vú cé lok
vol tak. Az ok ta tás te rü le tén ural ko dó el ve ket ek kor még fõ ként po li ti kai-ide o ló gi ai
szem pont ok ha tá roz ták meg, a re form és a köz gaz da sá gi szem lé let így csak né hány
rész te rü le ten mu tat ko zott. Ide o ló gi ai-po li ti kai el vi ala pon in gye nes ma radt az ál ta lá -
nos is ko lai, a gyógy pe da gó gi ai és a kö zép fo kú ok ta tás, va la mint a dol go zók ál ta lá nos
is ko lai ok ta tá sa, s ezen nem is szán dé koz tak vál toz tat ni. A tan köny vek és tan sze rek
ára to vább ra is do tált volt. Rö vid tá von vál to zat la nok ma rad tak a di á kok nak nyúj tott
szo ci á lis jut ta tá sok is (a di ák ott hon, a ta nu ló szo ba, a men za, a nap kö zi stb.), de a ter -
ve ze tek ar ról szól tak, hogy a szü lõk nek eze kért ké sõbb majd anya gi hely ze tük sze rint
dif fe ren ci ál tan té rí tést kell fi zet ni ük. Hos  szú tá von in gye nes, il let ve – tel je sen, fé lig
vagy egy ne gyed rész ben – ön költ sé ges ka te gó ri á kat ter vez tek. 

Ezek a szo ci á lis szem pont ok, még ha ha lo gat ták is a prob lé mák meg ol dá sát, a
rend szer lo gi ká ját te kint ve egy ér tel mû ek
és kö vet he tõk vol tak. A tan dí jak és az ösz -
tön dí ja zás el ve it azon ban már je len tõs mér -
ték ben ös  sze ku szál ták az el len ke zõ elõ je lû
tö rek vé sek: az egy más nak nem egy szer el -
lent mon dó költ ség ve té si ke ret szem pont ok
és az egy mást is gyak ran ke resz tül-ka sul

14 Ha tá ro za tok Tá ra. 27. sz. A Ma gyar For ra dal mi Mun -

kás-Pa raszt Kor mány 2046/1967. (VIII. 8.) szá mú ha tá ro -

za ta a gaz da sá gi me cha niz mus el ve i nek al kal ma zá sá ról a

mû ve lõ dés ügy te rü le tén.

15 Irány el vek a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá si rend -

sze ré nek re form já ra. 1966. má jus. MOL XIX-I-4-ggg. 36. d.
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fe lül író pi a ci-, il let ve ide o ló gi ai ke reszt szem pont ok. Mind ezek már a re form kor szak
kö vet ke zet len sé ge it mu tat ták. A tör vény egy fe lõl ki in du ló pont ként elõ re ve tí tet te a ta -
nul má nyi ösz tön díj és a szo ci á lis tá mo ga tás kü lön vá lasz tá sát, s en nek meg fe le lõ en
elõ ír ta, hogy a fel sõ ok ta tá si tan dí jak ös  sze gét el sõd le ge sen a hall ga tók ta nul má nyi
ered mé nyei alap ján kell dif fe ren ci ál ni. Ugyan ak kor fenn tar tot ták azt az el vet is, hogy
köz ben a szo ci á lis hely ze tet ala po san mér le gel ni kell. Ha son ló an po li ti ka-ide o ló gi ai
szem pont ból rend kí vül fon tos eta lon nak szá mí tott a tár sa dal mi ösz tön díj rend szer is,
amely nek dek la rált cél ja a vi dék mun ka erõ-el lá tá sá nak terv sze rûbb biz to sí tá sa és a
szo ci á lis szem pont ból rá szo rult te het sé ges gyer me kek to vább ta nu lá sá nak se gí té se
volt. Ezért az új gaz da sá gi me cha niz mus vi szo nyai kö zött egy ál ta lán nem me rült fel,
hogy meg szün tes sék; csak a szük sé ges és  sze rû sí té sek ki dol go zá sát ja va sol ták.

Po li ti kai cso por tok a pár ton be lül

A gaz da sá gi me cha niz mus re form ja te hát va ló já ban a kul tú ra szû keb ben vett ré gi ó it
érin tet te: az úgy ne ve zett kul tu rá lis és mû vé szi „ter me lést és szol gál ta tást”. De a kul -
tú ra mû kö dé sét és fi nan szí ro zá sát ez a tör vény va ló ban új konst ruk ci ó ban he lyez te
el, amely nek két alap pil lé re: a nem kí vá na tos ter mé kek nye re sé gé nek el vo ná sa kul tu -
rá lis já ru lék, s a kí vá na tos ter mé ke ket ösz tön zé se kul tu rá lis tá mo ga tás formájában.16

A mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel és az Or szá gos Anyag és Ár hi va tal el nö ké vel egyet -
ér tés ben já ru lé kot ál la pít ha tott meg (vet he tett ki) több kul tu rá lis ter mék re és szol gál -
ta tás ra. Olya nok ra, ame lyek csak a szó ra ko zást szol gál ták, vagy – a tár ca ve ze tõ je sze -
rint – nem szá mí tot tak köz ér de kû nek, s csak szûk kört ér de kel tek, ugyan ak kor még
nem tar toz tak a cen zú ra ha tás kö ré be. A já ru lék a Kul tu rá lis Alap ba folyt be, ame lyet
tel jes jog kör rel a mû ve lõ dé si mi nisz ter ke -
zelt. Eb bõl le he tett tá mo gat ni rész ben az
al ko tó kat, rész ben az al ko tá so kat (az az
köz vet ve a ki adó kat) és a for gal ma zás ban
köz vet le nül részt ve võ ket is.

A szo ci a lis ta rend szer ke re te in be lül
ma rad va a Kul tu rá lis Já ru lék és a Kul tu rá -
lis Alap, va gyis a köz pon ti tá mo ga tás fenn  -
tar tá sa együtt va ló sít hat ta meg azt a pro -
fes  szi o ná lis nak mond ha tó el gon do lást,
hogy bár a gaz da sá gos ság a kul tu rá lis szfé -
rá ban is fon tos szem pont, bi zo nyos te rü le -
te it még is men te sí te ni kell a ren ta bi li tás
nyo masz tó ter he alól. Még hoz zá úgy, hogy
a nye re sé ges szek tor el tart sa a pi ac tól nem
füg gõt. A szo ci a lis ta és a pi a ci szem pon -
toknak ezt a ké nyes rang so ro lá sát a re for -
mot elõ ké szí tõ elem zé sek min dig szem elõtt

16 A Gaz da ság po li ti kai és az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi -

zott ság szá má ra ké szí tett ja vas lat ös  sze fog la ló el ve er re a

kö vet ke zõ volt: „Tár sa dal mi fej lett sé günk je len le gi fo kán,

a kö zön ség je len tõs ré sze kul tu rá lis igé nyé nek és íz lé sé -

nek mai szín vo na lán nye re sé ge sek ál ta lá ban a kul tu rá li -

san meg tûrt al ko tá sok; a kul túr po li ti ka i lag fon tos mû vek

ál ta lá ban anya gi tá mo ga tást igé nyel nek. A tár sa dal mi és

vál la la ti ér dek össze han go lá sá nak, va la mint a kö zön ség

be fo lyá so lá sá nak egyik esz kö ze a Kul tu rá lis Alap ból va ló

tá mo ga tás, a má sik esz kö ze pe dig a kul tu rá li san meg tûrt

ter mé kek re kul tu rá lis já ru lék ki ve té se. A Kul tu rá lis Alap -

ból va ló tá mo ga tás so rán vi lá go san meg kell kü lön böz tet ni

a ter mék és a kö zön ség (bi zo nyos tár sa dal mi ré te gek) tá -

mo ga tá sát.” Elõ ter jesz tés a Gaz da ság po li ti kai és az Agi -

tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság hoz a gaz da sá gi me cha niz -

mus kul tu rá lis vo nat ko zá sú kér dé se i rõl. 1967. má jus 12.
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tar tot ták: „A kul tu rá lis és gaz da sá gi ér de kek je len leg, ha nem is an ta go nisz ti ku san, de
el lent mon dó ak, s a pi a ci igé nyek kor lát lan ki elé gí té se je len tõ sen nö vel het né a gaz da -
sá gos sá got, de le rom bol ná azt, amit kul tu rá li san építettünk.”17

Az a kul tu rá lis épít mény, amely rõl ez az elõ ter jesz tés be szél, a vá gyott szo ci a lis ta
tö meg kul tú rá nak a nyu ga ti tö meg kul tú rá tól el té rõ mo dell je volt, amely nek épp úgy
jel lem zõ je kel lett hogy le gyen a po li ti kai (és rit káb ban íz lés be li) el len õr zés biz ton sá ga,
mint a jó szín vo na lú kul tú ra min den ki szá má ra el ér he tõ, ala csony árai. A szo ci a lis ta
tö meg kul tú rá nak ez az ál la mi lag for mált utó pi kus ka rak te re két ség kí vül ki ala kult, s
ilyen for mán a sa já tos szo ci a lis ta tö meg kul tú ra lé te zé sét két ség be von ni ér tel met len
len ne. Más kér dés, hogy a ka pi ta lis ta tö meg kul tú ra ke vés bé ide á lis ter mé kei egy re
erõ sebb kon ku ren ci át je len tet tek az ol csó, de mi nõ sé gi kul tú rá nak. 

Az elõ ter jesz té se ket meg fo gal ma zó kul tu rá lis lob bi vi szont töb bek kö zött ép pen
az zal ér vel he tett egy to vább ra is vé den dõ, pro tek ci o nis ta kul túr po li ti ka fenn tar tá sa
mel lett, hogy a tár sa da lom nagy ré szé hez még min dig nem jut el a kul tú ra. A KSH
1966-os ada ta it hoz ták fel bi zo nyí ték ként, mely sze rint a mun ká sok 40%-a, a me zõ -
gaz da sá gi fi zi kai dol go zók nak pe dig csak 18%-a ol va sott rend sze re sen. És nem csak az
ará nyok kal, ha nem a mi nõ ség gel is baj volt. A párt ap pa rá tus 1967-ben ké szült elem -
zé se úgy fo gal ma zott, hogy a kul tú rát igény lõk je len tõs ré sze meg re kedt a köz íz lés
nem ki elé gí tõ fokán.18

A tö me gek le sza ka dá sá ról szó ló ér ve ket a hat va nas évek ele jé nek szo ci o ló gi ai ku -
ta tá sai is alá tá masz tot ták. A mo bi li tás va ló ban le las sult, s a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te -
gei nem azo nos esél  lyel jut hat tak hoz zá sem a gaz da sá gi, sem a kul tu rá lis javakhoz.19

A kul túr po li ti ka ve ze tõi és az ap pa rá tus ezért mind vé gig azt han goz tat ták, hogy a
gaz da sá gi me cha niz mus alap el ve it nem me cha ni ku san, ha nem csak „meg fe le lõ en” le -
het adap tál ni a kul tu rá lis in téz mé nyek re. Egyet len elõ ter jesz tés sem fe led ke zett meg

an nak hang sú lyo zá sá ról, hogy ezen a te rü -
le ten nem ér vé nye sül het nek spon tán pi a ci
fo lya ma tok, s nem lehet kizárólag a gaz -
daságosság az alapvetõ szem pont. A leg -
fon to sabb nak tar tot ták ez zel szem ben, hogy
az új kö rül mé nyek kö zött is meg õriz zék
egy fe lõl a kul tú ra hoz zá fér he tõ sé gét, más -
fe lõl a po li ti kai el len õr zés, az az a cen zú ra
esé lye it. A hang súly ok azonban el té rõ ek
vol tak a kü lön bö zõ cso por tok ar gu men tá -
ci ó i ban, s ezek a kü lönb sé gek a szo ci a lis ta
tö meg tár sa da lom kul tú ra fel fo gá sá nak két
egy más hoz kap cso ló dó ele mét je le ní tet -
ték meg. A egyik elem az indoktrináció,
amely nek cél ja a ha tal mi foly to nos ság és a
sta bi li tás biz to sí tá sa. A kul tú rá nak mint

17 A kul tu rá lis te rü let prob lé mái a gaz da sá gi me cha niz -

mus re form já val kap cso lat ban. 1967. ja nu ár 9. MOL XIX-

I-4-ggg. 48. d.

18 Ál ta lá ban a nem kor sze rû en ala ku ló ma gyar or szá gi

fo gyasz tá si struk tú rá ról lásd pél dá ul Berend (1980). 

19 A tár sa dal mi ré teg zõ dés rõl szó ló mun kák kö zül ér -

zé ke nyen érin tet te a po li ti kai ve ze tést Hegedüs And rás

A szo ci a lis ta tár sa da lom struk tu rá lis mo dell je és a tár sa -

dal mi ré teg zõ dés c. cik ke a Va ló ság 1964. má ju si szá má ban.

Fõ té zi se, hogy már nem elég sé ges a tu laj don vi szo ny ok

sze rin ti struk tú ra vizs gá la ta, fon to sabb lett a mun ka -

meg osz tás ban el fog lalt hely a ré teg zõ dé si egyen lõt len sé -

gek a jö ve de lem, mû velt ség, élet vi tel te rén. A te ó ria ké -

sõbb könyv ben is meg je lent. Hegedüs (1971), a kor szak

szo ci o ló gi ai ku ta tá sa i ra: Szán tó (1998).
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köz ve tí tõ nek eb ben je len tõs sze re pet szán tak, s már csak ezért sem függ he tett pusz -
tán a gaz da sá gi nye re sé ges ség tõl. Az ide o lo gi kus kul tú ra fel fo gás má sik ele me az
egyen lõ ség és a szo ci á lis gon dos ko dás el ve, amely ma gá ban fog lal ta, hogy a szo ci a liz -
mus ban a kul tú ra nem le het pusz tán áru, és sem mi képp sem le het a tö me gek szá má ra
meg fi zet he tet len. A két szem pont – a cen zu rá lis és az utó pi kus – szét vá laszt ha tat lan
kom bi ná ci ó ja ha tá roz ta meg azt a sa já tos kul tú ra fel fo gást, amely nek hatására a hat -
va nas évek re form kí sér le te i bõl vé gül is két po li ti kai irány vo nal emel ke dett ki a párt
ve ze té sén be lül. Az egyik irány zat a két ide o ló gi ai elem kö zül a ha tal mi – cen zu rá lis
és indoktrináló – funk ci ót tar tot ta fon to sabb nak, s en nek ér de ké ben igye ke zett a re -
for mo kat a meg fe le lõ ide o ló gi ai-po li ti kai ke re tek kö zött tar ta ni. A má sik irány zat in -
kább azt hang sú lyoz ta, hogy el sõ sor ban a szo ci á lis kul tú ra esz mé je az, ami vé den dõ:
meg kell õriz ni a kul tú ra ol csó sá gát és a mi nõ sé gi sze lek tá lá s le he tõ sé gét is; köz pon -
ti lag per sze, és nem a pi ac ál tal. A re form vi ták ban konf ron tá ló dó po li ti kai ar gu men -
tá lás kö ze pet te az utób bi cso port el kép ze lé sei las san tá vo lod ni kezd tek a le gi ti má ló
ha tal mi cél za tú ide o ló gi á tól a ref lek tá ló, utó pi kus szí ne ze tû esz me fe lé, amely nem -
csak a je len po li ti kai ál la pot fenn tart ha tó sá gát tar tot ta szem elõtt, ha nem az el kép -
zelt, op ti má lis nak vélt meg ol dá so kat is.20

A két cso port ar gu men tá ci ó ja és kö rül ha tá rol ha tó ál lás pont ja azon ban csak fo -
ko za to san, ép pen a re for mok pro vo kál ta kö zeg ben fej lõ dött ki. Ugyan ak kor a szo ci -
á lis-szo ci a lis ta kul tú ra vé del me zõ i nek meg je le né se a köz gaz da sá gi me zõ ben hal vá -
nyan, de je lez te egy va ló di bal ol da li szí ne ze tû vir tu á lis plat form ala ku ló kör vo na la it a
kom mu nis ta rend sze ren be lül. A hat va nas évek má so dik fe lé tõl a párt kul tu rá lis ve ze -
té sé nek ez a két for má ló dó cso port ja – a meg kö ze lí tés kü lön bö zõ sé ge mi att ért he tõ
mó don – nem tel je sen azo nos meg fon to lá sok ból küz dött a har ma dik, újon nan szín re
lé põ (vagy leg alább is ek kor tól lát ha tó) cso port tal, a gaz da sá gi ve ze tõk kel és szak ér -
tõk kel. Õk a két má sik cso port tal szem ben a pi a ci té nye zõk rend szer fris sí tõ je len tõ -
sé gét hang sú lyoz ták. A kul tú ra sa já tos, rendszerspecifikus tu laj don sá ga és ide o ló gi ai
eta lon sze re pe mi att lát vá nyo san je le ní tet te meg a hat va nas évek má so dik fe lé nek ide -
o ló gi ai meg ha son lá sát. A ke ret szem pont ok és ke reszt szem pont ok üt kö zé se, a tech -
nok ra ta lob bi és a szo ci a lis ta ér té ke ket egy re in kább esz mei alap ra he lye zõ bal ol da li
szo ci a lis ta lob bi el sõ küz del me már je lez te a pár ton be lü li ide o ló gi ai-po li ti kai ori en tá -
ci ók erõ tel jes dif fe ren ci á ló dá sát.

Kul tu rá lis vál la la tok 

A hat va nas évek gaz da ság irá nyí tá si re form ja az egy mást ke resz te zõ szem pont ok nak
kö szön he tõ en meg kí mél te, de nem ker ül te el tel je sen a kul tú rát. A kor mány ha tá ro zat
a nem pi a ci el ven mû kö dõ kul tu rá lis in téz mé nyek szá má ra to vább ra is elõ ír ta a tel jes
vagy rész le ges tá mo ga tást, de meg fo gal  -
maz ta azt is, hogy a kul tu rá lis jel le gû
anya  gi ter me lés nek és szol gál ta tás nak azért
fo ko za to san iga zod nia kell az új irá nyí tá si

20 Az ide o ló gia in teg rá ló-le gi ti má ló és ref lex ív-utó pi kus

tar tal má nak, il let ve funk ci ó já nak ha tá ro zott meg kü lön -

böz te té sé re lásd Riceour (1997).
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rend szer hez. En nek egyik for má ja az, hogy ezek az in téz mé nyek, il let ve ter me lõ -
egy sé gek nye re ség ér de kelt vagy ön költ sé ges vál la tok ká ala kul nak át. A kor mány ha -
tá ro za tot elõ ké szí tõ elõ ter jesz té sek azon ban már je lez ték, hogy a pi a ci gaz dál ko dás ra
va ló át ál lás csak rész le ges lesz, mert az ide o ló gi ai pre fe ren ci ák e te kin tet ben is mind -
vé gig vi lá go sak ma rad tak. A kul túr po li ti ka ve ze tõi ugyan is meg ma ka csol ták ma gu -
kat, és ki kö töt ték: az új hely zet ben nem szû kül het nek a kul tú ra be fo lyá so lá sá nak
le he tõ sé gei, s ezért nem akar nak to váb bi kul tu rá lis „en ged mé nye ket” ten ni gaz da sá -
gi okok ból. A kul tu rá lis vál lal tok így, a si ke res ide o ló gi ai el há rí tás nak kö szön he tõ en
to vább ra is vé dett sé get él vez tek, s en nek ke re té ben a ja vas la tok a köz pon ti tá mo ga tá -
sok ös  sze gé nek to váb bi nö ve lé sét ter vez ték. Ezt rész ben az zal in do kol ták, hogy a ter -
me lõi ár ren de zés és a be ve ze tett új adók, il let ve az egyéb kö te le zett sé gek min den
bi zon  nyal még az ad dig jövedelmezõ kul tu rá lis te rü le tek nye re sé gét is csök kent he tik,
sõt eset leg meg is szün te tik. De nem csak a tá mo ga tá sok re la tív nö ve lé sét ér te el a
kul tu rá lis lob bi, ha nem azt is, hogy a te rü let je len tõs ré sze men te sül jön a „pusz tán
nye re ség le fö lö zést cél zó” ma gas esz köz le kö té si já ru lék és az il let mény adó fi ze té se
alól.21

A vál la la tok át ala ku lá sá nak ösz tön zé se so rán a ter ve ze tek meg kü lön böz tet ték az
alap ve tõ en nye re ség ér de kelt és az ön költ sé ges váll al to kat. A nye re ség ér de kel tek kö zé
tar to zott a könyv-, a film- és a hang le mez gyár tás, il let ve -forgalmazás, to váb bá a kép -
zõ mû vé sze ti vál la la tok, ame lyek más ter me lõ váll al tok hoz ha son ló an mû köd tek, nye -
re sé gük bõl fej lesz té si és ré sze se dé si ala pot ké pez het tek. Kü lön böz tek vi szont a gaz -
da sá gi szfé ra más ága i tól ab ban, hogy „kul túr po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben” a Kul tu rá lis Alap ból tá mo ga tást kap hat tak, s ugyan ak kor egyes ter mé ke ik után
kul tu rá lis já ru lé kot fi zet tek. Mind emel lett – szin tén el té rõ en más gaz da sá gi egy sé gek -
tõl – sa já tos ide o ló gi ai (mond hat nánk köz vé le mény-for má ló) és köz vet len cen zo ri fel -
ada to kat is el lát tak.

A szín há zak, a ze nei in téz mé nyek (pél dá ul az Or szá gos Ren de zõ Iro da, a Nem -
zet kö zi Kon cert Igaz ga tó ság és a Fil har mó nia), to váb bá a Cir kusz és Va ri e té Vál la lat,
a tan szer gyár tás és -forgalmazás ön költ ség-ér de kelt sé gû ek vol tak. Ez azt je len tet te,
hogy a mû kö dé sük höz szük sé ges ki adá sa ik nak a be vé te lek kel egyen súly ban kel lett
len ni ük. Nye re sé get nem ter mel tek, en nek meg fe le lõ en fej lesz té si és tar ta lék alap juk
sem volt, ren del kez tek vi szont a köz pon ti tá mo ga tás ból igaz ga tói alap pal. A cél az lett
vol na, hogy va la mi mó don ezek a vál la tok is nö vel jék a be vé te le i ket, il let ve más for rá -

sok ból pó tol ják a mû kö dés hez szük sé ges
for rá so kat, s ez zel az ál la mi do tá ció csök -
ken hes sen. Bank hi te le ket ve hes se nek fel
pél dá ul, vagy a sport- és nép mû ve lõ in téz -
mé nyek a „be vé tel fo ko zá sa cél já ból” ven -
dég lá tó egy sé ge ket mûködtethessenek.22

A szín há zak kal kap cso lat ban mu ta -
tott a kul tu rá lis ve ze tés ta lán a leg na gyobb

21 A kul tu rá lis te rü let prob lé mái a gaz da sá gi me cha niz -

mus re form já val kap cso lat ban. 1967. ja nu ár 9. MOL XIX-
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22 Elõ ter jesz tés a Gaz da ság po li ti kai és az Agi tá ci ós és

Pro pa gan da Bi zott ság hoz a gaz da sá gi me cha niz mus kul -

tu rá lis vo nat ko zá sú kér dé se i rõl. 1967. má jus 12. MOL M-
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174 KALMÁR MELINDA



bi zony ta lan sá got. A szín ház egy szer re volt ke res ke del mi te vé keny ség és ki emelt kul -
tu rá lis te rü let, amely nek ide o ló gi ai je len tõ sé gét nem be csül ték alá. Ezért a szín há -
zak re form mû kö dé sé re al ter na tív ja vas la to kat ter jesz tet tek elõ. Az egyik sze rint a
szín há zak ma rad ja nak – a gaz da sá gi szfé rá tól tá vol  tar tott – vé dett in téz mé nyek, bi -
zo nyos vál la lat sze rû ele me ket al kal maz va. A má sik ja vas lat az volt, hogy az Ál la mi
Ope ra ház és a Nem ze ti Szín ház ki vé te lé vel ala kul ja nak át ön költ ség-ér de kelt sé gû vál -
l al atok ká. 

A kul tu rá lis in téz mény rend szer új ele me lett vol na a re form idõ szak ban jel lem zõ
trösz tö sö dés. A kul tu rá lis lob bi azon ban eh hez a leg több te rü le ten nem já rult hoz zá,
mert egy fe dél alá kény sze rül tek vol na a pi a ci és a nem pi a ci ala pon mû kö dõ in téz -
mé nyek, s et tõl fõ ként az utób bi ak ér de ke it fél tet ték. Ugyan ak kor a film szak má ban
és a kul tu rá lis kül ke res ke de lem te rü le tén vol tak ös  sze vo ná sok. A hét film gyár tó vá l -
lalatot trösz tö sí tet ték, a Mû ve lõ dés ügyi-, a Pénz ügy-, a Kül ügy- és a Kül ke res ke del mi
Mi nisz té ri um és a KKI rész vé te lé vel Kul tu rá lis Kül ke res ke del mi Ta nács ala kult, a Kul -
tú ra Kül ke res ke del mi Vál lalt vi szont a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um irá nyí tá sa alá ke -
rült. A ra ci o na li zá ló kon cep ci ók kö ré ben ter vez ték a kü lön ál ló iro dal mi, kép zõ mû vé -
sze ti és ze nei ala pok ös  sze vo ná sát is az zal a cél lal, hogy az ös  sze vont ala pot csak a
mû vé szek nek nyúj tott szo ci á lis tá mo ga tás cél já ra hasz nál has sák fel.23 S vol tak olyan
ja vas la tok is, ame lyek sze rint a Mû vé sze ti Dol go zók Szak szer ve zet ét ad di gi for má já -
ban meg kel le ne szün tet ni, s olyan rend szert ki ala kí ta ni, amely ben a mû vé szi te vé -
keny sé g sza bad szel le mi pá lyá nak számít.24

Az in téz mény rend szer fe le más át ala kí tá sa so rán még in kább szem be tû nõ az ér -
de kek bo nyo lult szö ve vé nye azo kon a te rü le te ken, ame lyek egy szer re kö tõd tek a kul -
tu rá lis és a már rész ben pi a co sí tott szek tor hoz. Ilyen volt pél dá ul a könyv ki adás. A ki -
adók a za va ros vi szo nyok kö ze pet te igye kez tek an  nyi elõnyt ki szo rí ta ni ma guk nak,
amennyit csak le he tett, s a hely ze tet ki hasz nál va egy re nyil ván va lóbb önál ló su lá si tö -
rek vé sek kel áll tak elõ. Igaz, hogy ket tõs szo rí tás ban vol tak: mû kö dé sü ket egy aránt
ne he zí tet te a nyom dai szek tor ha szon el vû sé ge és a po li ti kai ve ze tés ide o ló gi ai szem -
pont jai. De ta lán ép pen ezért, ma guk is ket tõs ter mé sze tû kö ve te lé sek kel áll tak elõ.
A kul tu rá lis re form elõ ké szí té sé nek so rán erõ tel je sen lob biz tak amel lett, hogy a
nyom dák a ki adók hoz ha son ló an a kul túr po li ti ka ré szei le gye nek, ne vo nat koz has sa -
nak rá juk a pi a ci sza bá lyok, hogy ne to -
váb bít has sák azok ha tá sa it a ki adók fe lé:
„[…] ha a kul tu rá lis szem pont ok meg áll -
nak a nyom dák ka pu já ban, mert ott már
más me cha niz mus el vei ér vé nye sül nek,
ak kor meg bu kik az egész rend sze re an -
nak, amit vé de ni aka runk a kul tu rá lis te -
rü let nek [sic!].”25 A Ki adói Fõ igaz ga tó ság
vi szont azt az ál ta lá nos ki adói ag go dal mat
köz ve tí tet te köz pon ti kul tu rá lis ve ze tés -

23 Fel jegy zés a Gaz da ság po li ti kai Bi zott ság és az Agi tá -

ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság má jus 18-i ülé sé rõl. 1967.

má jus 26., uo.

24 Elõ ter jesz tés a Gaz da ság po li ti kai és az Agi tá ci ós és

Pro pa gan da Bi zott ság hoz a gaz da sá gi me cha niz mus kul -

tu rá lis vo nat ko zá sú kér dé se i rõl. 1967. má jus 12., uo.

25 Jegy zõ könyv a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um párt bi -

zott sá ga és hi va tal ve ze tõi ki bõ ví tett ülé sé rõl. 1967. jú li us

7. MOL XIX.-I-4-ggg. 48. d.
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hez, hogy a kul tu rá lis alap va ló já ban a cen zu rá lis jo gok ki ter jesz té se, s így a vál la la ti
önál ló sá got csök ken ti, ami el lent mond a re form hir de tett el ve i nek. 

Re form árak

A ket tõs el vû re form rend szer a fe nye ge tõ ten den ci ák el le né re né hány vo nat ko zás ban
még is ha tá ro zot tan ígé re tes nek mu tat ko zott a kul túr po li ti ka szá má ra. A párt ve ze té -
se azt re mél te: né mi de cent ra li zá lás sal és fo lya ma tos for rás át cso por to sí tás sal el le het
ér ni, hogy a gaz da sá gi fe le lõs sé get el sõ sor ban az ér de kelt al ko tó mû he lyek vi sel jék, mi -
köz ben min den fon tos po li ti kai dön tés – s a költ ség ve tés bõl szár ma zó do tá ció – a köz -
pon ti irá nyí tás ke zé ben ma rad. Az ide o ló gi ai szem pont ból leg fon to sabb mû ve ket így
to vább ra is az ál lam fi nan szí roz za, mi köz ben a „csak ” fo gyasz tói igé nye ket ki elé gí tõ
kul tu rá lis ter mé kek költ sé ge it a ki adók nak kell majd elõ te rem te ni ük a ke res ke de lem,
il let ve a for gal ma zás nye re sé gé bõl. 

S mi vel a kul tú ra te rü le tén foly to no san ke ve red tek az ide o ló gi ai és pi a ci ér ték -
mé rõk, en nek meg fe le lõ en pe dig a ha tó sá gi és a gaz da ság irá nyí tá si elemek,26 a ter -
mé kek elõ ál lí tá sa és az ár kép zés kö zött nem vol tak és nem is le he tet tek szo ros ösz  -
sze füg gé sek. Mi e lõtt a re formár kép zés ki ala kí tá sá ra sor ke rült vol na, a szak ér tõk az
ak ko ri ára kat el he lyez ték egy igen egy sze rû ko or di ná ta-rend szer ben. Meg ál la pí tot ták,
hogy a kul tu rá lis ter mé kek és szol gál ta tá sok ára a töb bi fo gyasz tá si cikk hez ké pest
egy ér tel mû en igen ked ve zõ, más or szá gok hoz vi szo nyít va pe dig: a ka pi ta lis ta árak hoz
ké pest ala csony, né hány szo ci a lis ta or szá gé ihoz ké pest vi szont ma gas. A prob lé ma
ugyan ak kor az volt, hogy a tár sa da lom nagy ré sze a meg fi zet he tõ árak el le né re to -
vább ra sem ol va sott, il let ve s a szo ci a lis ta tö me gek íz lé se és kul tu rá lis igé nye nem vál -
to zott lé nye ge sen. Ezért a ja vas la tok ké szí tõi úgy vél ték, hogy a kul túr po li ti kai és szo -
ci á lis szem pon to kat ezen túl sem le het fi gyel men kí vül hagy ni. Az Anyag és Ár hi va tal
1967. szep tem be ri ja vas la ta, ame lyet a kul tu rá lis szol gál ta tá sok fo gyasz tói ár re form -
já ról a Gaz da ság po li ti kai Bi zott ság nak kül dött, ez zel össz hang ban meg is mé tel te az Agi -
tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság év ele ji po li ti kai ál lás fog la lá sát, mely sze rint: „Az új
kö rül mé nyek kö zött is meg kell õriz ni a kul tú ra ol csó sá gát, és biz to sí ta ni kell azt,
hogy a kul tú ra ter mé kei a tö me gek szá má ra hoz zá fér he tõ ek maradjanak.”27 A ha tá -
ro za tot elõ ké szí tõ ter ve ze tek egyik alap ve tõ té te le ép pen ezért az volt, hogy a kul tu -
rá lis ter mé kek és szol gál ta tá sok árát nem le het az elõ ál lí tás hoz köt ni. A könyv ki adás -

ban vagy a fil mek ese té ben ugyan ja va sol -
ták az elõ ál lí tá si költ sé gek csök ken té sét,
de ki emel ték, hogy az árak to vább ra sem
függ het nek köz vet le nül a rá for dí tá sok tól,
ezért az ál lam tá mo ga tá sá ra ez után is szük -
ség lesz. Ja va sol ták, hogy a köz ér de kû kul -
tu rá lis ter mé kek ára, a szín ház, a ze nei
ren dez vé nyek, a mo zi há rom-négy leg ol -
csóbb hely ka te gó ri á ja ma rad jon az ak ko ri

26 A gaz da sá gi és ha tó sá gi funk ció szét vá lasz tá sá ra csak

a Kép zõ mû vé sze ti Alap ese té ben tet tek igen bi zony ta lan

ja vas la tot. Jegy zõ könyv a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um

párt bi zott sá ga és hi va tal ve ze tõi ki bõ ví tett ülé sé rõl. 1967.

jú li us 7. Uo.

27 A kul tu rá lis te rü let prob lé mái a gaz da sá gi me cha niz -
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szin ten – bár ese ten ként le het moz gó ára kat al kal maz ni –, a töb bi ka te gó ria árát pe -
dig dif fe ren ci ál tan fel le het emel ni. A ko rmány ha tá ro zat ki mond ta, hogy a kul tu rá lis
ter mé kek ára és a ho no rá ri u mok ugyan fe lül vizs gál ha tók, de ez nem ered mé nyez he ti
az ár szín vo nal szá mot te võ emel ke dé sét. 

Az ide o ló gi ai alap el vek a kul tú ra te rü le tén mind ezek fi gye lem be vé te lé vel igen
szi lár dak nak bi zo nyul tak a re form-elõ ké szü le tek so rán, mert az Ár hi va tal is azt te kin -
tet te fõ kö ve tel mény nek, hogy az árak a kul túr po li ti kai cél ki tû zé sek nek meg fe lel je -
nek, s ezért csak olyan mér té kû fo gyasz tói ár emel ke dést ja va solt, amely a „la kos ság
ter ve zett jö ve de lem vi szo nyai mel lett” meg va ló sít ha tó. Ugyan ak kor a hi va tal meg fon -
to lás ra aján lot ta olyan ru gal mas ár rend szer be ve ze té sét, amely „a fo gyasz tók ér ték íté -
le té vel pá ro sul va” elõ se gí ti a gaz da sá gi ered mény fo ko zá sát. Az elõ ze tes becs lé sek
sze rint pél dá ul ha a könyv ki adás ban a szebb és ke re set tebb ki ad vány ok árai meg kö -
ze lí tõ en 20%-kal emel ked nek, ak kor 30–40 mil lió forintos ár emel ke dést, il let ve do tá ció -
csök ke nést le het el ér ni ha tó sá gi ár eme lés nél kül. A jö ve de lem át cso por to sí tás tá mo ga -
tott ja it mind eköz ben kul tu rá lis pro pa gan -
dá val is vé de ni kell, ügyel ve an nak a be -
ideg zõ dés nek az el há rí tá sá ra, hogy az „ol -
csó” al ko tást egy ben ér té ket len nek te kin -
tik. Az Ol csó Könyv tár ki adá sá nak ked ve -
zõ ta pasz ta la tai er re meg fe le lõ nek ígér -
kez tek. A kép zõ mû vé sze ti ter mé kek ál ta -
lá ban már nem él vez tek ilyen egy sé ges vé -
dett sé get, vá sár lá su kat nyil ván nem tar tot -
ták tö meg je len ség nek, így e te kin tet ben a
kul tu rá lis ár po li ti ka ter ve zõi rö vid idõn
be lül nem is prog nosz ti zál hat tak nagy vál -
to zást. Az elõ ter jesz té sek ezek re a ter mé -
kek re a sza bad ár for mát ja va sol ták, ami
azon ban egy ér tel mû ár emel ke dést je len -
tett. Ár csök ke nést csak a ké pes lap ok for -
gal ma zá sa te rén vár tak, mi vel ese tük ben a
ter vek a ter jesz tés mo no pó li u má nak meg -
szün te té sét ja va sol ták. 

A mo zik és a szín há zak szá má ra ha -
tó sá gi meg kö tés sel moz gó ár rend szert
ter vez tek, amely nek rész le tes uta sí tá sai
azon ban már mes  sze túl mu tat tak az ár -
kép zés prob lé má in. A ter vek a „fi ze tõ ké -
pe sebb és igé nye sebb” fo gyasz tó kat érin tõ
drá gább és jobb he lyek árá nak eme lé sé rõl
szól tak, s ez a „réteghelyzet-rétegtudat”28

28 A tár sa dal mi ré teg zõ dés és egyen lõt len ség in ten zív

vizs gá la ta Nyu ga ton a negy ve nes évek tõl in dult meg azt

kö ve tõ en, hogy meg je lent Talcott Parsons ta nul má nya a

ré teg zõ dés ér té kek és ér té ke lé sek alap ján va ló meg kö ze lí -

té sé rõl (Parsons 1940). En nek ha tá sa ér zõ dött az öt ve nes

évek má so dik fe lé tõl is mét vi rág zás nak in du ló ha zai szo -

ci o ló gi ai ku ta tá sok ban is. A po li ti kai dön tés ho zók ér de kel -

tek vol tak a tu do má nyos ered mé nyek fel hasz ná lá sá ban,

mi vel azon ban ezek gyak ran alap ve tõ ide o ló gi ai eta lo no kat

érin tet tek, a ve ze tés igye ke zett mind a kö vet kez te té sek

kö re it, mind pe dig a nyil vá nos ság ra ke rü lés le he tõ sé ge it

kor lá tok kö zött tar ta ni. A po li ti ka és a tudomány vi szo -

nyát mind vé gig ez a ket tõs ség jel le mez te. A KB ide o ló gi -

ai ha tá ro za tá nak vi tá ján pél dá ul ki emel ten bí rál ták a szo -

ci o ló gi ai ku ta tá sok nak ezt az irá nyát, mond ván, hogy az a

pol gá ri szo ci o ló gia mód sze ré re tá masz kod va és a „tár sa -

dal mi ré teg zõ dés bo nyo lult sá gá ra hi vat koz va az osz tály ta -

go zó dás sze re pét csök ken ti.” (A KB irány el vei a párt idõ -

sze rû ide o ló gi ai fel ada ta i ra. A tes tü let vi tá ja. Jegy zõ könyv.

1965. már ci us 11–13. MOL M-KS-288. f. 4/73–74. õ. e.) A nyil -

vá no san meg je lent ide o ló gi ai és szo ci o ló gi ai ha tá ro za tok

azon ban tar tóz kod tak en nek a kér dés nek az ex po ná lá sá tól.

(E vi szony ról lásd majd rész le te sen a szer zõ ké szü lõ, a

kom mu nis ta ide o ló gia és for má ció vi szo nyát elem zõ mo -

nog rá fi á ját.) Az ek kor meg in dult szo ci o ló gi ai vizs gá ló dá -

sok vál to zó ke re tek kö zött, de ké sõbb is foly ta tód tak, ezek
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lá tens tu do má sul vé tel ét je len tet te, va gyis azt, hogy hall ga tó la go san el fo gad ták a tár -
sa da lom anya gi és kul tu rá lis dif fe ren ci ált sá gát, ame lyet erõs ide o ló gi ai el len szél ben a
szo ci o ló gia évek óta han goz ta tott. A köz gaz da sá gi kö zeg ben gon dol ko dó párt ve ze tés
te hát, anél kül, hogy ezt nyíl tan han goz tat ta vol na, már ek kor meg kü lön böz tet te a –
nem csak na gyon szûk kört érin tõ – szo ci a lis ta lu xus fo gyasz tást a tö meg fo gyasz tás -
tól. A kü lön le ges el bí rá lás alá esõ, ki fe je zet ten szó ra koz ta tó vagy az át lag nál na gyobb
költ ség- és de vi za igé nyû pro duk ci ók nál je len tõ sebb hely ár emel ke dést ha gyott jó vá.
Ugyan ez az elv vo nat ko zott a saj tó ter mé kek re is: a na pi lap ok ra rög zí tett, a leg ol va -
sot tabb po li ti kai és kul tu rá lis, il let ve nép mû ve lõ idõ sza ki saj tó ter mé kek re pe dig ma -
xi mált ár for mát ja va sol tak. A la kos ság szû kebb kö rét érin tõ tár sa dal mi, kul tu rá lis,
gaz da sá gi, mû sza ki és is me ret ter jesz tõ la pok és fo lyó irat ok vi szont sza bad ár for mát
kap tak. A jel mez köl csön zés ugyan így a szû kebb kört érin tõ elit- vagy más kép pen a
lu xus fo gyasz tás kö ré be tar to zott, s ezért az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té se
után an nak dí jai is sza ba don szár nyal hat tak, köz pon ti kö tött sé gek nél kül.

Re form és íz lés

A re form kor szak nye re sé gét te hát a kul tú rá ban fõ ként a szó ra koz ta tó tö meg cik ke ket
elõ ál lí tó vál la la tok ter mel ték, a já ru lé kot pe dig a ke vés bé vagy egy ál ta lán nem nye re -
sé ges, ám de kul túr po li ti kai szem pont ból fon tos nak ítélt kul tu rá lis ter mé kek kap ták.
Az alap elv úgy szólt, hogy meg kell szün tet ni azt a gya kor la tot, amely ben az esz me -
i leg, mû vé szi leg jó, vagy az ál ta lá nos nép mû ve lés szem pont já ból nagy fon tos sá gú mû -
vek ugyan olyan tá mo ga tást él vez nek, mint azok a ter mé kek, ame lyek tõl sem mi más
nem vár ha tó, mint az, hogy íz lé se sen el szó ra koz tas sák az em be re ket. A kul tú rá ból
nyert for rá sok kal, gaz da sá gi ösz tön zõk kel ily mó don nem csak a kul tu rá lis ter me lés
ide o ló gi ai vo nu la ta it akar ták be fo lyá sol ni, ha nem na gyon tu da to san a kö zön ség íz lé -
sé nek ala ku lá sát, az az a szo ci a lis ta tö meg kul tú ra ar cu la tát is. A kul tu rá lis ve ze tés úgy
vél te, a gaz da sá gi re form be ve ze té se ezen a te rü le ten a szo ci a lis ta mû ve lõ dés po li ti ka
új sza ka szát je len ti, amely ben egyes te rü le tek ren ta bi li tá sát más te rü le tek mi nõ sé gi
ja ví tá sá val le het majd ös  sze kap csol ni. „Si ke rül het ne el ér ni, hogy ne min den kul tu rá -
lis pro duk tu mot (a Ham le tet és a Csár dás ki rály nõt egy aránt) te kint se nek az em be rek
a szo ci a lis ta ál lam kul tu rá lis ter mé ké nek. Si ke rül het ne el ér ni az ad mi niszt ra tív esz kö -
zök csök ken té sét, s a mû vé sze tek irá nyí tá sa he lyett a szo ci a lis ta tár sa da lom szük ség -
le te i nek meg fe le lõ en egy re in kább a mû vé sze tek tá mo ga tá sa len ne az ural ko dó. […]
Csök ken het ne az esz mei és mû vé szi ér ték szem pont já ból je len ték te len, se nép ne ve lõ
fel ada tot, se szó ra koz ta tó-ipa ri fel ada tot el nem lá tó al ko tók és mû vek szá ma, ame lye -
ket ma be til ta ni nem le het, mert sem mi ár tó vagy kár té kony nincs ben ne, de az, ami

szür kí tõ ha tás sal van a ma gyar kul tu rá lis
életre [sic!].”29 Rész ben ezt a célt szol gál ta
a kul tu rá lis ter mé kek és szol gál ta tá sok zsû -
ri zé se is. A „kul tu rá lis ér de kek, a köz íz lés
vé del mé ben” a mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter –

egyik da rab ja az MSZMP Tár sa da lom tu do má nyi In té ze té -

nek ku ta tá sa it ös  sze ge zõ kö tet: Ko lo si et al. szerk. (1980).

29 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez. 1967.
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az il le té kes mi nisz te rek kel egyez tet ve – a köz vet len irá nyí tá sa alá nem tar to zó vál la -
la tok kul tu rá lis és mû vé sze ti jel le gû ter mé ke i nek for ga lom ba ho za ta lá ra elõ ír hat ta az
en ge dé lyez te té si, il let ve zsû ri zé si kö te le zett sé get, amely igye ke zett ad mi niszt ra tív
vagy gaz da sá gi kény szer út ján kor lá toz ni a nem meg fe le lõ nek ítélt ter mé kek megje -
lenését.30 A já ru lék fi ze tés és az úgy ne ve zett giccs adó leg több ször ugyan azt je len tet te.
Az új rend szer be ve ze té sé nek ta pasz ta la ta i ról szó ló 1969. má ju si elõ ter jesz tés ben a já -
ru lék ol ta tás ról a kö vet ke zõ ol vas ha tó: „Fé kez te a giccs ter je dé sét, il let ve a mû vé szi leg,
esz me i leg ran gos te vé keny ség ér de ké ben le he tõ sé get nyúj tott a szó ra koz ta tá si igé -
nyek ki elé gí té sé bõl ere dõ ha szon le fö lö zé sé re.” A ké sõb bi köz mû ve lõ dé si kon cep ció
kör vo na lai kez de nek ez zel ki bon ta koz ni.

Cen zu rá lis re form fo gal mak

A köz pon ti el osz tás és a nye re sé ges sé gi szem pont ok ket tõs sé ge fur csa mó don ren dez -
te át, il let ve pi a co sí tot ta az öt ve nes évek má so dik fe lé tõl hasz nált cen zu rá lis meg fon -
to lá so kat. A „szo ci a lis ta pi ac hoz” va ló kény sze rû al kal maz ko dás ugyan is sa já to san be -
fo lyá sol ta a til tás, tû rés és tá mo ga tás 1957-ben ki ala kí tott kategóriáit.31 Az új kor szak -
nak meg fe le lõ en pi a co sabb meg fo gal ma zás ban je le ní tet ték meg a kí vá na tos hi va ta los
ide o ló gi ai-mû vé szi tren det. Az ide o ló gi ai szem pont ból fon tos mû ve ket te hát ala csony
áron, ál la mi tá mo ga tás sal for gal maz ták. A po li ti ka szá má ra nem fon tos, de még meg -
tûr he tõ al ko tá sok csak ak kor je len het tek meg, ha nye re sé get ígér tek, vagy leg alább
ön fenn tar tók vol tak. Bi zo nyos nem fon tos, de szin tén még meg tûr he tõ mû ve ket csak
ak kor en ge dé lyez tek, ha az ál lam szá má ra egy ér tel mû en be vé telt je len tet tek, nye re sé -
get hoztak.32 Az ál la mi tá mo ga tás dif fe ren -
ci á lá sa a kö vet ke zõ in dok lás sal tör tént:
„[…] je len tõ sen tá mo gat juk a szo ci a lis ta
kul túr po li ti ka meg va ló sí tá sát elõ se gí tõ
mû ve ket, ke vés sé, vagy egy ál ta lán nem tá -
mo gat juk a csak szó ra koz ta tó, s azt sem
min dig szín vo na la san meg ol dó ter mé ke -
ket.” Et tõl azt re mél ték, hogy a gaz da sá gi
kény szer be fo lyá sol hat ja a mû vé sze ti ter -
me lést, töb bek kö zött csök kent he ti „a te -
het ség te len, de a kö zön sé get meg nyer ni
tu dó” mû vek számát.33 Az ide o ló gi ai pre -
fe ren ci ák – mind eze ket fi gye lem be vé ve –
a hat va nas évek má so dik fe lé ben ezért a
kö vet ke zõ prak ti kus-uti li ta ris ta meg fo gal -
ma zá sok ban ke rül tek elõ: a „na gyon kell”
vagy „kell” ka te gó ri á hoz tar to zók köz vet -
len vagy köz ve tett ál la mi tá mo ga tást kap -
nak. A „meg en ged he tõ” vagy „el tûr he tõ”

30 A Ma gyar For ra dal mi Mun kás-Pa raszt Kor mány

2046/ 1967. (VIII. 8.) szá mú ha tá ro za ta.

31 Lásd Az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za -

ta a könyv ki adás ról. 1957. no vem ber 21. „A szép iro dal mi

könyv ki adók tá mo gas sák a szo ci a lis ta re a lis ta tö rek vé se -

ket, azo kat az iro dal mi irány za to kat, ame lyek a szo ci a lis -

ta re a liz mus irá nyá ba mu tat nak. A hely te len né ze te ket is

tar tal ma zó, vi tat ha tó mû ve ket meg fe le lõ mar xis ta elõ szó -

val je len tes sék meg, s ugyan ak kor ha tá ro zot tan zár kóz za -

nak el az el len sé ges mun kák meg je len te té se elõl.” A ha -

tá ro zat az el ve ket vi lá go san kimond ta, s ezt kö ve tõ en ezek

az el vek a leg vál to za to sabb meg fo gal ma zá sok ban ke rül -

tek elõ, anél kül, hogy a hár mas fel osz tás lé nye gét te kint -

ve meg vál to zott vol na, míg nem jel zés sze rû en csak há rom

T-ként em le get ték. Ságvári–Vass szerk. (1964) 153. p.

32 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez. 1967.
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mû vek él je nek meg, ahogy tud nak, eset leg még fi zes se nek is. Az el tûr he tet len al ko tá -
sok ra az elõ ter jesz té sek sem mi lyen egy ér tel mû en kö rül ha tá rolt ki fe je zést nem hasz nál -
nak, úgy is mond hat nánk, ezek rõl majd nem sze mér me sen szól nak. Csak meg jegy zik,
hogy ezek re az ese tek re a ve ze tés a to váb bi ak ban is fenn tart ja a „po li ti kai vétójogot”.34

A kom bi nált cen zu rá lis és pi a ci meg fon to lá sok kö zött kü lön em lí tést ér de mel nek
még az – elv ben és rit kán – en ge dé lye zett egyé ni ki adá sok. A ja vas la tok en nek fel ve té -
sé vel men tek leg kö ze lebb a cen zú ra és a sza bad pi ac érint ke zé sé nek ha tár mezs gyé jé hez.
Vagy ha úgy tet szik, ez volt a szo ci a lis ta ön cen zú ra és a ka pi ta lis ta ha szon el vû ség
kom bi ná ci ós te her bí rá sá nak iga zi kí sér le ti te re pe. Olyan mû vek ese té ben – ve tet ték fel
az elõ ter jesz té sek –, ame lyek nél po li ti kai-köz er köl csi vagy egyéb ok nincs, ami ezt le he -
tet len né ten né, az al ko tók ma guk „fek tet né nek a lét re ho zan dó mû be”, ma ga az al ko tó
kap le he tõ sé get mû ve meg je len te té sé re, élet re hí vá sá ra. De mind járt hoz zá is tet ték:
ez egyút tal el len õr zé se is az al ko tó mû he lyek po li ti kai mun ká já nak, va gyis cen zu rá lis
éber sé gé nek, s ugyan ak kor a kul tu rá lis po li ti ka he lyes gaz dál ko dá sá nak is.35

A re form te hát a kul tú ra te rü le tén – bár mily fe le más volt is – lát ha tó an igye ke -
zett a köz gaz da sá gi kö zeg biz to sí tot ta ide o ló gi ai moz gás te ret a le he tõ leg na gyobb
mér ték ben ki hasz nál ni. Az op ti ma li zá ló ket tõs elv, az ide o ló gi ai és a pi a ci ha tá roz ta
meg a ho no rá ri u mok rend sze ré nek új ra gon do lá sát is. Az 1967 má ju sá ban ké szí tett ja -
vas lat pél dá ul ki fej tet te, hogy az ad dig al kal ma za tott „tól-ig” rend szer va la men  nyi te -
rü le ten fe lül vizs gá lat ra szo rul. Na gyobb rést kell al kal maz ni az esz me i leg és mû vé szi -
leg ki vá ló és a „csak szó ra koz ta tó” mû vek tá mo ga tá sa között.36 En nek meg fe le lõ en a
re form so rán az új ma gyar szép iro dal mi mû vek ív ho no rá ri u má nak fel sõ ha tá rát 50%-
kal – két ezer rõl há rom ezer fo rint ra – ter vez ték meg emel ni, s ugyan ek kor nö vel ték a
szín há zi ren de zõk ho no rá ri u mát, il let ve a tévé és rá dió ál tal fi ze tett tisz te let dí ja kat is.
Az al ko tók ösz tön zé se mel lett azok nak a ke res ke de lemi dol go zók nak az anya gi ér de -
kelt sé gét is nö vel ték, akik az ide o ló gi ai meg fon to lá sok ból pre fe rált köny vek for gal ma -
zá sa so rán a kö zön ség gel köz vet le nül kap cso lat ba ke rül tek. A na gyobb ár rés, a ju ta -
lék és cél pré mi um min den bi zon  nyal a bol tok jól lát ha tó pol ca i ra he lyez tet te a na gyon
kell és a kell ka te gó ri á ba so rolt mû ve ket. „A 80 Ft-os Passuthból a könyv ke res ke de -
lem csak fil lé rek kel ré sze sed ne, de az Ol csó Könyv tár ban meg je lent So lo hov Csen des
Don-ból vagy más klas  szi ku sok ból, il let ve Sán ta Fe renc: Húsz órá-jából, vagy más új
ma gyar mû vek bõl sok kal je len tõ sebb ös  szeg gel.” Ami a köny vek nél a dif fe ren ci ált ár -
rés, az a fil mek nél a dif fe ren ci ált köl csön zé si díj volt. „Film nél: a Hó fe hér ke és a hét

va gány kó pi á já ért a moziüzem az össz be -
vé tel 50%-át fi zet né, más fil me kért nem
kel le ne fi zet nie, ugyan ak kor len né nek – ha
nem is nagy szám ban – olyan je len tõs szo -
ci a lis ta al ko tá sok, ame lye kért a MOKÉP
ré sze sül ne a helyár-bevételbõl.”37

Az új gaz da sá gi me cha niz mus mind -
eze ken túl, az ér de kelt ség nö ve lé sé nek szán -

34 A kul tu rá lis te rü let prob lé mái a gaz da sá gi me cha niz -

mus re form já val kap cso lat ban. Uo.

35 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez. Uo.

36 A kul tu rá lis te rü let prob lé mái a gaz da sá gi me cha niz -

mus re form já val kap cso lat ban. Uo. 

37 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez. 1967.
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dé ká tól ve zet tet ve más te rü le te ken is vál to zásokat ho zott, ame lyek ap ró, de még sem
je len ték te len re pe dé se ket okoz tak a szo ci a liz mus in takt épít mé nyén. Az át ala kí tá sok
egyik cél ja ugyan is – össz hang ban az ál ta lá nos gaz da ság po li ti kai el kép ze lé sek kel – az
volt, hogy a kul tu rá lis szel le mi ter me lés ex port ké pes sé ge nö ve ked jék, még hoz zá el sõ -
sor ban a Nyu gat irá nyá ba. A szel le mi ex port ösz tön zé se ér de ké ben vi szont úgy vél -
ték, kí vá na tos biz to sí ta ni az al ko tó mû vé szek és tu dó sok mél tá nyos de vi za el lá tá sát.
A ja vas la tok ezért amel lett fog lal tak ál lást, hogy cél sze rû len ne le he tõ vé ten ni, hogy a
szer zõi jog, ta lál mány, li cen ce és mû vé sze ti elõ adói díj be vé tel egy ré szét az elõ adó mû -
vész, il let ve tu dós sze mé lyi szám lá já ra he lyez hes se, ez ál tal az ér de kel tek de vi zá val ren -
delkezhessenek.38 „Más kér dés, hogy meg kell ta lál nunk a meg ol dá si mó do za tot a né pi
de mok ra ti kus or szá gok és a Szov jet unió fe lé is…”39 A me cha niz mus re form ja te hát,
ha lát vá nyos al ko tói sza bad sá got nem is, de ki csi vel több sze mé lyes de vi za tar ta lé kot
azért ho zott a mû vé sze tek és a tu do mány né hány kép vi se lõ je szá má ra.

Ha tá sok és ha tás vizs gá la tok

A gaz da sá gi me cha niz mus kö ze gé nek meg vál to zá sá ra jel lem zõ volt, hogy eb ben az
idõ szak ban a po li ti kai és gaz da sá gi dön té sek nyo mán meg in dult fo lya ma tok el sõd le -
ges ér tel me zõi már nem az ap pa rá tus han gu lat je len té sei és óva tos-szub jek tív elem zé -
sei vol tak. A tu da to san elõ idé zett vál to zá so kat va ló di ha tás vizs gá la tok kö vet ték, ame -
lyek egy re in kább szak ér tõk kel és egy re pro fes  szi o ná li sabb mód sze rek kel dol goz tak,
s ame lyek egy aránt ki tér tek a struk tu rá lis és a tu da ti kö vet kez mé nyek, il let ve a vár -
ha tó fej le mé nyek ér té ke lé sé re. A ha tás vizs gá lat ko mo lyabb, szak ér tõi for má ja te hát
friss, for má ló dó mû faj volt. 

Az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té sé vel kap cso la tos el sõ ta pasz ta la to kat elõ -
ször 1969 ta va szán ele mez ték, há rom bi zott ság ban, me lyek nek kép vi se lõi el sõ sor ban
a film, a könyv ki adás és a szín há zak prob lé má it te kin tet ték át. A könyv ki adás ban a ko -
ráb bi fé lel mek kel el len tét ben nem csök kent a kor társ ma gyar iro da lom szám ará nya és
pél dány szá ma, de fel tû nõ arány el to ló dá sok mu tat koz tak a ki adói gya kor lat ban: a vá -
ra ko zá so kat is fe lül mú ló an meg nõtt a kri mik ki adá sa. A Kos suth Könyv ki adó tól fel -
vett ren de lé sek ben 80%-ra emel ke dett a ka len dá ri u mok és szép iro dal mi köny vek ará -
nya, a Szép iro dal mi Könyv ki adó ki ad vá nya i ra föl adott ren de lé se ken pe dig mind ös  sze
öt szer zõ – Passuth Lász ló, Haj nó czy Ró zsa, Szilvási La jos, Dallos Sán dor és Mol nár
Gá bor – osz to zott. Az arány el to ló dás azon ban in kább a sza bad ság pa lack ból ki sza ba -
dult szel le mé bõl kö vet ke zett, mint sem a
gaz da sá gi me cha niz mus jó té kony pi a ci ha -
tá sá ból. A ki adók ko ráb ban is jö ve del me zõ
ki ad vá nya ik nye re sé gé bõl fe dez ték a rá fi -
ze té se sek vesz te sé gét, s így a kul tu rá lis
alap szá má ra el vont jö ve de lem a ko ráb bi -
ak hoz ké pest csök ken tet te a nye re sé gü ket.
En nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy – a

38 Elõ ter jesz tés a Gaz da ság po li ti kai és az Agi tá ci ós és

Pro pa gan da Bi zott ság hoz a gaz da sá gi me cha niz mus kul -

tu rá lis vo nat ko zá sú kér dé se i rõl. 1967. má jus 12. MOL M-

KS-288. f. 41/75. õ. e.

39 Jegy zõ könyv a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um párt bi -

zott sá ga és hi va tal ve ze tõi ki bõ ví tett ülé sé rõl. 1967. jú li us
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ki esést pót lan dó – ese ten ként a ki adók ma guk is cél tá mo ga tást kér tek. Min dent ösz  -
sze vet ve: a ki adók önál ló sá guk kor lá to zá sá nak esz kö zét lát ták a kul tu rá lis alap ban,
amely nek ter ve zett kul tu rá lis-ide o ló gi ai ha tá sa ek kor még nem igen ér zõ dött. A já ru -
lék ol ta tás egyéb ként sem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket, mert ilyen cí men a
köz pon ti alap ba a je len tés sze rint az el sõ év ben csak 11 813 700 fo rint folyt be, s ez nem
volt ele gen dõ a ter ve zett ha té kony kul tu rá lis sza bá lyo zás ra. Ek kor kezd tek fel lán gol -
ni a ké sõb bik ben is foly ta tó dó ko moly ha tás kö ri-pénz ügyi vi ták, töb bek kö zött ami -
att, hogy a más tár cá hoz tar to zó, de a mû vé sze ti te vé keny sé get is foly ta tó vál la la tok
– ilyen volt pél dá ul a Hol ló há zi és a He ren di Por ce lán gyár – men te sül tek a já ru lék fi -
ze té si köz te le zett ség alól, s ezért nye re sé gük egy ré szét nem le he tett köz vet le nül visz  -
sza for gat ni a kul tu rá lis szfé rá ba.

Az ori en tá ló gaz da sá gi kény sze rí tõ elem nek szánt tá mo ga tá sok ha son ló an cse -
kély ha tá sát le he tett csak ki mu tat ni a film szak ma te rü le tén. A re form kö vet kez mé -
nyei itt is sok kal in kább tu da ti, fel sza ba dí tó jel le gû ek vol tak, s en nek nyo mán pél dá ul
a for gal ma zás gya kor la tá ban egy ér tel mû en „sza bad szel le mû” vál to zá sok men tek vég -
be. A mozinézõk szá ma ugyan ál ta lá ban csök kent, el sõ sor ban an nak kö vet kez té ben,
hogy meg szün tet tek jó né hány gaz da ság ta la nul mû kö dõ, 16 mm-es fil met ját szó kis -
mozit. A csök ke nõ ten den ci án be lül ugyan ak kor 20%-kal, az az két mil li ó val meg nõtt
a nyu ga ti fil mek né zõ szá ma, s ugyan en  nyi vel csök kent a szo ci a lis ta or szá gok ból szár -
ma zó fil mek be ho za ta la. Ezt a ten den ci át csak rész ben tud ta szé pí te ni év vé gé re a fel -
jö võ ben lé võ ma gyar film gyár tás né hány kö zön ség si kert ara tott film je. A kép zõ- és
ipar mû vé szet te rü le tén ha son ló volt a hely zet. A hir te len sza ba dab bá vá ló fo gyasz tói
ke res let, a „sza ba dab ban fo gyasz tó” itt is ki fo gott az íz lés be fo lyá so ló igé nyek kel fel -
lé põ kul túr po li ti kán. A giccs im port ban pe dig lát vá nyo san mu tat koz tak meg a me cha -
niz mus ré sei. Az ipar mû vé sze ti tár gyak for gal má nak ala kí tá sá ban a já ru lék ol ta tás el -
sõd le ges cél ja az lett vol na, hogy a gic  cses dísz tár gyak tö me gét ki szo rít sák a pi ac ról.
De hi á ba csök ken tet ték a gyár tók a ter me lést, a ke res ke de lem ak ko ra kész let tel ren -
del ke zett, hogy a pi a con vál to zat la nul nagy volt az áru bõ ség. Más fe lõl: mi vel a já ru -
lék ol ta tás nem érin tet te a be ho za talt, a ha zai „giccs ki esést” im port tal pó tol ták.

A kommercializálódás ten den ci ái egy ér tel mû ek vol tak. A pa lack ból ki sza ba dí tott
re form szel lem ha tá sá ra elõ tûnt a ma gyar tár sa da lom kü lön bö zõ ré te ge i nek egy más -
tól igen csak el té rõ kul tu rá lis ál la po ta. A re form ha tá sá nak el sõ, 1969-es ér té ke lé se
ezért már nem cse kély elé ge det len ség gel ál la pí tot ta meg, hogy a nye re ség ér de kelt ség
mó dot ad a pi ac „el ma ra dot tabb igé nye i nek az ed di gi ek nél ha tá ro zot tabb je lent ke zé -
sé re”, az az: a me cha niz mus ér vé nye sí té se fel szín re hoz za, és bi zo nyos mér té kig tük -
rö zi a kul tu rá lis fo gyasz tók – a ma gyar tár sa da lom – tény le ges kul tu rá lis állapotát.40

„Nem csak ar ról van szó, hogy egyes tár sa -
dal mi ré te gek nem ju tot tak túl a kul tu rált
szó ra ko zás igé nyén, ha nem ar ról is, hogy
a XX. szá zad má so dik fe lé ben, a szo ci a lis -
ta tár sa da lom fel épí té sé nek idõ sza ká ban

40 Elõ ter jesz tés az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság ré -

szé re. Az új gaz da ság irá nyí tás be ve ze té sé vel kap cso la tos

ta pasz ta la tok a kul tu rá lis te rü le ten. 1969. má jus. MOL M-

KS-288. f. 41/117. õ. e.
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a szó ra koz ta tás nak is igé nye sebb nek kell len nie a száz, il let ve har minc év elõttinél.”41

A ked ve zõt len tren det lát va 1969 má ju sá ban a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um azt ja va sol ta
a KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá gá nak, hogy he lyez zék el vi ala pok ra a kom -
mersz igé nyek „ki elé gí té sé nek mér ték rend szer ét”. Ek ko ri ban azon ban ez az el mé le ti
igény már nem azt je len tet te, hogy a bi zott ság párt ap pa rá tus be li tag jai né hány hét
vagy hó nap alatt ös  sze ütöt tek va la mit. A ja vas lat ar ra vo nat ko zott, hogy tu do má nyos
in té ze te ket bíz za nak meg az zal, hogy a po li ti ka szá má ra is hasz no sít ha tó mó don ha -
tá roz zák meg a mû vé sze tek szó ra koz ta tó sze re pé nek ága za ton kén ti és mû fa jon kén ti
sa já tos sá ga it, „hasz nos és ká ros vál to za ta it”, mert a he lyes irány vo nal meg ha tá ro zá sa
a kom mersz te rü le tén csak tu do má nyos ala pon biztosítható.42

A kul tu rá lis és po li ti kai ve ze tés nek te hát a re form ha tá sá ra új prob lé mák kal kel -
lett szem be néz nie, s ezek kö zött a (nyu ga ti tí pu sú) tö me ges szó ra ko zás mint mû faj
csak az egyik ve szély volt; igaz, a leg fon to sab bak kö zül va ló. A kul tú ra tár sa dal mi he -
lyét és sze re pét most a gaz da sá gi re form át ala ku lás sal szo ros ös  sze füg gés ben kel lett
új ra gon dol ni. A meg vál to zott kons tel lá ció ala pos fel mé ré sét s az ez zel já ró ide o ló gi ai
kö vet kez te té se ket nem le he tett el ke rül ni.

A RE FORM IDE O LÓ GIA

Mi köz ben a gaz da sá gi me cha niz mus re form ja a kul tu rá lis ter me lés kü lön bö zõ szek -
to rai kö zött új rang sort ala kí tott ki, az ide o ló gia önál ló sí tott fo gal mi ke ret ben je lent
meg, vi lá go san és egy ér tel mû en le vál va a kul tu rá lis ide o ló gi ai pa ra mé te rek rõl. Ami az
ide o ló gia rend szer be li ön meg ha tá ro zá sát il le ti, 1957–58 in ten zív dek ré tum ki dol go zó
fo lya ma tát majd egy év ti zed nyi – egé szen ed dig az idõ sza kig tar tó – vi szony la gos ide -
o ló gi ai sta bi li tás kö vet te. A kom mu nis ta ide o ló gia exe gé zi sé ben ha son ló an in ten zív
sza kasz ép pen 1965–66 volt, amely azon ban is mét ki emel ke dõ je len tõ sé gû a for má ció
vál to zá sa it, a struk tu rá lis el moz du lá so kat min dig is jól tük rö zõ ide o ló gia for má ló dá -
sá ban. S ez az új pa ra mé te rek kel ar ti ku lált ide o ló gia hos  szú tá von mó do su lá so kat in -
du kált a po li ti kai pra xis, a for má ció szer ke ze té ben is. 

1965–66-ban több olyan he lyi ér ték-meg ha tá ro zó ide o ló gi ai ál lás fog la lás je lent
meg, amely a for má ció pre fe rált ér té kei kö zött is új sor ren det ala kí tott ki, sõt új ér -
té ke ket je lölt meg. Az el vi át ren de zés ért he tõ en kö zel rõl érin tet te a szo ro san vett ide -
o ló gi ai te rü le te ket; azo kat az ún. tu da ti szfé rá kat, ame lyek a re form so rán fon tos el -
mé le ti kí sér le ti te rep nek szá mí tot tak, hi szen az indoktrionáció fel ada ta fõ ként ezek -
re há rult. Sor ra je len tek meg az ál lás fog la -
lás ok a szo ci a lis ta re a lis ta lá tás mód ról, az
ok ta tá si re form ról, a szo ci o ló gi á ról, a te le -
ví zió mun ká já ról, a tu do mány szer ve zés rõl
és a tu do má nyos ku ta tás ról. Ezek az ál lás -
fog la lás ok mint egy ap pen dix ként, al kal -
ma zott ide o ló gi ai té zi sek ként kö vet ték az

41 A kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak alap el vei. 1967. ja -

nu ár 19. MOL M-KS-288. f. 41/75. õ. e.

42 Elõ ter jesz tés az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság ré -

szé re. Az új gaz da ság irá nyí tás be ve ze té sé vel kap cso la tos

ta pasz ta la tok a kul tu rá lis te rü le ten. 1969. má jus. MOL M-

KS-288. f. 41/117. õ. e.
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1965-ös ide o ló gi ai irány el ve ket. Je len tõ sé gü ket azon ban nem csak az ad ta, hogy köz -
vet le nül kap cso lód tak eh hez a szo kat la nul exp li cit mó don ki nyi lat koz ta tott ide o ló gi ai
irány meg ha tá ro zás hoz, ha nem az is, hogy ek kor je len tek meg a KB gaz da ság po li ti kai
irány el vei, ame lyek köz vet ve ugyan, de egy ér tel mû en be fo lyá sol ták ezek nek az ide o -
ló gi ai kvá ziha tá ro za tok nak az ér tel me zé sét. Az iro da lom és a mû vé sze tek he lyét az új
ko or di ná ta-rend szer ben az ide o ló gi ai és a gaz da sá gi re form ról szó ló irány el vek együt -
te sen je löl ték ki.43

Az iro da lom és a mû vé sze tek hi va tá sá ról ki adott 1966-os nyá ri ál lás fog la lást az
egy év vel ko ráb bi szo ci a lis ta re a liz mus ról szó ló, meg ha tá ro zat lan mû fa jú párt do ku -
men tum kö rü li ta pasz ta la tok is ins pi rál ták. A szo ci a lis ta re a liz mus fo gal má nak tá gí -
tá sá val a ma gyar párt ve ze tés rész ben ko moly ide o ló gi ai en ged mé nye ket tett, rész ben
utó lag be fo ga dott az ide o ló gi á ba olyan el mé le ti fej le mé nye ket, ame lye ket már úgy sem
le he tett el ta gad ni. Ez a ked ve zõ vál to zás két ség te le nül nö vel te a ma gyar iro da lom ké -
sõb bi le gá lis moz gás te rét, ugyan ak kor a do ku men tu mot öve zõ vi ta so rán a kul tu rá lis
ve ze tés szá má ra ki de rült, hogy az iro da lom el mé let rõl szó ló, túl sá go san el vont nak tû nõ
iro dal mi kér dé se ket hasz nos len ne konk ré tabb po li ti kai ös  sze füg gé sek hez is köt ni, el -
ke rü len dõ a to váb bi ak ban az eset leg mes  sze vi võ fél re ér té se ket. Az el vi-po li ti kai tisz -
tá zás a kö vet ke zõ kér dé se ket érin tet te el sõ sor ban: 1. A mû vé sze tek és az iro da lom he -
lye/faj sú lya a szo ci a lis ta for má ci ó ban és az ide o ló gi á ban. 2. A meg vál to zott po li ti kai
kör nye zet bõl, a ko eg zisz ten ci á ból adó dó ide o ló gi ai prob lé mák kul tu rá lis ér tel me zé se. 

Mû vé sze tek a ket tõs nyi tás ban

Az iro da lom és a mû vé sze tek hi va tá sá ról ké szült ál lás fog la lás 1966 nya rán a párt gaz -
da ság po li ti kai irány el ve i vel szin te egy idõ ben je lent meg. A re form kö rü li pro pa gan da

nem gyõz te elég gé hang sú lyoz ni, hogy az
ide o ló gia kö zép pont já ban most már a köz -
gaz da sá gi szem lé let és az ez zel ös  sze füg gõ
gaz da sá gi és tu do má nyos gon dol ko dás áll.
A szo ci a lis ta gaz da ság át ala kí tá si kény sze -
rét kí sé rõ ide o ló gi ai – és nem kis rész ben
po li ti kai – át ren de zõ dés ben így az iro da -
lom és a mû vé sze tek lát vá nyo san ve szí tet -
tek ko ráb bi ide o ló gia köz ve tí tõ sze re pük -
bõl. A saj tó val szem be ni, egy év ti zed del
ko ráb bi alul ma ra dást kö ve tõ en ez volt az
iro da lom súly vesz té sé nek má so dik nagy
hul lá ma. Az iro dal mi kul tú rát las san min -
de nütt fel vál tot ta a tech ni kai kul tú ra,
amely ben az iro dal mi ság he lyé be a tö meg -
tá jé koz ta tás és a tu do mány for mái és lo gi -
ká ja lép tek.

43 Az irány el ve ket tár gya ló 1965. már ci us 11–13-i KB-ülé -

sen Szir mai Ist ván eb ben a kér dés ben a kö vet ke zõ kép pen

fo gal ma zott: „A po li ti kai ös  sze üt kö zé sek ma el sõ sor ban

gaz da sá gi és tár sa dal mi te rü le ten je lent kez nek, és csak

má sod- vagy har mad sor ban esz té ti kai-mû vé sze ti te rü le -

te ken. Ezért pró bál tuk meg fog ni a be ter jesz tett do ku -

men tum ban a gaz da sá gi és tár sa dal mi kér dé sek ide o ló gi ai

ol da lát, és ezért nem fog lal koz tunk rész le te seb ben az iro -

dal mi, mû vé sze ti al ko tá sok kü lön bö zõ stíl irány za ta i val,

esz té ti kai prob lé mák kal.” MSZMP KB 1965. már ci us 11–13.

MOL M-KS-288. f. 4/73–74. õ. e. Ugyan ezt fo gal maz zák

meg elõ zõ leg a PB 1965. feb ru ár 16-i ülé sén is. Szir mai ek -

kor hoz zá te szi: amit ezek ben a kér dé sek ben tud ni kell,

ar ról tá jé ko zód ni le het a Tár sa dal mi Szem lé ben meg je -

lent szo ci a lis ta re a liz mus ról szó ló ta nul mány ból. MOL M-

KS-288. f. 5/359. õ. e.
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Az iro da lom he lyét az indoktrinációban már ön ma gá ban is je lez te az, hogy 1965-
ben meg je lent egy va ló di ide o ló gi ai ha tá ro zat, amely nem bújt sem iro dal mi, sem mû -
ve lõ dés po li ti kai, sem más egyéb szö veg mö gé. Az ide o ló gia nyíl tan de fi ni ál ta ön ma gát;
mond hat nánk, pec hé re ép pen egy nem túl ka rak te res re si ke rült ha tá ro zat ban. Nyílt
meg je le né se azon ban je lez te, hogy önál ló el mé le ti te rü let té akar vál ni, s ez zel meg in -
dult út ke re sé se egy pro fes  szi o ná li sabb ön ki fe je zés fe lé, amely nek vég pont ján a nyolc -
va nas évek má so dik fe lé tõl már olyan po li ti kai dön tés ho za ta li me cha niz mus, il let ve
imázsformálás állt, ame lyet rész ben a po li to ló gia, rész ben pe dig más szak tu do mány ok
ké szí tet tek elõ. Az iro da lom hi va ta lo san is ki emelt ide o ló gia köz ve tí tõ sze re pét a po li -
ti kai gya kor lat ban már majd egy év ti ze den át egyéb ként is tu da to san mel lõz ték, a hat -
va nas évek kö ze pén azon ban – a gaz da sá gi re form és a professzionalizálódó irá nyí tás
kö ze gé ben – az iro da lom és mû vé sze tek tár sa dal mi hi va tá sá ról szó ló ál lás fog la lás ban
most már vi lá go san ko di fi kál ták is. 

Más meg fon to lá sok azon ban ar ra kész tet ték a kul túr po li ti kai ve ze tést, hogy to -
vább ra is óva to san bán jon ez zel a te rü let tel, mert a „ki fe je zet ten ide o ló gi ai ter mé sze tû”
kultúrát44 a gya nús né ze tek gyûj tõ he lyé nek tar tot ták. Olyan tu da ti kép zõd mény nek,
amely ben az el len sé ges vagy di ver gá ló né ze tek nyíl tab ban – és so kak szá má ra vi lá go -
sabb for má ban – je lent kez nek, mint a gaz da ság ban vagy a po li ti ká ban. Az iro da lom
és a mû vé sze tek ilyen for mán te hát még is ki tün te tett sze rep hez ju tot tak a rend szer
éle té ben, de már nem mint az indoktrináció esz kö zei, ha nem mint in di ká to rok, a sza -
bad ság vágy fok mé rõi. Po li ti ká nak és iro da lom nak a szét vá lasz tá sá ra ép pen ezért na -
gyon is szük ség volt, mert bár a po li ti ka nem tar tott igényt az iro da lom és a mû vé -
sze tek fel tû nõ ide o ló gia hir de té sé re, az iro da lom egy cso port ja vo na ko dott ki vo nul ni
a po li ti ká ból, és nem akart a ha gyo má nyos
kö zé le ti sé gé rõl le mon da ni. Fel ele ve ned tek
a re form ko ri esz mék, az írói vá tesz el mé le -
tek kü lön bö zõ for mái, az öt ve nes évek el -
sõ fe lé nek ki vá lasz tott sá got su gal ló ha mis
tu da ta, de 1956 lá za dó író i nak em lé ke is
élén ken élt a mû vé sze ti köz élet ben. A kul -
tu rá lis ve ze tés ér zé kel te, hogy az iro da lom
– kü lö nö sen egy el bi zony ta la no dó, át ren -
de zõ dõ ben lé võ gaz da sá gi és po li ti kai kör -
nye zet ben – a for má ló dó el len zé ki esz mék
és ma ga tar tá sok egyik ki fe je zõ jé vé válhat.45

Az ál lás fog la lás en nek a fo lya mat nak igye -
ke zett va la ho gyan ele jét ven ni, gon do san
el vá laszt va egy más tól a szo ci a liz mus-kom -
pa ti bi lis esz mé ket és ki fe je zé si for má kat a
to vább ra is in kom pa ti bi lis irány za tok tól,
áram la tok tól, for mák tól és né ze tek tõl. 

44 Vass szerk. (1968) 484. p.

45 „Az iro da lom po li ti kai sze re pé nek még ma is lap pan gó

túl be csü lé se te hát a na ci o na lis ta szí ne ze tû re vi zi o nis ta

ha gyo mány ér tel me zés és a dog ma tiz mus együt tes ha tá -

sá ra ve zet he tõ vis  sza. En nek az elõ í té let nek egy aránt

fog lyai azok, akik az iro da lom meg kü lön böz te tett sze re -

pét el len zé ki él lel, s azok is, akik ép pen ség gel a po li ti ka

vélt ér de ké ben hangoztatják.[…] Mind két szél sõ ség

gyak ran azok ra az em lé kek re tá masz ko dik, ame lye ket az

írók egy ré szé nek az el len for ra da lom mal kap cso la tos sze -

re pe idéz fel. So kak el fe lej tik azon ban, hogy ak kor ezek

az írók a ha tá ro zot tan po li ti kai erõ ként je lent ke zõ re vi -

zi o  niz mus nak vol tak a má sod he ge dû sei. Hely te len az iro -

da lom egy ré szé nek ak ko ri sze re pét an nak mai meg íté lé -

sé vel – akár ön tu dat la nul is – ös  sze kap csol ni, mert az óta

gyö ke re sen meg vál toz tak a po li ti kai fel té te lek.” Uo.

492–493. p.
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Az el len té tek és ár nya la tok meg kü lön böz te té sét kü lö nö sen fon tos sá tet te a hat -
va nas évek kö ze pén már egy ér tel mû en ér zé kel he tõ ket tõs nyi tás ide o ló gi ai és szel le -
mi ha tá sa. Egy fe lõl a bel sõ nyi tás, a gaz da sá gi re form tárt ki ka pu kat, ami kor – szán -
dék ta la nul – a li be ra liz mus szel le mét ter jesz tet te, s ez ki ha tott az iro dal mi élet re is.
„Úgy vé lik, hogy sok min den, ami teg nap ti los, el íté len dõ volt, ma le het sé ges és mél -
tány lan dó” – pa na szol ja az ál lás fog la lás a mû vé szi kri ti ka elõ re te kin tõ esz mei ru gal -
mas sá gát bírálva.46 Más fe lõl a kül sõ nyi tás, a ko eg zisz ten cia te rem tett kes keny át já -
ró kat a két rend szer kö zött, ame lye ken ke resz tül épp úgy be szi vá rog ha tott a nyu ga ti
ka pi ta lis ta tö meg kul tú ra meg an  nyi ké tes ter mé ke, mint a ní vós eg zisz ten cia lis ta iro -
da lom. És mind ket tõ vel baj volt. Az egyik kel az, hogy kon ku ren ci át te rem tett a szo -
ci a lis ta tí pu sú tö meg kul tú rá nak, to váb bá fe lül író ref le xi ót a szo ci a lis ta élet mód nak, s
vég sõ so ron kri ti kus al ter na tí vát ma gá nak a szo ci a liz mus nak. A má sik kal vi szont az
volt a gond, hogy az eg zisz ten ci a liz mus és a hoz zá erõ sen kö tõ dõ nyu ga ti új bal ol da li
kul tú ra a ke le ti kom mu nis ta eta lon tól el té rõ di men zi ó ba hely ze te az el kö te le zett ség
fo gal mát. Pél da ként az ál lás fog la lás a Gruppe 47-et, Ca mus-t és Dürren mat tot em lí -
tet te. A nyu ga ti bal ol da li esz me áram lat ok egy ré szét és a tö meg kul tú ra ter mé ke i nek
több sé gét gyûj tõ né ven pol gá ri de ka den ci á nak ne vez ték, s úgy vél ték, hogy ez a két
rend szer kö zöt ti ide o ló gi ai harc „leg ex po nál tabb” te rü le te, mi vel en nek hát te ré ben
egy ál ta lán nem for mai kér dé sek rõl, ha nem ha tá ro zott vi lág né ze ti tar tal mak ról fo lyik
a vi ta. Ami a mo dern, jó részt eg zisz ten cia lis ta iro da lom nak és a tömegkulturális szó -
ra koz ta tó ter mé kek nek a szo ci a lis ta be fo ga dó ra gya ko rolt ha tá sát il le ti, az ag go da lom
nem volt tel je sen alap ta lan, hi szen ezek oly na gyon, szin te a meg té vesz té sig „ha son -
lí tot tak” a va ló ban szó ra koz ta tó vagy va ló ban el gon dol kod ta tó mû vé szi al ko tá sok hoz.

Szo ci a lis ta tö meg kul tú ra

A gaz da sá gi re form kor szak kö ze gé ben ki ala kí tott kul tu rá lis ál lás fog la lás foly tat ta a
szo ci a lis ta tí pu sú tö meg kul tú ra szor gal ma zá sát, de a ko ráb bi ak hoz ké pest bo nyo lul -
tabb, dif fe ren ci ál tabb meg kö ze lí tés ben. A kul tu rá lis ke res let nyíl tabb meg je le né se –
még a rész le ges pi a co sí tás kö rül mé nyei kö zött is – fel szín re hoz ta azo kat az íz lés be -
li, mû ve lõ dés be li kü lön bö zõ sé ge ket, ame lye ket ko ráb ban az egy sé get de monst rá ló
kul túr po li ti ka el rej tett. A szo ci a lis ta pi ac ki emel te azo kat a kul tu rá lis min tá kat, ame -
lyek a ma gyar tár sa dal mat ek ko ri ban jel le mez ték. S a kul tu rá lis ve ze tés ezek kel egy -
ál ta lán nem volt elé ge de tett. Nem csak ar ról volt szó, hogy szem be kel lett néz nie a XX.
szá za di szó ra koz ta tó mû faj ok min den ad di gi nál ha té ko nyabb ter je dé sé vel, s en nek
gya kor la ti és el mé le ti prob lé má i val; s fõ ként a tö me ges nyu ga ti tí pu sú és szel le mi sé -
gû szó ra koz ta tás po li ti kai és tár sa dal mi kö vet kez mé nye i vel, il let ve a mû ve lõ dés re gya -
ko rolt ha tá sá val. Ag gasz tó volt az is, hogy a kom mu nis ta rend szer a negy ve nes-öt ve -
nes évek ben le zaj lott kul tu rá lis for ra dal má val ma ga is te rem tett olyan mû ve lõ dés be li
és íz lés be li ha gyo má nyo kat, ame lyek mos tan ra már iga zi te her ré vál tak, s ame lyek tõl

ép pen ezért a hat va nas évek ve ze té se már
sza ba dul ni igye ke zett. A ha zai tár sa da lom46 Vass szerk. (1968) 494. p.
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nagy ré szé nek íz lé se, kul tu rá lis igé nye ugyan is mes  sze el ma radt at tól, amit egy mo -
dern kor szak ban, a XX. szá zad má so dik fe lé ben, egy több ré te gû és fe szí tett ver seny -
ben akár csak egy ke let-kö zép-eu ró pai kom mu nis ta párt ve ze tés is lát ni sze re tett vol na. 

A re form kör nye zet lá tens pi a ci plu ra liz mu sa te hát ar ra ösz tö nöz te a kul tu rá lis
ve ze tést, hogy ne csak a já ru lék ol ta tás és ár kép zés kér dé se i ben ha tá roz za meg pre fe -
ren ci á it, ha nem az íz lés kér dé se i ben is töb bé-ke vés bé vi lá go san ki je löl je a kí vá na tos
tren de ket. Va gyis, köz pon ti el osz tá sú kul tú ra lé vén, tisz táz nia kel lett, hogy pers pek -
ti vi ku san ál ta lá ban mi lyen mû vé szi meg kö ze lí té se ket fo gad el kö ve ten dõ min tá nak.
Még az el fo gu lat lan utó kor szá má ra is meg le põ kö vet kez te tés re ju tot tak. El mé le ti ki -
in du ló pont ként fel mér ték, hogy mi lyen kul tu rá lis vi szo nyok kal kell szá mol ni, s a kép,
ame lyet kap tak, ve gyes volt, és nem ki fe je zet ten biz ta tó. Úgy vél ték: a tár sa da lom kul -
tu rá lis ál la po tát alap ve tõ en há rom ge ne rá ció íz lé se jel lem zi. Az el sõ nem ze dék még
a két vi lág há bo rú ban is ko lá zó dott, s ezt rész ben a kon zer va tív klas  szi kus íz lés vagy a
kis pol gá ri kul tu rá lis min ták jel le mez ték. A kö vet ke zõ ge ne rá ció ne ve lõ je, a né pi de -
mok rá cia ugyan már be fo gad hat ta vol na a friss XX. szá za di kul tu rá lis ha tá so kat, de
a ko rai – tö mö rí tõ, szûk ha tá ro kat en ge dé lye zõ – indoktrináció kö vet kez té ben ép pen
hogy el zár kó zott ezek tõl. He lyet te a negy ve nes–öt ve nes évek for du ló já nak kul túr po -
li ti ká ja a XIX. szá za di re a liz mus ra épü lõ, di dak ti ku san meg fo gal ma zott és epi kus
gondolatiságú mû ve ket párt fo gol ta, mert ez a nagy tö me gek kul tu rá lis „fel eme lé sé re”
s az ide o ló gia biz tos ra me nõ köz ve tí té sé re egy aránt al kal mas nak mu tat ko zott. „A kul -
tu rá lis for ra da lom fel ada ta az volt, hogy meg is mer tes se a tö me gek kel az iro da lom,
a mû vé sze tek ha zai és kül föl di klas  szi ku sa it. En nek a nagy hor de re jû tör té nel mi fel -
adat nak a meg va ló su lá sa óri á si mér ték ben emel te a mû vé szi kul tú ra és íz lés szín vo -
na lát, de az zal is együtt járt, hogy so kak nál egy XIX. szá za di íz lés esz ményt kon zer vált.
Ezt a dog ma ti kus mû vé szet szem lé let és kul túr po li ti ka is elõ se gí tet te, mely el zár ta
a kö zön sé get a XX. szá za di iz mu sok ra is épí tõ szo ci a lis ta (és pol gá ri) mû vé szet ér té -
ke i tõl. A hely zet e té ren, fõ leg 1957 után meg vál to zott, s en nek egyik kö vet kez mé nye
az íz lés ma nap ság mind in kább érez he tõ, ge ne rá ci ók sze rin ti meg osz lá sa. Az utol só tíz
esz ten dõ ben fel nõtt fi a ta lok sok kal ott ho no sab bak a XX. szá za di mû vé sze tek vi lá gá -
ban, mint azok, akik nek íz lés vi lá ga a Hor thy -rend szer gaz da sá gi és kul tu rá lis el nyo -
ma tá sa ide jén ala kult ki, vagy akié a né pi de mok rá cia el sõ év ti zed ében meg le he tõ sen
egy ol da lú an formálódott.”47

A hat va nas évek má so dik fe lé ben az íz lés nek, a mû ve lõ dés nek s a vi lág komp lex
és dif fe ren ci ált ér tel me zé sé nek ez az íz lés vi lág már gát já vá vált, majd az zal fe nye ge -
tett, hogy az ál ta lá nos mû velt ség ben el ma radt mun ka erõ nem lesz ké pes helyt áll ni
a ka pi ta liz mus sal foly ta tott sors dön tõ gaz da sá gi ver seny ben. A kul tú ra és íz lés kö ve -
ten dõ min tá i nak új ra fo gal ma zá sa a gaz da sá gi re form át ala kí tá sá nak kor sza ká ban
alap ve tõ en ezen a fel is me ré sen ala pult. A vál to zás be fo lyá so lá sa kor a kul túr po li ti ka
ala kí tó i nak el sõ sor ban há rom prob lé mát kel lett szem elõtt tar ta ni uk. Az egyik a tö meg -
kul tú ra ha tá sa és az em be rek tö me ges igé -
nye a szó ra ko zás ra egy po li ti ka i lag en ge dé - 47 Uo. 501. p.
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ke nyebb kor szak ban, a má sik az elit kul tú ra to le rál ha tó po li ti kai ke re te i nek ki ala kí tá sa,
a har ma dik pe dig az anak ro niz mus sá vált epi kus vi lág né zet át ala ku lá sá nak hi va ta lo san
is meg tá mo ga tott szor gal ma zá sa. 

Ami a tö meg kul tú ra ter je dé sét il le ti, a köz gaz da sá gi szem lé let tér hó dí tá sá nak
egyik kö vet kez mé nye ként a leg fel sõ szin tû ve ze tés ben is ki ala kult az a vé le ke dés,
hogy a tö me gek ter mé sze tes igé nye it a kul tú rá ban sem sza bad alá be csül ni. „A gaz da -
ság irá nyí tás re form já ból a leg köz vet le neb bül azt a kö vet kez te tést le het le von nunk,
hogy a mû vé szet po li ti ka ki ala kí tá sá ban re á li sab ban kell szá mol nunk az igé nyek kel és
a szükségletekkel.”48 A ha zai kö zön ség nagy ré sze pe dig ha tá ro zot t meg kön  nyeb bü -
lés sel fo gad ta a „li be ra li zá lás” kö vet kez té ben meg sza po ro dó, ko ránt sem egyen le tes
szín vo na lú szó ra koz ta tó köny ve ket, fil me ket és szín da ra bo kat. A kul túr po li ti kai ve -
ze tés ál lás pont ja a tö meg kul tú rá val kap cso lat ban ezért ket tõs volt. Egy fe lõl kor lá to zó:
po li ti kai-ide o ló gi ai meg fon to lás ból kor lá toz ták vagy cen zú ráz ták a szo ci a liz must nem
tá mo ga tó, il let ve el len sé ges nek tar tott mû ve ket; igye kez tek gá tat vet ni a nyu ga ti kom -
mersz kul tu rá lis ter mé kek nagy mér té kû be áram lá sá nak; töb bek kö zött a já ru lék ol ta -
tás sal ar ra tö re ked tek, hogy a ki zá ró lag szó ra koz ta tó kul tú ra és a ma gas kul tú ra kö -
zött – köz pon ti lag ga ran tál tan – meg fe le lõ ek le gye nek az ará nyok, az utób bi ak ja vá ra.
Más fe lõl a re form kor szak kul tu rá lis ve ze té se e te rü le ten is en ge dé ke nyebb volt, mint
ko ráb ban: pél dá ul el is mer te a szo ci a lis ta em ber jo gát a szó ra ko zás ra. „Min den dol go -
zó em ber ben jo gos igény él kön  nyebb, hu mo ros, szó ra koz ta tó, vi dám mû vek, köny vek,
da ra bok, ze ne szám ok, fil mek, tv-mû so rok stb. iránt. En nek a re á lis szük ség let nek
a ma gas szín vo na lú ki elé gí té se kul tu rá lis és mû vé sze ti éle tünk el sõ ren dû fel ada tai
kö zé tartozik.”49 Az egyik fel is me rést pe dig kö vet te a má sik. A párt ve ze tés meg fo gal -

maz ta azt az igé nyét, hogy a kö zön ség íz -
lés be li és mû vé sze ti kul tú ra sze rin ti ré teg -
zõ dé sét a tu do mány se gít sé gé vel, a szo ci o -
ló gia esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val mér jék
fel. Az 1966-os mû vé sze ti ál lás fog la lás e te -
kin tet ben a jö võ po li ti kai dön tés-elõ ké szí -
té si me cha niz mu sá nak új vo ná sa it tük -
röz te, s meg je le ní tet te a kor szak ide o ló gia
trend je it: a ve ze tés el fo gad ta, hogy nem az
ide o ló gi ai elõ fel te vés, ha nem a tu do má -
nyos, pro fes  szi o ná lis fel mé rés ad a po li ti -
kai pra xis szá má ra meg bíz ha tó tám pont -
ként szol gá ló re á lis hely zet képet50 pél dá ul
a kul tú ra te rü le tén töb bek kö zött a mû sor-
és ter jesz té si po li ti ka „ha kell, struk tu rá -
lis” át ala kí tá sá hoz.

A struk tu rá lis át ala kí tás ter ve lá ten -
sen már a tö meg kul tú ra új kor sza ká nak el -

48 Vass szerk. (1968) 502. p.

49 Uo. 500. p.

50 „Az iro da lom, a mû vé sze tek el mé le ti, kri ti kai és mû -

vé szet po li ti kai meg kö ze lí té sé ben na gyobb je len tõ sé get

kell tu laj do ní ta ni min den olyan kér dés nek, amely a mû -

vé szet és a kö zön ség kap cso la tát érin ti, ezen be lül a szé -

les mû vé sze ti köz vé le mény igé nye i nek és ál lás fog la lá sa i -

nak. Tu do má nyos esz kö zök kel kell fel mér ni a kö zön ség

mû vé szi kul tú ra és íz lés sze rin ti meg osz lá sát, hely ze tét

épp úgy, mint moz gás irá nya it, fel tár va ezek anya gi, tár sa -

dal mi, élet for ma- és vi lág né ze ti fel tét ele it, va la mint nem -

ze dé ki té nye zõ it. A re á lis hely zet kép ki ala kí tá sá nak el sõ -

sor ban ar ra kell irá nyul nia, hogy fel tár ja a fa lu és a vá ros

mû vé sze ti kul tú rá ja kö zöt ti szint kü lönb sé get, va la mint

a mun kás osz tály kul tu rá lis hely ze tét. Ez zel kap cso lat ban

bá to rí ta ni kell a ná lunk még csak gye rek ci põ ben já ró iro -

da lom- és mû vé szet szo ci o ló gi át.” Uo. 509. p. 
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is me ré sét elõ le gez te. S en nek mes  sze me nõ kö vet kez mé nyei vol tak a kul tú ra köz ve tí tõ
mé di u mok sze re pé nek rang so ro lá sá ban is. A ha gyo má nyos mû vé sze tek a po li ti kai
hasz nos ság szem pont já ból egy re in kább hát tér be szo rul tak, s hat vá nyo zot tan nõtt a
nagy ha tó su ga rú mé di u mok, a te le ví zió, a rá dió és a na pi lap ok je len tõ sé ge. A re form -
kor szak új kul tú ra fel fo gá sa meg vál toz tat ta a mé dia és a kul tú ra kap cso la tát. Már
az ide o ló gi ai irány el ve ket tár gya ló KB-ülés vi tá ján is fel ve tet ték, hogy a kor szak ra jel -
lem zõ ide o ló gi ai do ku men tum nak a ko ráb bi ak nál lé nye ge sen hang sú lyo sab ban kell
tár gyal nia a mé dia sze re pét, s ke vés bé ki emel ten az elõ zõ kor szak ban (az az az öt ve -
nes évek el sõ fe lé ben) pre fe rált ha gyo má nyos kul tu rá lis ki fe je zé si for má kat, pél dá ul
az irodalmat.51 A gaz da sá gi me cha niz mus irány el ve i vel pár hu za mo san meg je lent po -
li ti kai ál lás fog la lás pe dig, amely nek cí me is vi lá go san utalt ar ra, hogy cél ja az iro da lom
és a mû vé sze tek he lyé nek új ra ér tel me zé se, egy ér tel mû en le szö gez te: a té vé ha tal mas
kul túr po li ti kai je len tõ sé ge mel lett nem zet kö zi ta pasz ta lat, hogy el ke rül he tet le nül
csök ken más kul tu rá lis te rü le tek jelen tõ -
sége.52

Az is nyil ván va ló vá vált, hogy nem -
csak a köz ve tí tés ben, ha nem a „mû vé sze ti
tö meg kul tú ra” ala kí tá sá ban is a nagy tö meg -
ha tá sú mé di u mok ra ér de mes el sõ sor ban
épí te ni. A mé di á tól ma gu kat ide gen ked  ve
tá vol tar tó, az egy elõ re még vo na ko dó író -
kat ar ra ösz tö nöz ték, hogy ne be csül jék
alá eze ket a meg je le né si fó ru mo kat, s ne
be csül jék le a kö zön ség igényt sem. Ve gyék
fel a kap cso la tot a té vé ve ze tõ i vel, igye kez -
ze nek az új ki fe je zé si for mák hoz al kal -
maz kod ni, s ír ja nak mi nél több olyan mû -
vet, ame lyet a té vé vagy a rá dió mû so rá ra
le het tûzni.53 Az el mé le ti szak  em be re ket ar -
ra sar kall ták, hogy ve gyék fi gye lem be a
kul tú ra új meg je le né si for má it, s dol goz -
zák ki az ezek re vo nat ko zó meg fe le lõ esz -
té ti kai el mé le te ket. Ha son ló pri o ri tá so kat
aján lot tak a fel sõ ok ta tás ban fo lyó kép zés -
re is. „E té ren kü lö nö sen a film, va la mint
a te le ví zió és rá dió sa já tos mû fa ja it meg ér -
te tõ esz té ti kai ne ve lés szo rul fej lesz tés re.
Ez át ala kít hat ná az iro da lom ku ta tás mo -
no pó li u má ra épü lõ szûk kö rû esz té ti kai
ne ve lést is, amely  nek gaz da gí tá sát a tár sa -
dal mi-tech  ni kai fej lõ dés egy re in kább meg -

51 Ré vész Gé za: „[…] a Rá dió, Te le ví zió, ta lán a film sze -

re pe és je len tõ sé ge a szo ci a lis ta ön tu dat ki ala kí tá sa, a mi

ide o ló gi ai mun kánk szem pont já ból ala po sab ban le gyen

alá húz va, mint most van. Nem aka rom le be csül ni az iro -

da lom sze re pét, de azért a Kor tár sat, meg az Új Írást,

meg egye be ket ol vas sa egy szûk kör, amely igen je len tõs,

mert ér tel mi sé gi és hat rá juk, de hát a te le ví zi ót, mond -

ták, hogy azt 3 és fél, 4 mil lió em ber né zi, és az na gyon

hat. […] a Rá dió, a Te le ví zió mint a tö me gek re ha tó és

rend kí vül fon tos té nye zõk nek a sze re pét azért job ban

kel le ne ki fej te ni.” A KB irány el vei a párt idõ sze rû ide o ló -

gi ai fel ada ta i ra. A tes tü let vi tá ja. Jegy zõ könyv. 1965. már -

ci us 11–13. MOL M-KS-288. f. 4/73–74. õ. e. Ek kor a Rá dió

kö rül be lül két mil lió-há rom száz ezer elõ fi ze tõ vel ren del ke -

zett, így már majd min den csa lád ban volt rá dió, a té vé re

pe dig hét szá zez ren fi zet tek elõ.

52 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez.

1967. ja nu ár 12. MOL XIX-1-4-ggg. 48. d.

Ide o ló gi ai társ ha tá ro zat ként a té vé rõl is ad tak ki el iga zí -

tó nak szánt do ku men tu mot, de ez még bi zony ta lan hang -

vé te lû volt, pon tos út mu ta tá so kat nem tar tal ma zott, in -

kább csak a té vé je len tõ sé gé nek el is me ré sét dek la rál ta.

Az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a te le -

ví zió mun ká já ról. 1966. má jus 23. Vass szerk. (1968) 292–

298. p.

53 A té mát tár gyal ta töb bek kö zött az Író szö vet ség 1964.

szep tem ber 24-i el nök sé gi ülé se is. MOL XXVIII-I-12. 15. d.
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követeli.”54 Ha nem is na gyon lát vá nyo san, de a szo ci a liz mus ke re tei kö zött is kez de -
tét vet te te hát a mé dia kor szak, amely ben a po li ti ka és a mé dia, il let ve a kul tú ra egy
ré te ge meg kezd te hos  szú tá vú együtt mû kö dé sét.

A re form szel lem azon ban a kul tu rá lis ve ze tés em be re it a mé di á val kap cso lat ban
is ta lá lé kon  nyá tet te. Ha mar rá jöt tek ar ra, hogy a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök nép -
sze rû sé ge anya gi kár pót lást nyújt hat a ve lük szem ben hát rány ba ke rült mû faj ok nak.
„A te le ví zi ós köz ve tí tés ál lan dó an emel ke dõ nye re sé gé bõl a kul tu rá lis gaz dál ko dás or -
szá go san egy sé ges rend je ér de ké ben tá mo gat ni kell azo kat a kul tu rá lis te rü le te ket,
ame lyek a te le ví zió ma gyar or szá gi be ve ze té se elõtt nye re sé ge sek voltak.”55 Min den bi -
zon  nyal eh hez ha son ló, ha szon el vû meg fon to lá sok be fo lyá sol ták a kul tu rá lis ve ze tést
ak kor is, ami kor a po li ti kai agi ta tív pro pa gan da és az ide o ló gi ai szlo ge nek he lyett a va -
ló di rek lám ban rej lõ le he tõ sé ge ket fon tol gat ta. Az el moz du lást az 1966-os ál lás fog la lás
még csak óva tos meg fo gal ma zás ban je lez te, az zal, hogy a mû vé sze ti ter mé kek pro pa -
gan dá já nak az ed di gi ek nél dif fe ren ci ál tab bá, tu da to sab ban al kal maz ko dó vá, öt le te seb bé,
és minden nek ré vén ha tá so sab bá kell vál nia. A va ló di rek lám azon ban a ké sõb bi ek ben
egy re in kább te ret nyert a szo ci a lis ta pi a con, s a kul tu rá lis ter mé kek kí ná la tá ban is.

A szo ci a lis ta tö meg kul tú ra te hát most mo der nebb meg fo gal ma zás ban, de is mét
gyõz ni lát szott a szo ci a lis ta elit kul tú ra fö lött. A po li ti ka fi gyel me egy ér tel mû en a nagy
tö meg ha tá sú kul tu rá lis for mák fe lé for dult, s úgy tûnt, hogy az úgy mond ma gas kul -
tú rá val kap cso lat ban már csak az ér de kel te: mi ként ke zel je a nem kí vá na tos mû vé szi
vagy po li ti kai ten den ci á kat. A hely zet bo nyo lult sá gát mu tat ja ugyan ak kor, hogy az

elit kul tú ra, bár va ló ban te ret ve szí tett a tö -
meg kul tú rá val szem ben – le gyen az nyu ga -
ti vagy ke le ti, ka pi ta lis ta vagy szo ci a lis ta
–, nyert is va la mit a re form kor szak ket tõs
stra té gi á ja ré vén. Az iro da lom és a mû vé -
sze tek új he lyét meg ha tá ro zó ál lás fog la lás
ugyan is ki fej tet te, hogy a meg tûrt, de nem
szim pa ti kus mû vek is kö zön ség re ta lál hat -
nak, de csak szûk kör ben, semmiképpen
sem a nagy tö meg ha tá sú kul tu rá lis köz ve -
tí tõ kön ke resz tül. Ezek szá má ra ma rad tak
a kor lá to zott pél dány szá mú ki ad vány ok
és a zártkö rû vagy kis cso por tos ki ál lí tá sok,
il let ve ve tí té sek.56

Poszt mo dern a kom mu nis ta ide o ló gi á ban

A hat va nas évek ma gyar kul tu rá lis ve ze té se tö re ke dett ar ra, hogy az iro da lom ról és
a mû vé szet rõl ki nyi lat koz ta tott né ze tei tük röz ze nek va la mit a vál to zó vi lág ból. Ezért az
a sa já tos hely zet állt elõ, hogy a mo dern iz mus sal szen ve dé lye sen kí sér le te zõ al ko tó kat
erõ tel je sen kor lá toz ta te vé keny sé gük ben, és ab ban is, hogy a kö zön ség hez el jus sa nak,

54 Vass szerk. (1968) 500. p.

55 Elõ szó a kul tu rá lis irá nyí tás re form já nak el ve i hez.

1967. ja nu ár 12. MOL XIX-1-4-ggg. 48. d.

56 „A párt- és az ál la mi irá nyí tás nak el sõ sor ban a szé les

ha tó su ga rú, nagy tö meg ha tá sú fó ru mok, min de nek elõtt a

te le ví zió, a rá dió és a saj tó, a mû vé sze ti is me ret ter jesz tés

és a nép mû ve lés mun ká já ban kell a szo ci a lis ta esz me i ség,

a mû vé sze ti de mok ra tiz mus, ál ta lá ban a szo ci a lis ta re a liz -

mus kö ve tel mé nye i nek ér vényt sze rez nie. A ter jesz té si po -

li ti ka dif fe ren ci á lá sá val (köny vek ki adá sa kor lá to zott pél -

dány szám ban, stúdióelõadások) te ret és le he tõ sé get ad hat

a szû kebb ér dek lõ dé si kör re szá mot tar tó ha zai és kül föl -

di al ko tá sok pub li ká lá sá ra is.” Vass szerk. (1968) 505. p.
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ugyan ak kor a ma gyar kö zön ség íz lé sét ál ta lá ban egy ol da lú nak és ép pen a mo dern
kor szel lem hez ké pest el ma ra dott nak tar tot ta. A párt do ku men tum szor gal maz ta,
hogy a be fo ga dói íz lés tá vo lod jon el a mimetikus (köz vet len ha son ló sá gon ala pu ló) és
az epi kus (li ne á ris el vû) mû vé sze ti szem lé let tõl, amely épp úgy jel le mez te a XIX. szá -
za di „klas  szi kus re a liz mu son ne vel ke dett íz lést”, mint a fi a ta lok ál tal ked velt tö meg -
kulturális szó ra koz ta tó al ko tá sok egy je len tõs ré szét. Az ál lás fog la lás szer zõi úgy vél -
ték, hogy Sán ta Fe renc so kat vi ta tott Húsz óra cí mû re gé nyét vagy So mo gyi Jó zsef
Szántó Kovács-szob rát nem fel tét le nül csak ide o ló gi ai vagy po li ti kai okok ból ér ték bí -
rá la tok, ha nem azért is, mert áb rá zo lá si tech ni ká juk a meg szo kott nál el von tabb, a re -
gény szer ke ze te pél dá ul „el üt a XIX. szá za di epi ka fo lya ma tos épít ke zé sé tõl”, s ezért
so kak szá má ra ért he tet len. 

A párt ve ze té se ez zel – leg alább is el vi szin ten – irányt vett egy el von tabb, bo -
nyo lul tabb, ös  sze tet tebb, nem li ne á ris mû vé szi vi lág kép pro pa gá lá sa és ide o ló gi ai meg -
fo gal ma zá sa fe lé. Per sze azt azért nem akar ták, hogy a ma gyar kul tú rát va la mi fé le
el bur ján zó mo dern iz mus jel le mez ze, vagy hogy si ker rel jár ja nak a „szo ci a lis ta eg zisz -
ten ci a liz mus” meg te rem té sé re irá nyu ló tö rek vé sek. De két ség te len, hogy a hat va nas
évek re form ja it kí sé rõ ide o ló gi ai fel la zu lás ban sze mük elõtt egy olyan sa já tos, sza bá -
lyoz ha tó kul tú ra ví zi ó ja le be gett, amely fé lig pi a ci, de nem nyu ga ti tí pu sú, alap ve tõ en
mo dern, de még a szo ci a liz mus nak el kö te le zett. S mind ezt egy fe lõl ez elit kul tú ra kor -
lá to zá sá val, más fe lõl a ha zai kö zön ség íz lé sé nek át for má lá sa ré vén szé les kör ben – mi -
nõ sé gi szo ci a lis ta tö meg kul tú ra ként – még el is le hes sen fo gad tat ni. Az új szo ci a lis ta
tö meg kul tú ra ide o ló gi á já nak ke re sé se kor az MSZMP kul túr po li ti kai ve ze té se la ví ro zott
a nyu ga ti de ka dens mo dern iz mus és a nyu ga ti tö meg kul tú ra Szküllája, il let ve a több -
sé gé ben el ma ra dott ma gyar kul tu rá lis íz lés Kharübdisze kö zött.

A lo ja li tás for mái

A gaz da sá gi me cha niz mus te rem tet te át me ne ti hely zet ben az ide o ló gi á ra kü lö nö sen
nagy te her há rult, mi vel egyes té te lek mó do sí tá sa el ke rül he tet len volt, a túl zott el -
moz du lás azon ban vég ze tes kö vet kez mé nyek kel jár ha tott vol na. A kul tú ra pe dig – a
ha gyo má nyos meg kö ze lí tés sod rá ban – még min dig az ide o ló gi ai ar ti ku lá ció egyik
leg ki emel tebb he lye volt, pró és kont ra egy aránt. 

„A nem mar xis ta né ze tek ke vés bé ér vé nye sül het nek a gaz da sá gi vagy a po li ti kai
élet ben, mint az ide o ló gi á ban, ezért a – ki fe je zet ten ide o ló gi ai ter mé sze tû – kul tu rá -
lis élet gyûj tõ he lye a tár sa dal munk ban meg lé võ, de má sutt ér vé nye sül ni nem tu dó, el -
lent mon dá sos álláspontoknak.”57 – fog lal ta ös  sze az 1966-os párt do ku men tum. Ezért,
no ha az iro da lom ról és a mû vé sze tek rõl szó ló do ku men tu mot egy ér tel mû en le akar -
ták vá lasz ta ni a professzionalizálódó ide o ló gi á ról, a meg je lent ál lás fog la lás több olyan
je len tõs ide o ló gi ai té telt is tar tal ma zott, amely nek a meg vál to zott kons tel lá ció kö vet -
kez mé nye it kel lett tu da to sí ta nia. A pár tos ság kri té ri u ma i nak meg ha tá ro zá sát pél dá -
ul most is – mint ál ta lá ban – az iro dal mi-mû -
vé sze ti irány el vek re hagy ták. 57 Uo. 484. p.
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A pár tos ság ér tel me zé se a hat va nas év ti zed má so dik fe lé re az egy re dú su ló kül sõ
ha tá sok kö ze pet te ma gá tól is meg le he tõ sen fel la zult, ezért nem le he tett to vább ha lo -
gat ni, hogy a pár tos ság-lo ja li tás ak tu á lis ka te gó ri á it meg ha tá roz zák, le cö ve kel jék, kü -
lö nö sen a moz gás ban lé võ gaz da sá gi-po li ti kai és ide o ló gi ai vi szo nyok kö zött. A mû -
vé szi el kö te le zett ség kö rül írá sa meg fe le lõ el mé le ti (kí sér le ti) te rep nek mu tat ko zott
az új ra ér tel me zés szá má ra. 

A rend szer szá má ra el fo gad ha tó ma ga tar tás ek ko ri ban a fel té tel nél kü li pár tos -
ság és a tisz tá zat lan ér tel mû el kö te le zett ség kö zöt ti ská lán moz gott. A fel la zu lás okai
ös  sze tet tek vol tak. A szo ci a lis ta re a liz mus fo gal má nak ki tá gí tá sa be lül rõl, a szak ma
fe lõl kér dõ je lez te meg a pár tos ság ko ráb bi ér tel me zé sét, va gyis azt, hogy ki ál lít hat
elõ szo ci a liz mus-kom pa ti bi lis mû ve ket. De nem ke vés bé vol tak fon to sak a kül sõ, köz -
ve tett ha tá sok sem. A gaz da sá gi me cha niz mus re form já nak li be ra li zá ló, a for má ci ós
ide o ló gi át több pon ton fel pu hí tó ha tá sa, más fe lõl pe dig a Nyu ga ton fo lyó tár sa da lom -
el mé le ti vi ták a mo dern iz mus ról és az el ide ge ne dés rõl. Nyo muk ban pe dig a szkep ti -
kus nyu ga ti bal ol dal mind két for má ci ót kri ti zá ló, s gyak ran ne he zen ka te go ri zál ha tó
né ze tei. Hoz zá já rult még mind eh hez az atom kor szak tör té nel mi pes  szi miz mu sa, az ak -
tu á lis po li ti kai fe szült sé gek a tá bo rok kö zött és a tá bo ro kon be lül (Vi et nam és a szov -
jet–kí nai vi szony), s ide ha za még mind eh hez a gaz da sá gi re form prog nosz ti zál ha tó
ne héz sé ge i tõl va ló fé le lem, de az év ti zed kö ze pén még a for ra da lom kö zel gõ tíz éves
év for du ló ja is. A kul tu rá lis ve ze tés te hát igye ke zett irány mu ta tó ál lás fog la lás ok kal és
töb bé-ke vés bé egy ér tel mû ka te gó ri ák kal le ír ni, mit is vár ér tel mi sé gé tõl a kö vet ke zõ,
nem ép pen za var ta lan nak ígér ke zõ idõ szak ban.

A pár tos ság és az el ide ge ne dés kö rü li vi ták szo ro san ös  sze függ tek, az ide o ló gi -
ai ha tá ro zat – az ek ko ri ban fo lyó el ide ge ne dés-vi ta el le né re – még sem vesz te ge tett túl
sok szót a je len ség elem zé sé re. A ha zai ér tel mi sé gi köz vé le ményt azon ban ez erõ sen
fog lal koz tat ta, s ezért el is vár ta, hogy az el sõ exp li cit ide o ló gi ai dokumentum fog lal -
koz zon egy ilyen nagy je len tõ sé gû el vi prob lé má val. De mint ar ról már ko ráb ban szó
volt, az 1965-ös állásfoglalás fó ku szá ban en nél na gyobb vo lu me nû, a nem zet kö zi po -
li ti kai és a gaz da sá gi re form mal ös  sze füg gõ for má ci ós/struk tu rá lis prob lé mák áll tak.
A párt ve ze tés ezért ek kor el há rí tot ta ma gá tól a vi lág né ze ti ár nya la tok ér té ke lé sét, s
rész ben ér tel mi sé gi bel ügy nek mi nõ sí tet te az el ide ge ne dés rõl szó ló vi tát is. Ké sõbb
azon ban, ami kor a nagy sza bá sú ki nyi lat koz ta tá son túl vol tak, ép pen a po li ti kai el kö -
te le zett ség gel va ló ös  sze füg gé se mi att – töb bek kö zött az iro dal mi és mû vé sze ti ügyek
kap csán – még is vis  sza tér tek a kér dés re. 

Az ál lás fog la lás ké szí tõi új ra elõ vet ték Le nin pár tos ság ról írott, s a rend szer
fenn ál lá sa so rán oly sok szor – szin te pél da be széd ként – idé zett 1905-ös cik két. A le ni ni
szö ve gek új ra fel élén kült exe gé zi sé ben pe dig ki raj zo lód tak a kom mu nis ta el kö te le -
zett ség fo ko za tai az en ge del mes párt ka to ná é tól a – fenn tar tás sal fo ga dott – nyu ga ti
bal ol da li hu ma nis táé ig. A he lyes Le nin-ér tel me zés rög zí té sé re már csak azért is szük -
ség volt, mert a szo ci a lis ta re a liz mus ról foly ta tott 1965-ös vi ta so rán az iro da lom el mé -
le ti szak em be rek kí sér le tet tet tek ar ra, hogy most már te o re ti ku san is iga zol ják: Le nin
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va ló já ban nem vár ta el az írók tól és a mû vé szek tõl a fel té te len pártosságot.58 Az iro -
da lom és a mû vé sze tek hi va tá sá ról ki adott 1966-os ál lás fog la lás ezért a za va ros idõk -
ben elé be akart men ni a to váb bi fel la zí tó spe ku lá ci ók nak, s le szö gez te: a hely zet az,
hogy Le nin na gyon is úgy ér tet te, hogy a mû vész le gyen pár tos, és ez az el vá rás a lé -
nye get te kint ve sem mit sem vál to zott. 

Le nin va ló ban nem sok te ret akart hagy ni a sza bad mû vé sze tek nek és a sza bad
gon dol ko dás nak, a ma gyar párt ve ze tés ál lás fog la lá sa ezért két ség te le nül kö ze lebb állt
a va ló ság hoz, mint az iro dal már mes ter ke dés. Kár, hogy ez az igaz ság egyet je len tett
az iro da lom és a mû vé sze tek kor lá to zá sá nak ide o ló gi ai meg oko lá sá val. Va la mi azért
még is vál to zott, mert a do ku men tum nem el ha nya gol ha tó mér ték ben fi no mí tott az
el kö te le zett ség-lo ja li tás ere de ti ér tel me zé sen, ami kor ki mond ta, hogy a szo ci a lis ta re -
a liz mus nak és a pár tos ság nak nem csu pán a mun kás osz tály (ere de ti/egy sé ges) ide o ló -
gi á ja az alap ja, ha nem at tól el vá laszt ha tat la nul a foly ton ala ku ló mun kás moz ga lom is.
„A pár tos ság a mû vé sze tek és a tár sa dal mi va ló ság közt nem ál ta lá ban, ha nem a mun -
kás osz tály, a párt po li ti ká ja ré vén te remt tör té nel mi leg konk rét kap cso la tot.”59 Az
1966-os sa já tos in dok lás te hát egy fe lõl pa ra dox mó don ide o ló gi ai té zis ben ta gad ta az
ide o ló gia je len tõ sé gét, s ez zel meg erõ sí tet te azt a prak ti cis ta po li ti kai el vet, amellyel
a ká dár iz must ál ta lá ban jel le mez ni szok ták; prak ti ku san fe lül ír ta az ere de ti ta no kat,
s te o re ti ku san is meg fo gal maz ta a min den ko ri pra xis elõ nyét az ide o ló gi á val szem ben.
Más fe lõl azon ban alap ja volt a lo ja li tás új -
ra ér tel me zé sé nek is, mert egy ér tel mû vé
tet te: a lo ja li tás hoz már nem fel tét le nül
szük sé ges a szer ve ze ti el kö te le zett ség, mert
a vi lág né ze ti azo no su lás a dön tõ: ál ta lá ban
a szo ci a liz mus, de fõ ként a ma gyar szo ci -
a liz mus el fo ga dá sa, s ha ez nem megy, a
di ver gens/dis  szi dens né ze tek el hallga tá sa.60

Ez a meg fo gal ma zás meg könnyí tet te, hogy
a hu ma nis ta el kö te le zett sé get a min den -
ko ri po li ti kai ak tu a li tá sok nak meg fe le lõ en
ér tel mez zék, s ez zel a nyu ga ti bal ol dal szá -
má ra to váb bi en ged mé nye ket te gye nek, ha
szük sé ges. De még fon to sabb, hogy új ra -
fo gal maz ták a sa ját rend sze ren be lü li lo ja -
li tás mi ben lét ét. Az ál lás fog la lás ugyan is
dek  la rál ta, hogy a pár tos ság min den kor vál-
to zó ka te gó ria, s hogy – leg alább is elv ben –
már nem kö tõ dik köz vet le nül a párt szer -
ve ze ti ke re te i hez. A pár tos ság nak ez a sze -
ku la ri zált ér tel me zé se el moz dult a párt tól,
s azt su gall ta, hogy a tár sa da lom nagy ré -

58 Ez az in terp re tá ció a Luk ács-vi tát kö ve tõ en új ra és új -

ra fel buk kant an nak ér de ké ben, hogy az iro dal mat és a

mû vé sze te ket ki le hes sen sza ba dí ta ni a párt el kö te le zett -

ség fog sá gá ból. A leg in kább rend sze res ér ve lést e mel lett

a ké sõb bi ek ben Gránitz Ist ván vo nul tat ta fel, aki nek ak -

tu á lis po li ti kai in ten ci ói rend kí vül szim pa ti ku sak, ám de

Le nin ru gal mas po li ti kai szán dé kát il le tõ en alig ha helyt -

ál ló ak. Gránitz (1981).

59 Ki eme lés – K. M. Az utó kor érez het né mi elé ge dett sé -

get: nincs tö ké le tes cen zú ra. Így ke rül he tett a párt ál lás -

fog la lás idé zett szö ve gé be a va ló ság szó he lyett vál ság.

60 „A hang súly a ha ta lom meg ra ga dá sa után – aho gyan

a hú szas évek más iro dal mi-mû vé sze ti ér de kû párt ha tá ro -

za tai is mu tat ják – a pár tos ság szer ve ze ti, fe gyel mi kri té -

ri u ma i ról át he lye zõ dött a vi lág né ze ti ek re. A párt hoz va ló

tar to zás el ha tá ro ló és tö mö rí tõ ten den ci á ját a hú szas

évek ben a tár sa dal mi rend irán ti hû ség egye te me sebb,

nem csak a párt tag ok ra, ha nem az úti társ-írók ra is ki ter -

je dõ igé nye, a párt irá nyí tás köz vet len ér vé nyét pe dig a

köz ve tett ér vé nye sí tés rend sze re vál tot ta fel.” Vass szerk.

(1968) 487. p.
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szé nek fõ ként a (szo ci a lis ta) ál lam iránt kell el kö te le zett nek lennie.61 A pár ton be lül
a le ni ni el vek nek meg fe le lõ en ugyan to vább ra sem le het tek el té rõ el ve ket hir de tõ frak -
ci ók, de a pár ton kí vü li pár tos ság kri té ri u ma it – kvá ziko di fi kál tan – a min den ko ri szo -
ci a liz mus ép pen ak tu á lis el vá rá sa i hoz va ló be le egye zõ iga zo dás hoz kö töt ték. Tud juk
per sze, hogy ez ép pen elég volt, s hogy a nó men kla tú ra a rend szer bu ká sá ig fenn ma -
radt, s ez meg ha tá roz ta a szo ci a lis ta „ál lam pol gár” moz gás te rét. A lo ja li tás és el kö te -
le zett ség kri té ri u ma i nak tá gabb ér tel me zé sû új ra fo gal ma zá sa még is olyan ide o ló gi ai
el moz du lást jel zett, amely nek ha tá sa hosz szú tá von ér vé nye sült, s nem hagy ta érin -
tet le nül ma gát a po li ti kai pra xist sem.

Nye re ség ér de kelt ség vagy ered mény ér de kelt ség

A gaz da sá gi re form ha tá sát a kul tú rá ra az MSZMP KB 1972. no vem be ri ha tá ro za ta
alap ján 1973-ban vizs gál ták új ra. Ki de rült, hogy 1968 és 1972 kö zött 9%-kal nö vel ték a
kul tú ra tá mo ga tá sát, így a kul tu rá lis cik kek és szol gál ta tá sok ára lé nye gé ben nem vál -
to zott. A hely ze tet ér té ke lõ ha tá ro za ti ja vas lat nyu god tan meg ál la pít hat ta, hogy a kul -
tu rá lis te rü let gaz dál ko dá sát a kul tu rá lis ér de kek ká ro so dá sa nél kül si ke rült „ös  sze -
füg gés be hoz ni” a gaz da ság irá nyí tá si re form után lét re jött gaz da sá gi kör nye zet tel.
Az ér de kelt ség alap ját ké pe zõ nye re ség ér de kelt ség ál ta lá nos be ve ze té se jó részt for má -
lis ma radt, mert a gaz da sá gi ered mé nyek ki ala ku lá sát, il let ve az ér de kelt sé gi ala pok
nagy sá gát fõ ként az ál la mi tá mo ga tás befolyásolta.62 A re form ezért nem tel je sít het -
te a hoz zá fû zött re mé nye ket. Az ös  szeg zõ je len tés csa ló dot tan kons ta tál ta, hogy a re -
form nem se gí tet te olyan mér ték ben a kul tú ra be fo lyá so lá sát, mint vár ták. A vál la tok
a pi a ci fu val la tot meg érez ve önál ló ér dek ér vé nye sí tés be kezd tek, mi köz ben a költ ség -
ve té si for rá sok ról to vább ra sem akar tak le mon da ni. Az elem zõk úgy vél ték, hogy
ezek a vál lal tok a nye re ség ér de kelt sé get hely te le nül ér tel mez ték, a gaz da sá gi elõ nyö -
ket a kul tu rá lis szem pont ok elé he lyez ték, s vé gül a köz pon ti szer vek nek kel lett eze -
ket a dön té se ket, il let ve fo lya ma to kat „kor ri gál ni”. A kor ri gá lás azt je len tet te, hogy a
szó ra koz ta tó köny vek pél dány szá mát ma xi mál ták, a szín há zi mû sor ter vek be köz vet -
le nül be le szól tak, a film for gal ma zás ér de kelt sé gi rend sze rét me net köz ben át szer vez -
ték. Az al ko tó mû he lye ket és az al ko tó kat sem si ke rült meg fe le lõ dif fe ren ci ált ság gal
ösz tö nöz ni a várt szo ci a lis ta al ko tá sok elõ ál lí tá sá ra. Er re sem a tá mo ga tá sok ös  sze ge,
sem a kul tu rá lis szol gál ta tá sok ár szín vo na la, sem a ho no rá ri u mok nem ad tak elég

moz gás te ret. A do tá ció ál ta lá ban sem kö -
vet te a mû ve lõ dé si igé nyek ben be kö vet ke -
zett vál to zá so kat, s emi att ala csony ha tás -
fo kú volt. 1972-ben pél dá ul a net tó ál la mi
tá mo ga tás két har ma dát a mo zik fenn tar tá -
sá ra, üze mel te té sé re for dí tot ták. A re form
te hát kul túr po li ti kai-ide o ló gi ai kor rek ci -
ók ra szo rult, olyan for mán, hogy „egy ér -
tel mû en a szo ci a lis ta tár sa da lom szá má ra

61 Ezt fo gal maz ta meg az ide o ló gi ai kon fe ren cia be szá -

mo ló já nak a ter ve ze te is: „ál lam pol gá ri hû ség re és fe le lõs -

ség tu dat ra ne vel jük az em be re ket”. Az Agit. Prop. Bi zott -

ság ülé se 1964. jú ni us 24. MOL M-KS-288. f. 41/26. õ. e.

62 A kul tu rá lis te rü let gaz da sá gi sza bá lyo zá sá nak mó do -

sí tá sát elõ ké szí tõ bi zott ság elõ ter jesz té se a KB Agit Prop

Bi zott ság, va la mint a Gaz da ság po li ti kai Bi zott ság ré szé re.

1973. szep tem ber 27. MOL M-KS-288. f. 41/211. õ. e.
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fon tos és ér té kes kul tu rá lis, mû vé sze ti te vé keny sé get se gít se.” Ez egy fe lõl az ál la mi
tá mo ga tás to váb bi nö ve lé sét je len tet te, más fe lõl azt, hogy a nye re ség ér de kelt sé gi for -
mát lé nye gé ben meg szün tet ni ja va sol ták. He lyé be a ha tá ro zat meg fo gal ma zá sa sze -
rint: a kul tu rá lis és gaz da sá gi te vé keny ség ér té ke lé sét egy aránt szám ba ve võ ered -
mény ér de kelt sé gi rend szert kell be ve zet ni, amely a kul tu rá lis in téz mé nyek és vál la la -
tok ve ze tõ i nek és dol go zó i nak anya gi ér de kelt sé gét el sõd le ge sen a kul túr po li ti kai
ered mé nyek hez kö ti.

Ha son ló kor rek ci ós ter vek ké szül tek az ár rend szer re form já ra is, s ezek ben ke -
ve red tek a kulturális-politikai-ideológiai és íz lés be li kor lá tok a szo ci á lis meg fon to lá -
sok kal. A szociálkultúra meg fon to lá sa i nak meg fe le lõ en a mun ká sok nak és fi a ta lok -
nak szánt al ko tá sok és ter mé kek ese té ben az ala csony ár szín vo nal nem vál toz ha tott.
Ugyan ak kor erõ sö dött a „lu xus” kul tu rá lis cik kek és a lek tû rök adóz ta tá sá nak ten -
den ci á ja. Az al ko tói ho no rá ri u mo kat is dif fe ren ci ál tan ke zel ték: „két lép csõs sé” ala kí -
tot ták, ami azt je len tet te, hogy az el sõ rész a mû elõ ál lí tá sát se gí tet te elõ kul túr po li -
ti kai meg fon to lá sok alap ján, a má so dik rész pe dig tar tal maz ta a szak mai és kö zön -
ség ér té ke lést, az az a pi a ci szem pon to kat. 

A ha tá ro zat ban az állt, hogy a szük sé ges vál to zá so kat fo lya ma to san kell vég re haj -
ta ni, de leg ké sõbb 1976. ja nu ár 1-jé ig, a vál la la ti gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyo zó
mó do sí tá so kat pe dig dön tõ en 1974. ja nu ár 1-jé vel kell bevezetni.63

Ös  sze fog lal va: A kul tú ra a szo ci a liz mus egyik ki emel ten rendszerspecifikus te rü -
le te volt, ezért az itt ki ala kí tott ket tõs struk tú ra/ve gyes gaz da ság mo dell sze rû en je lez -
te a re for mok mö gött ál ló am bi va lens el gon do lá so kat és erõ tel jes ide o ló gi ai tar tal ma kat.
Ez azt je len tet te, hogy a sta bi li zá lás-di na mi zá lás ket tõs cél ki tû zés ének meg fe le lõ en
a kul tu rá lis ter me lés ide o ló gi ai szem pont ból ke vés bé fon tos ré szét át en ged ték a pi ac -
nak, mi köz ben a má sik ré szé ben meg erõ sí tet ték a szo ci a lis ta vo ná so kat. A nem szo -
ci a lis ta tí pu sú tö meg kul tú ra been ge dé se ugyan en ged mény volt a rend szer tel jes in -
takt sá ga fe lõl néz ve, de az zal ke cseg te tett, hogy a ren tá bi lis, ka pi ta lis ta tí pu sú szek tor
el tart hat ja a szo ci a lis tát. A po li ti kai ve ze tés te hát ab ban re mény ke dett, hogy a pi a ci
mû kö dést lo ka li zál ni le het, a szo ci a lis ta szek tort pe dig en nek nye re sé gé bõl fi nan szí -
roz ni úgy, hogy lé nye gi jel lem zõi mint egy érin tet le nek ma rad ja nak.

A párt re form-elõ ké szí tõ szak em be rei az egyéb ként szû keb ben ér tel me zett kul tu -
rá lis te rü le tet – az az a mû vé sze te ket – na gyon is tág kon tex tus ban he lyez ték el: a rend -
szer ide o ló gi ai eta lon ja i nak az ös  sze füg gé se i ben. A re form idõ szak ára már rész ben
ki ala kul tak, rész ben ép pen an nak ha tá sá ra for má lód tak azok a tár sa dal mi té nye zõk,
ame lyek a szo ci a lis ta vo ná sok meg tar tá sá ban ha tá ro zot tan ér de kel tek vol tak. Az elõ -
zõ ek hez tar toz tak a kon zer va tív ide o ló gi ai be ál lí tott sá gú párt ve ze tõk és az ap pa rá tus
ha tal mi sa tus quóban leg in kább ér de kelt cso port jai. Az új ke le tû ér dek cso port/lob bi
a szo ci a lis ta ér té ke ket töb bé-ke vés bé meg gyõ zõ dés sel han goz tat ta, s fõ ként az új gaz -
da sá gi-tech nok ra ta lob bi val szem ben a ko ráb ban pre fe rált vagy tá mo ga tott te rül etek –
töb bek kö zött a kul tú ra – mi nõ sé gi és szo -
ci á lis ér de ke it véd te. Kez dett ki ala kul ni a 63 Uo.
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tár sa dal mi tá mo ga tott sá guk is, a leg kü lön bö zõbb meg fon to lá so kat köz ve tít ve. A kul -
tu rá lis lob bi fel buk ka ná sa egy ben a bal ol da li szí ne ze tû szo ci a lis ta irány zat meg je le né sét
is je len tet te. Je len tet te ugyan ak kor a ha tal mi ap pa rá tu son be lül az utó pi kus ref le xi ót
a fenn ál ló gya kor lat fe lett, más kép pen fo gal maz va: az esz me kont roll ját az ide o ló gi -
á ban. Ugyan ak kor nyil ván va ló az is, hogy a köz pon ti tá mo ga tá sok ban erõ sen ér de -
kelt kul tu rá lis szfé ra ke vés bé volt ér de kelt egy ra di ká lis re form végigvitelében, mert
ez ve szé lyez tet te vol na a kul tu rá lis ve ze tés (köz vet ve az egész po li ti kai ve ze tés) be fo -
lyá sát az ide o ló gi á ban/az indoktrinációban, s el len tét ben állt vol na a hir de tett vagy
meg gyõ zõ dés sel hitt bal ol da li kul tu rá lis esz mék kel is. 

Az ide gen elem, a pi a ci szek tor lo ka li zá lá sa a rend sze ren be lül nem volt elég gé
si ke res, a re form nak ezért – kü lö nö sen az úgy ne ve zett tu da ti szfé rá ban – szá mos
vissza for dít ha tat lan mel lék ha tá sa volt. Ezek kö zött ki eme len dõ, hogy: 1. Szét vá lo gat ta
a kul tú ra ren tá bi lis mû kö dé si for má it és a nem gaz da sá go sa kat. Eze ket kor re lá ci ó ba
ál lí tot ta, hos  szú tá von pe dig elõ re ve tí tet te a gaz da sá gi szem pont ból ke vés bé hasz nos
kul tu rá lis for mák le ér té ke lé sét. Más kép pen ezt úgy szok tuk meg fo gal maz ni, hogy
a kul tú ra je len tõ sé ge ro ha mo san csök kent az egy re in kább ha szon el vû tár sa da lom éle -
té ben. 2. A re form ez zel pár hu za mo san ki emel te az olyan kul tu rá lis-ide o ló gi ai és po -
li ti kai köz ve tí tõ for mák kor sze rû sé gét, ame lyek je len tõ sé gét ad dig nem elég gé mér te
fel a párt ve ze tés. Kor lá to zott ke re tek kö zött, szo ci a lis ta mód ra, de azért kez de tét vet te
a mé dia kor szak a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ban is. Ez az el moz du lás az ide o ló gia köz -
ve tí tõ rend szer ben to vább gyû rû zõ ha tá so kat in du kált. Nagy mér ték ben be fo lyá sol ta
az indoktrináció nyel ve ze tét, s ve le a po li ti kai gon dol ko dás ter mé sze tét, lá ten sen pe dig
a po li ti kai nyil vá nos ság ala ku lá sát és le he tõ sé ge it is. A szû ken ér tel me zett kul tú rá nak
azon ban ez nem ked ve zett. To vább erõ sö dött ve le szem ben a nagy „tö meg ha tá sú” köz -
ve tí tõ esz kö zök, a te le ví zió, a rá dió és a na pi lap ok sze re pe. 3. A nyu ga ti tí pu sú tö meg -
kul tú ra meg je le né se a kor lá to zott ha zai kul tu rá lis pi a con ar ra kész tet te a po li ti kai-
ide o ló gi ai ve ze tést, hogy a ko ráb bi ak nál ka rak te re seb ben fo gal maz za meg, mit is ért
szo ci a lis ta tö meg kul tú rán. Ezért ösz tö nöz ték az el mé le ti ku ta tá so kat szin te min den
érin tett tu do má nyos te rü le ten (szo ci o ló gia, szo ci ál pszi cho ló gia, mû vé szet el mé let,
mû ve lõ dés tör té net, iro da lom el mé let stb.). Más fe lõl kör vo na la zó dott a tár sa da lom nagy
tö me ge i nek szo ci á lis-kul tu rá lis há ló ját meg te rem tõ köz mû ve lõ dés-po li ti ka is. 4. Ar ra
a kér dés re, hogy lé te zett-e szo ci a lis ta tö meg kul tú ra, vagy volt-e leg alább kö rül ha tá rol -
ha tó ví zi ó ja, ta lán en nek a kor szak nak a vi tái ad hat nak leg in kább vá laszt. A szo ci a lis ta
tö meg kul tú ra olyan, nagy részt köz pon ti lag irá nyí tott kul tú ra, amely ben az ideológiai-
politikai-cenzurális ér de ke ket leg alább an  nyi ra le het ér vé nye sí te ni, mint a szo ci á lis
szem pon to kat és íz lés pre fe ren ci á kat is te kin tet be ve võ köz pon ti sze lek tá lást. Eze ket
a rend szer töb bé-ke vés bé meg va ló sí tot ta, s bár nem volt az ered mén  nyel ma ra dék ta -
la nul elé ge dett (és mi sem), át me ne ti idõ re még is biz to sí tot ta azt, amit szo ci a lis ta tö -
meg kul tú rá nak ne ve zett. 4. A re form tu da ti ha tá sa volt ta lán a leg je len tõ sebb: ki sza -
ba dí tot ta a pa lack ból a li be ra li zá ló dás szel le mét, s en nek épp úgy vol tak struk tu rá lis,
mint egy ál ta lán nem le be csü len dõ tu da ti kö vet kez mé nyei. Az ide o ló gi á ban ezek nek
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az új el vek nek az ar ti ku lá ló dá sa már nem csak ad dig ki ala kult fo lya ma tok utó la gos
meg erõ sí té sét je len tet te, ha nem kény szer tõl hajt va ugyan, de olyan fo lya ma tok aka -
rat lan in du ká lá sát is, ame lyek vé gül a rend szer le bom lá sá hoz ve zet tek.
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KO VÁCS GÁ BOR

FOR RA DA LOM, ÉLET MÓD, HA TA LOM, KUL TÚ RA
A PO LI TI KAI GON DOL KO DÁS JEL LEM ZÕI 

A HAT VA NAS ÉVEK BEN

Ta nul má nyom ban azt vizs gá lom, hogy vol tak-e a hat va nas évek po li ti kai gon dol ko -
dá sá ban olyan kö zös je gyek, ame lyek alap ján egyál ta lá ban jo go sult e kér dés kör ben
a „hat va nas évek” meg je lö lés hasz ná la ta. Ma ga a kér dés ki vált kép pen ak kor vá lik ér de -
kes sé, ha nem csak az ún. nyu ga ti, ha nem a ko ra be li ma gyar po li ti kai gon dol ko dás vo -
nat ko zá sá ban is fel tes  szük. Ek kor azon ban egy má sik prob lé má val is szem be ta lál juk
ma gun kat, ne ve ze te sen az zal, hogy be szél he tünk-e egyál ta lá ban a hat va nas évek bü -
rok ra ti kus szo ci a liz must épí tõ posztsz tá li nis ta Ma gyar or szá gán po li ti kai gon dol ko -
dás ról. Exp li cit mó don ki fej tett po li ti kai el mé let rõl – a nyil vá nos ság ból tel je sen ki zárt
és bel sõ emig rá ci ó ba kényszerített Bibó Ist vá nét le szá mít va – va ló ban nem le he tett szó.
A kü lön bö zõ, el mé le ti mó don ki fej tett po li ti kai op ci ók nem je len het tek meg olyan
mó don a nyil vá nos ság ban, aho gyan Cseh szlo vá ki á ban 1968 au gusz tu sá ig bi zo nyos fo -
kig le het sé ges volt. Egy 1988-as ke rek asz tal-be szél ge tés ben Ludassy Má ria a hat va nas
évek mar xis ta fi lo zó fi á já nak re ne szán szá ra vis  sza te kint ve jog gal ál la pí tot ta meg: „[…]
mai szem mel önk ri ti ku san meg kell je gyez nünk, hogy gyö nyö rû di na mi kus ant ro po -
ló gi ánk volt, eman ci pá ci ós tör té net fi lo zó fi ánk, de po li ti kai fi lo zó fia, az, hogy mi lyen
le gyen a sza bad ság in téz mé nyek rend sze re, föl sem me rült eb ben az 1968–73 kö zöt ti
korszakban.”1

Ez igaz az év ti zed 1968-at meg elõ zõ sza ka szá ra is, mind azo nál tal azt mond hat juk,
hogy ak kor még a mar xis ta fi lo zó fia kü lön bö zõ kér dé se i rõl szó ló fo lyó irat vi ták ban ha
kó dol tan és bur kolt for má ban is, de meg je len tek bi zo nyos po li ti ka el mé le ti kon cep ci ók.
Még in kább igaz ez a kor sza kot le zá ró olyan ki adat lan mû vek re, mint az 1970–72 kö -
zött Ben ce György, Kis Já nos és Már kus György ál tal írt, a ko ra be li ér tel mi sé gi zsar gon
ál tal csak Überhaupt-könyvként em le ge tett Ho gyan le het sé ges kri ti kai gaz da ság tan?

cí mû re, vagy Kon rád György és Szelényi
Iván 1973–74-es köny vé re – Az ér tel mi ség
út ja az osz tály ha ta lom hoz –, mely nek kva -
li tá sa it az a tény is jel zi, hogy szer zõ i nek a
ha tó sá gok ki ván dor ló út le ve let aján lot tak
fel.2 De eb bõl a szem pont ból ugyan csak
fon tos kor do ku men tum Luk ács György
1968-as ere de ti leg né me tül írott szövege,3

1 Ki ûze tés… (1988) 3. p.

2 En nek a tör té ne tét, a könyv szü le té sé nek kö rül mé nye -

it a ké sõbb az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem

ál tal ki adott, s 1989-ben vál to zat lan for má ban Bu da pes ten

is meg je le nõ kö tet elõ sza vá ban Szelényi Iván rész le te sen

le ír ja: Konrád–Szelényi (1989) 5–17. p.

3 Luk ács (1985).
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amely né me tül 1985-ben, ma gya rul 1988-ban je lent meg A de mok ra ti zá ló dás je le ne és
jö võ je címmel.4

Tisz táz nunk kell a kor sza ko lás kér dé sét is. Mi kor kez dõd tek és mi kor ér tek vé get
a hat va nas évek? Ku ta tá si prog ra munk töb bi részt ve võ jé hez ha son ló an én is al kal maz -
ha tó nak vé lem a hos  szú hat va nas évek fo gal mát. Ma gyar vo nat ko zás ban ily mó don
a két kor szak ha tár 1958 és 1973, az ún. ká dá ri kon szo li dá ció kez de te, il let ve a gaz da -
sá gi re form le ál lí tá sa. 1973 egyéb ként a po li ti kai esz me tör té net szem pont já ból kü lö nös -
kép pen re le váns nak tû nik, hi szen ez az ún. fi lo zó fus per éve, amely vé get ve tett a mar -
xiz mus plu ra li zá lá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé sek nek. A kor szak po li ti kai tör té né se i re
ref lek tá ló nyu ga ti po li ti kai gon dol ko dás ese té ben már nem ilyen kön  nyû ki je löl ni a
ha tár pon to kat, azon ban szel le mi-po li ti kai, de tár sa da lom tör té ne ti vagy gaz da ság tör té -
ne ti vo nat ko zás ban itt sem es tek fel tét le nül egy be az év ti zed ele jét és vé gét jel zõ nap -
tá ri dá tu mok kal. Leg alább is a vég pont nem: ez min den kép pen 1973, az olaj vál ság éve,
amely egy na gyon ha tá ro zott gaz da sá gi és tár sa dal mi át ala ku lás kez de te, vele pár hu -
za mo san las san ként meg vál to zott a hat va nas éve ket jel lem zõ po li ti kai-ide o ló gi ai kö zeg
is. 1968 ter mé sze te sen ki tün te tett dá tum mind Nyu ga ton, mind Ke le ten: egy felõl a pá -
ri zsi di ák lá za dá sok, más fe lõl pe dig a cseh szlo vá ki ai be vo nu lás éve volt ez, fon tos ha -
tár vo nal a tár gyalt kor sza kon be lül. Egy szer re je lez te a di ák moz gal mak fel fe lé íve lõ
idõ sza ká nak le zá rá sát és a lé te zõ szo ci a liz mus re for mál ha tó sá gá val kap cso la tos re mé -
nyek vé gét. A már em lí tett két ma gyar mû, az Überhaupt-könyv és Az ér tel mi ség út -
ja az osz tály ha ta lom hoz ép pen azért ér de kes, mert bár már ezen a ha tár pon ton túl
szü let tek, a szer zõ ik in tel lek tu á lis és eg zisz ten ci á lis él mény anya gát te kint ve fel tét le -
nül a hat va nas évek pro duk tu mai.

Ezen a pon ton el ér kez tünk a prob lé ma lé nye gé hez: hi szen a kér dés ép pen az,
hogy mi lyen is volt az a po li ti kai-szel le mi kö zeg, amely meg ha tá roz ta a kor szak po li ti -
kai gon dol ko dá sát. Nos, a hat va nas évek a bal ol da li po li ti kai gon dol ko dás do mi nan ci  -
á já nak je gyé ben tel tek. Ez a té tel Nyu gat és Ke let vo nat ko zá sá ban egy for mán helyt ál ló,
azon ban nem ugyan azt je len ti. A bü rok ra ti kus szo ci a liz mus or szá ga i ban ter mé sze te -
sen egy ál ta lán nem volt szó a po li ti kai esz mék sza bad pi a cá ról. Mint majd Ma gyar or -
szág ese té ben lát ni fog juk, a mar xiz mus re ne szán szá nak igé nye a ka no ni zált mar xiz -
mus ha tá ra i nak tá gí tá sát je len tet te, és szó sem le he tett más fé le fi lo zó fi á ról. Ez zel
szem ben Nyu ga ton a bal ol dal, min de nek elõtt an nak a new leftnek, te hát új bal ol dal nak
ne ve zett irány za ta egy va ló ban plu rá lis fi lo zó fi ai-po li ti kai-ide o ló gi ai pi a con tett szert
át me ne ti leg do mi náns po zí ci ó ra. A kor szak po li ti kai gon dol ko dá sá ban azok az új bal -
ol dal ál tal tematizált kér dé sek ke rül tek a kö zép pont ba, ame lye ket a cím ben már je lez -
tem: for ra da lom, élet mód, ha ta lom, kul tú ra. Ezek a fo gal mak több nyi re ös  sze kap cso -
lód tak, a kor szak ked velt to po sza volt az élet mód for ra dal ma, a kul tu rá lis for ra da lom,
a ha ta lom ról be szél ve pe dig alig ha le het el ke rül ni az establishment vagy a system, va -
gyis a Rend szer – utób bi nagy be tû vel – ki fe je zé sek hasz ná la tát. Ezek a fo gal mak egy -
más sal ös  sze kap cso lód va egy jel leg ze tes
gon dol ko dá si stí lust je le ní tet tek meg. Er re 4 Luk ács (1988).
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azok a po li ti kai gon dol ko dók is ref lek tál ni vol tak kény te le nek, akik egyéb ként egyál -
ta lá ban nem tar toz tak az új bal ol dal hoz.

A nyu ga ti új bal ol dal nak szá mot te võ ha tá sa volt a ma gyar or szá gi mar xiz mus ra is.
Luk ács György és a Luk ács-is ko la, va la mint a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó hoz tar to zó Luk ács-
óvo da fi a tal gon dol ko dói ugyan úgy fi gye lem mel kí sér ték a nyu ga ti esz mei és po li ti kai
fej le mé nye ket, az ot ta ni vi tá kat, mint a szo ci o ló gus Hegedüs And rás. Az Überhaupt-
könyv gon do lat me net ének ki in du ló pont ja pe dig ép pen ség gel a nyu ga ti és ke le ti fej le mé -
nyek ös  sze ve té se volt. A szer zõk a het ve nes évek ele jén úgy lát ták, hogy 1968 két ség -
kí vül for du ló pon tot je len tett a hat va nas évek tör té ne té ben: „1968 le zár ta (ki sebb vagy
na gyobb je len tõ sé gû, de va la men  nyi nyu gat-eu ró pai or szág ra ki ter je dõ vál ság gal zár -
ta le) az új ra di ká lis tö rek vé sek ki bon ta ko zá sá nak el sõ kor sza kát. Jól le het a ka pi ta lis ta
tár sa da lom mû kö dé sé nek ir ra ci o na li tá sa okoz ta rossz ér zés és elé ge det len ség új tí pu sú
meg nyil vá nu lá sai egy re szé le sebb kö rök ben gyû rûz nek to vább, a szer ve zett moz ga -
lom len dü le te ér zé kel he tõ en meg tört. […] Ke let-Eu ró pá ban fe le dés be me rül tek a gya -
kor la ti gaz da sá gi mó do sí tá so kat be ve ze tõ ide o ló gi ai vi ták, ame lyek ben azok is han got
kap tak, akik szé le sebb és ra di ká li sabb tár sa dal mi vál to zá sok ígé re tét vél ték fel fe dez ni
a gaz da sá gi rend szer át ala ku lá sá ban. A ra di ká lis ide o ló gu sok nak re zig nált bú csút kel -
lett ven ni re mé nye ik tõl, a re for mis ta köz gaz dász ok pe dig a gaz da sá gi me cha niz mu sok
és  sze rû sí té sé nek te rén tény le ge sen ki ala kult le he tõ sé gek ki ak ná zás ra szorítkoznak.”5

Ugyan ak kor rá mu tat nak ar ra, hogy a ke le ti és nyu ga ti tör té né sek lát szó lag azo -
nos fá zi sú moz gá sa mö gött na gyon kü lön bö zõ tar tal mak rej tõz köd tek: „Ám a re mé -
nyek és csa ló dá sok út já nak pár hu za mos sá ga meg té vesz tõ ké pet ala kít ki az ös  sze füg -
gé sek rõl. […] A két moz ga lom ban olyan erõk, olyan tö rek vé sek mun kál tak, ame lyek
jól le het egy for mán a szo ci a liz mus ter mi no ló gi á já ban fe jez ték ki ma gu kat, hom lo ke -
gye nest el len ke zõ ér tel met tu laj do ní tot tak a szo ci a liz mus meg va ló sí tá sá nak. Az egyik
ol da lon ar ról be szél nek, hogy a szo ci a liz mus nem va ló sul hat meg a to le ran cia el vé nek
ér vé nye sü lé se, a kép vi se le ti de mok rá cia in téz mé nye i nek fo lya ma tos mû kö dé se nél kül,
a má si kon mint a manipulatív rep resszió egy for má ját lep le zik le a to le ran ci át, s ki -
mu tat ják, hogy a kép vi se le ti de mok rá cia csu pán a va ló já ban an ti de mok ra ti kus dön té si
me cha niz mu sok díszlete.”6

A NYU GA TI PO LI TI KAI GON DOL KO DÁS A HAT VA NAS ÉVEK BEN

Az öt ve nes évek má so dik fe lé nek ide o ló gi ai apá lya után az új bal ol dal a kor tár sak szá -
má ra vá rat lan mó don je lent meg a po li ti kai szí nen. Ek ko ri ban ugyan is meg le he tõ sen
köz ke le tû vé le ke dés volt az, hogy az ide o ló gi ák ko ra vé get ért, s a po li ti kai kér dé sek már
nem ké pe sek olyan szen ve dé lye ket éb resz te ni, mint ko ráb ban. Raymond Aron 1957-es,
az ér tel mi sé gi ek ópi u má nak ne ve zett bal ol da li po li ti kai mí to szok ról szó ló köny vét az zal

a jö ven dö lés sel zár ta le, hogy az ipa ri tár -
sa da lom kor sza ká ban a po li ti kai esz mék
von ze re je csök ken ni fog. Ugyan to vább ra is

5 Ben ce et al. (1992) 11. p.

6 Uo. 11–12. p.

200 KOVÁCS GÁBOR



lesz nek vi ták li be ra liz mus és szo ci a liz mus kö zött, ám az ilyes fé le ide o ló gi ai pre fe ren -
ci á kat mind ne he zebb lesz ko he rens dokt rí na ként megjeleníteni.7 En nek egyik okát
ab ban lát ta, hogy a pi ac gaz da sá gon és a to tá lis ter ve zé sen ala pu ló rend sze rek gaz da -
sá gi in téz mény rend sze re kö ze lí te ni fog egymáshoz.8 Daniel Bell az öt ve nes évek vé -
gén ugyan csak úgy vé le ke dett, hogy a nyu ga ti vi lág ban a XIX. szá zad ból szár ma zó
nagy po li ti kai ide o ló gi ák ki me rü lõ ben van nak. Ez ér ve lé se sze rint a mar xiz mus ra is
áll, ami nek a leg fõbb oka az, hogy a mo dern ka pi ta liz mus ban a tu laj don kér dé se el -
ve szí tet te ko ráb bi je len tõ sé gét, s he lyét a tech ni kai tu dás vet te át. Az ide o ló gi á ból –
me lyen õ cse lek vés be át plán tált esz mé ket ér tett – sze rin te el il lant az az emo ci o ná lis
töl tet, amely bõl moz gó sí tó ere jét nyer te. A nyu ga ti vi lág ban a fõbb kér dé se ket il le tõ -
en kon szen zus van: a leg több ér tel mi sé gi el fo gad ja a jó lé ti ál la mot, a de cent ra li zált ha -
tal mi rend szer szük sé ges sé gét, a ve gyes gaz da ság rend sze rét és a po li ti kai pluraliz -
must.9 Bell ugyan fel fi gyelt az új bal ol dal meg je le né sé re, de nem tu laj do ní tott en nek
kü lö nö sebb je len tõ sé get. Olyan fi a tal ér tel mi sé gi ek moz gal má nak gon dol ta, akik nem
von ták le a ré gi tí pu sú bal ol da li moz gal mak csõd jé bõl a meg fe le lõ kö vet kez te té se ket,
s akik ren del kez nek ugyan a szük sé ges szen ve dél  lyel és ener gi á val, ám nin cse nek vi -
lá gos fo gal ma ik ar ról, hogy mi ként is kel le ne meg újí ta ni a szo ci a liz mus esz mé jét.

Ha ma ro san ki de rült azon ban, hogy az ide o ló gia vé gé rõl szó ló jós la tok té ve sek.
Az öt ve nes évek után a nyu ga ti vi lág ban tár sa dal mi és ide o ló gi ai ér te lem ben egy aránt
moz gal mas idõ szak kö vet ke zett. Az új bal ol dal az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban szü -
le tett, de ha ma ro san meg je lent Nyu gat-Eu ró pa or szá ga i ban is, és ko moly ha tás sal volt
a ke let-eu ró pai mar xiz mus ra. A hi va ta los mar xiz mus am bi va lens mó don vi szo nyult
hoz zá: a vi lág ka pi ta liz mus el le ni harc ban szö vet sé ges nek te kin tet te, ugyan ak kor ve -
szé  lyes eret nek ség nek tar tot ta. A mar xiz mus re ne szán szát kí vá nó ke let-eu ró pai gon -
dol ko dók szá má ra azon ban min den kép pen fon tos ins pi rá ci ót je len tett. A ma gyar or szá -
gi el ide ge ne dés-vi ta és ant ro po ló gi ai vi ta pél dá ul a ha son ló fran cia vi ták ra ref lek tált,
oly an  nyi ra, hogy né hány ta nul mány for dí tá sa ma gyar or szá gi fo lyó irat ok ban is meg je -
lent. Az a tény, hogy az új bal ol dal az egyéb ként tár sa dal mi lag és po li ti ka i lag egy más -
tól sok te kin tet ben na gyon is kü lön bö zõ USA-ban, Fran cia or szág ban és Nyu gat-Né -
met or szág ban egy for mán fel tûnt, to váb bá az a kö rül mény, hogy min de nütt össze kap -
cso ló dott a di ák moz gal mak kal, jel zi, hogy a kü lönb sé gek el le né re még is len nie kel lett
egy kö zös tár sa dal mi-ide o ló gi ai kö zeg nek, amely a fel buk ka ná sát meg ma gya ráz za.
A kér dés erõ sen fog lal koz tat ta a kor társ gon dol ko dó kat, bal ol da li a kat és nem bal ol -
da li a kat egy aránt. 

Az elõb bi ek ben idé zett Daniel Bell hez ha son ló an már az öt ve nes évek ben so kan
rá mu tat tak ar ra, hogy a mo dern ka pi ta liz mus mû kö dés mód jai a má so dik vi lág há bo rú
után je len tõ sen meg vál toz tak. Az ame ri kai C. Wright Mills, John Kenneth Galbraith,
vagy ép pen a fran cia Raymond Aron és
Jacques Ellul el mé le te sok te kin tet ben per -
sze na gyon is kü lön bö zött egy más tól, ám
ma gya rá za tuk fõ ele mei fi gye lem re  mél tó

7 Aron (1977) 309. p.

8 Uo. 311–312. p. 

9 Bell (1988) 402–403. p. 
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ha son ló sá go kat mu tat tak. Min de nek elõtt egyet ér tet tek ab ban, hogy a mo dern ka pi ta -
liz mus – el len tét ben a mar xi jós lat tal – nem a nö vek võ el nyo mo ro dás, ha nem a nö -
vek  võ anya gi bõ ség tár sa dal ma. A kü lön bö zõ fej lett or szá gok tár sa dal mi ré teg zõ dé -
sére vo nat ko zó sta tisz ti kák a ma guk el lent mon dá sa i val együtt is azt mu tat ták, hogy
csök ken a ha gyo má nyos, több nyi re fi zi kai mun kát vég zõ mun kás osz tály lét szá ma, s
di na mi ku san nõ az egy re bo nyo lul tabb tech no ló gi ai ap pa rá tu so kat ke ze lõ és ki szol -
gá ló al kal ma zot ti ré te ge ké, va gyis a tu dás és a szak kép zett ség sze re pe ug rás sze rû en
meg nõ. Mind ez rá irá nyí tot ta a fi gyel met a tech no ló gia sze re pé re. A hat va nas évek új -
bal ol da li tech no ló gia kri ti ká já ra je len tõs ha tást gya kor ló Jacques Ellul az ál lí tot ta, hogy
a tech no ló gia im pe ra tí vu sza min den egyéb té nye zõt ma ga alá gyûr ve ha tá roz za meg a
mo dern tech no ló gi ai tár sa da lom szerkezetét.10 Õ volt az, aki a tech nok rá cia ké sõbb
nagy kar ri ert be fu tó fo gal mát be dob ta a köz tu dat ba. Úgy vél te, hogy az új kor szak
ural ko dó osz tá lya a tech nok rá cia, amely a ré gi, tõ ke tu laj don nal bí ró ural ko dó osz tályt
hát tér be szo rít va, a tech no ló gi ai ha té kony ság min den ha tó el vét szem elõtt tart va ve -
ze ti a tár sa dal mat. Má sok, ha nem is men tek ilyen mes  szi re, ab ban azért egyet ér tet -
tek, hogy a ha gyo má nyos ka pi ta liz mus tár sa dal mát fel vál tó új ipa ri tár sa da lom szer -
ke ze tét te kint ve sok szempontból alap ve tõ en kü lön bö zik elõd jé tõl. A ré gi mun  kás osz -
tály szám ará nyá nak csök ke né sé rõl s az ún. fe hér gal lé ros ok szá má nak emel ke dé sé rõl
már volt szó, de ugyan ilyen so kat ír tak a szak ér tõk és a me ne dzse rek sze re pé nek és
ha tal má nak nö ve ke dé sé rõl. Ab ban a te kin tet ben per sze ko moly né zet kü lönb sé gek
vol tak, hogy en nek az új tár sa da lom nak a mû kö dés mód jai men  nyi re de mok ra ti ku sak.
C. W. Mills sok vi tát ka va ró köny vé ben a de mok rá cia szín fa lai mö gött mû kö dõ ha tal -
mi eli tek rõl írt, Raymond Aron vagy Robert Paul Wolf vi szont vi tat ták ezt a té zist, és
az ipa ri tár sa da lom nyu ga ti for má ját plu ra lisz ti kus nak és de mok ra ti kus nak tar tot ták.
A li be rá lis Raymond Aron úgy nyi lat ko zott, hogy ha ös  sze ha son lít juk az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok és a Szov jet unió je len le gi ál la po tát az zal, ami a köz tár sa ság ala pí tó
atyá i nak, il let ve a szo ci a liz mus XIX. szá za di pró fé tá i nak a sze me elõtt le be gett, ak kor
ez az ös  sze ve tés min den kép pen az Egye sült Ál la mok ra vet ked ve zõ fényt.11

Alain Touraine hat va nas évek be li írá sa i ban a vál to zá sok olyan át fo gó szo ci o ló gi ai
ér tel me zé sé re tö re ke dett, amel  lyel tám pon to kat ad ha tott az új bal ol dal szá má ra. Min -
de nek elõtt ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a ha gyo má nyos mar xis ta ih le té sû osz tály -
elem zés töb bé már nem szol gál hat ki zá ró la gos fo gal mi esz kö zül a meg fi gye lõ szá má ra.
Rá mu ta tott a tár sa dal mi in teg rá ció meg vál to zott mód ja i ra és ar ra, hogy a mun ka konf -
lik  tu sok el ve szí tet ték po li ti kai céljaikat.12

Az új bal ol dal te o re ti ku sai meg ál la pí tot ták, hogy a mun kás osz tály már nem bír
for ra dal mi erõ vel, mi vel in teg rá ló dott a ka pi ta liz mus ba. Ez azon ban a mar xi el mé let
egyik alap té tel ének re ví zi ó ját igé nyel te. Ar ról a té zis rõl van szó, mely sze rint a ka pi -

ta liz mus meg dön té se a mun kás osz tály
tör  té nel mi hi va tá sa, va gyis en nek az osz -
tály nak kell len nie a szo ci a lis ta for ra da lom
szub jek tu má nak, a sok szor iro ni kus ér te -

10 Ellul (1964).

11 Aron (1994) 90. p.

12 Touraine (1971) 40. p.
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lem ben hasz nált ki fe je zés sel él ve a ka pi ta liz mus sír ásó já nak. A prob lé mát két fé le kép -
pen akar ták meg ke rül ni. Vagy meg kí sé rel tek más cso por to kat meg ten ni a jö ven dõ
for ra da lom hor do zó já nak – ez eset ben a di ák ság vagy kü lön bö zõ mar gi ná lis hely zet -
ben lé võ ré te gek jö het tek szó ba –, vagy pe dig meg pró bál ták be bi zo nyí ta ni azt, hogy –
bár tár sa dal mi po zí ci ó ja meg vál to zott – a mun kás osz tály még sem szûnt meg egy le -
en dõ for ra dal mi át ala ku lás po ten ci á lis haj tó mo tor ja len ni. Ez az el kép ze lés hív ta élet re
az új mun kás osz tály kon cep ci ó ját, amely re az ame ri kai új bal ol dal írói is hi vat koz tak,
de a ko ra be li ma gyar po li ti kai gon dol ko dás ra min de nek elõtt a fran cia André Gorz és
Serget Mallet ál tal ki fej tett for má já ban ha tott. A te ó ria ki in du ló pont ja az az el kép ze -
lés volt, hogy a tech no ló gia fej lõ dé se ma ga után von ja a mun kás osz tály szak kép zett sé -
gé nek erõ tel jes emel ke dé sét; ez vi szont olyan új igé nyek és szük ség le tek ki ala ku lá sát
se gí ti elõ, ame lyek ezt az új mun kás osz tályt ér de kelt té te szik a ka pi ta liz mus meg dön -
té sé ben.

Alain Touraine az osz tály szem pont ok mel lett a kü lön bö zõ szer ve ze ti hi e rar chi ák
nö vek võ tár sa dal mi sze re pé re hív ta fel a fi gyel met, va la mint ar ra, hogy a mo dern ka -
pi ta liz mus ban a mun ka im már csak az egyik in teg rá ló té nye zõ, to váb bá hogy az in di -
vi du á lis és cso port iden ti tás nak mind erõ tel je sebb ele mé vé lesz a fo gyasz tás. Touraine
ez zel kap cso lat ban a hat va nas évek bal ol da li gon dol ko dá sá nak ked venc to po szát hasz -
nál va azt a konk lú zi ót von ta le, hogy a ki zsák má nyo lás tár sa dal mát az el ide ge ne dés
tár sa dal ma vál tot ta fel. Má sok hoz ha son ló an õ is fel hív ta a fi gyel met a tech nok rá cia
nö vek võ tár sa dal mi sú lyá ra, il let ve ar ra, hogy míg a ko ráb bi ural ko dó osz tá lyok hoz
va ló tar to zás nak a tu laj don volt a kri té ri u ma, most ezt egy re in kább fel vált ja a fel sõ -
fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben meg sze rez he tõ szak kép zett ség.

Ugyan csak Touraine volt az, aki – kom pa ra tív mó don vizs gál va a hat va nas évek
di ák moz gal ma it – rá mu ta tott ar ra, hogy jól le het a kü lön bö zõ or szá gok ok ta tá si krí zi se
mö gött na gyon el té rõ tár sa dal mi-po li ti kai kons tel lá ció hú zó dott meg, mind azo nál tal
kö zös volt a tech no ló gi ai tár sa da lom igé nyei ál tal élet re hí vott egye te mi tö meg ok ta tás
meg je le né se, az egye te mi if jú ság nö vek võ tár sa dal mi sze re pe, eg zisz ten ci á lis bi zony -
ta lan sá ga, va la mint az egye tem bü rok ra ti zá ló dá sa ál tal ki vál tott frusztrációja.13

De mit is je len tett a hat va nas évek új bal ol da li sá ga, s mi ben kü lön bö zött a ha gyo -
má  nyos bal ol dal tól? En nek a ta nul mány nak nem cél ja az új bal ol dal és az ez zel ös  sze kap -
cso ló dó di ák moz ga lom ese mény tör té ne té nek is mer te té se, hi szen ben nün ket a hat  va  nas
évek po li ti kai gon dol ko dá sá nak szer ke ze te, an nak sa já tos ideologémái ér de kel nek.
Tény azon ban az, hogy az Ame ri kai Egye sült Ál la mok nak ki tün te tett he lye volt eb ben
a tör té net ben; ott volt ugyan is a moz ga lom szü lõ he lye. Itt a köz vet len elõz mény ép pen  -
ség gel a ré gi, ha gyo má nyos bal ol da li ság szét esé se volt. A hat va nas évek ele jén a né ger
pol gár jo gi moz ga lom ra, a ha gyo má nyos universityt fel vál tó megaversity lé té bõl kö -
vet ke zõ ok ta tá si vál ság ra, va la mint a ki épü lõ fo gyasz tói tár sa da lom nö vek võ élet szín -
vo na lá nak té nye i re már nem igen le he tett vá laszt ad ni a mar xi el nyo mo ro dá si el mé let -
re tá masz kod va. Massimo Te o do ri, az ame -
ri kai új bal ol dal ku ta tó ja do ku men tum gyûj - 13 Uo. 86–139. p.
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te mé nyé nek mo nog ra fi kus igé nyû be ve ze tõ ta nul má nyá ban öt olyan is mér vet so rolt
fel, ame lyek sze rin te a new leftet meg kü lön böz te tik tör té nel mi elõdjétõl.14 Ezek a kö -
vet ke zõk: 1. Erõs igény az egyén mo rá lis for ra dal má nak meg va ló sí tá sá ra, amely ösz  -
sze kap cso ló dik az élet ös  szes te rü le té re ki ter je dõ nonkomformizmussal, vég sõ so ron
az élet mód for ra dal má val. 2. Tör té ne te so rán az egyes el szi ge telt til ta ko zó ak ci ók fo -
ko za to san olyan át fo gó moz ga lom má nõt tek ös  sze, amely a korporatív li be ra liz mus
tech nok ra ta rend sze rét bí rál va mind ra di ká li sab bá vált, ab ban az ér te lem ben, hogy el -
uta sí tot ta a „Rend szert”. 3. A moz ga lom ra di ka li zá ló dá sa so rán fo ko za to san el ve tet te
a nyo más gya kor lás ra és az ér dek ala pú ko a lí ci ók ra tö rek võ po li ti kát, és mind in kább a
köz vet len ak ci ót te kin tet te a posztindusztriális tár sa da lom sa já tos tár sa dal mi kon tex -
tu sá nak meg fe le lõ po li ti kai mód szer nek. 4. A moz ga lom ha tá ro zot tan nem ide o ló gi ai
jel le gû, ab ban az ér te lem ben, hogy a prob lé mák meg ol dá sá ra nem kí nál ko he rens és
kö te le zõ jel le gû dokt rí nát, ám kü lön bö zõ cso port jai egy aránt vall ják a participatív de -
mok rá cia esz mé jét. 5. A new left szer ve ze ti ér te lem ben el ha tá rol ja ma gát a ré gi bal -
ol dal tól, ugyan is el ve ti az avant gárd jel le gû ide o ló gi ai párt és az ez zel együtt já ró fe -
gyel me zett párt tag ság gon do la tát. De cent ra li zált jel le gû, a szer ve ze ti és struk tu rá lis
plu ra liz mus hí ve. A tag szer ve ze tek mû kö dé sük ben a köz vet len de mok rá cia ön kor -
mány za ti alap el ve it kö ve tik, el ve tik az in téz mé nye sült po li ti kai bü rok rá ci át, a ve ze tõk
és a ta gok meg kü lön böz te té sét. Vé gül, a moz ga lom nem ki zá ró la gos jel le gû, va gyis
az ide o ló gi ai plu ra liz mus alap ján áll. Te o do ri rá mu tat ar ra is, hogy az ame ri kai új bal ol -
dal szo ci o ló gi ai ös  sze té te le is erõ sen kü lön bö zik har min cas évek be li elõd jé tõl, amen  nyi -
ben en nek tár sa dal mi bá zi sát nem a kü lön bö zõ et ni ku mú be ván dor ló cso por tok je len tik,
ha nem az an gol szász ere de tû ame ri kai kö zép osz tály gyer me kei.

A la za, há ló zat sze rû jel leg bõl per sze szám ta lan prob lé ma is adó dott. A spon ta -
ne i tás, az ad hoc re a gá lás, a de cent ra li zált ság nagy fo kú ru gal mas sá got tet t le he tõ vé,
ám a moz ga lom a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben vett or szá gos po li ti kai párt tá nem tu -
dott, és – jól le het er rõl éles vi ták zaj lot tak – nem is akart vál ni. Az ame ri kai eset eb ben
a vo nat ko zás ban pél da ér té kû nek te kint he tõ, mert na gyon ha son ló kér dé sek me rül tek
fel Nyu gat-Né met or szág ban és 1967–68-ban Fran cia or szág ban is. Min de nütt fel tet ték
ugyan is azt a kér dést, hogy mi lyen tí pu sú po li ti zá lás len ne kí vá na tos. A di lem ma ab -
ban állt, hogy a ha gyo má nyos par la men ti po li ti zá lás az új bal ol dal fi lo zó fus- és di ák te o-
re ti ku sai szá má ra az oly an  nyi ra gyû lölt Rend szer be va ló be il lesz ke dés sel volt egyen -
ér té kû, füg get le nül at tól, hogy ez a Rend szer Johnson Ame ri ká ját, De Gaulle Francia -
országát, vagy ép pen Erhard Nyu gat-Né met or szá gát je len tet te. Az ak ti vis ta jel le gû,
köz vet len ak ci ók ra épü lõ po li ti zá lás vi szont nem tu dott tar tós ha tást el ér ni. Ame ri ká -
ban, de má sutt is fel me rült az el len in téz mé nyek ki épí té sé nek gon do la ta; ki in du ló pont -
ja ik a moz ga lom he lyi szer ve ze tei let tek vol na. A ha gyo má nyos po li ti ka el uta sí tá sa és
az em be ri élet egé szét át ala kí tó, a po li ti kai szfé rát át lé põ for ra da lom mo tí vu ma pe -
dig ös  sze kap cso ló dott egy el len kul tú ra meg te rem té sé nek igé nyé vel. 

14 Te o do ri ed. (1969) 36–37. p.
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Te o do ri elõbb idé zett de fi ní ci ó ja per sze vol ta kép pen egy új bal ol da li ön de fi ní ci ó ja,
nyil ván va ló, hogy egy kül sõ szem lé lõ ál tal adott meg ha tá ro zás ez zel nem fel tét le nül
esik egy be. Roger Scruton a nyolc va nas évek ben az új bal ol da li gon dol ko dók ról írott
mo nog rá fi á já ban úgy vél te, hogy üze ne tük vol ta kép pen na gyon egy sze rû volt. Az új -
bal ol dal nak sze rin te ugyan is alap ve tõ meg gyõ zõ dé se volt az, hogy min den ha ta lom
el nyo mó jel le gû, ezért a ha ta lom in téz mé nyé nek fel szá mo lá sá tól vár ta a tár sa dal mi
igaz sá gos ság meg va ló su lá sát. Ez utób bit pe dig ös  sze kö töt te a fel sza ba du lás gondo -
latával.15 Scruton de fi ní ci ó ja per sze ta lán túl sá go san is le egy sze rû sí tõ, mert a moz ga -
lom ban két ség kí vül je len le võ anar chis ta tra dí ci ót te szi meg kö zös is mérv nek, ám vi -
tat ha tat la nul iga za van ab ban, hogy köz pon ti elem az egyé ni fel sza ba du lás-fel sza ba dí tás
moz za na ta. Utób bi ból kö vet ke zik az egyén fel sza ba dí tá sát meg va ló sí tó for ra da lom
mo tí vu ma, amely két dol got is je len tett az új bal ol dal gon dol ko dói szá má ra. Egy részt
szó volt a po li ti kai in téz mé nyek for ra dal má ról, amely tõl a bur zsoá kép vi se le ti de mok -
rá cia lát szat in téz mé nye i nek meg szün te té sét, de leg alább is re form ját, a de cent ra li zált
jel le gû ha ta lom gya kor lást le he tõ vé te võ köz vet len vagy participatív de mok rá cia meg -
va ló sí tá sát vár ták. A po li ti kai for ra dal mat azon ban nem tar tot ták elég sé ges nek, úgy
vél ték, hogy en nek ös  sze kell kap cso lód nia az élet mód for ra dal má val. Ez utób bi val
kap cso lat ban hang sú lyoz ták a fi a tal ge ne rá ci ók sze re pét, sok szor osz tály ként, még pe -
dig a rend szer be in teg rá ló dó mun kás ság nak a mar xi el mé let ben meg jö ven dölt sze re pét
át ve võ for ra dal mi osz tály ként ír va le õket.

Ezek az el kép ze lé sek – te hát for ra da lom, el ide ge ne dés, participáció és an ti ka pi -
ta liz mus – egy sa já tos esz me tör té ne ti kons tel lá ci ó ba ágya zód tak be le. Min de nek elõtt
a na gyon la zán ér tel me zett marxizáló tra dí ci ót kell itt em lí te ni, kö zép pont já ban az
1844-es Mar x-fé le Gaz da sá gi fi lo zó fi ai kéz irat ok ban ki fej tett el ide ge ne dés-el mé let tel,
szem be ál lít va egy más sal a fi a tal Mar xot, a fi lo zó fust és az idõs Mar xot, a köz gaz dászt.
Min den kép pen em lí te ni kell Trockij és az anar chis ta szo ci a liz mus esz mé i nek a je len -
lét ét. Erõ sen ha tott – min de nek elõtt Nyu gat-Né met or szág ban – a hú szas évek ún. bal -
ol da li kom mu niz mu sa, fõ leg Karl Korsch és Luk ács György, utób bi el sõ sor ban a Tör -
té ne lem és osz tály tu dat cí mû fi a tal ko ri köny vé vel. Nyu gat-Né met or szág ban köz vet len
be fo lyá sa volt a frank fur ti is ko lá nak mind az új bal ol dal ra, mind pe dig a di ák moz ga -
lom ra, jól le het ez a kap cso lat ko ránt sem volt konf lik tus men tes; e te kin tet ben elég
utal ni Habermas és Marcuse vi tá i ra a diákokkal.16 A frank fur ti is ko la kri ti kai el mé le -
te azon ban je len tõs mér ték ben meg ha tá roz ta az ame ri kai új bal ol dal ka pi ta liz mus kri -
ti ká ját is, ami nem vé let len, hi szen az is ko la a ná ciz mus elõl Ame ri ká ba me ne kült, így
a há bo rú alatt meg je lent, de ha tá sát a hat va nas évek ben ki fej tõ köny vük, A fel vi lá -
go so dás di a lek ti ká ja a fa siz mus mel lett az ame ri kai él mé nyek bõl táp lál ko zott. A mû
kultúriparról szó ló, ta lán leg töb bet em le ge tett fe je ze te pe dig min de nek elõtt a mo dern
ame ri kai ka pi ta liz mus ma ni pu lá ci ós me -
cha niz mu sa it és tár sa da lom in teg rá ló mód -
sze re it kri ti zál ta igen erõ sen. Az is ko la el sõ
ge ne rá ci ó já hoz tar to zó Her bert Marcuse –

15 Scruton (1985) 1–9. p.

16 Er re vo nat ko zó an lásd: Weiss (2000) 128. p., il let ve

Wiggershaus (1995) 597–655. p.
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egy ide ig az új bal ol dal és a di ák moz ga lom ün ne pelt fi lo zó fu sa – hat va nas évek be li, an -
go lul írott és Ame ri ká ban meg je lent mû ve i ben, az Erosz és ci vi li zá ci ó ban, vagy Az egy -
di men zi ós em ber ben ezt a kri ti kai hang ne met foly tat ta, tu da to san ele gyít ve a mar xi
kon cep ci ót és a freu diz must. Fran cia or szág ban a hat va nas évek ben Jean Paul Sartre
kí sé rel te meg a mar xi el mé let új ra ér tel me zé sét; õ a mar xiz must az eg zisz ten cia lis ta
ha gyo mán  nyal pró bál ta meg öt vöz ni. 

Az új bal ol dal po li ti kai esz mé it te hát – mind esz me tör té ne ti for rá sa i kat, mind pe -
dig tar tal mu kat te kint ve – meg le he tõ sen erõs ek lek ti ciz mus jel le mez te. Ezért az elõ -
zõ ek ben váz la to san meg raj zolt esz me tör té ne ti-ide o ló gi ai kör kép után cél sze rû nek lát -
szik két olyan gon dol ko dó po li ti kai esz me vi lá gá nak a re konst ru á lá sa, akik két ség kí vül
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei vol tak a nyu ga ti új bal ol da li gon dol ko dás nak, s akik nek
esz mé i re Ma gyar or szá gon is re a gál tak. Her bert Marcusérõl és Theodore Roszakról van
szó. A re konst ruk ció min de nek elõtt Marcuse Az egy di men zi ós em ber cí mû 1964-es
köny vét és Roszak Az el len kul tú ra meg te rem té se cí mû 1968-as mû vét ve szi ala pul, de
ahol szük sé ges, az elem zés be mind két gon dol ko dó ese té ben be vo nunk egyéb írá so kat
is. A fõ szem pont az lesz, hogy a for ra da lom, élet mód, ha ta lom és kul tú ra fo gal mai
ho gyan füg ge nek ös  sze.

Az egy di men zi ós em ber ben Marcuse A fel vi lá go so dás di a lek ti ká ja gon do lat me -
net ét foly tat va a mo dern ka pi ta liz mus ha tal mi rend sze rét elem zi. A köny vet ma már
rit kán em le ge tik, de a ma ga ide jé ben best sel ler nek, mint egy az új bal ol dal egyik szak -
rá lis szö ve gé nek szá mí tott, bár szer zõ je ké sõbb ta gad ta azt, hogy a moz ga lom ide o -
ló gu sa lenne.17 Nép sze rû ség ének egyik tit ka az is le he tett, hogy sok kal ol dot tabb stí -
lu sú, sok kal ke vés bé érez he tõ raj ta az a fi lo zó fi ai szak zsar gon, amely az át lag ol va só
szá má ra meg le he tõ sen ne he zen meg kö ze lít he tõ vé te szi pél dá ul A fel vi lá go so dás di a -
lek ti ká ját.

A mû ki in du ló pont ja már az el sõ ol da la kon vi lá go san ki raj zo ló dik: „Tár sa dal -
mun kat az jel lem zi, hogy a cent ri fu gá lis tár sa dal mi erõ ket in kább Tech ni ká val, mint -
sem Ter ror ral gyû ri le, a le nyû gö zõ tel je sí tõ ké pes ség és az emel ke dõ élet szín vo nal
bázisán.”18 Marcuse sok ko ra be li or to dox mar xis tá tól el té rõ en nem pró bál ja meg a
mar xi el nyo mo ro dás-kon cep ci ót va la mi fé le me ta fo ri kus ma gya rá zat tal meg men te ni,
ha nem ab ból in dul ki, hogy Marx e te kin tet ben té ve dett. Õ is alap ve tõ fon tos sá got tu -
laj do nít a mo dern tech no ló gi á nak, amely a ka pi ta liz mus szá má ra a tár sa dal mi in teg -
rá ció új esz kö ze it te rem tet te meg. A tech no ló gi á nak az egész könyv ben ki emelt sze -
rep jut, oly an  nyi ra, hogy Marcuse – a ha tá ro zot tan technofób Roszakkal el len tét ben
– ép pen eb ben lát ja a po ten ci á lis ki tö ré si pon tot a mo dern ka pi ta liz mus vi lá gá ból. Ez
azon ban csak hal vány re mény su gár ma rad, amely alig-alig vi lá gít ja be a könyv rend kí -
vül ko mor pers pek tí vá ját. A bo rú lá tás oka is meg fo gal ma zó dik már az el sõ ol da la kon:
a mo dern ipa ri tár sa da lom in teg rál ja az el len té te ket, a bur zso á zia és a pro le ta ri á tus

egy aránt ér de kelt a sta tus quo fenn tar tá -
sá ban, ami per sze azt is je len ti, hogy a pro le -
ta ri á tus meg szûnt for ra dal mi osz tály len ni.

17 Marcuse (1969b).

18 Marcuse (1990) 12. p.
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Eb bõl kö vet ke zõ en a tár sa da lom kri ti ka stá tu sa is két sé ges sé vált. Ha ugyan is nem le -
het a tár sa da lom ban olyan erõ ket fel mu tat ni, ame lyek nek ér de ké ben áll a rend szer
for ra dal mi át ala kí tá sa, ak kor a kri ti ka nem több üres fo gal mi abszt rak ci ó nál. Ilyen vi -
szo nyok kö zött ugyan is ma ga a nonkomformizmus vá lik ér tel met len né. A tech ni ka
se gít sé gé vel gya ko rolt tár sa dal mi kont roll hoz nin csen szük ség erõ szak ra, mert a ja -
vak bõ sé ge ga ran tál ja az el len ál lás le sze re lé sét, más fe lõl a ter me lõ ap pa rá tus to ta li tá ri -
us sá vá lá sát is ma ga után von ja, mert a ha tal mas sá nõtt fo gyasz tás ré vén ez a ter me -
lõ ap pa rá tus im má ron nem csak a mun ka szfé rá ját irá nyít ja, ha nem a ma gán élet be is
be ha tol. Ilyen for mán a mo dern ipa ri tár sa da lom tech ni kai uni ver zu ma po li ti kai uni -
ver zum má, még pe dig zárt po li ti kai uni ver zum má ala kul át, ben ne el ve szí tik lét alap -
ju kat azok a po li ti kai sza bad ság jog ok, ame lye kért oly sok harc folyt a ko ráb bi pol gá ri
kor szak ban. Ez azért le het sé ges – fej te ge ti Marcuse, mert ezek a fenn ál ló val szem ben -
ál ló kri ti kai esz mék vol tak, ám en nek a kri ti ká nak töb bé már nin csen tár sa dal mi ala nya,
hi szen a fenn ál ló min den kri ti kát ké pes ma gá ba in teg rál ni. „A fej lett ipa ri tár sa da lom -
ban a tech ni kai ha la dás je le ként ké nyel mes, súr ló dás men tes, jó zan és de mok ra ti kus
sza bad ság nél kü li ség uralkodik”19 – ál la pít ja meg né mi kép pen Tocqueville-re em lé kez te -
tõ mó don. A pol gá ri de mok rá cia in téz mény rend sze re eb ben az új hely zet ben csu pán
pszeudopluralizmust tesz le he tõ vé:

„A represszív Egész ural ma alatt a sza bad ság az ura lom hat ha tós esz kö zé vé te -
he tõ. Az em be ri sza bad ság fo ká nak meg ha tá ro zá sa szem pont já ból nem az a dön tõ,
hogy az egyén mi lyen tág ke re tek kö zött vá laszt hat, ha nem hogy mi bõl vá laszt hat és
mit vá laszt. A sza bad vá lasz tás kri té ri u ma so ha sem le het ab szo lút, de nem is tel je sen
vi szony la gos. Az urak sza bad meg vá lasz tá sa nem küsz öbö li ki az ura kat vagy a szol -
gá kat. A ja vak és szol gál ta tá sok gaz dag sok fé le sé ge kö zöt ti sza bad vá lasz tás nem je -
lent sza bad sá got, ha ezek a ja vak és szol gál ta tá sok a gür cö lés sel és szo ron gás sal te li
élet fö löt ti tár sa dal mi kont rol lo kat – va gyis az el ide ge nü lést – tart ják fönn. S ha az
egyén spon tán mó don új ra ter me li a rákényszerített szük ség le te ket, ez nem hoz lét re
au to nó mi át, csu pán a sza bá lyo zá sok ha té kony sá gá ról tanúskodik.”20

Ké sõbb az elõ zõ gon do lat nak el lent mond va vi szont azt fej te ge ti, hogy ez a tár -
sa da lom még sem az el ide ge nü lés tár sa dal ma, mert a rend szer be tö ké le te sen in teg rált
egyén oly mér ték ben azo no sul a rákényszerített tár sa dal mi sze rep pel, hogy vol ta kép -
pen még el ide ge nü lés rõl sem le het szó, mert hi ány zik az eh hez szük sé ges, a bol dog ta -
lan tu dat ban meg nyil vá nu ló bel sõ dis tan cia. Emi att per sze még ros  szab bak a vál to zás
esé lyei, hi szen az egyén bol do gan és da lol va ol vad egy be a „Fenn ál ló val”.

A kulcs kér dés Marcuse szá má ra is a szük ség le tek kér dé se. A represszív to le ran -
cia – ez zel a cím mel egy ta nul mányt is írt21 – tár sa dal má nak sta bi li tá sát ugyan is né ze te
sze rint vég sõ so ron a szük ség le tek ma ni pu lá lá sa biz to sít ja. A stá tus fo gyasz tás kö ré -
nek ki bõ vü lé se ugyan is nem a tár sa da lom
de mok ra ti zá ló dá sá nak a je le, ha nem a sta -
tus quót fenn tar tó in teg rá ció fi no mo dá sá -
nak és tö ké le te se dé sé nek: „Ha a mun kás

19 Uo. 23. p.

20 Uo. 30. p.

21 Marcuse (1965). 
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és fõ nö ke ugyan azt a te le ví zi ós mû sort él ve zi és ugyan azok ra az üdü lõ he lyek re jár, ha
a gép író nõ ugyan olyan von zó an van ki ké szít ve, mint mun kál ta tó já nak lá nya, ha a né -
ger nek Cadillacje van, ha mind nyá jan ugyan azt az új sá got ol vas sák, ak kor ez a ha so -
nu lás nem az osz tá lyok meg szûn tét jel zi, ha nem azt, hogy mi lyen mér ték ben ré sze se -
dik az alá ve tett la kos ság ama szük ség le tek bõl és ki elé gü lé sek bõl, ame lyek a Fenn ál ló
fönn tar tá sát szolgálják.”22

Vol ta kép pen itt is az ún. ra di ká lis szük ség le tek prob lé má já ról van szó. Ez a kér -
dés más szer zõk nél a már rö vi den érin tett új mun kás osz tály-prob le ma ti ka kap csán
me rült fel, és ar ra vo nat ko zott, hogy en nek az új mun kás osz tály nak van nak-e olyan
ra di ká lis szük ség le tei, ame lyek a ka pi ta liz mus rend sze ré nek for ra dal mi át ala kí tá sá ra
ösz tön zik. Azon ban Marcusénál a két prob lé ma kör nem kap cso ló dik ös  sze, mert õ
meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy a mun kás osz tály vég le ge sen és re mény te le nül in teg rá -
ló dott a rend szer be.

A gon do lat me net nek ezen a pont ján is mét csak a tech ni ka buk kan fel olyan
archimedeszi pont ként, amely bõl eset leg meg vál toz tat ha tó az egyéb ként re mény te len
hely zet. Marcuse egy hos  szas gon do lat me net ben ki fej ti, hogy az ipa ri tár sa da lom a
tech no ló gia fej lõ dé se kö vet kez té ben im már na gyon kö zel van ah hoz a stá di um hoz,
amely ben a lét fenn tar tás ra irá nyu ló szük ség le tek ki elé gí tés hez szük sé ges mun ka idõ
a tö re dé ké re csök ken, a tár sa da lom tag jai ide jük nagy ré szét sza bad idõ ként bir to kol -
ják. Ek kor be kö vet ke zik a lé te zés pa ci fi ká lá sá nak ál la po ta, va gyis – mond ja Marcuse,
át vé ve az is mert mar xi kon cep ci ót – az em ber a szük ség sze rû ség bi ro dal má ból át lép
a sza bad ság birodalmába.23 Vol ta kép pen te hát azt a mar xis ta el gon do lást al kal maz za,
mely sze rint a ter me lõ erõk fej lõ dé se egy adott pon ton túl a ter me lé si vi szo nyok meg -
vál to zá sát ered mé nye zi. Azon ban a kon cep ció lo gi ká ja itt meg bi csak lik, hi szen ko ráb -
ban azt fej te get te, hogy az ipa ri tár sa da lom egyik fõ jel lem zõ je ép pen ség gel a sza bad
idõ gyar ma to sí tá sa, az eb ben je lent ke zõ szük ség le tek kommercializálása, te hát nem
vi lá gos, hogy mi ként jö het ne szó ba a sza bad idõ mint ki tö ré si pont. Ez is mét csak ak -
kor vol na le het sé ges, ha ki tud na mu tat ni olyan ra di ká lis szük ség le te ket, ame lyek ala -
nyu kat a ka pi ta lis ta vi szo nyok át ala kí tá sá ra ösz tön zik. A gon do lat me net azon ban en nél
a pont nál meg tor pan, ami ért he tõ is, hi szen a könyv egyik ki in du ló hi po té zi se ép pen
az, hogy a rend szer min den cent ri fu gá lis erõt tö ké le te sen ké pes in teg rál ni. Igaz, hogy
emel lett fel vesz egy má sik ki in du ló hi po té zist is, ne ve ze te sen azt, hogy még is csak van -
nak olyan erõk, ame lyek ké pe sek a sta tus quo fel rob ban tá sá ra, azon ban ez a má so dik
hi po té zis mind vé gig az is ma rad, szem ben az el sõ vel, ame lyet nem csak a könyv egyes
gon do lat me ne tei, ha nem egé sze na gyon is meg gyõ zõ mó don tá maszt alá. Min den el -
len áll ugyan is a mi nõ sé gi vál to zás nak; a mo dern ipa ri tár sa da lom tech ni kai uni ver zu -
ma át tör he tet len egy di men zi ós po li ti kai uni ver zum má ala kul át. Eb ben az egy di men -
zi ós po li ti kai uni ver zum ban az ura lom át vál to zik ad mi niszt rá lás sá – mond ja Mar cuse –,

ami az osz tály konf lik tu sok gyen   gü lé sét
ered mé nye zi. Ez zel vol ta kép pen ugyan azt
fo gal maz za meg, mint a már em lí tett Alain

22 Marcuse (1990) 30. p.

23 Uo. 38. p.
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Touraine, aki írá sa i ban ugyan csak a tár sa da lom ural mi ap pa rá tu sá nak nö vek võ szer -
ve zet sze rû sé gé re mu ta tott rá.

A mo dern ka pi ta liz mus ra töb bé már nem ér vé nyes Marx ér ték több let-el mé le te –
fejtegeti Marcuse –, mert az ér ték for rá sa nem a mun ka, ha nem a tech no ló gia ál tal
biz to sí tott és egy re nö vek võ ha té kony ság. Ezen a pon ton mu tat rá a tech ni ka am bi va -
lens sze re pé re: ar ra, hogy ez po ten ci á li san ugyan ki tö ré si pon tot je lent, azon ban ak -
tu á li san ép pen ség gel „a tech no ló gia fáty la” az, ami el ta kar ja a va ló sá gos viszo nyo kat.24

Ez te het ar ról, hogy a fej lett ipa ri ci vi li zá ció rab szol gái nem is me rik fel lé tük esz köz-
lét mi vol tát, azt, hogy bár bol dog és elé ge dett rab szol gák, de még is csak rab szol gák,
Marcusének a fre u dis ta ter mi no ló gi á ra uta ló ki fe je zé sé vel: szub li mált rab szol gák. Ez
a té zis per sze is mét csak gyen gí ti a tech ni ka fel sza ba dí tó po ten ci ál já ra vo nat ko zó el -
kép ze lést.

Marcuse – aki Az egy di men zi ós em ber elõtt nem sok kal köny vet is szen telt
a szov jet mar xiz mus kri ti kai elemzésének25 – a szov jet tí pu sú bü rok ra ti kus szo ci a liz -
must az ipa ri tár sa da lom egyik vál to za tá nak tart ja, azon ban túl be csü li tech no ló gi ai
ver seny ké pes sé gét, mert úgy vé li, hogy itt az egyé ni pro fit szer zés mo tí vu má nak és
a ka pi ta lis ta rend szer be be épí tett pa zar lás hi á nyá nak kö vet kez té ben – és a gaz da sá gi
ter ve zés nek kö szön he tõ en – hos  szabb tá von job ban fog ér vé nye sül ni a ha té kony sá got
szem elõtt tar tó tech no ló gi ai im pe ra tí vusz. Ez zel együtt lát ja azt, hogy a szov jet ipa -
ri tár sa da lom a fej lõ dés ala cso nyabb fo kán áll, mint a nyu ga ti, és po li ti kai ér te lem ben
ott dik ta tú rá ról van szó. Ám – s ez az ed di gi ek alap ján nem meg le põ – relativizálja
a két po li ti kai rend szer kö zöt ti kü lönb sé get, mond ván hogy itt va ló já ban az ipa ri tár -
sa da lom ra jel lem zõ ad mi niszt rá ció két tí pu sá ról van szó: Ke le ten to tá lis ad mi niszt rá -
ció, míg Nyu ga ton plu rá lis ad mi niszt rá ció kor má nyoz za az alá ve tett tár sa dal mat, azon -
ban cél ját te kint ve a nyu ga ti plu rá lis ad mi niszt rá ció ugyan úgy aka dá lyoz za az egyén
felszabadulását.26 Alap ve tõ en mind két ol da lon baj van a rend szer ra ci o na li tá sá val –
mond ja –, ugyan is egyik ol da lon a nagy vál lal ko zók haj lan dók le mon da ni a tõ kés rend -
szer alap el vé rõl, a sza bad ver seny rõl, a má sik ol da lon a szo ci a liz mus épí té se a fo ko zó -
dó ura lom kö rül mé nyei kö zött folyik.27 Mind azo nál tal úgy lát ja, hogy le het szá mí ta ni
a szov jet tí pu sú rend szer li be ra li zá ló dá sá ra, te hát a sta tus quo meg vál toz ta tá sá ra. Er re
sze rin te az ad hat el mé le ti le he tõ sé get, hogy itt – a nyu ga ti hely zet tel el len tét ben – a
ter me lé si fo lya mat ba nem épült be az új po li ti kai osz tály és a köz vet len ter me lõk el -
len té te, ezért a po li ti kai osz tály itt el tá vo lít ha tó anél kül, hogy a tár sa da lom alap ve tõ
in téz mé nye it meg kel le ne vál toz tat ni. Nem sok kal ez után vi szont úgy vé li – az ed di -
gi  ek nek né mi kép pen el lent mond va –, hogy
en nek a vál to zás nak for ra da lom for má já -
ban kell vég be men nie: „Az igaz ság má sik
fe le az, hogy még min dig hát ra van a
mennyi sé gi vál to zás nak mi nõ sé gi be va ló
át csa pá sa: az Ál lam nak, a Párt nak, a Terv -
nek stb. mint önál ló, az egyé nek re rá kény -

24 „A gyû lö let és fruszt rá ció el ve szí ti sa já tos cél táb lá ját,

s az egyen lõt len ség és le igá zott ság új ra ter me lõ dé sét a

tech no ló gia fáty la bur kol ja.” Uo. 54. p.

25 Marcuse (1958).

26 Marcuse (1990) 74. p.

27 Uo. 166–167. p.
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sze rített erõk nek az el tû né se. Amen  nyi ben ez a vál to zás a tár sa da lom anya gi alap ját
(az ál la mo sí tott ter me lé si fo lya ma tot) érin tet le nül hagy ná, pusz tán po li ti kai for ra da -
lom ról be szél het nénk. Ha azon ban ön ren del ke zés hez ve zet ne ma gá ban az em be ri eg -
zisz ten cia bá zi sá ban, ti. a szük sé ges mun ka di men zi ó já ban is, ak kor az a tör té ne lem
leg ra di ká li sabb és leg tel je sebb for ra dal ma lenne.”28

Nem ne héz ész re ven ni, hogy itt Marcuse vol ta kép pen a hat va nas évek új bal ol da li
gon dol ko dá sá nak ked velt to po szá ra, a sza bad ter me lõk tár su lá sá ra utal, ami töb bek
kö zött a Már kus György–Ben ce György–Kis Já nos-fé le Überhaupt-könyvnek is köz -
pon ti kér dé se. Ar ról, hogy a sza bad ter me lõk tár su lá sá nak meg va ló sí tá sa mi lyen in téz -
mé nyi vál to zást igé nyel ne, Marcuse a könyv vé gén csak an  nyit mond, hogy a köz pon -
to sí tott ha ta lom és a köz vet len de mok rá cia va la mi fé le kom bi ná ci ó já ra len ne szük ség
mind Ke le ten, mind pe dig Nyu ga ton. Az el té rõ fej lett sé gi fok mi att en nek Nyu ga ton
a represszív ter me lé keny ség le épí té sé vel, a túl fej lett ség meg szün te té sé vel, a túl sá go san
ma gas, a már tár gyalt ne ga tív kö vet kez mé nyek kel já ró élet szín vo nal csök ken té sé vel,
vég sõ so ron te hát az élet mód va la mi fé le for ra dal má val kel le ne együtt jár nia. Azt azon -
ban Marcuse most sem tud ja meg mon da ni, ki is le het ne en nek a vál to zás nak a szub -
jek tu ma. Mi u tán lát ja, hogy a mun kás ság nem jö het szó ba, köny vét a mar gi ná lis tár -
sa  dal mi cso por tok for ra dal má nak utó pi kus ví zi ó já val zár ja le: „Az egy di men zi ós tár sa -
da lom to ta li tá ri us ten den ci ái ha tás ta lan ná te szik a til ta ko zás ha gyo má nyos mód ja it és
esz kö ze it, sõt ta lán ve szé lyes sé is, hi szen fenn tart ják a nép szu ve re ni tás il lú zi ó ját. Eb -
ben az il lú zi ó ban van né mi igaz ság: »a nép«, amely az elõtt a tár sa dal mi vál to zás élesz -
tõ je volt, »fölemelkedve« a tár sa dal mi ko hé zió élesz tõ je lett. A fej lett ipa ri tár sa da lom
új mó don ré teg zett jel le ge in kább eb ben, mint sem a ja vak új ra el osz tá sá ban és az osz -
tá lyok egyen lõ sí té sé ben ra gad ha tó meg.

A kon zer va tív tö meg bá zis alatt azon ban ott van a szám ki ve tet tek, a kí vül ál lók
al ta la ja: a más rassz ba tar to zó, más szí nû ki zsák má nyol tak és ül dö zöt tek, a mun ka -
nél kü li ek és mun ka kép te le nek. Õk a de mok ra ti kus fo lya ma to kon kí vül lé tez nek: éle -
tük ma ga az el vi sel he tet len vi szo nyok és in téz mé nyek meg szün te té sé nek leg köz vet -
le nebb, leg va ló sá go sabb szük ség le te. Az õ szem ben ál lá suk te hát for ra dal mi, még ha
tu da tuk nem is az. Szem ben ál lá suk kí vül rõl sújt le a rend szer re, s ezért nem is ve zet -
he tõ le a rend sze ren be lül; ele men tá ris erõ, amely meg sér ti a já ték sza bá lyo kat, s ez zel
le lep le zi, hogy a já té kot cin kelt la pok kal játs  szák. […] Az a tény, hogy kez dik vis  sza -
uta sí ta ni a já ték ban va ló rész vé telt, ta lán egy kor szak vé gé nek kez de tét jel zi.

Sem mi sem utal ar ra, hogy ez jó vég len ne. […] De fenn áll az esé lye an nak, hogy
eb ben a pe ri ó dus ban új ra ta lál koz hat a két tör té nel mi vég let: az em be ri ség leg fej let -
tebb tu da ta és leg ki zsák má nyol tabb ere je. Ez csu pán esély, sem mi több. A kri ti kai tár -
sa da lom el mé let nincs bir to ká ban olyan fo gal mak nak, ame lyek át tud nák hi dal ni a je len
és jö võ kö zöt ti sza ka dé kot; mint hogy nem tar tal maz ígé re tet és nem mu tat si kert, ne -

ga tív ma rad. Így akar hû ma rad ni azok hoz,
akik – re mény nél kül – a Nagy Meg ta ga -
dás nak ad ták és ad ják az életüket.”29

28 Marcuse (1990) 66. p.

29 Uo. 280–281. p.
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Az egy di men zi ós em ber vég sõ konk lú zi ó ja jól ér zé kel te ti, hogy a mû a re mény -
te len ség köny ve. A Great Refusal, a Nagy Meg ta ga dás nem több mu ta tós, he ro i kus
gesz tus nál, egyál ta lá ban nem de rül ki, hogy mi ért ve zet ne ez a rend szer át ala ku lá sá -
hoz. A bõ ség tár sa dal má nak ki sem mi zett jei és szám ki ve tett jei, ke zük ben koc ka kõ vel,
fe jük ben pe dig a kri ti kai el mé let fo gal ma i val – meg le he tõ sen ab szurd kép ez. Az új -
bal ol dal ra ugyan csak nagy ha tást gya kor ló Theodore Roszak jog gal mu ta tott rá az el -
kép ze lés ir re a li tá sá ra, mi kor meg je gyez te, hogy azok a mar gi ná lis ré te gek, ame lyek tõl
Marcuse a for ra dal mat vár ta, nem a rend szer meg dön té sét, ha nem a bõ ség tár sa dal -
má ba va ló be ju tást akar ják. Marcuse ma ga is érez te ál lás pont já nak gyen ge sé gét,
ugyan is a fel sza ba du lá s ról szó ló, 1969-es es  szé jé ben is mét csak vis  sza tért a for ra da -
lom ala nyá nak prob lé má já hoz.

Az írás ki in du ló pont ja az, hogy vál lal ni kell az utópizmust, mert a fej lett ka pi -
ta liz mus vi lá gá ban az utó pia nem azt je len ti, ami nek ne len ne he lye az adott tör té nel -
mi uni ver zum ban, te hát nem olyas va la mit, ami pusz tán ész be li konst ruk ció, ha nem
olyan le he tõ sé get, ame lyet a Fenn ál ló represszív struk tú rái nem en ged nek kibon -
takozni.30 Eze ket a le he tõ sé ge ket a mo dern tech no ló gia hor doz za.

Te hát Marcuse to vább ra is fenn tar tot ta a tech ni ka fel sza ba dí tó po ten ci ál já ba ve tett
hi tét, és emel lett meg is mé tel te a mun kás osz tály in teg rá ci ó já ról szó ló ko ráb bi té zi sét.
Azon ban ez utób bit – amint ar ra re cen zi ó já ban Ke le men Já nos rámutatott31 – mó do -
sí tot ta. Ugyan is itt már úgy vé le ke dett, hogy a mun kás osz tály ob jek tív ér te lem ben
még min dig for ra dal mi erõ, szub jek tív ér te lem ben vi szont kon zer va tív és rend szer -
in teg rá ló tényezõ.32 Eb bõl a kon cep ci ó ból egye ne sen kö vet ke zik az az el kép ze lés, hogy
a mun kás osz tály tu da tát kell meg vál toz tat ni, még pe dig oly mó don, hogy ké pes le -
gyen a rend szer ál tal rákényszerített ha mis igé nyek meg ha la dá sá ra. Marcuse a már
ko ráb bi mû ve i bõl jól is mert fre u dis ta fo gal mi ap pa rá tus se gít sé gé vel ar ra kö vet ke zte -
tés re ju tott, hogy eh hez egy új szen zi bi li tás ki ala kí tá sán ke resz tül ve zet az út, te hát
va la mi fé le pszi chi kai for ra da lom ra van szük ség. A gon do lat me net nek azon ban – amint
ar ra Ke le men Já nos is fel hív ta fi gyel met – ta gad ha tat la nul van egy olyan ol va sa ta,
hogy a for ra dal mat ak kor is vég re kell haj ta ni, ha az is ten ad ta nép nem akar ja, hi szen
ez az is ten ad ta nép ma ni pu lált ha mis tu da tá val nem is me ri fel a ma ga va ló di szük  -
ségleteit.33 Eb bõl pe dig elég di rekt mó don kö vet ke zik a jó szán dé kú, fel vi lá go sí tói at -
ti tûd del meg ál dott, a tár sa dal mat aka ra ta el le né re is fel sza ba dí ta ni igyek võ él csa pat
gon do la ta.

Ben ce György a Ke le men Já nos re cen zi ó já nál két év vel ko ráb bi, 1968-as ta nul má -
nyá ban rész le te sen ele mez te a di ák moz gal mak és Marcuse kapcsolatát.34 Az írás ra a
ké sõb bi ek ben a hat va nas évek ma gyar po -
li ti kai gon dol ko dá sá nak tár gya lá sa so rán
még vis  sza té rünk, mert az Überhaupt-
könyv egyik pub li kált elõz mé nyé nek te -
kint  he tõ. Eb bõl most csak azt a meg ál la pí -
tást idéz zük, mely Marcuse öt ve nes és hat -

30 Marcuse (1969a) 3–4. p.

31 Ke le men (1970) 107–108. p.

32 Marcuse (1969a) 16. p.

33 Uo. 17. p.

34 Ben ce (1968). 
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va nas évek ben szü le tett köny ve i nek pes  szi miz mu sá ra hív ja fel a fi gyel met. Marcuse
né ze te i nek leg tö mö rebb és leg ta lá lóbb jel lem zé sét Bibó Ist ván ad ta 1971–72-es nagy
esszé jé ben, Az eu ró pai tár sa da lom fej lõ dés ér tel mé ben. A szö veg bõl ki de rül, hogy
Bibó is mer te Az egy di men zi ós em bert, mert ér té ke lé sé ben a könyv elõbb már idé zett
be fe je zõ gon do lat me ne té re hi vat ko zik: „Marcuse rá mu ta tott, hogy ma ga a szer ve zett
mun kás ság is en nek az okos ka pi ta liz mus nak az ár nyé ká ban a ha ta lom nak, má sod -
osz tá lyú szin ten ugyan, de ré sze sé vé vált, te hát ma ga is meg szûnt vég sõ le ges for ra da -
lom ra haj ló ré teg gé len ni. Er re Marcuse ab ból a dog má ból ki in dul va, hogy for ra da lom -
nak len ni mu száj, és dön tõ en szük sé ges vál to zás más kép pen, mint for ra da lom mal,
nem tör tén he tik meg, kény te len egy ke ser ves és kín ban fo gant se reg szem lét csi nál ni
a tár sa da lom alap ve tõ ter me lé si ap pa rá tu sán kí vül esõ mar gi ná lis tár sa dal mi té nye zõk
kö zött: egye te mi if jú ság, el nyo mott fa ji cso por tok, a tár sa dal mon kí vü li vagy a szé lé -
re szo rí tott kü lön bö zõ ré te gek; de nem mond ja meg, hogy ezek együtt vé ve ho gyan és
hon nan vol ná nak ké pe sek a ha ta lom át vé tel lel is já ró for ra da lom hor do zó i vá lenni.”35

Theodore Roszak 1969-es köny ve, Az el len kul tú ra meg te rem té se Marcuse mû vé -
hez ha son ló an az új bal ol dal, il let ve a di ák moz gal mak so kat em le ge tett szö ve ge volt.36

Roszak lé nye gé ben egyet ér tett Marcuséval ab ban, hogy a mo dern ipa ri tár sa da lom
egy di men zi ós tár sa da lom, amely ké pes az el le ne irá nyu ló erõ ket és ten den ci á kat ma ra -
dék ta la nul ma gá ba as  szi mi lál ni, fel szá mol va a sa ját al ter na tí vá it. Azon ban a te kin tet ben,
hogy ez el len mit le het ten ni, igen csak kü lön bö zött a vé le mé nye a frank fur ti is ko la
fi lo zó fu sáé tól. Hogy a marginalitás for ra dal má nak kon cep ci ó ját el uta sí tot ta, azt már
lát tuk: Roszak sze rint a kon cep ció azért alap ve tõ en el hi bá zott, mert a tár sa da lom
mar gi ná lis ré te gei nem a bõ ség tár sa dal má nak fel szá mo lá sát, ha nem a bõ ség bõl va ló
ré sze se dést akar ják. Ami azon ban ket te jü ket el vá laszt ja egy más tól, az a tech no ló gia
sze re pé nek kü lön bö zõ meg íté lé se. Marcuse az egy di men zi ós va ló ság ból va ló ki tö rés
esz kö zé nek tar tot ta a mo dern tech no ló gi át, Roszak vi szont min den baj for rá sát eb ben
lát ta. Po li ti kai kon cep ci ó ja és for ra da lom-fel fo gá sa egye nes mó don kö vet ke zett eb bõl
a né ze té bõl. Gon do lat me net ének ki in du ló pont ja a tech nok rá cia Jacques Ellultõl köl -
csön zött fo gal ma. Né ze te sze rint ugyan is a mo dern ipa ri tár sa dal mak – füg get le nül
at tól, hogy ma gán tu laj do non ala pu ló tõ kés tár sa da lom ról vagy kollektivisztikus, ma -
gát szo ci a lis tá nak ne ve zõ tár sa da lom ról van szó – lé nye gé ben vé ve technokratikus
tár sa dal mak. Ma gát a fo gal mat Roszak a kö vet ke zõ kép pen de fi ni ál ta: „Tech nok rá ci án
azt a tár sa dal mi for mát ér tem, amely ben az ipa ri tár sa da lom el éri szer ve ze ti in teg rá -
ci ó já nak a csú csát. Ez az az ide ál, ame lyet az em be rek ál ta lá ban szem elõtt tar ta nak,
ami kor mo der ni zá lás ról, kor sze rû sí tés rõl, ra ci o na li zá lás ról, ter ve zés rõl be szél nek.
Olyas fé le meg kér dõ je lez he tet len im pe ra tí vu szo kat fel mu tat va, mint a ha té kony ság ra,
a szo ci á lis biz ton ság ra, az em be re ket és az erõ for rá so kat ma gá ban fog la ló át fo gó jel -

le gû ter ve zés re, a bõ ség mind ma ga sabb
szint jé re és a kol lek tív em be ri ha ta lom
mind meg gyõ zõbb meg nyil vá nu lá sa i ra va ló
tö rek vés, a tech nok rá cia el tün te ti az ipa ri

35 Bibó (1986) 54. p. 

36 Roszak (1969). Az el len kul tú ra fo gal má ra vo nat ko zó -

an lásd Biró (1987). 
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tár sa da lom anak ro nisz ti kus jel le gû fo lya ma tos sá gi hi á nya it és sza ka dá sa it. Az az ap ró -
lé kos szisztematizáció, ame lyet egy kor Adam Smith oly an  nyi ra di csért ne ve ze tes szög -
gyá rá ról be szél ve, ma az élet min den te rü le té re ki ter jed, olyan em be ri szer ve zõ dést
te remt ve, amely ve tek szik az ál ta lunk lét re ho zott tech ni kai szer ve zet pon tos sá gá val.
Ily mó don olyan kor szak ba ju tunk el, amely ben a vál lal ko zói te het ség mû kö dé sé nek
te rét ki ter jeszt ve az ipa ri komp le xu mot kö rül ve võ egész em be ri vi lág át hang sze re lé -
sé re vál lal ko zik. Po li ti ka, ne ve lés, sza bad idõ, szó ra ko zás, a kul tú ra egé sze, sõt mint
ké sõbb lát ni fog juk, a tu dat ta lan kész te té sek mind til ta koz nak a tech nok rá cia el len.
Ugyan is ezek mind a tisz tán tech ni kai jel le gû vizs gá ló dás és a tisz tán tech ni kai jel le gû
ma ni pu lá ció tár gya i vá vál tak. Az egész vál lal ko zás cél ja az, hogy egy olyan új tár sa dal -
mi or ga niz must hoz zon lét re, amely nek egész sé ge azon mú lik, hogy si ke rül-e fenn -
tar ta ni a tech no ló gia szív dob ba ná sa i nak folyamatosságát.”37

Ez a hely zet Roszak sze rint egy faj ta tech nok ra ta to ta li ta riz must ered mé nyez,
amely nek kulcs fi gu rá ja a szak ér tõ, aki nem csak a köz élet szer ke ze tét ha tá roz za meg,
ha nem az in tim szfé ra olyan te rü le te in is a meg fe le lõ szak tu dás bir to ko sá nak po zí ci ó  -
já ban lép fel, mint a sze xu a li tás vagy a gyer mek ne ve lés és a szó ra ko zás. A tech nok rá cia
tér nye ré sét elõ se gí ti az, hogy sa ját te vé keny sé gét apo li ti kus nak tün te ti fel; a po li ti ku -
sok jön nek, men nek, a tech nok rá cia pe dig ma rad, és tet te it a tech ni kai im pe ra tí vusz  -
szal le gi ti mál ja. Roszak lé nye gé ben te hát egyet ért Marcuséval ab ban, hogy a rend szer
to ta li tá ri us jel le ge tö kély re fej lesz tett as  szi mi lá ci ós ké pes sé gé bõl fa kad, ugyan is en nek
az ered mé nye a tel jes integráció.38 Roszak a ha gyo má nyos bal ol dal kri ti ká ja ként fo -
gal maz za meg azt a té zi sét, hogy az nem is mer te fel: a fõ szem pont im már nem a pro -
fit mo tí vum, mert ez alá ren de lõ dik a tel jes in teg rá ció és a tö ké le tes tár sa dal mi kont roll
igé nyé nek. A fõ el len fél nem a ka pi ta liz mus, ha nem a tech nok rá ci át ve zér lõ tech no -
ló gi ai im pe ra tí vusz. Ilyen for mán a ka pi ta liz mus vé ge nem je len ti a tech nok rá cia vé gét,
amint azt a ke let-eu ró pai kollektivisztikus tár sa dal mak pél dá ja is bi zo nyít ja. Ugyan is
a tech nok rá cia nem a ka pi ta liz mus, ha nem az ipa ri tár sa da lom szü löt te.

En nek a kon cep ci ó nak ket tõs kö vet kez mé nye van. Egy fe lõl Roszaknak föl kell
ten nie azt a kér dést, hogy va jon me lyik tár sa dal mi ré teg le het a vál toz ta tás po ten ci á lis
ki in du ló pont ja, más fe lõl pe dig ar ra is vá laszt kell ad nia, hogy en nek a for ra da lom nak
mi lyen is le gyen a ter mé sze te. Ami az el sõ kér dést il le ti, eb ben a te kin tet ben for ra dal -
mi osz tály ként ná la föl sem me rül a mun kás osz tály. Ezt a sze re pet vé le mé nye sze rint
leg na gyobb esél  lyel az if jú ság tud ja be töl te ni. Ez a kon cep ció tet te mû vét a di ák moz -
gal mak részt ve või kö zött oly nép sze rû vé. Az ame ri kai new lefttel ös  sze fo nó dó di ák -
moz gal mak egyik fõ té zi se ugyan is pon to san az az ál lí tás volt, hogy az if jú ság önál ló
tár sa dal mi erõt je lent. Roszak köny ve en nek az iga zo lá sát kí sé rel te meg. Ér ve lé se sze -
rint az ame ri kai if jú ság egy na gyon sa já tos tár sa dal mi-po li ti kai és kul tu rá lis mi li õ ben
nõtt föl. A hat va nas évek be li fi a tal kor osz tály a bõ ség tár sa dal mát ter mé sze tes adott -
ság nak te kin tet te. Ez volt az a ge ne rá ció,
amely a kö zép osz tály kö ré ben ál ta lá nos -
sá vált li be rá lis gyer mek ne ve lé si gya kor lat

37 Roszak (1969) 5–6. p.

38 Uo. 14. p.
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kö vet kez té ben vis  sza uta sí tot ta az au to ri tás min den for má ját. Roszak ha tá ro zott kri ti -
kai él lel azt is meg fo gal maz za, hogy e gyer mek ne ve lé si mód szer  kö vet kez té ben en nek
a kö zép osz tá lyi nem ze déknek egy ré sze infantilizálódott, ele ve adott em be ri jog nak
te kin ti a gond ta lan és sza bad éle tet, s nem olyan va la mi nek, ami hez az út a sze mé lyes
erõ fe szí té sen és a fe le lõs ség vál la lá son ke resz tül ve zet. Mind azo nál tal sze rin te a tech -
nok ra ta Ame ri ka bur zso á zi á já nak leg fõbb po ten ci á lis el len sé ge nem a gyá rak ban dol -
go zó jól fi ze tett mun kás ság so ra i ból ke rül ki, ha nem a sa ját reggelizõasztalánál ülõ el -
ké nyez te tett gye re kei közül.39

Mi vel tá maszt ja alá Roszak ezt a meg le põ en hang zó ál lí tá sát? Mi ért le het ez az
el ké nyez te tett if jú ság for ra dal mi erõ? Vá la szá nak, amel  lyel köny vé nek ki in du ló hi po -
té zi sét akar ja meg ala poz ni, meg gyõ zõ ere je erõ sen vi tat ha tó. Két dol got tart ugyan is
fon tos nak: egy fe lõl azt, hogy ez a kö zép osz tá lyi fi a tal ság még nem kény sze rült rá a
rend szer be va ló be il lesz ke dés re. Más fe lõl pe dig azt, hogy ez a kor osz tály kép zett sé ge
ré vén kri ti kus szem lé le tû: lát ja a tá vol sá got a hi va ta lo san val lott esz mé nyek és a va ló -
ság kö zött. Az ered mény Roszak sze rint az, hogy vis  sza uta sít ja az in teg rá ló dást a vi dám
ro bo tok tár sa dal má ba. Ér de kes mó don nem te szi fel azt az egyéb ként elég gé ké zen fek -
võ kér dést, hogy va jon ez a kri ti kai at ti tûd nem csu pán át me ne ti disz po zí ció ered mé -
nye-e.

Ez per sze nem vé let len, hi szen a ké sõb bi ek ben ki fej tett kon cep ció az el len kul tú -
rá ról és az élet mód for ra dal má ról az if jú ság nak mint for ra dal mi osz tály nak a té zi sé -
re épül. Roszak ge ne rá ci ós for ra da lom mal szá mol, amely még csak a kez de tén tart.
A hat va nas évek vé gé nek hely ze tét a mun kás moz ga lom char tis ta fá zi sá hoz ha son lít ja.
Úgy vé li, hogy a til ta ko zás nem fog el tûn ni ak kor, ami kor a hat va nas évek nem ze dé ke
meg öreg szik, mert a protest-szellemet át ad ja az õt kö ve tõ ge ne rá ci ók nak. Ez a szü le -
tõ ben le võ el len kul tú ra se gít sé gé vel le het sé ges.

Azon ban ez az el len kul tú ra még csak kez de mé nyek ben lé te zik, nagy részt még
csak olyan potencialitás, amit ez után kell lét re hoz ni. Roszak köny vé nek cí me er re
utal. Az élet mód for ra dal má nak kö ze ge az el len kul tú ra kell hogy le gyen. Azon ban ez
a for ra da lom nem in téz mé nyes for ra da lom, ha nem az em be ri sze mé lyi ség for ra dal ma.
A tech nok rá ci át nem le het meg szün tet ni pusz tán pár tok vagy új in téz mé nyek se gít -
sé gé vel. Roszak na gyon re zig nál tan nyi lat ko zik a po li ti kai for ra da lom le he tõ sé ge i rõl.
Sze rin te a XX. szá zad el múlt öt ven éve jó bi zo nyí ték a po li ti kai for ra da lom vég sõ ha -
szon ta lan sá gá ra. Ez ugyan is leg fel jebb a tech nok rá cia erõd jé nek tor nya it cse ré li ki,
azon ban ma ga az épü let sér tet le nül megmarad.40 Ez a vé le mé nye ab ból a meg gyõ zõ -
dés bõl fa kad, hogy vég sõ so ron az in di vi du á lis at ti tû dök ha tá roz zák meg a po li ti kai
in téz mé nyek szer ke ze tét, te hát egy va ló ban ered mé nyes for ra da lom nak min de nek -
elõtt eze ket az em be ri at ti tû dö ket kell meg vál toz tat nia. Roszak élet for ma-for ra dal ma
Marcusénak azt a di lem má ját pró bál ja meg ol da ni, hogy mi ként le het sé ges a tö ké le te -

sen in teg rált egy di men zi ós tár sa da lom tár -
sa dal mi-po li ti kai uni ver zu má nak fel rob ban-
tá sa. Az új bal ol dal ál tal hasz nált köz ke le tû

39 Roszak (1969) 34. p.

40 Uo. 55. p.
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to poszt, a participatív de mok rá ci át Roszak ugyan csak az élet mód for ra dal má nak
szem pont já ból ér té ke li. Ez ugyan is né ze te sze rint egy kis kö zös sé gek bõl ál ló tár sa da -
lom po li ti kai for má ja ként kép zel he tõ el csu pán. Az el len kul tú ra szá má ra a ha gyo má -
nyos po li ti kai cé lok nem elég sé ge sek. Pél da ként a tár sa dal mi igaz sá gos ság fo gal mát
em lí ti. En nek kö ve te lé se – mond ja – a ha gyo má nyos bal ol dal alap ve tõ té te le. Ez azon -
ban ön ma gá ban ke vés, mert csu pán a mar gi ná lis ré te gek be bo csá tá sát kö ve te li az ipa -
ri tár sa da lom ba, nem pe dig an nak meg szün te té sét. Ezen a pon ton õ is szó ba hoz za a
mun kás szö vet ség kér dé sét. Az 1968-as fran cia ta pasz ta la tok ra, il let ve Gabriel és Daniel
Cohn-Bendit köny vé re hi vat koz va úgy vé le ke dik, hogy a mun ká sok a tu laj do no sok -
hoz és a tech nok ra ták hoz ha son ló an ér de kel tek a nö vek võ ter me lé keny ség ben és ha -
té kony ság ban, va gyis a technokratikus rend sta bi li zá ló té nye zõi. Eb bõl kö vet ke zõ en a
so kat han goz ta tott mun kás el len õr zés sem ér he ti el cél ját, sõt hoz zá já rul hat a rend szer
még ola jo zot tabb mû kö dé sé hez. A participáció kön  nyen vál hat a hi va ta los po li ti ka jel -
sza vá vá. Roszak né ze te sze rint te hát a mun kás el len õr zést cé lul ki tû zõ de mok ra ti kus
szo ci a liz mus sem je lent va ló sá gos meg ol dást, mert a tech nok rá cia az ezen az el ven
mû kö dõ ter me lé si egy sé gek ko or di ná lá sa ré vén meg tart ja a ma ga ha tal mát és be fo lyá -
sát.41 A szak ér tõk po zí ci ó já nak meg szün te té se csak az ezek vég sõ le gi ti má ci ó ját je len -
tõ tu do má nyos vi lág kép ural má nak meg szün te té se ré vén le het sé ges. Eh hez pe dig az
út az el len kul tú ra meg te rem té sén ke resz tül ve zet. Ugyan is a már em lí tett pszi chi kai
for ra da lom csak en nek kö ze gé ben le het sé ges. Roszak meg gyõ zõ dé se sze rint csak ez
a for ra da lom tud ja fel szá mol ni az el ide ge ne dést; pusz tán az in téz mé nyek meg vál to zá -
sát cé lul ki tû zõ po li ti kai for ra da lom er re nem le het képes.42 Roszak a pszi cho a na lí zis -
tõl és a hippimozgalomtól a pszichedélikus sze rek hasz ná la tá ig sor ra ve szi azo kat a
kul tu rá lis moz gal ma kat, ame lyek bõl meg te remt he tõ len ne az az el len kul tú ra, amely -
ben le he tõ vé vál na az egyén fel sza ba du lá sát ered mé nye zõ terapeutikus for ra da lom.
Vég sõ cél – amint azt az 1968-as pá ri zsi jel sza vak már meg fo gal maz ták – a kép ze lõ e rõ
és az em be ri kre a ti vi tás hely re ál lí tá sa; új kö zös sé gi és po li ti kai for mák ki ala kí tá sa
csak az így lét re jö võ új em be ri sze mé lyi ség bá zi sán le het sé ges. Roszak eb ben a cél ki -
tû zés ben – an nak per szo na lis ta be ál lí tott sá ga mi att – mint le het sé ges szö vet sé gest tart -
ja szá mon az új bal ol dalt.

Az új em ber nek új vi lág kép is kell; en nek az em ber lé nye gi erõ it moz gó sí tó
transz cen dens vi lág kép nek kell len nie. Roszak 1973-as köny vé ben eb bõl a meg gyõ zõ -
dé sé bõl fa ka dó an nyi lat ko zik úgy, hogy fõ cél ja a po li ti kai élet val lá si di men zi ó i nak
fel tá rá sa. So kat mon dó a könyv  cí me: Where the Wasteland Ends, va gyis Ahol az Átok -
föld je vé get ér – uta lás T. S. Eliot hí res 1922-es ver sé re. Fõ cél ként eb ben a mûvében is
a for ra dal mat je lö li meg, ame lyet itt posztindusztriális for ra da lom nak ne vez, s amely -
nek fõ cél ja az ipa ri ci vi li zá ció át ala kí tá sa és a kis kö zös sé gek tár sa dal má nak meg va -
ló sí tá sa. Itt egy ér tel mû en el uta sít ja azt a gon do la tot, hogy a ke let-eu ró pai kom mu niz -
must a nyu ga ti ka pi ta liz mus sal szem  ben
po li ti kai op ci ó nak le het ne te kin te ni. Mint
ki fej ti, a mar xiz mus–le ni niz mus fej lõ dés -

41 Uo. 206–207. p.

42 Uo. 97. p.
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ide o ló gi á ja a XIX. szá za di pol gá ri szcientizmus ko mi kus karikatúrája.43 Mind azo nál -
tal itt fi no mít ja a tech nok rá ci á ra vo nat ko zó ko ráb bi té te lét. Meg ál la pí tá sa sze rint
ugyan is ta gad ha tat lan, hogy a nyu ga ti po li ti kát to vább ra is a de mok rá cia nyel ve és
iko nog rá fi á ja ural ja. Ez a po li ti ka azon ban elitista jel le gû, to váb bá a tech nok rá cia ide -
ál jai és in téz mé nyei se gít sé gé vel be lül rõl bom laszt ja ezt a de mok ra ti kus hom lok za tot.
A hely zet má sutt is ez; a tech nok rá cia min de nütt al kal maz ko dik a he lyi vi szo nyok hoz.
En nek kö vet kez té ben a kü lön bö zõ ipa ri tár sa dal mak ban a tech nok rá cia kü lön bö zõ tí -
pu sai jön nek lét re. Ezek egyi ke sem tisz ta for ma, Roszak fat  tyú (bastar di zed) tech -
nok rá ci á nak ne ve zi õket. A nyu ga ti vál to zat lágy tech nok rá cia, mely a bõ ség gel és
ma ni pu lá ci ó val in teg rál, a ke let-eu ró pai kol lek ti vis ta va ri áns el len ben ter ror ral, va la -
mint ke mény represszív ide o ló gi ai kont rol lal. Roszak a torz tech nok rá ci ák hoz azo kat
so rol ja, ame lyek ben a tech no ló gi ai im pe ra tí vusz ras  szis ta és na ci o na lis ta ide o ló gi á val
ke ve re dik. Eb be a tí pus ba tar to zott a ná ci Né met or szág. Vé gül jel leg ze te sen har ma dik
vi lág be li for má nak tart ja az ope rett-tech nok rá ci á kat, ahol a kor mány zó elit preinduszt-
riális kör nye zet ben pró bál ja meg te rem te ni a mo dern tech no ló gia szi ge te it. A vál to za tok
kö zös jel lem zõ je a tech no ló gi ai ha té kony ság ra tö rek vés, ame lyet azon ban na gyon el -
té rõ ha tás fok kal tud nak csak megvalósítani.44

Roszak po li ti kai op ci ó ja az új élet for ma mo del lek re épü lõ, erõ sen transz cen dens
be ál lí tott sá gú kis kö zös sé gi tár sa da lom, amely al ter na tí vá kat tud fel mu tat ni az in duszt-
ri á lis-nagy vá ro si élet mód dal szem ben. En nek meg va ló sí tá sá ban sze rin te tá masz kod ni
le het az anar chis ta szo ci a lis ta tradíciókra.45 El kép ze lé se – mond ja – nem va la mi fé le
pri mi tív tör zsi ség hez va ló vis  sza té rést je lent, ha nem em ber lép té kû tech ni kát és er re
épü lõ kö zös sé gi sé get. (Roszak ké sõb bi mû ve i ben egy re erõ sebb a misz ti kus hang vé -
tel, ezek kí vül is es nek a tár gyalt kor sza kon, azon ban je lez ni kell, hogy po li ti kai el -
kép ze lé sei nem ma rad tak vissz hang ta la nul: a nyolc va nas évek ben meg erõ sö dõ zöld
moz gal mak egyik ide o ló gi ai for rá sát je len tet ték.)

PO LI TI KAI GON DOL KO DÁS MA GYAR OR SZÁ GON

Alig ha kell kü lö nö seb ben bi zony gat ni, hogy Ma gyar or szá gon a hat va nas évek ben a
gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai hely zet alap ve tõ en kü lön bö zött a nyu ga ti tól. A bõ -
ség tár sa dal ma itt az ide o ló gi ai szö ve gek ben is csak mint meg va ló sí tan dó cél je lent
meg. Mind azo nál tal a nyu ga ti új bal ol dal vi tái és el kép ze lé sei itt sem ma rad tak vissz -
hang nél kül. Po li ti kai vi ták ról ab ban az ér te lem ben, hogy ben nük kü lön bö zõ po li ti kai
op ci ók je len tek vol na meg – aho gyan az Ame ri ká ban és Nyu gat-Eu ró pá ban tör tént –
nem le he tett szó, a po li ti kai gya kor lat és el mé let a párt mo no pó li u ma volt. Azon ban,

mi u tán az MSZMP 1962-es VIII. párt kong -
res  szu sa ki mond ta, hogy Ma gyar or szá gon
meg szûn tek a tõ kés res ta u rá ció fel tét elei,
a tár sa da lom tu do mány ok bi zo nyos moz -
gás tér re tet tek szert.46 Vál to zás kö vet ke zett

43 Roszak (1973) 20. p.

44 Uo. 38–44. p.

45 Uo. 388. p.

46 Csiz ma dia (1995) 17–77. p.
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be az MSZMP kultúr- és tu do mány po li ti ká já ban, il let ve az ér tel mi ség hez va ló vi szo -
nyá ban. Az Agi tá ci ós- és Pro pa gan da Osz tály, va la mint a Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Osz tály és a Kul túr po li ti kai Mun ka kö zös ség a Po li ti kai Bi zott ság szá má ra ké szí tett
1964–65-ös anya gok ban meg fo gal maz ta azt az el kép ze lést, hogy a párt nak az ér tel mi ség
meg nye ré se ér de ké ben ösz tö nöz nie kell a tár sa da lom tu do má nyos vitákat.47 Az 1964-es
párt ha tá ro zat egy fe lõl dek la rál ta a té ma vá lasz tás sza bad sá gát, más fe lõl pe dig le szö gez -
te, hogy az nem sért he ti meg a párt el ve it és gya kor la tát. Azt re mél ték, hogy a vi ták
hoz  zá fog nak já rul ni a mar xis ta pár tos ság nö ve ke dé sé hez, eme lik a mar xis ta–le ni  nis ta
ide o ló gia szín vo na lát. A leg in kább ide o ló gi ai és po li ti kai töl tet tel bí ró két tu do mány,
a szo ci o ló gia és a fi lo zó fia szá má ra ez zel meg nyílt a le he tõ ség ar ra, hogy tu do má nyos
szak kér dé sek kel fog lal koz zék. A szak iro da lom ban – kü lö nö sen a gaz da sá gi re form -
mal kap cso la tos vi ták ide jén – fel buk kan tak bi zo nyos po li ti kai el kép ze lé sek, ame lye ket
nyíl tan meg fo gal maz ni nem le he tett, rej tett üze net ként a „so rok kö zött” je len tek
meg, az ol va só nak kel lett de kó dol nia õket. A dol got ne he zí tet te, hogy a moz gás tér a
párt ban zaj ló frak ció har cok ak tu á lis ál lá sá nak meg fe le lõ en vál to zott, amit több nyi re
egyes szer kesz tõk le vál tá sa, a pub li ká lás le he tõ sé ge i nek szû kí té se jel zett a ko ra be li
ér tel mi ség szá má ra.

A kö vet ke zõk ben a fo lyó irat vi tá kat nem fog juk rész le te sen is mer tet ni és ele mez ni,
ben nün ket ezek bõl ugyan is csak a té mánk szem pont já ból re le váns pon tok ér de kel nek.
Az el sõ, az el ide ge ne dés-vi ta a Va ló ság ban zaj lott le 1964–65-ben, Hegedüs And rás,
a fo lyó irat ak ko ri – egy év vel ké sõbb már le is vál tott – fõ szer kesz tõ je kez de mé nyez te.
Kez de tei vol ta kép pen még 1962-re nyúl tak vis  sza, ami kor Vaj da Mi hály Kom mu niz mus
és el ide ge ne dés cím mel elõ adást tar tott a Fi lo zó fi ai In té zet tu do má nyos ülés sza kán.
1962 azért is je len tõs dá tum, mert eb ben az év ben je lent meg Marx Gaz da sá gi-fi lo -
zó fi ai kéz irat ok cí mû fi a tal ko ri írá sa ma gyar nyel ven. Ez a so ká ig lap pan gó és elõ ször
csak az öt ve nes évek ben pub li kált mû nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem kül föld ön is
fel ka var ta a ka no ni zált mar xiz mus ál ló vi zét, és nagy vi ta in dult ar ról, hogy me lyik
Marx az au ten ti kus szer zõ, a fi a tal fi lo zó fus, vagy az idõs köz gaz dász, il let ve ho gyan
vi szo nyul nak egy más hoz a két pe ri ó dus írá sai. Ma gyar or szá gon Luk ács György és ta -
nít vá nyai ezt kö ve tõ en tûz ték ki cé lul a „vis  sza Marx hoz” jel szó je gyé ben a mar xiz mus
re ne szán szát. Az el ide ge ne dés az em lí tett fi a tal ko ri Marx-írás köz pon ti fo gal ma volt,
s a vi ta ar ról folyt, hogy lé te zik-e ez a szo ci a liz mus ban.

A Va ló ság-vi ta el sõ szer zõ je, a fi a tal nem ze dék hez és a Luk ács-ta nít vá nyok kö ré -
hez tar to zó Almási Mik lós – mi u tán de fi ni ál ja a fo gal mat – írá sá ban ar ra a kö vet kez -
te tés re jut, hogy az el ide ge ne dés a szo ci a lis ta tár sa da lom nak is lé te zõ je len sé ge: „Ma
még leg több ször csak ott tar tunk, hogy sejt jük, kí sér le tez zük azo kat a gaz da sá gi-tár -
sa dal mi for má kat, me lyek a szo ci a liz mus egész sé ges fej lõ dé sé nek me ne tét gyor sít hat -
ják. Nem mond hat juk te hát, hogy a köz vet len – gaz da sá gi és köz éle ti – de mok rá ci á -
nak a ki épí té sé ben már túl ju tot tunk a sze mé lyi kul tusz ál tal oko zott tor zu lá so kon.
Eb ben az irány ban ha la dunk, de az el ide ge -
ne dés anya gi-tár sa dal mi szer ke ze te a ma 47 Lehmann (2003).
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je len sé ge is.”48 Ezt tel je sen a meg szün tet ni nem le het, hi szen a mo dern tár sa da lom és
gaz da ság nem kép zel he tõ el bo nyo lult mun ka meg osz tás nél kül, ám ha tá sa csök kent -
he tõ. Gyógy szer ként Almási a ha té kony tár sa dal mi cse lek vést, a tár sa dal mi fo lya ma -
tok ban va ló sze mé lyes rész vé telt ajánl ja. Vol ta kép pen a nyu ga ti új bal ol da li vi ták ban
ek ko ri ban gya kor ta fel me rü lõ és a Ju go szlá vi á ban is al kal ma zott munkásönigazgatás
gya kor la tá ra cé loz, jól le het ma gát a fo gal mat nem mond ja ki: „[…] ha a mun kás nak
al kal ma nyí lik mun ká ja szer ve ze ti fel tét ele i nek for má lá sá ra, ha va la mi lyen fó ru mon
be le szól hat az ál ta la ter melt áru elõ ál lí tá sá ba, üze mé nek »politikájába«, gaz da sá gá ba,
sa ját élet fel tét ele i nek for má lá sá ba – azon nal csök ken az el ide ge ne dés hatása.”49 Ez -
után a szer zõ a Gaz da sá gi-fi lo zó fi ai kéz irat ok ra hi vat koz va bí rál ja a fran cia mar xiz -
must, mi vel az nem tesz kü lönb sé get el do lo gi a so dás és el ide ge ne dés kö zött. En nél
azon ban fon to sabb az a ki té tel, mely ben az ún. szo ci a lis ta kis pol gá ri ság kér dé sé hez
szól hoz zá. Eb ben Er dei Fe renc nek a Kri ti ká ban 1963-ban meg je lent írá sá ra hi vat koz va
vis  sza uta sít ja azt a né ze tet, mely a nö vek võ sze mé lyi fo gyasz tás ban a szo ci a liz mus tól
ide gen je len sé get lát. Ezt a kér dés kört ös  sze köt ve az el ide ge ne dés prob le ma ti ká já val,
a bü rok rá ci á ban, nem pe dig a fo gyasz tás ban je lö li meg a szo ci a lis ta el ide ge ne dés
egyik le het sé ges for rá sát: „Mi a kis pol gá ri ten den ci ák mö gött – a vi tá ban fel me rül tek
mel lett – el sõ sor ban az el ide ge ne dés ru gó it érez zük. Mert ön ma gá ban az anya gi-tár -
sa dal mi le he tõ ség, az élet szín vo nal emel ke dé se még nem ok vet le nül ve zet nyárs pol -
gá ri ság hoz. A frigidaire és TV bir to ká ban is le het va la ki for ra dal már. Ak kor vá lik kis -
pol gár rá, ha ér dek lõ dé sé nek, te vé keny sé gé nek túl nyo mó há nya dát vagy ép pen lé nye -
gét ezek nek a ja vak nak a meg szer zé se, él ve ze te, az ez zel va ló rep re zen tá lás töl ti ki.
Ab ban a pil la nat ban, ami kor az egyén tár sa dal mi ér dek lõ dé sét, cse lek vé sét bü rok ra -
ti zál juk, mi kor túl mé re te zett in téz ke dé se ink nyo mán hát tér be szo rul tár sa dal mi ön te -
vé keny sé ge – ezek a pusz tán anya gi cé lok önál ló sul nak, ön cél lá változnak.”50

A vi tá ban két ál lás pont ala kult ki. Egyik ol da lon Al más inak azt a té zi sét vi tat ták,
hogy az el ide ge ne dés a szo ci a liz mus ter mé sze té bõl kö vet ke zõ je len ség, s ez zel szem -
ben azt a né ze tet han goz tat ták, hogy a szo ci a lis ta tár sa da lom még lé te zõ ka pi ta lis ta
ma rad vá nya i nak és zár vá nya i nak a kö vet kez mé nye ként van nak bi zo nyos el lent mon -
dás ok, ám ezek nem azo no sak a ka pi ta liz mus ból is mert el ide ge ne dés sel; te hát szo ci -
a lis ta el ide ge ne dés nem lé te zik. Ezt az ál lás pon tot kép vi sel te a vi tát le zá ró Kos suth
klub be li an ké ton, il let ve 1965-ös köny vé ben Vö rös Gyula,51 il let ve Fukász György.52

Lick Jó zsef sze rint a szo ci a liz mus ban van el ide ge ne dés, azon ban ez nem azo nos a ka -
pi ta liz mus ban létezõvel.53 A má sik ál lás pont kép vi se lõi Almási vé le mé nyét tá mo gat ták.

Ezek kö zé tar to zott Ágh At ti la, aki sze rint
az el ide ge ne dés kér dé sét for má ció el mé le ti
szem pont ból kell meg kö ze lí te ni. Sze rin te
is lé te zik szo ci a lis ta el ide ge ne dés, en nek
for rá sa ugyan is az áru ter me lés, mert a szo-
ci a liz mus ban egy szer re van je len terv gaz -
dál ko dás és áru ter me lés, il let ve a ket tõ el -

48 Almási (1964) 10. p.

49 Uo. 12. p.

50 Uo. 17. p.

51 Vi ta… (1965), 5. p, il let ve Vö rös (1965).

52 Fukász (1964) 51. p.

53 Lick (1964) 35–36. p.
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lent mon dá sa. Ugyan ak kor bí rál ja Almási ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té sét és azt a fel té -
te le zést, hogy a participáció, a tár sa dal mi rész vé tel el len sze re le het a szo ci a lis ta el ide -
ge ne dés nek, ugyan is azt ki küsz öböl ni sze rin te csak a mun ka meg osz tás meg szün te té -
sé vel lehetne.54

A Luk ács-ta nít vány Már kus György köz ve tett mó don szólt hoz zá a vi tá hoz Marx
fi a tal ko ri mû ve it elem zõ tanulmányában.55 Már kus eb ben az írá sá ban 1966-os Mar xiz -
mus és „ant ro po ló gia” cí mû köny vé nek gon do la ta it elõ le gez ve meg, a mar xi élet mû
lé nye gé nek a tör té ne ti ant ro po ló gi ai meg kö ze lí tést tar tot ta. Marx fi a tal ko ri mû vei
azért fon to sak, mert ezek ben exp li cit mó don ki fej ti azo kat a fi lo zó fi ai ál lás pon to kat,
ame lye ket a Tõ ké ben alá ren del a köz gaz da sá gi meg kö ze lí tés nek. Er re a meg fo gal ma -
zás ra azért ér de mes fel fi gyel ni, mert eb ben vol ta kép pen már ben ne van az Über haupt-
könyv egyik alap gon do la ta, az eman ci pá ci ós mar xi fi lo zó fia és a mar xi köz gaz da ság -
tan köz ti el lent mon dás kö zép pont ba ál lí tá sa. Már kus bí rál ta azt a meg kö ze lí tést,
amely a mar xiz mus lé nye gé nek a ter mé szet tu do má nyi tör vény sze rû ség min tá já ra ér -
tel me zett tár sa da lom tu do má nyi tör vény sze rû sé get tart ja. Ez ugyan is fa ta liz mus hoz
ve zet, és szem ben áll az em be ri sza bad ság ra vo nat ko zó mar xi in ten ci ó val. Már kus ta -
nul má nya vé gén le szö ge zi: a mar xiz mus min de nek elõtt sa já tos mód szert je lent. Ez
a mo tí vum is mét csak elõ re mu tat: ugyan is eb ben már ben ne van 1968-as, a mar xiz -
mus plu ra lisz ti kus fel fo gá sát ki fej tõ ta nul má nyá nak alap gon do la ta.

Az el ide ge ne dés-vi tá nak min den eset re volt leg alább is egy po li ti kai kö vet kez mé -
nye: az 1964-es Ide o ló gi ai Kon fe ren cia el ma rasz tal ta a fo lyó ira tot, a fõ szer kesz tõt,
Hegedüs And rást pe dig Op ti ma li zá lás és hu ma ni zá lás cí mû ta nul má nya mi att re vi -
zi o nis tá nak mi nõ sí tet te. A fo lyó irat élé re át me ne ti leg Ortutay Gyu lát ne vez ték ki, akit
ez év no vem be ré ben Wirth Ádám vál tott fel. A fo lyó irat még eb ben a hó nap ban újabb
vi tát in dí tott, amely nek tár gya az ant ro po ló gia volt. Ez is hó na po kon ke resz tül tar -
tott, és a Va ló sá gon kí vül más fo lyó irat ok ra is ki ter jedt. En nél szá munk ra azon ban ta -
nul sá go sabb az az elõbb em lí tett írás, ame lyet Hegedüs And rás még fõ szer kesz tõ ként
a Va ló ság 1965/3-as szá má ban pub li kált Op ti ma li zá lás és hu ma ni zá lás cím mel, és
ame lyet az irá nyí tá si rend szer kor sze rû sí té sé rõl in dí tan dó vi ta be ve ze tõ jé nek szánt.
A tár gyalt prob lé má nak, amely vis  sza kö szönt az Überhaupt-könyvben, nyil ván va ló
mó don po li ti kai-po li to ló gi ai fel hang jai vol tak, amen  nyi ben kü lön bö zõ po li ti kai és irá -
nyí tá si mód sze re ket ve tett ös  sze. A fõ szem pont – amint azt már a cím is jel zi – a ha té -
kony ság op ti ma li zá lá sá nak és az eman ci pá ci ó nak a vi szo nya volt. Hegedüs ös  sze ha son -
lí tot ta az egy sze mé lyi ve ze tést a bi zott sá gi irá nyí tás sal, s ar ra a kö vet kez te tés re ju tott,
hogy a bi zott sá gi for ma ön ma gá ban még nem ga ran ci á ja a na gyobb fo kú de mok rá -
ci á nak, mert sok szor a bü rok rá cia me leg ágya. Ez nyil ván va ló po li ti kai kri ti ka volt.
Hegedüs a bi zott sá gi for mát a köz vet len de mok rá ci á val ál lí tot ta szem be: „Az éssze rû
ke re tek kö zött tar tott bi zott sá gi mód szer mel lett két, egy más sal lát szó lag el len té tes
ten den ci át kel le ne ös  sze egyez tet ni és ki -
fej lesz te ni: ré szint a köz vet len de mok rá cia
for má it al kal maz ni min den eset ben, ahol

54 Ágh (1964) 60. p. 

55 Már kus (1964) 9–26. p.

FORRADALOM, ÉLETMÓD, HATALOM, KULTÚRA 219



er re re á lis le he tõ ség van (ha ez nem sér ti az op ti ma li zá lás kö ve tel mé nyét), ré szint be -
csü le tet sze rez ni a ko moly mun ká ra és is me ret re ala pu ló egyé ni szak vé le mé nyek nek,
a dön té sek kor sze rû szín vo na lú szak mai elõ ké szí té sé nek. […] Ma ga az élet, az ele ven
tár sa dal mi szük ség let kö ve te li a di a lek ti kus szem élet mó dot; a kép vi se le ti és a köz vet -
len de mok rá cia for má i nak fej lesz té sé vel egyi de jû leg a sze mé lyes fe le lõs ség je len tõ sé -
gé nek nö ve lé sét és a fe le lõs ség vál la lás meg be csü lé sé nek fokozását.”56

Az írás vé gén a szer zõ – aki nyil ván va ló an is mer te a té má val kap cso la tos nyu ga ti
bal ol da li szo ci o ló gi ai iro dal mat – ki tért a szo ci a lis ta me ne dzse rek és szak ér tõk prob -
lé má já ra, s föl ve tet te azt a kér dést, hogy ezek a szo ci a liz mus ban is ké pez het nek-e pri -
vi le gi zált tár sa dal mi ré te get. Ezt na gyon is re á lis le he tõ ség nek tar tot ta: „Egy na gyon
el ter jedt se ma ti kus-dog ma ti kus ál lás pont sze rint a szo ci a liz mus ban csak tech ni kai
alá- és fö lé ren delt sé gi vi szony ról be szél he tünk, mert a szo ci a lis ta tu laj don vi szony ok
lé te zé se a sze mé lyi füg gõ ség min den fé le faj tá ját ki zárt tá te szi. Eb ben az ál lás pont ban –
a mar xiz mus sal szö ges el len tét ben – a tu laj don vi szony ok, re á lis lé te zé sük tõl füg get -
le ned ve mint jo gi vi szo nyok je len nek meg. A tény le ges tár sa dal mi hely zet ben ugyan is,
min de nek elõtt a konk rét mun ka, a ke re set, az em be rek kép zett sé gé nek és ké pes sé -
gé nek kü lönb sé ge, to váb bá a ve ze tõi te vé keny ség szük ség sze rû el kü lö nü lé se kö vet kez -
té ben új ra meg új ra meg te rem tõ dik a le he tõ sé ge a sze mé lyi alá ren delt ség kialakulásá -
nak.”57

Vé gül is Hegedüs ta nul má nya a tech nok rá cia prob lé má já nak egyik ko rai ma gyar
fel ve té se volt. Ez a prob lé ma az tán az egy év ti zed del ké sõb bi Konrád–Szelényi-könyv
köz pon ti kér dé se lett.

1968 ma gyar vi szony lat ban nem csak a po li ti kai ese mény tör té net mi att ér de kes,
ha nem azért is, mert a cseh szlo vá ki ai és nyu gat-eu ró pai ese mé nyek és a gaz da sá gi re -
form kö rü li vi ták ha tá sá ra az idõ szak szo ci o ló gi ai és fi lo zó fi ai írá sa i ban fel erõ sö dött
a po li ti kai di men zió. Po li ti kai ese mény tör té net és el mé le ti ref le xió le he tõ sé ge és mód -
ja per sze ös  sze füg gött, ezért rö vi den ki kell tér nünk en nek az év nek né hány ese -
mény tör té ne ti vo nat ko zá sá ra. Min de nek elõtt a két tár sa da lom tu do mány, a fi lo zó fia
és a szo ci o ló gia hely ze té ben be állt vál to zá sok ra kell utal ni. Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da
Bi zott ság már 1968-at meg elõ zõ en is több ször fog lal ko zott a Hegedüs And rás ve zet -
te Szo ci o ló gi ai Ku ta tó cso port és a Fi lo zó fi ai In té zet hely ze té vel. A Szo ci o ló gi ai Ku ta -
tó cso port tal kap cso lat ban min de nek elõtt Hegedüs te vé keny sé gét kri ti zál ták, aki nek
1968-as mun kás sá ga újabb bí rá lat ra adott okot, mert eb ben az év ben meg je lent írá sa it,
min de nek elõtt a Kor társ ban 1968 jú ni u sá ban A tár sa dal mi fej lõ dés al ter na tí vá i ról
cím mel pub li kált ta nul má nyát az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság po li ti ka i lag és
ide o ló gi a i lag ag gá lyos nak mi nõ sí tet te. A párt szer ve ket ag gasz tot ták a dog ma ti kus és
a re form szárny kö zöt t a Fi lo zó fi ai In té zet ben zajló vi ták. Vé gül is a két fron tos harc

tak ti ká já nak meg fe le lõ en mind két fe let el -
marasztalták.58

Az 1968. au gusz tu si prá gai be vo nu lás
után már bi zo nyos sze mé lyes re tor zi ók ra is

56 Hegedüs (1965) 19. p.

57 Uo. 32. p.

58 Lehmann (2003).
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sor ke rült. A be vo nu lás ide jén a ju go szlá vi ai Korcsulán egy fi lo zó fia kon fe ren ci án részt -
ve võ fi lo zó fu sok az AFP fran cia hír ügy nök ség nek adott in ter jú ban el ítél ték a be vo -
nu lást, s az ezt ki mon dó nyi lat ko za tot öten alá ír ták: Heller Ág nes, Már kus György,
Már kus Má ria, Sós Vil mos és Tordai Zádor.59 Ugyan ak kor a Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té -
zet párt tag gyû lé sén is el ítél ték a be vo nu lást. Az alá írók kö zül a párt ta go kat ki zár ták
a párt ból, va la men  nyi alá író el len ál la mi fe gyel mi vizs gá la tot in dí tot tak, el til tot ták
õket a kül föl di uta zá sok tól, il let ve pub li ká ci ós kor lá to zá so kat lép tet tek ve lük szem ben
élet be. Azon ban egyéb ad mi niszt ra tív in téz ke dés re nem ke rült sor, az az ál lás pont fo -
gal ma zó dott meg, hogy a jobb ol da li re vi zi o nis ta fi lo zó fu so kat po li ti kai vi tá ban kell le -
gyõz ni. Hegedüs And rást vi szont el tá vo lí tot ták a Szo ci o ló gi ai Ku ta tó cso port élé rõl.
Ez zel egy idõ ben – is mét csak a két fron tos harc szel le mé ben – a dog ma ti ku sok ve zér -
alak já nak tar tott Szi ge ti Jó zse fet le vál tot ták a Fi lo zó fi ai In té zet igaz ga tói poszt já ról.
A hely zet min den eset re az 1973-as fi lo zó fus pe rig még nem moz dult el egy ér tel mû en
és vég ér vé nye sen a rep res  szió irá nyá ba. 

Hegedüs And rás nak A tár sa dal mi vál to zás al ter na tí vá i ról cí met vi se lõ, már
em lí tett, a párt szer vek fi gyel mét fel kel tõ ta nul má nya te hát még az au gusz tu si ese mé -
nyek elõtt je lent meg. Eb ben a már tár gyalt Op ti ma li zá lás és hu ma ni zá lás cí mû írás
gon do lat me net ét foly tat ta. A ki in du ló pont há rom le het sé ges ha tal mi struk tú ra meg -
kü lön böz te té se: az össz tár sa dal mi ér de ket kép vi se lõ cent ra li zált szak igaz ga tás, a tár -
sa dal mi ön igaz ga tás, il let ve az el sõ ket tõ kom bi ná ci ó ja, ame lyet Hegedüs a weberi ter -
mi no ló gi át fel hasz nál va de fi ni ál: ez a szak igaz ga tá si ha ta lom és tár sa dal mi ura lom
kom bi ná ci ó ja. A ti po ló gi át a há rom tí pus tör té ne ti be mu ta tá sa kö ve ti. Az össz tár sa -
dal mi ér de ket kép vi se lõ szak igaz ga tás jel leg ze tes pél dá ja ként a Szov jet unió és a ke let-
eu ró pai né pi de mok rá ci ák je len nek meg. A leg fõbb ta nul ság eb ben a vo nat ko zás ban
a szer zõ ér ve lé se sze rint az, hogy szak kép zett bü rok rá ci á ra a szo ci a liz mus nak is szük-
sé ge van. Ugyan ak kor lé nye ges, hogy a moz gal mi ká de rek és a mû sza ki ér tel mi ség
mel lett meg je lent ne ve tõ har ma dik ként a szo ci a lis ta me ne dzser figurája.60 Hegedüs
sze rint en nek az igaz ga tá si-ha tal mi struk tú rá nak a leg fõbb ne ga tí vu ma az, hogy az ap-
pa rá tu sok ká der ál lo má nyát adó ke let-eu ró pai kom mu nis ta pár tok ban jól meg fi gyel he tõ
ten den cia a pár ta gok kö zött a köz  vet len ter-
me lõk – va gyis a mun ká sok és pa rasz tok –
szám ará nyá nak csök ke né se. Ez a meg ál la -
pí tás a bü rok ra ti kus szo ci a liz mus egy ér tel -
mû kri ti ká ja, s ezt ol vas va vi lá gos sá vá lik,
hogy az Agi tá ci ós és Pro pa gan da  Bi zott ság
mi ért is tar tot ta ag gá lyos nak az írást. He -
gedüs sze rint a tár sa dal mi ön igaz ga tás Ju -
go szlá vi á ban ki dol go zott mo dell je en nek az
el sõ tí pus nak a hi bá it pró bál ta meg ki kü -
sz öböl ni. Az ered mé nye ket azon ban am bi -
va lens nek tart ja, mert úgy íté li meg, hogy

59 A nyi lat ko zat szö ve ge a kö vet ke zõ: „Mint a szo ci a lis -

ta rend szer fej lõ dé sé ért fe le lõs mar xis ták és kom mu nis -

ták, úgy vél jük, hogy a Var sói Szer zõ dés bi zo nyos tag ál -

la ma i nak be avat ko zá sa ko moly ve szélyt je lent a szo ci a liz -

mus fej lõ dé sé re és a mar xi el mé let meg új ho dá sá ra, amely

az utób bi idõ ben kez dõ dött meg. Bár mi lyen kö vet kez mé -

nye ket is von ma ga után, kö te les sé günk nek tart juk, hogy

min dent meg te gyünk a hi te les szo ci a liz mus és a tény le -

ges szo ci a lis ta de mok rá cia fej lõ dé sé ért. In Csiz ma dia ösz  -

sze áll. (1995) 13. p.

60 Hegedüs (1968) 847. p. 
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a ju go szláv mo dell ben a he lyi ter me lé si egy sé gek ben a me nedzs ment lé nye gé ben
meg tar tot ta dön té si po zí ci ó ját, mi köz ben a dön té sek fe le lõs sé ge az ön igaz ga tá si
szer vek hez ke rült át. Ezért van szük ség a har ma dik tí pus ra, amely ben a szak igaz ga -
tá si ap pa rá tu sok ha tal mát a köz vet len ter me lõk ural má nak kell kont rol lál nia. En nek
alap ve tõ fel té te le az, hogy a köz vet len ter me lõk az ap pa rá tus el len õr zé sé re füg get len
szak ér tõ ket tud ja nak al kal maz ni. (Mint majd lát ni fog juk, a Bence–Már  kus–Kis-féle
Überhaupt-könyv a köz vet len ter me lõk tár sa dal má nak meg va ló sít ha tó sá gá val fog lal -
ko zó ré szé ben át ve szi ezt a kon cep ci ót.) Hegedüs írá sa az ide o ló gi ai anatémát a párt
sze re pé re vo nat ko zó kon cep ci ó já val vál tot ta ki. A szer zõ sze rint ugyan is meg érett a
hely zet ar ra, hogy a le ni ni párt ha tal mi té nye zõ bõl a szak igaz ga tá si ap pa rá tus fö lött
kont rollt gya kor ló tár sa dal mi ha ta lom esz kö zé vé vál jék. Hegedüs sze rint Ma gyar or -
szá gon er re a lé pés re ki vá ló al kal mat je lent az új gaz dál ko dá si rend szer be ve ze té se:
„Eb bõl a szem pont ból is rend kí vül je len tõs nek te kint het jük az új gaz dál ko dá si
rend szer be ve ze té sét, il let ve az ezért ki bon ta ko zó moz gal mat. Még ak kor is, ha ez el -
sõ sor ban nem is azt bi zo nyít ja, hogy az új hely zet ad ta tár sa dal mi cé lok és szük ség le -
tek már vi lá go san meg fo gal ma zód tak, ha nem in kább ar ról az erõ rõl ta nús ko dik,
amely a ki ala kult vi szo nyok elem zé sét kö ve te li a pár ton be lül és ar ról a ha tá ro zott
szán dék ról, amely a tár sa dal mi ha la dás ér de ké ben haj lan dó a leg mes  szebb re me nõ
vál toz ta tá sok ra is.”61

Hegedüs And rás írá sá nak po li ti kai re for mot sür ge tõ hang vé tel e jól il lesz ke dik az
egy hó nap pal elõbb, a Kor társ má ju si szá má ban meg je lent Luk ács György-in ter jú hoz.
Eb ben az idõs fi lo zó fus ki fej tet te, hogy a „vis  sza Marx hoz” fel fo gás je gyé ben szük -
ség van a mar xis ta fi lo zó fia plu ra li zá lá sá ra: „Elõ re mi csak azt mond hat juk meg, hogy
vis  sza kell tér ni a mar xiz mus alap ja i hoz, és most kö vet ke zik az az idõ szak, amely ben
az em be rek ex pe ri men tál nak és meg vi tat ják a prob lé má kat. […] Én, amennyi ben mó -
dom ban volt kom pe tens elv tár sak kal be szél ni, min dig azt a vé le ményt kép vi sel tem,
ad ja nak szó lás sza bad sá got en nek a mar xis ta ál lás pont nak is, mint egyik vé le mény nek
a mar xiz mu son be lül, és te kint sük a le he tõ sé ge ket úgy, mint a most meg in dult, épp
a mar xiz mus be csü le té nek tel jes hely re ál lí tá sá ért ví vott te o re ti kus harc fon tos pe ri ó -
du sát, amely ben min den jó szán dék nak szó lás sza bad sá got kell ad ni, és bíz zuk a tör -
té nel mi té nyek re, mely né ze tek fog nak mint iga zi mar xis ta né ze tek, vé gül megszilár -
dulni.”62

A fo lyó irat jú li u si szá má ban Luk ács ta nít vá nya, Már kus György ugyan ez zel a té -
má val foglalkozott.63 Heller Ág nes 1968 no vem be ré ben – te hát már a kor csu lai alá írás
után – az Új Írás ban szólt hoz zá a mar xiz mus stá tu sá ról szó ló vi tá hoz. Õ azt a nyu -
ga ti mar xiz mus-kri ti ka ál tal sok szor han goz ta tott vé le ményt fo gal maz ta meg kér dés

for má já ban, hogy va jon üd vözü lés tan-e a
marxizmus.64 Vá la szá ban ar ra a kö vet kez -
te tés re ju tott, hogy a mar xiz mus nem te -
kint he tõ va la mi fé le kriptoteológiának,
mert nem té te lez fel a tör té ne lem mö gött

61 Hegedüs (1968) 853. p. 

62 Gyer tyán–Si mon (1968) 748. p. 

63 Már kus (1968).

64 Heller (1968) 103–105. p. 
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mû kö dõ transz cen dens erõ ket, vi szont bi zo nyos ér te lem ben te kint he tõ evi lá gi meg -
vál tás tan nak, mert az em be ri nem be li lé nyeg meg va ló sí tá sát, az el ide ge ne dés le küz -
dé sét tû zi ki cé lul. Egyé ni szem pont ból azok, akik a mar xiz must vá laszt ják, ér tel met
ta lál nak eb ben a vá lasz tás ban, ez az ér te lem adás azon ban megint csak nem azo nos
a val lá si meg vál tás ta nok ból is mert túl vi lá gi bol dog ság gal.

Po li ti ka el mé le ti té mát dol go zott fel Luk ács A de mok ra ti zá ló dás je le ne és jö võ je
cí mû, ere de ti leg né me tül meg írt 1968-as es  szé je. Jól le het – mint azt Vaj da György visz  -
sza em lé ke zé se ré vén tudjuk65 – a mes te rük nél jó val ra di ká li sabb ta nít vá nyok szá má ra
ez az írás csa ló dást je len tett, mind azo nál tal Luk ács eb ben még is csak a ke let-eu ró pai
bü rok ra ti kus szo ci a liz mus sal szem ben ál ló po li ti kai mo dellt raj zolt fel. Ki in du ló pont ja
az, hogy a szo ci a lis ta or szá gok szá má ra nem re á lis vá lasz tá si le he tõ ség a nyu ga ti tí -
pu sú pol gá ri de mok rá cia, mert az adott nem zet kö zi kons tel lá ci ó ban ez fel tét le nül egy
gö rög or szá gi hoz ha son ló po li ti kai puc  csot, a tá bor no kok ural mát eredményezné.66

A nyu ga ti de mok rá ci á ról Luk ács egyéb ként a nyu ga ti új bal ol dal egyes alak ja i hoz na -
gyon ha son ló an vé le ke dik: manipulatív psze u do de mok rá ci á nak tartja.67 Sze rin te a szo -
ci a lis ta or szá gok nak a sztá li nis ta bü rok ra ti kus szo ci a liz mus és a va ló di szo ci a lis ta de -
mok rá cia kö zött kell vá lasz ta ni uk, amely az 1917-es ta nács rend szer ha gyo má nya i hoz
vis  sza nyú ló köz vet len de mok rá ci át je len ti. Az írás ban Luk ács tõ le szo kat la nul éles
hang nem ben bí rál ja a lé te zõ szo ci a liz mus gya kor la tát: „[…] a tö me gek ön te vé keny sé -
ge nem csak az úgy ne ve zett nagy po li ti ká ból tûnt el csak nem tel je sen, ha nem – mond -
hat nánk: el sõ sor ban – sa ját min den na pi éle tük sza bá lyo zá sá ból is. […] for má li san,
ver bá li san igen sok kér dés in té zõ dik a for má lis de mok rá cia va la mennyi sza bá lyá nak
be tar tá sá val (ál ta lá nos vá lasz tó jog, tit kos sza va zás stb.). Az elõ ze tes bü rok ra ti kus ma -
ni pu lá ció, a bü rok ra ti kus nyo más stb. azon ban már oly ha tal mas, hogy a sza va zá sok
ál ta lá ban úgy szól ván sem mit sem árul nak el a tö me gek va ló sá gos kí ván sá ga i ról, el len -
szen ve i rõl, han gu la ta i ról stb., hogy az 1917-es re á lis hely ze tet úgy kell te kin te nünk,
mint ami ré ges-rég a múlté.”68 Vég sõ konk lú zi ó ja azon ban még is csak az, hogy a párt
ve ze tõ sze re pé nek meg kell ma rad nia: „A mar xis ták sze mé ben már e ke vés, de alap -
ve tõ tény nyo mán is vi lá gos, hogy itt olyan ak ti vi tás ról van szó, amely nek szük ség -
kép pen csak a kom mu nis ta párt le het ter mé sze tes moz ga tó és ve ze tõ ereje.”69

A po li ti kai gon dol ko dás tör té ne té nek szem pont já ból ugyan csak fon to sak Ben ce
György és Kis Já nos 1968-ban és 1969-ben meg je lent írá sai. A két szer zõ a Luk ács-óvo -
da tag ja, il let ve a Luk ács-is ko lá hoz tar to zó
Már kus György ta nít vá nya volt.70 Ezek a
pub li ká ci ók vol ta kép pen a ha ma ro san meg  -
szü le tõ Überhaupt-könyv elõ ta nul má nyai
vol tak. Ben ce György írá sá ban Marcuse és
az új bal ol da li di ák moz ga lom vi szo nyát
elemzi.71 Ki in du ló pont ként rá mu tat ar ra,
hogy a nyu ga ti krí zis okai kö zött ki e melt
he lyen sze re pelt az egye te mek vál sá ga. A di   -

65 Csiz ma dia (1995) 39. p., il let ve 467. p. 5. jegy zet. 

66 Luk ács (1988) 58–59. p.

67 Uo. 43–44. p.

68 Uo. 163. p.

69 Uo. 192. p.

70 A Luk ács-is ko la, il let ve -óvoda vi szo nyát il le tõ en lásd

Csiz ma dia (1995) 29–31. p. 

71 Ben ce (1968).
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á kok alap ve tõ en az egye tem bü rok ra ti zá ló dá sa, az óri ás egye tem mint szer ve ze ti for -
ma el len til ta koz tak. Ben ce a nyu ga ti elem zõk höz ha son ló an hang sú lyoz za, hogy az
egye tem szak em ber gyár rá va ló át ala ku lá sa a ka pi ta liz mus ter mé sze té nek meg vál to zá -
sá ból kö vet ke zik. Az új bal ol dal nak a ke let-eu ró pai szo ci a liz mus hoz va ló vi szo nyát il -
le tõ en fon tos nak tart ja hang sú lyoz ni, hogy az új bal ol dal vol ta kép pen bal ról kri ti zál ja
a ke let-eu ró pai viszonyokat.72 (Ez a té ma az Überhaupt-könyv már idé zett be ve ze tõ -
jé ben kö szön majd vis  sza, ahol a szer zõk a ke le ti és nyu ga ti moz gal mak alap ve tõ
diszk re pan ci á já ra hív ják fel a fi gyel met.) Ben ce ezt kö ve tõ en nyo mon kí sé ri Marcuse
pá lya fu tá sát egé szen a hat va nas éve kig, ami kor is írá sa i ban a pes  szi mis ta hang nem
vá lik ural ko dó vá. A represszív to le ran ci á ról szó ló té zist azért kri ti zál ja, mert az a fej -
lett ipa ri tár sa dal mat egy di men zi ós ként áb rá zol va a fi lo zó fus gon dol ko dá sát is egy di -
men zi ós sá te szi. Ben ce sze rint ugyan is Marcusét ez aka dá lyoz za meg ab ban, hogy
ész re ve gye azo kat az új ka pi ta liz mus ál tal élet re hí vott ra di ká lis szük ség le te ket, ame -
lyek az új mun kás osz tály hoz kap cso lód nak. Eb bõl a gon do lat me net bõl min de nek elõtt
a ra di ká lis szük ség le tek és az új mun kás osz tály fo gal má ra ér de mes fel fi gyel ni, mert
ezek az Überhaupt-könyv gon do lat me net ének is köz pon ti ka te gó ri ái lesz nek. Ben ce
írá sá nak vég sõ konk lú zi ó ja min den eset re az, hogy az új bal ol dal nak túl kell lép nie
Mar cusén.

Kis Já nos 1969-es, Rej tett for ra da lom cí mû írá sa vol ta kép pen a Ben ce-ta nul mány
prob le ma ti ká ját foly tat ja. A szer zõ eb ben a váz lat nak szánt esz me fut ta tás ban ugyan is
az elõ zõ, az 1968-as év má ju sá nak fé nyé ben ve szi szem ügy re a fran cia di ák moz ga lom
te o re ti kus elõz mé nye it. Az elem zés két mû re kon cent rál. Serge Mallet Új mun kás osz -
tály cí mû 1963-as, il let ve André Gorz A mun kás osz tály stra té gi á ja és a neokapitaliz -
mus cí mû 1965-ös köny vé re. Kis sor ra ve szi ezek nek a mû vek nek sa já to san új bal ol da li
fo gal ma it a neokapitalizmustól és a for ra da lom ala nyá nak kér dé sé tõl az új mun kás -
osz tály és a ra di ká lis szük ség le tek kér dés kö ré ig. A gon do lat me net kö zép pont já ban az
a té tel áll, hogy az új mun kás osz tály ké pes sé ge i nek au to nóm mi vol ta hív ja élet re az
új mun kás osz tály al ko tó kre a ti vi tá sá ból fa ka dó ra di ká lis szük ség le te ket. Mind eb bõl
egye ne sen kö vet ke zik a rész vé tel, a participáció irán ti igény. Mi vel az új mun kás osz tály
ra di ká lis szük ség le te i nek ki elé gí té se nem le het sé ges a ka pi ta liz mus vi szo nyai kö zött,
fel me rül a vál toz ta tás mi ként jé nek prob lé má ja. A ha ta lom meg ra ga dá sá ra vo nat ko zó
jel szót át kell ér té kel ni. Ez nem je lent het töb bé a min den na pi cé lok fö löt ti vég célt, ha -
nem be kell il lesz te ni a min den na pi pra xis ba. Ez a lé nye ge a for ra dal mi re for mok
Gorz ál tal ki dol go zott po li ti ká já nak, ame lyet Kis azért tart fon tos nak, mert túl lép a
ré gi re vo lú ció–evo lú ció dichotómián, még pe dig oly mó don, hogy a ket tõt ös  sze kap -
csol ja. A rendszerátalakító cse lek vés nek a mun ka he lyek rõl kell ki in dul nia, ahol a
mun kás el len õr zés szer vei ré vén meg va ló sít ha tó az üze mi de mok rá cia, és fo ko za to san
ki ter jeszt he tõ az üze men kí vül re. Egy pon ton az evo lú ció mi nõ sé gi vál to zást, revo -

lutív jel le gû át ala ku lást eredményez.73 Kis
Já nos váz la tá nak a gon do lat me ne tei és
ka te gó ri ái is mét csak vis  sza kö szön nek az

72 Ben ce (1968) 97. p.

73 Kis (1969) 96. p.
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Überhaupt-könyvnek eze ket a kér dé se ket tár gya ló esz me fut ta tá sa i ban, az zal a nem
je len ték te len kü lönb ség gel, hogy ott a szer zõk sok kal kri ti ku sab ban szem lé lik az új
mun kás osz tály te ó ri á já hoz fû zött vá ra ko zá so kat.

Az új mun kás osz tály és a ra di ká lis szük ség le tek prob lé má ja mel lett egy har ma -
dik jel leg ze te sen nyu ga ti új bal ol da li to posz is fel buk kant az év ti zed vé gé nek írá sa i ban;
ez pe dig az élet mód for ra dal ma. Kenedi Já nos 1969-ben meg je lent es  szé jé ben a hippi -
mozgalmat ki fe je zet ten ami att tar tot ta fon tos nak, mert a sze re tet kö zép pont ba he lye -
zé sé vel új élet for ma mo dellt pró bál a fo gyasz tói élet for má val szem be ál lí ta ni, a hip pi
apo li ti kus ság vol ta kép pen a ha gyo má nyos po li ti zá lás csõd jé re adott válasz.74 Az élet -
mód for ra dal má nak prob le ma ti ká ját te o re ti kus igén  nyel Heller Ág nes és Vaj da Mi hály
fej tet te ki 1970 ok tó be ré ben meg je lent kö zös ta nul má nyá ban, ame lyet a Kor társ szer -
kesz tõ sé ge vi ta in dí tó nak szánt.75 Az írás ki in du ló pont ja az, hogy tu da to san kell tö re -
ked ni a min den na pi érint ke zé si for mák át ala kí tás ra, ugyan is a ha tal mi struk tú rák meg -
vál toz ta tá sa ön ma gá ban nem elég sé ges. A min den na pi érint ke zé si for mák ki kris tá lyo -
so dá si pont ja a csa lád, ezért a te en dõ ket a kom mu niz mus pers pek tí vá já ból szem lél ve
cél sze rû az élet mód meg vál toz ta tá sát ott kez de ni. Azon ban az ál la mi gyer mek ne ve lé si
in té ze tek fel ál lí tá sá ra vo nat ko zó utó pi kus kom mu nis ta el kép ze lé sek el hi bá zot tak, mi -
vel hely te len a gyer mek ne ve lés és a ne mek kö zöt ti kap cso lat szét vá lasz tá sa. Ez azon -
ban nem je len ti azt, hogy a pol gá ri mo no gám csa lád len ne az egyet len le het sé ges op ció.
Min de nek elõtt kü lönb sé get kell ten ni a pol gá ri csa lád gaz da sá gi és tár sa dal mi funk -
ci ó ja kö zött. A gaz da sá gi funk ció ma már ide jét múl ta, hi szen a csa lád nem ter me lé si,
ha nem fo gyasz tá si egy ség. El len ben na gyon is élõ a tár sa dal mi funk ció, amely nek lé -
nye ge a konform sze mé lyi ség tí pus új ra ter me lé se. A csa lád autoriter jel le ge azon ban
meg aka dá lyoz za, hogy a gyer mek meg ta nul jon kö zös ség ben él ni, s ugyan csak a csa -
lád az, amely lét re hoz za a tu laj do no si tudatot.76 A szer zõ pá ros fi gye lem re mél tó nak
tart ja azt, hogy a sztá li niz mus ép pen ség gel ezt a pol gá ri mo no gám csa lád for mát erõ -
sí tet te meg. Az ál ta luk aján lott op ció a kom mu na, a kom mu nis ta tár sa da lom csa lád -
tí pu sa, mi vel egye dül eb ben nem ter me lõ dik új ra a bí rás ra be ál lí tott sze mé lyi ség tí pus.
Az ál ta luk el kép zelt kom mu na azon ban nem ter me lé si egy ség, nem a Fourier-féle fa -
lansz ter hez ha son ló szer ve zet, ha nem a min den na pi együtt élés szín te re. A kom mu -
ná ban – a ha gyo má nyos mo no gám csa lád dal el len tét ben – nin cse nek sze xu á lis kap cso -
la tok ra vo nat ko zó ér ték pre fe ren ci ák, egy for mán le gi tim nek szá mít a pro misz ku i tás
és a mo no gám kap cso lat. A szer zõk sze rint ez az zal az elõn  nyel jár, hogy csök ken
az üres ru ti non, a meg szo ká son és az anya gi jel le gû meg fon to lá so kon ala pu ló együtt -
élé sek szá ma. A gyer me kek a kom mu ná ban – mi köz ben kap cso la tuk a fel nõt tek kel
meg ma rad – gyer mek kö zös ség ben él nek, ami elõ se gí ti a de mok ra ti kus kész sé gek ko -
rai ki ala ku lá sát. A gyer me kek szá má ra mind ez azt je len ti, hogy nin cse nek fix ér zel mi
pre fe ren ci á ik, mert nem csak vér sze rin ti
szü le ik, ha nem a kom mu na min den tag ja
gyer me ke ként ke ze li õket. Ez is mét csak a
bir tok lá si at ti tûd, az enyém-ti éd tu dat ki -

74 Kenedi (1969) 127. p.

75 Heller–Vajda (1970) 1655–1665. p.
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ala ku lá sa el len hat. A Heller és Vaj da ál tal el kép zelt kom mu na vi lág né zet ét te kint ve
plu rá lis jel le gû, az együtt élés re vo nat ko zó kö zös alap el ve ken kí vül sem mit nem ír hi -
va ta lo san elõ a ta gok szá má ra. Vég sõ so ron a szer zõk a kom mu nát azért tart ják fon tos nak,
mert – jól le het nem te kint he tõ min dent meg ol dó cso da szer nek – a min den na pi élet
szint jén az új, kom mu nis ta jel le gû tár sa dal mi struk tú rák ki kris tá lyo so dá si pont ja le het.

Ma gyar or szá gon – a po li ti kai gon dol ko dás tör té ne te fe lõl néz ve – a hat va nas éve -
ket két ki adat lan mo no grá fia zár ta le. Egy fe lõl a Ben ce György–Kis Já nos–Már kus
György szer zõ hár mas köny ve, a Ho gyan le het sé ges kri ti kai gazdaságtan?, il let ve Kon -
rád György és Szelényi Iván mû ve, Az ér tel mi ség út ja az osz tály ha ta lom hoz. A már
több ször em le ge tett Überhaupt-könyv szin te ti zá ló tí pu sú mû, amely ben egy szer re
van je len a mar xiz mus re ne szán szá nak igé nye, a nyu ga ti új bal ol dal né ze te i nek el mé -
le ti fel dol go zá sa és a hat va nas évek ma gyar fi lo zó fi ai és szo ci o ló gi ai vi tái. Meg je le né sét
már nem en ge dé lyez ték, sõt a könyv az egyik dön tõ vád pont volt az 1973-as fi lo zó -
fus per ben. A ki in du ló pont a ke let-eu ró pai és a nyu ga ti hat va nas évek szem be ál lí tá sa:
ugyan is a ke le ti és nyu ga ti bal ol dal más ként ér tel mez te a szo ci a liz must. Eb bõl kö vet -
ke zik a könyv alap kér dé se: ös  sze egyez tet he tõ ek-e az áru vi szo nyok a szo ci a liz mus sal?
A kö vet ke zõk ben a vas kos mû gon do lat me net ének két köz pon ti fo gal má ra össz pon -
to sí tunk – azok po li ti ka el mé le ti kon zek ven ci ái mi att –, a ra di ká lis szük ség le tek kér -
dé sé re, il let ve a sza bad ter me lõk tár su lá sa meg va ló sít ha tó sá gá nak prob lé má já ra.

A szer zõk prob le ma ti kus nak tart ják a mar xi vál ság el mé let al kal ma zá sát a mo -
dern ka pi ta liz mus vi szo nya i ra, kü lö nö sen a pro fit rá ta sül  lye dé sé re vo nat ko zó tételt.77

Eb bõl kö vet ke zett Marx má sik té ve dé se, a mun kás osz tály el nyo mo ro dá sá ra vo nat ko zó
prog nó zis, amely re a ké sõb bi fej le mé nyek em pi ri ku san rá cá fol tak. A fõ baj pe dig az,
hogy Marx a szo ci a lis ta gaz da ság mû kö dé si mo dell jét a ko ra be li mun kás osz tály szû -
kös és vál to zat lan mó don új ra ter me lõ dõ szük ség let struk tú rá já ra ala poz ta, és a lé te zõ
szo ci a liz mus gaz da sá gi rend sze re, a bü rok ra ti kus hi ány gaz da ság el mé le ti leg er re az
el kép ze lés re ala po zó dik. Marx nem tu dott mit kez de ni a mun kás ság emel ke dõ élet -
szín vo na lá nak le he tõ sé gé vel. A stag ná ló szük ség le tek fel té te le zé sé vel vi szont nem le -
het meg ala poz ni a ka pi ta liz mus ból ki fe lé mu ta tó ra di ká lis szük ség le tek lé te zé sét. Ez
bel sõ el lent mon dást is je lent a mar xi kor pusz ban, mi vel a di na mi ku san gya ra po dó
em be ri szük ség le te ket fel té te le zõ tör té net fi lo zó fus Marx és a ko ra be li mun kás osz tály
sta ti kus szük ség let struk tú rá já ból ki in du ló köz gaz dász Marx el kép ze lé sei szem ben áll -
nak egy más sal.

A XIX. szá zad vé gén már lát ha tó volt az el len tét a mar xi te ó ria és a va ló ság kö zött,
mert a mun kás osz tály gaz da sá gi és po li ti kai el len in téz mé nyei ré vén el ér te bér szín vo -
na la és élet szín vo na la emel ke dé sét. Ám ez for ra dal mi po ten ci ál já nak csök ke né sét
ered mé nyez te. Eb bõl a hely zet bõl a mun kás moz ga lom ban há rom kü lön bö zõ ér tel me -
zé si kí sér let szü le tett meg, az or to dox mar xiz mus, a re vi zi o niz mus és az anarcho-

szindikalizmus.78 Az el sõ az el mé let és
gya kor lat kö zöt ti diszk re pan ci át oly mó -
don ol dot ta fel, hogy a ka pi ta liz mus ob jek -

77 Ben ce et al. (1992) 223. p.
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tív el lent mon dá sa i nak ta ná val me ta fi zi ká vá vál toz tat ta a mar xiz must, a re vi zi o niz mus
el fo gad ta a nyil ván va ló té nye ket, ám le mon dott a ka pi ta liz mus meg ha la dá sá ra vo nat ko -
zó mar xi in ten ci ó ról, míg az anar cho szin di ka liz mus fel té te lez te, hogy a té nyek el le né -
re még is csak lé tez nek ra di ká lis szük ség le tek, s eze ket ki e rõ sza kolt for ra dal mi ak ci ók -
kal pró bál ta meg fel szín re hoz ni. A hat va nas évek ben – mond ják a szer zõk – mind há -
rom irány zat csõ döt mon dott. Eb bõl a hely zet bõl a ki utat azt je lent he ti, ha si ke rül
meg ala poz ni a ra di ká lis szük ség le tek kon cep ci ó ját. E te kin tet ben – a nyu gat-eu ró pai új -
bal ol dal 1968-as ve re sé ge el le né re – re ményt ad nak az új élet prob lé má kat jel zõ élet -
mód moz gal mak. Ez ad ja a fe mi niz mus, az öko ló gi ai moz ga lom – te hát mai szó val a
kü lön bö zõ iden ti tás moz gal mak – és az if jú sá gi el len kul tú ra je len tõ sé gét. A ra di ká lis
szük ség le tek prob le ma ti ká ja – akár csak Kis Já nos már érin tett váz la tá ban – itt is ösz  -
sze kap cso ló dik az új mun kás osz tály te ó ri á já val. Utób bit igen lé nye ges nek tart ják a
könyv szer zõi, mert ez a ra di ká lis szük ség le te ket nem a fo gyasz tás ban, ha nem a ter -
me lés ben pró bál ja megalapozni.79 Mind azo nál tal óv nak az el mé let túl zá sa i tól, mert
ez zel kap cso lat ban fenn áll egy faj ta sience fiction szo ci a liz mus vagy tech ni kai utópiz -
mus le he tõ sé ge. Ugyan is az a ma gas fo kú kre a ti vi tást és au to nó mi át élet re hí vó tech -
ni kai-kép zett sé gi szín vo nal, amely hez a ka pi ta liz mus ke re tei kö zött ki nem elé gít he tõ
ra di ká lis szük ség le tek kap cso lód nak, csak a ter me lõk igen kis ré sze szá má ra je lent va -
ló sá go san lé te zõ té nye zõt. Azon ban az el mé let elég sé ges ala pot ad ar ra, hogy „van bi -
zo nyos ta pasz ta la ti va ló szí nû sé ge an nak a fel te vés nek, hogy a mo dern ka pi ta liz mus
vi szo nyai közt új tí pu sú ra di ká lis szük ség le tek fej lõd het nek ki.”80

A könyv nek a sza bad ter me lõk tár su lá sá nak meg va ló sít ha tó sá gá val fog lal ko zó
utol só fe je ze te az elõ zõ höz ké pest pers pek tí va vál tást je lent, mert míg a ra di ká lis
szük ség le te ket tár gya ló rész ben a mar xi el mé let re le van ci á ja a mo dern ka pi ta liz mus -
sal kap cso lat ban me rül fel, itt ez a kér dés el sõ sor ban a ke let-eu ró pai szo ci a liz mus ra
vo nat ko zik. Va jon tény leg vá lasz ta ni kell-e egy ra ci o ná lis és di na mi kus, áru vi szo nyo -
kon ala pu ló tár sa da lom és a tár sa dal mi vi szo nyok hu ma ni zá lá sát cé lul ki tû zõ tár sa da -
lom kö zött? Igen lõ vá lasz ese té ben ki kell je len te ni, hogy a mar xi szo ci a liz mus meg va -
ló sít ha tat lan: „Ha le kell mon da nunk ar ról, hogy a je len for ra dal mi har ca i ból ki ala ku ló
és a mai el ide ge ne dett ál la po to kat ra di ká li san meg ha la dó tár sa da lom ban ös  sze egyez -
tet he tõ vé vál nak az optimalizáció és humanizáció kö ve tel mé nyei, ak kor ma gá ról a
szo ci a liz mus mar xi esz mé jé rõl kell le mon da nunk. Optimalizáció és humanizáció ösz  -
sze kap cso ló dá sa nem va la mi fé le ké sei aufklérista ma rad vány […] Nem a tu do mány
és tech ni ka min den tár sa dal mi prob lé mát au to ma ti ku san ki küsz öbö lõ fej lõ dé sé vel
kap cso la tos il lú zi ók ról van itt szó, ha nem Marx leg alap ve tõbb és ma is idõ sze rû nek
te kint he tõ tör té net fi lo zó fi ai gondolatairól.”81

A ke let-eu ró pai pél da bi zo nyít ja, hogy pi a ci me cha niz mu sok nél kül a szo ci a liz -
mus sza bad ság nél kü li szo ci a liz mus sá vá lik,
ilyen for mán a pi a ci szo ci a liz mus te ó ri á ja
itt ép pen a humanizáció mar xi kö ve tel mé -
nye it elé gí ti ki. Azon ban eb ben az eset ben
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föl kell ten ni azt a kér dést, hogy szo ci a liz mus és pi ac ös  sze kap cso lá sa nem je len ti-e
az el ide ge ne dés fenn ma ra dá sát. A szer zõk vá la sza er re az, hogy a pi ac és a szo ci a liz -
mus ös  sze kap cso lá sát elõ fel te vés ként el fo gad va va ló ban nem le het ezt ki zár ni, a kér -
dés ezért in kább az, hogy le het sé ges-e olyan in téz mény rend szer ki épí té se, amely nek
se gít sé gé vel kont rol lál ni és ha tá rok kö zött le het tar ta ni az el ide ge ne dést. Va gyis fenn
kell tar ta ni a pro fit el vet, mert e nél kül nem le het sé ge sek pi a ci vi szo nyok, ám ér vé nye -
sü lé sé nek kö rét kor lá toz ni kell.82 De eb ben az eset ben újabb prob lé ma me rül fel. Ezt
a sza bá lyo zó sze re pet az ál lam lát ja el. De va jon eb ben az eset ben mi a kü lönb ség az
ugyan csak ál la mi be avat ko zás sal ope rá ló neokapitalizmus és a pi a ci szo ci a liz mus
között?83 Mint ki de rül, a kü lönb ség nem an  nyi ra a gaz da ság ban, ha nem a gaz da ság -
nak a tár sa da lom hoz va ló vi szo nyá ban van. Ez azon ban még min dig nem iga zi vá lasz
a kér dés re, mert ezt a vi szonyt az ál lam sza bá lyoz za. Te hát: mi tõl lesz egy lé nye gé ben
ka pi ta lis ta ala pon mû kö dõ gaz da ság ál la ma nem ka pi ta lis ta? Az nem vá lasz, ha azt
mond juk, hogy a szo ci a lis ta pi ac gaz da ság ban az ál lam nem az egyé ni tõ ké sek ál la ma,
mert a ha ta lom nem csak a tu laj do no si mi volt ból, ha nem az irá nyí tá si po zí ci ó ból is fa -
kad hat. Ez zel a könyv el jut a me ne dzse rek és tech nok ra ták prob lé má já hoz, va gyis
Hegedüs And rás már tár gyalt ta nul má nyá nak alap kér dé sé hez. A szer zõk meg ol dá sa
ugyan csak az övé re em lé kez tet, amen  nyi ben az ál la mi ha tal mat sze rin tük is tár sa dal -
mi ura lom mal kell el len õriz ni, oly mó don, hogy a he lyi gaz da sá gi egy sé gek nél az ál -
la mi szak ap pa rá tus ön igaz ga tá si szer vek ál tal gya ko rolt el len õr zé sét kell meg va ló sí -
ta ni. En nek egyik fel té te le füg get len szak ér tõk al kal ma zá sa – szük sé ges, de nem elég -
sé ges fel té tel. Új tí pu sú kö zös sé gek re is szük ség van, mert a mo dern tár sa dal mak ban
az egyén véd te le nül áll szem ben a tö meg kom mu ni ká ció, az ok ta tás és a szer ve zés esz -
kö ze i nek nagy és bo nyo lult kon cent rá ci ó já val, füg get le nül at tól, hogy az így lét re jött
szer ve ze tek ál la mi vagy ma gán tu laj don ban vannak-e.84

A könyv gon do lat me net ének ezen a pont ján a szer zõk egy sa já tos – a nyu ga ti új -
bal ol da lon töb bek nél, töb bek kö zött Theodore Roszaknál is fel buk ka nó – kon cep ci ót
fej te nek ki. Mi köz ben exp li cit mó don nem fog lal nak ál lást a több párt rend szer kér dé -
sé ben, föl ve tik olyan tí pu sú kö zös sé gek meg ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét, ame lyek
nem po li ti kai szer ve ze tek, ha nem köz vet le nül a min den na pi te vé keny sé gek bõl, a min -
den na pi élet bõl nõ nek ki. Er re azért len ne szük ség, hogy el le hes sen ke rül ni a min -
den po li ti kai szer ve zõ dés ben el ke rül he tet le nül je lent ke zõ struk tu rá lis sa já tos sá got;
azt hogy a tag ság ve ze tõk re és ve ze tet tek re vá lik szét. Vol ta kép pen itt is a participá -
ció, a köz vet len de mok rá cia prob lé má já ról van szó. A szer zõk sor ra ve szik, hogy az
em be ri élet me lyik szfé rá já ban vol na le het sé ges ilyen szer ve ze tek meg ala kí tá sa. A la -
kó he lyet vagy a csa lá dot nem tart ják al kal mas te rep nek, ha nem – André Gorz te ó ri á ját
fel hasz nál va – a mun ka he lyet je lö lik meg az ilyes faj ta szer ve ze tek ide á lis ter ré nu má -

nak. Ilyen for mán a kon cep ció vis  sza ka nya -
ro dik a munkásönigazgatás esz mé jé hez:
„Ide o ló gia tör té ne ti ter mi nu sok ban meg -
fo gal maz va: egy olyan struk tú ra ki ala kí tá sa

82 Ben ce et al. (1992) 314–316. p.

83 Uo. 328. p.

84 Uo. 341–342. p.

228 KOVÁCS GÁBOR



a fel adat, amely és  sze rû en egye sí ti a köz pon to sí tott terv gaz da ság mar xis ta és az au to -
nóm ter me lõk egye sü lé sé nek szin di ka lis ta eszméjét.”85 Ezek az új tí pu sú szer ve ze tek
a ter me lõi de mok rá cia bá zi sai len né nek, még pe dig olyan bá zi sok, ame lyek egy szer re
tart ják szem elõtt a humanizáció és a pro fit el vû ra ci o na li zá ció szem pont ja it. Utób bit
azért, mert a köz vet len ter me lõk ré sze sed né nek gaz da sá gi egy sé gük pro fit já ból, ezért
sze mély sze rint is ér de kel tek len né nek a gaz da sá gi ha té kony ság nö ve lé sé ben. Alap kér -
dés az, hogy ezek az ön igaz ga tá si szer ve ze tek füg get len szak ér tõ ket tud ja nak al kal -
maz ni, mo dern vi szo nyok kö zött ugyan is kom pe tens dön té se ket az ön igaz ga tá si szer -
vek nem tud nak hoz ni. Azon ban itt fel ve tõ dik a kér dés: mi ga ran tál ja, hogy ezek ben a
szer ve ze tek ben a pro fit el vû ra ci o na li zá ció nem ke re ke dik a humanizáció szem pont ja
fö lé? Az üze mi de mok rá cia eh hez ugyan is csak az in téz mé nyes ke ret fel té te le ket biz -
to sít ja, más szó val szük sé ges, de nem elég sé ges fel té tel: „De ha el is fo gad juk, hogy nem
ki vi he tet len az üzem szer ve zet ilyen ra di ká lis át ala kí tá sa, eb bõl még nem kö vet ke zik,
hogy a köz vet len ter me lõk él ni is fog nak a mun kás el len õr zés és a ter me lés szû kebb
egy sé ge i ben ér vé nye sü lõ köz vet len ter me lõi de mok rá cia ál tal kí nált le he tõ sé gek kel.
[…] Amíg az em be rek éle té nek egé sze to vább ra is a „bí rás” tö rek vé se kö rül szer ve zõ -
dik meg, amíg az em be rek leg fõbb élet ér de kük nek a fo gyasz tá si ja vak egy re nö vek võ
tö me gé nek meg szer zé sét te kin tik, ad dig mind az össz tár sa dal mi, mind a köz vet len
ter me lé si vi szo nyok szo ci a lis ta át ala ku lá sa üres le he tõ ség marad.”86

A könyv be fe je zõ ré sze er re a kér dés re pró bál meg va la mi fé le vá laszt ad ni. A meg -
ol dást – amint azt az elõb bi idé zet is bi zo nyít ja – a min den na pi élet szer ke ze té nek
meg vál toz ta tá sá ban, il let ve az egyé ni at ti tû dök és cé lok át for má lá sá ban: vég sõ so ron
a min den na pi élet for ra dal má ban lát ják a szer zõk. Eköz ben szin te ész re vét le nül is mét
vál to zik a szín, mert az itt fel me rü lõ prob le ma ti ka, az el len kul tú ra és az élet for ma-kí -
sér le tek kér dé se a hat va nas évek be li nyu ga ti új bal ol dal jel leg ze tes té má ja volt – e te kin -
tet ben elég Roszak köny vé re utal nunk –, Heller és Vaj da tár gyalt cik ke Ma gyar or szá gon
ki vé tel nek szá mí tott. En nek oka elég nyil ván va ló: az el len kul tú ra a fo gyasz tói tár sa -
da lom élet vi szo nya i ra adott vá lasz volt, fo gyasz tá si ja vak olyan bõ sé gét fel té te lez te,
ame lyet Ke let-Eu ró pá ban ép pen a szer zõk ál tal fel vá zolt pi a ci szo ci a liz mus nak kel lett
vol na meg te rem te nie.

Kon rád György és Szelényi Iván köny ve, Az ér tel mi ség út ja az osz tály ha ta lom -
hoz az Überhaupt-könyvtõl el té rõ en az 1973-as fi lo zó fus per Rubiconján túl író dott,
ezért szer zõi már nem is re mény ked tek ab ban, hogy mû vük meg je len het. A könyv
ugyan is a ke let-eu ró pai szo ci a liz mus alap ját ké pe zõ leg fõbb ide o ló gi ai ta bu, a mun -
kás osz tály ve ze tõ sze re pé re vo nat ko zó té tel cá fo la tát tûz te ki cé lul. Az írás ki in du lá si
hi po té zi se az, hogy a ke let-eu ró pai szo ci a liz mu sok du á lis szer ke ze tû tár sa dal mak,
ame lyek ben az ural ko dó osz tály az ér tel mi ség, a ki zsák má nyolt osz tály pe dig ép pen -
ség gel a mun kás ság. A szer zõk el kép ze lé sü ket az „új osz tály”-el mé le tek kö zé so -
rol ták, s ál lí tá suk sze rint tu laj don kép pen
Milovan Gyilas te ó ri á ját gon dol ták to vább.
Az az ál lí tás, hogy az ér tel mi ség Ke let-Eu -
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ró pá ban osz tály ként je le nik meg, per sze erõ sen vi tat ha tó, a ké sõb bi ek ben ép pen emi att
ér te a köny vet a leg több kri ti ka, s utóbb a nyolc va nas évek ben ma ga Szelényi is meg -
pró bál ta fi no mí ta ni ezt a tételt.87 A kér dés ugyan is az, hogy va jon mi is az a kö zös ne -
ve zõ, amely nek alap ján az egy más tól tár sa dal mi stá tus ban és ha tal mi po zí ci ó ban nyil -
ván va ló an oly kü lön bö zõ ér tel mi sé gi cso por tok ugyan ab ba a tár sa dal mi osz tály ba tar -
toz nak. Mi vel a tu laj don hoz va ló vi szony e te kin tet ben nem jö het szó ba, vol ta kép pen
egye dül csak a kö zös osz tály kul tú ra tu da ta je le nik meg ilyen kö zös jegyként.88 Sze -
lényi 1978-ban írt be ve ze tõ jé ben a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz ta meg köny vük cél ját:
„Ta nul nunk kell te hát az államszocialista tár sa dal mak kri ti ká já ból, de nem azért, hogy
el ves sük a szo ci a liz mus esz mé jét. A leg fon to sabb so ron kö vet ke zõ fel ada tunk, hogy
mun kál kod junk a szo ci a liz mus egy al ter na tív mo dell jé nek az el mé le tén. Bár e könyv -
ben e vég sõ kér dé sek kel nem fog lal koz tunk, de az ál lam szo ci a liz mus szo ci o ló gi ai kri -
ti ká já val hoz zá kí ván tunk já rul ni egy új, ön igaz ga tó szo ci a liz mus el mé le té hez, mely
nem az új ra el osz tó, köz pon ti ter ve zõ ap pa rá tus kö rül szer ve zõ dõ osz tály ural ma, ha -
nem, a »közvetlen ter me lõk sza bad társulása«”.89

Az a fo gal mi ke ret, amely ben a könyv mo zog, a weberi bü rok rá cia- és le gi ti mi -
tás el mé let tel, va la mint Polányi Kár oly redisztribúciós te ó ri á já val ki egé szí tett mar xi
osz tály el mé let. Emel lett a gon do lat me ne te ket érez he tõ en ins pi rál ta Hegedüs And rás
hat va nas évek be li bü rok rá cia kri ti ká ja. A ki in du lá si hi po té zis hez kap cso ló dik egy má -
sik lé nye ges se géd hi po té zis, az, hogy a ra ci o ná lis redisztribúción ala pu ló ke let-eu ró -
pai szo ci a liz mus nem a nyu ga ti fej lõ dés va la mi fé le el tor zu lá sa, ha nem a ke let-eu ró pai
tra dí ci ók ból szer ve sen ki nö võ gazdasági-társadalmi-politikai rend szer, a nyu ga ti pi ac -
gaz da ság és – az ezek ben az évek ben Tõ kei Fe renc mun kás sá ga ré vén is mert té vált –
ázsi ai ter me lé si mód kö zött ál ló szu ve rén ci vi li zá ci ós mintázat.90

A ra ci o ná lis redisztribúció fo gal má ban a szer zõk te hát Polányi Kár oly el gon do lá -
sá ból in dul nak ki. Polányinál a redisztribúció fo gal ma az ön sza bá lyo zó pi ac fo gal má val
áll szem ben, gaz da ság és po li ti ka két le het sé ges vi szo nyát áb rá zol ja. A redisztribúció
töb bek kö zött a nagy ar cha i kus ke le ti bi ro dal mak nak azt a mû kö dés mód ját ír ta le,
amely ben a po li ti ka a tár sa dal mi több let ter mé ket el sa já tít ja és új ra szét oszt ja, te hát
meg ha tá roz za a gaz da ság mû kö dé sét, míg az ön sza bály zó pi ac az új ko ri nyu gat-eu ró -
pai tár sa dal mak ban ala kult ki, s jel lem zõ je az, hogy a di na mi ku san nö ve ke dõ gaz da ság
mû kö dé sét a ke res let és kí ná lat el vén mû kö dõ áru pi ac ok ha tá roz zák meg. Sze lényi és
Kon rád a ra ci o ná lis redisztribúció fo gal má val egy olyan kép le tet akart le ír ni, amely – el -
len tét ben az ar cha i kus redisztribúcióval – ugyan csak a gaz da sá gi nö ve ke dést tû zi ki cé lul,

ám amelyben a gaz da ság mû kö dé sét nem a
szo ká sok, de nem is az áru pi ac ok, ha nem
a ter vek ben meg tes te sü lõ po li ti kai aka rat
szab ja meg. En nek mû köd te tõ je a te le o lo gi -
kus redisztributor sze re pé ben fel lé põ ér tel -
mi ség, a szo ci a liz mus lé nye ge ugyan is a nö -
ve ke dés re irá nyu ló tár sa dal mi teleológia.91

87 Er re vo nat ko zó an lásd: Vaj da (1990), il let ve Szelényi

(1990) 51–98. p.

88 Konrád–Szelényi (1989) 106. p. 

89 Uo. 11. p. 

90 Uo. 27–28. p.

91 Uo. 111. p.
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A könyv lé nye gi mon dan dó ja a ke let-eu ró pai ér tel mi ség nek a ma gyar ta pasz ta -
la tok ál ta lá no sí tá sán ala pu ló fe no me no ló gi á ja. A szer zõk bü rok rá cia és ér tel mi ség ál -
ta luk ha tá ro zot tan el uta sí tott szem be ál lí tá sát az ér tel mi ség transz cen dens-nem be li és
tör té ne ti-ge ne ti kus fo gal má nak meg kü lön böz te té sé vel pró bál ják meg fel ol da ni. Az elõb -
bi fo ga lom be val lot tan tá masz ko dik Mannheim Kár oly  sza ba don le be gõ ér tel mi ség rõl
szó ló kon cep ci ó já ra, az utób bi vi szont a konk rét tár sa dal mi sze re pek be és ér dek vi szo -
nyok ba be ágya zó dott ér tel mi sé git je len ti. A tör té nel mi utat le író esszé isz ti kus gon do -
lat me ne tek ben az ér tel mi ség há rom stá ci ó ban je le nik meg: a kö zép ko ri preindusz t -
riális tár sa da lom ban ren di po zí ci ó ban, a nyu gat-eu ró pai pi ac gaz da ság ban ré teg ként,
a ke let-eu ró pai ra ci o ná lis redisztribúció tár sa dal ma i ban pe dig osz tály ként. 

En nek az ér tel mi sé gi osz tály ha ta lom nak a fel is me ré sét a sztá li niz mus ban – amely
a ke let-eu ró pai szo ci a liz mus el sõ sza ka sza, azon ban a ke let-eu ró pai redisztributív
rend sze rek nek már har ma dik alak vál to za ta – aka dá lyoz za az a tény, hogy a ha tal mat
az ér tel mi ség nek csak egy ré sze, még pe dig a ren di vo ná so kat mu ta tó párt bü rok rá cia
elit je bir to kol ja. A ren di jel leg itt azt je len ti, hogy az irá nyí tá si csúcs po zí ci ók ba ke rü -
lés hez ko ránt sem ele gen dõ az ér tel mi sé gi jel le gû, ma gát a tel je sít mény elv vel le gi ti -
má ló szak ér te lem; eh hez min de nek elõtt ko ráb bi mun kás moz gal mi ér de mek, va gyis
egy pri vi le gi zált stá tus bir tok lá sa szük sé ges. A szo ci a liz mus má so dik sza ka szá nak –
mely nek kez de te Hrus csov ne vé hez köt he tõ – lé nye ge eb ben az in terp re tá ci ó ban az,
hogy ab ban a ha tal mat ad dig monopolisztikusan bir tok ló ér tel mi sé gi rend komp ro -
mis  szu mot kény te len köt ni az ad dig ál ta la ki ir tan dó po li ti kai el len ség ként ke zelt töb bi
ér tel mi sé gi cso port tal, min de nek elõtt pe dig a tech nok rá ci á val, s a ha tal mi mo no pó li -
um he lyett meg kell elé ged nie a he ge món po zí ci ó val. A szo ci a liz mus má so dik sza ka szá -
nak tar tal mát te hát a ré gi ér tel mi sé gi rend és a tech nok rá cia po zí ció har ca ad ja. A tech -
nok rá cia eb ben a harc ban sa já tos két ar cú sá got mu tat; egy fe lõl szervilista tör té nel mi
ref le xei foly tán haj lik ar ra, hogy el is mer je a párt bü rok rá cia ve ze tõ sze re pét, más fe lõl
vi szont au to nó mi át sze ret ne ma gá nak, bár ál ta lá ban nem is me ri fel, hogy az ál ta la kö -
ve telt gaz da sá gi re for mok po li ti kai re for mo kat is von nak ma guk után. A tech nok rá -
ci á nak füg get len sé gi har cá ban csak ak kor van esé lye si ker re, ha meg tud ja nyer ni szö -
vet sé ge sül az ér tel mi ség töb bi ré te gét, il let ve a mun kás osz tály nak a rend szer pi a ci ele -
me i nek erõ sí té sé ben ér de kelt ré szét. Kon rád és Szelényi 1974 nya rán még nem biz to sak
ab ban, hogy a het ve nes évek ele jén a tech nok rá cia ro vá sá ra egész Ke let-Eu ró pá ban
elõ re tö rõ ren di erõk gyõ zel me vég le ges-e, vagy pe dig – pár hu zam ba ál lít va az ese mé -
nye ket az 1850-es és 1860-as évek tör té né se i vel – ez a neo ab szo lu tiz mus egy újabb ki -
egye zés elõ já té ka csu pán. Ha így lesz, ak kor – a szer zõk sze rint – esély van ar ra, hogy
ez a ki egye zés a ke let-eu ró pai szo ci a liz mus har ma dik sza ka szát nyit ja meg. Ez nem -
csak az ural ko dó rend és a tech nok rá cia ra ci o ná lis ha ta lom meg osz tá sa és a rend po -
li ti kai bürokáciává va ló professzionalizálódása, ha nem min de nek elõtt a tár sa da lom
plu ra li zá ló dá sa mi att je lent het mi nõ sé gi leg új fej le ményt. Ugyan is eb ben a hely zet ben
nem csak az ér tel mi ség ve ti le ad di gi ál cá it, és fo gal maz za meg ma gát nyíl tan osz tály -
ként, ha nem a mar gi ná lis ér tel mi ség bi zo nyos cso port ja i nak se gít sé gé vel a mun kás -
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ság is ar ti ku lál ja sa ját ér de ke it, és lét re hoz za sa ját in téz mé nye it, te hát a rend szer egy
evolutív vál to zás ke re té ben át ala kul va la mi más sá, ami ki nem mon dot tan egy faj ta
har ma dik út a ka pi ta liz mus és a represszív szo ci a liz mus kö zött: „Ha te hát az ér tel mi -
ség egyes tag jai nyíl tan meg fo gal maz nák a redisztributív ér tel mi ség osz tály ha tal má -
nak le gi ti má ci ós el vét, lo gi ká juk to vább ra gad ná õket a mun ka erõ tu laj do no sok al ter -
na tív le gi ti má ci ós el vé nek meg fo gal ma zá sá hoz, s egy szer smind egy olyan ér tel mi sé gi
osz tály ha ta lom ideologisztikusabb igé nyé hez, amely föl té te lez ve a redisztribúció érett
és a je len le gi nél ra ci o na li zál tabb gya kor la tát, le he tõ vé ten né a fent em lí tett al ter na tív
le gi ti má ci ós elv re tá masz ko dó an a munkásönigazgatás kü lön bö zõ he lyi és or szá gos
lép té kû szer ve ze te i nek ki épü lé sét, más sza vak kal a mun kás osz tály el len ha tal má nak
szer ve zõ dé sét a ra ci o ná lis redisztribúció gaz da sá gi in teg rá ci ós mo dell jén be lül, amely  -
lyel kap cso lat ban jog gal fel ve tõd het a kér dés, hogy az va jon még ra ci o ná lis redisztri -
búció lenne-e?”92

Vé gül – ám egyál ta lá ban nem utol só sor ban – egy va la ki vel kell még na gyon rö vi -
den fog lal koz nunk. Ez pe dig a már em lí tett Bibó Ist ván, aki vol ta kép pen az egyet len
va ló di ma gyar po li ti kai gon dol ko dó eb ben az idõ szak ban. Ám Bibó na gyon sa já tos
hely zet ben volt. 1963-ban sza ba dult ki a bör tön bõl, s ezt kö ve tõ en tel jes el szi ge telt ség -
ben élt, s csak majd az het ve nes évek má so dik fe lé ben fe dez te fel mun kás sá gát a for -
má ló dó ma gyar el len zék. En nek a fel fe de zés nek az ered mé nye a Festschriftnek in du -
ló, de az ün ne pelt ha lá la mi att tisz tel gõ kö tet té vá ló Bibó-emlékkönyv, az el sõ ma gyar
szamizdat. Bibó mun kás sá gá nak a tár gyalt idõ szak ra vo nat ko zó ré szét nem hagy ták
érin tet le nül a hat va nas évek po li ti kai gon dol ko dá sá nak ed di g  tár gyalt té mái és jel leg -
ze tes sé gei. Tu da to san fi gyel te a hat va nas évek po li ti kai tör té né se it, és a Sta tisz ti kai
Hi va tal Könyv tá rá nak könyv be szer zés sel fog lal ko zó mun ka tár sa ként hoz zá tu dott
jut ni a kor szak nyu ga ti po li ti ka el mé le ti iro dal má hoz is. A ha gya ték ban föl lel he tõ könyv-
lis ták és ol vas mány ki vo na tok alap ján elég pon tos ké pet tu dunk raj zol ni ar ról, hogy
mit ol va sott, és mi lyen kér dé sek fog lal koz tat ták eb ben az idõ szak ban. Az egy di men -
zi ós em ber cí mû Marcuse-könyvrõl meg fo gal ma zott – a ko ráb bi ak ban már idé zett – vé -
le mé nye bi zo nyít ja, hogy fi gye lem mel kí sér te a nyu ga ti új bal ol dal fej le mé nye it. Ben da
Gyu lá tól tud juk, hogy ami kor õ 1968-ban ha za tért Fran cia or szág ból, Bibó nagy ér dek -
lõ dés sel hall gat ta be szá mo ló ját a di ák meg moz du lá sok ról. De kö vet te a ha zai fej le mé -
nye ket is. El ju tott hoz zá a Konrád–Szelényi-könyv kéz ira ta, és Dé nes Iván nak ki fej tet -
te, hogy men  nyi re nem ért egyet a mû nek az zal a gon do la tá val, hogy az ér tel mi ség
tör té nel mi alak vál to za ta i nak utol só stá ci ó ja az ural ko dó osz tál  lyá vá lás.

Bibó István utol só nagy ös  sze fog la ló mû ve, Az eu ró pai tár sa da lom fej lõ dés ér -
tel me cím mel ki adott, ere de ti leg mag ne to fon ba dik tált es  szé nem csak az egész élet -
mû ös  sze fog la lá sa, ha nem an nak is bi zo nyí té ka, hogy po li ti kai kon cep ci ó ja sok te kin -
tet ben ma gán vi sel te a hat va nas évek po li ti kai gon dol ko dá sá nak jel leg ze tes sé ge it. A
mar x iz mus re ne szán szá ról fo lyó ha zai és kül föl di vi ták per sze nem na gyon ér de kel -

ték; írá sá nak egyik alap ve tõ vo ná sa ép pen
a mar xiz mus sal szem be ni na gyon ha tá ro -92 Konrád–Szelényi (1989) 307–308. p.
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zott kri ti kai at ti tûd. Ma gát nem mar xis ta, de szo ci a lis ta gon dol ko dó ként de fi ni ál ta,
aki hez kö zel állt az anar chis ta szo ci a liz mus tra dí ci ó ja, me lyet li be ra liz mus sal, né pi ra -
di ka liz mus sal, va la mint ke resz tény ség gel öt vö zött. A lé te zõ szo ci a liz mus nak és a ka -
pi ta liz mus nak a funk ció nél kü li ma mut tu laj don – le gyen az ál la mi vagy ma gán tu laj -
don – és az ér ték men tes ha té kony ság mi at ti bí rá la ta, a munkásönigazgatás és a de -
cent ra li zált ha tal mi rend szer irán ti von zó dá sa, tech nok rá ciakri ti ká ja sok te kin tet ben
ro ko nít ja õt az új bal ol dal gon do lat vi lá gá val: „A po li ti kai és mo rá lis ide o ló gi á kat meg fo -
gal ma zó ér tel mi ség gel szem ben a szer ve zõ ér tel mi ség nek sok szor mu tat koz nak olyan
meg nyil  vá nu lá sai, me lyek azt mu tat ják, hogy a szak sze rût len tö meg köz be szó lást, nép  -
sza va zást, par la men ta riz must, de mok ra ti kus for má kat, ön kor mány za tot, mun kás ön kor -
mány  za tot a sa ját ma gas szin tû ér tel mi sé gi mun ká ja meg za va rá sá nak te kin ti csu pán.
Megint olyan ve sze de lem rõl van szó, amely a ka pi ta liz mus ban és kom mu niz mus ban
egy aránt fe nye get, a ka pi ta liz mus ban a gaz da sá gi tech nok ra ták, a kom mu niz mus ban
az egy párt funk ci o ná ri u sai, úgy is mond hat nánk: a po li ti kai szer ve zés tech nok ra tái a
hor do zói en nek a ve szély nek. […] vég ered mény ben te hát az a fur csa hely zet van,
hogy a szo ci a liz mus meg va ló sí tá sá nak vagy meg va ló sí tá si prog ram já nak az ár nyé ká -
ban ugyan  olyan ér tel mi sé gi dik ta tú ra jön lét re, mint a tech nok rá cia vi lá gá ban, s ez még
ak  kor is így van, hogy ha ezt az ér tel mi sé gi dik ta tú rát mun kás szár ma zá sú em be rek fej -
tik ki, mert hi szen nem az az ér de kes, hogy mi lyen szár ma zá sú az, aki az ér tel mi sé gi
dik ta tú rát ki fej ti, ha nem az, hogy az ér tel mi sé gi funk ció gya ko rol dik ta tó ri kus vagy
nyo masz tó tár sa dal mi fö lényt a nem ér tel mi sé gi funk ci ó kat gya kor lók kal szem -
ben.”93

Ugyan ak kor Bibó ha tá ro zot tan bí rál ta az új bal ol dal nak a par la men tá ris de mok -
rá ci á val szem be ni aver zi ó ját és in téz mény el le nes sé gét: „Nyu ga ton a sza bad ság in téz -
mé nyek bi zo nyos fo kú mû kö dé se sér tet le nül meg van, te hát a sza bad ság prog ram
Nyu ga ton az if jú ság ré szé rõl nem lép het fel a szen ve dé lyek ak ko ra ere jé vel, hi szen bi -
zo nyos dol gok ban nyi tott ka pu kat dön get […] nem lát ja meg az el len fe let. Az egész
fenn ál ló ha tal mi rend szer, az establishment és egyál ta lá ban min den ne mû establishment
el len ha da ko zik […].”94 Kon cep ci ó ját rö vi den olyan par la men tá ris de mok rá ci á val ösz  -
sze há za sí tott vál lal ko zói szo ci a liz mus ként le het ne jel le mez ni, mely ben a funk ciótlan
nagy va gyon ki küsz öbö lé sé vel meg va ló sul a min den ki egyen lõ em be ri mél tó sá gát biz -
to sí tó köl csö nös szol gál ta tá sok tár sa dal ma. Ez az el gon do lás egyéb ként nem áll na -
gyon mes  sze az Überhaupt-könyvben ki fej tett pi a ci szo ci a liz mus te ó ri á já tól, azon ban
Bibó na gyon erõ sen hang sú lyoz za a po li ti kai sza bad ság in téz mé nyek, min de nek elõtt a
több pár ti par la men tá ris de mok rá cia ki ke rül he tet len sé gét; szá má ra a köz vet len de mok -
rá cia nem a par la men ta riz mus al ter na tí vá ja, ha nem az an nak hi á nyos sá ga it kor ri gá ló
és azt ki egé szí tõ esz köz. Ki fej tet te, hogy a li be rá lis par la men ti rend szer olyan ös  sze -
füg gõ in téz mény lán co la tot al kot, amely nek mû kö dõ ké pes sé ge va la men  nyi lánc szem
meg lét ét fel té te le zi.

Írá sa ugyan ak kor – is mét csak a hat -
va nas évek bal ol da li po li ti kai gon dol ko dá -
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sá ra jel lem zõ mó don – az utó pi á ba csú szott át. Ugyan is Bibó egyet len va ló sá gos tár -
sa dal mi-po li ti kai gya kor lat ra sem tu dott iga zán mû kö dõ mo dell ként hi vat koz ni. Az
ál ta la kí nált meg ol dás nak, a köl csö nös szol gál ta tá sok tár sa dal má nak le het sé ges mo -
dell je, az ön igaz ga tó szo ci a liz mus ép pen úgy mû kö dés kép te len nek bi zo nyult, mint a
bü rok ra ti kus ke let-eu ró pai va ri án sok. Vé gül a ka pi ta liz mus és a lé te zõ szo ci a liz mus

gya kor la tát egy aránt el uta sít va szá má ra is
csak az utó pia maradt.95
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TISCHLER JÁ NOS

AZ ONÓDY-ÜGY, 1964*

1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi -
tány ság nyo mo zást foly ta tott Onódy La jos, az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat igaz ga tó ja és
ti zen egy tár sa el len a tár sa dal mi tu laj dont ká ro sí tó bûn cse lek mé nyek mi att. A nyo -
mo zás meg ál la pí tá sai sze rint Onódy és tár sai éve ken ke resz tül „csal tak, sik kasz tot tak,
ká ro sí tot ták a ke ze lé sük re bí zott tár sa dal mi tu laj dont, s bûn szö vet ség ben el kö ve tett
cse lek mé nye ik kel mint egy 400 ezer fo rint kárt okoz tak a nép gaz da ság nak”. A rend -
õr ség bûn vá di el já rást in dí tott Láz ár Gé za,
a Bel ke res ke del mi Mi nisz té ri um Ven dég lá -
tó-ipa ri Fõ igaz ga tó sá gá nak mint az Ét ter mi
és Bü fé Vál la lat köz vet len fe let tes ha tó sá -
gá nak ve ze tõ je el len is, aki egy  részt fe dez -
te Onódy üzel me it, más részt ma ga is bûn -
cse lek mé nye ket kö ve tett el.

Ez zel „hi va ta lo san” is kez de tét vet te
az Onódy-ügy (mel les leg ek kor már a fél
or szág er rõl be szélt), amely az tán több fe lé
szét ága zott. Óha tat la nul ös  sze kap cso ló dott
a ma gyar párt ve ze tés ben Hrus csov 1964.
ok tó be ri le vál tá sa nyo mán ki ala kult bi -
zony ta lan ság gal, amely leg in kább azt a kér -
dést ve tet te fel, mi ként tud úr rá len ni Ká -
dár Já nos po zí ci ó ja meg in gá sán, s ame lyet
el len fe lei a párt fel sõ kö re i ben igye kez tek
ki hasz nál ni. Ki in du ló pont ja és hi vat ko zá si
alap ja lett egy vé gül ered mény te len kor rup-
ció el le nes (sajtó)kampánynak is, rá adá sul
akad tak, akik sa ját alan tas cél ja ik el éré se
ér de ké ben ha mis plety ká kat kezd tek gyár -
ta ni és ter jesz te ni olya nok ról, akik nek az
ügy höz sem mi kö zük nem volt, sõt ma gát
Onódyt sem ismerték.

* Az Onódy-ügy fel dol go zá sá hoz a kö vet ke zõ le vél tá rak -

ban foly tat tam ku ta tást: Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu -

da pest Fõ vá ros Le vél tá ra, Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti

Irat tá ra, Tör té ne ti Hi va tal és utó da, az Ál lam biz ton sá gi

Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra, Open Society Archive. Jól

tud tam hasz no sí ta ni az 1956-os In té zet Oral History Ar -

chí vu má ban lé võ vis  sza em lé ke zé sek né me lyi két is. Az

Onódy-per anya gai a Fõ vá ro si Bí ró ság irat tá rá ban ta lál ha -

tók, jel ze tek nél kü li öt vas kos do boz ban, így ezt je len

mun kám ban kü lön hi vat ko zás nél kül hasz ná lom. A leg ér -

té ke sebb for rás cso port nak az a bõ sé ges do ku men tá ció bi -

zo nyult, ame lyet ma ga Onódy La jos gyûj tött ös  sze te vé -

keny sé ge kez de té tõl egé szen 1996-ban be kö vet ke zett ha lá -

lá ig. Az Onódy-hagyatéknak mond hat ni ék kö ve az a több

mint száz ol da las, pub li ká lat lan in ter jú, ame lyet 1993-ban

ké szí tet tek ve le. Ta nul má nyom meg írá sa so rán szá mos al -

ka lom mal tá masz kod tam er re a ha gya ték ra – sa já tos sá ga és

ren de zet len sé ge okán szin tén a for rás kü lön meg je lö lé se

nél kül. Ehe lyütt sze ret ném meg kö szön ni Onódy La jos öz -

ve gyé nek, hogy mind ezt a ren del ke zé sem re bo csá tot ta.

Ugyan csak kö szö nöm a se gít sé gét mind azok nak, akik

Onódyval kap cso la tos em lé ke i ket meg osz tot ták ve lem,

kö zü lük el sõ sor ban Sze mes Györgynének, Szendrõi Pál -

nak, Csulák Jó zsef nek és dr. Tí már György nek.
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TI ZEN ÖT ÉV
Kez de tek

Az 1920-ban szü le tett Onódy La jos 18 éve sen kez dett a Ganz-gyár ban (Ganz és Tár sa
Vil la mos sá gi, Gép-, Waggon- és Ha jó gyár Rt.) dol goz ni, elõbb se géd mun kás volt, az -
tán vil lany sze re lõ, majd egy mû ve ze tõi is ko la el vég zé sét kö ve tõ en 1941-ben mû sza ki
tiszt vi se lõ vé lé pett elõ. A há bo rú alatt kom mu nis tá kat és zsi dó kat men tett, ami ért az
iz ra e li Yad Vashem In té zet tõl 1995-ben, még éle té ben, meg kap ta a Vi lág Iga za ki tün -
te tést. Leg fõ képp az õ ne vé hez fû zõ dik a gyár „bé ní tá si anya ga i nak” meg men té se
1944 decemberében.1 Ka rá csony elõtt a Ges ta po le tar tóz tat ta, a sváb he gyi Majestic
Szál ló ba vit ték, ahol ha lál ra ítél ték. Az íté let vég re haj tá sa a szov jet csa pa tok kö ze led -
té nek kö szön he tõ en hi ú sult meg.

A ká der nek ki emelt fi a tal kom mu nis ta Onódy 1945 jú ni u sá ban – „párt fel adat -
ként” – Ungár Mik sa Ext ra Cu kor ka- és Cso ko lá dé gyá rá nak be szer zé si ve ze tõ je lett,
a fõ vá ro si édes ipa ri üze me ket kel lett el lát nia cu kor ral. Az Ungár csa lá dot Onódy
men tet te meg az el hur co lás tól, és az õ pes ti vil lá juk ban is mer ke dett meg az oda „be -
szál lá solt” Vas Zol tán nal, aki nek rá be szé lé sé re el vál lal ta a meg bí zást.

1949 ok tó be ré ben fel kér ték Onódyt, hogy szer vez ze meg a Bü fé Nem ze ti Vál la -
la tot, amit szak kép zet len sé ge el le né re ügye sen vég hez is vitt. A vál la lat 1950. ja nu ár 1-jén
kezd te meg a te vé keny sé gét, szék he lye a Pus kin ut ca 6. szám alatt volt, az ál la mo sí -
tá sok so rán „át vett” bü fék és eszp res  szók je len tet ték az alap va gyont. Az el sõ fon tos
fel adat a nagy – ak ko ri szó hasz ná lat tal súly pon ti – épít ke zé sek hely szí ne in (Duna -
pentele, Inota, Sajóbábony, Ka zinc bar ci ka, Sirok) dol go zó mun ká sok el lá tá sa volt. Eh -
hez jöt tek a szín há zi, vál la la ti, kö zü le ti és a stran do kon (pl. Palatinus, Da gály, Ru das
für dõ) fel ál lí tott bü fék, va la mint a sport pá lyák te rü le tén lé võ kan ti nok Bu da pes ten.
A vál la lat hoz ta lét re a Nép sta di on bü fé há ló za tát, és ve zet te be új don ság ként a moz gó
bü fé ko csi kat az áp ri lis 4-i és má jus 1-jei fel vo nu lá so kon, va la mint a Mar git szi ge ten.
1953-ban Ét ter mi és Bü fé Vál la lat tá ala kult át, a VIII. ke rü le ti ta nács il le té kes osz tá lyá -
nak fel ügye le te alól köz vet le nül a Bel ke res ke del mi Mi nisz té ri um alá he lyez ték, irá nyí -
tá sát a tár ca Rep re zen ta tív Ven dég lá tó-ipa ri Igaz ga tó sá ga lát ta el, amely nek el ne ve zé se
ké sõbb Ven dég lá tó-ipa ri Fõ igaz ga tó ság ra mó do sult. Ek kor ke rül tek a vál la lat hoz olyan
is mert bu da pes ti he lyek, mint a Kis Royal, a ké sõb bi Moulin Rouge he lyén ál ló Bu da -
pest Tánc pa lo ta, az Ab bá zia, a Gre sham, az Emke, a Savoy, a Vá ci ut cai An na pres  szó,
a Bu da pest eszp res  szó, a bu dai Ró zsa kert, az Apos to lok ét te rem, a Ba ross ká vé ház, a
Je re ván és a mar git szi ge ti Casino ét te rem. Õk gon dos kod tak a MA LÉV nem zet kö zi
já ra ta i nak, va la mint az ös  szes kül föl di lé gi tár sa ság Bu da pes ten lan do ló gé pe i nek el lá -
tá sá ról, õk mû köd tet ték a Fe ri he gyi re pü lõ tér Tran zit Ho tel jé nek ét ter mét is. Onódy

ne vé hez fû zõ dik töb bek kö zött egy-egy
szörp-, cu kor ka- és ná po lyi ter me lõ-üzem
lé te sí té se az or szá gos hi ány eny hí té sé re,
a szörp ko csik „rend szer be ál lí tá sa” Bu da -
pest ut cá in, tea há zak lé te sí té se, a krém ká -

1 A bé ní tá si anyag el tá vo lí tá sá val, va gyis egy esz ter ga -

gép, gya lu gép vagy bár mi lyen ha son ló be ren de zés ve zér -

or só já nak a ki sze dé sé vel, il let ve meg sem mi sí té sé vel a ha -

tal mas gé pek hasz nál ha tat lan ócs ka vas sá vál nak.
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vé-fo gyasz tás el ter jesz té se az olasz Caggia-gépek be ho za ta la ré vén, a jég krém-, majd
a lágy fagy lalt gé pek be ál lí tá sá val a lágy fagy lalt, va la mint a tur mix ita lok ho ni meg is -
mer te té se, az olaj sü tõk el sõ al kal ma zá sa, a ze ne gé pek meg je le né se Ma gyar or szá gon.
Ugyan csak az õ öt le te nyo mán nyílt meg 1955-ben az igé nyes cuk rász ter mé ke i vel és
ki tû nõ hi deg kony há já val azon nal nép sze rû vé vá ló Mé zes Mac kó, ame lyet ha ma ro san
kö ve tett a Bu dai Mac kó is. A vál la lat idõ vel az egyik leg na gyobb ha zai, or szá gos há -
ló zat tal ren del ke zõ ven dég lá tó-ipa ri cég lett, 380 ki sebb-na gyobb üzem egy ség gel, ahol
té len két és fél ezer, nyá ron hoz zá ve tõ leg négy és fél ezer em ber dol go zott.

A csú cson

A vál la lat 1964-ig tíz al ka lom mal nyer te el a bel ke res ke del mi mi nisz ter és az il le té kes
szak szer ve zet ál tal ado má nyo zott „leg jobb ven dég lá tó-ipa ri vál la lat”, il let ve Ki vá ló
Vál la lat cí met. Emel lett két szer kap ta meg a ma ga sabb el is me rést je len tõ mi nisz te ri-
szak szer ve ze ti ván dor zász lót, leg utóbb az 1963. évi ered mé nyei alap ján. 1964 el sõ fél -
évi tel je sít mé nyét di csé rõ ok le vél lel ju tal maz ták, ami azt ve tí tet te elõ re, hogy az év
vé gé vel is mét ki vá ló vál la lat lesz, és új ra el nyer he ti a vándorzászlót.2

Onódy két íz ben ré sze sült ma gas ál la mi ki tün te tés ben, elõbb 1958-ban majd
1960-ban Do bi Ist ván tól, az El nö ki Ta nács el nö ké tõl ve het te át a Szo ci a lis ta Mun ká ért
Ér dem ér met, 1953-ban és 1959-ben pe dig meg kap ta a Bel ke res ke de lem Ki vá ló Dol go -
zó ja ki tün te tést sa ját mi nisz te ré tõl. 1960 szep tem be ré ben a szov jet ke res ke del mi mi -
nisz ter a Szov jet Ke res ke de lem Ki vá ló Dol go zó ja cí met ado má nyoz ta ne ki a moszk vai
Gor kij park ban lé võ Medvezsonok (Mac kó) bü fé-ét te rem ben a „ma gyar ki ál lí tás le bo -
nyo lí tá sa ide jén vég zett ki vá ló mun ká já ért” (va gyis a ven dég lá tó hely lét re ho zá sá ért és
mû köd te té sé ért), va la mint „ta pasz ta la ta i nak a szov jet szak em be rek kel va ló meg osz tá -
sa út ján nyúj tott gya kor la ti se gít sé gé ért”. Itt ta lál ko zott a „fel sza ba du lás tól el telt ti zen -
öt év ered mé nye it be mu ta tó” ki ál lí tást Ká dár Já nos kí sé re té ben meg te kin tõ Hrus csov -
val, aki nek üd vöz lé sé re Onódy a Fra di-in du lót ját szat ta el, s akit tel je sen el káp ráz ta tott
a ma gyar gaszt ro nó mi ai kü lön le ges sé gek fel tá la lá sá val, a krém ká vé val meg az öt ven
da rab grill csir két egy szer re sü tõ ma si ná val, amely bõl a lát vány ked vé ért ket tõ is volt.
A ter ve zett rö vid pro to koll-lá to ga tás hos  szú órák ra nyúlt, le bo nyo lí tá sá nak mód ját
a kül sõ sé gek re fo gé kony ma gyar po li ti kai ve ze tés nagy ra ér té kel te. Onódy több ször
adott olyan ál la mi fo ga dást is, ahol Ká dár volt a há zi gaz da.

Onódy Lajos si ke ré nek tit ka ab ban rej lett, hogy ahol csak te het te, a „dek las  szált
elem ként” nyil ván tar tott egy ko ri tu laj do no so kat, a szak te rü let ükön el is mert szak em -
be re ket, az az hoz zá ér tõ ket bí zott meg a ré gi vagy fris sen lét re ho zott kan ti nok, bü -
fék és ét ter mek ve ze té sé vel. A leg ki vá lóbb, de a Rá ko si-kor szak ban po li ti kai meg bíz -
ha tat lan ság mi att mel lõ zött mes te rek dol goz tak a vál la lat Bu da pes tet el lá tó köz pon ti
cuk rász üze mé ben vagy hi deg kony há ján. A meg fe le lõ po li ti kai vé dett sé get el sõ sor -
ban Onódy ki kezd he tet len mun kás moz gal -
mi múlt ja biz to sí tot ta, és az ügyes „hú zá -
sok”, mint pél dá ul az, hogy 1952-ben igaz -

2 Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (BFL) XXXV/13/1964/c/438.

és 439. õ. e.
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ga tó-he lyet tes nek ma ga mel lé vet te Rá ko si Mátyás só go rát, „a tel je sen ár tal mat lan Bá -
nyai bá csit”.

A párt alap szer ve zet nek Onódy sem mi be le szó lást nem en ge dett a vál la lat ügye i -
be. A ven dég lá tó ipar ban amúgy sem volt jel lem zõ a párt tag ok ma gas ará nya, így volt
ez az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat nál is, a mind ös  sze nyolc van-ki lenc ven párt tag hoz szá -
mít hat juk még a Kom mu nis ta If jú sá gi Szö vet ség negy ven-öt ven tag ját 1957 után.3

A vál la lat 1956-ot kö ve tõ en to vább ter jesz ke dett. Onódy meg érez te a Rá ko si ide -
jén el ha nya golt ide gen for ga lom „nép gaz da sá gi ága zat tá vá lá sát”, a tu riz mus di na mi kus
fej lõ dé sét, s ezért új te rü let re me rész ke dett: a szál lo da ipar ba. Elõ re lá tá sa be iga zo ló -
dott, hi szen 1960 és 1964 kö zött több mint meg öt szö rö zõ dött a Ma gyar or szág ra be -
uta zott tu ris ták szá ma, 1964-ben meg ha lad ta az egy mil lió-há rom száz ezer fõt, a ka pi -
ta lis ta ál la mok ból ér ke zõk ará nya át la go san húsz-hu szon öt szá za lék kö rül in ga do zott.
En nél lé nye ge sebb volt azon ban, hogy „mind két re lá ci ó ban” ro ha mo san emel ke dett
a ven dég éj sza kák szá ma, az ide gen for ga lom pe dig ha gyo má nyo san a fõ vá ros ra és a
Ba la ton kör nyé ké re koncentrálódott.4

Így hát „ter jesz ke dé se” hely szí né ül Onódy a Ba la ton dé li part ját vá lasz tot ta, amely
a szin tén sok szo ro sá ra nö vek võ bel föl di tu riz mus nak is ki emelt cél pont ja volt. A Sió -
fok tól Balatonföldvárig hú zó dó te rü le tet az Or szá gos Üdülõvendéglátó Vál la lat tól
„vet te át” 1958 ok tó be ré ben. Rend be ho zat ta és kor sze rû  berendezéssel – töb bek kö -
zött mo dern bel sõ vel, a kony há kat egye bek mel lett nagy  ka pa ci tá sú olaj sü tõk kel és
elekt ro mos hû tõ szek ré nyek kel lát ta el – a meg lé võ ven dég lá tó-ipa ri egy sé ge ket (pl.
a szántódi Rév csár da, a kõ rös he gyi Flek ken csár da), úja kat nyi tott (pl. a balatonszépla-
ki Hab le ány és a zamárdi Pan nó nia ét te rem), és ad dig is me ret len üz let tí pu so kat ho -
no sí tott meg, mint ami lyen a sió fo ki és föld vá ri Bor ha ra pó volt. A nyá ron min dig
meg ug ró hét vé gi tu ris ta for ga lom ki szol gá lá sá ra több he lyen is nagy bü fé ket (pl. a
Mat róz, a Sió és a Strand bü fé Sió fo kon, a Strand és a Bistró bü fé Föld vá ron), va la -
mint ön ki szol gá ló ét ter me ket lé te sí tet tek – töb bek kö zött a föld vá ri kem ping te rü le tén.
Ez zel egyi de jû leg a vál la lat üze mel tet te a „te rü le ten” lé võ fagy lal to zó kat, pres  szó kat
és nem utol só sor ban a SZOT-üdü lõk ben fel ál lí tott ös  szes kis bü fét. Ki épí tet ték az éj -
sza kai szó ra ko zó he lyek há ló za tát is, köz is mert volt a föld vá ri Ke rin gõ vagy a sió fo ki
Tün de bár. Ös  szes sé gé ben 1964-re a Ba la ton dé li part ján a „se géd üze mek kel együtt”
csak nem száz „ki sebb-na gyobb üzem” mû kö dött a vál la lat ke ze lé sé ben, ahol holt sze -
zon ban két száz, a nyá ri idény ben pe dig nagy já ból 2200 em ber dolgozott.5

Az 1958-as brüs  sze li vi lág ki ál lí tás ma gyar pa vi lon ja ét ter mé nek be vé tel ét a Bel -
ke res ke del mi Mi nisz té ri um mo tel szo bák vá sár lá sá ra for dít hat ta, ame lye ket Onódy
„ka pott meg”. Így 1959 ké sõ ta va szán Föld vá ron egy 400, Sió fo kon pe dig egy 240 sze -
mé lyes mo tel kezd te meg mû kö dé sét, a hoz zá tar to zó kor sze rû ét ter mek kel. Onódy –

kap cso la ta it ma xi má li san ki hasz nál va – ha -
ma ro san be le fo gott a szál lo da épí tés be is.
A kö vet ke zõ évek ben ro ham tem pó ban
épült meg Sió fo kon a há rom szin tes Vé nusz

3 (BFL) XXXV/13/1964/c/438.

4 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) XIX-G-4-rrr, 94. d.

5 BFL XXXV/13/1964/c/438. õ. e.
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(1960) és a hat eme le tes Ba la ton Szál ló (1962). Övé lett a hat van szo bás, négy eme le tes
Nap fény Szál ló, ame lyet a Bel ügy mi nisz té ri um tól szer zett meg, és az ad dig zárt egy -
sé get meg nyi tot ta a ven dég for ga lom elõtt. 1964 jú ni u sá ban ad ták át az Onódy ál tal
meg ál mo dott sió fo ki víz par ti szál lo da sor el sõ két tag ját, az egyen ként 138 szo bás, 276
fé rõ he lyes Lí dó és Hun gá ria Szál lo dát a hoz zá juk tar to zó ezer fõs Sió fok ét te rem mel
együtt. A trió har ma dik tag já nak, a 307 fé rõ he lyes Eu ró pa Szál ló nak az üzem be he -
lye zé se – jó részt az idõ köz ben ki rob bant „ügy” mi att – 1966-ra csú szott át, s vé gül
nem épült meg a ho tel sort le zá ró ti zen két eme le tes To rony Szál ló a hoz zá kap csolt ét -
te rem mel. Az el sõ sor ban kül föl di tu ris tá kat meg cél zó, idény jel le gû Nap fény, Ba la ton,
Lí dó és Hun gá ria az elõ ke lõ A-II ka te gó ri á ba tar to zott, ki hasz nált sá guk 1964 há rom
nyá ri hó nap já ban át la go san 86,5 szá za lé kos volt (ab ban az idõ ben Ma gyar or szá gon
csu pán két A-I ka te gó ri á jú ho tel lé te zett: a bu da pes ti Gel lért és Royal Szálló).6

Kap cso la tok

Onódy egy mo no pol hely zet ben lé võ, rá adá sul az ak ko ri meg íté lés sze rint stra té gi a i -
lag fon tos te rü le ten mû kö dõ in téz mény ve ze tõ je ként sok szál lal kö tõ dött a párt- és
ál la mi ve ze tés több tag já hoz, szük ség ese tén – vi szon zás ra szá mít va – ap róbb-na gyobb
szí ves sé ge ket tett ne kik. Ezek kö zé tar to zott az in gye nes vagy rend kí vül ked vez mé -
nyes ven dég lá tás vagy az, hogy szá mon tar tot ta a szü le tés- és név nap ju kat, és ne m -
egy szer ezüst tál cá kon bõ sé ges hi deg tá la kat, va la mint tor tá kat vagy jó faj ta bel- és
kül föl di sze szes ita lo kat kül dött ajándékba.7

Onódy úgy te kin tett vál la la tá ra, ahogy az még ma nap ság is elõ for dul ál la mi in -
téz mé nyek ese tén. Ha ki vi te tett va la mit a la ká sá ba, a gö di nya ra ló já ba vagy a va dász -
ház ba, nem azért tet te, hogy az ál lam tól el tu laj do nít sa (a bú to ro kon, por ce lá no kon,
olaj kály há kon sza bá lyo san fel tün tet ték a vál la la ti lel tár szá mot), ha nem hogy azt ott
hasz nál has sa. Igaz, nem volt erõs sé ge a szám vi tel, a köny ve lés, a ren de le tek és uta sí -
tá sok vég re haj tá sá nak ad mi niszt ra tív el len õr zé se, és nagy vo na lú sá ga ké sõbb se bez he -
tõ vé tet te – mind eze ket 1964-ben el le ne is for dí tot ták. Ugyan ez volt a hely zet az étel- és
ital fo gyasz tás sal. Sa ját tu laj do na ként kor má nyoz ta vál la la tát, ame lyen be lül az ilyen
té te le ket nyu god tan ide-oda to lo gat hat ja, egy-egy pa lack el aján dé ko zá sát vagy a té rí -
tés men tes ven dég lá tást „be ru há zás ként” fog ta fel, amely nek el len té te le ként a vál la lat
ér de ké ben el in té zett va la mit, mond juk a víz és a vil lany gyors be ve ze té sét a Ba la ton-
par ti mo te lek be. Ne he zen dönt he tõ el, volt-e jo ga új szol gá la ti öl tö nyö ket ké szít tet ni,
vagy igaz ga tó ként en ge dé lyez het te-e, hogy egy el sõ osz tá lyú he lyen meg tar tott ren -
dez vé nyen el fo gyasz tott té te le ket ne gyed -
osz tá lyú áron szá mol janak el.

Onódy kap cso lat rend sze ré nek alap ja
fõ ként a fut ball, il let ve a kö zös Ganz-múlt
volt. Iga zolt já té kos volt, míg egy sú lyos
sé rü lés de rék ba nem tör te to váb bi pá lya fu -
tá sát, a lab da rú gás tól azon ban egész éle té -

6 Uo. és MOL XIX-G-4-rrr, 94. d.

7 Vol tak, akik nek Onódy új év al kal má ból sült ma la cot

kül dött, köz tük Nezvál Ferencnek is. Ró la so kan be szél -

ték, hogy ilyen ese tek ben „el fe lej tet te” vis  sza kül de ni az

ezüst tál cá kat, ame lye ket Onódy kény sze rû ség bõl vesz te -

ség ként le írt.
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ben nem tu dott el sza kad ni. És ez nagy se gít ség volt egy olyan kor szak ban, amely ben
a fo cit ki emel ten ke zel ték, mond hat ni po li ti kai kér dés nek te kin tet ték. A fut ball nak
kö szön he tõ en si ke rült el in téz nie 1941-ben, hogy nem hív ták be ka to ná nak (s így nem
ve zé nyel ték a front ra). Sõt, az tán õ ma ga adott má sok nak a ka to nai szol gá lat aló li fel -
men tés re jo go sí tó ha di üze mi iga zol ványt.

Gás pár Sán dort és Münnich Fe ren cet a Fra din ke resz tül is mer te meg Onódy, aki
1953-ban lett az FTC, ak ko ri ne vén a Bu da pes ti Ki ni zsi lab da rú gó szak osz tá lyá nak ve -
ze tõ je. Er re a tiszt ség re Komorettó Bé la el nök kér te õt fel, aki vel va la mi kor együtt fo -
ci zott. Az együt tes az élel me zés ügyi dol go zók szak szer ve ze te alá tar to zott, szí ne pi -
ros-fe hér volt, s hi va ta los rész rõl meg le he tõ sen mos to hán bán tak ve le a „ked venc”
csa pa tok hoz – Hon véd, Új pes ti Dó zsa, Va sas, Bu da pes ti Vö rös Lo bo gó (az MTK) – ké -
pest. (A klub 1949 és 1963 kö zött pél dá ul nem nyert baj nok sá got!) 1955-ben egy bé csi
ven dég já ték al kal má val, ahol meg nyer ték a hús vé ti tor nát, Onódy zöld-fe hér fel sze re -
lés ben és Fe renc vá ros né ven lép tet te fel a csa pa tot. Emi att le vál tot ták, egy év el tel té -
vel azon ban Gás pár Sán dor, a Szak szer ve ze tek Or szá gos Ta ná csá nak el nö ke egy hosz  -
szú sze mé lyes be szél ge tés után vis  sza he lyez te õt po zí ci ó já ba. Né hány hét el tel té vel az
együt tes ne vét vég ér vé nye sen vis  sza vál toz tat ták Fe renc vá ros ra.

Ami Münnich Fe ren cet il le ti, õ 1948–50-ben a klub el nö ke volt, Onódy er re hi vat -
koz va ke res te fel 1956 szep tem be ré ben Belg rád ban, ahol a ma gyar nagy kö vet sé get irá -
nyí tot ta. Ez a jó is me ret ség egé szen odá ig ve ze tett, hogy már a for ra da lom le ve ré se
után, de cem ber ben is mét ta lál koz tak, és Münnich el en ged te a Fra dit elõbb egy ju go -
szlá vi ai tú rá ra, az tán 1957-ben egy ti zen hét mér kõ zés bõl ál ló auszt rá li ai–óce á ni ai kör -
út ra. Cse ré be Onódy ga ran tál ta, hogy sen ki sem fog dis  szi dál ni a csa pat tag jai kö zül,
és a sza vát meg is tar tot ta.

Pongrácz Kál mán 1918-tól dol go zott a Ganz ban, 1938-tól szak szer ve ze ti fõ bi zal -
mi ként, 1947-ben a gyár ve zér igaz ga tó ja lett, majd 1949-tõl 1958-ig Bu da pest fõ pol gár -
mes te re, il let ve a Fõ vá ro si Ta nács el nö ke. Onódy raj ta ke resz tül ke rült kap cso lat ba
és ba rát ság ba Nezvál Fe renc cel, aki 1954-ig Pongrácz he lyet te se ként te vé keny ke dett, és
egye bek közt a fõ vá ro si ven dég lá tó ipa rért is fe lelt. Az 1956 de cem be ré ben igaz ság -
ügy-mi nisz ter ré elõ lé pett Nezvál ré vén is mer te meg an nak he lyet te sét, Szalay Jó zse fet,
akit 1963-ban a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek ne vez tek ki, va la mint Szénási Gé za leg fõbb
ügyészt. Szo ro san vett ba rá ti kö ré hez tar to zott az 1963-ban ve zér õr nag  gyá elõ lép te -
tett Sós György bu da pes ti rend õr fõ ka pi tány is. A nagy és rend sze res al ko hol fo gyasz -
tó hí ré ben ál ló Sós szá mos al ka lom mal ven dé ges ke dett Onódy va la me lyik ét ter mé ben
vagy ba la to ni ho tel jé ben.

Herczeg Fe renc ko hó- és gé pi pa ri mi nisz ter he lyet tes (egy ko ri Ganz-mun kás) mu -
tat ta õt be fõ nö ké nek, Cser gõ Já nos nak.
A ba la to ni szál lo da épít ke zés so rán kö tött
is me ret sé get Kossa Ist ván köz le ke dés- és
pos ta ügyi mi nisz ter rel, majd utód já val, Csa  -
ná di Györggyel.8 Köz vet len fõ nö kei kö zül

8 A Mé zes Mac kó ban volt egy pin ce he lyi ség, amely né -

hány fel sõbb ve ze tõ (pl. Gás pár, Pongrácz, Nezvál, Csa ná di,

Cser gõ, Herczeg) ta lál ko zá si he lyé vé vált, itt jöt tek össze,

ha egy mást közt akar tak meg be szél ni va la mit. Kü lön ér -
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ba rát já nak mond hat ta Se bes Sán dort, a bel ke res ke del mi mi nisz ter el sõ he lyet te sét.
Az Arany csa pat ve ze tõ edzõ jé vel, Se bes Gusz táv val szin tén jó vi szonyt ápolt, fe le sé ge
a vál la lat nál dol go zott, üz let ve ze tõi be osz tás ban. Dapsi Ká rolyt pe dig, aki 1958 és 1961
kö zött ve zér õr na gyi rang ban a Ma gyar Nép had se reg po li ti kai fõ cso port fõ nö ke volt,
majd me nesz té se után a VIII. ke rü le ti párt bi zott ság el sõ tit ká ra lett, õ men tet te meg
a to váb bi ka to nai szol gá lat tól 1944-ben.

Onódy ti pi kus „ki já ró” volt, aki a sa ját ja vá ra tud ta for dí ta ni a rend szer me rev -
sé gét, s eh hez min den esz köz és le he tõ ség meg ada tott ne ki. Az idõk fo lya mán szak -
mai ala pon is szé les is me ret sé gi-ba rá ti kö re ala kult ki olyan em be rek bõl, akik ré vén
egyé ni elõ nyök höz jut ha tott, il let ve akik se gít sé gé re le het tek ab ban, hogy vál la la ta a
hi ány gaz da ság ból vagy az ál la mi bü rok rá cia lom ha sá gá ból fa ka dó ne héz sé ge ket át hi -
dal ja. Eb be a kör be tar to zott pél dá ul Ta tai Jó zsef, a Bel ügy mi nisz té ri um Út le vél osz tá -
lyá nak, majd 1962-tõl a Kül ügy mi nisz té ri um Igaz ga tá si Fõ osz tá lyá nak a ve ze tõ je, Hû vös
Sán dor, a MA LÉV ve zér igaz ga tó ja, Ve tõ Kálmánné, a Ma gyar Be ru há zá si Bank ve zér -
igaz ga tó-he lyet te se (aki nek pél dá ul ba la to ni nya ra ló já ba in gye ne sen be ve zet tet te a vi -
zet és a vil lanyt), Kótun Kár oly, a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ je,
Forth Lász ló, a fe ri he gyi Tran zit Ho tel igaz ga tó ja és Fe hér Sán dor, az ERDÉRT Vál la lat
ve zér igaz ga tó ja. 

Õ ma ga sem tit kol ta: amit csak le he tett, fe hér asz tal nál vagy va dá sza to kon in té -
zett el, le gyen az épí té si te lek vagy egy he lyi ség meg szer zé se, ba la to ni lé te sít mé nye i -
nek fo lya ma tos és fenn aka dás men tes el lá tá sa bor ral és sör rel, be ho za ta li en ge dé lyek
so ron kí vü li el in té zé se vagy bár mi más. Onódy 1953-tól kezd ve rend sze re sen járt kül -
föld re, Ta ta i nak kö szön he tõ en ál lan dó út le ve le volt, 1964-ig hu szon hat na gyobb uta -
zást tett Nyu ga ton, ös  sze sen har minc nyolc or szág ban járt, a re pü lõ je gye ket pe dig
gyak ran in gyen kap ta Hû vös  Sándortól. Ugyan csak je len tõs ked vez mé nye ket él ve zett
az IBUSZ-nál (pl. kül föl di uta zá sai so rán ne megy szer an nak költ sé gé re száll ha tott
meg), amel  lyel a fel épí tett szál lo dák kül föl di ven dé gek kel va ló „meg töl té se” kap csán
üz le ti vi szony ban állt, hi szen a tu riz mus dön tõ rész ben szer ve zett ke re tek kö zött zaj -
lott Ma gyar or szá gon.

A kap cso lat épí tés csú csa a Mac kó és a Di á na va dász tár sa ság ok lét re ho zá sa volt
a mát rai Kisnánáson 1962–63-ban, ame lyek nek öt, il let ve hét tag ja volt: Gás pár, aki
egyéb funk ci ói mel lett 1959-tõl a Po li ti kai Bi zott ság pót tag ja, 1962-tõl ren des tag ja,
emel lett Nezvál, Szalay és Szénási, il let ve Bodonyi Már ton, a Leg fel sõbb Ka to nai Bí ró -
ság el nö ke és Ke le men End re, a leg is mer tebb s leg fog lal koz ta tot tabb igaz ság ügyi or -
vos szak ér tõ, va la mint ter mé sze te sen Onódy.

Mind eze ket fi gye lem be vé ve mél tán érez het te vé dett nek ma gát, olyan nak, aki -
nek sen ki sem árt hat, és aki nek sok min dent sza bad. De nyil ván va ló, hogy mind ez zel
el len sé ge ket is szer zett, és a ma ga kö ré szõtt
vé dõ há ló vég sõ so ron elég te len nek bi zo -
nyult ah hoz, hogy fenn tart sa.

de kes ség, hogy Onódy fel szol gá ló ként itt fog lal koz tat ta

az 1963-as am nesz ti á ig bör tön bün te tés ét töl tõ Ko pá csi

Sán dor fe le sé gét.
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AZ „ÜGY”
Bal jós je lek

Az Onódy-ügy ki pat ta ná sa óta a mai na pig bõ vel ke dik ho má lyos rész le tek ben, en nél -
fog va táp ta la ja lett kü lön fé le mí to szok nak és le gen dák nak. Ar ra a leg alap ve tõbb kér -
dés re sem tu dunk egy ér tel mû bi zo nyí té kok kal alá tá masz tott vá laszt ad ni, hogy ki nek
vagy kik nek állt ér de ké ben ki rob ban ta ni a bot rányt.

Ma nap ság is tart ja ma gát az a né zet, hogy Ká dár „bal ol da li” el len zé ke kí ván ta
ily mó don meg buk tat ni a párt ve ze tõ jét. Ezt a ver zi ót sem le het tel jes ség gel ki zár ni
(leg alább is az ese mé nyek egy ké sõb bi fá zi sá ban), azon ban nem sza bad meg fe led kez -
nünk ar ról, hogy az Onódy-ügybe tor kol ló ese mény sor, az el sõ le tar tóz ta tá sok 1964.
szep tem ber kö ze pén tör tén tek, s szer fe lett va ló szí nût len, hogy azok ban a na pok ban
bár ki elõ re lát ta vol na Hrus csov bõ négy hét tel ké sõb bi le vál tá sát. Má sok vé le mé nye
sze rint Onódy ba rá ti kö ré bõl igye kez tek va la kit el len fe lei az õ bu ká sán ke resz tül ki -
ik tat ni a po li ti kai élet bõl. A sze rep lõk kö zül leg in kább Gás pár Sán dor jöhet(ne) szó -
ba, a fel té te le zést azon ban az il le té kes le vél tár nyil ván tar tá sá ban lé te zõ, de „fel nem
lel he tõ” rend õr sé gi ope ra tív dos  szi ék hi á nyá ban sem cá fol ni, sem iga zol ni nem le het.

Ami a ren del ke zés re ál ló – kü lö nö sen a per rel kap cso la tos – do ku men tu mok ból
egy ér tel mû en ki vi lág lik, az az, hogy Onódy 1964-es bu ká sa vá rat la nul tör tént, a ku lisz-
szák mö gött ké szí tet ték elõ, és nem köz tör vé nyes bûn cse lek mény el kö ve té se volt a ki -
vál tó ok. Nem az tör tént, hogy Onódy „le bu kott”, ami kor már nem tud ta to vább lep -
lez ni sik kasz tá sa it vagy egyéb vis  sza élé se it. Az is lát szik, hogy a rend õr ség tu laj don -
kép pen csak a vál la lat igaz ga tó le tar tóz ta tá sa után fo gott ne ki olyan „bi zo nyí té kok”
ös  sze sze dé sé nek, ame lyek alap ján az ügyet tisz tán gaz da sá gi jel le gû bûn tett ként le het
fel tün tet ni, s ami kor ilyen „bi zo nyí té kok” alig akad tak, ak kor a meg lé võk bõl kel lett
egy pert „ös  sze fab ri kál ni”.

A fen ti e ket fi gye lem be vé ve in kább azt a kör nye ze tet igyek szem be mu tat ni, amely -
ben az ese mé nyek 1964 fo lya mán le ját szód tak.

Né mi leg vis  sza ugor va az idõ ben, 1964-ig mind ös  sze egyet len ko mo lyabb fel je len -
tés sel kel lett Onódynak „meg bir kóz nia”. 1962 au gusz tu sá ban „Az Ét ter mi és Bü fé
Vál la lat szá mos kis dol go zó ja” alá írás sal gé pelt, név te len fel je len tés ér ke zett a Bel ke -
res ke del mi Mi nisz té ri um hoz Onódy és a vál la lat más ve ze tõi el len, aki ket a le vél író
gaz da sá gi vis  sza élé sek és egyéb fe gyel mi vét sé gek el kö ve té sé vel gya nú sí tott meg. Ma -
gá ról Onódyról azt ál lí tot ta, hogy ma már egy ál ta lán nem „mun kás igaz ga tó”, ha nem
„arisz tok ra ta ve zér igaz ga tót ját szik”, „a ren ge teg kül föl di utaz ga tá son kí vül” szin te
már csak a sport ér dek li. Oly an  nyi ra, hogy fo cis tá kat és csa lád tag ja i kat al kal mazza
ma gas fi ze tés sel a vál la lat nál, il let ve „hi deg tá lak töm ke le gét és szend vi csek szá za it”
jut tat ja in gyen ne kik. S mi vel az igaz ga tó más ra gya kor la ti lag nem fi gyel oda, ezért a
„csúcs  ve ze tõ ség ja va ré sze rend sze re sen hor ri bi lis különkeresetekre tesz szert”. Ezen
kí vül szó ba ke rült az is, hogy a Mé zes Mac kó ban an nak ve ze tõ jé vel kar ölt ve Onódy
szer ve zi a ku lis  szák mö gött a „Belker. csúcs po zí ci ó ban lé võ po tya le sõ i nek a ren dez -
vé nye it”.
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A fel je len tést szer zõ je egyi de jû leg meg küld te a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt
Köz pon ti Bi zott sá gá nak, kü lön Ká dár Já nos nak, a Bel ügy mi nisz té ri um nak, a Ma gyar
Rá di ó nak, a Nép sza vá nak, a Fi gye lõ nek és a Lu das Matyinak. A Bel ke res ke del mi
Mi nisz té ri um Fõ köny ve lõ sé ge – amely nek ve ze tõ je dr. Rucz Ist ván volt – Se bes Sán -
dor uta sí tá sá ra a vál la lat nál re ví zi ót vég zett, és meg ál la pí tot ta, hogy sza bály ta lan ság
nem tör tént, a fel ho zott vá dak és pa na szok alap ta la nok. Ezt Se bes írás ban – a re ví zi -
ós je len tést mel lé kel ve – kö zöl te Sós rend õr fõ ka pi tán  nyal, aki ugyan ezt a fel je len tést
ki vizs gá lás ra meg küld te ne ki. A vál la lat párt szer ve ze te el le ni vá da kat a VIII. ke rü le ti
párt bi zott ság vizs gál ta meg és ta lál ta lég bõl ka pott nak.

Vis  sza tér ve 1964-re, ek kor ra egy konf lik tus nyo mán meg rom lott Onódy és
Szénási ba rá ti vi szo nya, a leg fõbb ügyész for má li san ki is lé pett a kö zös va dász tár sa -
ság ok ból. Ugyan ez ját szó dott le Onódy és Sós György kö zött is, ös  sze tû zés be ke ve red -
tek, ami vé get ve tett a ba rát sá guk nak. Egyes vis  sza em lé ke zé sek sze rint et tõl kezd ve
a Bu da pes ti Rend õr–fõ ka pi tány sá gon intenzíven gyûj te ni kezd ték az „anya got”
Onódy el len, hát ha jó lesz egy szer va la mi re.

A Bel ke res ke del mi Mi nisz té ri um Ven dég lá tó-ipa ri Fõ igaz ga tó sá gá hoz csu pán
két ki emelt, or szá gos ha tó kö rû szál lo da- és ven dég lá tó vál la lat tar to zott: az Ét ter mi
és Bü fé Vál la lat, va la mint az 1957-ben lét re jött Or szá gos Ide gen for gal mi Szál lo da és
Ét te rem Vál la lat (OISZÉV), amely meg ala ku lá sa óta két szer ré sze sült a Ki vá ló Vál la -
lat cím ben, és há rom szor nyer te el a mi nisz te ri-szak szer ve ze ti ván dor zász lót, egy íz -
ben pe dig a Mi nisz ter ta nács vö rös vándorzászlaját.9 Az OISZÉV élén Ró zsa Mik lós
állt, akit erõs em ber nek tar tot tak, az a hír jár ta ró la, hogy nagy sze rû kap cso la to kat
ápol a „ha tó sá gok kal”, sõt egy ko ron ma ga is bel ügyi funk ci o ná ri us volt, egé szen az
õr na gyi ran gig vit te. Ami bi zo nyos, hogy 1956 elõtt töb bek kö zött az Üzem élel me zé si
Vál la la tot ve zet te, az tán rö vid ide ig a Pénz ügy mi nisz té ri um sze mély ze ti fõ nö ke ként
te vé keny ke dett. Az zal, hogy az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat 1960-tól szál lo dák épí té sé be
kez dett, Onódy át lép te a ki je lölt mû kö dé si kört, és óha tat la nul szak mai ri va li zá lás ala -
kult ki köz te és Ró zsa kö zött, rá adá sul nem ked vel ték egy mást. Igaz, ez nem volt
egyen lõ fe lek küz del me, hi szen 1964-ben még az OISZÉV volt „a” szál lo da vál la lat a
ma ga ti zen há rom leg jobb bu da pes ti és tíz vi dé ki ho tel jé vel, köz tük két szál ló val a Ba -
la ton észa ki part ján (és még 48 ét te rem mel és 56 egyéb ven dég lá tó egy ség gel szer te az
or szág ban). Onódy volt a „fel tö rek võ be ha to ló”, rá adá sul a ma gyar ten ger kon ku rens
dé li ol da lán, ahol Ró zsa vál la la ta nem tu dott je len len ni. Az sem volt mind egy, hogy
a kor mány ál tal ki lá tás ba he lye zett újabb és újabb ba la to ni és fõ vá ro si szál lo dák meg -
épí té sé vel me lyi kü ket fog ják meg bíz ni. (A két vál la la ton kí vül az Express Uta zá si Iro -
da ren del ke zett még or szá gos ho tel há ló zat tal, azok azon ban ala cso nyabb ka te gó ri á jú
szál lás he lyek vol tak.)

Rá adá sul 1964 ta va szán az a szó be széd ka pott láb ra a Bel ke res ke del mi Mi nisz té -
ri um ban, hogy ös  sze von ják a két vál la la tot 1965. ja nu ár 1-jé vel, Ét ter mi és Szál lo da Vál -
la lat né ven. Az tény, hogy eb ben az idõ -
szak ban fo lya ma to san na pi ren den volt és 9 MOL XIX-G-4-rrr, 90. és 94. d.
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zaj lott a mi nisz té ri um ban „a ke res ke de lem kon cent rá ci ó ja”, az az az ös  sze vo ná sok ré -
vén nagy vál la lat ok ki ala kí tá sa – töb bek kö zött az üzem élel me zés, az áru há zak vagy
a fû szer- és a ve gyi ke res ke de lem te rén –, ame lyek ké pe sek fel ven ni a ver senyt a szin tén
fris sen lét re ho zott ipa ri trösztökkel.10 Ugyan csak tény, hogy az ös  sze vo ná si szó be széd -
del egy idõ ben Onódynak fel aján lot ták a szin tén a Ven dég lá tó-ipa ri Fõ igaz ga tó ság hoz
tar to zó MÁV Utas el lá tó Vál la lat igaz ga tói poszt ját (az ak tu á lis igaz ga tó kü lön fé le visz  -
sza élé sek mi att fe gyel mit ka pott, és ügyét ép pen a párt Köz pon ti El len õr zõ Bi zott sá -
ga vizsgálta11), ame lyet õ vis  sza uta sí tott. Ta po ga tóz tak a má sik ol da lon is, Ró zsá nak
ál lí tó lag kül szol gá la tot aján lot tak fel, amit vi szont õ uta sí tott vis  sza.

Onódy dön té sé ben a nyil ván va ló presz tízs szem pont okon túl me nõ en bi zo nyo san
sze re pet ját szott az is, hogy az Utas el lá tó szék he lye az V. ke rü let ben volt. Így egy részt
el vesz tet te vol na biz tos „párt hát or szá gát”, amelyet Dapsi biz to sí tott szá má ra a VIII.
ke rü let ben. Más részt az V. ke rü le ti párt bi zott ság tit ká ra, majd 1964 au gusz tu sá tól el -
sõ tit ká ra Fe ke te Kár oly volt, aki – leg alább is Onódy úgy tud ta – Ró zsa só go ra volt.
Fe ke te 1953-tól a Bel ügy mi nisz té ri um ban dol go zott osz tály-, il let ve fõ osz tály ve ze tõ -
ként, majd 1956 és 1958 kö zött a sze mély ze ti ügye ket fel ügye lõ mi nisz ter he lyet tes volt.
Az V. ke rü le ti párt bi zott ság amúgy is nagy ha ta lom mal bírt, mi vel ez fel ügyel te a leg -
fon to sabb ál lam igaz ga tá si szer vek, köz tük szá mos mi nisz té ri um, vagy ép pen ség gel
a Leg fõbb Ügyész ség és a Leg fel sõbb Bí ró ság párt szer ve zet ét. Fe ke tét ál lí tó lag szí vé -
lyes jó vi szony fûz te ko ráb bi fõ nö ké hez, Biszku Bé lá hoz, a Po li ti kai Bi zott ság tag já -
hoz, Sós rend õr fõ ka pi tány hoz, va la mint Ko rom Mi hály hoz, akit 1963 vé gén ne vez tek
ki az MSZMP KB ad mi niszt ra tív ügye kért fe le lõs tit ká rá vá.

1964 nya rán meg je lent Onódynál a „ven dég lá tó-ipa ri el há rí tás” fõ nö ke, Bod ro gi
Lász ló ez re des az zal a „ké rés sel”, hogy a fris sen meg nyílt Lí dó és Hun gá ria Szál ló ba
tit ká ri vagy igaz ga tó he lyet te si be osz tás ban egy-egy sa ját em be rét he lyez hes se el, akik -
nek kü lön szo ba jár, ezen kí vül pe dig egy-egy ope ra tív szo bát is óhaj tott ezek ben
a ho te lek ben. Onódy er re nem volt haj lan dó, úgy vél te, a to váb bi ak ban is ele gen dõ,
ha a vál la lat szál lo dá i ban és ét ter me i ben a szer ve zett IBUSZ-cso por tok kí sé rõ i nek ál -
cá zott bel ügyi sek je len van nak, il let ve ha a rend õri szer vek a ho te lek al kal ma zot tai,
az ét ter mi pin cé rek és a ven dég lá tó egy sé gek kony há i nak for gal mát fel ügye lõ-el len õr -
zõ ún. fel írók kö zül ver bu vál nak in for má to ro kat. Nem állt szán dé ká ban sen kit sem al -
kal maz ni ma ga mel lé, aki köz vet le nül be le lát az õ mun ká já ba, a vál la lat irá nyí tá sá ba,
an nak bel sõ tit ka i ba. Onódy le ke zel te „hi va tal ból” ki ren delt bel ügyi ös  sze kö tõ jét is,
akit sok szor meg vá ra koz ta tott, vagy ese ten ként „nem ért rá” fo gad ni. Nem „ud va rolt”,
ez zel töb be ket ma gá ra ha ra gí tott, rá adá sul túl zot tan bí zott a sa ját ös  sze köt te té se i  ben.
Bel ügyes is me ret sé gi kö re Sós rend õr fõ ka pi tány mel lett leg in kább a BM Út le vél osz -
tály ára kor lá to zó dott, ahol a már em lí tett Ta ta i val, a he lyet te sé vel, Ké ke si Pál lal és
Ha rasz ti La jos al osz tály ve ze tõ vel állt szo ros kap cso lat ban, va la mint Dé nes Mik lós sal,

aki az ipa ri el há rí tás sal fog lal ko zó osz tá -
lyon volt al osz tály ve ze tõ. Õk azon ban leg -
ké sõbb 1962-ig ki ke rül tek a BM-bõl – Ha -

10 MOL XIX-G-4-rrr, 90. d.

11 BFL XXXV/10/1964/a/3a õ. e.
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rasz ti ki vé te lé vel, akit más rész leg hez he lyez tek át, ala cso nyabb be osz tás ban –, de
mind hár man SZT-tiszti ál lo mány ban ma rad tak egé szen 1965 ta va száig, amikor Ta ta it
és Ké ke sit ép pen az Onódy-ügy mi att „elbo csá tot ták”). Az õ ba rá ti fi gyel mez te té se i -
ket vi szont Onódy nem vet te ko mo lyan, sõt, „in kább fe lé je irá nyu ló »udvarlást«, va -
la mi fé le »térítésre« va ló tö rek vést” lá tott ben nük. Mind ez két ség te le nül hi ba volt.
A nem le ges vá lasz hal la tán Bod ro gi is meg fe nye get te õt, hogy eb bõl még gond jai
szár maz nak majd.

A bu kás

1964. szep tem ber 1-jén Onódy az Egye sült Ál la mok ba uta zott a vi lág ki ál lí tás ra. Eköz -
ben itt hon a rend õr ség va ló szí nû leg már szem mel tar tot ta azo kat az al kal ma zot ta kat
(el sõ sor ban a hús- és az ital rak tár ban dol go zó kat), akik 1962 óta – sa ját fel hasz ná lás ra
és üz le te lés cél já ból – rend sze re sen dézs mál ták a vál la la ti kész le te ket. Szep tem ber 11-én
Soós End re rend õr szá za dos, a BRFK Tár sa dal mi Tu laj don vé del mi Osz tály Ke res ke -
del mi és Kö zel lá tá si Al osz tá lyá nak mun ka tár sa a Rá kó czi úti Lot tó Áru ház nál iga zol -
ta tott egy fér fit, mi u tán „ar ra lett fi gyel mes”, hogy az „sport tás ká ban, fe hér pa pír ba
cso ma gol va na gyobb men  nyi sé gû húst szál lít”. A fel tar tóz ta tott Asbóth Mik lós ról ki -
de rült, hogy se géd mun kás az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat ital rak tá rá ban, a ná la lé võ „5-6
ki ló húst” pe dig az ital rak tár ból el tu laj do ní tott bo rért kap ta cse ré be Sol ti Já nos tól, a
hús rak tár ve ze tõ jé tõl. Még az nap Asbóthtal együtt õri zet be vet ték Kaló And rást, az ital -
rak tár ve ze tõ jét és he lyet te sét, Oláh La jost. Õk oly mó don is nye rész ked tek, hogy a ká -
ló rend szer lazaságát ki hasz nál va pa lac ko zott bor ként szá mol tak el fo lyó bort, és a kü -
lön bö ze tet zseb re tet ték. Sol tit más nap he lyez ték rács mö gé. Az el sõd le ges becs lé sek
sze rint a né gyük ál tal oko zott kár 35-40 ezer fo rint volt. Szep tem ber 14-én Végh Ti -
va dar rend õr ez re des, a VIII. ke rü le ti ka pi tány ság ve ze tõ je ar ra hi vat koz va, hogy „az
ügy ter je del mé nél fog va an nak vizs gá la ta ha tás kö rün ket meg ha lad ja”, az ese tet sik -
kasz tás és más bûn tet tek el kö ve té sé nek gya nú já val a BRFK il le té kes szer vé nek, va gyis
a Vizs gá la ti Osz tály Tár sa dal mi Tu laj don vé del mi Al osz tá lyá nak ad ta át. A nyo mo zás
még no vem ber vé gén is „Sol ti Já nos és tár sai” el len folyt, csak ezt kö ve tõ sza ka szá ban
vált Onódy-perré.

Az Egye sült Ál la mok ban majd Ka na dá ban tar tóz ko dó Onódynak töb ben is te le -
fo nál tak Bu da pest rõl, és fi gyel mez tet ték, hogy ne jöj jön vis  sza – ered mény te le nül.
Szep tem ber 24-én meg ér ke zett Bécs be, ahol el mon dá sa sze rint a Kärntnerstrassén ta -
lál ko zott Papp Lász ló val nem ke vés bé hí res edzõ je, Adler Zsig mond tár sa sá gá ban, és
Papp La ci le tér delt, úgy kö nyör gött ne ki, hogy ma rad jon kint. Õ azon ban mind ezek
el le né re két nap pal ké sõbb ha za tért. Ér zé kel te, hogy vál la la tá nál fo lya ma to san kér de -
zõs köd nek a nyo mo zók, de nem vet te ko mo lyan, azt fel té te lez te, hogy a már le fü lelt
tol va jok ügyé ben zaj lik a vizs gá lat.

Alá be csül te an nak je len tõ sé gét is, hogy kül föl di út ja ide jén – 1962-vel el len tét ben,
ami kor a ve le még ba rát ság ban lé võ Sós meg elé ge dett a fel je len tõ le vél meg kül dé sé vel
a Bel ke res ke del mi Mi nisz té ri um ba – a rend õr fõ ka pi tány ez út tal ún. rend õr sé gi nyo -
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mo zó „be épí té sét” ren del te el a vál la lat nál. Ok tó ber 20-án tar tóz tat ták le Tár gyik Sán -
dort, a köz pon ti te lep he lyen mû kö dõ hi deg kony ha üzem ve ze tõ jét, a szak ma egyik
leg jobb ját, a nem zet kö zi hí rû hi deg kony hás mes tert, aki an nak ide jén szin tén „de -
klasszált ként” ke rült a vál la lat hoz, majd 26-án Lász ló Ilo nát, Onódy jobbkezét. Az igaz-
ga tó ra négy nap pal ké sõbb ke rült sor, a „tár sa dal mi tu laj don ha nyag ke ze lé se és más
bûn tet tek ala pos gya nú ja mi att”. Ok tó ber 30-án reg gel Sós meg je lent a Bel ke res ke del mi
Mi nisz té ri um ban, s mi vel Tausz Já nos mi nisz tert nem ta lál ta, így an nak el sõ he lyet te -
sé vel, Se bes sel kö zöl te, hogy ép pen most ve szik õri zet be Onódyt. Se bes ez zel nem ér -
tett egyet, Onódyt az egyik leg jobb igaz ga tó já nak ne vez te, s azt ja va sol ta, hogy hagy -
ják sza bad lá bon, és úgy foly tas sák el le ne az el já rást, ha tény leg el kö ve tett va la mit. Sós
azon ban ra gasz ko dott a le tar tóz ta tás hoz, ami re az Onódy ár tat lan sá gá ban biz tos Se -
bes (akit a mi nisz ter „el sõ fe let te sé nek” is tar tot tak) – mi vel ab ban a tév hit ben volt,
hogy az õ be le egye zé se is szük sé ges – ki je len tet te, hogy eh hez nem já rul hoz zá. Lá zár
Gé zát, a mi nisz té ri um Ven dég lá tó-ipa ri Fõ igaz ga tó sá gá nak a ve ze tõ jét, Onódy köz vet -
len fõ nö két vi szont 1965. jú li us 16-ig, a má sod fo kú íté let hir de té sig sza bad lá bon hagy ták,
hi szen nem õ volt az el sõd le ges cél pont.

Onódy õri zet be vé te lé hez min den képp „fel sõbb aka rat” szük sé gel te tett, ezt fel -
té te lez he tõ en Biszku tes te sí tet te meg. Az eset már Hrus csov me nesz té se után tör tént,
még sem va ló szí nû, hogy a „ba lo sok hoz” so rolt Biszku – Ko rom mal együtt – a nagy -
ha tal mú vál la lat igaz ga tón ke resz tül akar ta vol na a meg gyen gült Ká dárt sa rok ba szo -
rí ta ni. Az eh hez szük sé ges tak ti kai elõ re lá tás és kom bi ná ci ós kész ség sem jel le mez te
a volt bel ügy mi nisz ter PB-ta got. A ba los ös  sze es kü vés-el mé let el len szól az is, hogy
ér tel met len do log lett vol na ál la mi vo na lon tá mad ni Ká dárt – Gás pá ron kí vül ugyan is
ma gas ran gú párt funk ci o ná ri us ok nem vol tak érin tet tek. Az õ meg buk ta tá sát akár
csak kez de mé nyez ni is el sõ sor ban a párt ap pa rá tus ra tá masz kod va le he tett vol na, és
ter mé sze te sen Moszk va fej bó lin tá sá val, ahol az SZKP élé re fris sen meg vá lasz tott és ha -
tal ma meg szi lár dí tá sán mun kál ko dó Brezsnyevnek nem áll ha tott ér de ké ben bi zony ta lan
hely ze tet elõ idéz ni egy nyu gal mas nak szá mí tó csat lós or szág ban. Sok kal lo gi ku sabb -
nak tû nik az a ma gya rá zat, hogy az ügyet a dol gok ön já ró te he tet len sé ge vit te to vább,
kü lö nö sen azu tán, hogy Onódy nem ma radt kül föld ön. Ez lett vol na ugyan is a leg op -
ti má li sabb meg ol dás mind az õt tisz té bõl el moz dí ta ni kí vá nók, mind pe dig Onódy
szá má ra. Ezért is szor gal maz ták, hogy ne jöj jön ha za. Onódy még sem élt a le he tõ ség -
gel, vis  sza tért, s mi vel ön ként nem volt haj lan dó tá voz ni poszt já ról még az egy re fe -
nye ge tõbb jel zé sek da cá ra sem, a ve le szem ben ál lók erõ sza ko sabb esz kö zök höz fo lya -
mod tak, mi u tán egy hó na pig gyûj töt ték a „ter he lõ anya got” – im már ki fe je zet ten el le ne.

SZÁR NYAL A FAN TÁ ZIA

Mint szó volt ró la, az Onódy-ügy szá mos plety ka és mí tosz ger jesz tõ je lett. A plety -
ka a dik ta tú rák sa já tos ve le já ró ja, a ve ze tõ elit „meg kö ze lít he tet len sé gé bõl” és a de -
mok ra ti kus el len õr zõ me cha niz mu sok hi ány ból fa kad. Kü lön fé le szó be szé dek min dig
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is vol tak, az 1964 õszi el sõ „slá ger té ma” ter mé sze te sen Hrus csov bu ká sa volt, s ez zel
kap cso la to san az, mi lesz Ká dár ral. Ké sõbb sok he lyütt le he tett hal la ni az ál lí tó la gos
ter ve zett ár eme lé sek rõl vagy mun ka he lyi el bo csá tá sok ról.

Onódy 1964. ok tó ber 30-i le tar tóz ta tá sa után a hi va ta los szer vek egy tel jes hó na -
pig hall ga tás ba bur ko lódz tak, ami ki tû nõ táp ta laj nak bi zo nyult az egy mást me ré szen
túl szár nya ló plety kák meg szü le té sé hez. Kü lö nö sen azu tán, hogy Onódyt meg bi lin -
csel ve vit ték el ott ho ná ból, az tán de monst ra tív mó don ugyan így be szál lí tot ták a vál -
la lat hoz, hogy az iro dá ját át néz zék. Így nem ma rad ha tott ti tok ban, mi tör tént ve le,
ugyan ak kor de cem ber 5-ig sem mi fé le hír adás nem je lent meg az üggyel kap cso lat ban.
Va gyis sza ba don szár nyal ha tott a fan tá zia. Solymosi Mi hály rend õr al ez re des, Tol na
me gye fõ ka pi tá nya pél dá ul je len té sé ben a kö vet ke zõ ket ír ta: „Azt be szé lik, hogy va -
la mi gyû lé sen a Párt köz pont ban lö völ döz tek, és Czinege hon vé del mi mi nisz ter ki lyu -
kasz tot ta Ká dár elv társ bõ rét, meg lõt te”, il let ve „a MA LÉV ve zér igaz ga tó ja ötöd ma gá -
val egy re pü lõ gép pel dis  szi dált”. A me gyei fõ ka pi tány ki emel te, hogy a „rá gal ma zó
rém hí rek dön tõ mér ték ben az Onódy-üggyel kapcsolatosak”.12

Akik Onódy ese tét ki hasz nál va szé gyen tel jes plety ka had já ra tot in dí tot tak, azok
nem csak a volt igaz ga tót akar ták le já rat ni. Az idõn ként a Sza bad Eu ró pa Rá dió és az
Ame ri ka Hang ja ál tal is táp lált men de mon dák töb bek kö zött va lu ta üzér ke dés rõl,
kém ke dés rõl és ká bí tó szer-csem pé szet rõl (he ro in) szól tak, ki egé szít ve „nagy ará nyú
ál la mi va gyon el sik kasz tá sá val, kül föl di ál la mi kö ve te lé sek el tu laj do ní tá sá val”. So kat be -
szél tek ar ról is, hogy „szá mos ve ze tõ elv társ” be le ke ve re dett az ügy be, Nezvál mel lett
em le get ték Kál lai Gyu la, Fe hér La jos, Czinege La jos, va la mint Gás pár, Szénási és Szalay
ne vét, s volt, aki hoz zá tet te: „és kb. még 170 em ber van érint ve”. Az ös  sze get a plety -
kák fo lya ma to san nö vel ték né hány mil li ó ra, sõt az egé szen szél sõ sé ges negy ven mil lió
is el hang zott (amit ál lí tó lag ki csem pész tek Svájc ba), így aztán az idõ köz ben a saj tó -
ban a négy száz ezer fo rin tos kár oko zás ról meg je lent hír nek ke ve sen ad tak hitelt.13

A kor szak ra oly jel lem zõ „pes ti vicc” ez eset ben is meg szü le tett. Mi u tán Leonyid
Brezsnyev és Nyikolaj Podgornij, az SZKP KB El nök sé gé nek tag ja, a KB tit ká ra 1965.
ja nu ár 29-e és feb ru ár 1-je kö zött Ká dár meg hí vá sá ra Ma gyar or szá gon va dá szott, rög -
tön el ter jedt a tréfa: a szov jet párt ve ze tõ azért jött ide, hogy tisz táz za ma gát, nem érin  -
tett az Onódy-ügyben.14

A to váb bi plety kák az Onódy fel ügye -
le te alá tar to zó fõ vá ro si mu la tó he lye ken
(Kis Royal, Bu da pest Tánc pa lo ta), gö di
nya ra ló já ban és va dász há zak ban zaj ló ha -
tal mas és fék te len mu la to zá sok ról, sõt
egye ne sen tit kos or gi ák ról szóltak.15 De -
cem ber tõl már az új sá gok is „in gye nes
pezs gõs dá ri dó kat” és „köz pén zen vé gig -
szó ra ko zott ti vor nyák egész so rát” em le -
get ték – in nen már csak egy lé pés az or gia.

12 Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Irat tá ra (BM Irat tár)

Mi nisz te ri ira tok, 2671-1-a/83.

13 BFL XXXV/10/1964/a/1. õ. e., XXXV/10/1964/c/4. õ. e.,

XXXV/13/1965/b/10. õ. e., il let ve BM Irat tár Mi nisz te ri ira -

tok, 2671-1-a/83 és MOL M-KS-288. f. 11/1444. õ. e.

14 A vic cet Ré vész Gé za, az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá -

gá nak tag ja me sél te el a KB 1965. már ci us 11–13-i ülé sén.

MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e.

15 MOL M-KS-288. f. 47/737. õ. e. 25/a té tel.
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Ugyan ek kor az an gol Ti me ma ga zin, il let ve kü lön fé le nyu ga ti bul vár la pok is cik -
kez tek a ma gyar or szá gi La Bolshe Vi tá ról. A bé csi Kronen Ze i tung Onódyról mint a
„ma gyar fõ vá ros jól táp lált ven dég lá tó cár já ról” írt, gö di nya ra ló ját pe dig úgy fes tet te
le, hogy „az új osz tály nagy jai itt pi hen ték ki a szo ci a lis ta hét köz nap ok fá ra dal ma it”,
ahol az egyik fo gás „mez te len lá nyok asz pik ban, óri á si ezüst tál cá kon fel szol gál va”, s
ahol ru let ten des  szert gya nánt „cso ko lá dé val le ön tött ste war des se ket” le he tett nyerni.16

Ma gyar or szá gon vi szont in kább a kor ne ves és ün ne pelt szí nész nõ it hoz ták hír be
mint az ilyen ál lí tó la gos or gi ák „fõ attrakcióit”.17 Rö vid idõ el tel té vel a lis tán csak Bara
Mar git ma radt, aki rõl szél té ben-hos  szá ban hí resz tel ni kezd ték, hogy az or gi ák ál lan -
dó részt ve võ je volt, a rá ön tött cso ko lá dét a „mu la to zók” le nyal ták mez te len tes té rõl.

A ko lozs vá ri szü le té sû, Ma gyar or szág ra 1955-ben át te le pült Bara Mar git, a kor -
szak ta lán leg szebb szí nész nõ je gyors kar ri ert fu tott be, az 1956-ot kö ve tõ nyolc év -
ben ne ve ze tes fil mek ben ját szott – Sza ka dék, Ba ka ru há ban, Da ni, Ház a szik lák
alatt, Sze gény gaz da gok, Ka to na ze ne, Pa csir ta –, emel lett 1957-tõl a Nem ze ti Szín ház
tag ja volt. Az Es ti Hír lap ban 1964 au gusz tu sá ban kö zölt Film olim pia el ne ve zé sû or -
szá gos fel mé rés sze rint õ lett az év ked venc ma gyar szí nész nõ je, a kül föl di ek kö zül
pe dig Sophia Loren. (Az ér de kes ség ked vé ért je gyez zük meg, hogy a fér fi szí né szek
kö zött Gá bor Mik lós, il let ve Jean Ga bin lett a „be fu tó”.)

A Baráról ter jesz tett plety kák tel jes ség gel alap ta la nok vol tak, a leg fõbb cél juk az
volt, hogy õt bár mi lyen esz köz zel meg hur col ják, el le he tet le nít sék, és pá lyá ja fel adá sá -
ra kény sze rít sék. Több iri gye és el len sé ge volt, ugyan ak kor szin te bi zo nyos, hogy az
oko kat nem an  nyi ra szak mai kar ri er jé ben, mint in kább a ma gán élet ében kell ke res ni.
Tény azon ban, hogy ez a rá gal ma zó, alan tas kam pány ered mény te len ma radt vol na,
ha a leg ma ga sabb po li ti kai ve ze tés ben nem áll e mö gé va la ki. Both Bé la, a Nem ze ti
Szín ház ak ko ri igaz ga tó ja fel sõbb uta sí tás nél kül nem mer te vol na meg ten ni, hogy
Bara Mar gi tot egyik nap ról a má sik ra el tá vo lít sa a Nem ze ti bõl 1965-ben. Barának csu -
pán an  nyit si ke rült el ér nie, hogy fo gad ja õt Szir mai Ist ván, a PB tag ja, a KB kul tu rá lis
és ide o ló gi ai ügye kért fe le lõs tit ká ra, aki nem se gí tett, sõt nem is biz tat ta sem mi vel.
Egye dül Szir tes Ádám állt ki mel let te, aki el ment az il le té kes ke rü le ti párt bi zott ság -

ra, és fel há bo ro dá sá ban le csap ta a párt tag -
köny vét az asz tal ra. Úgy vit ték utá na a szín  -
ház ba, és kö nyö rög tek ne ki, hogy ve gye
vissza.18 Bara Mar gi tot né hány hó nap pal
ké sõbb a Jó zsef At ti la Szín ház ba he lyez ték
át, ahol lát vá nyo san mel lõz ték, mind ös  sze
né hány ki sebb sze re pet ka pott, 1966 után
már fil mek ben is csak nagy rit kán tûnt fel.
No ha hi va ta lo san 1977-ig a szín ház tag ja
ma radt, gya kor la ti lag már 1970-ben, alig 42
éve sen visszavonult.19

16 Kronen Ze i tung, 1965. ja nu ár 19. A cikk ma gyar nyel -

vû for dí tá sa dr. Tí már György per anya gá ban sze re pel

(BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 705. d., 1111–1113. p.).

17 Ré vész Gé za az MSZMP KB már em lí tett 1965. már ci -

us 11–13-i ülé sén sze mély sze rint is meg ne vez te Bara Mar -

gi tot és Törõcsik Ma rit. MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e.

18 Egy szán dé ko san tönk re tett élet tör té ne te. Bara Mar git

vis  sza em lé ke zé sei szí nész pá lyá ja ese mé nye i re. Ma gyar

Nem  zet, 2002. áp ri lis 9.

19 Kál vá ri á já nak tör té ne tét lásd Gazsó–Zelei (1990). 2002-

es Kossuth-díja kései gyógyír lehetett.
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Így kap cso ló dott ös  sze az Onódyval va ló po li ti kai le szá mo lás a Bara Mar git tal
szem be ni al jas fel lé pés sel, mi köz ben a két „fõ sze rep lõ” nem is is mer te egy mást. Oly -
an  nyi ra nem, hogy Onódy (el mon dá sa sze rint) az el sõ Bara Mar git-fil met – tör té ne -
te sen a Ka to na ze nét – a bör tön ben lát ta. Ké sõbb is igye kez tek még a lát sza tát is el -
ke rül ni an nak, hogy bár mi kö zük len ne egy más hoz, nem ta lál koz tak, te le fo non is
csak leg fel jebb egy szer-két szer be szél tek egy más sal az 1964-et kö ve tõ több mint há -
rom év ti zed alatt. 

Saj tó had já rat, és ami mö göt te van

Az Onódy-ügy ki rob ba ná sá val új len dü le tet ka pott a már ko ráb ban el in dí tott kor rup -
ció el le nes saj tó had já rat, amely ket tõs ha szon nal járt. Egy részt fi gyel mez tet ték a gaz -
da sá gi ve ze tõ ket, más részt a dek las  szált osz tály el len sé gen is le he tett üt ni egyet. Er re
szer fe lett al kal mas nak mu tat ko zott Onódy, va la mint Járay Jó zsef nem zet kö zi hí rû
ope ra éne kes y-ra vég zõ dõ ne ve (azt nagy vo na lú an fi gyel men kí vül hagy ták, hogy
Onódy sze gény mun kás csa lád ból szár ma zott). Járayt de vi za-bûn cse lek mé nyek el kö ve -
té sé ért 1964 de cem ber kö ze pén el sõ fo kon négy és fél év bör tön bün te tés re, va la mint
húsz ezer fo rint va gyon el kob zás ra ítél ték, mi vel a vád sze rint há rom év alatt ki lenc
nyu ga ti gép ko csi tör vé nye ket meg ke rü lõ be ho za ta lá val és el adá sá val „500 ezer fo rin tot
meg ha la dó ös  szeg ben sú lyo san meg sér tet te a de vi za gaz dál ko dás ér de két”, és két száz -
ezer fo rint „jog ta lan ha szon hoz jutott”.20

Er re a saj tó kam pány ra a Hrus csov el tá vo lí tá sa utá ni han gu lat ban ép pen meg volt
a haj lam. A Po li ti kai Bi zott ság 1964. no vem ber 14-i zárt ülé sén fo gad ta el a Ko rom Mi -
hály ál tal ké szí tett, az „egyes bel sõ el len sé ges cso por tok te vé keny sé gé rõl” szó ló írá -
sos elõ ter jesz tés ha tá ro za ti ja vas la tát, amely sze rint „a Po li ti kai Bi zott ság he lyes li
a jobb- és bal ol da li el len sé ges sze mé lyek nél és cso por tok nál ta pasz tal ha tó élén kü lés
vissza szo rí tá sa ér de ké ben nem szé les kö rû ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek fo ga na to sí tá -
sát a Ma gyar Nép köz tár sa ság tör vé nye i be üt kö zõ cse lek mé nyek el kö ve té sé nek ala pos
gya nú ja miatt”.21 A két irá nyú nak szánt el ret ten tés a „bal ol da li szektáns[sic!]-dog -
matikus ele me ket” ke vés bé súj tot ta, mint a „má sik ol dalt”, a Leg fel sõbb Bí ró ság pél -
dá ul 1964 de cem be ré ben ítél te jog erõ sen tíz évi sza bad ság vesz tés re dr. Matheovits Fe -
renc volt de mok ra ta nép pár ti kép vi se lõt „a ka pi ta lis ta tár sa dal mi rend vis  sza ál lí tá sa
cél já ból szõtt ál lam el le nes ös  sze es kü vés” vád já val.

Ez idõ tájt öles és har sány cí mek ad ták tud tul az új sá gok ban, kik és ho gyan ve -
szik sem mi be a szo ci a lis ta tör vé nyes sé get: „Sú lyos vis  sza élé sek a Veszp rém Me gyei
Hús ipa ri Vál la lat nál, má zsa szám lop ták a húst”, „Sik kasz tó fõ el len õrt ítélt el a bí ró ság”,
„Ma szek vál lal ko zás a tsz lep le alatt”, Sú lyos vis  sza élé sek két kul tu rá lis in téz mény -
ben”, „Holt lel kek a bér el szá mo lás ban” és így tovább.22 Pél dá kat kön  nyen le he tett ta lál -
ni. A Bel ügy mi nisz té ri um év vé gi je len té se
sze rint csak an nak kö vet kez té ben, hogy
az 1962-es gyen ge ta kar mány ter més mi att
csök kent az ál lat ál lo mány, s ez ál tal ne héz -

20 Nép sza bad ság, 1964. de cem ber 19.

21 MOL M-KS-288. f. 5/350/1. õ. e.

22 Eh hez lásd Mu rá nyi (2000).
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sé gek adód tak a hús el lá tás ban, 1964-ben „14 eset ben for dult elõ nagy kárt oko zó, bûn -
szö vet ség ben el kö ve tett bûncselekmény”.23

A kam pány ban ki tûnt szer kesz tõ sé gi kom men tár ja i nak kü lö nö sen dur va hang -
ne mé vel a Ma gyar Nem zet, a nép front lap ja. Ez nyil ván tu da tos volt, és azt su gall ta,
hogy a tár sa dal mi tu laj don meg ká ro sí tá sa min den kit egy for mán sújt, ezért együt te sen
kell fel lép ni el le ne – nép fron to san. A lap Onódy és Járay sze mé lyét (aki rõl nem mu -
lasz tot ták el meg em lí te ni, hogy ha vi tíz ezer fo rin tos jö ve del me volt) ös  sze kap csol va
kö zöl te nagy szer kesz tõ sé gi cik két Úri mu ri cím mel: „Járay és Onódy egy bu kott élet -
for ma jel ké pe lett. Egy tár sa dal mi lag már meg sem mi sült, egyes sze mé lyek ben azon ban
még lé te zõ, a múlt ból örök lött, a ka pi ta lis ta vi lág ból a mi vi lá gunk ba át szü rem lett
»morál«, az az er kölcs te len ség szim bó lu má vá vál tak. […] Szakhmáry ön gyil kos go lyó ja
a dzsent ri pusz tu lá sát jel ké pe zi, a Járay- és az Onódy-ügy a kis pol gár bu ká sát. […]
Járay fé kez he tet len anya gi mo hó sá gá ban, pénz vá gyá ban és au tó láz ban ég ve, ki vé te le -
zett hely ze té vel vis  sza él ve, kü lön le ges »nyugati« au tók vá gyá tól el va kí tott bûn tár sa i val
együtt egy re vak me rõb ben kö vet te el bûn cse lek mé nye it. […] S az úri-mu ris Onódy,
aki nek élet cél ja tár sa i val együtt csak az úri-mu ri volt, a köz költ sé gen be ren de zett
nagy pol gá ri la kás – min den kis pol gár ál ma –, az in gye nes pezs gõs dá ri dók, aki köz -
tu laj don nal ren dez tet te be pes ti la ká sát és gö di vil la ré szét, in gyen élõ ként fo gyasz tot ta
a pezs gõt és a vö rös bort… […] A re gény be li Szakhmáry Zol tán s az élet be li Járay vagy
Onódy kö zött a sok ha son ló ság el le né re van azon ban kü lönb ség is, még pe dig a múlt
kor szak, a dzsent ri ja vá ra. Az leg alább csak ma ga fe lett gyújt ja fel a há zat, és ön ma -
gát lö vi agyon, de a mai bû nö zõ kis pol gár ta la ját vesz tett, szé dü le té ben pat kány já ra -
tok kal sze ret né meg fúr ni tár sa dal munk alap ja it. […] Ilyen rend kí vü li or szá gos nyug -
ta lan ság és fel há bo ro dás rit kán je lent ke zett nyil vá nos ság ra ke rült bûn ügyek nyo mán.
[…] Egész sé ges fel há bo ro dás ez, amely csak at tól csil la pul, ha a le lep le zett ügyek bí -
rói tár gya lá sán el hang zik a meg ér de melt íté let. Ez tör tént a Járay-ügyben, s ez fog tör -
tén ni az Onódy-ügyben is. […] Az úri-mu rik tár sa dal ma és ko ra lejárt.”24

Az ilyen pro pa gan disz ti kus cik kek az el ke rül he tet len gaz da sá gi meg szo rí tá sok ról
igye kez tek el te rel ni a fi gyel met. A ma gyar nép gaz da ság ugyan is meg le he tõ sen ko moly
vál ság gal küsz kö dött. 1964-ben a nem ze ti jö ve de lem nö ve ke dé se öt szá za lék kal, mint -
egy ti zen öt mil li árd fo rint tal el ma radt a ter ve zet tõl, mi köz ben az elõ irány zott fel hasz -
ná lás nagy sá ga vál to zat lan ma radt. Emi att – ja va részt rö vid le já ra tú – nyu ga ti hi te le ket
kel lett fel ven ni nyolc van mil lió dol lár (egy mil li árd de vi za fo rint) ér ték ben, ami két száz -
mil lió dol lár ra (2,5 mil li árd dft) nö vel te az 1961–63 kö zött ki ala kult száz húsz mil lió dol -
lá ros tõ kés adós ság ál lo mányt. 1964-ben a „nem szo ci a lis ta vi szony lat ban” nyolc mil lió
dol lár ral (száz mil lió dft) rom lott a kül ke res ke del mi áru for ga lom egyen le ge. Ugyan ek -
kor a szo ci a lis ta or szá gok kal szem ben 1961-ben mu tat ko zó negy ven mil lió ru be les (529

mil lió dft) ak tív egyen leg 1964 vé gé re het -
ven hat mil lió ru bel (egy mil li árd dft) pas  szí -
vum má vál to zott. A ha zai fel hal mo zás négy
év alatt 35–36 szá za lék kal emel ke dett, en -

23 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra

(ÁSZTL), 1.11.10., Op. Nyt. 169. d.

24 Ma gyar Nem zet, 1964. de cem ber 20.
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nek arány ta la nul nagy ré szét a for gó alap ok nö ve ke dé se, az az a rak tá rak ban fel tor nyo -
sult, mi nõ sé gi ki fo gás vagy egyéb okok mi att ér té ke sít he tet len áru kész let ad ta. A la -
kos ság ös  szes jö ve del me 1964-ben szin tén meg ha lad ta a ter ve zet tet, emi att ki egé szí tõ
for rá so kat kel lett igény be ven ni a vá sár ló erõ áru alap já nak fedezetéhez.25

Ha laszt ha tat lan ná vált a „nép gaz da ság de vi za hely ze té nek ja ví tá sa”, alap ve tõ kö -
ve tel mény ként je lent ke zett a nem ze ti jö ve de lem „be vé te li és ki adá si” ol da la kö zöt ti
arány ta lan ság csök ken té se, s mind ezek kel ös  sze füg gés ben mér sé kel ni kel lett a fi ze -
té si mér leg egyen sú lyá nak hi á nyát. En nek ér de ké ben a Köz pon ti Bi zott ság 1964. de -
cem be ri ülé sén meg sza va zott 1965-ös nép gaz da sá gi terv mes  sze me nõ en ta ka ré kos
gaz dál ko dást és op ti má lis eset ben az ad dig el ért szín vo nal meg tar tá sát tûz te ki fõ cél -
ként. Köz pon ti ta ka ré kos sá gi rend sza bá lyo kat, szi go rú lét szám- és bér gaz dál ko dást
sza vaz tak meg, be le egyez tek a re ál jö ve del mek szin ten tar tá sá ba, há rom-hat szá za lé kos
„ad mi niszt rá ci ós” le épí tés be az ál lam igaz ga tás ban, a vál la la tok nál és mi nisz té ri u mok -
nál, s dön tést hoz tak a „vá sár ló erõ és áru alap kö zöt ti össz hang biz to sí tá sá ról”, va la mint
a he lyi for rá sok ból meg va ló su ló be ru há zá sok és fel újí tá sok korlátozásáról.26

Mind ezek nek meg fe le lõ en ked vez mé nye ket von tak meg a költ ség ve té si szer vek -
nél, a ko ráb bi évek száz-száz hú szez res mu ta tó já val szem ben a mun ka erõ-nö ve ke dést
öt ven ezer fõ ben ma xi mál ták, a fi ze té se ket leg fel jebb egy szá za lék kal emel ték, nor ma -
ren de zést haj tot tak vég re (több mun ká ért ugyan an  nyi – vagy ke ve sebb – fi ze tés járt),
meg szi go rí tot ták a pré mi um-ki fi ze té se ket. 1965. ja nu ár 3-tól je len tõ sen emel ték a szu -
per ben zin, a rum- és pá lin ka fé le sé gek, az „újon nan for ga lom ba ho zott di vat- és lu -
xuscik kek” árát és a te le fon dí ja kat, sor ke rült a má sod ál lás ból és mel lék fog lal ko zás -
ból szár ma zó jö ve del mek meg adóz ta tá sá ra, a kis ipa ros ok és a sza bad fog lal ko zá sú ak
adó já nak, va la mint a bor- és szesz jö ve dék for gal mi adó já nak nö ve lé sé re. Drá gul tak
„a ma gyar ál lam pol gár ok kül föl di uta zá sá val kap cso la tos il le té kek” is.27

Egyi de jû leg kam pány in dult a mun ka fe gye lem meg szi lár dí tá sá ra, a mun ka szer -
ve zés ha té ko nyab bá té te lé re, a ter me lé keny ség fo ko zá sá ra, a ter me lé si költ sé gek csök -
ken té sé re és a ter mé kek mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra, il let ve a ter me lés men  nyi sé gi nö ve -
lé sé nek „egy ol da lú haj szo lá sa” el len.

Rá kel lett te hát mu tat ni azok ra a ve ze tõ be osz tá sú vagy köz éle ti sze mé lyek re,
akik gát lás ta la nul és ér dem te le nül, kis pol gá ri be ideg zõ dé sük tõl hajt va csak a sa ját
anya gi ja va i kat gya ra pít ják, és önös bol do gu lá su kat haj szol ják a kö zös ség ro vá sá ra.

„IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS” ÉS FE LE LÕS SÉG RE VO NÁS
Fõ per és mel lék pe rek

Onódy 1964. ok tó ber 30-i õri zet be vé te le kény sze rû vá lasz tás elé ál lí tot ta a po zí ci ó já -
ban amúgy is né mi leg meg ren dült Ká dárt.
A vál la lat igaz ga tó ko holt üzel me i ben vagy
va lós cse le ke de te i ben ugyan is há rom hi va -
tal ban lé võ mi nisz ter és leg alább ugyan eny   -

25 MOL M-KS-288. f. 5/351. õ. e.; 4/71–72. õ. e.

26 Uo.

27 MOL M-KS-288. f. 4/71–72. õ. e.; 5/356. õ. e.
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nyi ma gas be osz tá sú ál la mi tiszt vi se lõ is érint ve volt, ez ál tal Ká dár ak kor sem si mít -
hat ta vol na el az ügyet, vagy ho zat ha tott vol na eny he íté le tet Onódy szá má ra, ha ezt
sze ret te vol na ten ni. Az el ha tá ro ló dás hoz még ka pó ra is jött az idõ köz ben meg in dí -
tott plety ka had já rat. Ká dár nak a nyil vá nos ság elõtt min den áron meg kel lett vé de nie
a mi nisz te re it és a leg fõbb bí rót, hi szen mi nisz ter el nö ki al kal mas sá ga kér dõ je le zõ dött
vol na meg, ha le vált ja, vagy még ros  szabb: hagy ja per be fog ni õket. Emi att kel lett az
ál la mi ve ze tõk fe le lõs sé gé nek fel ve té se nél kül min dent Onódyra át há rí ta ni. S ezért
„en ge dett” 1964 de cem be ré ben az ügy nek – ahogy Nyers Re zsõ az MSZMP KB 1965
jú ni u si ülé sén ez zel kap cso lat ban mond ta ugyan azo kat a sza va kat hasz nál va, me lye -
ket a ká dá ri ve ze tés an nak ide jén a Nagy Im re-per re – „a Po li ti kai Bi zott ság sza bad
bí ró sá gi folyást”28 az zal, hogy a Nép sza bad ság be szá mol ha tott a le tar tóz ta tá sok ról.
Ekkor vált a per kon cep ci ós sá, amely nek nem a tar tal ma, ha nem az üze ne te és cél ja
volt a lé nyeg, hi szen az íté let gya kor la ti lag már a tár gya lás elõtt meg szü le tett. A cél
az volt, hogy Onódy „vi gye el a bal hét” – sú lyos bün te tés sel. Min den po li ti kai vo nat -
ko zást mel lõz ve, a „ké nyes” szá la kat el vág va tisz tán nagy sza bá sú gaz da sá gi jel le gû
bûn cse lek mény ként kel lett fel tün tet ni az ese tet, s el te rel ni a fi gyel met a va lós moz -
ga tó ru gók ról és a ha tal mi ös  sze fo nó dá sok ról. S ha már így ala kul, ak kor a per le gyen
nyil vá nos – amúgy is ezt „szor gal maz ták” a saj tó kom men tá rok –, üze ne te pe dig a
már em lí tett fi gyel mez te tés le het a gaz da ság más ve ze tõ sze rep lõi (el sõ sor ban a vál -
la lat igaz ga tók), il let ve a „le tûnt osz tá lyok ma rad vá nyai” szá má ra.

A rend õr ség in ten zí ven nyo mo zott 1964 no vem be ré tõl, de – mint ar ról már szó
esett – vaj mi ke vés „ter he lõ anya got” ta lált
Onódy el len. Vé gül már an  nyi ra sür get te
õket az idõ, hogy az ope ra tív esz kö zö ket
fél re té ve nyílt nyo mo zást kel lett folytat -
niuk.29 Pró bál koz tak min den fe lé, a vál la -
lat nál, a ba la to ni épít ke zé se ken, de nem
tud tak sok kal több „bi zo nyí té kot” össze -
gyûj te ni, mint amen  nyi Onódy le tar tóz ta -
tá sa kor már meg volt. Tausz Já nos pél dá ul
azt vá la szol ta de cem ber ele jén Benkei
And rás bel ügy mi nisz ter hi va ta los meg ke -
re sé sé re, hogy az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat
egyik, az IBUSZ-szal kö tött szer zõ dé sé nek
1964. au gusz tus 29-i mó do sí tá sa sza bály ta -
la nul tör tént ugyan, de ez zel „nép gaz da sá -
gi kár nem ke let ke zett”, és „nem ki mu tat -
ha tó”, hogy Onódynak egyé ni ér de ke fû zõ -
dött vol na a szer zõ dés meg változ tatá sá -
hoz.30 Ma ga a nyo mo za ti anyag sok ezer
ol dal ra rú gott, az ügyész sé gi ös  sze fog la ló

28 MOL M-KS-288. f. 4/75. õ. e.

29 Ezt Biszku Bé la is meg je gyez te az „idõ sze rû bel po li ti -

kai kér dé sek rõl” szó ló elõ adói re fe rá tu má ban, ame lyet a

Köz pon ti Bi zott ság 1965. már ci us 11–13-i ülé sén mon dott el

(MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e.). Sós rend õr fõ ka pi tány pe -

dig egy ké sõb bi bel ügyi meg be szé lé sen meg erõ sí tet te,

hogy tu do má sá ra hoz ták: „rö vid idõ alatt” be kell fe jez ni

a nyo mo zást. Hoz zá fûz te, hogy az ügyet vizs gá ló „elv tár -

sak na gyon lel ki is me re te sen, be csü le te sen, éjt nap pal lá té -

ve dol goz tak”. Ugyan itt Kõrösi György bel ügy mi nisz ter-

he lyet tes így fo gal ma zott „ilyen ne héz üg  gyel még nem

ta lál koz tunk”, s bár Onódy ese té ben ké szült ope ra tív

terv, az mit sem ért, mi u tán „az ope ra tív ér te sü lé sek

nem hoz tak a nyo mo zás hoz ered mé nyes je len té se ket”. A

vé gén „fel sõbb uta sí tás ra” egy sze rû sí te ni és gyor sí ta ni

kel lett az el já rást, ezért az ere de ti leg ké szí tett száz ti zen -

egy ta nú val lo más ból azu tán igen so kat fi gyel men kí vül

hagy tak. MOL, XIX-B-1-z, 25. d. /1965.

30 BM Irat tár Mi nisz te ri ira tok, 2615-1-a/1192.
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is ha son ló an ter je del mes volt – ki vá ló an al kal mas ar ra is, hogy el fed je a lé nye get. Ha
már „ér de mi” bi zo nyí té ko kat nem tud tak pro du kál ni, a men  nyi ség be menekültek.31

A Köz pon ti Bi zott ság tit ká ra i nak és a mi nisz ter el nök-he lyet te sek nek 1965. ja nu ár
18-án meg tar tott együt tes mun ka ér te kez le tén úgy ha tá roz tak, hogy a Po li ti kai Bi zott -
ság so ron kö vet ke zõ ülé sé re zárt na pi ren di pon tot ik tat nak be, mely nek té má ja a Bel -
ügy mi nisz té ri um – mel les leg ké sés sel be fe je zett – mel lék le tek kel el lá tott ös  szeg zõ je len -
té se „az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat volt igaz ga tó ja és tár sai ügyé ben foly ta tott vizs gá lat
ered mé nyé rõl”. A na pi rend elõ adó já ul Ko rom Mi hályt je löl ték, s meg vi ta tá sá hoz meg-
hív ták Pap Já nost, a Bel ügy mi nisz té ri um te vé keny sé gét fel ügye lõ mi nisz ter el nök-he -
lyet test, Benkei And rást, Rácz Sán dort, a KB Ad mi niszt ra tív Osz tá lyá nak ve ze tõ jét és
Szénási Gézát.32

A zárt ülés re a ja nu ár 26-i PB-ülés ti ze dik na pi ren di pont ja ként ke rült sor. Fel te -
he tõ en ek kor ha tá roz ták meg vég le ge sen azok kö rét, aki ket gya nú sí tott ként vagy
akár csak ta nú ként a bí ró sá gi el já rás ba be akar tak von ni. Itt dönt het tek ar ról is, hogy
az ügyet két fe lé bont ják, és hogy a kon cep ció sze rint kik ke rül nek a fõ- és kik a mel -
lék per be. Ká dár de cem ber ben ki nyil vá ní tott aka ra tá nak meg fe le lõ en a bün te tõ jo gi fe -
le lõs ség „ma gas sá gi vo na lát” meg le he tõ sen ala cso nyan húz ták meg a már em lí tett
Láz ár Gé za sze mé lyé ben, és mel let te a má sik „faj sú lyos” vád lott Onódy lett.33

A Götz Já nos fõ vá ro si fõ ügyész alá írá sá val ké szült, 1965. feb ru ár 1-jén kelt vád -
irat hû en tük röz te a Po li ti kai Bi zott ság ál lás fog la lá sa it. Az Onódy-pernek ne ve zett fõ
el já rás ban ti zen egy sze mélyt he lyez tek vád alá. Kö zü lük a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség
ugyan ezen a na pon sza bad láb ra he lyez te a ko ráb ban em lí tett Oláh La jost, Asbóth Mik -
lóst és Sol ti Já nost, va la mint Tó dor Gé zát, a Mé zes Mac kó üz let ve ze tõ jét, és mint szó
volt ró la, szin tén sza bad lá bon vé de kez he tett Láz ár Gé za. A ké sõbb le foly ta tan dó mel lék -
per el sõ há rom vád lott ját szin tén sza bad láb ra he lyez ték, an nak ide jén a Nép sza bad -
ság – de cem ber ele ji köz le mé nyé ben – Onódyval együtt mind a hár mó ju kat em le get te.

Götz a vád irat ban a gya nú sí tot tak kal
szem ben „sik kasz tás sal, csa lás sal és hût len
ke ze lés sel” mint egy 614 ezer fo rin tos kár -
oko zást ál la pí tott meg (Biszku egy hó nap -
pal ké sõbb, a KB 1965. már ci u si ülé sén „6–
700 ezer fo rin tot” em lí tett), eb bõl Onódy
bûn szö vet ség ben egye tem le ge sen 257 ezer
fo rint kárt oko zott, a rá esõ ös  szeg 177
ezer fo rint volt. A fõ ügyész a bí ró ság tól
azt kér te, hogy en nek meg fi ze té sé re kö te -
lez ze Onódyt. A vád lot tak kö zül még a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt, ki újult sú lyos
szív be teg ség ében el hunyt Forth Lász ló
hatod rendû vád lott, a bí ró sá gi el já rás kor a
he lyét egy sze rû en „átugrották”.34

31 MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e.

32 MOL M-KS-288. f. 9/14. õ. e.

33 Ká dár a Köz pon ti Bi zott ság 1965. már ci u si ülé sén az

ak kor már ja vá ban zaj ló bí ró sá gi tár gya lás sal kap cso lat -

ban fa ri ze us mó don ki je len tet te, hogy „mi nem fog lal ko -

zunk 1956 óta pe rek in tézésével, s most ne szeg jük meg

ezt a sza bályt”. A tes tü let so kat lá tott és ta pasz talt tag jai

ér tet ték az üze ne tet, kü lö nö sen ami kor Ká dár a ja nu ár

26-i po li ti kai bi zott sá gi ülés zárt na pi ren di pont já ra utal -

va ezt az zal egé szí tet te ki, hogy a párt ve ze tés biz to sí tot -

ta „a ren des, tör vé nyes el já rás hoz szük sé ges fel té te le -

ket”, s ezek után nincs más hát ra, mint vár ni a bí ró sá gi

íté le tet, „és kész”. MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e.

34 Egyéb ként nem a fe ri he gyi Tran zit Ho tel igaz ga tó ja
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A per 1965. feb ru ár 22-én kez dõ dött a Fõ vá ro si Bí ró sá gon, és ti zen ki lenc tár gya -
lá si nap után már ci us 20-án hir det tek íté le tet, amely nek in dok lá sa 167 ol dalt tett ki.
A tár gya lás tel jes saj tó nyil vá nos ság mel lett zaj lott, gú nyos han gú, a vád lot ta kat le já -
ra tó be szá mo lók so ra je lent meg. Nagy volt az ér dek lõ dés a nyu ga ti saj tó ré szé rõl is,
ezt a párt ve ze tés feb ru ár 8-i dön té se annyi ban kor lá toz ta, hogy „csak a négy, Bu da -
pes ten tar tóz ko dó nyu ga ti tu dó sí tó” le he tett jelen.35 Onódyt nem jog erõ sen hal ma za -
ti bün te té sül hét és fél évi sza bad ság vesz tés re ítélték,36 fe let te sét, Lá zárt két év re. Sú -
lyos, négy évi bör tön bün te tést ka pott Lász ló Ilo na, a sik kasz tás bûn tett ét tény le ge sen
el kö ve tõ Kaló And rást pe dig négy és fél év re ítél ték. A töb bi vád lott nak hét hó nap tól
két év há rom hó na pig ter je dõ bör tön bün te tés ju tott. A bí ró ság sze rint a vád lot tak
összes sé gé ben csak nem négy száz ezer fo rint kárt okoz tak a tár sa dal mi tu laj don ban.
Eb bõl ma gát Onódyt bûn szö vet ség ben 251,5 ezer és ezen kí vül még 31 ezer fo rint, ösz  -
sze sen te hát 282,5 ezer fo rint kár oko zás ter he li, ami bõl a nyo mo zás so rán nem té -
rült meg 137,5 ezer fo rint. Onódyt en nek meg fi ze té sé re kö te lez ték egye tem le ge sen,
eb bõl õt sze mély sze rint hat van öt ezer fo rint ra. Ez zel pár hu za mo san „el kob zást pót ló
egyen ér ték fe jé ben” húsz ezer fo rin tot meg kel lett fi zet nie az ál lam ja vá ra.

A má sod fo kú íté le tet 1965. jú li us 16-án hir det te ki a Leg fel sõbb Bí ró ság. Onódynál
a tár sa dal mi tu laj don sé rel mé re el kö ve tett csa lás, sik kasz tás és hût len ke ze lés vád já -
ból tö röl ték a csa lást, il let ve a „kü lö nö sen nagy kárt oko zó” ki té telt, ame lyet két száz -
ezer fo rint fe lett al kal maz tak au to ma ti ku san. Emel lett fel men tet ték õt az egy rend be -
li hi va ta li vis  sza élés és az egy rend be li be fo lyás sal üzér ke dés vád ja alól, il let ve eny hí -
tet ték vagy „rendbelileg” csök ken tet ték a töb bi, ter hé re fel rótt bûn cse lek mény mi nõ -
sí té sét – a vámbûntett és a két rend be li, a de vi za gaz dál ko dást sér tõ, je len tõs ér ték kel
kap cso lat ban el kö ve tett bûn tett ki vé te lé vel. Meg ál la pí tot ták, hogy Onódy a 282,5 ezer
fo rint he lyett csu pán „kb. 150 ezer” fo rint ér ték ben kö vet te el tet te it, s hogy az eb bõl
szár ma zó sa ját anya gi hasz na mind ös  sze 14 715 fo rint. Az el sõ fo kon ki sza bott hat van -
öt ezer fo rint he lyett a bí ró ság a pol gá ri jo gi kár igény ér vé nye sí té sét „egyéb tör vé nyes

út ra” te rel te (pon to san ezt az ös  sze get ké -
sõbb – ka ma ta i val együtt – egy má sik bí -
ró ság meg is ítél te a fel pe res jog utód Pan -
nó nia Vál la lat nak). A húsz ezer fo rint „el -
kob zást pót ló egyen ér té ket” viszont har -
minc két ezer fo rint ra nö vel ték. A fen ti ek
el le né re a Leg fel sõbb Bí ró ság Onódy bün -
te té sét csak hat és fél év re „mér sé kel te”,
Láz ár Gé za mint „fel sõ kap cso lat” ese té -
ben vi szont a két évet  a dup lá já ra emel te.
Lász ló Ilo na és Kaló bün te té sét egy-egy
év vel csök ken tet ték, így „hely re állt a rend”.
A leg ma ga sabb jog erõs bün te tést Onódy
kap ta, a kö vet ke zõt pe dig Lázár.37

volt az Onódy-ügy egyet len „ha lott ja”. 1964. no vem ber

12-én fe le lõs ség re vo nás tól tart va ön gyil kos sá got kö ve tett

el Fe hér Sán dor, az ERDÉRT Vál la lat ve zér igaz ga tó ja.

35 MOL M-KS-288. f. 9/16. õ. e.

36 Onódyt a kö vet ke zõ bûn tet tek ben mond ták ki bû nös -

nek: a tár sa dal mi tu laj don sé rel mé re csa lás sal, sik kasz tás -

sal és hût len ke ze lés sel foly ta tó la go san, rész ben bûn szö -

vet ség ben el kö ve tett, kü lö nö sen nagy kárt oko zó bûn tett;

egy rend be li hi va ta li vis  sza élés; egy rend be li be fo lyás sal

üzér ke dés; hi va ta los sze mély mû kö dé sét a köz ér dek ká -

rá ra be fo lyá sol ha tó két rend be li hi va ta li vesz te ge tés; vám -

bûntett; két rend be li, a de vi za gaz dál ko dást sér tõ, je len tõs

ér ték kel kap cso lat ban el kö ve tett bûn tett.
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Nyil ván va ló, hogy a ha ta lom az Onódy-üggyel pél dát akart sta tu ál ni. Ér zék le te -
sen mu tat ja ezt az 1961-es Tö rök-per rel va ló ös  sze ve tés. Tö rök Ist vánt, a Va sas Szak -
szer ve zet fõ tit ká rát, az MSZMP KB tag ját a bí ró ság a „tár sa dal mi tu laj don sé rel mé re
is mé tel ten el kö ve tett sik kasz tás és hût len ke ze lés el kö ve té sé nek bûn tet te” mi att –
va gyis ugyan azok ért a cse lek mé nye kért, mint Onódyt – két év hat hó na pi bör tön bün -
te tés re ítél te 340 ezer fo rint sa ját ha szon ra tör tént kár oko zá sért, amely bõl a vád lott
idõ köz ben nyolc va nez ret megtérített.38 Egyút tal a bün te tés kiszabásakor tu da to san fi -
gyel men kí vül hagy  ták Tö rök fe le lõs sé gét a fõ köny ve lõ je ál tal el sik kasz tott kö zel két -
mil lió fo rint mi att, rá adá sul a volt fõ tit kár nak csu pán ti zen négy hó na pot kel lett bör -
tön ben töl te nie. Tö rök ügyé nek nem akar tak „je len tést” ad ni, zárt tár gya lá son hoz -
tak íté le tet, az erõ vi szony ok is ne ki ked vez tek. Ez zel szem ben Onódyt túl nyo mó részt
nem azért ítél ték el, amit va ló já ban tett, ha nem azért, amit a ha ta lom a szám lá já ra írt.
Bár hogy is néz zük, tény le ges cse le ke de te i nek még a Ká dár-kor szak bün te tõ jo gi parag -
ra fu sa i nak alap ján is sok kal eny hébb el bí rá lás alá kel lett vol na es ni ük – már ha egy ál -
ta lán fi gye lem be vet ték eze ket olyan al kal mak kor, ami kor a po li ti ka ha tá roz ta meg egy
per le foly ta tá sá nak kon cep ci ó ját, az íté let sú lyos sá gát vagy eny he vol tát.

A Po li ti kai Bi zott ság 1965. áp ri lis 27-i ha tá ro za tá nak meg fe le lõ en a nyo mo zó ha -
tó sá gok to vább foly tat ták a vizs gá la tot a fõ per rõl „le vá lasz tot tak” ese té ben a „még fel
nem de rí tett bûn cse lek mé nyek” ügyében.39 Ve lük már nem óhaj tot tak pél dát sta tu ál ni,
no ha egy ré szük tény le ge sen „meg ká ro sí tot ta a tár sa dal mi tu laj dont”, igaz, „az „ös  -
szeg sze rû ség” is nagy ság ren dek kel ki sebb volt, mint amit Onódyéknak tu laj do ní tot -
tak. A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság – hat tár gya lá si nap után – 1965. ok tó ber 15-én és
22-én hoz ta meg íté le tét a nyolc sza bad lá bon vé de ke zõ vád lott ügyé ben. A leg sú lyo -
sabb íté let más fél év, il let ve egy év sza bad ság vesz tés volt, a töb bi hat sze mély fél év tõl
egy évig ter je dõ fel füg gesz tett bör tön bün te tést ka pott. A má sod fo kon el já ró Fõ vá ro -
si Bí ró ság – há rom tár gya lá si na pot kö ve tõ en – 1966. feb ru ár 11-én hoz ta meg a to vább
eny hí tett, jog erõs íté le te ket. Há rom vád lot tat bûn cse lek mény hi á nyá ban fel men tet tek,
a más fél év sza bad ság vesz tést tíz hó nap ra szál lí tot ták le, a má sik, egy éves sza bad ság -
vesz tést fel füg gesz tett re vál toz tat ták, az el sõ fo kon ki sza bott egy éves fel füg gesz tett
bün te tést pe dig fél év re csökkentették.40

Az Onódy-perhez még egy bí ró sá gi el já rás kap cso ló dott. El kel lett ugyan is ret -
ten te ni azo kat, akik ben eset leg fel me rült,
hogy bár mi lyen for má ban a volt vál la lat -
igaz  ga tó se gít sé gé re si es se nek. Ezt szol gál -
ta az ún. Tí már-per. A nem zet kö zi hí rû,
töb bek kö zött a nya ló kát vi lág sza ba dal -
maz ta tó Tí már Jó zsef nek cu kor ka üze me
volt, Onódy ak kor is mer ke dett meg s ba -
rát ko zott ös  sze ve le, ami kor 1945 után az
Ext ra Cu kor ka- és Cso ko lá dé gyár be szer -
zé si ve ze tõ je ként a fõ vá ro si édes ipa ri üze -

37 A per ben ho zott el sõ fo kú íté let szá ma: B. III. 520/

1965, a má sod fo kúé: Bf. I. 662/1965.

38 A Tö rök-ügy tör té ne tét lásd Tischler (2003b).

39 MOL M-KS-288. f. 5/364. õ. e.

40 A hi va ta lo san Wölfel Kár oly és tár sai né ven nyil ván -

tar tott per ben ho zott el sõ fo kú íté let szá ma: 1. B. 3470/

1965, a má sod fo kúé: Bf. XXIII. 6858/1965. A mel lék per

anya ga a Fõ vá ro si Bí ró ság irat tá rá ban ta lál ha tó, az Onódy-

per egyik do bo zá ban.
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me ket lát ta el cu kor alap anyag gal. Tí már üze mét 1949-ben ál la mo sí tot ták, s azt az im -
már Onódy ál tal lét re ho zott Bü fé Nem ze ti Vál la lat vet te át. Mint ahogy ar ról szó esett,
Onódy igye ke zett ré gi szak em be re ket alkalmazni, így Tí már a he lyén ma rad ha tott, s
mint üzem ve ze tõ irá nyít hat ta sa ját egy ko ri cé gét, sõt az üzem te rü le tén lé võ la ká sát
is meg tart hat ta – szol gá la ti la kás ként. Onódy egyút tal a ki te le pí tés tõl is meg men tet te
az „osz tály ide gen” csa lá dot. Tí már Jó zsef 1961-ben be kö vet ke zett ha lá la után az öz ve -
gyet por tás ként al kal maz ta, hogy a szol gá la ti la kás ból ne kell jen ki köl töz ni ük. Tí má -
r ék egyet len gyer me két, Györ gyöt szin tén õ se gí tet te hoz zá ah hoz, hogy szár ma zá sa
el le né re vé gül fel ve gyék az egye tem jo gi ka rá ra, ké sõbb õ ta lált he lyet szá má ra az
egyik bu da pes ti ügy vé di mun ka kö zös ség ben.

Dr. Tí már György 1964 õszén a le en dõ mel lék per egyik vád lott já nak vé dõ je lett.
1965 ta va szán a fõ per egyik vé dõ jé tõl köl csön kér te és le fo tóz tat ta az Onódy-ügy vád -
ira tát, s eh hez fény ké pe ket is mel lé kelt, ame lye ken Onódy il luszt ris sze mé lyek (köz -
tük Hrus csov és Ká dár, il let ve Nezvál és Szalay) tár sa sá gá ban volt lát ha tó. Kül föl di
pub li ká ci ó val, a nyu ga ti saj tó nyil vá nos ság gal akar ta el ér ni, hogy Onódyt má sod fo kon
fel ment sék, vagy leg alább is az el sõ fo kon ki sza bott íté le tet csök kent sék.

Az anya got jú ni us ban ki vit te Bécs be, és meg mu tat ta Kö ves Ta más nak, az oszt rák
fõ vá ros ban élõ, iz ra e li ál lam pol gár sá gú új ság író nak. (Kö ves ab ban az idõ ben járt Ma -
gyar or szá gon is, a beutazólapon mun ka he lyé ül az „Israeli Hír ügy nök ség és Kép szol -
gá lat, New York Press Agency”-t tün tet te fel.41) Kö ves azt kér te Tí már tól, hogy ír ja
meg a vé le mé nyét is a bí ró sá gi el já rás ról. Az ügy véd a négy ol da las cikk nek Az Onódy-
ügy va ló di hát te re, avagy a gaz da sá gi ügy be rej tett bel sõ po li ti kai harc Ma gyar or szá -
gon cí met ad ta. En nek lé nye ge a kö vet ke zõ volt: „Sztá lin ha lá lát kö ve tõ en hát tér be
szo rul tak az ún. szél sõ bal ol da li el haj lók”, kü lö nö sen mi u tán „Ká dár vet te át a po li ti kai
ve ze tést 56 után, és az õ ál ta la rep re zen tált irány vo nal sza ba dabb lég kört te rem tett
min den vo nat ko zás ban. Ál ta lá nos sá vált a »nyugati« élet for ma kö töt tebb for má ban
va ló át ül te té se a ma gyar vi szo nyok kö zé – foly ta tó dott az írás –, ami nek je le fel lel he tõ
a sza ba dabb uta zás ban, a kul tu rál tabb tár sa dal mi élet ben, a vi szony la gos nyu ga lom -
ban, a kom mu nis ta ter ror las sú el bü rok ra ti zá ló dá sá ban. […] Bi zo nyos kö rök nek ez
a mai po li ti kai, gaz da ság po li ti kai irány vo nal nem tet szik, […] s bi zo nyos idõ vel ez elõtt
Ma gyar or szá gon is meg kez dõ dött ezek nek a ré gi, ab szo lu tisz ti kus ha tal muk után só -
vár gó ele mek nek az egy más ra ta lá lá sa. […] Ká dár egy ma ga csu pán rep re zen táns,
a Kreml po li ti kai stra té gi á já nak a függ vé nye, […] de ki ala kult kö rü löt te egy po li ti kai
cso port, amely ma gá é vá tet te, nem csu pán szó la mok ban, ha nem egyé ni élet for má já -
ban is ezt a [nyu ga ti as] po li ti kai stra té gi át. En nek a cso port nak volt igen jel leg ze tes
tag ja Onódy La jos is. […] Kb. két éve a »balosok« igye kez nek át ven ni Ma gyar or szá -
gon a ha tal mat, még pe dig a je len le gi rend szer ve ze tõ i nek sze mé lyi le he tet len né té te le
út ján. […] A mo der nebb irány za tot ma gu ké vá te võ ál la mi ve ze tõk sze mé lye ne he zen
tá mad ha tó nyíl tan köz vet le nül, sok kal egy sze rûbb és kön  nyeb ben meg old ha tó a ve lük

kö ze li vi szony ban lé võ Onódyn ke resz tül
le he tet len né ten ni õket. […] Mi állt [Onódy]41 BFL Ügyész sé gi TÜK-iratok, 0024/1975, 354. p.
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le tar tóz ta tá sá nak, a bal ol da li ele mek elõ re tö ré sé nek a hát te ré ben? Hrus csov pár hét -
tel ko ráb ban el tá vo zott a Kreml bõl, bi zony ta lan ná vált Bu da pes ten is, hogy mi lyen
irány zat jut Moszk vá ban ér vény re. […] Ezt a ki a la ku lat lan ál la po tot pró bál ta ki hasz -
nál ni a bal ol dal. Mi kor min den tisz tá zó dott, ad dig ra Onódy már hos  szabb ide je bör -
tön ben volt, egy mes ter sé ges rá ga lom had já rat tal ter hel ve, […] ami a ve ze tõk el len irá -
nyult. […] Ak kor, ami kor a Kreml ki nyi lat koz tat ta, hogy lé nye gi leg egy elõ re min den
ma rad az ere de ti irány ban – ami kor te hát Ma gyar or szá gon is ezek sze rint a bal ol dal
nem jut ha tott fö lény be –, Onódy már nem jö he tett ki tisz tán az ügy bõl, mi vel egy
olyan nagyne vû em ber, mint õ, nem le het le tar tóz tat va he te kig – és utá na ki en ged ve –
a vi lág elõtt.”42

Tímár a fel jegy zést, a vád irat fo tó kó pi á ját és a fény ké pe ket át ad ta Kö ves nek, aki
meg ígér te ne ki, hogy meg pró bál ja va la mi lyen for má ban köz zé ten ni a Volk stimmében,
az Oszt rák Kom mu nis ta Párt na pi lap já ban, mert Ma gyar or szág ra „leg na gyobb szám -
ban az jön be”.43 Ehe lyett az anyag rö vi de sen név te len le vél kí sé re té ben („egy ha zá já -
hoz hû emig ráns ma gyar, aki le he tõ sé ge i hez ké pest se gít”) Se bes Ist ván bé csi ma gyar
nagy kö vet hez (Se bes Sán dor mi nisz ter he lyet tes test vér éhez) ér ke zett. Az is me ret len
le vél író azt ál lí tot ta, hogy a do ku men tu mot a bé csi ame ri kai nagy kö vet ség el sõ tit ká -
ri be osz tá sú dip lo ma tá já tól, a ma gyar szár ma zá sú Thomas Polgartól sze rez te, s azért
jut tat ja el a nagy kö vet nek, mert sze rin te „Tí már Ma gyar or szág szá má ra ká ros ada to -
kat szol gál ta tott ki”. Se bes mind ezt ha za küld te fe let te se i nek „az il le té ke sek nek tör té nõ
szí ves to váb bí tás céljából”.44

A rend õr ség 1965. jú li us 13-án le tar tóz tat ta Tí márt, s mi u tán si ker te le nül pró bál -
ták meg rá bír ni ar ra, hogy ítél je el nyil vá no san a bé csi ame ri kai nagy kö vet sé get a ma -
gyar bel ügyek be va ló be avat ko zás szán dé ka mi att, kon cep ci ós pert varr tak a nya ká ba.
Zárt tár gya lá son négy hó nap pal ké sõbb a Fõ vá ro si Bí ró ság kém ke dés bûn tet te mi att
hat és fél évi sza bad ság vesz tés re ítél te, és mel lék bün te tés ként el ko boz ni ren del te két
da rab, egyen ként tíz ezer fo rin tos gép ko csi nye re mény-be tét könyv ét, sió fo ki „há zas
in gat la nát”, va la mint Volks wa gen 1500-as tí pu sú gépkocsiját.45 A jog erõs íté le tet –
ugyan csak „nem nyil vá nos” tár gya lá son – 1966 feb ru ár já ban mond ta ki a Leg fel sõbb
Bí ró ság. Eb ben Tí már cse lek mé nyét kém -
ke dés he lyett „saj tó út ján el kö ve tett iz ga -
tás kí sér le té nek” mi nõ sí tet te, és bün te té -
sét öt év re szál lí tot ta le, a va gyon el kob zást
ugyan ak kor fenntartotta.46

A „párt vo nal”

Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga 1964. de -
cem ber 1-jei ülé sén, a tes tü let „két ülé se
kö zött ho zott ha tá ro za tok jó vá ha gyá sa”
na pi ren di pont já ban, mely nek Ká dár volt
az elõ adó ja, tu do má sul vet te, hogy „az Ét -

42 BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 705. d., 1093–1096. p.

43 BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 704. d., 30. p.

44 BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 705. d., 1090–1092. p.

45 BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 704. d., 15. p. El já rás jo gi

kép te len ség volt, hogy Tí már ügyét el sõ fo kon ugyan az

a Fá bi án Kár oly bí ró ve zet te, aki az Onódy-per el sõ fo kú

tár gya lá sá nak is ve ze tõ bí rá ja volt, mi köz ben Tí már a Kö -

ves fel ké ré sé re írott cik ké ben ag gá lya it fo gal maz ta meg

az Onódy-per tisz ta sá gát il le tõ en. Má sod fo kon ugyan ez

tör tént, ott Ha lász Sán dor volt mind két per ve ze tõ bí rá ja.

46 Uo. 48. p.
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ter mi és Bü fé Vál la lat volt igaz ga tó ja ügyé ben fo lyó vizs gá lat ko or di ná lá sá ra Biszku
Bé la, Ko rom Mi hály és Pap Já nos elv tár sak kap tak meg bí za tást”. Eh hez hoz zá fûz ték,
hogy „az ügy le zá rá sa után a Po li ti kai Bi zott sá got tá jé koz tat ni kell”.47 A Biszku-
bizottság „ér de mibb” te vé keny sé ge – mint ké sõbb ki de rült – in kább az eset tel kap cso -
la tos ún. ál la mi-po li ti kai, va la mint a párt er köl csi fe le lõs ség vizs gá la tá ra kor lá to zó dott,
és a bi zott ság tag jai vég sõ so ron nem tér tek le a Ká dár ál tal ha ma ro san ki je lölt
nyom vo nal ról.

Az MSZMP el sõ em be re az Onódy-ügy kö rü li plety kák nyo mán ki ala kult or szá -
gos kor rup ci ós bot rány csil la pí tá sá ra a párt ve ze tõ szer ve in be lül kez det tõl fog va a
leg ha té ko nyabb meg ol dást, a ba ga tel li zá lást vá lasz tot ta. Eh hez jól jött, hogy a rend -
õr ség min den erõ fe szí té se és igye ke ze te da cá ra va ló ban nem tu dott töb bet ta lál ni né -
hány száz ezer fo rin tos kár oko zás nál.

A Köz pon ti Bi zott ság 1964. de cem ber 8. és 10. kö zött tar tott ülé sén, amely nek
leg fõbb na pi ren di pont já ban az 1965. évi nép gaz da sá gi terv fõ kér dé sei sze re pel tek –
be le ért ve az em lí tett ked ve zõt len gaz da sá gi hely zet meg tár gya lá sát és az eb bõl kö vet -
ke zõ meg szo rí tó in téz ke dé se ket –, Ká dár Já nos ki je löl te az Onódy-ügy ke ze lé sé nek
mind há rom irá nyát, kö zü lük az egyik ép pen a ba ga tel li zá lás volt. Fel szó la lá sá ban a
volt vál la lat igaz ga tó ese tét „nagy va cak nak” ne vez te, ami lyen bõl „saj nos ne künk min -
den két hét ben van egy”. Il luszt rá lás kép pen rög vest ös  sze is ve tet te az zal a tör té net -
tel, ame lyet Nyers Re zsõ ho zott fel na pi rend-elõ adói be szé dé ben, ne ve ze te sen, hogy
egy fe lü le te sen meg kö tött és még di let tán sab ban ki vi te le zett kül ke res ke del mi szer zõ -
dés mi att, amely mo dern fé nye zett bú to rok fran cia or szá gi ex port já ra vo nat ko zott,
két száz ezer dol lár és negy ven mil lió fo rint vesz te ség ér te a ma gyar nép gaz da sá got.
A má sik „irányt” az a ki je len tés mu tat ta meg, hogy az Onódyval kö ze li is me ret ség be
ke rült sok ma gas be osz tá sú párt- és ál la mi ve ze tõ kö zül – akik „su hint va vol tak itt-
ott” – „egyik sem bû nös ter mé sze te sen”, va gyis bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás nem
fe nye ge ti õket. A har ma dik irány pe dig an nak be ha tá ro lá sa volt, hogy kik nek áll ha -
tott ér de ké ben a bot rány fel da gasz tá sa és to vább gör ge té se. Ká dár sze rin t azok nak,
akik nek „nem tet szik a mi Köz pon ti Bi zott sá gunk meg a mi kor má nyunk”, s akik fel -
buz dul tak a moszk vai ha ta lom vál tá son meg en nek itt ho ni fejleményein.48

Na pi ren den ma radt azon ban még a bün te tõ jo gon kí vü li fe le lõs ség prob lé má ja.
Er re ma ga Ká dár is utalt az 1965. feb ru ár 11-én mi nisz ter el nök ként el mon dott or szág -
gyû lé si be szé dé ben, amely az egyet len nyil vá nos ál lás fog la lá sa volt az Onódy-ügyben.
A le en dõ fel szó la lá sá nak alap ele me it tar tal ma zó, év ele jén ké szí tett váz la tá ban a „tár -
sa dal mi fe gye lem” cím szó nál – amely a „mun ka fe gye lem” után kö vet ke zett – há rom
ne vet írt le, sor rend ben: Onódy, Járay és Bozsik.49 A Po li ti kai Bi zott ság feb ru ár 5-én
vi tat ta meg Ká dár János be szé dé nek ter ve zett szö ve gét, amely bõl idõ köz ben ki ma radt

Bozsik ne ve. Járayt mint vám csa lás ért el -
ítélt nagy jö ve del mû ope ra énekest, Onódyt
pe dig mint so ro za tos csa lá so kat és sik -
kasz tá so kat el kö ve tõ, „ugyan csak jól ke re -

47 MOL M-KS-288. f. 5/353. õ. e.

48 MOL M-KS-288. f. 4/71. õ. e.

49 MOL M-KS-288. f. 47/737. õ. e., 24. té tel.
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sõ” vál la lat igaz ga tót jel le mez te, akik nek „biz to sí tott, egész szép meg él he té sük volt, és
nem ke nyér re, ha nem úr hat nám pas  szi ó ik ra kel lett az el sik kasz tott pénz”. Fel em lí tet -
te azt is, hogy mind ket ten ál la mi in téz mé nyek al kal ma zott jai vol tak, és az el len õr zés
hi á nya tet te le he tõ vé tet te ik el kö ve té sét. Az ülé sén tí zen szól tak hoz zá a be széd ter ve -
zet hez, a tes tü let pe dig ha tá ro za tá ban a be ter jesz tett szö ve get ala pul el fo gad va azt
„aján lot ta” Ká dár nak, hogy azt „az el hang zott ész re vé te lek fi gye lem be vé te lé vel dol -
goz za át”.50

Nem tud ni, hogy a ja vas lat men  nyi ben érin tet te az Onódyval fog lal ko zó négy,
nem kü lö nö seb ben hos  szú be kez dést, s hogy Ká dár men  nyi re szív lel te meg a töb bi ve -
ze tõ sé gi tag meg jegy zé se it, két ség te len azon ban, hogy hat nap pal ké sõb bi par la men -
ti fel szó la lá sá ban az ide vá gó sza kasz né mi leg meg vál to zott, kü lö nö sen hang vé tel ében:
„Az utób bi idõ ben ha tó sá ga ink le lep le zé se nyo mán nagy és jo gos fel há bo ro dás sal ér -
te sült köz vé le mé nyünk Járay Jó zsef ope ra éne kes vám csa lá sa i ról, Onódy La jos ét ter mi
vál la la ti igaz ga tó, va la mint Ró na Er nõ tex til-nagy vál la la ti ve zér igaz ga tó és bûn tár sa ik
kü lön bö zõ vis  sza élé se i rõl. A bû nö sök rész ben el nyer ték, rész ben pe dig meg fog ják
kap ni meg ér de melt bün te té sü ket. Ez a do log bün te tõ jo gi ré sze. De Onódy is, Ró na is
ve ze tõ be osz tá sú ál la mi al kal ma zot tak vol tak, akik nek vis  sza élé sei kap csán fel ve tõ dik
más faj ta fe le lõs ség kér dé se is. Hol volt az el len õr zés? […] Van tény le ges fe le lõs ség is.
Szûn jék meg vég re az az elég gya ko ri, ros  szul ér tel me zett presz tízs vé de lem, ame lyik
oda ve zet, és az egyik eset ben ez is té nye zõ volt, hogy ami kor a fõ ha tó ság ok fi gyel -
mét fel hív ták a te rü le tü kön el kö ve tett vis  sza élés re, vagy va la me lyik be osz tott juk
túl sá gos köl te ke zé sé re, hely te len fel lé pé sé re, az el sõ sza vuk – szin te sza bály sze rint –
ki je len te ni, hogy ez rá ga lom, ahe lyett, hogy kö te les sé gük sze rint vé gé re jár ná nak a
do log nak. Ilyen ese tek ben a ve ze tõ ket is fe le lõs ség ter he li, s hogy mind ezt min den ki
ko mo lyan is ve gye, en nek is ér vényt kell szerezni.”51

A be széd fé nyé ben úgy tûnt, hogy bi zo nyos ve ze tõ po zí ci ók ban eset leg fe jek
fog nak hul la ni, hi szen akik re vo nat ko zott, azok tud ták, hogy Ká dár az Onódy el le ni
1962-es fel je len tés ala ku lá sá nak kö rül mé nye it ál lí tot ta pel len gér re. S va ló ban, a Po li ti -
kai Bi zott ság tag ja i nak feb ru ár 26-i kö tet len meg be szé lé sé re ké szí tett fel jegy zé sé ben
Ká dár öt ne vet ve tett pa pír ra, akik kel szem ben adott eset ben sze mé lyi kon zek ven ci -
á kat kell le von ni: Nezvál Fe renc, Szalay Jó zsef, Tausz Já nos, Se bes Sán dor és Gás pár
Sándor.52 Kö zü lük a 26-i ta lál ko zó részt ve või Nezvál ese té ben úgy ha tá roz tak, hogy
õt az igaz ság ügy-mi nisz te ri tiszt sé ge alól „fel kell menteni”.53 Ezt kel lõ aka rat meg lé -
te ese tén min den to váb bi nél kül meg le he tett vol na ten ni, le vál tá sa ugyan is ek kor már
szer ve sen be le il leszt he tõ lett vol na „párt- és ál la mi ve ze tés” Hrus csov bu ká sa óta fo -
lya ma to san ak tu á lis „át szer ve zé sé nek” kér dés kö ré be. Az MSZMP irá nyí tó tes tü le te i -
ben az óta na pi ren den tar tott tár gya lá sok
ered mé nye kép pen 1965. jú ni us vé gén je len -
tõs ká der cse rék tör tén tek szá mos posz ton.

A Köz pon ti Bi zott ság 1965. már ci us
11–13-i ülé sén Biszku tar tott re fe rá tu mot az

50 MOL M-KS-288. f. 5/358. õ. e.

51 Nép sza bad ság, 1965. feb ru ár 12.

52 MOL M-KS-288. f. 47/738. õ. e., 34. té tel.

53 Uo. 33. té tel.
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„idõ sze rû bel po li ti kai kér dé sek rõl”. Hos  sza sab ban szólt az Onódy-ügyrõl is, és to -
vább fûz te Ká dár gon do la ta it, ar ra int ve, hogy „jó lesz, ha a me gyei párt bi zott ság ok,
a bu da pes ti párt bi zott ság, a ke rü le tek sa ját por tá ju kon szét néz nek job ban, mert min -
den egyes te rü let nek meg van a ma ga kis Onódyja”. Ez zel ta lán nem is an  nyi ra egy – fel -
te he tõ en pro pa gan disz ti kus – per so ro zat ké pét ve tí tet te elõ re, ha nem az MSZMP-ben
kü lön bö zõ ve ze tõ tiszt sé ge ket be töl tõ funk ci o ná ri u sok kal szem be ni eset le ges szá mon -
kérést.54 Azon ban csak úgy, mint a ká dá ri rá ijesz tés nek, en nek sem lett foly ta tá sa, hi -
szen szö ges el len tét ben állt az ijeszt ge tõ Ká dár ba ga tel li zá lá si po li ti ká já val.

A párt el sõ em be re ehe lyütt is meg is mé tel te: „sze ren csés és jó do log”, hogy az
Onódy-ügy „bûn ügyi ré sze hit vány, va cak”. Sõt hoz zá tet te: „Én már olyan dü hös
vol tam, egy be csü le tes tsz-fõ köny ve lõ egye dül töb bet sik kaszt, mint ez a 23 em ber
együtt.” Egyút tal le szö gez te, „a rend szer ér de ke azt kö ve te li meg, hogy ne csi nál junk
be lõ le nagy ügyet”. Ez zel aztán vég ér vé nye sen le ke rült a na pi rend rõl bár mi fé le ko -
moly szá mon ké rés.

A ta pasz ta la tok le vo ná sá ra utal va Ká dár to vább le beg tet te azon ban a már em lí -
tett ál la mi-po li ti kai fe le lõs sé get, ami a „he lyén hagy ni vagy le vál ta ni” kér dé sé vel volt
egyen lõ. Sze rin te eb ben az ös  sze füg gés ben az el sõd le ges fe le lõs sé get Tausz bel ke res -
ke del mi mi nisz ter vi se li, egész egy sze rû en azért, mert az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat az
ál ta la ve ze tett tár cá hoz tar to zott, és 1964 õszé tõl nem vet te a fá radt sá got, hogy utá na -
jár jon, mi ként tör tén het tek meg a sik kasz tá sok a vál la lat nál. Se best pe dig Ká dár azért
so rol ta rög tön ugyan ide, mert az 1962-es fel je len tést kö ve tõ vizs gá la tot õ irá nyí tot ta
a mi nisz té ri um ban. A KB el sõ tit ká rá nak fel szó la lá sát meg elõ zõ en, Biszku elõ adói re -
fe rá tu má ban Tausz el len hoz ta fel azt is, hogy a nyo mo zás so rán nem mû kö dött meg -
fe le lõ en együtt „az igaz ság ügyi, bí ró sá gi és rend õr sé gi szer vek kel”. Az 1962-es fel je -
len tés rõl szól va meg je gyez te, hogy azt fél váll ról vé ve Se bes úgy mond gá tol ta a rend -
õr sé gi nyo mo zás meg in dí tá sát. Rá adá sul „meg fe le lõ hoz zá ál lás” ese tén sze rin te az
Onódy-ügy már 1962-ben nap vi lág ra ke rült vol na, s ak kor 1964 vé gén nem kö vet ke -
zett vol na be „egy ilyen ka var gás”. Nem fe lej tett el utal ni ar ra sem, hogy Se bes 1964.
ok tó ber 30-án nem egye zett be le Onódy le tar tóz ta tá sá ba. Mind ezek mi att – leg alább -
is az õ meg íté lé se sze rint – „a bûn cse lek mény nek a fel de rí té se tu laj don kép pen kárt
szen ve dett”.

Ká dár fe le lõs sé tet te Csa ná di köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz tert is, egy részt
mert az õ fel ügye le te alá tar to zó MA LÉV és IBUSZ szá mos ked vez ményt nyúj tott
Onódynak, más részt, mert a bot rány ki rob ba ná sa után õ sem kez de mé nye zett fel tá ró
vizs gá la tot a két in téz mény nél. A fe le lõ sök kö zött név sze rint meg is em lí tet te Hû -
vöst, a MA LÉV ve zér igaz ga tó ját, mond ván, hogy az õ ese té ben azért kell a szá mon -

ké rést el vé gez ni, hogy „meg ma rad has son
ren des em ber nek”, s két év múl va „ne az
õ ügyét kell jen tár gyal ni”.

Ká dár meg frics káz ta a Bel ügy mi nisz -
té ri u mot is – még pe dig a KB-tag ként je len

54 MOL M-KS-288. f. 4/73. õ. e. A to váb bi idé ze tek ugyan -

in nen. Az 1965. már ci us 11–13-i KB-ülés jegy zõ könyv ének

Onódyval kap cso la tos ré sze meg je lent nyom ta tás ban is,

lásd Tischler (2003a).
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lé võ Benkei fü le hal la tá ra –, hogy 1962-ben nem fog lal ko zott az Onódy el le ni be je len -
tés sel, s sze rin te a per egyik „vis  sza ha tó kö vet kez mé nye” az, hogy meg ál la pít sa: an -
nak ide jén a „Bel ügy mi nisz té ri um nem he lye sen járt el”. El ma rasz tal ta a BM Út le vél -
osz tá lyát is, amely Ta tai ve ze té sé vel sor ra ad ta a ki uta zá si en ge dé lye ket Onódynak és
mun ka tár sa i nak.

Nezvál és Szalay fe le lõs sé gét Ká dár a két kis lét szá mú va dász tár sa ság lét re ho zá sa
és mû köd te té se mi att ve tet te fel. Vé le mé nye sze rint ezek azért ala kul tak, hogy ki -
játsszák a va dász tör vényt, en nél fog va ma ga az igaz ság ügy-mi nisz ter és a leg fõbb
bí ró hi te lét vesz ti, hi szen a tör vé nyek és a tör vé nyes ség be tar ta tá sá ra mind ket ten le -
tet ték az es küt. Sze mük re hány ta azt is, hogy mi ért van szük sé ge az Igaz ság ügy-mi -
nisz té ri um nak kü lön va dász tár sa ság ok ra, mi vel az az ab szurd hely zet áll hat elõ, hogy
ha vad kár mi att eze ket fel je len tik, ak kor egy já rás bí ró ság elõtt pe res fél ként ke rül
egy más sal szem be a va dász tár sa ság mint jo gi sze mély, amely nek el nö ke Nezvál igaz -
ság ügy-mi nisz ter, il let ve egy kár val lott ter me lõ szö vet ke zet. Mind ezek bõl ki fo lyó lag
Ká dár – aki nem za var tat ta ma gát at tól a tény tõl, hogy egy ko ron pél dá ul Szénási leg -
fõbb ügyész is tag volt – ezt a két va dász tár sa sá got ál va dász tár sa ság nak mi nõ sí tet te.

Az ál la mi-po li ti kai fe le lõs ség prob lé má ja után Ká dár át tért a párt er köl csi re, ki -
je lent vén, hogy ezt „min den érin tett nél pon to san ki kell vizs gál ni, te kin tet nél kül a
be osz tá sá ra és a rang já ra”, s a Biszku-bizottság ép pen e té ren is foly ta tott te vé keny -
sé gé re cé loz va ek ként elõ le gez te meg a vizs gá lat ered mé nyét: „Le het, hogy va la ki nek
azt fog ják mon dani, hogy fi gyel mez tet jük ma gát, vagy hely te le nít jük, amit tett, le -
het, hogy va la ki más párt bün te tést kap.” Ezt kö ve tõ en Ká dár kol lek tív ön kri ti kát
gya ko rolt, amen  nyi ben el is mer te, hogy Onódyt és a hoz zá ha son ló em be re ket „már
nem a ka pi ta liz mus tól örö köl tük”, „ezek a mi sa ját ne ve lé sû em be re ink”. Em lé kez te -
tett az 1961-es Tö rök-ügy re és an nak fõ sze rep lõ jé re, a Va sas Szak szer ve zet fõ tit kár -
ára: „Em lék szem rá. Ren des mun kás em ber volt, te het sé ges volt, dol go zott ered mén  -
nyel, meg be csü lés ben volt ré sze, elõ re lé pett, a gõz a fe jé be szállt, és úgy vi sel ke dett,
mint egy kis ki rály, aki a tör vé nyek fe lett van. Ez volt a Tö rök tra gédiája. […] Ez az
Onódy is ren des va sas if jú mun kás volt, be csü le tes em ber, sen kit nem tu dok hi báz tat -
ni, aki 10 vagy 12 éve ba rá ti vi szony ba ke rült ve le. Ez egy ren des em ber volt. Nem te -
het ség te len em ber, jól dol go zott, ered mé nye sen, a vál lalat fel fej lõ dött, el is me rés ben
volt ré sze. Igaz? A gõz a fe jé be szállt, kez dett meg en ged ni ma gá nak dol go kat, és a
vé gén most a bör tön ben ül. Ez is éber ség re int min ket.”

Ká dár be szé dé ben vis  sza tért ar ra, amit már a de cem be ri KB-ülé sen is el mon dott,
vagyis, hogy mi tõl lett ügy Onódy ese te. El sõ ként a Hrus csov le vál tá sa után Ma gyar -
or szá gon is ki ala kult po li ti kai bi zony ta lan sá got em lí tet te („olyan szi tu á ció volt, hogy
a párt ban bi zo nyos, né mi za var mu tat ko zott, s a kom mu nis ták had se reg ében né mi kis
bizony talanság volt”), azu tán pe dig Onódy ma gas ran gú ba rá ta it hoz ta fel, ki emel ve
Nezvál Ferencet és Gás pár Sándort. Sze rin te ez a két té nye zõ se gí tett az „osz tály el len -
ség nek” és „min den fé le ren dû és ran gú el len zé künk nek”, hogy „az ügyet fel fúj ja”.
Ez al ka lom mal in kább bal ra ütött, mond ván: „Az osz tály el len sé gen kí vül ná lunk les -
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ben áll 10-20-50, meg né hány száz em ber, […] ne künk van még bal ol da li el len zé künk is,
itt ül nek évek óta, ezek bol do gan csám csog nak, ha va la mi lyen ve ze tõ em ber érint ve
van va la mi lyen ne ga tív do log ban, õ rög tön úgy ad ja to vább, hogy még ket tõt hoz zá
is ra gaszt. Azt hi szem, nem kell eze ket a ká de re ket be mu tat ni, eze ket min den ki is me ri.
[…] Az õ szem lé le tük, a lel ki ál la po tuk azt kí ván ja, hogy mi nél több rossz szó han goz -
zék el és ter jed jen el a je len le gi Köz pon ti Bi zott ság ról és a párt ról.”

A köz pon ti bi zott sá gi ülé sen je len  lé võ és „hír be ho zott” Gás pár – a meg kri ti zált
Benkeihez ha son ló an – nem kért szót, mint ahogy az egyik hoz zá szó ló ál tal meg ne ve -
zett Szénási sem. El len ben Nezvál és Tausz mély re ha tó ön kri ti kát gya ko rolt, az azon -
ban még min dig nem dõlt el vég le ge sen, ho gyan fog a töb bi érin tet té vel együtt ala -
kul ni a sor suk a fel ve tett fe le lõs ség kér dé sé ben. Ami en nek a párt er köl csi ré szét il le ti,
az nem kis mér ték ben a Biszku-bizottság zá ró je len tés ének tar tal má tól füg gött. A Po -
li ti kai Bi zott ság a je len tést áp ri lis 27-i ülé sén tár gyal ta meg, s ha tá ro za tá ban töb bek
kö zött tu do má sul vet te, hogy: a bel ke res ke del mi, a bel ügy-, a pénz ügy-, a köz le ke dés-
és pos ta ügyi mi nisz ter le foly tat ta a „szük sé ges” fe gyel mi el já rá so kat, és meg bün tet te
a fe le lõ sö ket; a bel ke res ke del mi mi nisz ter el ren del te az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat ká der -
hely ze té nek fe lül vizs gá la tát, és gon dos ko dott ar ról, hogy oda „be csü le tes, hoz zá ér tõ
em be rek” ke rül je nek; az Or szá gos Er dé sze ti Fõ igaz ga tó ság és a Bel ügy mi nisz té ri um
fel osz lat ta a Mac kó, va la mint a Di á na fik tív va dász tár sa sá go kat; a bel ügy mi nisz ter
„ren dez te” a szak mi nisz te rek kel a hi va ta los kül föl di ki uta zá sok en ge dé lye zé se te rén
fenn ál ló hi á nyos sá go kat, re mél ve, hogy ez ál tal el ke rül he tõ vé vál nak az Onódy-ügyben
fel tárt je len sé gek hez ha son ló ese tek. Ugyan ezt tet te a köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz -
ter a MA LÉV, il let ve a kül föl di lé gi tár sa ság ok gé pe in, va la mint a MÁV és a MA HART
já ra ta in va ló in gye nes uta zá sok te kin te té ben is; Pap Já nos kü lön fel hív ta a Mi nisz -
ter ta nács ban a mi nisz te rek fi gyel mét „a be je len té sek ki vizs gá lá sá nak fon tos sá gá ra, az
el len õr zés ja ví tá sá ra, a ki adott ál la mi ren de le tek be tar tá sá nak szi go rú meg kö ve te lé sé -
re, kü lö nös te kin tet tel a szak mi nisz te rek és a bûn ül dö zõ szer vek jobb együtt mû kö dé -
sét sza bá lyo zó 3280/1963-as mi nisz ter ta ná csi ha tá ro zat ban foglaltakra”.55

A be szá mo ló ezek után tért rá a sze mé lyi ös  sze füg gé sek re. Még feb ru ár ban a Bisz-
ku-bizottság az Onódy-ügyben „leg alább er köl csi leg érin tett” ti zen hat párt tag tól –
köz tük a már ci us ban szó ban „gyó nó” Nezváltól és Tausztól is – kért a sze re pük re vo -
nat ko zó iga zo ló je len tést, ezek ben „túl nyo mó több sé gük ön bí rá la tot gya ko rolt, és ki -
je len tet te, hogy az ügy meg fe le lõ ta nul sá ga it le von ta”. Mind ezt mér le gel ve a Po li ti kai
Bi zott ság fi gyel mez te tés ben ré sze sí tette Tausz Já nost, Se bes Sán dort, Hû vös Sán dort
és Ta tai Jó zse fet, mi vel „ébertelenek” vol tak, nem fog lal koz tak meg fe le lõ en a vis  sza -
élé sek re uta ló jel zé sek kel, il let ve a két utób bi „meg sér tet te a mun ka kö ré vel kap cso la -
tos ál la mi ren del ke zé se ket”. Szin tén fi gyel mez te tést ka pott Nezvál és Szalay, mert
mint „a tör vé nyes ség biz to sí tá sá nak ve ze tõ funk ci ó ban dol go zó õrei, a fenn ál ló tör vé -
nyes ren del ke zé sek el le né re ál va dász tár sa sá go kat hoz tak lét re, és ez zel, va la mint ma -

ga tar tá suk kal al kal mat ad tak a párt és kor  -
mány te kin té lyét rom bo ló rém hí rek, ta lál -55 MOL M-KS-288. f. 5/364. õ. e.
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ga tá sok el ter je dé sé re”. A PB egyút tal el já rás meg in dí tá sát kez de mé nyez te a párt Köz -
pon ti El len õr zõ Bi zott sá ga elõtt az öt, el sõ fo kon már el ítélt párt tag el len, és ugyan -
ez vo nat ko zott a ki zá ró lag er köl csi leg fe le lõs sé tett Ke le men End re igaz ság ügyi or vos
szak ér tõ re, az 1963-tól nyug dí jas ként az El nö ki Ta nács tag ja ként te vé keny ke dõ Pong -
rácz Kál mán ra és Kótun Kár oly fõ osz tály ve ze tõ re a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um -
tól. A PB le mon dott ar ról, hogy „az ál la mi vo na lon fe gyel mi leg fe le lõs ség re vont” Ve -
tõ Kálmánné, Hû vös Sán dor és Ta tai Jó zsef el len párt el já rást in dít son, így a Ma gyar
Be ru há zá si Bank ve zér igaz ga tó-he lyet te se ként dol go zó Vetõ né nek, Hû vös höz és Ta ta -
i hoz ha son ló an, szin  tén PB-fi gyel mez te tés jutott.56 Gás pár ról – aki PB-tag ként rá adá -
sul részt vett dön té sek meg ho za ta lá ban – szó sem esett. Igaz, ne ki iga zo ló je len tést sem
kel lett ír nia feb ru ár ban.

A leg fõbb párt ve ze tés szi go ra ha ma ro san meg eny hült a KEB elé ál lí tan dó er köl csi
fe le lõ sök te kin te té ben, mi u tán a so ron kö vet ke zõ, má jus 11-i po li ti kai bi zott sá gi ülé -
sen a tes tü let Ko rom Mi hály szó be li be je len té se alap ján mó do sí tot ta ko ráb bi ha tá ro -
za tát, s úgy dön tött, hogy Ke le men nel, Pongráczcal és Kótunnal szem ben nem kell
KEB-eljárást le foly tat ni, meg elé ged tek a fi gyel mez te tés sel, va gyis az zal, amit töb bek
kö zött Tausz, Se bes, Szalay és Nezvál is kapott.57 Ugyan itt s ugyan ek kor tisz tá zó dott
ez utób bi „szak mai sor sa” is: Biszku egy
nap pal ko ráb ban kelt, a Po li ti kai Bi zott ság
szá má ra írt ja vas la tai kö zött az sze re pelt,
hogy „Nezvál elv társ fel men té se ké sõbb is
eszközölhetõ”58, a PB pe dig el fo gad ta ezt,
va gyis „meg ke gyel me zett ne ki”.

Ös  szes sé gé ben a „ti zen ha tok” kö zül
a Po li ti kai Bi zott ság „tíz ve ze tõ kom mu -
nis tát”, a Biszku-bizottság „to váb bi hat ve -
ze tõ elv tár sat” ré sze sí tett figyelmeztetés -
ben.59 A KEB pe dig az öt el ítélt párt ta got –
be le ért ve Onódyt és Lá zárt – rö vid úton ki -
zár ta a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt
soraiból.60

UTÓ ÉLET

A PB tag ja i nak feb ru ár 26-i kö tet len meg be szé lé sén szó ba ke rült öt „pro mi nens” sze -
mély kö zül így töb bé-ke vés bé min den ki meg úsz ta Onódyval va ló kap  cso la tát. Leg ke -
vés bé Nezvál, leg in kább pe dig Gás pár, aki még is csak a leg szû kebb párt ve ze tés tag ja
volt. No ha 1965 nya rán az ál ta lá nos ve ze tõi „ká der for gás ban” a bu da pes ti párt bi zott -
ság el sõ tit ká ri poszt ját vé gül is fel kel lett cse rél nie a SZOT fõ tit ká ri szé ké vel, ame -
lyet im már 1956–59 után má sod íz ben fog lalt el, a PB-nek egé szen 1988-ig tag ja ma radt.
Szalay 1968-as nyug díj ba vo nu lá sá ig lát ta el a leg fõbb bí rói tisz tet. Se bes 1970-ben, 68

56 Uo. Ta tai egyéb ként nem csak fe gyel mit és párt fi gyel -

mez te tést ka pott, ha nem – amint errõl szó esett – 1965

má ju sá ban Benkei And rás bel ügy mi nisz ter „az el kö ve tett

sza bály ta lan sá gok mi att” meg szün tet te az 1962-tõl a Kül -

ügy mi nisz té ri um ban dol go zó Ta tai ad dig fenn tar tott ál -

lo mány vi szo nyát a Bel ügy mi nisz té ri um ban (BM Irat tár

Mi nisz te ri ira tok, 2808-1-a/534).

57 MOL M-KS-288. f. 5/365. õ. e.

58 MOL M-KS-288. f. 47/738. õ. e., 47. té tel.

59 MOL M-KS-288. f. 4/75. õ. e.

60 Az MSZMP Köz pon ti El len õr zõ Bi zott sá gá nak anya -

gai kö zött csak Láz ár Gé za ki zá rá si ha tá ro za ta ma radt

fenn: BFL XXXV/1/1965/i/37. õ. e.
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éve sen ment nyug díj ba mint a bel ke res ke del mi mi nisz ter el sõ he lyet te se, ez zel pár hu -
za mo san 1966-ban egy cik lus ra be vá lasz tot ták a KB-tag jai kö zé, majd nyug dí jas ként
1970-tõl egé szen az MSZMP 1989-es fel osz lá sá ig a KEB tag ja volt. Tausz és Nezvál sor sa
an  nyi ban össze fo nó dott, hogy – egész biz to san nem vé let le nül – együtt vál tot ta le õket
a párt ve ze tés mi nisz te ri be osz tá suk ból 1966 de cem be ré ben (igaz, mind ket ten 1956 óta
lát ták el tisztüket).61 Az 58 éves Nezvál Fe renc ugyan ek kor ki ma radt a Köz pon ti Bi zott -
ság ból is, és vég leg nyug ál lo mány ba küld ték, Tausz viszont néhány héttel késõbb az
IBUSZ vezérigazgatója lett, és az is maradt 1978-as nyugdíjba vonulásáig. KB-tagságát
1970-ig meg õriz te, majd at tól kezd ve 1988-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig a KEB tag ja volt.

Ami a rend õr sé get il le ti, a BM Kol lé gi u ma 1965. jú ni us 3-i ülé sén vi tat ta meg
„Onódy La jos és tár sai bûn ügy ének bel ügy re vo nat ko zó ta pasz ta la ta it”. A dön tõ rész -
ben klas  szi kus ön mos da tás nak tû nõ, s nagy ál ta lá nos ság ban meg írt elõ ter jesz tés ben
és an nak meg vi ta tá sa so rán mind a je len tés név te len ké szí tõi, mind a vi ta részt ve või
– Benkei bel ügy mi nisz ter ve zér le té vel – na gyon vi gyáz tak ar ra, hogy csak ar ról es sék
szó, ami rõl a párt leg fel sõ fó ru ma in Ká dár és Biszku már ko ráb ban be szélt. Az azért
ki de rült, hogy Onódyhoz 1964-ig – „rend kí vül szé les és kü lön bö zõ szin tû sze mé lyi
kap cso la tai mi att” – nem le he tett „hoz zá nyúl ni”. Le ír ták pél dá ul, hogy a bel ügyi szer -
vek 1957-tõl kezd ve gyûj töt ték a jel zé se ket, ame lye ket „öt szak al osz tály te rü le tén hét
ügy nök szol gál ta tott fo lya ma to san”, azon ban sem 1960-ban, sem 1962-ben „nem volt
elég bi zo nyí ték” egy el já rás meg in dí tá sá hoz, s „jo gi lag” sem tud ták „meg fog ni” az
ese tet. Sze rin tük en nek leg fõbb oka, hogy „nem volt egy kéz ben az anyag, ha nem kü -
lön bö zõ te rü le ten dol goz tak az ügy ben”, rá adá sul „az adat gyûj tés ben szin te évek óta
el szi ge tel ten dol go zott a BM po li ti kai és bûn ügyi ap pa rá tu sa”. A rend õr ség ön iga zo -
ló szán dé ká ra utalt az is (amel lett, hogy a fe le lõs ség kér dé sé ben az ügyész ség re, a
VIII. ke rü le ti párt bi zott ság ra és Se bes bel ke res ke del mi mi nisz ter he lyet tes re is mu to -
gat tak), hogy a BM-en be lül ki zá ró lag az Út le vél osz tály volt ve ze tõ it tet ték fe le lõs sé
az Onódy-ügyben – akik ak kor már leg alább há rom esz ten de je el ke rül tek az osz tály -
ról, Ta tai és Ké ke si pe dig „féllábbal” ma gá tól a „cég tõl” is –, azt hoz va fel el le nük,
hogy a volt vál la lat igaz ga tó hos  szú éve ken át le ke nye rez te õket. A je len tés egyik zá ró
pas  szu sá ból ugyan ak kor ki vi lág lott, hogy Onódy fõ ként gya ko ri kül föl di uta zá sai mi -
att volt „ér de kes”, és a be ér ke zett ügy nö ki jel zé sek ki vált képp kü lön fé le dol gok kül -
föld rõl va ló „be csem pé szé sé re” vonatkoztak.62

Onódy bu ká sa után fel me rült, hogy az Ét ter mi és Bü fé Vál la la tot meg szün te tik,
és egy má sik vál la lat ba ol vaszt ják be.63 Még sem ez tör tént, ha nem 1964 no vem ber vé -

gén új igaz ga tót ne vez tek ki az in téz mény
élé re, So mo gyi Je nõt, a XIII. ke rü le ti Ven -
dég látóipari Vál la lat el sõ szá mú ve ze tõ jé t,
aki to váb bi, az ed di gi ek nél is na gyobb sza -
bá sú fej lesz té sek ter ve i vel érkezett.64 A
Bel ke res ke del mi Mi nisz té ri um 1964–65 for -
du ló ján több he tes, min den re ki ter je dõ re -

61 MOL M-KS-288. f. 5/410. õ. e.; 4/85. õ. e.

62 MOL, XIX-B-1-z, 25. d. /1965/. Ehe lyütt sze ret ném

meg kö szön ni Baráth Mag dol ná nak, hogy fel hív ta a fi -

gyel me met er re a do ku men tum ra.

63 BFL XXXV/13/1964/b/9. õ. e.

64 BFL XXXV/13/1964/c/438. õ. e.
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ví zi ót tar tott a vál la lat nál, har minc fe gyel mit osz tot tak szét, és „ki lenc ve ze tõi funk -
ci ón kel lett vál toz tat ni, be le ért ve a párt tit kárt is”.65 Tausz – ha már õt és Se best fi gyel -
mez te tés ben ré sze sí tet te a PB – bûn ba kot ke re sett és ta lált a sa ját mi nisz té ri u má ban
is: a már em lí tett dr. Rucz Ist vánt, a Fõ köny ve lõ ség ve ze tõ jét, aki nek vét ké ül az
Onódy vál la la tá nál vég re haj tott 1962-es re ví zió „szak sze rût len” le foly ta tá sát hoz ta fel.
Rucz is fe gyel mit ka pott (pár ton kí vü li lé vén párt bün te tést nem szab hat tak ki rá),
azon ban a be osz tá sá ban meg ma rad ha tott. A Bu da pes ti Rend õr–fõ ka pi tány ság és a
Leg fõbb Ügyész ség a nyo mo zás és az ügyész sé gi el já rás be fe je zé se után sa ját ké ré -
sé re ar ról tá jé koz tat ta Tauszt, hogy Rucz fõ köny ve lõn kí vül más bel ke res ke del mi mi -
nisz té ri u mi dol go zó nem „komp ro mit tá ló dott” az Onódy-ügyben.66

1965 ta va szán az Ét ter mi és Bü fé Vál la lat ból, va la mint a Ró zsa Mi klós-fé le OISZÉV-
tõl le vá lasz tott négy szál lo dá ból im már nyílt kon ku rens ként meg ala kult a Pan nó nia
Szál lo da és Ven dég lá tó Vál la lat. Az OISZÉV ugyan ek kor a Hun gá ria Szál lo da és Ét te -
rem Vál la lat ne vet vet te fel, amely kül föld ön Hungarhotelsként vált is mert té. Mind -
két in téz ményt ki emel ték a mi nisz té ri u mon be lül, a Pan nó nia és a Hun gá ria a Ven -
déglátóipari Fõ igaz ga tó ság he lyett köz vet len mi nisz ter he lyet te si fel ügye let alá ke rült.
So mo gyi Je nõ csak nem ne gyed szá za don ke resz tül ve zet te a Pan nó ni át, emel lett pe dig
1986 és 1988 kö zött a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség el nö ki tisz tét is el lát ta. Ró zsa Mik -
lós még több mint más fél év ti ze dig, egé szen nyug díj ba vo nu lá sá ig irá nyí tot ta a leg -
na gyobb ide gen for gal mi vál la lat nak szá mí tó, több mint tíz ezer al kal ma zot tat fog lal -
koz ta tó Hungarhotels-birodalmat.

Dr. Tí már Györ gyöt 1968 no vem be ré ben fel té te le sen sza bad láb ra he lyez ték, ügy -
véd ként ter mé sze te sen nem dol goz ha tott. 1975-ben men te sí tet ték a bün te tett elõ é let hez
fû zõ dõ hát rá nyok alól.67 A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga 1989 de cem be ré -
ben Tí márt az el le ne an nak ide jén emelt vád alól fel men tet te, s mi vel bûn cse lek ményt
nem kö ve tett el, az ak ko ri íté le tet – a bû nös ség ki mon dá sa és a bün te tés ki sza bá sa
mi att – tör vény sér tõ nek minõ sí tette.68 Ügy  vé di pra xi sát is csak ek kor kap ta vis  sza.

Onódy La jos ös  sze sen négy év négy hó na pot ült a sze ge di Csil lag bör tön ben, töb -
bek kö zött az Al föl di Bú tor gyár ön tõ üzem ré szé be ve zé nyel ték be ta ní tott mun ká ra,
a ká ros gá zo kat köz vet le nül be lé le gez ve õ szed te le a fris sen ra gasz tott bú tor la po kat,
sze me és tü de je ala po san ká ro so dott, fo ga i nak egy ré sze ki hul lott, cu kor be teg lett,
csontsoványra fo gyott. Bün te té se két har ma dá nak le töl té se után fel té te les sza bad láb ra
helyezték 1969. feb ru ár 28-án. Em be ri roncs ként hagy ta el a bör tönt, hat hét re kór ház -
ba ke rült, majd 49 éve sen nyug dí jaz ták. Az ak kor már a Ganz-Mávag ve zér igaz ga tó ja -
ként te vé keny ke dõ egy ko ri mi nisz ter, Cser gõ Já nos azon nal al kal maz ta a ki egé szí tõ
jö ve de lem for rást ke re sõ Onódyt mint szak ta nács adót. A volt igaz ga tó egy bü fét és egy
kis ven dég lõt ho zott lét re a gyár te rü le tén
be lül, amely nek be vé tel ét a Ganz-Má vag
fo ci csa pa tá ra for dí tot ták. Ez zel pár hu za -
mo san 1973-tól a Bé kés Me gyei Szol gál ta tó
és Ter me lõ Szö vet ke zet ke res ke del mi ta -

65 BFL XXXV/10/1965/c/9. õ. e.; Uo. 10. õ. e.

66 BFL XXXV/10/1965/c/9. õ. e.

67 BFL Ügyész sé gi TÜK-iratok, 9782/1975, 3–4. p.

68 BFL XXV. 4. f. TB 9877/1965, 704. d., 59. p.
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nács adó ja lett, s sze re pet vál lalt a Bé kés csa ba NB I-be ju tá sá ban, benn tar tá sá ban és fel -
fu tá sá ban az el sõ osz tály ban. Fel ta lá ló ként õ je gyez tet te be a ku pa kos sör nyi tót, il let ve
töb bed ma gá val a Medaqua für dõ sót. 1980-ban vo nult vis  sza az ak tív mun ká tól.

Az 1976-os el uta sí tás után a Ma gyar Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa 1980 nya rán
„ke gye lem bõl” men te sí tet te a bün te tett elõ é let hez fû zõ dõ hát rá nyok alól. Jo gi re ha bi -
li tá ci ó ját, pe re kon cep ci ós vol tá nak el is me ré sét, s ez ál tal a rá ki sza bott íté let sem mis -
nek nyil vá ní tá sát nem si ke rült el ér nie 1990 után. Er köl csi leg azon ban elég té telt ka pott.
Az 1989 jú ni u sá ban az MSZMP Köz pon ti El len õr zõ Bi zott sá gá hoz be nyúj tott ké rel mé -
re az idõ köz ben Ma gyar Szo ci a lis ta Párt tá ala kult utód párt Or szá gos Egyez te tõ Bi -
zott sá ga OEB/395-ös szá mú, 1990. áp ri lis 2-án kelt ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy
1965-ös ki zá rá sa a párt ból „kon cep ci ós jel le gû volt, ezért a dön tést ha tá lyon kí vül he -
lyez te, párt tag sá gát 1945-tõl fo lya ma tos nak el is mer te”.

Onódy La jos 1996 feb ru ár já ban, 76 éve sen hunyt el.
A meg gyõ zõ dé ses kom mu nis tát az a rend szer emel te ki, amely ben hitt, s amely -

nek épí té sé ben fel tét len részt akart ven ni. Onódy egy sze rû mun kás ból hir te len igaz -
ga tó lett, és né hány év el tel té vel nagy ha tal mú em ber. A ve le együtt ily mó don ki emel -
tek több sé gé hez ké pest alap ve tõ kü lönb ség azon ban, hogy egy ál ta lán nem bi zo nyult
al kal mat lan nak ar ra a poszt ra, amely re szán ták. Ép pen el len ke zõ leg, bi zo nyí ta ni akart,
még pe dig úgy, hogy az ered mé nyei tá mas  szák alá erõ fe szí té se it és el gon do lá sai jo gos
vol tát. Az ered mé nyek fel mu ta tá sa ér de ké ben pe dig a szak ér tel met, a mun ka bí rást és
a sze mé lyes pél da mu ta tást az ide o ló gi ai meg bíz ha tó ság elé he lyez te – aho gyan azt ab -
ban a kör nye zet ben meg szok ta, ahon nét ér ke zett. Sta bil po li ti kai be ágya zott sá ga,
mun kás moz gal mi múlt já ból kö vet ke zõ fedd he tet len sé ge tu da tá ban vál lal ta azt a koc -
ká za tot, hogy még a Rá ko si-kor szak ban is „osz tály ide gen ele me ket” al kal ma zott nagy
szám ban, akik há lá ból va ló ban tu dá suk leg ja vát ad ták. Onódy ener gi kus, vas aka ra tú,
el lent mon dást nem igen tû rõ, a kö tött sé ge ket ne he zen vi se lõ, iga zi „mozgalmár” tí pu -
sú em ber volt, aki egyút tal ter mé sze té bõl fa ka dó an sze re tett se gí te ni má so kon, a baj -
ba ju tot ta kon. Ez ve zet te õt ar ra, hogy a má so dik vi lág há bo rú ide jén il le gá lis elv tár -
sa it és zsi dó kat ment sen. Va ló szí nû leg ezt érez te ak kor is, ami kor fel vet te a vál la la tá -
hoz azo kat, aki ket ép pen az õ rend sze re fosz tott meg tu laj do ná tól és ta szí tott eg zisz -
ten ci á lis bi zony ta lan ság ba.

Onódy in no va tív ember volt, sok ra vit te vol na, ha sza bad pi ac gaz da ság ba szü le -
tik, ahol az alap fel té telt, a ki emel ke dés le he tõ sé gét meg te rem tik a szá má ra. Ne ki
azon ban a pro le tár dik ta tú ra ju tott, ab ban kel lett hát bol do gul nia. Ma ra dék ta la nul ki -
hasz nál ta a ki zá ró lag a „ká de rek nek” nyúj tott le he tõ sé ge ket, ami kor pe dig – elég gyak -
ran – gaz da sá gi kor lá tok ba üt kö zött, a „ma ga sabb ér de ket”, leg fõ képp vál la la ta fej lõ dé -
sét szem elõtt tart va gon dol ko dás nél kül át lép te õket, vagy meg ke res te a kis ka pu kat.

Mint szó volt ró la, szá mos he lyen járt Nyu gat-Eu ró pá ban, sõt a ten ge ren tú lon
is, azon ban el sõ sor ban nem tu ris ta ként uta zott, ha nem ven dég lá tó-ipa ri szak em ber ként
öt le te ket ke re sett, mo dern gé pe ket ho zott be (ne megy szer a me rev vám sza bá lyo kat
meg ke rül ve), vagy el les te egy ét te rem di va tos bel sõ be ren de zé sét. Ki ter jedt kap cso lat -
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rend sze rét is dön tõ mér ték ben vál la la ta fej lesz té sé re ak náz ta ki, vagy „nagy sze rel mé -
nek”, a Fe renc vá ros fut ball csa pa tá nak igye ke zett jobb kö rül mé nye ket te rem te ni.

So kak kal el len tét ben nem a sa ját anya gi gya ra po dá sát haj szol ta, no ha idõn ként
õ is „ügyes ke dett”, kü lö nö sen a va lu ták át vál tá sá val – de eb ben nem volt egye dül.
Igaz ga tó ként a kor vi szo nya i hoz ké pest va gyo nos em ber nek volt ne vez he tõ, egy mun -
kás ha vi át lag fi ze té sé nek négy-öt szö rös ét ke res te, de nem élt lu xus kö rül mé nyek kö -
zött. Egy há rom szo bás, hoz zá ve tõ leg nyolc van négy zet mé ter alap te rü le tû ház ban la -
kott a VIII. ke rü let ben, a Ganz-Mávag-ko ló nia tõ szom széd sá gá ban. Egy szo ba az
édes any jáé volt, neki és fe le sé gé nek egy há ló szo ba és egy nap pa li ju tott – egyik sem
volt fény ûzõ en be ren dez ve. Emel lett az övé volt egy fél ház Gö dön, kö zel a Du ná hoz,
ame lyet nya ra ló nak hasz nált. Au tó ja nem volt, ki lenc ven ezer fo rin tot tar tott ta ka rék -
be tét könyv ben, a ti zen öt év nyi ve ze tõi be osz tást fi gye lem be vé ve ez sem ki rí vó összeg.

Onódy bu ká sa – Tö rök  Istvánéval szem ben – nem volt tör vény sze rû. Sza bály ta -
lan sá go kat el kö ve tett ugyan, de tény le ges bûn cse lek ményt nem. Ami pe dig a „stik li ket”
il le ti, eb ben va ló szí nû leg nem kü lön bö zött a ven dég lá tó- és szál lo da ipar töb bi po ten tát -
já tól. Ha té ko nyan el le ne for dí tot ták azt az evi den ci át, hogy egy „ven dég lá tós nál” –
kü lö nö sen a hi ány gaz da ság ban – min dig le het va la mi sza bály ta lan sá got ta lál ni.

Onódy vég ze tét a kap cso la ta i nál erõ sebb nek bi zo nyu ló „fel sõbb” aka rat okoz ta.
A rend szer, amely fel emel te õt, ame lyet hí ven szol gált s amely nek egyút tal a ha szon -
él ve zõ je volt, 1964-ben kö nyör te le nül be da rál ta. Sõt meg nyo mo rí tot ta, és a part vo nal -
ra szo rí tot ta. Eb ben az ér te lem ben az õ leg na gyobb „bû ne” ta lán az volt, hogy olyan
kor ban élt, ami kor a po li ti ka jo got for mált ar ra, hogy be le szól jon az em be rek éle té -
be, és meg ha tá roz za a sor su kat. Onódy minden nek el le né re meg ma radt bal ol dal inak,
ezért is volt oly fon tos a szá má ra az er köl csi re ha bi li tá ció az õt an nak ide jén meg bé -
lyeg zõ MSZMP utód párt já tól. Leg alább en  nyi jó vá té tel ju tott ne ki, hi szen az el le ne
foly ta tott bí ró sá gi el já rást an nak ide jén úgy búj tat ták be a köz tör vé nyes gaz da sá gi
bûn cse lek mény kön tö sé be, hogy a rend szer vál tást kö ve tõ en nem le he tett iga zol ni a
per kon cep ci ós jel le gét.
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STANDEISKY ÉVA

BOM LÁS
A HA TA LOM ÉS A KUL TU RÁ LIS ELIT

„A kul tú ra ná lunk nem ke res ke del mi, ha nem ide o ló gi ai kér dés.”

(Az MSZMP IX. kong res  szu sá nak ha tá ro za ta, 1966.)

A ha ta lom, a kom mu nis ta párt- és ál la mi ve ze tés a kul tú rá ban – az ide o ló gi á ban, a
mû vé sze tek ben és a tár sa da lom tu do mány ok ban – igye ke zett de monst rál ni leg in kább,
hogy a szo ci a liz mus egy lé nye gû, alap cél ki tû zé se i ben és mód sze re i ben vál to zat lan,
ami nem is le he tett más képp: el len ke zõ eset ben a párt ál la mi dik ta tú ra az ön fel szá mo -
lá sát ha tá roz ta vol na el. 

A kom mu nis ta ha ta lom Ma gyar or szá gon a for ra da lom okoz ta meg ráz kód ta tást
kö ve tõ évek ben meg to rol ta a ve le va ló szem be sze gü lést. Szö vet sé ge se ket ke re sett, és
ugyan ak kor igye ke zett a ré gi ke rék vá gás ban tar ta ni kul túr po li ti ká ját: a két fron tos –
jobb és bal fe lé egy aránt ütõ – harc je gyé ben el len õriz te, be fo lyá sol ta a kul tú ra min -
den területét.1

A ta buk, min de nek elõtt a Szov jet uni ó hoz va ló vi szony érint he tet len sé ge a kul tú ra
irá nyí tó i nak ke zét to vább ra is meg kö töt te. A kultúrpolitikusoknak egyet len klas  szi -
kus esz kö zük ma radt: egy más el len ki ját sza ni a más-más kul tu rá lis hát te rû, el té rõ né -
ze te ket val ló cso por to kat, nem egy szer sa ját hí ve i ket is. Er re a kul túr po li ti kai egyen -
sú lyo zó mû ve let re nem min den ki volt ké pes. Aczél György (épp úgy, mint ko ráb ban
Ré vai Jó zsef) a hat va nas évek vé gé ig ki vá ló an tel je sí tet te a rá há ru ló és szí ve sen is vál -
lalt fel ada tot. „A hat va nas évek vé gé re a ré gi szek tá sok, a for ra dal mi he vü le tû új
maoista-guevaristák, a re form bü rok ra ti kus el len zé ke, mun kás el len zé ke, a ra di ká lis
lukácsisták, a reformmarxisták vagy az el len zék, vagy a párt el len zék irá nyá ba, de egy -

aránt Aczél-ellenes irány ba tar tot tak. Így
vagy úgy, mind an  nyi an szem ben áll tak
Ká dár és Aczél »békemûvével«, a for ra da -
lom utá ni ki egye zés sel. Bibóig be zá ró lag.
Mind ez zel szem ben Aczél2 a ki egye zõ szel -
le mi ve zér kar ra tá masz kod ha tott, amely
vi szont a het ve nes évek ben ki halt.”3

A min den nap ok em be rét az ok ta tás,
a mé dia ma ni pu lál ta, az írók nak, mû vé szek -
nek nap mint nap szem be sül ni ük kel lett
az ide o ló gi ai kí vá nal mak kal: tõ lük ma ni -
pu lá to ri sze re pet is el vár tak. Az ér tel mi sé gi

1 A két fron tos ság már-már ko mi kus meg nyil vá nu lá sa a

jobb ol da li és bal ol da li fi lo zó fu so kat egy szer re el íté lõ

párt ha tá ro zat. (Az MSZMP KB Tit kár sá gá nak ál lás fog la -

lá sa a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó fi ai In té ze -

té nek és Szo ci o ló gi ai Ku ta tó cso port já nak hely ze té rõl.

1968. de cem ber. In Vass szerk. (1974) 305–308. p.

2 Aczél György 1958 és 1967 kö zött a mû ve lõ dés ügyi mi -

nisz ter el sõ he lyet te se, 1966-tól az Agi tá ci ós és Pro pa gan -

da Bi zott ság tag ja, majd 1969-tõl vezetõje. 1967-tõl 1974-ig

kul tu rá lis KB-tit kár, 1970-tõl 1988-ig PB-tag.

3 Ré vész (1997) 163. p.
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elit ezer szál lal kö tõ dött a kul tú rá hoz: ön ér vé nye sí tõ szán dé ka és köz éle ti am bí ci ói is
a szû kebb ér te lem ben vett kul tú rá hoz, a kul tu rá lis nyil vá nos ság hoz – a mé di á hoz, az
al ko tói pre zen tá ció fó ru ma i hoz – könyv ki adás, film gyár tás, szín ház, ki ál lí tá sok és hang -
ver se nyek – kö töt ték, ame lyek szi go rú párt ál la mi el len õr zés alatt vol tak.

A fo gyasz tói at ti tûd erõ sö dé sé vel egyi de jû leg gyen gült a dog má kat fenn tar tó
kom mu nis ta hit. 

A kul tu rá lis elit zö me eg zisz ten ci á li san ki volt szol gál tat va a párt ál lam nak, s így
el len ér de kelt volt anya gi füg gõ sé ge fel szá mo lá sá ban. Több sé gük kép te len lett vol na
al kal maz kod ni a pi a ci vi szo nyok hoz, ami vel so kan töb bé-ke vés bé tisz tá ban is vol tak.
A meg al ku vók, szín le lõk szá má nak gya ra po dá sa – a kény sze rû er köl csi, szel le mi zül lés –
alap ve tõ en ez zel ma gya ráz ha tó. 

A hat va nas évek ben a kul tu rá lis elit al kal maz ko dó ré sze és a ha ta lom kép vi se lõi
to vább ra is a ko ráb bi, egy re ki fi no mul tabb já ték sza bály ok sze rint mû köd tet ték a „lé -
te zõ szo ci a liz must”. Alap ve tõ vál to zás ra egyik fél sem gon dolt.

A hat va nas évek kö ze pé tõl a (párt)állami kul tú ra egy re in kább el sza kadt a jó val
ke vés bé ide o ló gia füg gõ gaz da sá gi, tár sa dal mi fo lya ma tok tól. A kon zek ven ci ák le vo ná -
sa el ma radt: az el lent mon dá sos ket tõs ség dek la rá lá sa ön fel adás lett vol na, amit az érin -
tet tek tõl iga zán nem le he tett el vár ni. A kö vet kez mény a hi va ta los kul tú ra bom lá sa
lett. A ha tal mon lé võk me rev ra gasz ko dá sa meg cson to so dott né ze te ik hez egy re fel tû -
nõb bé tet te ügyük ku dar cát. A pár ton be lü li kez de mé nye zé sek – a fel-fel buk ka nó és
gyor san el sor va dó mér sé kelt re form el kép ze lé sek, át szer ve zé sek, fi a ta lí tá sok – sem ál -
lí tot ták meg ezt a fo lya ma tot, sõt még in kább ki emel ték a kons tans ele me ket: a párt
ál lan dó gyám ko dá sát, az ide o ló gi ai kény szer zub bonyt.

A VÁL TO ZAT LAN IDE O LÓ GI AI ALAP

A párt ál lam ide o ló gi á ja – a mar xiz mus–le ni niz mus – szov jet im port ter mék volt: a hat -
vanas évek vé gé re im már két év ti ze de pró bált erõ sza kot ten ni a köz gon dol ko dá son.
Vol tak per sze – egy re csök ke nõ szám ban –, akik õszin tén hit tek a szo ci a lis ta esz mék
tár sa dal mi meg va ló sít ha tó sá gá ban, a la kos ság zö me azon ban csak kény te len-kel let len
szaj kóz ta a dog mát, ha a szük ség úgy hoz ta. Az em be rek a Ká dár-re zsim ben ke vés bé
vol tak ki szol gál tat va a hi va ta los ide o ló gi á nak, mint ko ráb ban, azon ban az egye te mi
fel vé te liken, tu do má nyos fo ko za tok meg szer zé se kor, ál la mi- és párt kar ri er épí té se so -
rán to vább ra is szá mon kér ték az ide o ló gi ai – hit bé li – jár tas sá got. A kul tu rá lis elit job -
ban füg gött az ál lam ide o ló gi á tól, mint a la kos ság át la ga. A ha ta lom a szá má ra fon tos
írók tól, mû vé szek tõl, tu dó sok tól rend szer le gi ti má ló szol gá la tot várt el, amit a sze mé -
lyes – eg zisz ten ci á lis – ér de kek sé rel me nél kül ne héz volt el há rí ta ni.

„Az ide o ló gia olyan pon to san ki dol go zott el já rá sok rend sze ré vel sza bá lyoz za
a szov jet pol gá rok vi sel ke dé sét, amely min dig csak a párt szá má ra az adott pil la nat -
ban szük sé ges emó ci ó kat hívja elõ. Hit re nincs szük ség. Csu pán ar ra, hogy hall gas sák
és suly kol ják az épp ügye le tes jel sza va kat. Hin ni nem kell ben nük, (ma guk ban) akár
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ne vet het nek is raj tuk: elég, ha részt vesz nek a szer tar tás ban, ami nek ré vén az ide o ló -
gia be ivó dik az agyuk ba és a vé rük be” – ír ják a Szov jet unió re ni tens monográfusai.4

Ma gyar or szá gon is ha son ló volt a hely zet az zal a lé nye gi kü lönb ség gel, hogy az or szág
csak a má so dik vi lág há bo rú után ke rült az ál lam ide o ló gia, a mar xiz mus–le ni niz mus
be fo lyá sa alá. El té rés az is, hogy ná lunk az új rend szer egé szen más tár sa dal mi, po li -
ti kai és kul tu rá lis ha gyo má nyok ra épült, mint a Szov jet uni ó ban. Más ként fo gal maz va:
a ma gyar la kos ság im mú ni sabb volt a kom mu nis ta esz mék iránt, mint a szov jet. Elit -
jé nek rend szer kri ti kus meg nyil vá nu lá sai ön nön tör té nel mi ha gyo má nya in ala pul tak,
és szer ve sebb volt a kap cso la ta a nyu ga ti vi lág gal is, mint a kül föld tõl csak nem tel je sen
el zárt Szov jet uni ó nak. 

A Kádár-koszakban az ide o ló gia a ko ráb bi idõ szak hoz ké pest nem vál to zott, szi -
go ra azon ban je len tõ sen ol dó dott: im már nem ter jedt ki a min den nap ok ra, és csök -
kent erõ sza kos je len lé te a kul tú rá ban is.5 Ez azon ban szá mos el lent mon dás for rá sa
lett, ami ki kezd te a párt ál la mi struk tú rát, s a bom lás meg ál lít ha tat lan fo lya ma tát in -
dí tot ta el. 

A ha ta lom le gi ti má ci ós le he tõ sé gei kor lá to zot tak vol tak. 1968-ig, a cseh szlo vá ki ai
re form kí sér le tek el foj tá sá ig még volt né mi ked ve zõ ha tá sa an nak, hogy az MSZMP
kri ti ku san vi szo nyult sa ját sztá li nis ta, rákosista múlt já hoz. Az el ha tá ro ló dás per sze
fe le más volt, és gyak ran õszin tét len is. Egy részt az MSZMP-nek szük sé ge volt ön vizs -
gá lat ra kép te len ká de re i re is, más részt a disz kon ti nu i tás nyílt vál la lá sá val a párt nak
1956-ot is át kel lett vol na ér té kel nie, ami re nem csu pán a szek tás dog ma ti ku sok, de
a párt cent ris tái, tech nok ra tái sem mu tat tak haj lan dó sá got. Az MSZMP a vál to zat lan
ide o ló gi ai alap dek la rá lá sá ra min den al kal mat meg ra ga dott, mi köz ben egy re ke ve seb -
ben vet ték ko mo lyan az una lo mig is mé telt ide o ló gi ai frá zi so kat.

Ká dár 1956-ból okul va és az ural ko dó szov jet irány vo nal nak meg fe le lõ en az élet -
szín vo nal eme lé sé vel és az ide o ló gi ai had ál lás ok szû kí té sé vel – ked venc já té ka, a sakk
ter mi no ló gi á já val: pa raszt ál do za tok kal – lé nye gé ben kö zöm bö sí tet te a tár sa dal mat,
amit fel te he tõ en még ma ga elõtt sem is mert be so ha. So ha nem mon dott le az ural -
mát le gi ti má ló mar xis ta–le ni nis ta ide o ló gia mo no pó li u má ról: egy részt ma ga is mé lyen
hitt a kom mu nis ta dog mák ban, és jó po li ti kus ként az zal is tisz tá ban volt, hogy to ta -
li tá ri us rend sze re ál lam ide o ló gia nél kül nem mû köd tet he tõ. 

„Erõ sít sük az ide o ló gi ai mun kát” –
buz dí tot ta Ká dár Já nos 1963-ban a KB tag -
ja it.6 Má sik gyak ran is mé telt frá zi sa az el -
len ség le gyõ zé sét cél zó két fron tos harc sür -
ge té se volt. Ek kor ép pen a szo ci a lis ta tá bo -
ron be lü li ba los el haj lók ként a for ra dal mi
frá zi so kat han goz ta tó kí nai kom mu nis tá -
kat bé lye gez te meg, akik sze rin te meg té -
veszt he tik Ma gyar or szá gon is azo kat, akik
„el mé le ti leg” nin cse nek elég gé felvértezve.7

4 Heller–Nyekrics (1996) 512. p.

5 Ezt a gon do la tot még a rend szer vál to zás elõtt fej tet te

ki Sza bó Mik lós, lásd Sza bó (1989) 292–293. p.

6 Az 1963. au gusz tus 2-i KB-ülés jegy zõ köny ve. Ma gyar

Or szá gos Le vél tár (MOL) M-KS-288. f. 4. cs. 63. õ. e. 45. p.

7 „Veszp rém ben és Pá pán pri mi tív gye rek nyom dá val va -

la mi 60 da rab röp ira tot ter jesz tet tek. Olyas mi volt ben ne,

hogy él jen a Kí nai Kom mu nis ta Párt, él jen a mar xiz -

mus–le ni niz mus. Ves  sze nek a mun kás áru ló re vi zi o nis ták”
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Az 1964 õszén ren de zett ide o ló gi ai kon fe ren cia, ame lyet az MSZMP az SZKP min -
tá já ra szer ve zett meg, kí sér let volt az egy re in kább ki üre se dõ ál lam ide o ló gia pro pa gá -
lá sá ra. A több mint fél éves elõ ké szí tõ pe ri ó dus ban az iro da lom mal és a mû vé sze tek kel
a párt köz pont ban kü lön fog lal koz tak. Az 1954-es fe le más, ön ki ol tó re form re to ri ka is -
mét lõ dött té zi se ik ben: az „al ko tói sza bad ság” és a „tár sa dal mi fe le lõs ség” egy mást ki -
tel je sí tõ egy sé ge. A hang súly ez eset ben is a „tár sa dal mi fe le lõs ségre” esett, ame lyet
a kom mu nis ta párt töl tött meg ak tu á lis tar ta lom mal. A té zi sek ös  sze ál lí tói op ti mis tán
ki je len tet ték, hogy az írók és mû vé szek zö me a szo ci a liz mus párt ján áll. Akik bí rál ják
a rend szert „az egyé ni sza bad ság ügyé ben és a nem ze ti kér dés ben”, azok „pol gá ri, kis -
pol gá ri be ál lí tott sá gú ak” – vé le ked tek. A szo ci a liz mus el fo ga dott sá ga a párt jó mun -
ká ját di csé ri, je len tet ték ki el bi za ko dot tan. Ered mény ként dek la rál ták, hogy a na pi
szol gá lat im már nem ter he li az író kat. En nek va ló ban volt né mi, a Ká dár-rend szert le -
gi ti má ló ha tá sa, ami azon ban a res ta u rá ci ós ve szély csök ke né sé vel szét fosz lott: a hat va -
nas évek ben már egy re ke vés bé le he tett a Rá ko si-érá val ri o gat ni az író kat. Sok kal in kább
fog lal koz tat ta õket a nem eny hü lõ, köz ve tett ide o ló gi ai cen zú ra, a mû vek meg je len -
te té sé nek hát rál ta tá sa, az ál lan dó meg fi gyelt ség ál la po ta, a nyo masz tó ön cen zú ra. 

Mint min den ha son ló té má jú ta nács ko zá so kon, az ide o ló gi ai kon fe ren ci án is a
párt ál la mi dog má kat is mé tel get ték, ame lye ket no szo ga tó fel szó lí tó mó dok al kal ma zá -
sá val – „kell”, „le gyen”, „erõ sít se”, „mond jon igent”, „tár ja fel”, „osz las sa el”, „tá mo gas -
sa”, „has son oda”, „nem sza bad meg tûr ni” – pró bál tak el fo gad tat ni. Ez a ri tu á lis, rá ol -
va só jel leg az évek mú lá sá val sem mit sem vál to zott.

A prob lé ma 1964 õszén is ugyan az volt, mint ko ráb ban: ho gyan le het a ha tal mon
lé võk nek kö zé pen ma rad va ural ni a jobb- és a „bal ol dalt”? A „ba lo sok” azért vol tak
ve szé lye sek, mert szá mon kér ték a pár ton
az ál ta la hir de tett esz mé ket, a jobb ol da li ak
pe dig azért, mert a füg get len, sza bad nem -
ze ti lét és a citoyen men ta li tás al ter na tí vá -
ját kí nál ták a ka pi ta liz mus ne ga tí vu mai
nélkül.8

Fél év múl va az MSZMP leg fel sõbb
dön tés ho zó szer ve, a Köz pon ti Bi zott ság
ter je del mes do ku men tu mot fo ga dott el az
ide o ló gi ai fel ada tok ról, amely mint egy le -
zár ta, be te tõz te a csak nem egy év ti ze de
fo lyó rend szer be ren dez ke dé si folyamatot.9

Sem mi új nem volt ben ne: a párt szem pont -
ból ide a li zált, ha mis va ló sá got pa te ti kus
párt fra ze o ló gia je le ní tet te meg. („A Ma -
gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt a mun kás osz -
tály for ra dal mi párt ja”; „le rak tuk a szo ci a -
liz mus alap ja it”; „Ma már egy re töb ben nem

– ol vas ha tó az 1963. au gusz tus 2-i KB-ülés jegy zõ könyv ében.

Ká dár Já nos 1963-ban a ho ni ba lo sok kö zé so rol ta a kí na -

i ak kal ro kon szen ve zõ „szek tás szem lé le tû” Ger gely Sán  -

dort, aki cseh író kol lé gá ja elõtt szid ta a ma gyar po li ti kát. 

8 Az idé zõ jelbe tett „balosok” azt je len ti, hogy õk meg -

té vedt párt tag ok nak szá mí tot tak, szem ben a ná luk na -

gyobb szá mú és nép sze rûbb job bol da li ak kal, akik kö zött

a pár tot be lül rõl bí rá lók – a hat va nas évek kö ze pé ig: re -

vi zi o nis ták – épp úgy vol tak, mint szö vet sé ges, kö zöm bös

és el len sé ges pár ton kí vü li ek, aki ket né ze te ik sze rint nyu -

gat imá dók ra vagy na ci o na lis ták ra osz tot tak. 

9 A do ku men tum hi vat ko zott a mû ve lõ dés po li ti kai

irány el vek re, a né pi írók ról szó ló ál lás fog la lás ra, az 1945

utá ni ma gyar iro da lom ról, a „bur zsoá na ci o na liz mus ról

és a szo ci a lis ta ha za fi ság ról, a fi lo zó fia le ni ni pár tos sá gá -

ról, iro da lom kri ti kánk né hány fo gya té kos sá gá ról, a szo ci -

a lis ta re a liz mus ról” ho zott párt ha tá ro zat ok ra. 
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csu pán a pén zért, az élet hez szük sé ges ja vak meg szer zé sé ért dol goz nak, ha nem a szo -
ci a lis ta ön tu dat pa ran csát kö vet ve, a né pet gya ra pí tó mun ka sze re te té tõl hajt va tesz -
nek a kö te le zõ nél jó val töb bet a köz ja vá ra”; „A mun kás osz tály ve ze tõ sze re pe szo ci -
a liz must épí tõ tár sa dal munk ban egy re erõ tel jes eb ben ér vé nye sül”; „ma az egyet len
iga zán nem ze ti po li ti ka : a szo ci a liz mus épí té se”; „a ma gyar nép sor sá nak tu da tos ala -
kí tó ja lett” stb., stb.)10

Az év ti zed kö ze pé tõl egy re in kább a na gyobb nyi tott ság okoz ta ide o ló gi ai, mû -
vé sze ti „fel la zu lás”, az apo li ti kus al ko tói ten den ci ák meg je le né se oko zott prob lé mát
a ve ze tõk nek. A két fron tos harc bû vö le té ben el tú loz ták egyen súly te rem tõ ké pes sé gü -
ket. 1967 ta va szán ar ra fi gyel tek fel, hogy kezd ve szé lyes sé vál ni a sza ka dék az ala -
csony szin tû tö meg íz lés és a sze rin tük egy re arisz tok ra ti ku sabb magaskultúra kö zött.
A kis pol gá ri íz lést tá ma dó kat bí rál ták, ahe lyett, hogy a va ló di oko kat, a tö me gek el -
kispolgáriasodásának oka it vizs gál ták vol na. „Az ed di gi ek nél job ban kell ügyel ni ar -
ra, hogy a harc va ló ban két fron ton foly jék: a vi ta egy aránt küzd jön a kö zön ség íz lés -
tõl va ló arisz tok ra ti kus el sza ka dás, más fe lõl az olyan né ze tek el len, ame lyek az el ma -
ra dott kö zön ség ré te gek íz lé sét kí ván ják esz té ti kai, kul túr po li ti kai mér cé vé ten ni” –
ja va sol ták a ré gi, va ló já ban min dig ha tás ta lan re cep tet a párt központjában.11

A „két fron tos harc” a min den ko ri párt ál la mi dik ta tú ra esz köz tá rá ba tar to zott.
1968 õszén pél dá ul ez ol vas ha tó a tör té ne lem tu do mányt „hely re te võ” párt ál lás fog la -
lás ban: „Nyíl tan vagy bur kol tan an ti mar x is ta né ze tek kel, sõt azok bi zo nyos meg élén -

kü lé sé vel is ta lál ko zunk. Gyak ran a kor sze -
rû ség, mo dern ség, az ob jek ti vi tás jel sza vá -
val kap nak te ret pol gá ri né ze tek, nyu ga ti
bur zsoá be ha tá sok. Mint egy re ak ci ó ként
a szom széd né pek egyes tör té né sze i nek
né ze te i re, a »magyar nacionalizmus« iga -
zo lá sá ra va ló tö rek vést is fel le het fe dez ni.
Ugyan csak meg ta lál ha tók a dog ma ti kus-
szek tás tor zí tás je len sé gei is – te hát to vább -
ra is a két fron tos harc szük sé ges sé gét kell
hangsúlyozni.”12

A kul tú ra párt irá nyí tói nem tud tak
mit kez de ni az iro da lom tu do mány, a fi lo -
zó fia és a szo ci o ló gia mû ve lõ i nek új vi lág -
lá tá sá val, rend szer kri ti kai-rend szer re for -
má  ló fel ve té se i vel (pél dá ul a kez dõ dõ Lu -
k ács-re ne száns  szal). Fi gyel tet tek, fel mér -
tek, be számoltattak:13 a kö vet kez mény az
egy re na gyobb el bi zony ta la no dás lett,
amit viszont lát szat in téz ke dé sek so ro za tá -
val leplez tek.14

10 Az MSZMP né hány idõ sze rû ide o ló gi ai fel ada ta. A KB

irány el vei. 1965. már ci us 11–13. In Vass szerk. (1968) 125–163. p.

11 Óvá ri Mik lós je len té se az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi -

zott ság nak. 1967. már ci us 20. MOL M-KS-288. f. 41. cs. 72.

õ. e. 47. p.

12 Az MSZMP KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá gá -

nak ál lás fog la lá sa a ma gyar tör té net tu do mány hely ze té rõl

és fel ada ta i ról. In Vass szerk. (1974) 213. p.

13 Az 1967-es kor csu lai fi lo zó fus ta lál ko zó ról je len tést ké -

szí tett a Kül ügy mi nisz té ri um, az MSZMP KB Tu do mány -

po li ti kai Al osz tá lya, a Pár tör té ne ti In té zet, va la mint a két

ma gyar részt ve võ: Heller Ág nes és Var ga Iván. Az 1967-

ben Sió fo kon ren de zett nem zet kö zi szo ci o ló gi ai ta nács -

ko zás ról, ame lyen a bü rok rá ci á ról volt szó, szin tén szá mos

je len tés fu tott be a párt köz pont ba. MOL M-KS-288. f. 36.

cs. 1. õ. e. 80–93., il let ve 94–132. o.

14 Az el mé le ti ká de rek kel meg erõ sí tett Iro da lom tu do -

má nyi In té zet ben a Fi lo zó fi ai In té zet tel kö zös szer ve zé sû

vi ta so ro za tot szor gal maz tak, át ala kí tot ták a Kri ti ka cí mû

fo lyó irat szer kesz tõ bi zott sá gát.
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1967 el sõ fe lé ben két íz ben is ta nács ko zás ra hív ták a kom mu nis ta iro da lom tör -
té né sze ket. „Olyan irány kezd ki ala kul ni – mon dot ta a má so dik ta nács ko zá son Aczél
György –, hogy […] fél ni kell a kon for miz mus vád já tól, hogy a re a liz mus mel let ti ki -
ál lást dog ma tiz mus nak bé lyeg zik meg. Mi a szo ci a lis ta realizmus15 el kö te le zett hí vei
vagyunk.”16 A tu do má nyos ság je gyé ben je lent ke zõ, zöm mel párt tag ok hoz köt he tõ tö -
rek vé sek ide ge nek vol tak a párt po li ti ku si gon dol ko dás mód tól. Aczélék az antisztáli -
nista idõk re form szel le mi sé gé nek fel úju lá sá tól tar tot tak. Az ak ko ri po li ti ku sok nak
zöm mel írók kal, új ság írók kal kel lett szót ér te ni ük, vagy író kat, új ság író kat kel lett el -
hall gat tat ni uk. Csak nem tíz év vel ké sõbb a mar xis ta tu dó sok ná luk jó val ke mé nyebb
el len fél nek bi zo nyul tak. 1956 fe nye ge tõ ré me, va la mint a nem zet kö zi eny hü lé si fo lya -
mat mi att Aczéléknak az ad mi niszt ra tív mód sze rek kel – a ki zá rá sok kal, le til tá sok kal,
pe rek kel – csín ján kel lett bán ni uk. A fon tol va ha la dás tak ti ká ját vá lasz tot ták, ami lé -
nye gé ben azt je len tet te, hogy elõbb-utóbb el fo gad ták a na gyobb nyi tott ság fe lé mu ta tó
ja vas la to kat – igaz, éle i ket le tom pí tot ták –, és a vál to zá so kat sa ját kez de mé nye zés ként
igye kez tek fel tün tet ni. (A leg jel lem zõbb pél da ta lán Luk ács György „re ha bi li tá lá sa” –
ahogy ak kor mond ták: a vis  sza zá rá sa a párt ba – 1967 vé gén.) Ál lan dó lé pés kény szer be
ke rül tek: mi re va la mi ben fel zár kóz tak, más ban már le is ma rad tak.

A tu do mány párt irá nyí tá sát elõ ké szí tõ mun ká la to kat az 1968-as cseh szlo vá ki ai
ese mé nyek az óva tos kon zer va ti viz mus irá nyá ba tol ták el. 

A párt ál la mi cen zú ra a hatvanas évek ben is min de nek elõtt a tár sa da lom tu dó so -
kat súj tot ta: a ter mé szet tu do mány ok mû ve lõi meg fe lel tek az ide o ló gi ai kí vá nal mak -
nak, ha dol go za tuk ele jé re vagy vé gé re a mar xiz mus klas  szi ku sa i tól vett idé ze te ket –
úgy ne ve zett „vö rös farkot” – big  gyesz tet tek, a tár sa da lom tu dó so kat már a té ma ki -
vá lasz tá sá nál is ta buk kor lá toz ták. 

A ré gi mód sze rek a dik ta tú ra fel pu -
hu lá sá val egy re in kább hi te lü ket vesz tet ték.
„A fi lo zó fi ai ok ta tás leg alább olyan mér té -
kû vál ság ban van, mint a mar xis ta ok ta tás.
Ez egy részt a tu do má nyos vi lág né zet »fris -
sességével«, más részt az ál ta lá ban elég gé
sze ren csét len káderki válasz tódással ma -
gya ráz ha tó, hogy az ott dol go zók egyi ket
sem te kin tik elég gé »alkotó« te rü let nek,
ha nem fõ kép pen re cept ív katekizálásnak” –
vé le ke dett az egyik meg kér de zett párt hû
tu dós, aki azt a tel je sít he tet len kí ván sá got is
meg fo gal maz ta, hogy: „A mar x iz mus alap  -
té te le i hez va ló ra gasz ko dás mel lett meg
kel le ne mon da ni, mi az a mi ni má lis alap té -
tel, amely nek el fo ga dá sát a mar xiz mu son
be lül ma ra dás fel té te le ként tekintjük.”17

15 A szo ci a lis ta re a liz mus „kor hoz iga zí tá sa” so vány

ered mén  nyel járt. A Kul tu rá lis El mé le ti Mun ka kö zös ség

két hos  szú és szó csép lõ ál lás fog la lást – A szo ci a lis ta re a -

liz mus ról, il let ve Az iro da lom és a mû vé sze tek hi va tá sa

tár sa dal munk ban – tett köz zé 1965-ben, il let ve 1966-ban

[lásd Vass szerk. (1968) 175–208. p., 481–510. p.], ame lyet

1967-ben egy bel sõ párt ér té ke lés kö ve tett (Írá sok és vi ták

a szo ci a lis ta re a liz mus ról – 1967. MOL M-KS-288. f. 36. cs.

9. õ. e. 152–168. p.). A szo ci a lis ta re a liz must a vé le mény -

nyil vá ní tók több sé ge nem stí lus nak, ha nem mód szer nek

te kin tet te. A párt hi á ba va ló küz del met foly ta tott a fo ga -

lom fel hí gí tá sa, „part ta lan ná té te le” (R. Garaudy) el len,

a meg szü le tett szép iro dal mi al ko tá sok is az ide o ló gi ai ka -

te go ri zá lás ér tel met len sé gét bi zo nyí tot ták. 

16 Em lé kez te tõ az iro da lom tör té né szek kom mu nis ta ak -

tí vá já ról. 1967. jú li us 5. MOL M-KS-288. f. 36. cs. 1. õ. e. 71. p.

17 „Nagy Pé ter elv társ meg jegy zé sei a ha zai tár sa da lom -
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Az 1969-ben nyil vá nos ság ra ho zott tu do mány po li ti kai irány el vek a ko ráb bi ál la -
po to kon vaj mi ke ve set vál toz tat tak: bár a ku tat ha tó té mák szá ma megnõtt18, a prob -
lé mák fel tár ha tó sá ga elé ke ve sebb aka dály gör dült, ugyan ak kor a pub li ká lás to vább ra
is ide o ló gi ai-po li ti kai en ge dé lye zés hez volt köt ve.

A sza bad ság ha tá rai a szo ci a lis ta de mok rá cia „alap tör vé nye” sze rint – „aki ve lünk
egyet ért, tel je sen sza ba don egyet ért het velünk”19 – csak a hi va ta los ide o ló gia ak cep tá -
lá sá ig ter jed tek: „El uta sít juk a mar xiz mus–le ni niz mus plu ra li zá lá sát, a »többféle mar -
x izmus« és a mar xiz mu son be lü li kü lön irány za tok lét jo go sult sá gá nak és a kö zöt tük
fo lyó harc in do kolt sá gá nak el fo ga dá sá ra irá nyu ló né ze te ket. Csak egy ob jek tív va ló -
ság van. […] A plu ra li zált mar xiz mus ide o ló gi ai kon cep ci ó ja po li ti kai plu ra liz mus hoz
és ez a Kom mu nis ta Párt, vég sõ so ron a mun kás osz tály ve ze tõ sze re pé nek ta ga dá sá -
hoz vezethet.”20 A meg ér zés pon tos, az ön vé de lem ért he tõ, a ki fe je zé sek a rend szer
igaz nak hitt hazugságszótárából va lók. 

A tu do mány po li ti kai irány el vek fel idé zik az 1954-es iro dal mi párt ha tá ro zat lét re -
jöt té nek kö rül mé nye it: a párt ve ze tõk ak kor is kö zép utat ke res tek a til tás és az al ko tói
sza bad ság en ge dé lye zé se kö zött. Mind két fel buz du lás ham vá ba holt. 1954-ben a „na -
gyobb sza bad ság, na gyobb fe le lõs ség” sem mit mon dó szlo gent dek la rál ták az iro da -
lom ban, va gyis mind a sza bad ság, mind a fe le lõs ség ha tá ra it a ha tal mon lé võk húz ták
meg na pi po li ti kai ér de ke ik nek meg fe le lõ en. Lé nye gé ben ugyan ez tör tént más fél év -
ti zed del ké sõbb a tu do mány ban is. 

A tu do mány ra vo nat ko zó 1968–69-es
párt el kép ze lé sek ku dar cát il luszt rál ja az az
Aczél György nek cím zett Luk ács György-
le vél, amely ar ra a fel ké rés re szü le tett, hogy
a fi lo zó fus vé le mé nyez ze a tár sa da lom tu -
do mány ok ra vo nat ko zó párt elõ ter jesz tést.
A párt ba 1967-ben „vis  sza zárt” tu dós nagy
re mé nye ket fû zött a mar xiz mus meg újí tá -
sá hoz, a lé te zõ szo ci a liz mus de mok ra ti zá -
lá sá hoz. A cseh szlo vá ki ai re for mok drasz -
ti kus el foj tá sá val „tak ti ka i lag” egyet ér tett,
„ide o ló gi a i lag” azon ban el ve tet te an nak
lo gi kus kö vet kez mé nyét: a neosztálinista
ide o ló gia megerõsödését.21 Ar ról igye ke zett
meg gyõz ni a párt ve ze tést, hogy pró bál jon
gá tat vet ni en nek a vis  sza ren de zõ dõ fo lya -
mat nak: pél dá ul ne te kint se el len ség nek,
„az im pe ri a liz mus ügy nö ke i nek” azo kat,
akik a nyu ga ti or szá gok ban a mar xiz mus
meg újí tá sán fá ra doz nak, hi szen va ló já ban
a vál ság ban lé võ pol gá ri de mok rá cia el len -

tu do mány ok ról szó ló dol go zat hoz”. MOL M-KS-288. f.

36. cs. 84. õ. e. 113–114. p.

18 „Nin cse nek til tott té mák és elõ írt kö vet kez te té sek” –

ol vas suk az irány el vek ben, ami így nyil ván va ló an el lent -

mond a té nyek nek.

19 Heller–Nyekrics (1996) 515. p.

20 Az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá gá nak tu do mány po li ti -

kai irány el vei. Vass szerk. (1974) 356. p. Ezt a ha tá ro za tot

meg elõz te a fi lo zó fu so kat és szo ci o ló gu so kat el íté lõ

MSZMP tit kár sá gi ál lás fog la lás. Eb ben azo kat a tu dó so -

kat ma rasz tal ták el – ki zár ták õket a párt ból –, akik til ta -

koz tak Cseh szlo vá kia 1968. au gusz tu si meg szál lá sa el len.

„Ál la mi bün te té sük rõl” – mun ka le he tõ sé ge ik meg vo ná -

sá ról nem szól a párt ha tá ro zat. Uo. 305–308. p.

21 Aczél György nél ez így szû rõ dött le: „Mit til tunk, mi -

nek nem adunk nyil vá nos sá got, az nem ide o ló gia, ha -

nem po li ti ka […] A ti la lom te hát a po li ti ka és nem ide o -

ló gia kér dé se. Az ide o ló gia nem ti la lom” – ol vas ha tó

egyik ko ra be li cet li jén. MOL M-KS-288. f. 36. cs. 84. õ. e.

116. o.
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zé két ké pe zik. Ma gyar or szá gon még el vég zen dõ fel adat „az iga zi mar xis ta ide o ló gia
meg te rem té se”, ami ter mé sze te sen csak „szo ci a lis ta de mok rá ci á ban” le het sé ges – ír ta
Luk ács György, va gyis el ve tet te a pol gá ri de mok rá cia bár mely for má ját. A le he tõ sé ge -
ket te kint ve szkep ti kus volt: „sem a pol gá ri de mok rá cia »vívmányainak« el fo ga dá sát,
sem a sztá li ni rend szer »szerves« to vább fej lesz té sét nem tart juk meg ol dás nak, ha nem
a szo ci a lis ta de mok rá cia fel újí tá sa a cé lunk. Ez is mét olyan do log, ami rõl ma ná lunk
nem le het nyíl tan be szél ni. Nem is kí vá nom. […] Csak ar ra hív nám fel a fi gyel mü ket,
hogy ki fe je zet ten ma gyar kér dé sek ben a moz gá si sza bad ság na gyobb, s nem ár ta na
konk ré tan felhasználni.”22 Aczél György olyan fon tos nak tar tot ta Luk ács le ve lét, hogy
Ká dár Já nos nak is meg küld te.

El kép zel he tõ, hogy az 1969-ben ér zé kel he tõ ide o ló gi ai szi go rí tás ra a terv gaz dál -
ko dás le bon tá sa fe lé mu ta tó gaz da sá gi vál toz ta tá sok ki egyen sú lyo zá sa cél já ból ke rült
sor. A párt köz pont ban azon ban nem gon dol ták vé gig a kö vet kez mé nye ket. Ma gyar -
or szá gon már volt pél da ha son ló ra Nagy Im re el sõ mi nisz ter el nök sé ge ide jén: a gaz -
da sá gi-po li ti kai vál toz ta tá sok ak kor is az ér tel mi ség (ak kor min de nek elõtt az írók) – igaz,
el lent mon dá sos – esz mé lé sé hez, ön tu da to so dá sá hoz, sza bad ság igé nyük ma ni fesz tá ló -
dá sá hoz ve zet tek. Az MSZMP irá nyí tó i nak a „szo ci a lis ta de mok rá cia” je gyé ben zaj ló
tá jé koz ta tók so rán kel lett rá jön ni ük ar ra, hogy men  nyi re ne héz a fel pu hí tott dik ta tú rát
mû köd tet ni. 

Az MSZMP ve ze té se igye ke zett el vá lasz ta ni a gaz da ság irá nyí tás re form ját a kul -
tú rá tól. El akar ta ke rül ni, hogy a gaz da sá gi nyi tás ide o ló gi ai fel la zu lás hoz ve zes sen,
és vé de ni is akar ta ér tel mi sé gét a pi a ci ha tá sok ról. En nek ér de ké ben to vább ra is köz -
pon ti lag osz tot ták szét a kul tú rá ra szánt ös  sze ge ket, és fel osz tá suk mód já ba is be le -
szól tak. Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1969 má ju sá ban uta sí tot ta a Mû ve lõ -
dés ügyi Mi nisz té ri u mot, hogy „a nye re ség ré sze se dést, a ho no rá ri um-be so ro lá so kat
fo ko zot tabb mér ték ben hasz nál ják fel vi lág né ze ti leg és mû vé szi leg ér té ke sebb mû vek
támogatására”.23

Ös  sze fog la ló an el mond ha tó, hogy a hi va ta los ide o ló gia ki üre se dé se, kvá zi-han -
goz ta tá sa a tár sa dal mi mé re tû komp ro misszum ré sze volt: a mar xis ta-le ni nis ta szlo -
ge nek to vább ra is hasz ná lat ban ma rad tak. A hi va ta los esz mé nek egy re in kább ri tu á lis
sze rep ju tott: ha va la mi re rá mond ták, hogy „szo ci a lis ta” vagy „szo ci a lis ta esz me i sé gû”,
mint egy beemel ték a tá mo ga tott al ko tá -
sok kö zé. 22 A „Ked ves Aczél elvtárs!”-sal kez dõ dõ és „Kom mu nis -

ta üd vöz let tel”, va la mint a párt ból ki zárt Vaj da Mi hály fi -

lo zó fus ér de ké ben szót eme lõ utó irat tal zá ró dó le vél le lõ -

he lye MOL M-KS-288. f. 36. cs. 84. õ. e. 23–25. p. 

23 Kul tu rá lis Ala pot lé te sí tet tek a le csa polt nye re sé gek -

bõl az ide o ló gi a i lag és mû vé szi leg ki emelt al ko tá sok tá -

mo ga tá sá ra. Jegy zõ könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi -

zott ság 1969. má jus 27-i ülé sé rõl. MOL M-KS-288. f. 41. cs.

117. õ. e. 2. p.
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RÉ GI VE SZÉ LYEK
A ba los dog ma tiz mus

AZ MSZMP-t bal ról tá ma dó kom mu nis ták mel lett író tár sa ik nem áll tak ki. A párt ve -
ze tõk lel ki is me re te azon ban rossz le he tett: el tú loz ták a ve szé lyes sé gü ket. Nagy Sán dor
írót, akit 1952-ben Sztá lin-díj jal tün tet tek ki, 1964 nya rán iz ga tás mi att há rom év sza -
bad ság vesz tés re ítél ték. Az in do ko lás sze rint az író 1963 kö ze pe óta ter jesz tett ál lam -
el le nes – „álmarxista” – né ze te ket. Pél dá kat is idéz tek tõ le: „Ná lunk a bur zso á zia ke -
rült ha ta lom ra, a pro le tár dik ta tú ra el tor zult. A bé kés egy más mel lett élés po li ti ká ja
meg al ku vás, és ezért új, va ló di kom mu nis ta pár tot kell szervezni”.24 Nagy Sán dor az
MSZMP ural ta rend szer ál lam ka pi ta lis ta jel le gé re ér zett rá, amel  lyel szem be ál lí tot ta
a va ló já ban so ha nem lé te zõ pro le tár dik ta tú rát: mind ez ele gen dõ ok le he tett az el hall -
gat ta tá sá ra.

A hat va nas évek kö ze pén fo gyat koz ni lát szott a ba lo sok kal szem be ni fog csi kor -
ga tó tü re lem. Lé te zé sük ös  sze füg gött a kom mu nis ta or szá gok kö zöt ti ha tal mi harc cal,
amely a nem zet kö zi mun kás moz gal mon be lü li né zet kü lönb sé gek ben ma ni fesz tá ló -
dott. 

Mint ko ráb ban, most is eny hí tõ kö rül mény nek szá mí tott, hogy tud ták: a „ba lo -
sok” „kép vi se lõ i nek szub jek tív jó hi sze mû ség ét, a szo ci a liz mus mel let ti el kö te le zett sé -
gét alig ha le het két ség be vonni.”25 Kü lö nö sen rend szer kri ti ká juk nyug ta la ní tot ta a
párt köz pont be li e ket. „La dá nyi Mi hályt a mun kás osz tály eg zisz ten ci á lis, mo rá lis, de
ha tal mi, po li ti kai hely ze tét il le tõ en is olyan mély szkep szis hat ja át, hogy az már tár -
sa dal munk szo ci a lis ta jel le gé nek két ség be vo ná sá val ér fel. […] A tár sa dal mi ran got
szin te a po li ti kai bû nö zés sel azo no sít ja.” A „ba lo sok” lí rá já ra sze rin tük a he ro i kus,
asz ke ti kus for ra dal mi ság jel lem zõ, köl tõ ik (Györe Im re, Me zei And rás, Soós Zol tán és
má sok) a kis pol gá ri ság fel na gyí tott ve sze del mé vel vi as kod nak, el szi ge tel tek és ma gá -
nyo sak. Nyer ges And rás Õ cí mû ver sé ben „a kom mu niz mus esz mé je, moz gal ma majd -
hogy nem mint il le ga li tás ba kényszerített esz me és moz ga lom je le nik meg”.26

A bí rá lat igaz ság tar tal má nak fel is me ré sé ig a kul tú ra párt irá nyí tói nem ju tot tak
el. A „ba lo sok” meg nyil vá nu lá sa it kis pol gá ri anar chiz mus nak mi nõ sí tet ték, és fo ko -
za to san meg von ták tõ lük a nyil vá nos sá got.

A né pi (bal ol da li na ci o na lis ta) ide o ló gia

Az 1956-os for ra da lom le ve ré se után a né pi írók eny hébb el bí rá lás ban ré sze sül tek,
mint a re ne gát kom mu nis ták. Az 1958-as párt ál lás pont a hat va nas évek ele jén nem

gá tol ta már to vább a né pi ek több sé gé nek
tár sa dal mi ér vé nye sü lé sét, akik élénk fi gye -
lem mel kö vet ték a fa lun vég be me nõ, sze -
rin tük alap ve tõ en po zi tív vál to zá so kat.
A po li ti kai kon szo li dá ció a né pi ek sor sá -
nak ala ku lá sá ra is ked ve zõ ha tás sal volt:
al ko tó ked vük nö ve ke dett, töb ben tár sa -

24 Az Író szö vet ség MSZMP szer ve ze te tag gyû lés ének

jegy zõ köny ve. 1964. de cem ber 7. MOL M-KS-288. f. 35. cs.

5. õ. e. 170. p.

25 A Kul tu rá lis Osz tály fel jegy zé se Szir mai Ist ván nak.

1965. au gusz tus 30. Uo. 126. p. 

26 Uo. 128–129. p.
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da lom job bí tó ter ve ket ko vá csol tak, ame lyeknek meg va ló sí tá sá ban szá mí tot tak a ha -
ta lom ra. 

Tá bo ruk fi a ta lok kal bõ vült, akik pél da ké pet lát tak ben nük: sa ját szo ci a liz mus ra
vo nat ko zó el kép ze lé se i ket ös  sze egyez tet he tõ nek vél ték a né pi ek esz mé i vel.

A kul tu rá lis ve ze tés – biz tos nak érez ve po zí ci ó it – nem gör dí tett aka dályt az írói
szo ci og rá fi ák elé, sõt ösz tön dí jak kal se gí tet te el ké szü lé sü ket. A va ló ság fel tá ró mû vek
egy ré szé vel azon ban elé ge det len volt, s a ne ga tív je len sé gek fel tá rá sa mö gött el len sé -
ges szán dé kot sej tett. Az Iszap esõ mi att meg von ták az ösz tön dí jat Csoóri Sán dor tól,
Végh An tal pe dig az or szág észak ke le ti fe lé nek el ma ra dott sá gát be mu ta tó írá sa mi att
ju tott ugyan er re a sors ra. Csoórit a lá tens ki adói cen zú ra nem elég gé éber vol ta mi att
mi nisz té ri u mi cen zú rá val is súj tot ták: meg je len te tés re szánt mû ve it be kel lett mu tat nia
a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um Iro dal mi Osz tá lyá nak. 

A hatvanas évek má so dik fe lé ben az MSZMP ve ze tõ i nek egy re több ször kel lett
szem be néz ni ük a „ro mán prob lé má val”. Gör csö sen igye kez tek al kal maz kod ni Moszk -
vá hoz, ugyan ak kor a ro má ni ai ma gya rok sor sá ért ag gó dók vé le mé nyé re is oda kel lett
fi gyel ni ük, kü lö nö sen, ha a bí rá la tok párt kö rök bõl jöt tek. Egyéb ként is kí no san ügyel -
tek ar ra, hogy a szo ci a lis ta tá bo ron be lü li kül po li ti kai ér de ke ket ne ér je sé re lem. Né ha
óha tat la nul át csú szott a cen zú rán egy-egy mû, amely ben a má so dik vi lág há bo rú ma -
gyar or szá gi vég sza ka sza a ma ga ös  sze tett sé gé ben je lent meg, és ez rend re egy ér tel mû
el uta sí tást, majd re tor zi ó kat vál tott ki a ha ta lom ból. Az Iszap esõ ben Csoóri Sán dor sér -
tett ta but, ami kor a szov jet ka to ná kat nem a szok vá nyos – fel sza ba dí tó – sze rep kör ben
áb rá zol ta, a kor ki emelt író ja, Ga lam bos La jos pe dig az Új Írás ban meg je lent re gény -
rész le té ben bon tot ta meg a hall ga tó la gos meg ál la po dást: a rek vi rá ló ro mán csa pa tok ról
írt. A fo lyó irat szer kesz tõi ál la mi fe gyel mit kap tak, az írót pe dig párt meg ro vás ban
ré sze sí tet ték a kö vet ke zõ mon da tok mi att: „A leg több prob lé ma a front után ér ke zõ
ro mán meg szál lók kal volt. El haj tot tak a fa lu ból 970 lo vat, 80 pár ök röt, 530 szar vas -
mar hát. Kü lön pa rancs ra a la kos ság 20 va gont töl tött meg bú zá val és roz  zsal. Az ap -
ró jó szág ban tett kárt sen ki sem tar tot ta nyil ván.” A bot rányt az vál tot ta ki, hogy Ga -
lam bos meg szál ló, s nem fel sza ba dí tó ro mán had se reg rõl írt, s ez zel ve szé lyez tet te a
„ba rá ti” Ro má ni á hoz fû zõ dõ viszonyt.27

Az „iro dal mi fo lyó irat ok ban je lent ke zõ ká ros je len sé gek rõl” írt párt köz pon ti
osz tály fel jegy zés lett az alap ja an nak a fel sõbb szin tû – agi tá ci ós és pro pa gan da bi zott -
sá gi – dön tés nek, amely a szer kesz tõ sé gek át ala kí tá sát, a fo lyó irat ok pro fil já nak mó do -
sí tá sát (a szép iro dal mi jel leg csök ken té sét
a kö zé le ti ség ja vá ra), a szi go rúbb ide o ló gi -
ai el len õr zést ír ta elõ. A Kul tu rá lis Osz tá -
lyon ké szült be szá mo ló sze rint 1965 ele jén
olyan írá sok je len tek meg a kü lön bö zõ la -
pok ban, ame lyek „al kal ma sak a fel sza ba dí -
tó Vö rös Had se reg (és a ro mán had se reg),
il le tõ leg a ha zánk ban tar tóz ko dó szov jet

27 Az 1965. jú ni us 25-i író szö vet sé gi párt tag gyû lés jegy -

zõ köny ve. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 92–95. p. Ga -

lam bos az zal vé de ke zett, „hogy a fel sza ba dí tó ro mán had -

se reg ala ku la ta it csu pán ka to nai szak ki fe je zés sel él ve ne -

vez te meg szál lók nak, mi vel a front ka to na ság el vo nu lá sa

után ál ta lá ban meg szál ló csa pat tes tek ve szik bir to kuk ba

az el fog lalt te rü le te ket.” Uo.
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csa pa tok le já ra tá sá ra; sér tik az irán tuk ta nú sí tan dó test vé ri ér zü le tet, és egy ol da lú sá -
guk ban a tör té nel mi igaz sá got is. (Kö te ke dõ, er kölcs te len, a ma gyar rend õr ség tõl
szer vi li sen ki szol gált szov jet ka to nák [sic!], tisz tek Csoóri Sán dor Iszap esõ, Pin tér Ta -
más Lánc re ak ció c. el be szé lé sé ben, a né me tek igaz ság ta lan ki te le pí té sé nek rész le te zé se
Ve res Pé ter Mi van a fa lu ban? cí mû vis  sza em lé ke zé sé ben, a »megszálló« ro mán csa pa -
tok rek vi rá lá sá nak rész le te zé se Ga lam bos La jos Zsi li pek c. írá sá ban.” Fa ra gó Vil most,
a Nép sza bad ság kri ti ku sát is meg rót ták azért, hogy egy do ku men tum film ürü gyén „el
akar ja fo gad tat ni azt a tör té nel mi szem lé le tet, amel  lyel író ink je len tõs ré sze a fel sza ba -
du lás té nyé hez ma kö ze lít: »Valamitõl vég leg meg kel le ne sza ba dul nunk már. Ke gyes-
szé pí tõ ön ál ta tá sa ink tól, ame lyek kel kön  nyes di a dal me net té ha zud juk a fel sza ba du -
lást, de szo ci a lis ta ön vád ja ink tól is, ame lyek kel a tör té ne lem íté lõ szé ke elé rug dos suk
magunkat.« Az ilyen és eh hez ha son ló je len sé gek el sza po ro dá sa az iro dal mi élet mû -
he lye i nek, szer kesz tõ sé ge i nek a fe le lõt len ség ét is mu tat ják, s ezért köz vet len iro da lom -
po li ti kai be avat ko zást tesz nek szük sé ges sé. [sic!]”28

Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1965. feb ru á ri ülé sén meg ál la pí tot ták: „a »teljes
valóság« fel tá rá sá nak jel sza vá val egy ká ros, negativista ten den cia kezd el bur ján za ni az
irodalomban.”29 A pár hét tel ké sõbb el fo ga dott ide o ló gi ai irány el vek a na ci o na liz -
must ne vez te meg „a leg tö me ge seb ben ha tó, a szo ci a liz mus fej lõ dé sét ve szé lyez te tõ”
ideológiának.30 A dör ge de lem azon ban, ha son ló an a zord öt ve nes évekbeliekhez, nem
je len tet te azt, hogy a párt ne tá masz ko dott vol na adó dó al ka lom mal na ci o na lis ta hí ve -
i re, aki ket még min dig kö ze lebb ér zett ma gá hoz, mint a de mok ra ta pol gá ro kat. A nem -
ze ti kom mu nis ták és né pi ek na gyon is tisz tá ban vol tak nél kü löz he tet len sé gük kel, és
min dig rá érez tek ar ra a pil la nat ra, ami kor igé nye i ket a ha ta lom hoz be ter jeszt he tik.
Együtt mû kö dé sük hul lám he gyei és -völgyei az egész párt ál la mi pe ri ó dus ban vál to gat ják
egy mást. 

1967 no vem be ré ben Dar vas Jó zsef ve tet te fel a har minc év vel ko ráb bi Ma gyar -
or szág fel fe de zé se so ro zat új ra in dí tá sát. Az zal ér velt, hogy a „szo ci a lis ta va ló sá got hi te -
le sen be mu ta tó” szo ci og rá fi ai mû vek kel mél tón ün ne pel he ti majd az or szág a fel sza -
ba du lás 25. év for du ló ját. A ja vas lat a né pi iro da lom új ra fel fe de zés ét, pon to sab ban
foly ta tá sát je len tet te vol na, azt is bi zo nyít va, hogy a kom mu nis ta párt el fe lej tet te,
meg bo csá tot ta a né pi írók 1956-os „bûn beesés ét”. Nagy ap pa rá tus sal – köz gaz dász ok,
szo ci o ló gu sok, tör té né szek be vo ná sá val –, min den re ki ter je dõ szer ve zés sel ké szül tek
a so ro zat in dí tá sá ra. A ki vá lasz tott szer zõk nek anyag gyûj tés cél já ból 8–10 hó na pig ha -
vi 2500 fo rin tos ösz tön dí jat szán dé koz tak ad ni. (Már ad dig is lé te zett az úgy ne ve zett
„fa lu si ösz tön díj”, ame lyet tíz író ka pott fa lu si té má jú mû vek meg írá sá ra.) Az MSZMP

köz pont já ban fel ka rol ták az ügyet: az Agi -
tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság elé ke rült
ja vas lat szó sze rint meg is mé tel te a Dar vas
ne vé vel fém jel zett író szö vet sé gi ja vas la tot,
hoz zá té ve azon ban, hogy kü lö nö sen fon -
tos nak tart ják a so ro zat „esz mei-po li ti kai

28 Köpeczi Bé la 1965. feb ru ár 17-i fel jegy zé se. MOL M-

KS-288. f. 41. cs. 37. õ. e. 43. p.

29 Az 1965. feb ru ár 24-i ülés jegy zõ köny ve. Uo. 3. p.

30 Az MSZMP né hány idõ sze rû ide o ló gi ai fel ada ta. A KB

irány el vei. 1965. már ci us 11–13. In Vass szerk. (1968) 148. p.
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kon cep ci ó já nak biztosítását”.31 A fel me le gí tett öt le tet így ki sa já tí tot ta a ha ta lom, s ez
igen csak el tért a ko ráb bi kez de mé nye zés el len zé ki szel le mé tõl. Úgy is mond hat nánk,
hogy az új so ro zat a be ke be le zés foly tán ele ve ku darc ra volt ítél ve: job bá ra csak rend -
szerkonform mû vek kap hat tak zöld utat. Az öt let el fo ga dá sa a né pi iro da lom, il let ve
a rend szer hû né pi írók – Dar vas Jó zsef, Er dei Fe renc, Féja Gé za, Ve res Pé ter – po zí -
ció emel ke dé se ként is ér té kel he tõ.

A for má ló dó né pi-nem ze ti – pár ton be lü li és kí vü li – el len zék nem po li ti zál ha tott
a ré gi mó don: a pa raszt ság élet szín vo na la fo lya ma to san nö ve ke dett, mû ve lõ dé si, ér -
vé nye sü lé si le he tõ sé gei szin te kor lát la nok vol tak, a né pi kul tú ra ápo lá sa (párt)állami
prog ram lett. Amit bí rál ni le he tett: a kis pol gá ri men ta li tás el le ni fel lé pés erély te len sé -
ge, a fo gyó ma gyar ság, a kö zös sé gi ér ték rend vis  sza szo ru lá sa, a ha tá ron tú li ma gya -
rok nö vek võ ki szol gál ta tott sá ga – olyan kér dé sek, ame lyek iránt a ha ta lom sem volt
kö zöm bös, azon ban fi gye lem be kel lett ven nie más ér dek cso por tok – köz tük a na ci o -
na liz mus el le ne sek – kí ván sá ga it is. 

A dik ta tú ra ru gal mat lan szer ke ze té nél fog va csak is mét lõ dõ vál ság ér zé ke lõ és vál -
ság ke ze lõ el já rá sok ra ké pes: a na gyobb al ko tói sza bad ság en ge dé lye zé sé nek kö vet kez -
mé nye – akár az öt ve nes évek ben, egy év ti zed del ké sõbb is – a hi va ta los ide o ló gi á tól
el té rõ mû vek szü le té se lett. Ez meg ré mí tet te a ve ze tõ ket: szo ro sabb ra fog ták a gyep -
lõt. 1969-ben vi szont – nem egé szen füg get le nül az 1968-as cseh szlo vá ki ai ese mé nyek -
tõl – ma ga a párt lé pett fel kez de mé nye zõ ként. A szov je tek kel va ló né zet kö zös ség re
hi vat koz va a ma gyar tör té net tu do mány hely ze té rõl szó ló párt ha tá ro zat meg ál la pít ja:
„nem huny ha tunk sze met fõ ként a ro mán és cseh szlo vák tör té net írás ban je lent ke zõ
szem lé le ti tor zu lá sok fe lett, ame lyek a vé le mény kü lönb sé gek alap ja i ra vet nek fényt”.
Az „egy részt” után ott áll a ki egyen sú lyo zó „más részt”: „A vi tát azon ban az in ter na -
ci  o na liz mus kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en mar xis ta esz mei alap ról, tu do má nyos és
hig gadt hang nem ben, s le he tõ leg a szak fo lyó irat ok ha sáb ja in kell folytatni.”32

A hat va nas évek vé gén az MSZMP po li ti ká já val egyet ér tõ né pi írók és a né pi ide -
o ló gi á val ro kon szen ve zõ kom mu nis ták ak tí vab ban vet tek részt a köz élet ben, mint a
ko ráb bi évek ben. So kan kö zü lük a gaz da sá gi re form fo lya mat ne ga tív ha tá sát (a pol -
gá ri tár sa dal mak ban kár hoz ta tott fo gyasz -
tói men ta li tás gyors ter je dé sét, a kö zös sé gi
ethosz vis  sza szo ru lá sát) ki hasz nál va be fo -
lyá suk nö ve lé sé vel pró bál koz tak, és egy út -
tal meg akar tak sza ba dul ni po li ti kai el len -
fe le ik tõl, akik az in ter na ci o na lis ta szo ci a -
liz mus nak vol tak el kö te le zett hí vei, és aki -
ket fe le lõs sé le he tett ten ni az õ ko ráb bi
vis  sza szo rí tott sá gu kért. A párt köz pont ban
mind ezt ér zé kel ték, de úgy gon dol ták,
hogy ké pe sek lesz nek ke zel ni a hely ze tet,
azon ban sem mi új jal nem tud tak elõ áll ni –

31 Óvá ri Mik lós ja vas la ta. 1967. no vem ber 30. MOL M-

KS-288. f. 36. cs. 10. õ. e. Óvá ri Mik lós 1961 és 1966 kö zött

a KB Tu do má nyos és Kul tu rá lis Osz tá lyá nak he lyet tes ve -

ze tõ je, 1962 és 1966 kö zött a KB pót tag ja, majd 1966-tól

ren des tag ja, 1970-tõl ide o ló gi ai KB-tit kár, az Agi tá ci ós és

Pro pa gan da Bi zott ság és a Kul túr po li ti kai Mun ka kö zös ség

el nö ke. Aczél György mel lett a kul túr po li ti ka má so dik

em be re.

32 Az MSZMP KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá gá -

nak ál lás fog la lá sa a ma gyar tör té net tu do mány hely ze té rõl

és fel ada ta i ról. In Vass szerk. (1974) 210. p.
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a struk tú ra nem is en ge dett vol na más meg ol dá si mó dot. Az irá nyí tók a ko ráb bi idõ -
szak ok hoz – 1953–54, 1956 – ha son ló an most is az ide o ló gi ai vi ták tól re mél ték a meg -
ol dást. A hely zet fel tá rás ba és a ki út ke re sés be azon ban min den ko ráb bi nál na gyobb
szám ban von tak be ér tel mi sé gi e ket, min de nek elõtt tár sa da lom tu dó so kat. 1968. ja nu ár
ele jén ér té kel ték a na ci o na liz mus sal kap cso la tos vé le ke dé se ket. Az ér té ke lõk, akik nek
vé le mé nyét a Tör té net tu do má nyi In té zet igaz ga tó ja, Pach Zsig mond Pál fog lal ta ösz  -
sze, alap já ban elé ge det tek vol tak a kor sze rû nem zet tu dat, a „szo ci a lis ta ha za fi ság”
ala ku lá sá val. Ez nem val lott mé lyebb va ló ság is me ret re, vagy szán dé ko san – gyá va ság ból,
fé le lem bõl – ve zet ték fél re meg bí zó i kat. Kons ta tál ták, hogy a na ci o na liz mus sal kap -
cso la tos, a mar xiz mu son to vább ra is be lül ma ra dó vi ták ki szo rul tak a tu do má nyos
mû he lyek bõl, és in kább az iro da lom, a pub li cisz ti ka mû ve lõ it fog lal koz tat ják, ami
ked vez a za va ros gon do la tok el bur ján zá sá nak. Min de nek elõtt Fa ra gó Vil mos „pa ci fiz -
mus sá sze lí dült na ci o na liz mu sát” so rol ták ide, va la mint Per jés Gé za ir ra ci o na lis ta fej -
te ge té se it „a ha za fi as ér zel mi és ér tel mi ne ve lés egyen sú lyá nak fel bom lá sá ról”. Fa ra -
gó nak fel rót ták, hogy „mér ték te le nül fel na gyí tot ta a fi a ta lok ban élõ na ci o na lis ta szem -
lé le ti maradványokat”.33 Jel leg ze tes ség ként em lí tet ték a sze mé lyes ke dé se ket, a pes  szi -
miz must, a pá nik kö ze li han gu la tot. A ki utat a mar xis ta tu do má nyos vi ták ban látták.34

A párt köz pont fel ké ré sé re Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat és az egye te mek tör té ne ti
tan szé kei is ülé se ket ren dez tek a na ci o na liz mus ról. Konk lú zi ó ju kat az egyik fel szó la ló
(Ele kes La jos) úgy fog lal ta ös  sze, hogy a vi ták még nin cse nek ab ban a stá di um ban,
hogy az azo kon el hang zot ta kat a kön  nyen szél sõ sé gek re haj ló nagy kö zön ség elé le -
het ne vinni.35

Aczél György, a kul tú ra leg fõbb gaz dá ja 1968 ok tó be ré ben je gyez tet te fel a ma ga
szá má ra: a tu do má nyos mun ka meg osz tás át ala kí tá sá ra töb bek kö zött a „ma már el -
len for ra da lom mal egyen lõ na ci o na liz mus le küz dé se” ér de ké ben is szük ség van.36 Ti -
zen két év vel a for ra da lom után új ra a ha ta lom fi gyel mé nek köz pont já ba ke rült a bel sõ
el len ség, aki elõ ször az el sõ Nagy Im re-kor mány ide jén oko zott ko moly gon dot sok
irá nyí tó nak: a „na ci o na lis ta”.

A na ci o na lis ták kal va ló bá nás mó dot
ne he zí tet te, hogy a zöm mel ide so rol tak
párt tag ok vol tak, akik a ma gyar nem ze ti,
kö zös sé gi ha gyo má nyo kon ala pu ló szo ci a -
liz mus hí ve i ként a két vi lág há bo rú kö zöt ti
né pi moz ga lom örök sé gét sze ret ték vol na
foly tat ni. Bár tisz tel ték a „nagy öre ge ket”,
min de nek elõtt Ve res Pé tert, kö ze lebb érez -
ték ma guk hoz az in tel lek tu á li sabb Né meth
László-i ide o ló gi át. A fi a tal ér tel mi sé gi ek –
böl csész hall ga tók, köl tõk és má sok – kö zött
so kan vol tak olya nok, akik a né pi írók hí -
ve i ként sze ret ték vol na nem ze tib bé, kul tú -

33 Fa ra gó fel té te le zé se bel ügyes ira tok ból – ügy nök- és

han gu lat je len té sek bõl – iga zol ha tó. Lásd: Standeisky (2001)

87–111. p. Az 1960-as évek na ci o na liz mu sá ról szól: uõ

(2000; 2002; 2003).

34 A szo ci a lis ta ha za fi ság és a na ci o na liz mus kér dés kö -

ré rõl fo lyó vi ta ala ku lá sa az MSZMP IX. kong res  szu sa

(1966. de cem ber) óta. 1968. ja nu ár 30. MOL M-KS-288. f. 36.

cs. 9. õ. e. 97–105. p.

35 Jegy zõ könyv az EL TE BTK III. (tör té nész) MSZMP

szer ve ze té nek ülé sé rõl. Uo. 65. p.

36 „Aczél elv társ dik tál ta. Okt. 2-án.” MOL M-KS-288. f. 36.

cs. 84. õ. e. 116. p.
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rál tab bá ten ni a lé te zõ szo ci a liz must. (Egye bek közt ide tar to zott a „ki len cek” el ne ve -
zé sû köl tõi cso por to su lás, va la mint az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak „ta nya- és
kisfalukutató mun ka cso port ja”, amely a Ha za fi as Nép front anya gi tá mo ga tá sá val vég -
zett szo ci og rá fi ai munkát.37) A ha ta lom il le té ke sei nem igen tud ták meg von ni a ha tárt
e fi a ta lok kom mu nis ta el kö te le zett sé ge és ve szé lyes nek vélt na ci o na liz mu sa kö zött. 

A párt ve ze tés él ni pró bált a „szo ci a lis ta tá bo ron” be lü li vi szony la go san na gyobb
moz gá si sza bad ság gal. Igye ke zett a sze let ki fog ni a ma gu kat né pi-nem ze ti ek nek val -
lók vi tor lá i ból. Az MSZMP ve ze té se 1969-tõl kez dett in ten zí veb ben fog lal koz ni a ha tá -
ron tú li ma gya rok prob lé má i val, ami ké nyes vál lal ko zás volt, hi szen fi gye lem be kel lett
ven nie a szov jet szem pon to kat. A ro mán párt ve ze tés kül po li ti kai önál ló su lá si tö rek -
vé sei szov jet bi ro dal mi ér de ke ket sér tet tek, a cseh szlo vá ki ai re form kí sér le tek el foj tá -
sá ban pe dig Ma gyar or szág is részt vett, ami el né zõb bé tet te a ma gyar párt ve ze tés iránt
a szov je te ket: mind ez elõ se gí tet te, hogy az MSZMP óva tos lé pé se ket te gyen a ma gyar
ki sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sa érdekében.38 A té to va kez de mé nye zé sek fel bá to rí tot -
ták a nem ze ti kom mu nis tá kat, akik a nyi tás sal elé ge det tek vol tak, ugyan ak kor ke ve -
sell ték az ered mé nye ket. Mind ez el len ér zést vál tott ki a na ci o na liz mus tól 1956 óta kü -
lö nö sen ret te gõ párt ve ze tés bõl. 

A pol gá ri in di vi du a lis ta vi lág szem lé let (el ide ge ne dés, de ka den cia)

A kom mu nis ta pár tok min den ko ri ide o ló gi á já nak a kö zös sé gi ethoszra épü lõ alap -
dokt rí ná ból kö vet ke zõ en ré sze volt a ká ros nak ítélt pol gá ri ha tá sok el le ni küz de lem.
Az ide o ló gi ai egynemûsítéssel hi va tal ból fog lal ko zó kultúrpolitikusoknak a plu ra lis ta
pol gá ri vi lág szem lé let le küz dé se is fel adat -
kör ük be tar to zott. Az ál lan dó harc a „nyu -
ga ti be ha tá sok” el len csak a ke mény dik ta -
tú ra ide jén ho zott (látszat) ered ményt, a
ha ta lom szo rí tá sá nak la zu lá sá val azon ban
a „sok fe jû ször nye teg” új ra meg je lent. A
„pol gá ri csö ke vé nyek” ugyan ak kor ment sé -
gül is szol gál tak: a ku dar cok szá mon ké ré -
se so rán hi vat koz ni le he tett ar ra, hogy a
ré gi vi lág még hat az em be rek gon dol ko -
dá sá ra, a nyu ga ti ha tás ál lan dó an új ra ter -
me li a pol gá ri tár sa da lom irán ti il lú zi ó kat.
A „két fron tos harc” a hatvanas évek ben fo -
ko zó dó in ten zi tás sal folyt, de szi szi fu szi
erõ fe szí tés nek bi zo nyult. A fo gyasz tói szo -
ci a liz mus sal együtt járt bi zo nyos pi a ci me -
cha niz mu sok meg erõ sö dé se, és a Nyu gat
fe lé va ló fe le más nyi tás (a ko ráb ban nem
hoz zá fér he tõ mû vek egy ré szé nek meg je -

37 „Mun ka cso por tun kat a leg el ma ra dot tabb vi dék prob -

lé má i nak fel tá rá sá ra, meg is me ré sé re in dít juk. Ma gyar or -

szá gon még ma is mint egy más fél-két mil lió em ber él ap ró

fal vak ban, il let ve ta nyá kon. Szán dé kunk az, hogy az it te -

ni ci vi li zá ci ós és kul tu rá lis hát rány eny hí té sé re a ma gunk

esz kö ze i vel, te het sé gé vel tö re ked jünk” – ol vas ha tó a Ka ri

Hír adó (fe le lõs szer kesz tõ: Könczöl Csa ba, fe le lõs ki adó:

Ba kos Ist ván) 1969–70-es 2. szá má ban. A mun ka be in dult,

több cso port ban folyt, az ered mé nyek ös  szeg zé sét lásd

Az EL TE (1970).

38 Er rõl szá mos párt- és ál la mi do ku men tum ta nús ko -

dik. Lásd Dar vas Jó zsef és Dobozy Im re ro má ni ai író szö -

vet sé gi lá to ga tá sá ról ké szült be szá mo ló. 1969. má jus 29.

MOL M-KS-288. f. 36. cs. 8. õ. e. 49–53. p.; Az 1969. má jus

26-i MM mi nisz ter he lyet te si ülés ira tai. MOL M-KS-288.

f. 36. cs. 32. õ. e. 1–69. p. Be szá mo ló a HNF zárt kö rû ta -

nács ko zá sá ról az elõ ké szí tõ do ku men tu mok kal ki egé -

szít ve. Uo. 195–262. p.
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len te té se ma gya rul, a túl sza bá lyo zott, de még is le he tõ vé vált uta zá sok ha tá sa) csak
fo koz ta a küz de lem ki lá tás ta lan sá gát. Er re a rend szer te he tet len sé gé bõl, vál to zá si
kép te len sé gé bõl kö vet ke zõ en csak egy fé le mó don tu dott re a gál ni: intenzifikálta szo -
ká sos mód sze re it (párt ál lás fog la lás, meg gyõ zés, vi ta, cen zú ra, le til tás). Amit a dik ta -
tó ri kus ha ta lom az egyik ke zé vel adott, a má sik ke zé vel egy idõ után kény te len volt –
vagy leg alább is meg kí sé rel te – vis  sza ven ni. A bom lás fo lya ma ta meg ál lít ha tat lan volt.
Ma gyar or szág a tá bor más or szá ga i hoz ha son ló an bé kés egy más mel lett élés re kény -
sze rült a ka pi ta lis ta ál la mok kal, ami a fel la zu lást (és a jó val ki sebb je len tõ sé gû, kí vül -
rõl jö võ „fel la zí tást”) per ma nens sé tet te.

A fen ti e ket a hat va nas évek el sõ fe lé ben a de ka den cia, má so dik fe lé ben pe dig az
el ide ge ne dés el le ni hi va ta los erõ fe szí té sek a pél dáz zák. A párt ve ze tés at tól tar tott, hogy
a pi ac gaz dál ko dás ele me i re épí tõ, mó do sí tott gaz da ság irá nyí tá si rend szer be ve ze té se
tá pot ad hat a pol gá ri ide o ló gi ai ha tá sok nak, s ezért, pre ven ci ós cél zat tal, el len lé pé sek
ki dol go zá sát szor gal maz ta. 1967 vé gén ös  sze gez ték, ér tel mez ték az el ide ge ne dés sel
kap cso la tos ko ráb bi pub li ká ci ó kat, a fi lo zó fu sok, szo ci o ló gu sok, köz gaz dász ok és pszi  -
cho ló gu sok munkáit39 (a de ka den cia-vi tá ban még az iro da lom tör té né szek nek ju tott
a fõ sze rep!), és ar ra az elég gé so vány és szok vá nyos ered mény re ju tot tak, hogy amíg a
ka pi ta liz mus, az osz tály tár sa da lom lé te zik, az el ide ge ne dés je len sé gé vel „az át me net
ide jé re” a szo ci a lis ta tár sa da lom ban is szá mol ni kell. A meg szo kott fel adat ki je lö lés nek –
„az iga zi kor sze rû sé get”, a szo ci a lis ta hu ma niz mus ér té ke it kell szem be ál lí ta ni a le -
küz den dõ pol gá ri ma rad vá nyok kal – kör vo na la zat lan sá ga, ál ta lá no sí tó dog ma jel le ge
mi att sem mi ér tel me nem volt.40 Jel zi ezt a bi zony ta lan ság is, amely a bü rok rá cia és
az el ide ge ne dés ös  sze füg gé sé rõl szó ló irat ból ki ol vas ha tó: a bü rok rá cia „el ide ge ne dett
ál la mi elem”, va gyis rendszerfüggetlen. A párt bü rok rá cia mi nõ sí té sé tõl a do ku men -
tum tar tóz ko dott, pe dig az nagy ság ren di leg és jel le gét te kint ve is ha son ló volt az
elõbbihez.41

A kul tú ra irá nyí tás szer ke ze te

Az Aczél György ne vé hez kap csolt kul túr po li ti kai elv, a támogat–tûr–tilt hár mas ság
ta lá ló meg fo gal ma zá sa az ad dig is al kal ma zott kul túr po li ti kai gya kor lat nak. A ha tal -
mi me cha niz mus a to ta li tá ri us rend szer sa já tos sá ga i ból kö vet ke zõ en ugyan az ma radt,
a mód sze rek azon ban ido mul tak a vál to zá sok hoz. A hat va nas évek ben a hi deg há bo -
rú eny hü lé se, a fegy ver ke zé si ver seny ben be ál lott patt hely zet szab ta meg a bel sõ és a
kül sõ moz gás tér mó do su lá sát, és így a kul tú ra irá nyí tás szok vá nyos mód sze re it is ez

be fo lyá sol ta. Az ad mi niszt ra tív in téz ke dé -
sek do mi nan ci á ja he lyett a ki fi no mult ma -
ni pu lá ci ós mód sze rek vál tak ural ko dó vá,
mes te ri al kal ma zó juk a hat va nas évek má -
so dik fe lé ben, a het ve nes évek ele jén Aczél
György volt.

39 Né hány kö zü lük: Ágh (1967a és b); Almási (1967); Her -

mann (1967); Tordai (1967).

40 Vi ták az el ide ge ne dés rõl. Dá tum és szer zõ nél kül.

MOL M-KS-288. f. 36. cs. 9. õ. e. 124–131. p. 

41 Fel jegy zés a bü rok rá ci á ra és a bü rok ra tiz mus ra vo -

nat ko zó vi tá ról. Dá tum és szer zõ nél kül. Uo. 143–149. p.
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A kul tú rá ban to vább ra is a film és az iro dal mi fo lyó irat- és könyv ki adás emész -
tet te fel a leg több irá nyí tói ener gi át, az írók nak, az Író szö vet ség nek azon ban a köz -
élet ben jó val ki sebb sze rep ju tott, mint ko ráb ban: a párt ve ze tés a szer ve ze tet bû nös nek
ta lál ta 1956 elõ ké szí té sé ben, és túl sza bá lyoz va gya kor la ti lag meg bé ní tot ta a mû kö dé sét.

A kul túr po li ti ka irá nyí tó it a vál to zat lan hi va ta los ide o ló gia ál lí tot ta kény szer pá -
lyá ra. Ne kik to vább ra is az volt a fel ada tuk, hogy se gít sék a „szo ci a lis ta kul tú ra” lét re -
jöt tét, a „szo ci a lis ta er kölcs”, a „szo ci a lis ta ha za fi ság” tér nye ré sét, mi köz ben e fo gal mak
je len té sé vel sen ki nem volt tisz tá ban. 

A kul tú ra el vi irá nyí tá sa az MSZMP Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá gá ra, a Kul -
tu rá lis és El mé le ti Mun ka kö zös ség re és a KB Kul tu rá lis Osz tá lyá ra (1967-tõl a Tu do má -
nyos Kul tu rá lis és Köz ok ta tá si Osz tály), va la mint ez utób bi me gyei és já rá si meg fe le lõ -
i re tar to zott. A ve ze tõ kul tu rá lis szer ve ket, tes tü le te ket a Köz pon ti Bi zott ság tit ká ra
fel ügyel te. A Po li ti kai Bi zott ság elé is ke rül tek kul tu rá lis ügyek, bár egy re fo gyat ko zó
szám ban. A kul tu rá lis in téz mé nyek mû köd te té se, el len õr zé se a Mû ve lõ dés ügyi Mi -
nisz té ri um fel ada ta volt. A párt- és ál la mi szer vek funk ci o ná ri u sai gyak ran vál tot ták
egy mást. A cent ra li zált po li ti kai struk tú rá ban idõn ként elõ tér be ke rül nek az irá nyí -
tás ra kü lö nö sen al kal mas sze mé lyek. Be fo lyá suk túl nõ het a ha tal mi hi e rar chi á ban be -
töl tött poszt ju kon.

A re szor tok el kü lö nü lé sét sem a párt köz pont ban, sem a mi nisz té ri um ban, sem
a vi dé ki köz pon tok ban (a párt bi zott ság okon és a ta ná csok ban) nem ol dot ta a fel ada tok
kö zöt ti ös  sze füg gé se ket fel tá ró ér de mi in for má ció cse re, ami nö vel te a leg fel sõ irá nyí -
tók, a Po li ti kai Bi zott ság tag ja i nak fe le lõs sé gét, a de mok ra ti kus nyil vá nos ság hi á nyá -
ból kö vet ke zõ in for má lis hír cse ré re még az irá nyí tók zö me is rá volt utal va. „A párt -
köz pont úgy volt meg szer vez ve, hogy még az egy osz tály hoz tar to zó al osz tály ok kö zött
sem volt át já rás. […] nem ad tak tá jé koz ta tást a tá gabb apparátusnak.”42

A párt ve ze tés kü lö nö sen fi gye lem mel kö vet te a nem zet kö zi vo nat ko zá sú, va la -
mint a párt ál la mi ide o ló gi át érin tõ kul tu rá lis ügye ket, ame lyek kö zül to vább ra is az
iro da lom mal ös  sze füg gõ kér dé sek vol tak több ség ben, il let ve azok ra a ne ves ha zai sze -
mé lyi sé gek re fi gyelt, akik nek je len tõs köz vé le mény ala kí tó ha tást tu laj do ní tott. 1965-
ben pél dá ul az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság dön töt te el, hogy Né meth Lász ló és
Ko dály Zol tán el fo gad hat ják az oszt rá kok ado má nyoz ta ran gos Herder-díjat.

A KÖ ZÉP FUNK CI O NÁ RI U SOK ÉS A SZAK ÉR TÕK HELY ZET KÉ PE

A Ká dár-kor szak kultúrpolitikusai elõ de ik hez ha son ló an je len tõs szá mú ér tel mi sé git
fog lal koz tat tak. Az MSZMP kultúrapparátusában nagy becs ben áll tak az elem zõk,
a meg bíz ha tó, párt hû szak em be rek. Az iro da lom tör té né szek, tör té né szek, szo ci o ló gu -
sok, köz gaz dász ok tu cat jai kap tak meg bí zást kü lön fé le elõ ké szí tõ dol go za tok meg írá -
sá ra. Az el té rés a ko ráb bi ak tól ta lán csak az, hogy a párt köz pont meg bí zot tai kö zött
egy re több volt a párt hoz ide o ló gi a i lag ke -
vés sé, vagy egy ál ta lán nem kö tõ dõ szak - 42 Kor sós (2003) 98. p.
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em ber. Az iro da lom mal, mû vé sze tek kel fog lal ko zók ki vé tel nek te kint he tõk: õk szin te
va la men  nyi en meg gyõ zõ dé ses kom mu nis ták vol tak je len tõs né zet kü lönb sé gek kel,
ame lyek ál ta lá ban a po li ti kai irány mó do su lá sok al kal má val tûn tek elõ. 

A rend szer túl élé sét se gí tet te, hogy irá nyí tói leg alább ön ma gu kat nem kí ván ták
fél re ve zet ni: rá jöt tek ar ra, hogy in téz ke dé se ik ha té ko nyab bak lesz nek, ha po li ti kai-ha -
tal mi lé pé se ik va lós is me re te ken ala pul nak. (Ez az új hoz zá ál lás fel ér té kel te a szak em -
be re ket, de ma gá ban hor doz ta a ve szélyt, hogy a túl so kat tu dók ki lép nek a meg bí -
zot ti sze rep bõl, és tu dá su kat eset leg a ha ta lom el len for dít ják.) A po li ti kai ho za dék
azon ban cse kély ke volt. Mi re a rész mun kák szá mos ös  sze sí tés, át dol go zás, rö vi dí tés
után a dön tés ho zók – az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság, a Po li ti kai Bi zott ság, a Köz -
pon ti Bi zott ság – elé ke rül tek, el vesz tet ték valóságközeliségüket, és dog ma jel le gük lett. 

A párt köz pont Kul tu rá lis Osz tá lya kü lö nö sen nagy ta nul mány-meg ren de lõ, irat -
ter me lõ volt. A mai tör té nész csak örül het a sok ezer nyi do ku men tum nak. Ko ra be li
elem zõ jük tõl el té rõ en ne ki nem a párt ve ze tés el vá rá sai sze rint kell ös  sze sí te nie az
irat hal ma zok ban fog lal ta kat, ha nem meg te he ti, hogy a kul tu rá lis ál la po tok ra vo nat -
ko zó rész le te ket ki vá laszt ja be lõ lük, hogy meg mu tas sa ál ta luk a ha ta lom és a kul tú ra
vi szo nyát. A szem lél te tés azon ban vá lo ga tást, szû kí tést igé nyel. Vizs gá ló dá sunk kö -
zép pont já ba az iro da lom ke rült: a ha tal mon lé võk még min dig – bár már ko ránt sem
olyan in ten zi tás sal, mint a ke mény dik ta tú ra ide jén – ki tün te tet ten fi gyel tek az írók ra.
Azt re mél ték, hogy az ér tel mi ség nek ez a cso port ja sze iz mog ráf ként elõ re jel zi a tár -
sa da lom ve szé lyes moz gá sa it, s fel hív ja a fi gyel mü ket az ide o ló gi ai, men ta li tás for má ló
te en dõk re.

Egy hat va nas évek ele ji hely zet kép sze rint pél dá ul „szá mos mû bõl éle sen ki bon -
ta ko zik az az igény, hogy a mun kás moz ga lom, a mun kás ha ta lom li be ra li zá lód jék, mi -
nél töb bet ad jon fel osz tály ér de kû alap el ve i bõl, ide o ló gi ai kö ve tel mé nye i bõl, és mi nél
töb bet fo gad jon el bi zo nyos pol gá ri-li be rá lis, il let ve né pi es-har ma dik utas esz mék bõl,
tö rek vé sek bõl. […] Kü lön fé le vál fa jú pol gá ri ide o ló gi ák to vább élé se, je len lé te ve he tõ
ész re nem egy ki tû nõ lí ri ku sunk nál: Weöres Sán dor, Pi linsz ky Já nos, Jékely Zol tán,
Ne mes Nagy Ág nes, Kálnoky Lász ló, Rá ba György leg újabb ver se i ben is. A leg na gyobb
baj ezek nél a köl tõk nél az em ber és a vi lág vi szo nyá nak misz ti fi ká lá sa, az is me ret el -
mé let õs em be ri le fo ko zott sá ga, a mû vé szet eti kai alap ve té se irán ti apa ti kus kö zöny.
Vi lág vá laszt ja el õket a hu ma nis ta-szo ci a lis ta köl té szet egyik leg fon to sabb alap ve té -
sé tõl, a di a lek ti kus fej lõ dés esz mény tõl. Szollipszizmus, gyöt rel mes ni hi liz mus, az em -
be ri lét gaz dag sá gá nak a koz mi kus hor ror ra zsu go rí tá sa – mind ez Pi linsz ky, Kálnoky,
Rá ba szá má ra ért he tet len vég zet, fel old ha tat lan görcs. […] A szo ci a lis ta va ló ság és
a múlt ide o ló gi ai bék lyói küz del mé nek leg meg ka póbb, és ezért leg na gyobb tö meg ha tá -
sú pél dá it nyújt ják Né meth Lász ló és Il  lyés Gyu la. […] Át ala ku ló, hal vá nyu ló for má -
ban, de él nek iro dal mi éle tünk ben a har ma dik utas na ci o na lis ta, jobb ol da li né pi es jel -
le gû né ze tek is. […] A fi a ta lok nyug ta lan tett vá gyá nak né mi leg jo go sult, né mi leg
anar chis ta vál to za ta i val ta lál ko zunk La dá nyi Mi hály nál, […] Soós Zol tán nál. Ezek a
köl  tõk úgy vé lik, hogy a pár év vel ez elõt ti lá zas lo bo gá suk nak, mû vük kom mu nis ta
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pá to szá nak nincs már lét jo go sult sá ga, mert az élet va la hogy meg fá sult, meg zá pult, a
pol gá rok híz nak, és az osz tály harc el tom pult. […] A Pé csett meg je le nõ Je len kor cí mû
fo lyó irat so ro za to san kö zöl olyan no vel lá kat, ame lyek egy át nem gon dolt di vat-mo -
dern iz mus nak hódolnak.”43

AZ ÍRÓ SZÖ VET SÉG ÉS PÁRT SZER VE ZE TE

A for ra da lom „elõ ké szí té sé ben” bû nös nek ta lált Író szö vet ség re a párt köz pont ban kü -
lö nö sen fi gyel tek. Ez fe les le ges túl biz to sí tás volt. A tár sa dal mi elé ge det len ség nek 1956-
ban han got adó írók a hat va nas évek ben nem lép tek fel író szö vet sé gi ren dez vé nye ken.
Volt, akit nem is en ged tek vol na fel szó lal ni, a töb bi ek pe dig ke rül ték ezt a túl el len õr -
zött írói fó ru mot. Az ér tel mi ség nek ide o ló gia for má ló sze re pet tu laj do ní tó párt ve ze tés
azon ban to vább ra is szor gal ma san lá to gat ta, inst ru ál ta az Író szö vet sé get.

Ká dár Já nos elõd jé hez, Rá ko si Má tyás hoz ha son ló an idõn ként ta lál ko zott az írók -
kal. Er re nem szí ve sen, in kább csak po li ti kai kény sze rû ség bõl vál lal ko zott, el len tét -
ben a mû velt sé gé vel kér ked ni sze re tõ Rá ko si val. 1963-as író szö vet sé gi lá to ga tá sá ról így
szá molt be a Köz pon ti Bi zott ság elõtt: „vé gig vet tük az ös  szes kér dést, 56-tal kezd ve,
és – ahogy ez zel az új mû szó val mond ják – le ren dez tük, ami volt. […] Kit mi ért kel -
lett le csuk ni, mi ért en ged tük ki, mi ért volt ez he lyes stb. – ilyen kér dé sek is vol tak.
Mond tuk, hogy há la Is ten, egy plat for mon va gyunk, nem a Gond és hit val lás plat -
form ján, ha nem a VIII. kong res  szus plat form ján. Ez egy kis kü lönb ség, és ez így jó.
S tény leg meg gyõ zõ dés sel van nak a szo ci a liz mus épí té se mellett.”44 Ká dár egy-két
tu cat meg rend sza bá lyo zott, ki vá lasz tott író hû ség nyi lat ko za tá ból von ta le op ti mis ta
kö vet kez te té sét. Ez az ön be csa pó me cha niz mus a párt ál la mi idõ szak ban igen gyak ran
ér vé nye sült. 

Az író szö vet sé gi párt tag gyû lé sek egy re ér dek te le neb bek let tek, lá to ga tott sá guk
csök kent. A hat va nas évek kö ze pén mind ös  sze 76–80 író volt MSZMP-tag, a tag gyû -
lé se ken ál ta lá ban 50%-uk je lent meg. A fenn ma radt jegy zõ köny vek a le épü lés do ku -
men tu mai.

Tóth De zsõ, a párt köz pont kultúrfunkcionáriusa 1964 ja nu ár já ban nem ke vés
ag go da lom mal rész le tez te az író szö vet sé gi párt tag gyû lé sen a ha ta lom mal szem be ni
bi zal mat lan ság írói meg nyil vá nu lá sa it: „va la hogy úgy ve tõ dik fel a kér dés, hogy szük -
ség van-e a po li ti kai ha ta lom ra? Hogy va -
jon a po li ti kai ha ta lom ma ga ele ve nem el -
len ke zik-e a hu ma niz mus sal? […] a ha ta -
lom he lyett nem vol na-e in kább szük sé ge
az em be ri ség nek va la mi lyen mo rá lis át ala -
ku lás ra, va la mi lyen eti kai meg úju lás ra? […]
A mû vek […] a ha ta lom és er kölcs vi szo -
nyát egy tra gi kus, fel old ha tat lan vi szo nya -
ként je le ní tik meg. […] a pro le tár dik ta tú ra

43 Iro dal munk hely ze te és prob lé mái. MOL M-KS-288. f.

35. cs. 5. õ. e. 331., 333., 337., 340., 344. p. 

44 Az 1963. au gusz tus 2-i KB-ülés jegy zõ köny ve. MOL

M-KS-288. f. 4. cs. 63. õ. e. 46–47. p. Az 1956. de cem ber

28-án el fo ga dott Gond és hit val lás a for ra da lom mel lett

ki ál ló író szö vet sé gi nyi lat ko zat volt, az MSZMP 1962-ben

tar tott kong res  szu sa pe dig a ká dá ri kon szo li dá ció je len -

tõs ál lo má sa ként ér té ke len dõ.
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va la hogy ös  sze mo só dik min den más hatalommal.”45 Hos  szú, bo nyo lult, mar xis ta kli -
sék kel túl zsú folt és nem egy szer za va ros fej te ge té sei konk lú zi ó ja ként Tóth ide o ló gi ai
har cot sür ge tett: cen zú ra és be til tás he lyett ér ve lés sel és vi tá val kí ván ta az író kat a
pro le tár dik ta tú ra lét jo go sult sá gá ról meggyõzni.46 Meg lep te a mély hall ga tás, amely
„el vi-ide o ló gi ai” be szé dét fo gad ta. Kö zöm bös ség ként ér té kel te a te he tet len sé get: a hir -
de tett el vek és a mû vek kö zöt ti fel old ha tat lan sza ka dé kot. Utó pisz ti kus nak ne vez te
a mo ra li zá lás „el fa ju lá sát”, ho lott õ ma ga volt az utó pi ák rab ja.

A párt tag sá got egy re ke vés bé fog lal koz tat ták az ide o ló gi ai fej tá gí tók, an nál in kább
kí ván csi ak vol tak a párt be li, kul tu rá lis és gaz da sá gi bot rá nyok ra, az ér tel mi sé gi el haj -
lók kal szem be ni párt- és ha tó sá gi in téz ke dé sek re.

Az 1964. de cem be ri író szö vet sé gi párt tag gyû lé sen is mét a ré gi me cha niz mu sok
lép tek mû kö dés be: a fel me rü lõ prob lé mák – a szo ci og rá fi ák „va ló ság tor zí tá sai”, az el -
ide ge ne dés – meg ol dá sá ra az író szö vet sé gi párt ve ze tés nek egyet len ja vas la ta volt –
ide o ló gi ai vi ták ra „mo bi li zál ni” a párt tag sá got, „szo ci a lis ta de mok rá ci á ra” ne vel ni az
em be re ket. Az Író szö vet ség ve ze tõ kom mu nis tái ab ból a na iv és már szá mos al ka lom -
mal csõ döt mon dott el kép ze lés bõl in dul tak ki, hogy a párt szer ve zet ak kor ér vé nye sí -
ti ve ze tõ sze re pét, ha ide o ló gi ai „ak ti vi tá sát ki su gá roz za a szö vet sé gi munkára”.47

Amíg 1956 elõtt a szek tás, or to dox, te het ség ben nem egy szer szû köl kö dõ írók
ki sebb ség ben vol tak az író szö vet sé gi párt szer ve zet ben, a hat va nas évek ben jó for mán
csak õk vol tak párt tag ok az írók kö zött. Míg ko ráb ban a párt te kin té lyé nek vé del me
mi att nyíl tan nem igen mond ták sze mük be te het ség te len sé gü ket, most er re is sor ke -
rült. „A kom mu nis ta írók nak ma egy szé les po li ti kai egy sé gen be lül kell el is mer tet ni
ve ze tõ sze re pü ket. Igen tar ka a me zõny, és a szö vet sé ges – mond juk ki nyíl tan: pol -
gá ri írók kö zött igen jó kész sé gû ek is akad nak. A kom mu nis ta írók nem ve he tik fel
ve lük a ver senyt csu pán a he lyes vi lág né zet kép vi se lõ je ként, ha egyéb ként mû vé szi-
szak mai szem pont ból nem elég gé igényesek.”48 Nem csu pán a kom mu nis ta írók ál -
lan dó pa nasz ko dá sa mi at ti in ge rült ség kész tet het te az Író szö vet ség párt tit ká rát a ko -

ráb bi ak nál ár nyal tabb hely zet ér té ke lés re,
ha nem a pol gá ri at ti tûd del szem be ni hi va -
ta los el len ér zés csök ke né se is. Ez azon ban
ek kor még nem ért el olyan fo kot, hogy az
il le té ke sek fel is mer jék: a párt tag ok no szo -
ga tá sa „az el mé le ti-ide o ló gi ai mun ka szín -
vo na lá nak eme lé sé re” nem visz kö ze lebb
utó    pisz ti kus cél ja ik meg va ló sí tá sá hoz. A „li  -
be rá lis dön té sek, a li be rá lis je len sé gek” a
párt mun ka hi á nyos sá ga i ból fa kad nak, fej -
te get te Jo vánovics Mik lós, aki en nek el le -
né re (a „li be rá lis” jel zõ nek a párt tag ok szó -
hasz ná la tá ban pe jo ra tív je len té se volt) nem
lá tott okot az ag go da lom ra. Sze rin te az írók

45 Az író szö vet sé gi MSZMP-alap szer ve zet 1964. ja nu ár

13-i tag gyû lés ének jegy zõ köny ve. Tóth De zsõ fel szó la lá sa.

MOL M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 9., 13., 15. p. 

46 „Tud ni kell azt az alap igaz sá got, hogy er kölcs és hu -

ma niz mus a ha ta lom és po li ti ka függ vé nye. Azért az,

mert er kölcs nek és hu ma niz mus nak vál to zat la nul osz -

tály tar tal ma van; osz tály harc fo lyik ma is” stb.

47 Az 1964. de cem ber 7-i tag gyû lés jegy zõ köny ve. Jová -

no vics Mik lós fel szó la lá sa. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e.

108. p.

48 Uo. 112. p.

49 „Po li ti ka i lag is egyet ér tünk: mind an  nyi an a szo ci a liz -

must akar juk épí te ni.” Uo. 117. p.
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va la men  nyi en rendszerpártiak.49 A hi va ta los párt ál lás pont – „ide o ló gi ai kér dé sek ben
nincs bé kés egy más mel lett élés” – ga ran cia ar ra, hogy ez ne is vál toz zék.

Ne héz len ne meg mon da ni, hogy a kul tú ra irá nyí tói meg gyõ zõ dés bõl, meg szo -
kás ból, meg al ku vás ból, avagy ci niz mus ból ra gasz kod tak meg szo kott mód sze re ik hez. 

A kom mu nis ták el bi zony ta la no dá sát – a tett re kés zség ük és a ten ni tu dá suk kö -
zöt ti diszk re pan ci át – jel zi Mes ter há zi La jos meg jegy zé se: „Ha el me gyünk a Baj za ut -
cá ból [az Író szö vet ség szék há zá ból], mind nyá jan tud juk, mi ért va gyunk kom mu nis ták,
és hogy mit kell ten nünk. De ahogy be jö vünk a Baj za ut cá ba, va la hogy az egész la bi -
lis sá vá lik, és nem tud juk, hogy tu laj don kép pen mi is a teendõnk.”50

Szi go rú an hierarchizált tár sa da lom ban kü lö nös je len tõ sé ge van annak hogy a ha -
ta lom kép vi se lõ je mi lyen mér ték ben oszt ja meg az ál ta la ér zé kelt prob lé má kat a köz tes
ha tal mi szin tek kép vi se lõ i vel. Az Író szö vet ség párt tag sá ga ala po sabb tá jé koz ta tót ka -
pott, mint a nem ide o ló gi ai érintettségû alap szer ve ze tek tag sá ga, nem is szól va a pár -
ton kí vü li ek túl nyo mó több sé gé rõl, akik a ké nye sebb nek ítélt in for má ci ók hoz nem a
hi va ta los or gá nu mo kon ke resz tül ju tot tak: egy részt nagy volt az in for má lis hír áram lás,
más részt a Sza bad Eu ró pa Rá dió gon dos ko dott ar ról, hogy az or szág la ko sai tá jé ko -
zot tak legyenek.51

Az Író szö vet ség kom mu nis tái 1964 de cem be ré ben rossz köz éle ti köz ér zet ük rõl
pa nasz kod tak, s oká ul a kom mu nis ta er kölcs rom lá sát ne vez ték meg. Hi á nyol ták a kel -
lõ tá jé koz ta tást a gaz da sá gi vis  sza élé sek rõl, ame lyek re leg fõbb érv ként hi vat koz tak,
ami kor a bû nös pol gá ri men ta li tás fel éle dé sét os to roz ták. „Min den ki hal lott po li ti kai
bi zott sá gi ta gok kal, mi nisz te rek kel kom bi nál va kü lön bö zõ nyil vá nos há zak ról és egye -
bek rõl. És a töb bi, és a többi… he ro in ról meg min den rõl” – tört ki Gerõ Já nos. Amennyi -
ben az Onódy-ügyben52 „ma gas párt funk -
ci o ná ri us ok, osz tály ve ze tõ nél ma ga sabb
em be rek is ben ne van nak, ak kor a tör vé -
nyes ség sze rint itt nem a sik kasz tás vagy
a lo pás bûn té nye fo rog fenn, ha nem a ha za -
áru lá sé, az ál lam el le nes bûn té nyé, amely -
nek egy bün te té se van: ha lál! […] a párt -
szer ve zet kér je meg a Köz pon ti El len õr zõ
Bi zott ság ve ze tõ it, hogy ben nün ket ezek -
rõl a dol gok ról in for mál jon. Én a jó és
rossz köz ér ze te met et tõl te szem füg gõ vé”
– há bor gott Len gyel József.53 „Ha a köz vé -
le mény ilyen sú lyo san re a gál a do log ra, ha
ilyen rém hí rek ter jed het tek el, még ha ez
vak hit, ak kor is kutyakötelességünk…, ku  -
tya kö te les sé ge a párt nak, hogy eb ben az
ügy ben tisz ta vi zet önt sön a po hár ba” –
vé le ke dett a párttitkár.54 A ka pi ta liz mus

50 Az 1964. de cem ber 7-i tag gyû lés jegy zõ köny ve. Uo.

122. p.

51 Gáll Ist ván a né hány év vel ko ráb bi szov jet–kí nai konf -

lik tus el tu so lá sá val il luszt rál ta a tá jé koz ta tás hi á nyát az

Író szö vet ség 1964. de cem ber 7-i párt tag gyû lé sén: a vi dé ki

párt ap pa rá tus ban, „an  nyi ra nem kap tunk sem mi fé le in -

for  má ci ót, hogy egy más kö zött meg be szél tük: es tén ként

hall gat juk a Sza bad Eu ró pát, hogy azt tud juk, amit az em -

be rek tud nak! Én azt hi szem, ezek egy sze rû en ne vet sé ges

dol gok: meg áll az em ber esze!” Uo. 142. p.

52 Onódy La jos po li ti kai kon cep ci ós ele me ket tar tal ma zó

ügyé rõl lásd Tischler János tanulmányát a kötetben. Az ál -

la mi tu laj don meg ká ro sí tá sa és a kor rup ció el le ni kam pány

a Szov jet uni ó ból in dult. Heller–Nyekrics (1996) 450. p.

53 Az 1964. de cem ber 7-i tag gyû lés jegy zõ köny ve. MOL

M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 132. p.

54 Uo. 162. p.
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ká ros be szü rem ke dé sét szim bo li zá ló Onódy-ügy egyes – ba los – író kat még 1966-ban
is fog lal koz ta tott: „Onódy még ma is sza ba don ge bi nes Pes ten” – mon dot ta La dá nyi
Mi hály Kisújszálláson.55

Gáll Ist ván tá gabb ra von ta a rossz köz ér ze tet ki vál tó okok kö rét: hi vat ko zott a
gaz da sá gi vál ság ra, a szov jet–kí nai konf lik tus ra, Hrus csov le vál tá sá ra és 1956-ra, ami kor
a kom mu nis ták nak lát ni uk kel lett, „hogy jó for mán az egész or szág el le nünk volt”.56

A mél tat lan ko dás ered mén  nyel járt. Az ezt kö ve tõ tag gyû lé se ken rész le tes, exk -
lu zív tá jé koz ta tót kap tak a fel sõbb párt- és ál la mi dön té sek rõl. 1965 nya rán pél dá ul ar -
ról, hogy Ma gyar or szág anya gi és ka to nai se gít sé get nyújt Vi et nam nak, a Szov jet unió
nyers anya got és hi telt ad Ma gyar or szág nak („Nincs az a ké rés, amit a szov jet elv tár sak
ne tel je sí te né nek.”), és nem gá tol ja az or szág nyu ga ti ke res ke del mi kap cso la ta i nak
bõ ví té sét, meg kez dõ dött egy új gaz da sá gi me cha niz mus kidolgozása.57

1966-ban a Kul tu rá lis El mé le ti Mun ka kö zös ség az Író szö vet ség vá laszt má nya elé
vit te Az iro da lom és mû vé sze tek hi va tá sa tár sa dal munk ban cí mû ta nul mányt. Az
írók sé rel me i ket so rol ták ahe lyett, hogy tá mo gat ták vol na a párt el kép ze lé se ket. Ve res
Pé ter a jobb- és bal ol da li tor zí tá sok el le ni fel lé pés ben az iro da lom tár sa dal mi-köz éle ti
sze re pé nek vis  sza szo rí tá sát cél zó in ten ci ót vélt ki ol vas ni. Töb ben hely te le ní tet ték,
hogy az ide o ló gi ai irány el vek ide o ló gi ai-po li ti kai ál lás fog la lást vár nak el az írók tól, és
túl be csü lik az irány el vek ha tá sát, ami kor a szi go rú ide o ló gi ai cen zor sze re pét játsszák.58

Ugyan ak kor (az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té se kap csán) el lent mon dó vé le mé -
nyek is el hang zot tak: „Va jon a »piac« kul tu rá lis te rü le ten va ló ér vé nye sü lé se nem ve -
zet-e majd az ide o ló gi ai és esz té ti kai ér té kek vis  sza szo ru lá sá hoz, a kul tu rá lis té ren el -
ma ra dott ré te gek igé nye i nek uralmához?”59

Az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té se ak ti vi tás ra kész tet te az egy re in kább
eljelentéktelenedõ Író szö vet sé get. Az írók a va ló di kul tu rá lis ér té kek, a nem ze ti kul -
tú ra vé dõ i ként lép het tek fel a kommercializálódással szem ben, mi köz ben alap ve tõ en

az iz gat ta õket, hogy az írói ho no rá ri u mok
nem tar ta nak lé pést a gaz da sá gi szfé rá ban
dol go zó ér tel mi sé gi ek jö ve de lem emel ke dé -
sé vel. A párt köz pont ban ide o ló gi ai-po li ti -
kai fel vi lá go sí tá suk ra, lé nye gé ben ki ok ta -
tá suk ra és meg nyug ta tá suk ra ké szül tek:
két év után, 1968 ele jé re író szö vet sé gi tag -
gyû lést kez de mé nyez tek. „A tag gyû lés az
adott ke re tek közt ide o ló gi ai-po li ti kai ve -
szélyt vé le mé nyünk sze rint nem rejt ma -
gá ban, sõt konst ruk tív ki csen gé se is biz to -
sít ha tó nak tû nik” – je len ti óva to san Óvá ri
Mik lós, a TKKO ve ze tõ je feletteseinek.60

Az ös  sze jö ve tel ér dek te len ség be ful ladt. Az
is mert írók leg több je – Déry Ti bor, Il  lyés

55 Császtvai Ist ván fel jegy zé se a La dá nyi Mi hál  lyal Kis -

új szál lá son ren de zett író-ol va só ta lál ko zó ról. 1966. áp ri lis

26. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 3. õ. e. 26. p.

56 Az 1964. de cem ber 7-i tag gyû lés jegy zõ köny ve. MOL

M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 143. p.

57 Az 1965. jú ni us 25-i író szö vet sé gi párt tag gyû lés jegy -

zõ köny ve. Uo. 80–85. p.

58 Len gyel Jó zsef ne hez mé nyez te, hogy visszatart ják re -

gé nyé nek meg je le né sét.

59 Köpeczi Bé la tá jé koz ta tó ja a Ma gyar Írók Szö vet sé ge

vá laszt má nyi ülé sé rõl. 1966. no vem ber 3. MOL M-KS-288.

f. 35. cs. 3. õ. e. 43–44. p.

60 Ja vas lat az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság nak. 1967.

de cem ber 13. MOL M-KS-288. f. 36. cs. 10. õ. e. 35. p.
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Gyu la, Né meth Lász ló, Len gyel Jó zsef, Sán ta Fe renc, Sza bó Mag da, Fe jes End re, va la -
mint „egy má sik ka te gó ri á ból” Berkesi And rás és Szilvási La jos – meg sem je lent. A te -
re pet a né pi-nem ze ti el kö te le zett sé gû írók ural ták, akik oly kor egy mást is tá mad ták:
Dar vas op ti mis ta hely zet ér té ke lé sét Fe ke te Gyu la von ta két ség be, a fel ol va sott Ve res
Pé ter-le vél ben pe dig az állt, hogy az or szág sor sá ért ag gó dó köz éle ti író kat a pe ri fé -
ri á ra szo rít ják, mi köz ben a „ma szek-iro da lom” virágzik.61 A hi va ta los párt ér té ke lés -
ben más ol vas ha tó: „A tag gyû lés az Agit. Prop. Bi zott ság inst ruk ci ó i nak meg fe le lõ en
hasz no san zaj lott le; ki fe je zés re jut tat ta iro dal mi éle tünk ki egyen sú lyo zott sá gát;
konst ruk tív kez de mé nye zé se ket in dí tott el [?!].”62 Az ön meg nyug ta tás sej tet né mi bi -
zony ta lan sá got, bár 1968 ele jén a kul tu rá lis ve ze tés nek már és még nem kel lett tar ta -
nia a rend szer el le nes írói kri ti ká tól: né hány rend szer hû író job bí tó szán dé kú „lá zon -
gá sa” csu pán azt bi zo nyí tot ta, hogy a ha ta lom szi lárd, hi szen még a bí rá la tot is el tû ri. 

Meg elõ zen dõ a bi za lom eset le ges la zu lá sát, meg õr zen dõ a ha ta lom és az írók kö -
zött lé võ „egész sé ges, jó vi szonyt”, Ká dár Já nos 1968 nya rán új ra el lá to ga tott az Író -
szö vet ség be. Az Író szö vet ség fõ tit ká ra a je len le võk vé le mé nyé re is hi vat koz va szu per -
la tí vusz ok ban ér té kel te a ta lál ko zót: „Író ink kö zül so kan szin te a leg sze mé lye sebb
meg be csü lés nek ér zik, hogy a nem zet el sõ em be re ké nyes – és nem csak ma gyar vo -
nat ko zá sú – kér dé sek rõl is õszin tén, szimp-
li fi ká lás nél kül, hall ga tó it egyen ran gú
part ner nek te kint ve tu dott be szél ni. Új fel -
is me ré sek nek vol tunk ta núi […] ilyen egy -
ér tel mû en, vi lá go san, ek ko ra tá gas ság gal
még nem hal lot tunk szo ci a lis ta ál lam fér fit
mos ta ná ban meg nyi lat koz ni” – lel ken de zik
Dobozy Imre.63

Az író szö vet sé gi köz gyû lé se ket a párt -
köz pont ban ké szí tet ték elõ. Meg írat ták
elõ re a be szá mo lót, ame lyet az Agi tá ci ós és
Pro pa gan da Bi zott ság in ten ci ó i nak meg fe -
le lõ en át dol goz tat tak. 1970-ben elõ ír ták,
hogy „a be szá mo ló ha tá ro zot tab ban ves sen
fel po li ti kai kér dé se ket is […] egyér tel mûb -
ben tisz táz za, mit ért azon, hogy az iro da -
lom nak a nép éle te fe lé kell for dul nia, ne
csak ál ta lá ban a köz éle ti iro da lom, ha nem
a pár tos kö zé le ti ség mel lett fog lal jon ál lást.
[…] a köz gyû lé sen ne ke rül hes sen sor sze -
mé lyes ke dés re, vagy el len ke zõ leg, ne hogy
a köz gyû lés ér dek te len ség be fúl jon. El kell
ér ni – a párt tag ság meg fe le lõ elõ ké szí té sé -
vel, a je len tõs írók fel ké szí té sé vel –, hogy

61 A Ma gyar Írók Szö vet sé ge tag gyû lé se. 1968. már ci us 14.

Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (ÁSZTL)

M-35 897.

62 Óvá ri Mik lós tá jé koz ta tó ja az Agi tá ci ós és Pro pa gan -

da Bi zott ság szá má ra. 1968. már ci us 21. Ki eme lés – S. É.

„Egy fel szó la lás (Fe ke te Gyu láé) vi tá zott a be szá mo ló val,

amen  nyi ben az iro dal mi élet ki egyen sú lyo zott sá gát in -

kább szél csend nek ne vez ve a köz éle ti iro da lom hát tér be

szo ru lá sá nak ve szé lyé re hív ta fel a fi gyel met” – ír ja Óvá ri.

MOL M-KS-288. f. 36. cs. 15. õ. e. 30–32. p. 

63 És még né hány rész let: „Déry azt mond ta, bár öreg,

és éj fél re fog ha za ér ni, na gyon saj nál ta vol na, ha nem jön

el. Ve res Pé ter nek igen ked vé re va ló volt az egész, Sza bó

Pál ki je len tet te: »ha ed dig nem sze ret tem vol na Ká dárt,

most meg sze ret tem vol na, nem egy szer va ló ság gal meg -

ha tott gon do la ta i nak nagy vo na lú sá ga, em be ri becs ü le tes -

sége«. Ben já min Lász ló szin tén örült, hogy je len volt: né -

mi iró ni á val és né mi nosz tal gi á val azt mond ta: »mióta

nem va gyok párt tag, ilyen von zó és ki tû nõ párt na pon

nem voltam«. Il  lyés Gyu la dep res  szív ál la po ta el le né re jól

érez te ma gát, Féja egye ne sen lel ke se dett”. Dobozy Im re

fel jegy zé se Ká dár Já nos író szö vet sé gi lá to ga tá sá ról. 1968.

jú ni us 10. Uo. 74–76. p.
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a vi ta ér dem ben fog lal koz zék a be szá mo lók ban fel ve tett kérdésekkel”64 stb. Mint ha
1950-es szö ve get ol vas nánk! 

IDE O LÓ GI AI VO NAT KO ZÁ SÚ FEL JE LEN TÉS ÉS HA TAL MI EL IN TÉ ZÉ SI MÓD
A he lyi párt szer vek és a „ré gi elv tár sak” hely zet ér té ke lé sei

A dik ta tú ra la zu lá sa sem vál toz tat ta meg a ré gi me cha niz must: to vább ra is ér kez tek
a párt köz pont ba párt- és ma gán fel jegy zé sek az zal a cél lal, hogy az irá nyí tók fi gyel mét
fel hív ják az „ide o ló gi ai el haj lók ra”: azok ra a kul tu rá lis meg nyil vá nu lá sok ra, ame lyek
sze rin tük a ha tal mat ve szé lyez te tik. Ko ráb ban nem volt rit ka, hogy „az alul ról jö võ
bí rá la tot” a párt köz pont ból ren del ték meg, a hat va nas évek ben in kább a pár tot bal ról
bí rá ló vé le mé nyek vol tak túl súly ban. 

A cím zet tek a he lyi párt szer vek és a „ré gi elv tár sak” hely zet ér té ke lé se i re ki tün -
te tet ten fi gyel tek: még ak kor is igye kez tek iga zat ad ni ne kik, ha nem ér tet tek ve lük
min den ben egyet. Mint a meg cson to so dott ha tal mi struk tú rák nál ál ta lá ban, a csú -
cson lé võk az ese tek több sé gé ben kez de mé nye zõb bek, nyi tot tab bak vol tak, mint az
al sóbb szin tek párt bü rok ra tái. Ez utób bi ak nél kül azon ban a rend szer nem mû kö dött
vol na, ezért kel lett meg nyug tat ni, ki elé gí te ni õket.

A hat va nas évek ele jé nek szép iro dal mi ter mé sé bõl ki tûnt Fe jes End re Rozs da -
te me tõ je. A re gény mun kás sze rep lõi nem a hi va ta los ide o ló gi át il luszt rá ló, ide a li zált
pa pír ma sé ala kok vol tak, ha nem az élet bõl vett hús-vér fi gu rák köz na pi vá gyak kal,
kis pol gá ri és lum pen pro le tá ri men ta li tás sal. Fe jes a Ker té sze ti Fõ is ko lán ren de zett író-
ol va só ta lál ko zón, e fe lül rõl szor gal ma zott nép mû ve lé si ak ci ón, ahol re gé nye volt a té -
ma, fel je len tõi sze rint „za va ros és an ti mar xis ta” ki je len té se ket tett, va gyis nem adott
iga zat azok nak, akik a mun kás osz tály er köl csi ma ga sabb ren dû ség ét kér ték raj ta szá -
mon. A je len lé võk sze rint az író „sem mit nem ért meg ab ból, ami a kör nye ze té ben
van, men ta li tá sá ban egy va gány, VIII. ke rü le ti hu li gán, fe ne gye rek tí pus.” Idéz ték
rosszal ló meg jegy zé sét, hogy egy két sze res szta ha no vis ta az üze mi mun ka mel lett
ma sze ko lást aján lott fel ne ki. „Ma gyar or szá gon nincs is mun kás osz tály, Ma gyar or szá -
gon nincs is pro le tár dik ta tú ra” – je len tet te ki ál lí tó lag. Fel há bo rí tó nak ta lál ták ké szü lõ
re gé nyé nek ös  sze fog la ló ját is: „El mond ta, hogy új re gé nyé ben iga zi kom mu nis tá val
fog lal ko zik. A Rozs da te me tõ ben sze rep lõ párt tag nak szí ve van, de esze nincs. Itt egy
olyan párt tit kár ról lesz szó, aki be le unt, be le fá radt az egész harc ba. El mon dott egy rész -
le tet. A párt tit kár el mond ja va la ki nek, hogy õ meg csó kol ta Sztá lint, az tán le köp te
Sztá lint. Meg csó kol ta Ti tót, és le köp te Ti tót. Meg csó kol ta Rá ko sit, le köp te Rá ko sit.
Meg csó kol ta Mao-Ce-tun got és le köp te Mao-Ce-tun got is. A fel so ro lás vé ge va la mi
olyas mi volt, hogy a párt tit kár most már le kö pi ön ma gát is.” A fen ti e ket a mar xiz -

must ok ta tó tan szék mun ka tár sai olyan
ve szé lyes ki je len tés nek tar tot ták, hogy fel -
jegy zést ír tak ró la fe let tes szer vük nek, a
Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um nak, amely azt

64 Jegy zõ könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság

ülé sé rõl. 1969. má jus 12. MOL M-KS-288. f. 41. cs. 137. õ. e.

2. p. 
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a párt köz pont ba továbbította.65 Az ügyet ott az zal tet ték ad acta, hogy a rek tor po zi -
tí van ér té kel te az es tét – kü lön kö szö nõ le ve let írt a mi nisz té ri um nak.

Fe jest hi va tás tu dat tal meg vert ide o ló giaok ta tók tá mad ták, Weöres Sán dort pe dig
sza bad szá jú An tik eklogája66 mi att a prûd párt tag ok. Egyi kük Ká dár Já nos nak pa -
nasz ko dott az er köl csök bû nös fel la zí tá sa mi att, má si kuk az Agi tá ci ós és Pro pa gan da
Osz tály nak írott le ve lé ben ta nít vá nya it fél tet te. A gyõ ri le vél író azért for dult Ká dár Já -
nos hoz, mert be szé dei és írá sai alap ján „be csü le tes, er köl csös és a jö võ nem ze dé kért
ag gó dó em ber tár sá nak” is mer te meg. „Fé lõ – ír ta –, hogy e ver set ha son ló, vagy még
me ré szebb iro dal mi mû vek kö vet he tik, ame lyek nek tár sa dal mi ve szé lyes sé gét ab ban
lá tom, hogy if jú sá gun kat a kön  nyû, do log ta lan élet re ösz tön zi. A lá nyok ugyan is igen
kön  nyen for dul nak az ilyen mû vek ha tá sá ra az Édes Élet fe lé, és mun ka nél kül akar -
nak ér vé nye sül ni. Fi a ink pe dig eh hez a kön  nyû élet hez szük sé ges pénzt nem be csü le -
tes mun ká val, ha nem »szerzéssel«, sik kasz tás sal kí sér lik meg majd elõ te rem te ni, és
ez ál tal az egész tár sa da lom élõs di je i vé válnak.”67 Va gyis a le vél író egy szép iro dal mi
fo lyó irat ban meg je lent köl te mény nek tu laj do ní tott pros ti tú ci ó ra fel buj tó ha tást. A ta -
nár un do rí tó, ké jel gõ por nog rá fi á nak mi nõ sí tet te a köl te ményt. „Mi, kom mu nis ta
toll for ga tók na gyon jól tud juk, ho gyan él vis  sza szem te le nül a párt he lyes és bölcs po -
li ti ká já val a fo guk fe hér jét mos ta ná ban na gyon ki mu ta tó kis pol gár ság, a nyu ga ti de -
ka den ci á tól meg ré sze gült sok-sok ti tán ja [sic!] a fej lõ dõ ha zá nak.” Fel aján lot ta se gít sé -
gét: „ez a tét len ség a szen  nyes ára dat iro dal mi hul lá ma i ban meg fojt. Al kot ni sze ret nék,
és a mar xis ta kri ti ka per gõ tû zé vel ost ro mol ni min den olyan férc mun kát, ami mél tat -
lan az új kor emberéhez.”68 A gyõ ri kom mu nis ta if jú sá gi lap ugyan ak kor fel lé pett az
ál sze mé rem ma ra di kép vi se lõ i vel szem ben. „Nem is az a hi ba, hogy a vers meg író dott
és meg je lent, ha nem hogy né mely szü lõ (tu dat lan ság ból? ál sze mé rem bõl?) el mu lasz tot -
ta gyer me két fel ké szí te ni az e té ren je lent ke zõ prob lé mák meg ol dá sá ra, a té nyek kel
va ló szem be né zés re idejekorán.”69

Az Új Írás nem úsz ta meg a „köz fel há bo ro dást”. „A Weöres -vers köz lé sét mi is
hely te len nek tar tot tuk, s az Új Írás egyéb hi bái mi att is a szer kesz tõ ség ben az il le té -
kes szer vek a szük sé ges vál toz ta tá so kat vég re haj tot ták” – vá la szol ta az „il le té kes”
párt köz pon ti osz tály ve ze tõ je a levélíróknak.70

Egy bu da pes ti „öreg, be teg” kom mu nis ta sze rint a Sán ta Fe renc Húsz óra cí mû
mû vé bõl ké szült díj nyer tes film te le ví zi ó -
ban be mu ta tott rész le te az 1956 elõt ti ér tel -
mi sé gi fel la zí tást idé zi. Sze rin te hi tel te len
eb ben a „giccs film ben” „a gyá va” rend õr és
a ta nács el nök, akik meg hát rál nak a rek vi -
rá lás el len til ta ko zó pa raszt elõl. A párt -
köz pont vá la szá ban meg véd te a fil met és
a rend szer po li ti ká ját: „Az em lí tett je le net a
sze mé lyi kul tusz té ves me zõ gaz da sá gi és
pa raszt po li ti ká já nak saj nos re á lis bí rá la ta;

65 1964. már ci us 17. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 71–

72. p.

66 A vers az Új Írás 1964. feb ru á ri szá má ban je lent meg.

67 1964. áp ri lis 23. A le vél író so ra it „Ha za fi as üd vöz let -

tel” zár ta. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 5. õ. e. 208. p.

68 1964. má jus 6. Uo. 212–213. p.

69 Izes Mi hály glos  szá ja. Jö ven dõ, 1964. már ci us.

70 Köpeczi Bé la 1964. má jus 20-i le ve le. MOL M-KS-288.

f. 35. cs. 5. õ. e. 211. p.
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a rend õr és a ta nács el nök za va ra nem gyá va sá gu kat, ha nem azt az er köl csi di lem mát
tük rö zi, ami a té ves in téz ke dé sek gya kor la ti vég re haj tá sá val gyak ran együtt járt. A sze -
mé lyi kul tusz bí rá la tát nem ke ver het jük ös  sze a szo ci a liz mus kri ti ká já val, mert ak kor
a sze mé lyi kul tusz és a szo ci a liz mus ugyan olyan azo no sí tá sá hoz ju tunk, mint a re vi -
zi o niz mus. S fõ ként ar ról nem le het meg fe led kez ni, hogy ez a rész let, más ha son lók -
kal együtt alá van ren del ve a film egé szé nek, amely nem hagy két sé get a szo ci a liz mus
ere je, fej lõ dé si irá nya, a párt hoz hû em be rek iga za fe lõl. A fil met már csak ezért sem
le het pár hu zam ba ál lí ta ni az el len for ra da lom ide o ló gi ai elõ ké szí té sé nek írói meg nyi -
lat ko zá sa i val. Más részt a Pe tõ fi Kör, az iro dal mi élet ak ko ri sze re pét po li ti kai hi bák és
a po li ti kai re vi zi o niz mus tet ték le he tõ vé, olyan té nye zõk, ame lyek – ép pen az MSZMP
két fron tos har cá nak ered mé nye kép pen – ma nin cse nek ha té ko nyan je len a közélet -
ben.”71

A Kor tár sat éber Fej ér me gyei kom mu nis ták je len tet ték fel. Az „ide o ló gi ai el haj -
lás ra” egy szé kes fe hér vá ri író-ol va só ta lál ko zón ke rült sor, ame lyen csak nem négy szá -
zan vet tek részt: pe da gó gu sok, tisz ti csa lá dok, sor ka to nák, kö zép is ko lás ok. Ve res Pé -
ter be széd ét a fel je len tõ mun kás õr ez re des azért hely te le ní tet te, mert az író sza va i ból
úgy tûnt, „mint ha a hi á nyos sá gok bí rá la ta ná lunk ve szé lyes fel adat len ne”. Hit hû
kom mu nis ta ként azt sem akar ta el hin ni, amit az író a fo gyasz tói men ta li tás ter je dé -
sé rõl mon dott: „a tö me ge ket ma a fut ball és a bo rí ték ér dek li, sem mi más”.72 A me -
gyei ta nács fõ elõ adó ja sze rint Vá ci fel ol va sott ver se – rész let az Uta zás Bürok ra né zi á-
banból – a Ve res Pé ter ál tal már ros  szul in to nált lég kör ben nagy mér ték ben ron tot ta
az iro dal mi est hatását.”73 Vá ci Mi hály bü rok rá cia bí rá la tát töb ben el túl zott nak és a
rend szer re ve szé lyes nek ítél ték. Egy õr nagy így ér té kel te Vá ci Mi hályt: „Fel lé pé se kez -
det tõl fog va ve gyes ér zel me ket vál tott ki ben nem. Nem tûnt va la mi sze rény nek. […]
a hang vé tel mind in kább szél sõ sé ges nek tûnt, majd egy szer csak olyan ér zés vett erõt
raj tam, hogy ös  sze ma sza tol min dent, ami ért ed dig küzdöttünk.”74 „Két ilyen ha tal mas
írói egyé ni ség egy ol da lú ha tás va dá szó meg jegy zé sei, a má ban és a ma prob lé má i ban
csak a hi bát ke re sõ ma ga tar tá sa […] ed di gi ered mé nye ink meg nem em lí té se mi att az

írói él mény be szá mo ló po li ti ka i lag fél re ért -
he tõ le het, ha tá sá ban más képp je lent kez het,
mint ahogy igen tisz telt, ma ga tar tá su kon
és írás mû ve i ken ke resz tül nagy ra be csült
író ink el kép zel ték” – ír ta egy má sik részt -
vevõ.75

A he lyi (me gyei, vá ro si) párt funk ci o -
ná ri us ok ál ta lá ban ébe reb bek és me re veb -
bek vol tak, mint a párt köz pont be li ek. So -
kan em lé kez het tek kö zü lük a for ra dal mat
meg elõ zõ idõ szak ra, ami kor a pár ton be lü -
li ér tel mi sé gi re for me rek a bü rok rá cia bí -
rá la tá val kezd ték „el len for ra dal mi” te vé -

71 A le vél cím zett je Fe hér Zol tán. 1966. már ci us 3. MOL

M-KS-288. f. 35. cs. 3. õ. e. 46. p.

72 Hor váth Já nos mun kás õr ez re des fel jegy zé se a Kor -

társ iro dal mi est rõl. 1966. jú ni us 6. Uo. 64. p.

73 Fekecs Lász ló fel jegy zé se az MSZMP Fej ér me gyei Bi -

zott sá gá nak. 1966. má jus 31. Uo. 69. p. A Bor sod me gyei

Párt bi zott ság 1966. ok tó ber 27-i fel jegy zé sé ben idé zett ki -

fo gá sol ha tó Ve res Pé ter-mon da to kat. Uo. 84. p.

74 Gyovai Kár oly fel jegy zé se a Kor társ iro dal mi est rõl.

1966. má jus 26. Uo. 67–68. p.

75 Hor váth Já nos mun kás õr ez re des fel jegy zé se a Kor -

társ iro dal mi est rõl. 1966. jú ni us 6. Uo. 64–65. p.
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keny sé gü ket. A párt- és ál la mi bü rok ra ták kö te les sé gük nek te kin tet ték, hogy az ál ta luk
ká ros nak ítélt ide o ló gi ai je len sé gek re fel hív ják a fi gyel met. 

A Szol nok me gyei párt ve ze tés ba los el haj lá sért je len tet te fel La dá nyi Mi hályt, aki
„ál-bal ol da li fra ze o ló gi á ba fog lal tan a leg kü lön fé lébb, esz me i leg torz és meg en ged he -
tet len ki je len té se ket” tett: olyas mi ket mon dott, hogy a „for ra da lom meg tisz tí tá sá ért”
küzd. Az an ti sze mi tiz mus sem volt ide gen tõ le: azt mond ta, hogy so ka kat zsi dó párt -
fo gó juk emel köl tõ vé, õ azon ban csak a te het sé ge ré vén tu dott érvényesülni.76 Az an -
ti sze mi ta szál az egy re ma ga sabb szin tek re – Ilku Pál mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter hez, a
párt Kul tu rá lis Osz tá lyá hoz, Szir mai Ist ván KB-tit kár hoz – el ju tó je len tés so ro zat ból
ki ma radt, csu pán a re tor zi ók fel so ro lá sa kor buk kant fel új ra: „ami tõl tar tot tunk, be -
kö vet ke zett – ol vas suk La dá nyi egy le ve lé ben –: az iro dal mi est hez mel lé kelt elv társ
föl je len tett, va ló szí nû leg azon nal, mert már meg is hoz ták a szank ci ó kat el le nem: egy
évig nem pub li kál ha tok egyet len sort sem, két évig pe dig nem ve he tek részt iro dal mi
es te ken. A Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um ban is mer tet ték elõt tem a fel je len tés tar tal mát,
ami ben a leg na gyobb blõd sé gek sze re pel nek, így pl. az, hogy sze rin tem ma a zsi dók
nem en ge dik ér vé nye sül ni az írókat.”77

A le til tás me cha niz mu sa a kö vet ke zõ volt: a párt köz pont Kul tu rá lis Osz tá lya kör -
le ve let írt va la men  nyi me gyei párt bi zott ság nak az zal a ké rés sel, hogy a szank ci ók ról
ér te sít sék a já rá si párt bi zott sá go kat, va la mint a me gyei na pi la po kat, ta ná csi és nép -
mû ve lé si szer ve ket. Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály a Rá di ót és a Te le ví zi ót, va -
la mint a fõ vá ro si na pi la po kat tá jé koz tat ta. A fõ vá ro si és a vi dé ki iro dal mi fo lyó irat ok
szer kesz tõ sé gét a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um ér te sí tet te a le til tá sok ról. A me gyei párt -
bi zott ság ok egyes buz gó apparátcsikjai a -
z on tör ték a fe jü ket, hogy a to váb bi eset le -
ges „ká ros cse lek mé nyek” meg aka dá lyo zá -
sá ra mi lyen meg fi gye lõ ket épít se nek be
az író-ol va só ta lál ko zók hall ga tó sá gá ba.
A Veszp rém me gye i ek megnövekedett fel -
je len té si ked vé nek do ku men tu ma az a le -
vél, amely ben be szá mol nak La dá nyi 1965.
õszi lá to ga tá sá ról a zir ci gim ná zi um ban.
Eb ben ar ról ad nak hírt, hogy a köl tõ sze -
rint „ha zánk ban ül dö zik a köl tõi sza bad sá -
got, hogy me ri a párt be fo lyá sol ni a köl tõk,
írók mun ká ját, be fog ja pe rel ni a Bel ügy -
mi nisz té ri u mot, mi vel nem en ge dé lyez te
va la me lyik mû vé nek a kiadását”.78

76 Császtvai Ist ván fel jegy zé se a La dá nyi Mi hál  lyal Kis új -

szál lá son ren de zett író-ol va só ta lál ko zó ról. 1966. áp ri lis

26. Uo. 25–27. p.

77 A le vél is me ret len ne vû cím zett je a kis új szál lá si író-ol -

va só ta lál ko zó szer ve zõ je le he tett. Uo. 35. p. La dá nyit már

1965-ben rend õri fi gyel mez te tés ben ré sze sí tet ték Ta ta bá -

nyán tett ki je len té sei mi att. A MM Kul tu rá lis Osz tá lya ra -

port ra ren del te, író szö vet sé gi meg ro vást is ka pott, pe dig

nem is volt tag ja a szö vet ség nek. 

78 Szász And rás le ve le Köpeczi Bé lá nak. A le vél író Job -

bágy Kár oly ra („elõ adá sá nak mon da ni va ló ja szov jet el le -

nes ér zé se ket kel tett a hall ga tók ban, akik kö zött vol tak

rend sze rünk kel nem tel je sen szim pa ti zá lók is”), Csák

Gyu lá ra (aki ál lí tó lag a di á kok „szekszuális” sza ba dos sá -

gá ról és a val lás ok ta tás hasz nos sá gá ról be szélt), va la mint

a „za va ros gon do la to kat” fej te ge tõ Szakonyi Kár oly ra, Ve -

res Pé ter re, Sán ta Fe renc re is pa nasz ko dott. 1966. jú li us 1.

Uo. 39. p. 
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Egy más sal ri va li zá ló ér tel mi sé gi cso por tok

A fel je len té sek má sik tí pu sá ba a ri va li zá ló ér tel mi sé gi cso por tok egy mást le já ra tó iro -
má nyai so rol ha tók. 

1964 ele jén Ko vács Kál mán, az új vi dé ki egye tem ma gyar ven dég ok ta tó ja, a deb -
re ce ni egye tem do cen se a ju go szlá vi ai vá ros ban járt ma gyar kul tu rá lis de le gá ció két
tag já nak – Ne mes György nek, az Élet és Iro da lom fõ szer kesz tõ jé nek és Csa bai Ti bor -
né szín há zi ügyek kel fog lal ko zó funk ci o ná ri us nak – el fo gult vi dék el le nes sé gé rõl írt
hos  szú je len tést. Sze rin te a két de le gá ció tag „kül föld ön te re get te ki az itt ho ni szeny-
nyest”: az Al föl det és a deb re ce ni egye tem Ma gyar In té ze tét a kö vet ke zõ jel zõk kel il -
let ték: „fa sisz ta, an ti sze mi ta, re vi zi o nis ta, vul gá ris, mû ve let len, pro vin ci á lis, na ci o na -
lis ta, so vi nisz ta”, Deb re cen pe dig „mo csár, tisz tá ta lan fé szek”. A je len tés író az al kal -
maz ko dó ér tel mi sé gi ek né pi írók kal ro kon szen ve zõ szár nyá hoz tar to zott, még is
egyet ér tett a na ci o na lis ta el haj lás ban bû nös nek ta lált Al föld meg rend sza bá lyo zá sá val,
„vadnépiesnek” tar tot ta Kiss Fe renc iro da lom tör té nészt, de a Deb re cen re vo nat ko zó
som más ítél ke zést hely te le ní tet te. Az zal pró bál ta bi zony gat ni ide o ló gi ai szi lárd sá gát,
hogy el di cse ke dett, ho gyan lep lez te le Bo ri Im re dok to ri vé dé sén a ju go szlá vi ai ma -
gyar tu dós té ves né ze te it. „…úgy tu dom, fe let tes szer ve im s belg rá di nagy kö vet sé -
günk elé ge det tek ve lem […] Deb re cen ben hal lot tam meg, hogy Ne mes elv társ jó hí re -
met köl ti, s olyan em be rek kel so rol egy ka lap alá, akik kel egy év ti ze de nem vál la lok
sem esz mei, sem er köl csi kö zös sé get. A po li ti kai szer vek böl cses sé gé re bí zom, hogy
el dönt sék: bû nös va gyok-e, hi báz tam-e?” – írta.79

A MA GYAR–SZOV JET VI SZONY

„Igyek szünk ru gal ma san vi sel ked ni, el vi en ged mé nye ken még nem kap tak raj ta ben nün ket.” (1970. már -

ci u si párt fel jegy zés a szov jet író szö vet sé gi ve ze tõk kel foly ta tott tár gya lá sok ról.)

A Sztá lin ha lá la után meg in dult ol va dás se -
gí tet te a ha zai kom mu nis ta re form el len zé -
ket a ha zai sztá li nis ták el le ni küz de lem ben.
A bi ro da lom ban el lent mon dá so san ugyan,
de egé szen Hrus csov bu ká sá ig va la mi fé le
kom mu nis ta szel le mi re ne szánsz bon ta ko -
zott ki, ame lyet még a ma gyar or szá gi for -
ra da lom el tip rá sa sem tu dott megszüntet -
ni.80

A nagy hrus cso vi át ren de zé sek egyik
fõ ál lo má sa volt a desztalinizációs XXII.
kong res  szus (1961)81, ame lyet már a kö vet -
ke zõ év ben a meg tor pa nás je le it mu ta tó
ide o ló gi ai konferencia,82 a kul tu rá lis in téz -

79 1964. feb ru ár 5. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 1. õ. e. 43–48. p.

80 A ki fe je zést Vajl és Genyisz hasz nál ja kö vet ke ze te sen,

de a má sik ne ves szer zõ pá ros, Heller és Nyekrics is szel -

le mi új já szü le tés nek ne ve zi az 1953-tól 1964-ig ter je dõ év -

ti ze det.

81 A kö vet ke zõ év ben je lent meg Jev tu sen ko ver se, a

Sztálin örö kö sei, ame lyet Hrus csov kö zöl te tett le a Prav -

dá ban, va la mint Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics egy

nap ja cí mû kis re gé nye a Novij Mir fo lyó irat ban.

82 A plé nu mon 6000 fõ vett részt. A min den párt vál sá -

got túl élt Szuszlov tar tot ta a be szá mo lót, ame lyet vé gül

azért nem je len tet tek meg tel jes ter je de lem ben, mert a

kí na i ak mel lé ál ló ro mán kom mu nis ta ve ze tõk til ta koz tak

a pub li ká lás el len: „Ha a kí na i ak nem szün te tik be a vi tát,
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mé nyek át ala kí tá sa, át szer ve zé se és egy
resztalinizációs ak tus kö ve tett: Sztá lin ha -
lá lá nak ti ze dik év for du ló ján Hrus csov az
el hunyt ve zér múl ha tat lan ér de me it mél -
tat ta. Hrus csov nem akart vis  sza ren de zõ -
dést, de a párt telj ha tal má nak la zu lá sát is
el kí ván ta ke rül ni. A vis  sza ren de zõ dés el -
len ha tott az el mér ge se dõ szov jet–kí nai vi -
szony: a szov jet párt ve ze tés nek szük sé ge
volt a nyu ga ti kom mu nis ta pár tok tá mo ga -
tá sá ra és a csat lós or szá gok hû sé gé re, kü -
lö nö sen Ro má nia önál ló su lá si tö rek vé sei és
Al bá nia el pár to lá sa után.83 Ká dár min den -
ben tá mo gat ta Hrus cso vot: nem té veszt ve
szem elõl a ha zai le he tõ sé ge ket, a hrus cso vi
pél dát igye ke zett kö vet ni. Az SZKP gond -
jai kö vet kez té ben né mi leg bõ vült a ma gyar
párt ve ze tés moz gás te re. A ked ve zõ ha tás a
kul tú ra irá nyí tás ban is ki mu tat ha tó.

1964 ele jén párt kül dött ség uta zott
Moszk vá ba az zal a cél lal, hogy az MSZMP
ter ve zett – a szov jet pél dát kö ve tõ – ide o -
ló gi ai kon fe ren ci á já hoz mu ní ci ót szerez ze -
nek.84 Kál lai Gyula85, Aczél György, Óvá ri
Mik lós és Cseterki Lajos86 egyé ni és cso -
por tos meg be szé lé se ket foly tat tak az ide -
o ló gia és a kul tú ra leg il le té ke sebb je i vel:
Szusz  lovval87, Iljicsovval88, Andropovval és
Furcevával89. A ma gya rok fel jegy zé se i bõl
ki raj zo lód nak a szov jet po li ti ku sok kö zöt -
ti fel fo gás be li kü lönb sé gek, de az sem ki -
zárt, hogy szán dé kos ság volt ab ban, hogy
az egyik ta nács ko zá son a ke mény vo na la  -
sok, a má si kon a „li be rá li sab bak” né ze tei,
hely zet ér té ke lé sei do mi nál tak. 

(A ma gyar de le gá ció lá to ga tá sát meg -
elõ zõ en Ko dály Zol tán járt Moszk vá ban,
akit a szov jet fõ vá ros ban a ma gyar nem ze -
ti kul tú ra Szov jet uni ó hoz lo já lis kép vi se lõ -
jé nek tekintettek.90 Ko dály, aki nek szov -
jet ba rát sá gá ról Moszk vá ban már a meg elõ -

pub li kál juk. Ezt a nép kö ve te li [?!]” – mon dot ta 1964 már -

ci u sá ban a Moszk vá ba lá to ga tó ma gyar kom mu nis ta ve -

ze tõk nek Andropov. Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott -

ság elé tárt ös  sze fog la ló je len té sek. 1964. már ci us 31. MOL

M-KS-288. f. 41. cs. 21. õ. e. 26. p.

83 Andropov 1964 már ci u sá ban ta lál ko zott a ma gyar or -

szá gi ide o ló gi ai párt kon fe ren ci ai elõ ké szí té se cél já ból

Moszk vá ba ér ke zett párt kül dött ség gel, és a ma gya rok

hû sé gét meg erõ sí ten dõ rész le te sen be szá molt ne kik a kí -

na i ak és szö vet sé ge se ik szov jet el le nes lé pé se i rõl, va la mint

az SZKP el len lé pé se i rõl, ame lyek zö me nem volt publikus.

Ponomarjov so vi niz mus ban és na ci o na liz mus ban ma -

rasz tal ta el a kí na i a kat, ne hez mé nyez te, hogy „a kí na i ak

ci ni ku san szór ják a pénzt a test vér párt ok ban vég zett fel -

for ga tó mun ká ra”, mint ha a szov je tek nem ugyan ezt tet -

ték vol na! Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság elé tárt

ös  sze fog la ló je len té sek. Szuszlov is rész le te sen be szélt a

kí na i ak kár té te le i rõl, akik nem átal lot tak „szem te len

han gú” le ve let ír ni az SZKP El nök sé gé nek. 1964. már ci us

31. Uo. 21–26., 35–36., il let ve 43–45. p. Ju. V. Andro pov, a

ma gyar ügyek jó is me rõ je – 1953 és 1956 kö zött nagy kö -

vet volt Bu da pes ten – 1957-tõl az SZKP KB osz tály ve ze tõ -

je, 1962 és 1967 kö zött az SZKP KB tit ká ra volt. A ma gyar

kül dött ség ha za té ré se után egy hét tel az õ ve ze té sé vel lá -

to ga tott kül dött ség Ma gyar or szág ra. B. N. Ponomarjov

1961 és 1986 kö zött az SZKP KB tit ká ra és a KB osz tály ve -

ze tõ je. A szov jet–kí nai konf lik tus ról lásd Font et al.

(1997) 571–574. p. 

84 A lá to ga tás ra 1964. feb ru ár 18-a és 25-e kö zött ke rült sor. 

85 Kál lai Gyu la 1956-tól 1975-ig PB-tag, 1960 és 1965 kö -

zött a Mi nisz ter ta nács el nök he lyet te se, majd 1967 ta va -

szá ig el nö ke, 1962 és 1966, il let ve 1970 és 1975 kö zött az

Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság tag ja. Az élet raj zi ada -

tok ös  sze ál lí tá sá ban min den ma gyar po li ti kai sze rep lõ

ese té ben nagy se gít sé gem re volt: Nyírõ szerk. (1989). 

86 Cseterki La jos 1962 és 1966 kö zött a Po li ti kai Bi zott ság

pót tag ja volt, 1963 de cem be ré tõl 1967 áp ri li sá ig a KB kul -

tu rá lis tit ká ra ként te vé keny ke dett. 

87 M. A. Szuszlov 1947-tõl az SZKP KB tit ká ra, 1955 és

1966 kö zött az SZKP El nök sé gé nek (1966-tól a Po li ti kai Bi -

zott ság) tag ja. 
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zõ idõ szak ok ban is meg gyõ zõd het tek, a
Há ry Já nos be mu ta tó já ra, il let ve dísz dok -
tor rá ava tá sá nak al kal má ból ér ke zett a
szov jet fõ vá ros ba, és ki hasz nál ta az al kal -
mat ar ra, hogy a nem ze ti kul tú ra iránt
sze rin te nem elég gé fo gé kony ma gyar kul -
tú ra irá nyí tó kat be pa na szol ja: õt a Szov jet -
uni ó ban sokkal job ban ér tik, job ban meg -
be csü lik, mint sa ját hazájában.91 „Ko dály
Zol  tán nak a né pi ség kér dé sé vel kap cso la -
tos kon zer va tív ál lás pont ját a szov jet de -
le gá ció el fo gad ta és he lye sel te” – ol vas ha tó
Aczél György fel jegy zé sé ben. „A Szov jet uni -
ó ban ve lem ér te nek egyet, és nem ma guk -
kal! – je gyez te meg Ko dály Zoltán epé sen
a tár sa sá gá ban lé võ ma gyar funk ci o ná ri u -
sok nak, akik a Ze ne mû vé sze ti Szö vet sé get
kép vi sel ték Moszkvá ban.”92)

A ma gyar párt de le gá ció szá má ra –
mi ként más fél év ti zed del ko ráb ban Hor -
váth Már ton – most Aczél György ál lí tott
ös  sze egy hos  szú lis tát ar ról, hogy mi min -
dent kell meg kér dez ni a „szov jet elv tár sak -
tól”. Töb bek közt: mi a vé le mé nyük a szo -
ci a lis ta re a liz mus ról, a ha gyo má nyok ról,
a pár tos ság ról, a kor sze rû ség rõl, a „pol gá -
ri és kis pol gá ri irány za tok ról”, mi mó don
fo gad tat ja el a párt az ál lás pont ját az írók -
kal, mûvészekkel?93 Aczélt kü lö nö sen az
fog lal koz tat ta: ho gyan le het „az egy sé ges
kul túr po li ti kai szem lé le tet” és az írók nak

en ge dé lye zett önál ló sá got ös  sze egyez tet ni. Kí ván csi volt ar ra, hogy mi lyen „szer ve ze -
ti és anya gi esz kö zök kel” ösz tö nöz he tõk az al ko tók a rend szer hû mun ká ra. Az is ér -
de kel te, hogy mi lyen ala pon vá lo gat nak a Szov jet uni ó ban a le for dít ha tó, ki ad ha tó
nyu ga ti iro dal mi al ko tá sok kö zött, mit tesz nek a meg je lent prob le ma ti kus mû vek kel,
ho gyan szer vez nek ró luk vi tá kat, ren del nek kritikákat.94

A tár gya lá so kon az ide o ló gia, a pro pa gan da és az agi tá ció fon tos sá gát hang sú -
lyo zó szov je tek egy szer re fúj tak hi de get és me le get. Fi gyel mez tet tek, hogy a bé kés
egy más mel lett élés prog ram já val nem jár együtt a „bur zsoá ide o ló gi ai ve szély” csök -
ke né se. „Mind több olyan né zet je lent ke zik a test vér párt ok egyes ide o ló gu sa i nál, író i -
nál, kri ti ku sa i nál, ame lyek el tér nek a le ni ni út tól, és mar xis ta kön tös ben szub jek ti vis ta,

88 L. F. Iljicsov fi lo zó fus, aka dé mi kus az SZKP KB tit ká ra

(1961–65), az Ide o ló gi ai Bi zott ság el nö ke és az Ide o ló gi ai

Osz tály ve ze tõ je.

89 Je. A. Furceva 1956-tól az SZKP KB tit ká ra, 1960-tól

kul tu rá lis mi nisz ter.

90 Ko dály – Aczél György fel jegy zé se sze rint – Moszk vá -

ban ki je len tet te: „Az 1947-es szov jet uni ó be li út ja meg ha -

tá roz ta egész ze ne pe da gó gi ai mun kás sá gát, és erõt adott,

hogy 56 elõtt is ki tart son el vei mel lett, ame lyek hez az ak -

ko ri kor mány zat tól nem sok se gít sé get ka pott. […] Fur -

ceva elv társ nõ nek el mond ta, hogy […] a je len le gi ve ze tés -

sel szí ve mé lyé ig egyet ért. Most már úgy ér zi, nyu god tan

hal hat meg, mi vel a mai ve ze tés ben mély sé ge sen meg bí -

zik, ér zi, hogy az or szág és a nép jó úton ha lad.” Aczél

György 1964. már ci us 2-i fel jegy zé se Ko dály Zol tán 1963.

de cem be ri moszk vai lá to ga tá sá ról. MOL M-KS-288. f. 35.

cs. 2. õ. e. 1–2. p.

91 A kez de tek tõl je len lé võ nem ze ti bol se viz mus bi zo nyos

idõ szak ok ban kü lö nö sen fel erõ sö dött a Szov jet uni ó ban,

a neoszlavofil esz mék a hat va nas évek má so dik fe lé tõl

let tek nép sze rû ek. 

92 Aczél György 1964. már ci us 2-i fel jegy zé se Ko dály

Zol tán 1963. de cem be ri moszk vai lá to ga tá sá ról. MOL M-

KS-288. f. 35. cs. 2. õ. e. 2. p.

93 „Ma gyar or szá gon ál ta lá ban ar ra tö rek szünk, hogy az

írók, mû vé szek és kri ti ku sok szé les kö rét hall gas suk meg,

mi ez zel kap cso lat ban a gya kor lat a Szov jet uni ó ban?”. 

94 Fel jegy zés az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság ré -

szé re. 1964. ja nu ár 28. MOL M-KS-288. f. 41. cs. 18. õ. e.

37–40. p.
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ide a lis ta fel fo gá sú ak.” A kri ti ká ból a ma gya rok is ért het tek. A szov je tek ugyan ak kor
nem csu pán po li ti ka i lag ítél ték hasz nos nak a Nyu gat tal ki ala kí tott kul tu rá lis kap -
cso la to kat, ha nem azok anya gi ho za dé kát is ki emel ték. A ma gya ro kat is bíz tat ták a
nyi tás ra, és a köz ve tí tést is fel aján lot ták. 

Iljicsov dor gált és szá mon kért, Andropov meg ér tõ volt. A ma gya rok azt szûr -
het ték le sza va ik ból, hogy a Szov jet uni ó ban el íté lik a mo der nis ta mû vé sze ti irány -
zatokat,95 Pi cas sót, Cha gallt, Leger-t, ugyan ak kor üd vöz lik an ti ka pi ta lis ta meg nyil vá nu -
lá sa i kat. Iljicsov ki je len tet te: „Ná lunk a NEP-korszakban sok min den fel szín re jött,
kü lön fé le mû vé szek is dol goz tak, kö zöt tük volt az abszt rakt Cha gall. Õ kül föld ön
klas  szi kus lett, de ne künk nem kell. Pi cas so ha la dó Fran cia or szág ban, mert üti a ka -
pi ta liz must, de ná lunk az, amit õ csi nál, már túl ha la dott szakasz.”96 Az en ge dé keny
Andropov így fo gal ma zott: „ha nem tu dunk hasz nál ni, leg alább ne árt sunk a be teg -
nek”; „na gyobb fi gyel met kell szen tel ni az el té ré sek tör té nel mi és po li ti kai oka i nak,
pél dá ul a mo dern iz mus nak egész más tör té nel mi sze re pe van és volt a Szov jet uni ó -
ban, mint Nyu ga ton” – mondotta.97

Andropov, ami kor egye dül volt a ma gya rok kal, még nyíl tab ban be szélt: „Önk ri -
ti ku san meg kell mon da ni – Iljicsov elv társ ezt ta lán nem mon da ná el önök nek –,
hogy mi nem min dig ért jük a test vé ri or szá gok kul tú rá já nak fi nom sá ga it és ár nya la -
ta it. A Köz pon ti Bi zott ság ide o ló gi ai plé -
nu ma után a cseh szlo vák elv tár sak szó vá
tet ték, hogy a harc a mo dern iz mus el len,
amely ben vé gül is a mo dern iz mus szó szi -
da lom lesz, ká ros Cseh szlo vá ki á ban, mert
sér ti a cseh bal ol da li mû vé sze ket, akik
min den ben tá mo gat ják a pár tot, de ma gu -
kat mo der nis tá nak te kin tik. A ma gya rok
ezt nem mond ták, de mond hat ták vol na” –
ka csin tott ös  sze velük.98

A szov je tek sa ját prob lé má i kat sem
ta kar gat ták: az ál ta luk he lyes nek tar tott el -
in té zé si mód – éles bí rá lat, ugyan ak kor az
ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek ke rü lé se – a
ma gya rok nak szó ló ja vas lat is volt. A szov -
jet ve ze tõk nek kü lö nö sen sok gon dot oko -
zott, ho gyan ke zel jék az antisztálinizmust
túl fe szí tõ író kat, és ho gyan véd jék meg a
szov jet em be re ket a kí na i ak ba los, dog ma -
ti kus po li ti ká já nak ha tá sá tól, va gyis a kí -
nai „sztá li niz mus tól”: Mao Ce-tung „pro -
pagandájától”.99

95 Hrus csov 1962-ben el lá to ga tott egy szov jet kép zõ mû -

vé sze ti ki ál lí tás ra – ame lyet a Manyezsben, a Moszk va

köz pont já ban lé võ ki ál lí tó csar no k ban ren dez tek meg –,

ahol ki kelt az abszt rakt áb rá zo lá si mód el len. Az egyik

mû vés  szel foly ta tott vi tá ban azt mond ta, hogy abszt rakt

ké pe ket egy sza már is tud na fes te ni a far ká val. Hrus csov -

ról ár nyalt ké pet raj zol Vajl–Genyisz (1996) 220–228. p.

(A Hrus csov ál tal go rom bán meg bí rált szob rász, Erneszt

Nyeizvesztnij ké szí tet te Hrus csov sír em lék ét.)

96 Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság elé tárt ös  sze -

fog la ló je len té sek. 1964. már ci us 31. MOL M-KS-288. f. 41.

cs. 21. õ. e. 33. o.

97 Uo. 16–17. p. 

98 Uo. 22. p.

99 A kí nai párt olyan kép te len sé get ter jeszt, hogy a szov -

jet nép el pol gá ro so dik – pa nasz kod tak a szov je tek a ma -

gya rok nak. A szov je tek ugyan ez zel a becs mér lõ nek szánt

ki fe je zés sel bé lye gez ték meg a kí na i a kat. A ma gya rok a

szov je te ket kö vet ték. Lásd pl. A kí nai kul tu rá lis for ra da -

lom és a kis pol gá ri ka lan dor ság cí mû cik ket. Nép sza bad -

ság, 1967. már ci us 23. Ez ma már szin te ko mi kus ha tást

kelt.

301BOMLÁS

09Standi.qxd:09Standi.qxd  9/24/10  8:37 PM  Oldal 301



Iljicsov Jev tu sen kó ra kü lö nö sen ha ra gu dott. A köl tõ üs tö kös sze rû emel ke dé sét
ek kor még a párt leg fel sõ ve ze té sé bõl jö võ kri ti ka sem tud ta meg ál lí ta ni: az SZKP-nak
szük sé ge volt a Szov jet uni ót nép sze rû sí tõ „dalnokra”.100 Iljicsov a ma gya rok nak így
fes tet te le Jev tu sen kót: „Be szélt ve le, és meg kér dez te tõ le, mi ért üt meg el len zé ki han -
got kül föld ön. Az if jú köl tõ ci ni ku san azt mond ta, ha õ kül föld ön he lye sen be szél, a ku -
tya sem fi gyel rá, de ha ki csit el len zé ki es ke dik, min den ho vá meg hív ják. Ez ro hadt alak,
a hi ú ság meg szál lott ja. Eze ket ököl lel kell ver ni, mert az el vek kel kereskednek.”101

Be szá mol tak a szov je tek a ma gya rok nak a kul tú ra irá nyí tás át szer ve zé sé rõl: ez
lé nye gé ben a még na gyobb cent ra li zá ci ót, a párt- és ál la mi ha tás kö rök ös  sze vo ná sát
je len tet te. Sza bá lyoz ták a cen zú rát: „Min den könyv ki adó nál és lap nál, fo lyó irat ok nál
szer kesz tõ bi zott ság mû kö dik. Amen  nyi ben a szer kesz tõ bi zott ság több sé ge egy mû re
ne met mond, a fõ szer kesz tõ nem kö zöl he ti, ha nem fel kell ter jesz te ni az il le té kes
párt- vagy ál la mi szerv hez dön tés vé gett. Ha a szer kesz tõ bi zott ság több sé ge igent
mond, ak kor a fõ szer kesz tõ él het a vé tó jog gal, eb ben az eset ben is a fel sõbb szer vek
döntenek.”102

A ta nács ko zá so kon szó volt még a
Szov jet Tu do má nyos Aka dé mia át szer ve -
zé sé rõl: lé nye gé ben ha tás kör ének meg -
nyir bá lá sá ról, szi go rúbb párt el len õr zé sé -
rõl, a szov jet is ko la re form ról, a tu do má -
nyos együtt mû kö dés rõl. (Ma gyar or szá gon
egy-két év múl va ér zõ dött en nek a ha tá sa:
szov jet min tá ra be ve zet ték a gim ná zi u -
mok ban a gya kor la ti kész sé ge ket fej lesz tõ
po li tech ni ka tan tár gyat, rész kép zés re orosz
sza kos egye te mis tá kat fo gad tak a Szov jet -
uni ó ban stb.)

Ha son ló an nagy sza bá sú ide o ló gi ai-
kul tu rá lis esz me cse ré re a  kö vet ke zõ évek -
ben nem ke rült sor.

A szov jet írók lá za dá sá nak ma gyar or szá gi ha tá sa

A kul tú ra ma gyar párt irá nyí tó it ké nyel met le nül érin tet te Andrej Szinyavszkij és Jurij
Danyiel szov jet uni ó be li per be fo gá sa és el íté lé se 1966-ban. A két iro dal már bû ne az
volt, hogy köz zé tet ték – ál né ven – Nyu ga ton a szov jet po li ti kát bí rá ló írá sa i kat. Az
el já rás nagy fel zú du lást vál tott ki mind a nyu ga ti ér tel mi sé gi ek, mind a szov jet ér tel -
mi sé gi elit tag jai kö zött. Hat van két is mert szov jet író til ta ko zott a sztá li ni idõk szel -
le mét idé zõ per és ide o ló gi ai kam pány el len az SZKP XXIII. Kong res  szu sá nak el nök -
sé gé hez írott le vél ben. Mi ha il So lo hov vi szont ép pen el len ke zõ en re a gált. Párt kong -
res  szu si fel szó la lá sá ban ke ve sell te „a far kas bõr be bújt bi tan gok ra” ki mért bün te tést,
az öt év kényszermunkatábort.103

100 Jev tu sen ko sztá li niz must bí rá ló ver se it ol vas va a párt -

bü rok ra ták ta lál va érez het ték ma gu kat, ha son ló an azok -

hoz a ma gyar párt funk ci o ná ri us ok hoz, aki ket vé rig sér -

tett Háy Gyu la 1954-es írá sa, a Mi ért nem szeretem…

(Kucsera elv tár sat). Jev tu sen kó ról meg osz la nak a vé le mé -

nyek: van, aki a hrus cso vi éra párt dal no ká nak te kin ti (pl.

Vajl és Genyisz már több ször idé zett köny vé ben: Vajl–

Genyisz (1996) 30–35. p.), má sok ki eme lik al ko tói és elõ -

adói te het sé gét, kor ér zé keny sé gét. Lásd ös  sze fog la ló an:

Szõ ke (2001) 34–36. p.; Hetényi (2002) 170–178. p. 

101 Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság elé tárt ös  sze -

fog la ló je len té sek. 1964. már ci us 31. MOL M-KS-288. f. 41.

cs. 21. õ. e. 32. p.

102 Uo. 19. p. 
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Ma gyar or szá gon óva to san ke zel ték az ügyet. A párt ve ze tés még a lát sza tát is el
akar ta ke rül ni an nak, hogy va la ki ben is fel me rül jön a rákosista idõk vis  sza té ré sé nek
le he tõ sé ge: fél tet te az ér tel mi sé gi elit tel ki ala kí tott jó vi szonyt. Csu pán az Élet és Iro -
da lom ban je lent meg egy sem le ges han gú be szá mo ló a Szinyavszkij–Danyiel-perrõl.
„Az írók nagy ál ta lá nos ság ban he lyes lõ en vet ték tu do má sul azt, hogy ná lunk nem
kom men tál ták a pert, mi vel azt a Szov jet unió bel ügy ének te kin tik, s ez zel mint egy je -
lez zük, hogy nem akar juk ak tu a li zál ni a szov jet el já rást a ma gyar iro dal mi vi szo nyok -
ra” – ol vas ha tó a per ma gyar or szá gi vissz hang já ról ké szült jelentésben.104

A Szolzsenyicin-ügy jó val na gyobb vissz han got vál tott ki Ma gyar or szá gon, mint
a ná lunk (sem) iga zán is mert két iro dal má ré. A ma gyar ér tel mi sé gi ek kö zül szá mo -
san el sõ sor ban nyu ga ti for rá sok ból sze rez tek tu do mást ró la. Az írók sze ret tek vol na
hi va ta los író szö vet sé gi tá jé koz ta tást kap ni ar ról a szov jet kul túr po li ti kát bí rá ló nyílt
le vél rõl, ame lyet Szolzsenyicin azu tán írt, mi u tán nem en ged ték fel szó lal ni a szov jet
írók kongresszusán.105 A le ve let nem is mer tet ték, de 1968 ta va szán – még a re form re -
mény sé gek idõ sza ká ban – Dar vas Jó zsef, az Író szö vet ség el nö ke egy tag gyû lé sen óva -
to san bí rál ta a szov je te ket Szolzsenyicin szov jet uni ó be li mel lõ zé se miatt.106 A csat lós-
me rész ség nek idá ig ter jed tek a ha tá rai.

Az orosz író ne ve az Iván Gyenyiszovics egy nap ja meg je le né se után – 1963 feb -
ru ár já ban kö zöl te a Nagy vi lág, rö vid del a szov jet fo lyó irat be li pub li ká lást kö ve tõ en –
Ma gyar or szá gon a desztalinizációval fo nó dott ös  sze. A re gény a rákosista idõk tõl va -
ló el ha tá ro ló dás szim bó lu ma is volt: a Ká dár-rend szer egyik leg fõbb le gi ti má ci ós
alap já hoz kap cso ló dott. Aczéléknak 1967-ben vég re si ke rült szov jet jó vá ha gyás sal a
rend szer tá mo ga tó i nak kö ré be új ra be von ni az 1956-ban re vi zi o nis ta ként meg bé lyeg -
zett Luk ács Györ gyöt, aki Szolzsenyicin mû vé sze tét a legmagasabbrendû re a lis ta,
szo ci a lis ta mû vé szet ként ér té kel te. Sze rin te az író Dosz to jevsz kij és Tolsz toj örö ké be
lép ve vi lág iro dal mi je len tõ ség re emel te
„az új szo ci a lis ta realizmust.”107 Az orosz
író el le ni ma gyar or szá gi kam pány rom ba
dön töt te vol na a ma gát re for mer nek tar tó
kul tu rá lis ve ze tés ad di gi ered mé nye it, és
lo vat adott vol na az MSZMP-t bal ról tá -
ma dók alá, ami per sze a Szolzsenyicin-
ügy ha zai el mis má so lá sa el le né re egy-két
év vel ké sõbb – im már más okok ból – óha -
tat la nul be kö vet ke zett. 

A vi szony la gos bel sõ önál ló sá gért a
ma gyar kul tu rá lis ve ze tés a kül kap cso la -
to kat érin tõ ügyek ben ta nú sí tott szol gá -
lat kész ség gel fi ze tett: a nem zet kö zi szer -
ve ze tek ben a szov jet ér de kek leg har co sabb
kép vi se lõ jé nek bi zo nyult, igye ke zett tisz -

103 Az ügy do ku men tu ma it lásd: Szil ágyi szerk. (1988) 112–

125. p.

104 Jovánovics Mik lós fel jegy zé se a Szinyavszkij–Danyiel-

ügy vissz hang já ról. MOL M-KS-288. f. 35. cs. 3. õ. e. 2–3. p.

Vol tak per sze, akik el íté lõ ál lás fog la lás köz zé té tel ét sze -

ret ték vol na. Kö zé jük tar to zott a ré gi bol se vik, Kahána

Mó zes, aki nek a Nép sza bad ság hoz be nyúj tott Író és be -

csü let cí mû cik két az új ság nem kö zöl te. 

105 Alekszandr Szolzsenyicin le ve le a Szov jet Író szö vet -

ség IV. kong res  szu sá hoz (1967) Bodalsza tyeljonok sz du -

bom. In Szil ágyi szerk. (1988) 126–131. p. A kö rül mé nyek -

rõl lásd: Eggeling (1999) 227–229. p.

106 A Ma gyar Írók Szö vet sé ge tag gyû lé se. 1968. már ci us 17.

ÁSZTL M-35 897.

107 Luk ács (1970) 1–15. p. 
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tá ra mos ni a „szov jet szen  nyest”, és meg pró bál ta el von ni a fi gyel met a szov jet uni ó -
be li an ti de mok ra ti kus intézkedésekrõl.108

A Prá gai Ta vasz ide jén az Író szö vet ség in for mál ta a szov jet író szö vet sé get a cseh -
szlo vák író szö vet sé gi ve ze tõk kon cep ci ó já ról, ké szü lõ lé pé se ik rõl. A szov je tek meg -
kér ték a ma gya ro kat: pró bál ják rá bír ni a cseh szlo vá ko kat ar ra, hogy a szo ci a lis ta író -
szö vet sé gek kel nor ma li zál ják a kap cso la tu kat. A ma gyar meg bí zot tak erõ fe szí té se nem
járt si ker rel. Az író dip lo ma ták ha son ló sze rep re vál lal koz tak, mint a „nagy po li ti ká ban”
Ká dár Já nos, bár – hoz zá ha son ló an – igye kez tek ki búj ni a ma gyar bel sõ bé két ve szé -
lyez te tõ kí ván sá gok elõl: „a ma gyar írók jó zan meg fon to lás ból azért is óva kod tak
cseh szlo vák–ma gyar po lé mi á ba bo nyo lód ni, mert ez akar va-aka rat lan nem kí vá na tos
as  szo ci á ci ó kat éb reszt he tett vol na a cseh szlo vák ok ban, az ott élõ ma gya rok kal kap -
cso lat ban. Mind ezt an nak ide jén õszin tén meg is ma gya ráz ták a szov jet író szö vet ség
ve ze tõ i nek” – ír ja a párt köz pont nak szó ló je len té sé ben az Író szö vet ség fõtitkára.109

A Szolzsenyicin el le ni szov jet in téz ke dé sek ele men tá ris fel há bo ro dást vál tot tak
ki a ko ráb ban a szov jet po li ti ka iránt meg ér tést mu ta tó nyu ga ti írók ban, akik a nem -
zet kö zi író szer ve ze tek ben ad tak han got elé ge det len sé gük nek. A ma gyar kul tu rá lis ve -
ze tés, bár lé nye gé ben egyet ér tett a Szolzsenyicinnel kap cso la tos szov jet bá nás mó dot
el íté lõ nyu ga ti és ma gyar ér tel mi sé gi ek kel, sem a szov je tek kel, sem a nyu ga ti ak kal
nem kí vánt konf lik tus ba bo csát koz ni. A szov je tek boj kot tál ni akar ták a nem zet kö zi
író szer ve ze te ket, és lét re akar ták hoz ni a szo ci a lis ta or szá gok író szö vet sé ge i nek nem -
zet kö zi szer ve ze tét. Ezt a ma gya rok nem fo gad ták szí ve sen. „Ez a kon cep ció az el szi -
ge te lõ dés kon cep ci ó ja. Min den ki el len fél, aki vi tat ko zik ve lünk? A bol gá rok még
überelték is a szov jet ál lás pon tot: in for má ció gyûj tõ, va gyis kém ke dõ szer ve zet nek
ne vez ték a PEN-t” – kom men tál ták a ter ve ket a pártközpontban.110

A szov je tek a ma gya ro kat kér ték meg ar ra, hogy csil la pít sák le a szov jet el le nes
in du la to kat, amit a ma gyar kultúrpolitikusok vál lal tak is. En nek a szov jet „ké rés nek”
volt né mi fe nye ge tõ fel hang ja: a ma gya rok bi zo nyít sák be, ja va sol ták a szov jet író szö -
vet sé gi ve ze tõk, hogy „ru gal mas po li ti ká juk ba be le fér a harc is min den tá ma dás el len.
A ke mény fel lé pés be fe lé, a bel sõ li be ra liz mus el len is ha tá sos. A szov jet em be rek nem

tü rel met le nek, de ha tá ro zott vis  sza üté se -
ket sze ret né nek lát ni. [?!] Sem mi szük ség
rá, hogy egye sek a nem zet kö zi po ron don
szé gyell jék a vi tát.” A ma gya rok ér zé kel ték
a ki bú vó ke re sés buk ta tó it: „Igyek szünk
ru gal ma san vi sel ked ni, el vi en ged mé nye -
ken még nem kap tak raj ta bennünket.”111

A ma gyar PEN-képviselõk – Bol di -
zsár Iván, Kéry Lász ló, Sõtér Ist ván – azon
fá ra doz tak, hogy le be szél jék a nem zet kö zi
író szer ve ze tek ve ze tõ it a szov jet po li ti ka
megbélyegzésérõl.112

108 A ma gya rok 1969 õszén pél dá ul Günter Grasst tá -

mad ták, mert bí rál ni mer te „a for ra da lom szov jet mo -

dell jét”.

109 Dobozy Im re fel jegy zé se a ma gyar–orosz író szö vet sé gi

kap cso la tok ról. 1970. má jus 16. MOL M-KS-288. f. 36. cs. 1.

õ. e. 58–62. p.

110 A TKKO fel jegy zé se a ma gyar–szov jet író szö vet sé gi

kap cso la tok ról. 1970. áp ri lis 10. Uo. 8. p.

111 Ki eme lés az ere de ti ben. A TKKO fel jegy zé se a ma -

gyar–szov jet író szö vet sé gi kap cso la tok ról. 1970. áp ri lis 10.

Uo. 9. p.
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A hat va nas–het ve nes évek for du ló ján még szi lár dan ál lott Ká dár János „bé ke mû -
ve” (Ré vész Sán dor), an nak el le né re, hogy a cseh szlo vá ki ai re form tö rek vé sek el foj tá -
sá ban vál lalt bûn ré szes ség már a re zsim sok hí vét ki áb rán dí tot ta. Az em be rek zö me
azon ban – és így a kul tu rá lis elit több sé ge is – elé ge dett volt a Rá ko si-kor szak hoz ké -
pest le ta gad ha tat la nul jobb élet le he tõ sé gek kel. A múlt em lé ke rendkívül ér zé ken  nyé tet -
te a ma gya ro kat min den vis  sza lé pés re uta ló gesz tus ra, s ez zel Ká dár ék is tisz tá ban vol -
tak. A Szov jet uni ó ban a lá zas és lel ke sí tõ hrus cso vi idõk ekkorra már a múlt kö dé be
vesz tek, míg Ma gyar or szá gon még min dig an nak sze lí debb és jó za nabb vál to za ta ha -
tá roz ta meg a po li ti kát, s a ma ga ké pé re for mál ta a ha tal mi ap pa rá tus egy je len tõs ré -
szét is.

A két or szág kul tu rá lis ve ze té se kö zöt ti arány lag jó vi szony 1970-re fe szült té vált:
mind két fél egy re elé ge det le nebb lett a má sik kal. A szov je tek azt sze ret ték vol na, ha
a ma gya rok hoz zá juk ha son ló an ha tá ro zot tab ban lép nek fel a bel sõ és a kül sõ „li be -
rá li sok kal” szem ben. A ma gya rok kény sze re det ten al kal maz kod tak: „A két szö vet ség
köz ti kér dé sek ren de zé se, a jó vi szony meg tar tá sa ér de ké ben min den lehetségeset
meg kell ten ni. Mi vel azon ban nem két iro dal mi irány zat, ha nem két kul túr po li ti kai-
ide o ló gi ai kon cep ció je len lét ének va gyunk ta núi, min de nek elõtt ar ra vol na szük ség,
hogy a két párt ide o ló gi ai-kul túr po li ti kai ve ze tõi találkozzanak.”113 A szov je tek már
nem vol tak an  nyi ra rá utal va a ma gyar tá mo ga tás ra, mint a hat va nas évek kö ze pén,
a ma gya rok pe dig né mi leg túl ér té kel ték sa ját fon tos sá gu kat. 

A vi szony meg rom lá sá nak fo lya ma tát egy 1970 ta va szán ke let ke zett ér té ke lés így
tag lal ja: „Ké nyes kér dé sek ben is vál lal tuk a szov jet ké ré sek tel je sí té sét. Pél dá ul 1968
õszén Belg rád ban szov jet su gal lat ra ke res tünk kap cso la tot a cseh szlo vák író kül dött -
ség gel, mint egy »mûködtetni leg alább egy csatornát« a cseh szlo vák ok és a töb bi szo -
ci a lis ta író szer ve zet kö zött. Ez a min ta sze rû vi szony [?!] Szolzsenyicin ki zá rá sá ig, il -
let ve az ezt kö ve tõ nyu ga ti til ta ko zá sig fel hõt len volt an nak el le né re, hogy a szov jet
író szö vet sé gi ve ze tõk, leg ba rá tibb meg be szé lé se in ken is, így vagy úgy ér zé kel tet ték,
hogy a ma gyar iro da lom- és kultúrpolitka nem min den ben nyer te el tet szé sü ket.
A Szolzsenyicin-ügy azon ban, bár a ma gyar ál lás pon ton és ma ga tar tá son mit sem
vál toz ta tott, meg vál toz tat ta azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött a szov jet író szö -
vet ség nek vé de nie és bi zo nyí ta nia kell a ma ga lé pé se i nek he lyes sé gét. […] ar ra lett vol -
na szük ség, hogy ko ráb bi ál lás pon tun kat fel ad va mond junk íté le tet egy olyan szer zõ
ma ga tar tá sa és mû ve fe lett, mely szer zõ ilyen faj ta meg íté lé se nem a ma gyar író szö -
vet ség és köz vé le mény dolga”.114

A ma gyar Író szö vet ség ve ze tõ it el bor zasz tot ta tá bor be li író tár sa ik avitt sztá li niz -
mu sa, ami kü lö nö sen ak kor vált szem be -
tû nõ vé, ami kor ma guk kö zött vol tak, s
nem a nyu ga ti im pe ri a lis ták tá ma dá sá tól
kel lett meg vé de ni a szo ci a liz mus ügyét. A
szo ci a lis ta író szö vet sé gek 1970 ele ji bu ka -
res ti ta nács ko zá sát a ma gyar részt ve võk –

112 Az ese mé nye ket elem zé sét lásd: Ré vész (1997) 175–178. p.

113 A TKKO fel jegy zé se a ma gyar–szov jet író szö vet sé gi

kap cso la tok ról. 1970. áp ri lis 10. MOL M-KS-288. f. 36. cs.

1. õ. e. 10. p.

114 Uo. 6. p.
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Dar vas Jó zsef, Dobozy Im re és Mol nár Gé za – a pár köz pont nak írott je len té sük ben
így ér té kel ték: „Cse kély szín vo nal, ren ge teg sé ma […] Oly fo kú egy sze rû sí tés, mely az
öt ve nes évek ele jé re em lé kez te tett. […] Hogy egyez tet he tõ ös  sze ez zel az a he lyes el -
vünk, hogy aki nincs el le nünk, az ve lünk van? Se hogy” – ke se reg tek a jelentésírók.115

Dar vas, aki az öt ve nes évek ben a sztá li nis ta kul túr po li ti ka hû szol gá ja volt, a ta nács -
ko zá son li be rá lis hú ro kat pen ge tett: „Nem tud ta el fo gad ni azt a né ze tet – ol vas suk a
fen ti be szá mo ló ban –, mi sze rint az ide o ló gi ai harc csak azért éle se dik, mert si ke re ink
nõ nek. Azért is. De emel lett nem csak si ke re ink, ha nem ku dar ca ink, té ve dé se ink is
van nak. Mi is el le ne va gyunk a plu ra liz mus nak, de nem az új kér dés re adan dó vá la -
szok nak. A já ték két ka pus, nem sza bad vé de ke zés re be áll ni, tá mad nunk kell, fõ leg
mû vek kel, és a jó ide o ló gi át ma gas mû vé szi szin ten meg tes te sí tõ mû vek mel lett nem -
zet kö zi fó ru mo kon va ló okos, vi tá zó, ér ve lõ fel lé pés sel.” A. B. Csakovszkij, a Li tye ra -
turnaja Gazeta fõ szer kesz tõ je vi tá ba szállt a ma gyar író szö vet ség el nö ké vel: „Ért he -
tet len volt. Ki iga zí tot ta Dar vast az zal, amit Dar vas mon dott.” Az alap konf lik tust az
okoz ta, hogy a szov je tek sza kí ta ni akar tak a nyu ga ti prog res  szió kép vi se lõ i vel azért,
mert bí rál ni mer ték a szov jet kul tu rá lis dön té se ket. A fa gyos lég kör mindvé gig meg -
ma radt, de né hány más or szág be li kül dött „négy szem közt” a ma gya ro kat tá mo gat ta:
a szü ne tek ben súg va azt mond ták, hogy „a ma gya rok hoz tak szín vo na lat a la pos lár -
má zás ba”. A ma gya rok me rész sé ge fel bá to rí tott két cseh szlo vá ki ai kül döt tet: Andrej
Plávka és Jiri Hájek óva to san a ma gya rok mel lé állt, és a ro mán Laurentiu Fulga is kö -
vet te pél dá ju kat.

A ma gya rok vég kö vet kez te té se le han go ló volt: „…kár len ne il lú zi ó kat táp lál ni.
A kép let nem vál to zott. Egyik ol da lon egy sér tõ dött, ha ra gos, a má sik ér ve i re fü le-
nincs an ti kom mu nis ta-el le nes kon cep ció; a má sik ol da lon egy el vi leg épp oly szi lárd,
de a re a li tá sok ból, az adott tár sa dal mi-szel le mi erõ vo na lak ból ki in du ló, a szem ben ál ló
ol dalt tar tal mi szem pont sze rint dif fe ren ci á ló, ru gé kony kon cep ció [ti. a ma gya ro ké].

E ket tõ kö ze lít he tõ len ne, ha az el sõ nem
me re ved ne meg. Ar ra azon ban sem mi ki lá -
tás, hogy a szov jet elv tár sak kul túr po li ti ká -
juk bel sõ szi go rú sá gá tól el té rõ en ki fe lé
hig gad tabb és to le rán sabb mo dellt al kal -
maz nak. Kü lön ben is ez a szfé ra – a kul tú -
ráé, az ide o ló gi áé – szá muk ra fõ képp le -
csa pó dá si he lye, meg fo gal ma zá si szfé rá ja a
bár mely te rü le ten, te hát fõ képp a po li ti ká -
ban je lent ke zõ sa já tos sá gok nak, kü lön bö -
zõ sé gek nek, el lent mon dás ok nak. Vé le mé -
nyünk sze rint épp ezért ha so nu lás he lyett
to váb bi éle zõ dés re le het számítani.”116

A kér dés fon tos sá gát – a szov jet–ma -
gyar vi szony eset le ges rom lá sa mi at ti fé lel -

115 Az öt ve nes évek szel le mi sé gét hal lot ták ki a ve lük

nyá ja san el be szél ge tõ Ceauşescu sza va i ból is: „»Mi nem

ije dünk meg egy-egy prob le ma ti kus könyv tõl, nem mi -

nõ sít jük rög tön el len sé ges nek, kü lön ben is bí zunk az ol -

va sók érett sé gé ben, ítélõképességében.« Ez nem volt cél -

zás nél kü li lö vés. Egyéb ként az volt a be nyo má sunk (ezt

elég gé meg be szél tük), hogy Ceauşescu tud ja, mit akar,

nem csak ke mény nek lát szik, va la mi kö nyör te len ség is

van ben ne, s olyan for mán sze ret he ti az író kat, mint Na -

pó le on a ka to ná it: amíg hasz nál ni tud ja õket.” Fel jegy zés

a szo ci a lis ta író szö vet sé gek ve ze tõ i nek bu ka res ti ta lál ko -

zó já ról. 1970. már ci us 4. MOL M-KS-288. f. 36. cs. 1. õ. e.

46. p.

116 Uo. 44–51. p. 
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met – mu tat ja, hogy a Po li ti kai Bi zott ság is tá jé koz ta tást ka pott a szov jet és a ma gyar
író szö vet sé gi ve ze tõk kö zöt ti nézet elté ré sekrõl.117 Aczél György Moszk vá ban pró bál ta
kö ze lí te ni egy más hoz a di ver gá ló né ze te ket. Mind két fél en ge dett, vég sõ so ron azon -
ban a szov jet fel fo gás gyõ ze del mes ke dett: a szov je tek meg ígér ték, hogy nem szor gal -
maz zák kü lön szo ci a lis ta író szö vet ség meg ala kí tá sát, a ma gya rok vi szont ígé re tet tet -
tek ar ra, hogy job ban fel zár kóz nak a szov jet vo nal hoz, és még a lát sza tát is ke rü lik
an nak, hogy va la mi fé le né zet kü lönb ség len ne a szov je tek és a ma gya rok között.118

Ta bu sér té sek

A kény sze rû komp ro mis  szum sem mit sem ol dott meg, sõt to váb bi konf lik tu sok for -
rá sa lett. A kul túr po li ti kai li be ra liz mus fel bá to rí tot ta az al ko tó kat: a lek to rok, ki adók –
va gyis a cen zo rok – éber sé ge csök kent. Kü lö nö sen ak kor, ha el kö te le zett kom mu nis -
ta mû vé rõl volt szó. Min dig a Szov jet unió
meg íté lé sé vel volt a baj. Az éber szov jet ba -
rát és fel te he tõ en a ká dá ri po li ti ká val elé -
ge det len fel je len tõk meg ta lál ták a szov je -
tek hez ve ze tõ csa tor ná kat, a ma gyar or -
szá gi szov jet kö vet ség mun ka tár sai pe dig
„hi va tal ból” vol tak ébe rek. A het ve nes évek
ele jén több ügy is bor zol ta a ke dé lye ket, és
vizs gá lat ra, ítél ke zés re kényszerítette a kul -
tu rá lis ve ze tést. A so ro za tos „bak lö vé sek -
nek” a po li ti kai-ide o ló gi ai cen zú ra be ve ze -
té se lett a kö vet kez mé nye, amit az ál sá gos
dik ta tú rák ter mé sze té nek meg fe le lõ en ti -
tok ban tartottak.119

Az el sõ „bot rányt” a nó menk la tú rá -
hoz tar to zó Sík Endre120 em lék ira ta vál tot -
ta ki, a Vi har a levelet…, amely két éves
elõ ké szü let után 1970 de cem be ré ben je lent
meg a Zrí nyi Ka to nai Ki adó nál 10 600 pél -
dány ban. Be til tá sá ról, va gyis a köny ves -
bol ti és könyv tá ri pél dá nyok zá ro lá sá ról ja -
nu ár vé gén dön töt tek a párt köz pont ban.
(Mind  ös  sze 1400 kö tet sor sá ról in téz ked -
het tek: a töb bi el kelt.) Meg til tot ták, hogy
a könyv rõl a mé di á ban szó es sék. Bel sõ
hasz ná lat ra és a szov jet fél meg nyug ta tá -
sá ra a könyv meg je le né sét po li ti kai hi bá -
nak mi nõ sí tet ték. Sík End ré vel Aczél
György be szélt: „Egyet ér tett az zal az ál lás -

117 Tá jé koz ta tó je len tés a Po li ti kai Bi zott ság nak a Ma -

gyar Írók Szö vet sé ge nem zet kö zi kap cso la ta i nak né hány

kér dé sé rõl. 1970. áp ri lis 15. Ír ta Óvá ri Mik lós, jó vá hagy ta

Aczél György. Uo. 28–32. p.

118 Óvá ri Mik lós fel jegy zé se a Szov jet Író szö vet ség ben,

va la mint a „Gyemicsev elv társ sal” foly ta tott be szél ge tés -

rõl. 1970. má jus 20. Uo. 68–72., il let ve 73–77. p. Aczél

György – mo nog rá fu sá nak ta lá ló meg ál la pí tá sa sze rint –

ak kor ju tott el a ha ta lom csú csá ra, ami kor lé nye gé ben

meg bu kott. Lásd Ré vész (1997). Aczél 1969. már ci us 8-án

lett az MSZMP Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott sá gá nak

el nö ke, 1970. no vem ber 28-án pe dig a Po li ti kai Bi zott ság

tag já vá vá lasz tot ták.

119 A jö võ ben „azon sze mé lyi sé gek mû ve i nek ki adá sá nál,

akik – múlt be li vagy je len le gi be osz tá suk nál fog va – je -

len tõs olyan ál lam tit kok, té nyek, ér té ke lé sek is me rõi,

me lyek nyil vá nos ság ra ho za ta la po li ti kai ér de ke in ket

sért he ti”, a ki adók két lek tort kö te le sek fel kér ni. „A lek -

to ro kat a ki adói fõ igaz ga tó és a KB Tu do má nyos, Köz ok -

ta tá si és Kul tu rá lis Osz tá lya, il let ve il le té kes ség ese tén

Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lya ja vas la tá ra az Agit.

Prop. Bi zott ság hagy ja jó vá.” A ha tá ro za tot az Agi tá ci ós

és Pro pa gan da Bi zott ság hoz ta, a Tit kár ság meg erõ sí tet te,

a ki adó kat a mû ve lõ dé si mi nisz ter, Ilku Pál ér te sí tet te.

MOL M-KS-288. 36. cs. 1. õ. e. 4. és 5. p.

120 Sík End re 1920 és 1945 kö zött a Szov jet uni ó ban élt.

1958-tól 1961-ig, nyug dí ja zá sá ig kül ügy mi nisz ter volt. 1959

és 1970 kö zött az MSZMP KB tag ja.
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pont tal, hogy fel ada tunk a két nép, a két párt kö zött ki ala kult õszin te ba rát ság és
kap cso lat to váb bi erõ sí té se, az ezt eset le ge sen za va ró mo men tu mok ki küsz öbö lé se” –
ol vas ha tó egy párt köz pon ti jelentésben.121

A ki fo gá sok a kö vet ke zõk vol tak: Trockij be mu ta tá sá nál, va la mint a Buha rin–
Kamenyev–Zinovjev-per le írá sá nál „nem ér vé nye sül, hi ány zik az ál lás fog la lás”: va gyis
a szer zõ nem vet te át a szov jet hi va ta los – az em lí tet te ket el ma rasz ta ló – ér té ke lést.
Túl nagy hang súlyt kap nak a könyv ben „a szov jet ér tel mi sé get és az ott élõ emig rán -
so kat érin tõ” le tar tóz ta tá sok, ami „rá ne he zül az él mény anyag ra és rend kí vül ko mor
han gu la tot su gall”: va gyis Sík nem hall gat ta el, nem szé pí tet te meg a va ló sá got. A könyv
„nem el sõ sor ban szem lé let mód ja mi att vi tat ha tó, ha nem azért, mert az SZKP tör té -
ne té nek egyik olyan sza ka szát érin ti, amely nek ér té ke lé se még a Szov jet uni ó ban sem
ju tott nyug vó pont ra” – ol vas ha tó a párt köz pont értékelésében.122

Len gyel Jó zsef ki lenc évet töl tött a Gulágon, és még 1947-es sza ba du lá sa után is
hos  szú éve kig kény szer lak he lyen élt. 1955-ben tér he tett ha za Ma gyar or szág ra. Igé zõ
cí mû köny vé ben (1962) ma gas mû vé szi szín vo na lon szem be sí tet te a kom mu nis ta ter -
rort a kom mu nis ta em ber ség gel, a meg alá zó kö rül mé nyek kö zé lö kött em be rek szen -
ve dé se ik ben fel ma gasz to sul va je len tek meg köny vé nek lap ja in. Sa ját éle tén ala pu ló
re gé nye, a Szem be sí tés ak kor ju tott a ki adás stá di u má ba, ami kor a Szov jet unió a „lá ger -
iro da lom ban” már po li ti kai-ide o ló gi ai ve szélyt lá tott: a hat va nas évek má so dik fe lé ben
a hrus cso vi idõk mér sé kelt re form szel le mi sé gét a Brezs nyev-éra pan gá sa vál tot ta fel, a

kul tú rá ban pe dig a ha ta lom fél tõ me rev ség
vált uralkodóvá.123

Aczél György nagy ra ér té kel te Len gyel
Jó zsef mû vé sze tét, és vi lág szem lé let ét is osz -
tot ta. Po li ti kus ként azon ban kény te len-kel -
let len fel lé pett el le ne. Igye ke zett a kí nos fel -
ada tot má sok ra bíz ni: egy emig ráns kom -
mu nis tát (Mathejka Jánosnét) ké re tett fel
ide o ló gi ai lek tor nak, a vál toz ta tá si ja vas la -
tok ra pe dig a köz pon ti párt ap pa rá tus, a
TKKO mun ka tár sa kér te az írót, aki a cen zo-
rai el le ni pa nas  szal a párt ve ze tés hez for dult.

A párt köz pont be li ek azért sze ret tek
vol na az egyes mon da to kon vál toz tat ni,
hogy ele jét ve gyék az eset le ges szov jet tá -
ma dá sok nak: ne hez mé nyez ték pél dá ul az
NKVD-s tiszt el len irá nyu ló „íz lés te len gyû -
löl kö dést,”124 a fa siz must és a sztá li niz must
ro ko ní tó „tör té nel mi et len és el hi bá zott”
megállapításokat,125 a szov jet rend szer bí -
rá latát.126

121 A TKKO je len té se a KB Tit kár sá gá nak. 1971. feb ru ár

23. Uo. 6. p.

122 A dip lo ma ti kus fi nom ság gal meg fo gal ma zott vé le -

mény szer zõi Rátkai Fe renc és Mol nár Fe renc, a TKKO

mun ka tár sai. 1971. ja nu ár 25. Uo. 10–11. p.

123 Aczél György „a Szem be sí tés ki adá sá ba nem ment

be le” – ol vas ha tó az író 1967. jú li us 7-i nap ló be jegy zé-

s ében. Ami kor fel kér ték ar ra, hogy a no vem ber 7-i ün -

nep sé ge ken a ma gyar író kat kép vi sel je Moszk vá ban, az -

zal uta sí tot ta vis  sza, „hogy nincs ked vem olyan or szág ba

men ni, ahol nem pub li kál nak”. Len gyel (1989) 215. és

219. p.

124 A fõ hõs ezt mond ja ki hall ga tó tiszt jé nek: „a hím ré -

szé nél fog va köt ném fel, sajátkezûleg, egy csil lár ra, le he -

tõ leg a la ká sán, és rá ül tet ném hin táz ni a ked ves ne jét”. 

125 A fa sisz ta lá ge rek be já rat ára kö rül be lül ugyan az volt

ki ír va, mint a szov jet mun ka tá bor oké ra („A mun ka sza -

bad dá tesz”, il let ve „A sza ba du lás hoz az élmunka ve zet

el”). 

126 A funk ci o ná ri u sok önál ló ré te get al kot nak, ér de ke ik
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Vé gül át hi da ló, komp ro mis  szu mos meg ol dás szü le tett: a könyv a párt ki adó ja, a
Kos suth Ki adó zárt so ro za tá ban je len jen meg Kar dos György – a Mag ve tõ Ki adó igaz -
ga tó ja, Aczél György ba rát ja – elõ sza vá val, 200 pél dány ban, az író vi szont an  nyi ho -
no rá ri u mot kap jon, mint ha köny ve tíz ezer pél dány ban ke rült vol na az ol va sók elé.127

Aczél György a kö vet ke zõ inst ruk ci ó kat ad ta a TKKO ve ze tõ jé nek: „Ne le gyen
az Elõ szó va la mi reklámízû agyon vé dé se Len gyel nek. Ne rész le tez zük és is mé tel ges -
sük szük ség te le nül a tör vény sér té se ket. Le gyen vi lá gos az ol va só elõtt, hogy nem kell
szük ség te le nül szé les kör ben ter jesz te ni ezt a könyvet.”128

Az író élet tár sa sze rint Aczél ma gya rá zat ként Moszk vá ra és Ber lin re hi vat ko zott:
ne ki meg van köt ve a ke ze, és bár tud ta, hogy a Szem be sí tés ben le ír tak iga zak, félt
köz re a dat ni a mû vet. „Min dig azt mond ta, hogy õ ugyan meg pró bál na sok min dent,
de Mek ka nem engedi.”129

A könyv kö rü li bo nyo dal mak ez zel ko ránt sem zá rul tak le. Egy ang li ai ki adó meg
akar ta je len tet ni a re gényt. Ezt a párt ve ze tés min den kép pen meg akar ta aka dá lyoz ni,
hi szen az an gol nyel vû pub li ká lás sal Ma gyar or szág rossz pon tot szer zett vol na
Moszk vá ban, ami bõl az is kö vet kez he tett,
hogy ve szély be ke rül a ne he zen el ért kul -
tu rá lis sta bi li tás. A Po li ti kai Bi zott ság nak
szó ló tá jé koz ta tó sze rint a zárt ki adás ban
meg je lent re gény egy pél dá nya el ju tott az
an gol ki adó hoz, s bár a szer zõ és a Szer zõi
Jog vé dõ Hi va tal is til ta ko zott a meg je len te -
té si szán dék el len, nem tud ta ki zár ni an nak
le he tõ sé gét, hogy „a Szem be sí tés kül föld ön
elõbb-utóbb megjelenik”.130

1972-ben az Új Irás sér tett ta but. A
már  ci u si szám ban je lent meg Csá szár Ist -
ván Uta zás cí mû „ál cá zott el be szé lé se”,
amely ben a Szov jet uni ó ban ta pasz talt él -
mé nye it ír ta meg „szer te len szó ki mon dás -
sal”: hu mo ri zált a szov jet te le ví zi ón, meg -
frics káz ta a szov jet író szö vet sé get. A fõ -
szer kesz tõ, Jovánovics Mik lós szer kesz tõ -
tár sa i val együtt – ma gu kat is men ten dõ –
ki állt az írás és szer zõ je mel lett: „Csá szár
Ist ván ma ga is fi a tal, ere de ti han gú író,
aki szer te len sé gei el le né re is a jó ügyet
szol gál ta. Fo lyó ira tunk ban kö zölt írá sá ra a
Szov jet unió és az orosz nép mély sze re te te
jellemzõ.”131 A párt köz pont ban nem fo gad -
ták el a men te ge tõ dzõ ma gya rá za tot, és a

nem es nek egy be a pro le tá rok ér de ke i vel. A vá lasz tás a

Szov jet uni ó ban „tisz tá ra ku tya ko mé dia”. 

127 „A ki adó” elõ sza vá nak utol só be kez dé se: „A szer zõ -

nek ez a mû ve is gaz dag él mény anyag ra épül, ugyan ak -

kor két ség te len, hogy a mû több olyan vi tat ha tó rész le tet

tar tal maz, ame lyek kér dé ses sé te szik a re gény tör té nel mi

hi te les sé gét, és szé les kö rû pub li ká ció ese tén az ol va sók

egy ré szét hely te len kö vet kez te té sek le vo ná sá ra in dít hat -

nák. Ezért ad juk ki Kos suth-dí jas író e prob le ma ti kus

mû vét tá jé koz ta tá sul, kéz irat gya nánt.” A köny vet meg -

kap ták a KB és a KEB tag jai, a me gyei párt bi zott ság ok el -

sõ tit ká rai, a KB osz tály ve ze tõi és a TKKO kul tu rá lis kér -

dé sek kel fog lal ko zó osz tály ve ze tõ-he lyet te se.

128 Fel jegy zés Nagy Mik lós elv társ nak. 1971. szep tem ber

16. MOL M-KS-288. 36. cs. 10. õ. e. 40. p.

129 Margittay (1990) 53. p. Vesd ös  sze: Ré vész (1997) 174–

175. p.

130 MOL M-KS-288. 36. cs. 24. õ. e. 110. p. 1972. ok tó ber 26.

A je len tés hez csa tol va ol vas ha tó: „Kér jük Ká dár elv társ

hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy a mel lé kelt, Len gyel Jó zsef:

Szem be sí tés c. re gé nyé vel kap cso la tos prob lé mák ról szó ló

tá jé koz ta tót a Po li ti kai Bi zott ság tag jai meg kap has sák.”

131 Jovánovics Mik lós le ve le Tóth Gyu lá nak, a MM Iro dal -

mi Osz tá lya ve ze tõ jé nek. 1972. feb ru ár 29. MOL M-KS-

288. 36. cs. 22. õ. e. 10. p.
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szer kesz tõ kön ver ték el a port: „Jová novics ter mé sze te sen nem ír hat egye bet, de ez
túl zás! Fenn tar tom ko ráb bi vé le mé nye met (ez az írás nem rossz in du la tú, csak né hol
nyeg le), de a szer kesz tõ nek ar ra is gon dol nia kel lett vol na, ho gyan hat a Szov jet uni -
ó ban csu pán egy-egy sza kasz vagy mon dat vis  sza for dít va. Ja vas lom ha le het, ne csi nál -
junk be lõ le ügyet, Jováno vi csot tol juk le” – ír ja Sza bó B. István.132 Az ál la mi fe le lõs -
ség re vo nást a párt köz pont ban a Mi nisz ter ta nács Tá jé koz ta tá si Hi va ta lá tól vár ták: õk
csak a párt bün te tés ki ro vá sát vál lal ták ma guk ra. A Tá jé koz ta tá si Hi va tal to vább ad ta
a lab dát a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um nak: ké nyel met len nek érez ték az „ítél ke zõ”
sze re pét az Író szö vet ség párt tit ká rá val szem ben. Mel lé kel ték a Lap ki adó Vál la lat ve -
ze tõ jé nek ön ér ze tes vis  sza uta sí tó le ve lét: ha a köz lés po li ti kai hi ba volt, mert árt „a
szov jet–ma gyar  ba rát ság nak” és „sér ti a szov jet né pet”, cse kély bün te tés a Tá jé koz -
ta tó Hi va tal ja va sol ta 30 vagy 50%-os nye re ség ré sze se dés-meg vo nás, il let ve a 10 vagy
20%-os sze mé lyi alap bér csök ken tés. Az ál la mi fe le lõs ség re vo nás csak a párt el já rás
után kö vet kez het: „nem fel ada tom és nem is vin di kál ha tok ma gam nak olyan fel ada tot,
hogy kul túr po li ti kai ha tás kört tölt sek be, mert a kul túr po li ti ka nem szak mám és nem
is ér tek hoz zá” – ír ta Sala Sándor.133

A fõ szer kesz tõt vé gül a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz té ri um Iro dal mi Osz tá lyá nak ve -
ze tõ je ré sze sí tet te írás be li fi gyel mez te tés ben: „Az el múlt más fél, két év ben fõ szer kesz -
tõi ér te kez le te ken nem egy szer fel hív tuk a szer kesz tõk fi gyel mét ar ra, hogy a »til tás«
ka te gó ri á já ba tar toz nak azok az írá sok, ame lyek az or szág kül po li ti kai ér de ke it sér tik
vagy za var ják. Hang sú lyo zot tan kér tük, hogy ilyen ese tek ben nagy kö rül te kin tés sel,
po li ti kai fe le lõs ség tu dat tal jár ja nak el. Ezek nek az írá sok nak a köz lé sét nem bel sõ iro -
dal mi, író pe da gó gi ai meg gon do lá sok dön tik el, ha nem kö vet ke ze te sen kép vi selt po li -
ti kai elvek.”134

Ve szélyt je len tett az is, ha a Szov jet uni ó ban vi ta tott sze mé lyi ség vagy pro duk ció
ju tott el Ma gyar or szág ra: a kul tú ra irá nyí tói nem tud hat ták, hogy mi lyen szov jet ha tal -
mi ér dek cso port for dít ja el le nük a nem ki szá mít ha tó ha zai re ak ci ó kat. Ab ban biz to sak
le het tek, hogy ma gyar in for má to ra ik ré vén a szov je tek min den rõl azon nal tu do mást
sze rez nek. Ez is a birodalom–peri féria-kapcsolat ti pi kus je len sé gei kö zé so rol ha tó.
A ma gyar ve ze tõk nem fe lej tet ték el a for ra da lom elõt ti idõ ket, ami kor az el len zé ki
kom mu nis ták a szov jet re form tö rek vé sek re hi vat koz va pró bál ták be fo lyá sol ni a ha tal -
mat. És lé nye gé ben ez foly ta tó dott a ká dá ri kon szo li dá ció után is: a hat va nas évek
vé gén, a het ve nes évek ele jén a ma gyar re form szán dé kú kom mu nis ták a hrus cso vi
ol va dás ra hi vat koz va pró bál koz tak – 1968 után egy re csök ke nõ szám ban – a lé te zõ
szo ci a liz mus de mok ra ti zá lá sá val.

1971 õszén Jev tu sen ko ma gyar or szá gi lá to ga tá sa vál tott ki iz gal mat a párt köz pont -
ban és a Haj dú me gyei párt bi zott sá gon. Jev tu sen ko hi va ta lo san, az Író szö vet ség ven -

dé ge ként tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon.
Lel kes deb re ce ni orosz sza kos egye te mi
hall ga tók meg hív ták, lá to gas son el hoz zá -
juk. Öt le tü ket jó vá hagy ta ugyan a böl csész -

132 Cím nél kü li fel jegy zés. 1972. már ci us 8. Uo. 12. p.

133 A le vél kel te: 1972. áp ri lis 7. Uo. 18. p.

134 Dr. Simó Je nõ le ve le. 1972. áp ri lis 21. Uo. 20. p.

310 STANDEISKY ÉVA

09Standi.qxd:09Standi.qxd  9/24/10  8:38 PM  Oldal 310



kar dé kán ja – aki párt tag volt, és az orosz tan szé ket ve zet te –, párt jó vá ha gyást azon -
ban nem kér tek: fel te he tõ en eszük be sem ju tott, hogy en ge dé lyért kell for dul ni uk a
párt he lyi (vá ro si, me gyei) szer ve i hez is. 

Jev tu sen kó nak tet szett a fi a ta los kez de mé nye zés: csu pán gyors au tót és ké nyel -
mes – két szo bás – szál lást kért. Ami kor a lá to ga tás hí re a párt hoz is el ju tott, ki tört a
pá nik: at tól fél tek, hogy az in for má lis, szer ve zet len ta lál ko zón eset leg vi tat ha tó, el len -
sé ges vé le mé nyek is el hang za nak, s ab ban sem vol tak biz to sak, hogy az italt ked ve lõ
köl tõ a fel la zult han gu lat ban nem ve ti el a suly kot. Rá vet ték a di á ko kat, mond ják le a
ta lál ko zót, de Jev tu sen ko az õ ké nyel mé re hi vat ko zó ér ve ket nem mél tá nyol ta, az is
le het, hogy át lát ta, mi van a sza bad ko zás mö gött, és nem volt el le né re, hogy meg iz -
zas  sza a párt bü rok ra tá kat. A ta lál ko zó, ame lyen az Egye te mi Kol lé gi um ban leg alább
szá zan vet tek részt, bot rány nél kül zaj lott le. Az el szen ve dett iz gal ma kért azon ban va -
la ki nek fi zet nie kel lett, an nál is in kább, mert a szov jet nagy kö vet ség ros  szal lá sá nak
adott han got: „meg je gyez te, hogy Jev tu sen ko hi va ta lo san tar tóz ko dik Ma gyar or szá -
gon, és ezért pro to kol lá ris szem pont ból ma gán út ját nem tart ja szerencsésnek.”135

Az ügy rõl Aczél György tá jé koz tat ta Ká dár Já nost, aki a je len té sek hez mel lé kelt
le vél re kéz zel rá ír ta: „Ez mind szép, de mi ért nincs nyo ma an nak, hogy a so ro za to san
fe le lõt le nül el já ró em be re ket ki ró ja meg és ré sze sí ti figyelmeztetésben.”136 A párt köz -
pont be li ek nek eszük be jut hat tak Iljicsov 1964-es, Jev tu sen kót el íté lõ sza vai is. 

A bûn bak az egye tem rek to ra lett, akit mi nisz ter he lyet te si fi gyel mez te tés ben ré -
sze sí tet tek, és az Író szö vet ség funk ci o ná ri u sai sem ke rül ték el a meg ro vást.

Az ál lan dó ag go da lom ami att, hogy a „szov jet elv tár sak nak” nem tet szik a ma -
gyar or szá gi kul tu rá lis, szel le mi élet, nem volt alap ta lan, amit egy 1971. ok tó be ri párt -
köz pon ti fel jegy zés is bi zo nyít. Eb ben Or bán Lász ló KB-tag, mû ve lõ dés ügyi mi nisz -
ter he lyet tes idé zi a szov jet kul tu rá lis mi nisz ter kri ti kus meg jegy zé se it. Jekatyerina
Furceva „prob le ma ti kus nak”, „ért he tet len nek” ta lál ta a Szov jet uni ó ban ven dég sze -
rep lõ Ma gyar Ope ra ház két pro duk ci ó já nak ele me it: a Vér nász mo der nis ta dísz le te it
és a Cso dá la tos man da rin ko re og rá fi á ját. Or bán – be szá mo ló ja sze rint – az zal ér velt,
hogy a ha ta lom stí lus kér dé sek be nem avat ko zik be le. Furceva ezt hely te le ní tet te: „a
for ma és a tar ta lom nem vá laszt ha tó el egy más tól” – szaj kóz ta a sztá li ni idõk szlo gen -
jét. Furceva vis  sza uta sí tot ta a kí sér le te zõ, a szov jet szín ház mû vé szet be újat ho zó
Taganka szín ház bu da pes ti ven dég já ték ára vo nat ko zó ma gyar ké rést: ki je len tet te, hogy
õk prob le ma ti kus szov jet pro duk ci ót nem
en ged nek kül föld re, így a Taganka ber li ni
ven dég já té kát sem en ge dé lyez ték, „ne hogy
a töb bi szín ház fej lõ dé sét ká ro san be fo lyá -
sol ja”. A szov jet kultúrpolitikus az esz té ti -
kai ma ra di ság, a prob lé mát lan kincs tá ri ál -
lam mû vé szet hí ve ként „nagy hang súl  lyal
szólt a nyu ga ti de ka dens, mo der nis ta ha -
tá sok ról, az erõ szak- és szex-kul tusz ról,

135 A kö vet sé gi mun ka tár sat, az ese mény ide jén Deb re -

cen ben tar tóz ko dó má sod tit kárt T. A. Csikoványinak

hív ták. Dr. Rapcsák And rás rek tor fel jegy zé se Jev tu sen ko

deb re ce ni lá to ga tá sá val kap cso lat ban. 1971. no vem ber 1.

MOL M-KS-288. f. 36. cs. 10. õ. e. 146. p.

136 1971. no vem ber 16. Ká dár zá ró jel ben hoz zá fû zi: „(Kezd -

ve Föl de á kon, aki a deb re ce ni e ket az zal »lelkesíti«, ami

nem tar to zik rá juk, elõ ze tes prog ram stb.).” Uo. 138. p.
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ame lyek nek nem sza bad kis en ged ményt sem ten ni. Õket kon zer va ti viz mus sal és az zal
vá dol ják, hogy nem ad nak sza bad sá got az al ko tó mû vé szek nek. Ez nem igaz. Az õ ún.
tra di ci o ná lis mû vé sze tük óri á si si ke re ket ér el vi lág szer te. Pél da kép pen em lí tet te, hogy
Pá rizs ban a kö zön ség – a saj tó el le né re – mi lyen rend kí vül me le gen fo gad ta a Bolsoj
elõ adá sát, tra di ci o ná lis dísz le te it. Az af gán ki rály, a ka na dai mi nisz ter el nök a leg na -
gyobb el is me rés sel nyi lat ko zott a Giselle, il let ve a Hat  tyúk ta va elõadásáról.”137

Tör té ne lem-ha mi sí tók

1972-ben olyan tör té nel mi mun kák bi zo nyul tak ta bu sér tõ nek, me lyek nek szer zõi
párt tag ok vol tak. A szi go rú kri ti kát Dol má nyos Ist ván Szov jet unió tör té ne té rõl és a
Sors for du ló cí mû do ku men tum gyûj te mény rõl Sza bó Bá lint ír ta. A párt tör té nész a
Dolmányos-könyv138 ese té ben a sze mé lyi kul tusz an te da tá lá sá val és Hrus csov ér té ke -
lé sé vel – túl po zi tív nak tartotta139 – volt elé ge det len az 1944–45-ös fel sza ba du lást do -
ku men tu mo kon ke resz tül be mu ta tó Sors for du lót pe dig nem csu pán azért ma rasz tal -

ta el, mert sze rin te egy aránt sért kül- és
bel po li ti kai ér de ke ket, ha nem azért is, mert
a ki ad vány az ál la mi szfé rá ban egy re in -
kább ter je dõ an ti mar xis ta, „objektivista”
tör té ne lem szem lé let ti pi kus meg nyil vá nu -
lá sa. Ez utób bi köny vet a Le vél tá ri Igaz ga -
tó ság 3000 pél dány ban ad ta ki, ami ak kor
ala csony pél dány szám nak szá mí tott. Meg -
je len tek ben ne olyan do ku men tu mok is,
ame lyek a meg szál ló szov jet had se reg at -
ro ci tá sa it mu tat ták be: ez ítél te tett szov -
jetellenesnek.140 Leg na gyobb fel há bo ro dás -
sal azt a ko ra be li ira tot idéz ték, amely ben
ar ról in téz ked tek, hogy a szov jet ka to nák
szá má ra bor dély há zat kell fel ál lí ta ni.

Sza bó Bá lint azok kö zé a kom mu nis -
ták kö zé tar to zott, akik túl meg en ge dõ nek
tar tot ták az MSZMP kul túr po li ti ká ját.
1972 már ci u sá ban azért írt Aczél György -
nek le ve let, mert nem ér tett egyet az zal a
te le fon be szél ge tés ük so rán el hang zott ja -
vas lat tal, hogy a Párt tör té ne ti Köz le mé -
nyek, amely nek õ volt a fõ szer kesz tõ je, ne
kö zöl je le a Sors for du lót erõ sen meg bí rá ló
re cen zi ót, amely nek el ké szül té rõl Aczél va -
la mi lyen for rás ból tu do mást szer zett. Aczél
ar ra hi vat ko zott, hogy a kri ti ka fel kelt het -

137 Fel jegy zés Ilku Pál mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter nek. 1971.

ok tó ber 2. Po li ti ka tör té ne ti In té zet Le vél tá ra (PIL) 860. f.

24. õ. e. (Or bán Lász ló-ha gya ték)

138 Dol má nyos kéz ira ta po li ti kai és szak mai lek to rá lás

után ke rült nyom dá ba: bí rá ló ja Ara tó End re egye te mi ta -

nár és Vass Hen rik volt, akik hez 1970-ben ke rült a kéz -

irat. A má so dik tör delt le vo na tot a párt köz pont ban Óvá -

ri Mik lós is át néz te. A köny vet 1972-ben a párt ki adó, a

Kos suth je len tet te meg 9700 pél dány ban. Ál la mi ter jesz -

tés re 2500 pél dány ke rült, 7200 kö te tet ma ga a ki adó ter -

jesz tett. Ez utób bi ak ból 972 pél dányt zá rol tak 1972 áp ri li -

sá ban. „Nincs pon tos in for má ci ónk az ál la mi könyv ter -

jesz tés 2500 pél dá nyá ról.” Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da

Osz tály mun ka tár sá nak, Mona Gyu lá nak fel jegy zé se.

1972. áp ri lis 1. MOL M-KS-288. 36. cs. 24. õ. e. 162. p.

139 „A szer zõ igen csak túl ér té ke li az SZKP XXII. Kong -

res  szu sá nak je len tõ sé gét, po zi tív sze re pét és Hrus csov

te vé keny sé gét […] Ér té ke lé se után ne he zen ért he tõ meg,

mi ért ke rült sor Hrus csov le vál tá sá ra, s mi ért kel lett har -

cot hir det ni a szub jek ti viz mus el len 1964 ok tó be ré ben,

va la mint mi ért vált új ra szük sé ges sé a ve ze tés kol lek ti vi -

tá sá nak erõ sí té se. Hrus csov le vál tá sá nak is mer te té sé nél a

szer zõ tá vol ról sem olyan »objektív«, mint a sztá li ni sze -

mé lyi kul tusz el íté lé se kor.” Fel jegy zés Dol má nyos Ist ván

köny vé rõl. 1972. már ci us 17. Uo. 156. p.

140 Karsai–Somlyai szerk. (1970).

312 STANDEISKY ÉVA

09Standi.qxd:09Standi.qxd  9/24/10  8:38 PM  Oldal 312



né az ér dek lõ dést a kö tet iránt, ami kül po li ti kai bo nyo dal mak hoz ve zet het: va gyis ki -
vál ta ná a szov je tek ros  szal lá sát. Sza bó sze rint csak elv sze rû vi tá val le het har col ni az
an ti mar xis ta né ze tek el len, ter mé sze te sen, ha párt uta sí tást kap, le ál lít ja a köz lést.141

A le vél ne héz hely zet be hoz hat ta Aczélt: egy szer re tûnt ben ne az ad mi niszt ra tív meg -
ol dá sok pár to ló já nak és az an ti mar xis ták vé del me zõ jé nek. Egyik sem le he tett kel le -
mes ér zés. 

Kez de tét vet te egy hos  sza dal mas, ál la mi és párt vo na lon egy aránt fu tó pro ce dú ra.
Egy köz bül sõ ál lo más ról ab ból az em be ri han gú fel jegy zés bõl ér te sül he tünk, amely nek
azo no sít ha tat lan alá író ja nem ja va sol ta a szer kesz tõi ho no rá ri u mok vis  sza vo ná sát:
„A tel jes ös  szeg hez ké pest, 481 ezer fo rint hoz vi szo nyít va a 41 250 fo rint [ho no rá ri -
um] ele nyé szõ ös  szeg. És ha a vál lal ko zás más fe le lõ se meg ús  sza az ügyet egy dor gá -
lás sal, il let ve egy egyéb ként is el ha tá ro zott nyug dí ja zás sal, ak kor mél tány ta lan len ne
a szer kesz tõk kel a párt fe gyel mi mel lett még a ho no rá ri u mot is vis  sza fi zet tet ni. A bün -
te tés és a fe le lõs ség így sem fog arány ban áll ni, hi szen a [Mû ve lõ dés ügyi] Mi nisz té ri -
um ál tal szer ve zett bu li ért így is má so kon lesz el ver ve a por. Leg jobb lesz az egész ügyön
mi nél elõbb túl lenni.”142 A vég kö vet kez te tés azon ban egy ér tel mû en el ma rasz ta ló volt:
„A könyv meg en ged he tet len, torz ké pet ad a felszabadulásról.”143

A Sors for du ló nak ugyan az lett a sor sa, mint Dol má nyos kö te té nek: áru sí tá sát
meg til tot ták, a könyv tár ba ke rült pél dá nyo kat zárolták.144

A Sors for du ló ese te pél da ar ra, hogy a po li ti kai for du la tok hogy te het nek tönk -
re egy ígé re tes nek in du ló tu do má nyos-szak mai kez de mé nye zést. A do ku men tum kö -
tet ter ve ugyan is 1965-ben me rült fel, ami kor még a Szov jet uni ó ban is le het sé ges volt
ad dig ta bu nak szá mí tó té má kat ku tat ni. A Szov jet uni ó tól füg gõ or szá gok ba mind a
po zi tív, mind a ne ga tív vál to zá sok egy bi zo nyos idõ el tel té vel gyû rûz tek be, s még
hos  szabb idõ be telt, amíg a szak mai in téz mé nyek hi va ta lo san is al kal maz kod tak az új
vo nal hoz. A fá zis el to ló dás 1972 ele jén azt ered mé nyez te, hogy az újradogmatizálódás
meg foj tot ta a bá tor ta la nul ki bon ta koz ni kez dõ je len kor ku ta tást.

Dol má nyos köny vé nek sor sa más ta nul sá gok kal is szol gál. Be bi zo nyo so dott,
hogy a Szov jet uni ó ról még ke vés bé le het mar xis ta szel le mû ér té ke lõ mun kát ír ni,
mint Ma gyar or szág ról. A tör té nész a hat va nas évek be li kom mu nis ta re form szel le mi -
ség je gyé ben ír ta meg köny vét, ami a het ve nes évek ele jé re ide jétmúlt tá vált. Ma gyar -
or szá gon a kom mu nis ták egy ré szét – és szá mos nem kom mu nis ta ér tel mi sé git is –
el ked vet le ní tet te a kon zer va tív for du lat.
Azok nak a szá ma vi szont egy re nõtt, akik
egyet ér tet tek a szov jet uni ó be li ke mé nye -
dés sel. Mi vel õk az aktuálpolitikához és az
aktuálideológiához kö tõd tek, ked ve zõbb
po zí ci ó ban vol tak, mint a „hruscsovisták”.

A Nép sza bad ság 1971. no vem ber 7-i
szá má ban kri ti ka je lent meg Dol má nyos
köny vé rõl, amely „hruscsovista” szer zõ tol -

141 Sza bó Bá lint le ve le Aczél György nek. 1972. már ci us 20.

MOL M-KS-288. 36. cs. 24. õ. e. 158–160. p. A re cen zió

még is meg je lent: Strassenreiter (1972) 184–192. p. 

142 1972. má jus 15. MOL M-KS-288. 36. cs. 24. õ. e. 58. p. 

143 1972. áp ri lis 12. Uo. 199. p.

144 Az Ál la mi Könyv ter jesz tõ Vál la lat el szá mo lá sa sze rint

1971. ok tó ber 21-ig 720 pél dányt ad tak el a hoz zá juk ke rült

2500-ból. Uo. 186. p.
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lá ból szár ma zott. E. Fe hér Pál ma ra dék ta la nul di csér te a köny vet, ami egyik el in dí tó ja
le he tett a tá ma dás so ro zat nak, amely nek egyik ál lo má sá ról – Sza bó Bá lint le ve lé rõl –
már szó esett. A re cen zens az zal pró bál ta tá mad ha tat lan ná ten ni a köny vet, hogy Dol -
má nyos mû vét egy szov jet tör té nész, Sztyepan Veszelovszkij mun ká i val ál lí tot ta pár -
hu zam ba. A szov jet nagy kö vet ség mun ka tár sa így re a gált a mél ta tás ra: „A Nép sza -
bad ság ban meg je lent kri ti ka na gyon fel di csér te a köny vet és a szer zõ mód sze rét, azt
ugyan is, hogy nem mai szem mel, ha nem az adott tör té nel mi ese mé nyek tük ré ben, az
ak ko ri idõk szem üve gén ke resz tül vizs gál ta a tör tén te ket. Ez a meg ál la pí tás ne he zen
len ne véd he tõ. A kri ti ká ban hi vat koz nak szov jet tör té nész re, csak ar ról fe led kez tek
meg, hogy Veszelovszkijt éles kri ti ka ér te hely te len, egy ol da lú tör té ne lem szem lé le te mi -
att, s hogy nem a SZU-ban él, va la hol Nyu ga ton ágál a SZU ellen.”145

A „li be rá lis” párt köz pont be li ek nek
ez eset ben kön  nyû volt be bi zo nyí ta ni uk,
hogy a Veszelovszkijra vo nat ko zó ál lí tás
téves,146 a szov jet párt köz pont ból szár ma -
zó kri ti ká ra azon ban kény te le nek vol tak
„épí tõ en” is re a gál ni. A párt köz pont két
osz tá lya (az agi tá ci ós és pro pa gan da, il let -
ve a kul tu rá lis osz tály) je len tést ké szí tett,
ame lyet a KB két tit ká ra – Aczél György és
Óvá ri Mik lós – ha gyott jó vá. Eb ben véd ték
a mun dér be csü le tét, ugyan ak kor ígé re tet
tet tek ar ra, hogy a jö võ ben a Szov jet uni ót
érin tõ kér dé sek ben kö rül te kin tõb ben jár -
nak el, va gyis há rom év vel a vi szony la g
en ge dé keny  tu do mány po li ti kai irány el vek
megjelenése után új ra kor lá toz ták a tu do -
má nyos szabadságot.147

ÖS  SZEG ZÉS

A dik ta tú rák sa ját ja, hogy az en ge dé keny ség és a ke mény ség hos  szabb-rö vi debb ide -
ig vált ja egy mást. Túl élé si le he tõ sé ge ik ki me rül nek, és bom lás, ha nyat lás lesz a sor -
suk. Ugyan ezek a fo lya ma tok ját szód nak le azok ban az or szá gok ban is, ame lyek kény -
te len-kel let len kö tõd nek egy dik ta tó ri kus or szág hoz. 

A má so dik vi lág há bo rú ban ara tott gyõ ze lem to vább erõ sí tet te Sztá lin ha tal mát,
aki rö vid lát szat de mok ra ti zá lás után ott foly tat ta, ahol ab ba hagy ta. A ter ror oly nagy
mér té kû, ha tá sa oly szé les kö rû volt, hogy a sztá li niz mus bû ne i nek fel tá rá sa után már
nem le he tett ugyan azo kat a bû nö ket új ra ugyan olyan bru ta li tás sal el kö vet ni. A Sztá -
lin ha lá la utá ni reparációs for du la tot kö vet te egy újabb vis  sza ren de zõ dés, amely vol -

145 Az SZKP KB Kül ügyi al osz tály ve ze tõ je, „Moszin elv -

társ ész re vé te le, ame lyet moszk vai nagy kö vet sé günk jut -

ta tott el az [MSZMP] KB Kül ügyi Osz tá lyá ra”. 1972. ja nu -

ár 26. MOL M-KS-288. 36. cs. 24. õ. e. 202. p.

146 Szov jet for rá sok ra hi vat koz va ír ták: „Veszelovszkij

szov jet aka dé mi kus 1952-ben meg halt. 1946-tól a Szov jet -

unió Tu do má nyos Aka dé mi á já nak tag ja volt. A Nép sza -

bad ság ban kö zölt idé zet for rá sa Veszelovszkij aka dé mi -

kus nak a Szov jet uni ó ban post mortem, 1965-ben ki adott

köny ve, mely ben Ret te gett Iván ko rá nak ese mé nye it tár -

gyal ja.” Az idé zet bõl is ki kö vet kez tet he tõ, hogy a tu dós

Sztá lin ural ko dá sá nak utol só éve i ben kegy vesz tett volt, és

re ha bi li tá lá sá ra a hat va nas évek kö ze pén ke rült sor, va gyis

Veszelovszkij a „brezsnyevscsina” ide jén új ra tá mad ha tó -

vá vált – a szov jet és ma gyar „ma ró di ak” jó he lyen ke res -

gél tek, csak ügyet le nül ér vel tek. Uo. 201. p.

147 Uo. 198–201. p.
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ta kép pen egy las sú bom lá si fo lya ma tot in dí tott el. Ezek a hul lám zá sok ha tot tak a kul -
tu rá lis élet re is. Az el lent mon dás ok kal ter hes új já szü le tés idõszaka (1953–68) utá ni
év ti ze dek mû vé sze ti tö rek vé se it a ki me rü lõ ha ta lom már kép te len volt a ré gi dik ta tó -
ri kus mód sze rek kel meg sem mi sí te ni, il let ve kor dá ban tar ta ni. Ma gyar or szág csu pán
né hány évig szen ved te a ter ro risz ti kus párt ál la mi dik ta tú rát. A rá erõl te tett szov jet
kul tu rá lis sé mák 1953-tól fo ko za to san ele nyész tek – a hat va nas évek re már nyo muk is
alig ma radt. Ami he lyet te lett – a kor lá to zott sza bad ság de mo ra li zá ló, hosszú évek re
el hú zó dó ál la po ta.

A Szov jet uni ó ban a brezsnyevi idõk az iro dal mi nyil vá nos ság to váb bi szû kü lé sét
hoz ták, sza po rod tak a re ni tens nek ítélt ér tel mi sé gi ek kel szem be ni ha tó sá gi fel lé pé sek
(kény szer pszi chi át ri ai ke ze lé sek!), a cen zú ra, a til tá sok, kor lá to zá sok kö vet kez té ben
kény sze rû vi rág zás nak in dult a dis  szi densiro da lom. Az 1968-as cseh szlo vá ki ai be avat -
ko zás so ka kat ki áb rán dí tott a lé te zõ szo ci a liz mus ból a Szov jet uni ó ban és a csat lós or -
szá gok ban. Szín re lép tek a rend szer pár ti na ci o na lis ták, akik kö zül szá mo san an ti sze -
mi tiz mu suk nak is han got adtak.148 Ma gyar or szá gon ezt az új trend éve kig csu pán át -
té te le sen ér vé nye sült: a ha ta lom igye ke zett vis  sza fo got tan fel lép ni a ba los és a job bos
el haj lók el len, nem tá mad ta ag res  szí ven a tu do mány és a mû vé szet újí tó it. El len tét ben
a szov jet gya kor lat tal, az emig rán sok szá má nak gya ra pí tá sa he lyett a ká dár iz mus sal
meg bé kü lõk ha za édes ge té sén fá ra do zott. Lét ér de ke volt, hogy fenn tart sa a tár sa dal -
mi bé két. A kul tú ra, a mû vé sze tek irá nyí tói va ló já ban két tûz kö zé ke rül tek: meg kel -
lett fe lel ni ük a bi ro dal mi el vá rá sok nak és az egé szen más jel le gû al ko tói igé nyek nek.
Hos  szú éve kig ügye sen la ví roz tak e két pó lus kö zött. A las san tu da to su ló csõd ak kor
kö vet ke zett el, mi kor sa ját po li ti kus tár sa ik he lyez ked tek szem be ve lük, a nagy al ko tók
pe dig, akik re szö vet sé ges ként hi vat koz hat tak, meg hal tak, ki öre ged tek. A fi a ta labb ge -
ne rá ci ó kat vi szont már nem igen ér de kel ték az idõ seb bek ön fel ál do zás ként kom men -
tált erõfeszítései.149 Egy re me ré szeb bek let tek: ez olyan ad mi niszt ra tív in téz ke dé sek
meg ho za tal ára ösz tö nöz te a ha ta lom bir to ko sa it, ame lyek tõl ad dig el ha tá rol ták ma gu -
kat, és ame lyek a szov jet mód sze rek re em lé kez tet tek (rend õri zak la tás, bel ügyes meg -
fi gyel te tés, bí ró sá gi per, kül föld re kény sze rí tés). A ha tal mon lé võk im már az zal sem
csi tít hat ták az elé ge det len ke dõ ket, hogy Ma gyar or szá gon, „a leg vi dá mabb ba rakk -
ban”, sok kal sza ba dabb az élet, mint a Szov jet uni ó ban. 

A het ve nes évek ele jé re Ma gyar or szá gon egy faj ta patt hely zet jött lét re: a nö vek võ
fe szült ség a „rend pár ti ak és a re form pár ti ak” (Józsa Pé ter kifejezése)150 kö zött 1973–
74-ben az elõb bi ek fe lül ke re ke dé sé vel vég zõ dött. Mind ez elég gé ne ga tí van ha tott a
kul tú ra (párt- és ál la mi) irá nyí tá sá ra. 

148 V. ö. Eggeling (1999). Kü lö nö sen a 236 és a 237. ol da -

lon ta lál ha tó ös  sze fog la lás.

149 Aczél György pá lyá já nak ér té ke lé se kor ha son ló kö vet -

kez te tés re jut Ré vész (1997). 

150 Józsa (2001) 42–68. p.
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PÉ TE RI GYÖRGY

PIRRUSZI GYÕ ZE LEM
A „MEGÉV-ÜGY” ÉS A PO LI TI KAI STÍ LUS VÁL TO ZÁ SA 

A HOS  SZÚ HAT VA NAS ÉVEKBEN*

„Meg kell ál la pí ta ni, hogy a MEGÉV-ügy a párt mun ká ban és az ál la mi mun ká ban min den na pos
ügyek kö zül dön tõ en azért emel ke dett ki, és nö ve ke dett ha tal mas ten ge ri kí gyó vá, mert egyes ve ze -
tõ elv tár sak né zet el té ré se i ket nem a jól sza bá lyo zott, párt sze rû úton, ha nem funk ci ó juk ban rej lõ
ha tal mi be fo lyá su kat fel hasz nál va, egy ol da lú an akar ták »rendezni«.”

(Ká dár Já nos: Je len tés a Po li ti kai Bi zott ság nak a „MEGÉV-ügy”-rõl, Bu da pest, 1973. no vem ber 8.)

LE HET SÉ GES-E PO LI TI KAI BOT RÁNY AZ ÁL LAM SZO CI A LIZ MUS BAN?
Az 1948 és 1989 kö zöt ti ma gyar po li ti kai élet fló rá já ban (vagy fa u ná já ban?) a bot rány
mint ha egy ki ha lás ra ítélt faj lett vol na – kü lö nö sen a meg újult élet erõ azon lát vá nyos
bi zo nyí té ka i val ös  sze vet ve, ame lye ket az 1989 utá ni posztszocialista éra szol gál ta tott
és min den bi zon  nyal szol gál tat majd a jö võ ben is. Ezt az államszocialista extinkciót a
po li ti ka tu do má nyi iro da lom nem meg ma gya rá zan dó és do ku men tá lan dó em pi ri kus
tény ként, de struk tu rá li san-lo gi ka i lag adott, „tör vény sze rû” je len ség ként re giszt rál ta,
ki je lent ve, hogy „po li ti kai bot rá nyok csak li be rá lis de mok rá ci ák ban lehetségesek”.1

Az ér ve lés ki in du ló pont ja az, hogy a li be rá lis de mok rá cia az egyet len po li ti kai re zsim,
amely a ma gán- és a nyil vá nos (köz éle ti) szfé ra kö vet ke ze tes el ha tá ro lá sá ra épül,
szem ben a totalitarista és te kin tély el vû dik ta tú rák kal, ahol e ha tár vo na lat prog ra -
matikusan fel szá mol ják. A li be rá lis de mok rá ci á ban le gi tim po li ti ka csak is a nyil vá nos
szfé rá ban le het sé ges, s a po li ti kai te vé keny ség nek nyi tott nak, át lát ha tó nak és a kö -
zön ség szá má ra hoz zá fér he tõ nek kell len nie – e kö ve tel mé nyek ki tün te tett sze re pet
ad nak a po li ti kai fo lya mat szi go rú sza bá lya i nak, nor má i nak, tör vé nyes el já rá sa i nak s
ezek tisz te let ben tar tá sá nak. A ha ta lom gya kor lá sá nak „át vi lá gí tá sa”, bir to ko sa i nak
rend sze res „el szá mol ta tá sa”, nyil vá nos el len õr zé se per sze el len tét ben áll a ha ta lom
lo gi ká já val – az zal a ten den ci á val, amely (ép pen a „ha té kony” ha tal mi gya kor lat ér -
de ké ben) a po li ti kai fo lya ma tot pri va ti zál ja, „tit ko sít ja”, s a köz szá má ra hoz zá fér he -
tet len né te szi. Ez zel szem ben a le gi tim, tör vé nyes pro ce dú ra lo gi ká ját kö ve tõ po li ti -
kai te vé keny ség a köz élet ke re tei kö zött fo lyik, nyílt, s a po li ti kai kö zön ség szá má ra
hoz zá fér he tõ, ál ta la el len õriz he tõ. A po li ti kai bot rány lé nye ge e fel fo gás sze rint nem
az ap ró por nog ra fi kus rész le tek ben rej lik, ha nem a le gi tim tör vé nyes pro ce dú rát sem -
mi be ve võ hatalomgyakorlásban.2

Markovits és Silverstein té zi se a li be -
rá lis de mok rá cia és a po li ti kai bot rány
szük ség sze rû szim bi ó zi sá ról tel je sen lo gi -
kus. Ki fo gá som in kább az el len van, hogy
esszencializálják a le gi tim tör vé nyes pro -
ce dú rát („due process”), no ha itt nem va -
la mi is ten ad ta, a kul tu rá lis-tör té ne ti kon -
tex tu son kí vül és fe lett ál ló je len ség rõl,

* Köszönettel tar to zom Mark D. Pittawaynek, Rainer M.

Já nos nak és Var ga Zsu zsan ná nak a ta nul mány ko rai vál -

to za tá nak gon dos el ol va sá sá ért és szá mos ta nul sá gos meg  -

jegy zé sü kért.

1 Introduction: Power and Process in Liberal Democ ra -

cies. In Markovits–Silverstein eds. (1988) 6. p.

2 Markovits–Silverstein eds. (1988); Thompson (2000). 

318 PÉTERI GYÖRGY



ha nem ép pen egy tör té ne ti-tár sa dal mi konst ruk ci ó ról (és kon ven ci ó ról) van szó. Már -
pe dig, ha egy illiberális po li ti kai re zsim ben lé te zik a ha ta lom kö re i ben el fo ga dott,
ural ko dó fel fo gás ar ról, hogy mi a „due process”, ak kor a po li ti kai bot rány le he tõ sé gét
ilyen re zsi mek ben sem le het ki zár ni.

A kom mu niz mus ká dá ri kor sza ka
Ma gyar or szá gon ilyen szem pont ból kü lö -
nö sen ér de kes, hi szen itt a hat va nas évek -
ben meg iz mo so dó „szo ci a lis ta tör vé nyes -
ség”-dis kur zus fõ funk ci ó ja pon to san egy
a párt ál la mi ap pa rá tu so kon be lül ér vé nye -
sí ten dõ ilyen „due process” de fi ní ci ó ja és
ér vé nye sí té se volt! Per sze a li be rá lis de -
mok rá cia le gi tim tör vé nyes pro ce dú rá já -
nak nor mái a ha ta lom bir to ko sa it a szé les
ál lam pol gá ri nyil vá nos ság hoz va ló vi szo -
nyuk ban kö te lez ték. Ez zel szem ben a Ká -
dár-kor szak szo ci a lis ta tör vé nyes sé ge csak
a kom mu nis ta po li ti kai mo no pó li um ke -
re tei kö zött igye ke zett a párt ál la mi ha ta -
lom kü lön bö zõ ága za ta i nak mun ka meg -
osz tá si vi szo nyát rög zí te ni a „tör vé nyes és
le gi tim el já rás” fo gal má ban – s így pró bál -
ta meg gá tol ni, hogy bár mely ap pa rá tus be -
li ha tal mi ág/po zí ció kép vi se lõi a ha ta lom -
mal vis  sza él je nek. A „ha ta lom lo gi ká ja” és
a „due process” lo gi ká ja kö zöt ti fe szült ség
így itt is ér vé nyes, s a po li ti kai bot rány (a
ha ta lom gya kor lá sa a le gi tim el já rás sza bá -
lya i nak fel rú gá sá val) ép pen úgy le het sé -
ges, mint a li be rá lis demokráciában.3

AZ 1968 UTÁ NI KON ZER VA TÍV OF FEN ZÍ VA ÉS A MEGÉV-ÜGY
Elõ já ték: a Nép sza bad ság le lep le zi az „alat tom ban ter jesz ke dõ ka pi ta liz must”

1972. áp ri lis 26-án Sza mo si Kár oly, a Nép sza bad ság szer kesz tõ bi zott sá gá nak he lyet tes
ve ze tõ je át kül dött Biszku Bé lá nak egy 15 ol da las ös  sze fog la ló fel jegy zést a ma gyar gaz -
da ság ban ta pasz tal ha tó „vis  szás je len sé gek rõl”. A fel jegy zés Sza mo si sze rint két év
ta pasz ta la ta it ös  sze gez te – eze ket a Nép sza bad ság ál tal meg írt vagy más hol nyil vá nos -
ság ra ho zott „ügyek” vizs gá la ta, „bo nyo lí tá sa” so rán szerezték.4 A Nép sza bad ság
di ag nó zi sa nem adott okot a párt ka to nák nak a de rû lá tás ra – sze rin tük az új gaz da sá gi
mechanizmusnak5 és a párt ál la mi szak ap pa rá tu sok tét len sé gé nek kö szön he tõ en a

3 Tel je sen egyet ér tek John B. Thompsonnal, aki Marko -

vits és Silverstein po li ti kai bot rány-de fi ní ci ó ját in do ko lat -

la nul rest rik tív nek tart ja. Thompson sze rint nem csak a

ha ta lom mal va ló vis  sza élés le het a po li ti kai bot rány alap ja

(ezt in kább a po li ti kai bot rány egyik al fa já nak, a „ha tal -

mi bot rány nak” te kin ti), de ab ban is el tér a vé le mé nye,

hogy po li ti kai bot rány sze rin te nem csak li be rá lis de mok -

rá ci á ban le het sé ges, no ha a li be rá lis de mok rá cia két ség te -

le nül az a po li ti kai rend szer, amely a leg kö vet ke ze te seb -

ben in téz mé nye sí ti és ér vé nye sí ti a „due process” nor má -

it és sza bá lya it. Vö. Thompson (2000) 93–96. p. Ugyan ak -

kor a je len ér ve lés sel ar ra sze ret nék rá mu tat ni, hogy

Markovits és Silverstein de fi ní ci ó já nak ke re tei kö zött ma -

rad va is ala pos okunk van ezen rest rik ci ók fel ol dá sá ra.

4 A gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek kel kap cso la tos te vé -

keny sé günk né hány ta pasz ta la ta. A fel jegy zés Biszku Bé -

lá nak cím zett, 1972. áp ri lis 26-i kí sé rõ le ve lé ben Sza mo si

Kár oly a kö vet ke zõ ket ír ta: „Mel lé kel ten kül döm a ko ráb -

ban kért [!] és a szer kesz tõ ség kol lek tív ta pasz ta la tai

alap ján ké szült ös  sze fog la lón kat. […] Az ös  sze fog la ló val

az a cé lunk, hogy rá irá nyít suk a fi gyel met né hány olyan

je len ség re, ame lyek ká ro san be fo lyá sol ják szo ci a lis ta fej -

lõ dé sün ket, ir ri tál ják köz vé le mé nyün ket.” MOL M-KS-

288. f. 31/1972/1. õ. e.

5 Hang sú lyo zan dó, hogy az ös  sze fog la ló az új gaz da sá gi

me cha niz must, a re for mo kat nem tá mad ta nyíl tan – ez
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szo ci a lis ta gaz da ság és tár sa da lom élet ve szély be ke rült. Ter jed a kor rup ció a vál la la -
tok és té e szek kap cso la ta i ban, ahol ve ze tõk és be osz tot tak jog ta lan egyé ni ha szon ra
tesz nek szert. Rá adá sul „az élet leg kü lön bö zõbb te rü le te in a ma gán szek tor a szo ci a -
lis ta szek tor mö gé búj va, an nak lep lé ben lép fel, tesz szert óri á si be vé te lek re”. A je -
len tés írói ál lí tó la gos vis  sza tar tott adók kap csán „ál lam el le nes [!] csa lás ról” be szél nek,
s egyik konk rét vád juk az, hogy „a Hermesz ÁFÉSZ lep le alatt nagy ka pi ta lis ta [!] üzé -
rek te vé keny ked nek”. A „nagy ka pi ta lis ta” ki fe je zés a je len tés ben több he lyütt sze re -
pel. Az omi nó zus „lánc ke res ke dés” ki fe je zés hasz ná la tá tól sem ri ad nak vis  sza, töb bek
kö zött a „mos lék bot rány” felemlítésekor.6 A ka pi ta lis ta rák fe ne ter je dé sé ért rész ben
a jo gi sza bá lyo zás hi á nyos sá ga it tet ték fe le lõs sé, rész ben a gaz da sá gi bûn ül dö zé si ap -
pa rá tus (rend õr ség, Köz pon ti Né pi El len õr zé si Bi zott ság és he lyi Né pi El len õr zé si Bi -
zott sá gok) elég te len ka pa ci tá sát. De Sza mo si Kár oly és kol lé gái sze rint en nél sok kal
mé lyeb ben gyö ke re zett és ve szé lye sebb volt a kór va ló di oko zó ja: a párt ál la mi ap pa rá -
tu sok meg al ku vó en ge dé keny sé gé ben, il let ve nem egy eset ben a ka pi ta lis ta vi szo nyok
tér nye ré sét ki fe je zet ten tá mo ga tó po li ti ká já ban. A je len tés több he lyütt em lí ti és bí rál -
ja e ten den ci á kat. Ki fo gá sol ja, hogy az ún. „gaz da sá gi bûn ügyek ben” el já ró nyo mo -
zók „sok szor ál la mi és tár sa dal mi ve ze tõk el len ál lá sá ba üt köz nek”. A kri ti ka a leg fõbb
ügyészt is cél ba ve szi, aki nek „sze mé lyes ál lás pont ja egy vo nal lá lett, sú lyos gya kor -
la ti kö vet kez mé nyek kel” (ar ra utal va, hogy a leg fõbb ügyész, il let ve az ál ta la irá nyí -
tott ügyé szi ap pa rá tus nem volt haj lan dó kri mi na li zál ni, és kö vet ke ze te sen le ál lí tott a
rend õr ség ál tal kez de mé nye zett el já rá so kat olyan gaz da sá gi te vé keny sé gek el len, ame -
lyek nem üt köz tek jog sza bály ba). Szamosiék sze rint, mi köz ben az ügyé szi szer ve zet
„leg ali zál ta” a tör vény sér té se ket, az ága za ti gaz da sá gi irá nyí tó szer vek és ve ze tõ ik fe -
le lõs sé ge sem volt cse kély. Dimény Im rét, a Me zõ gaz da sá gi és Élel me zés ügyi Mi nisz -
té ri um ve ze tõ jét szin tén meg em lí tik név sze rint is, mert Dimény egy té vé in ter jú ban
he lye sel te, hogy egyes té e szek ki se lej te zett gé pe i ket ki lón kén ti áron el ad ják ma gán -
sze mé lyek nek, akik az tán – a gé pe ket ki ja vít va – bér mun kát vé gez nek ve lük a szö vet ke -
ze tek nek. Már pe dig Sza mo si Kár oly és elv tár sai szá má ra nyil ván va ló volt, hogy „A szo -

ci a lis ta ter me lé si vi szo nyok fel szá mo lá sát
[!] je len ti, ha a bér fu var, a gé pi bér mun ka
be vo nul új ra a me zõ gaz da ság ba”. A je len -
tés meg ál la pít ja, hogy a párt ál lam he lyi ha -
tal mi szer vei is ak tív ré sze sei vol tak a szo -
ci a lis ta gaz da ság el le ni kons pi rá ci ó nak.
Így például a bu da pes ti és vi dé ki vá ro si
ta ná csok egy re na gyobb szám ban ad tak
ki olyan ma gán ke res ke dõi en ge dé lye ket,
ame lyek nek Szamosiék sze rint sem mi sze -
re pük nem volt a la kos ság jobb el lá tá sá -
ban: „Pél dá ul: di vat áru ma gán ke res ke dõk,
dro gé ri ák nyíl nak a Bel vá ros ban. Mi szük -

a re form kon zer va tív bal ol da li op po zí ci ó já nak a hat va nas

és het ve nes évek ben mind vé gig jel lem zõ je ma rad. Ugyan -

ak kor sem mi két ség sem le het afe lõl, hogy mind az ösz  -

sze fog la ló, mind pe dig a Nép sza bad ság szer kesz tõ bi zott -

sá gá tól szár ma zó, ké sõbb be mu ta tan dó do ku men tu mok

olyan prob lé má kat konst ru ál nak és bí rál nak, ame lye kért

a re form po li ti ka volt vég sõ so ron a „fe le lõs”.

6 A mos lék bot rány fõ sze rep lõ je a Bel vá ro si Ven dég lá tó-

ipa ri Vál la lat szál lí tá si cso port ve ze tõ je volt, aki ro ko nai/

is me rõ sei ne vé ben meg vá sá rol ta a vál la lat tel jes „mos lék -

ter mé sét”, az tán je len tõs fel ár ral el ad ta disz nót hiz la ló

ma sze kok nak.
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ség van er re?” A je len tés írói a prokapitalista ap pa rá tu sok mel lett a tör vény ho zás
hi á nyos sá ga it sem mu laszt ják el meg em lí te ni. Ki eme lik, hogy az ipa ron kí vül esõ te -
rü le te ken meg ol dat lan a ma gán szek tor tör vé nyi kor lá to zá sa – itt sem az „ide gen mun -
ka erõ al kal ma zá sá nak mér té ke” („akár 1000 em bert is al kal maz hat egy ma gán vál lal ko -
zó!”), sem a ter me lé si/ér té ke sí té si vo lu men vagy az árak és ha szon kulcs ok nin cse nek
kor lá toz va. Az adó zás is tisz tá zat lan – „nem egy nagy ka pi ta lis ta [!] ter me lõ õs ter me -
lõ kis pa raszt ként adó zik, nem pe dig va lós jö ve del me után”. A ma gán tu laj don ba ve he tõ
szán tó föld nagy sá ga kor lá toz va van ugyan, de a dísz nö vény ker té sze te ké nincs. Ál ta -
lá ban meg ál la pít ják: „a nagy ka pi ta lis ták [!] a szo ci a lis ta szek tor min den elõ nyét ki -
hasz nál ják – csak 100 ft-ért be kell lép ni ük egy ÁFÉSZ-be”.

Ér de kes a do ku men tum ké sõb bi sor sa és fo gad ta tá sa is. Biszku Bé la az anya got
kom men tár nél kül át küld te Borbándi Já nos nak, a KB Ad mi niszt ra tív Osz tá lya ve ze tõ -
jé nek. Borbándi vis  sza írt Biszkunak, s le ve lé ben, mi köz ben nem ké tel ke dett bi zo nyos
vis  szás je len sé gek va lós sá gát il le tõ en, ki fo gá sol ta a bûn ül dö zõ szer vek „el tor zult
szem lé le té re” vo nat ko zó in szi nu á ci ó kat, az ügyész ség te vé keny sé gé nek egy ol da lú be -
ál lí tá sát. Han goz tat ta, hogy a fel lé pés a ha rá cso lás el len a leg több eset ben ered mé nyes,
s ahol nem, ott a prob lé ma for rá sa az, hogy az ügyek je len tõs ré sze bo nyo lult, nem -
csak jo gi, de köz gaz da sá gi szak ér tel met is igé nyel, to váb bá „kü lön bö zõ gaz da sá gi je -
len sé ge ket egyes ve ze tõk más-más mó don ítél nek meg”.7 Borbándit te hát nem tud ták
Szamosiék fel iz gat ni, nem ag gó dott a szo ci a lis ta gaz da ság ha zai sor sá ért. 

Szamosiék per sze nem ad ták fel a har cot – Biszku Bé lá nak ha ma ro san újabb
ügyet tá lal tak (a MEGÉV-ügyet), és 1972-es fel jegy zé sü ket 1974-ben új ra el küld ték a
párt köz pont ba, a Borbándi he lyé be lé põ
Rácz Sándornak.8 Rácz a fel jegy zést az zal
a mi nõ sí tés sel küld te át kol lé gá i nak sze -
mé lyes tá jé koz ta tás ra, hogy az „Na gyon
hasz nos, rend kí vül fi gye lem re mél tó anyag
még most is.”9 Borics Gyu la mun ka tár sa,
Czili Gyula10 vi szont nem így vé le ke dett –
sze rin te az anyag hem zse gett a tár gyi té ve -
dé sek tõl, s az egész fel jegy zés ab ban a
szel lem ben fo gant, amely sze rint em be re -
ket el le het ítél ni olyan „bûn cse lek mé nye -
kért”, ame lyek re jog sza bályt majd csak az
íté let hir de tés után fog nak al kot ni. Czili
sze rint a Nép sza bad ság szer kesz tõ bi zott -
sá gá ban „saj nos nem a sa ját mun ká juk kal,
ha nem egy se reg ál la mi szerv és ott dol go -
zó sze mély mun ká já val fog lal koz nak, még -
hoz zá olyan hang nem ben, mint ha azok ki -
zá ró lag el len for ra dal már ok, szak kép zet len

7 Borbándi Já nos: Fel jegy zés Biszku Bé la elv társ ré szé re,

1972. jú ni us 28. MOL M-KS-288. f. 31/1972/1. õ. e.

8 Borbándi Já nos 1974. már ci us 28-tól mi nisz ter el nök-he -

lyet tes ként Fe hér La jos mun ka te rü let ét vet te át (a fegy ve -

res erõk és igaz ság szol gál ta tás kor mány za ti fel ügye le te).

Rácz Sán dor Sza mo si Kár oly 1974. au gusz tus 17-én kelt kí -

sé rõ le ve lé vel kap ja meg „az ígért anya got”, a Nép sza bad -

ság szer kesz tõ bi zott sá gá nak 1972. áp ri li si fel jegy zé sét –

Uo.

9 Rácz Sán dor: Borics és Gál elv tár sak nak, 1974. ok tó ber 1.,

MOL M-KS-288. f. 31/1974/4. õ. e.

10 Dr. Czili Gyu la 1973-ban az ügyé szi ap pa rá tus ból ke rült

a Köz pon ti Bi zott ság Köz igaz ga tá si és Ad mi niszt ra tív Osz -

tá lyá ra, ahon nan al osz tály ve ze tõi rang ból ke rül to vább

1975-ben a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz, mint en nek he lyet tes

el nö ke és a Bün te tõ Kol lé gi um el nö ke (vö. Open Society

Archives, HU OSA Biographical Card Files, 300-40-6,

Box. nr. 3).
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idi ó ták len né nek. […] na gyobb meg fon tolt ság kell az ilyen faj ta bo nyo lult ügyek meg -
íté lé sé hez. Hely te len az, hogy a Nép sza bad ság egyes szer kesz tõi dön tõ bí ró ként lép -
nek fel, és po li ti ka i lag, jog po li ti ka i lag ál ta lá nos irá nyí tást akar nak ad ni a jog al kal ma -
zás szá má ra. Az anyag ép pen rend kí vü li szubjektivitásánál fog va al kal mas ar ra, hogy
han gu la tot kelt sen, meg té ves  szen ve ze tõ elvtársakat.”11

Fon tos re ak ció ez, nem csak a Rácz Sán dor-fé le re cep ci ó val szem be ni kont raszt,
s nem is a zá ró mon dat ban ol vas ha tó jo gos fi gyel mez te tés okán, ha nem azért, aho -
gyan Czili meg vé di a szak ap pa rá tu so kat a vá das ko dás sal szem ben, s egy ben hang sú -
lyoz za a szak mai kom pe ten cia és a szak ap pa rá tu sok au to nó mi á já nak je len tõ sé gét.
S Czili nem egy „ke rü le ti ügy vé di mun ka kö zös ség”, ha nem a köz pon ti párt ap pa rá tus
egyik ve ze tõ mun ka tár sa volt. 

A Nép sza bad ság fel jegy zé sé nek tör té ne te a kon zer va tív bal ol da li of fen zí va nem
egy fon tos, több más vo nat ko zás ban is je len tõs kö rül mé nyét vi lá gít ja meg. Az egyik
az, hogy a párt ál la mi ap pa rá tu sok je len tõs ré sze nem csak hogy nem volt „ve võ” a bal -
ol da li an ti ka pi ta lis ta de ma gó gi á ra, de ak tí van szem be is szállt ve le. És itt nem pusz -
tán a párt ál la mi ap pa rá tus gaz da ság irá nyí tás ban köz vet le nül sze re pet ját szó szek to rá -
ról van szó, ha nem olyan, ha gyo má nyo san a kon zer va tív bal ol dal ál tal do mi nált te rü -
le tek rõl is, mint az ügyé szi, il let ve bí rói ap pa rá tus, sõt a KB Köz igaz ga tá si és Ad mi -
niszt ra tív Osz tá lya. Ezt ha tá ro zot tan meg erõ sí ti az a má sik fon tos kö rül mény is, hogy
Biszku Bé la (a kon zer va tív of fen zí va egyik ve ze tõ sze mé lyi sé ge) a Nép sza bad ság ra és

nem az el len õr zé se alatt ál ló, „sa ját” párt -
ál la mi apparátusra12 tá masz ko dott a Sza -
mo si-fé le fel jegy zés elõ ál lí tá sá ban. Jog gal
vet he tõ fel a kér dés: mi ért nem az ad mi -
niszt ra tív osz tály ké szí tett egy össze ál lí tást
az il le té kes KB-tit kár ré szé re a „gaz da sá gi
bûn cse lek mé nyek” té má já ban? A Biszku és
Szamosiék kö zöt ti együtt mû kö dés vi lá go -
san tük rö zi a kon zer va tív bal ol da li po zí ci -
ók (köz pon ti párt- és ál la mi-kor mány za ti)
apparátusokon13 be lü li vi szony la gos gyen -
ge sé gét. Mint lát ni fog juk, Biszku Béla és
Sza mo si Károly együtt mû kö dé se a re form  -
kom mu nista ve ze tõk meg buk ta tá sá hoz
ve ze tõ MEGÉV-ügyben is fon tos sze re pet
ját szott.

11 Dr. Czili Gyu la: Fel jegy zés dr. Borics Gyu la elv társ nak,

1974. ok tó ber 8., MOL M-KS-288. f. 31/1974/4. õ. e.

12 Biszku Bé la PB-tag és az ad mi niszt ra tív te rü le te kért

fe le lõs KB-tit kár volt. Az õ el len õr zé se alá tar to zott a köz -

igaz ga tás (ta ná csok), a rend õr ség (BM) és igaz ság szol gál -

ta tás (ügyész ség, bí ró sá gok), va la mint a hon vé de lem.

13 Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy a kon zer va tív of fen zí -

va fo gad ta tá sa, kü lö nö sen a te rü le ti (me gyei, já rá si) párt -

szer ve ze tek ben, erõ sen vál to zó volt. Lát ni fog juk, hogy

az MSZMP bu da pes ti bi zott sá gá nak ap pa rá tu sá ban is

vol tak e ten den ci á nak je len té keny tá mo ga tói (pl. Nagy

Ri chárd). Var ga Zsu zsan na in for má ci ó já nak kö szön he tõ -

en tu dok a me zõ gaz da sá gi téeszel nö kök és fõ köny ve lõk

el len a het ve nes évek ben in dí tott pe rek hul lá má ról, me -

lyek so rán nyil ván va ló vá vált, hogy: „A he lyi (me gyei, já -

rá si) ap pa rá tu sok ban sok he lyütt volt fo ga dó kész ség a

kon zer va tív of fen zí va ide o ló gi á já ra.” De a me gyék kö zött,

sõt a me gyé ken be lül a kü lön bö zõ já rá sok kö zött is mar -

káns kü lönb sé gek mu tat koz tak e te kin tet ben. Lásd még

Var ga Zsu zsan na je len kö tet ben kö zölt ta nul má nyát. 
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A MEGÉV-ÜGY14

1972. szep tem ber 16-án a Me zõ gaz da sá gi Gép- és Al kat rész-ke res ke del mi Vállalat15

egyik osz tály ve ze tõ je (az MSZMP XV. ke rü le ti párt bi zott sá gá nak tag ja) be je len tést
tett a vál la lat igaz ga tó ja el len az il le té kes XV. ke rü le ti párt bi zott ság nál. A be je len tés
sze rint a vál la lat igaz ga tót ko ráb bi si ke rei és a fe lül rõl jö võ el is me ré sek „el ka pat ták”,
a vál la la tot egy re in kább ön ké nye sen, a „ve ze tõ kol lek tí vát” s an nak vé le mé nyét mel -
lõz ve és ko moly hi bá kat, mu lasz tá so kat el kö vet ve ve zet te. A be je len tés bûn cse lek mé -
nyek rõl is szólt: a vál la lat igaz ga tó a szo ci a lis ta ál la mi tu laj dont meg rö vi dít ve ját szott
át va gyon tár gya kat a vál la lat üz le ti és fel sõbb ha tó sá gi kap cso la ta i nak; to váb bá jog -
sza bály ok ba üt kö zõ kül ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tott. Ez utób bi vád ban a leg -
fon to sabb és egy ben a kü lön bö zõ párt ál la mi szer vek és ve ze tõk kö zött a leg több vi tá ra
okot adó moz za nat az volt, hogy a MEGÉV szét sze relt ál la pot ban ku ko ri ca csõ-tö rõ
adap te re ket im por tált a nyu gat né met Claas
cég tõl, ame lye ket „al kat rész ként” hoz tak
az or szág ba, majd itt ös  sze sze rel ték õket,
és ér té ke sí tet ték a ha zai pi a con. Ugyan ak -
kor Ma gyar or szá gon már folyt ha son ló ku -
ko ri ca tö rõ adap ter gyár tá sa az ak kor még
nem a MÉM, ha nem a KGM alá tar to zó
Bu da pes ti Me zõ gaz da sá gi Gép gyár ban, a
fran cia Braud cég li cen ce alap ján. A ma -
gát ad dig „pro fil gaz dá nak” tu dó BMG – kü -
lö nö sen mi u tán 1973–74-ben õk is a MÉM
(és a ME ZÕ GÉP Tröszt) irá nyí tá sa alá ke -
rül tek – erõ sen ér de kelt volt ab ban, hogy
a MEGÉV fel hagy jon a ter mé ké vel kon ku -
rá ló im port tal, és ezért min den kap cso la tát
moz gó sí tot ta is.

A XV. ke rü le ti párt bi zott ság el küld te
a be je len tést a ME ZÕ GÉP Tröszt ve zér -
igaz ga tó já nak, fe gyel mi el já rás le foly ta tá sát
ja va sol va. A tröszt nél 1972. ok tó ber 25-én
be fe je zett vizs gá lat meg ál la pí tá sa it, me -
lyek csak igen kis mér ték ben iga zol ták a
MEGÉV-igazgató el le ni vá da kat, a XV. ke -
rü le ti párt bi zott ság nem fo gad ta el. A párt -
bi zott ság el sõ tit ká ra 1972. no vem ber 29-én
Dimény Im re me zõ gaz da sá gi és élel me zés -
ügyi mi nisz ter hez for dult, az ügy ki vizs -
gá lá sát és a vál la lat igaz ga tó fel füg gesz té sét
ja va sol va. Dimény fel füg gesz tet te a vál la lat -

14 A MEGÉV-ügy alább kö vet ke zõ le írá sá nál el sõ sor ban

az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá nak 1973. no vem ber 13-i

zárt kö rû ülé sé nek do ku men tá ci ó já ra tá masz kod tam

(MOL M-KS-288. f. 5/623/1. õ. e.). E do ku men tá ci ón be lül

is el sõ sor ban az ügy tör té ne tét, egyes fej le mé nye it rész -

le te sen tag la ló Ös  sze fog la ló fel jegy zés a MEGÉV-ügyrõl

c. ira tot hasz nál tam. Az ös  sze ál lí tást a Nép sza bad ság

szer kesz tõ bi zott sá ga Biszku Bé la fel ké ré sé re ké szí tet te,

1973. au gusz tus 31-én kelt, és Sar lós Ist ván fõ szer kesz tõ,

Föl des Ist ván és Sza mo si Kár oly, a szer kesz tõ bi zott ság

he lyet tes ve ze tõi ír ták alá. Lásd még ugyan itt Biszku Bé -

la: Je len tés Ká dár Já nos elv társ nak, Bu da pest, 1973. ok tó -

ber 16. p. 3. 6. pont: „Au gusz tus vé gén […] Ké rés sel for -

dul tam a Nép sza bad ság hoz, hogy az ügy ös  sze füg gé se i -

rõl az is me re tek alap ján ad ja nak tá jé koz ta tást. Be te kin -

tés re be kér tem a nyo mo zó ha tó ság, az ügyész ség ira ta it.

Az ügy rõl ös  sze fog la ló je len tés ké szült, Sar lós, Sza mo si

és Föl des elv társ alá írá sá val. (Mel lé kel ve).” E ta nul mány

cél ja nem a MEGÉV-ügy egy „wie es eigentlich gewesen”

tí pu sú tör té ne té nek a re konst ruk ci ó ja, ha nem a po li ti kai

bot rány konst ruk ci ó já nak a ta nul má nyo zá sa. Ezért, mi -

köz ben em lé kez tet nem kell az ol va sót az itt re fe rált ira -

tok (nem utol só sor ban a Nép sza bad ság ös  sze ál lí tá sá nak)

egy ol da lú sá ga i ra, azt is hang sú lyo zom, hogy e ten den cia

je len tõ sé ge a je len dol go zat szem pont já ból vi szony lag

cse kély.

15 A MEGÉV a ME ZÕ GÉP Tröszt önál ló im port jog gal

ren del ke zõ ke res ke del mi vál la la ta volt.

PIRRUSZI GYÕZELEM 323



igaz ga tót de cem ber 4-én. A MÉM vizs gá la ta de cem ber 14-re fe je zõ dött be, s a vállalat -
igazgatót Váncsa Je nõ mi nisz ter he lyet tes vis  sza he lyez te ál lá sá ba. A vizs gá la ti je len tés
azt sejt et te, hogy a be je len tés a vál la la ti ve ze té sen be lü li fur ká ló dás ered mé nye, amit
sem a MEGÉV párt bi zott sá ga, sem pe dig a XV. ke rü le ti PB nem fo ga dott el.

1972. ok tó ber 20-tól, a fe gyel mi vizs gá la tok kal pár hu za mo san, a Bu da pes ti Rend -
õr-fõ ka pi tány ság bûn ügyi nyo mo zást foly ta tott a vál la lat igaz ga tó el len. A Nép sza bad -
ság fel jegy zé sé nek ké szí tõi sze rint a nyo mo zás mind a vál la lat igaz ga tó kor rup ci ós
cse  le ke de te it, mind pe dig a vál la lat te vé keny sé gé ben el kö ve tett kül ke res ke del mi és a
de vi za gaz dál ko dá si jog sza bá lyo kat, tör vé nye ket sér tõ cse lek mé nye ket „fel tár ta és rész -
le te sen do ku men tál ta”. A Leg fõbb Ügyész ség azon ban 1973. feb ru ár 22-én, Sza mo siék
ös  sze fog la ló ja sze rint „min den elõ ze tes vagy utó la gos in dok nél kül”, el vet te a BRFK
vizs gá la ti osz tá lyá tól az ügy va la men  nyi ira tát. 1973. már ci us 16-án a leg fõbb ügyész
uta sí tá sá ra a Fõ vá ro si Ügyész ség a BTK 60. §-a alap ján (bûn cse lek mény hi á nyá ban)
meg szün tet te az el já rást a MEGÉV igaz ga tó ja és tár sai el len.

Eköz ben a MEGÉV be je len tõi a XV. ke rü le ti párt bi zott ság gal egyet ér tés ben a
Nép sza bad ság hoz for dul tak. Elõ ze tes tá jé ko zó dás után, 1973. feb ru ár ele jén Sza mo si
Kár oly és Só lyom Jó zsef, a Nép sza bad ság új ság író ja, fel ke res te Nagy Ri chár dot, a bu -
da pes ti párt bi zott ság tit ká rát. E be szél ge tés alap ján Só lyom már ci us ele jé re el ké szült
Meg szó lal a lel ki is me ret cí mû cik ké vel. A cikk af fé le szo ci a lis ta re a lis ta tan me se: hõ -
sei a vál la la ti párt tit kár, a (ké sõbb be je len tést te võ) osz tály ve ze tõ és a párt ve ze tõ ség.
A „konf lik tust” e po zi tív hõ sök ví vó dá sa ad ja a be csü le tes ség, a lel ki is me ret (a párt
ha tá ro za ta i hoz va ló hû ség) és a vál la lat, il let ve a vál la lat ve ze tõ je irán ti lo ja li tás kö zött.
A ne ga tív hõ sök sze re pét a kor rupt vál la lat igaz ga tó és en nek kor rupt mi nisz té ri u mi
kap cso la tai ját szot ták. A tan me se ab ban kul mi nál és fe je zõ dik be, hogy „Meg szó lal
a lel ki is me ret” – a po zi tív hõ sök a ke rü le ti párt bi zott ság hoz for dul nak, hogy õk dönt -
sék el, ne kik vagy a kor rupt vál la lat igaz ga tó nak ad nak iga zat?!

A cikk fo gal maz vá nyát meg küld ték Venéczi Já nos nak (az MSZMP Köz pon ti El -
len õr zõ Bi zott sá ga tit ká rá nak), Nagy Ri chárd nak és „a tény anyag kül ke res ke del mi
vo nat ko zá sai el len õr zé se vé gett” Bí ró Jó zsef kül ke res ke del mi mi nisz ter nek. Nem két sé -
ges, hogy a fo gal maz vány szét kül dé se (mint a Nép sza bad ság más ha son ló ter mé ke ié)
kü lön bö zõ párt ál la mi ap pa rá tu sok hoz nem pusz tán a „té nyek el len õr zé sét” vagy a sem-
le ges in for má lást szol gál ták, ha nem leg alább an  nyi ra az újabb szö vet sé ge sek fel ku ta -
tá sát és moz gó sí tá sát.

No ha az ügyész ség 1973. már ci us 16-án meg szün tet te a MEGÉV el le ni BRFK-vizs -
gálatot, s an nak do ku men tá ci ó ját is el vet te a BRFK-tól, 1973. már ci us 22-én el ké szült
a BRFK ál tal fel kért szak ér tõk vizs gá la ta a MEGÉV kül ke res ke del mi te vé keny sé gé rõl.
Az anyag alap ján Bí ró Jó zsef fel je len tést tett a BRFK-n a MEGÉV igaz ga tó ja el len, ám
en nek nyo mán újabb nyo mo zás nem in dult. 

E cik cak kok hát te ré ben már a po li ti kai irá nyí tás csúcs sze rep lõi is fel buk kan tak.
A Nép sza bad ság a cik ket az 1973. már ci us 11-i szám mel lék le té ben ter vez te meg je len -
tet ni. Már ci us 8-án Fe hér La jos te le fo nált Sar lós Ist ván nak, és kér te a cikk le ál lí tá sát.
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A MEGÉV-ügyet „rend õr sé gi kon cep ci ó nak” ne vez te, s kö zöl te, hogy uta sí tást adott
a nyo mo zás és a ha tó sá gi el já rás azon na li meg szün te té sé re. Ugyan ezen a na pon a ME -
ZÕ GÉP Tröszt ve zér igaz ga tó ja le vál tot ta a MEGÉV igaz ga tó ját, s gaz da sá gi ta nács adói
poszt ra he lyez te a tröszt nél. 1973. már ci us 9-én Dimény Im re meg küld te a MÉM erõ -
sen kri ti kus fel jegy zé sét a Nép sza bad ság cik ké rõl Sar lós Ist ván nak, Biszku Bé lá nak,
Nyers Re zsõ nek és Óvá ri Mik lós nak. Egy nap pal ké sõbb Óvá ri kö zöl te Sar lós sal, hogy
– egy kö zel gõ párt vizs gá lat mi att – a cikk köz lé sé rõl csak ké sõbb lesz dön tés, egy elõ re
ne hoz za le a Nép sza bad ság.

Áp ri lis 6-án Sar lós, Sza mo si Kár oly és Föl des Ist ván hos  szabb be szél ge tést foly -
tat tak Nyers Re zsõ vel; a Nép sza bad ság sze rint en nek az volt a cél ja, hogy kon zul tál -
ja nak a MEGÉV-ügy ta nul sá ga i ról, és fel ves sék a MÉM és a ME ZÕ GÉP Tröszt fe le lõs -
sé gét. Ká dár nak ké szí tett je len té sé ben Nyers azt ír ta, hogy a meg be szé lé sen Sza mo si
vit te a szót, és ha mar ki de rült, hogy gaz da ság po li ti kai né ze tei ra di ká li san el tér nek az
övé tõl. 

Nyers Re zsõ és Fe hér La jos mind vé gig han goz tat ta, hogy fel lé pé sük nem a kor -
rup ció vé del mét szol gál ta, ha nem azt igyekeztek meggátolni, hogy a vál la lat igaz ga tó
el le ni kor rup ci ós vá dat és a MEGÉV kül ke res ke del mi te vé keny sé gé nek meg íté lé sét
össze kap csol ják. Az utób bi prob lé ma vé le mé nyük sze rint gaz da ság po li ti kai és nem
bûn ügyi kér dés volt. Ta lál ko zá suk kor Nyers kö zöl te Szamosiékkal, hogy ki vizs gál tat -
ja az ügyet. A KB Gaz da ság po li ti kai Osz tá lya 1973. áp ri lis 19-én fel jegy zést ké szí tett,
amely ben meg ál la pí tot ta, hogy a MEGÉV-ügyben nincs bûn cse lek mény. Ugyan ak kor
Nyers ma ga kez de mé nyez te a MEGÉV igaz ga tó já nak és a Kül ke res ke del mi Mi nisz té -
ri um egyik fõ osz tály ve ze tõ jé nek ki zá rá sát a párt ból – kor rup ció okán. Ez után a ki fe -
je zet ten gaz da ság po li ti kai vo nat ko zá sok vizs gá la tá ra a KB Gaz da ság po li ti kai Osz tá lya
Csiz ma dia Er nõ ve ze té sé vel bi zott sá got kül dött ki, Páles Gyu la (a Ma gyar Nem ze ti
Bank el nök he lyet te se), Akar Lász ló (pénz ügy mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ) és Szép
Já nos (a Ko hó- és Gé pi pa ri Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ je [?]) rész vé te lé vel. Ez a párt -
vizs gá lat alap ve tõ en a MEGÉV me zõ gaz da sá gi gép al kat részek im port jával kap cso la tos
te vé keny sé gét ta nul má nyoz ta, és 1973. jú ni us 20-i je len té sé ben meg ál la pí tot ta, hogy
a MEGÉV jog sze rû en, a nép gaz da sá gi ér de kek nek meg fe le lõ en járt el, s egy ben fel hív -
ta a Kül ke res ke de le mi Mi nisz té ri um és a MÉM ve ze tõ it, hogy rend sze res és köz vet len
kap cso la tok út ján pró bál ják idõ ben fel is mer ni, meg vi tat ni és kö zö sen meg ol da ni a
prob lé má kat, vi tás kér dé se ket.

A Csiz ma dia-fé le vizs gá lat je len té sét Biszku Bé la küld te meg Szamosiéknak, akik
1973. au gusz tus 31-i ös  sze fog la ló fel jegy zé sük ben az ös  sze sen 29 ol dal ból 19-et ar ra for -
dí tot tak, hogy a Gaz da ság po li ti kai Osz tály vizs gá la ti je len té sét meg ha zud tol ják, han -
goz tat va, hogy a je len tés „nem vizs gá la ti anyag, ha nem az ügy té nye i nek el fer dí té se;
nem ad vá laszt a leg lé nye ge sebb gaz da ság po li ti kai kér dé sek re”. E „leg lé nye ge sebb
kér dé sek” a kon zer va tív bal ol da li of fen zí va né hány is mert gaz da ság po li ti kai „sé rel -
mé re” utal tak. Egy részt ar ra, hogy az új gaz da ság irá nyí tá si rend szer ben a Kül ke res -
ke del mi Mi nisz té ri u mot mind ös  sze a funk ci o ná lis gaz da sá gi mi nisz té ri u mok egyi ké -
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nek te kin tik, pe dig a MEGÉV ese té ben „a KKM nem tár ca ként, ha nem ha tó ság ként,
még pe dig szo ci a lis ta ál la munk kül ke res ke del mi mo no pó li u má nak vé del me zõ je -
ként (ki eme lés – P. Gy.) lép fel.”16 Más részt pe dig az ag rár po li ti kai irá nyí tás (az „ag -
rárlobbi”) ha tal má ra: „Az el kö ve tett bû nök (mert azok) azt mu tat ják, hogy egye sek
azt hi szik, õk ál lam az ál lam ban, és el len õriz he tet le nül azt csi nál hat nak, amit akar -
nak.”17

Benkei And rás 1973. má jus 11-én Biszku Bé la fel szó lí tá sá ra meg küld te Biszkunak
a BRFK ál tal fel kért szak ér tõi bi zott ság je len té sét a MEGÉV jog sza bály ok ba üt kö zõ
ke res ke del mi te vé keny sé gé rõl. Ál lí tá sa sze rint Biszku ek kor tud ja meg, hogy Fe hér
La jos le ál lí tot ta a rend õr sé gi vizs gá la tot. Biszku fel szó lí tot ta Benkeit a vizs gá lat foly -
ta tá sá ra. Ez zel kb. egy idõ ben Fe hér La jos is hi vat ta Benkeit, és át ad ta ne ki a Gaz da -
ság po li ti kai Osz tály áp ri lis 19-i fel jegy zé sét az zal, hogy bûn cse lek mény nincs. 1973.
má jus 30-án a leg fõbb ügyész he lyet te se, Csen des Kár oly uta sí tást adott a BRFK-nak
a Bí ró-fé le fel je len tés alap ján a nyo mo zás ra, de meg til tot ta, hogy a ko ráb bi nyo mo zás
té má i val fog lal koz za nak, va gyis több vo nat ko zás ban meg erõ sí tet te a ko ráb bi ügyé szi
ha tá ro za tot. Az újabb nyo mo zás (a MEGÉV volt igaz ga tó ját sok ol da lú an ink ri mi ná ló)
ered mé nye i nek ös  sze fog la lá sát a BRFK jú ni us 30-án jut tat ta el az ügyész ség nek. 

Szénási Gé zát – aki Biszku Bé la ál lí tá sa sze rint két szer (feb ru ár 26-án és már ci -
us 16-án) ál lít tat ta le a MEGÉV-ügyben fo lyó rend õri/ügyé szi vizs gá la tot – szep tem ber
6-án fel kér te Biszku, hogy tá jé ko zód jon a MEGÉV-ügy ira ta i ban (ek kor már Biszku
ren del ke zé sé re állt a Nép sza bad ság erõ sen ten den ci ó zus, 29 ol da las ös  sze fog la ló je -
len té se is), majd mond jon vé le ményt. Szénási ok tó ber 8-án írás ban kö zöl te Biszkuval,
hogy õ a kül ke res ke del mi mi nisz ter ál tal a BRFK-nak kül dött fel je len tést bün te tõ jo -
gi lag alap ta lan nak te kin ti, s hogy szá má ra ez ügy ben per dön tõ a MÉM nyi lat ko za ta
(a Nép sza bad ság je len té sé rõl/cik ké rõl) és a KB Gaz da ság po li ti kai Osz tá lya ál tal vég -
re haj tott párt vizs gá lat je len té se. A prob lé má kat sze rin te a két mi nisz té ri um kö zöt ti
egyez te tés út ján kell meg ol da ni.

Biszku Bé la ez után nem sok kal, ok tó ber 16-án, je len tést írt Kádárnak.18 Ká dár
„vé le mé nyét [be avat ko zá sát] kér te”, mert az ügyet „be fe jez ni nem le he tett a be avat -
ko zá sok mi att. Ren det kell te rem te ni, hogy ha tás kö ri túl ka pá sok ne le gye nek”. Fe hér
La jos és Nyers Re zsõ sze re pé nek ed dig is mer te tett rész le te i hez Biszku még hoz zá tett
egy epi zó dot: „1973. jú ni us 19-én kö zöl te ve lem Benkei elv társ, hogy Nyers elv társ elõ -
zõ szom ba ton (16-án) nem hi va ta lo san bent járt a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány sá gon,
és ott be szél ge tést foly ta tott Csehik elv társ nál, Ti ha nyi elv társ je len lét ében Bí ró Sán -

dor fõ ka pi tány-he lyet tes sel. Ér dek lõ dött
a MEGÉV-ügy iránt Bí ró elv társ nál, aki kö -
zöl te, hogy a vizs gá lat fo lyik. Benkei elv -
társ tá jé koz ta tá sa sze rint Nyers elv társ kö -
zöl te: ma guk bi zo nyít sa nak csak, mi pe dig
meg ál la pí tot tuk, hogy az ügy nép gaz da sá -
gi ha szon nal járt.” Biszku ja va sol ta Fe hér

16 Sar lós Ist ván et al., Ös  sze fog la ló fel jegy zés a MEGÉV-

ügyrõl, 27. p. MOL M-KS-288. f. 5/623/1. õ. e. 

17 Uo. 28. p.

18 Biszku Bé la: Je len tés Ká dár Já nos elv társ nak, Bu da -

pest, 1973. ok tó ber 16., ré sze a PB 1973. no vem ber 13-i ülé -

se do ku men tá ci ó já nak, MOL M-KS-288. f. 5/623/1. õ. e.
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és Nyers „po li ti kai fe le lõs sé gét meg ál la pí ta ni”, az „ügy tisz tá zá sa ér de ké ben az el já -
rás nak sza bad utat en ged ni”, va la mint Szénási Gé zát, „aki is mé telt fi gyel mez te tés el -
le né re ma ga tar tá sán nem vál toz ta tott, al kal mas idõ pont ban fel men te ni, és he lyet te új
leg fõbb ügyészt ki ne vez ni”.

A MEGÉV-ügybe Biszku (és nem Fe hér vagy Nyers) von ta be Ká dárt, hogy „te -
gyen igaz sá got”. Fel te he tõ en ere de ti leg egy be szél ge tés ben in for mál ta, hi szen Ká dár nak
írt je len té se egy nap pal azu tán kelt, mi u tán Ká dár már írá sos je len tést kért Nyers tõl
és Fe hér tõl a MEGÉV-ügyben be töl tött szerepükrõl.19 Fe hér és Nyers így kez det tõl
fog va né mi „tem pó vesz tés sel” és hát rá nyos hely zet bõl vé de kez het ett. Biszku így ér -
het te el, hogy a fi gye lem köz pont já ban im már nem a MEGÉV te vé keny sé ge, ha nem
Fe hér La jos és Nyers Re zsõ bot rá nyos sze re pe állt – „bot rá nyos”, amen  nyi ben ha tal -
muk kal (vissza)élve le he tet len né tet ték a le gi tim tör vé nyes pro ce dú ra ér vé nye sí té sét.
Az ügy nek ezt a konst ruk ci ó ját Ká dár már ké szen kap ta Biszkutól (és Szamosiéktól) –
s ne ki így Fe hér ék el já rá sa ügyé ben, nem pe dig a MEGÉV-ügy va ló di tény ál lá sát il le -
tõ en kel lett dön tõ bí ró ként sze re pet vál lal nia. 

A MEGÉV ügye – a vál la lat igaz ga tó kor rupt cse lek mé nyei és kü lö nö sen a vál la -
lat meg kér dõ je le zett gép im port ja – ezen a pon ton el vá lik a MEGÉV-ügytõl. A vál la lat
ügyét a fel sõ po li ti kai ve ze té sen be lü li konf lik tus le zá rá sa kor a Po li ti kai Bi zott ság ha -
tá ro za ta alap ján a kor mány a Köz pon ti Né pi El len õr zé si Bi zott ság gal vizs gál tat ta ki.20

A KNEB 1974. már ci us 21-én 39 ol da las je len tés ben fog lal ta ös  sze a vizs gá lat ered mé -
nye it, több pon ton sú lyo san el ma rasz tal va a MEGÉV-et, en nek ve ze tõ it (bün te tõ jo gi
fe le lõs sé gü ket is meg ál la pít va), a ME ZÕ GÉP Tröszt ve ze tõ it s a Me zõ gaz da sá gi és
Élel me zés ügyi Mi nisz té ri um szak igaz ga tá si szer ve it. Eb bõl per sze a tör té nész nek
mes  sze me nõ kö vet kez te té se ket le von nia nem sza bad. Egy részt azért nem, mert egy
ir ra ci o ná li san agyon sza bá lyo zott gaz da sá gi rend szer ben a sza bá lyok meg sér té se az
ese tek nagy ré szé ben elõ fel té te le volt egy-egy ága zat vagy vál la lat ered mé nyes mû kö -
dé sé nek. A „nép gaz da sá gi lag hasz nos” vagy
„nép gaz da sá gi lag ká ros” pe dig meg le he tõ -
sen kép lé keny diskurzív konst ruk ci ók vol -
tak, me lyek nek min den ko ri de fi ní ci ó já ban
az ér de kel tek vi szony la gos ha tal mi po zí ci -
ó i nak jó val na gyobb sze re pe volt, mint
bár mi fé le „ob jek tív” kri té ri um nak. Így pél -
dá ul az ál ta lunk tag lalt eset ben is, hogy ne
fér jen két ség ah hoz, hogy a MEGÉV kül -
ke res ke del mi te vé keny sé ge va ló ban „nép -
gaz da sá gi ér de ke ket” sér tett, Biszku Bé la
te le fon út ján szin te min den na pos kap cso -
la tot tar tott fenn a vizs gá lat ide jén a vizs -
gá lat fe le lõs ve ze tõ jé vel, Pé te ri Ist ván nal,
a KNEB ál ta lá nos elnökhelyettesével.21

19 Lásd Fe hér La jos le ve lét Ká dár nak, Bu da pest, 1973. ok -

tó ber 16, ahol Fe hér Ká dár ok tó ber 15-i le ve lé re vá la szolt.

Uo.

20 A „jog ta lan kül ke res ke del mi te vé keny ség” és a „nép -

gaz da sá gi szer vek fél re ve ze té se ügyé ben” foly ta tan dó

vizs gá lat ra Fock Je nõ 1973. no vem ber 19-i le ve lé ben ké ri

fel a KNEB-et, Dabrónaki Gyu lá hoz, a KNEB el nö ké hez

írt le vél ben. A le vél, s a vizs gá lat do ku men tá ci ó já nak ja va

 ré sze a KNEB ira ta i ban ta lál ha tó. MOL XVII-2-a-d, 59–

60. d.

21 Pé te ri Ist ván sze mé lyes köz lé sei 1974 el sõ ne gyed év é -

ben. Em lé ke ze tem sze rint e te kin tet ben a „ké zi ve zér lés”

ki fe je zést is hasz nál ta an nak jel zé sé re, hogy a ká dá ri

„szo ci a lis ta tör vé nyes ség” a MEGÉV-ügy ezen utó já té ká -
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De mind ez már a MEGÉV-ügy utó tör té ne té hez tar to zik – hi szen a MEGÉV-ügy
mag vát a párt ál lam fel sõ ve ze té sén be lü li kon zer va tív bal ol da li és reformkommunista
cso por to su lá sok kö zöt ti po li ti kai konf lik tus ké pez te. E konf lik tus vett ok tó ber kö ze -
pé re olyan (a reformkommunista cso port szám ára ked ve zõt len) for du la tot, amely ben
a kon zer va tív bal ol da li ak egyik erõs em be re, Biszku Bé la be von ta Ká dár Já nost dön -
tõ bí ró ként az ös  sze üt kö zés be, ar ra hi vat koz va, hogy a reformkommunista ve ze tõk,
ha tal mi po zí ci ó i kat ki hasz nál va, a tör vé nyes-le gi tim el já rás sza bá lya it fel rúg va – te hát
bot rá nyos mó don – pró bál ták a MEGÉV ügyét a szõ nyeg alá se per ni.

Ká dár Po li ti kai Bi zott ság hoz írott je len té sé ben han goz tat ta, „a MEGÉV-ügy a
párt mun ká ban és az ál la mi mun ká ban min den na pos ügyek kö zül dön tõ en azért emel -
ke dett ki, és nö ve ke dett ha tal mas ten ge ri kí gyó vá, mert egyes ve ze tõ elv tár sak né zet -
el té ré se i ket nem a jól sza bá lyo zott, párt sze rû úton, ha nem funk ci ó juk ban rej lõ ha tal mi
be fo lyá su kat fel hasz nál va, egy ol da lú an akar ták »rendezni«.”22 Ká dár eh hez si e tett
hoz zá ten ni, hogy „a MEGÉV-ügy sem fa jult vol na el en  nyi re”, ha az in vol vált ve ze tõk
fi gye lem be vet ték vol na a ha son ló ese tek re ér vé nyes, 1957-ben a pár ton be lül ko di fi -
kált el já rá si sza bá lyo kat. Ezek sze rint: (1) Ha konk rét bûn ügyek ben vagy bün te tõ po -
li ti kai kér dés ben bi zony ta lan ság ural ko dik, vagy né zet el té rés van az il le té kes szer vek
ve ze tõi kö zött, ak kor a kér dést a párt köz pont ban mû kö dõ ún. Ko or di ná ci ós Bi zott -
ság elé kell vinni.23 Ha a bi zott ság ban nem tud nak egyet ér tés re jut ni, ak kor az el sõ
tit kár hoz, a Tit kár ság hoz, vagy/és a Po li ti kai Bi zott ság hoz kell for dul ni „el iga zí tá -
sért”. (2) Ká dár sze rint az MSZMP új já szer ve zé se óta az is sza bály, hogy a bûn ül dö zõ
és igaz ság ügyi szer vek nek s ezek ve ze tõ i nek konk rét bûn ügyek ben kül sõ be fo lyá so -
lás tól men te sen, „ki zá ró lag a tör vény, sa ját tör vé nyes fe le lõs sé gük és lel ki is me ret ük
ál tal ve zet tet ve” kell dön te ni ük, míg (3) ve ze tõ párt- és kor mány szer vek ilyen konk -
rét bûn ügyek ben csak rend kí vül rit kán fog lal hat nak ál lást, és kö te les sé gük „sza bad
fo lyást en ged ni a tör vé nyes el já rás nak”.

Ká dár te hát fél re ért he tet le nül ki dom bo rí tot ta az ügy azon ol da la it, ame lyek
klas  szi kus po li ti kai-ha tal mi bot rán  nyá tet ték: már nem a MEGÉV vagy igaz ga tó ja te -

vé keny sé gé nek meg íté lé se volt itt az ér de -
kes, ha nem az a vád, hogy Fe hér és Nyers
a le gi tim el já rás (a „due process” = „szo ci -
a lis ta tör vé nyes ség”) meg sér té sé vel, fel rú -
gá sá val, s ha tal mi po zí ci ó ik kal vis  sza él ve
pró bál ták po li ti kai cél ja i kat ér vé nye sí te ni. 

A Po li ti kai Bi zott ság 1973. no vem ber
13-i ülé se ha tá ro za ti rang ra emel te Ká dár
ja vas la tát, mi sze rint (1) meg ál la pí tot ták,
hogy Biszku Bé la he lye sen, de túl las san és
túl ké sõn lé pett fel a szo ci a lis ta tör vé nyes -
ség vé del mé ben; (2) Fe hér La jos mi nisz ter -
el nök-he lyet te si ha tás kör ét túl lép ve, hely -

ban is né mi csor bát szen ve dett – an  nyi min den eset re bi -

zo nyos, hogy a KNEB fe let ti leg fel sõbb párt el len õr zést

gya kor ló KB-tit kár és PB-tag vá ra ko zá sai a fo lya mat ban

lé võ vizs gá lat konk lú zi ó it il le tõ en nem ma rad tak ho mály -

ban a KNEB ve ze tõi szá má ra.

22 Ká dár Já nos: Je len tés a Po li ti kai Bi zott ság nak a

„MEGÉV-ügy”-rõl, Bu da pest, 1973. no vem ber 8., 7–8 p.,

MOL M-KS-288. f. 5/623/1. õ.e.

23 „En nek ve ze tõ je a KB ad mi niszt ra tív ügye kért fe le lõs

tit ká ra, tag ja a KB Ad mi niszt ra tív Osz tá lyá nak ve ze tõ je,

a bel ügy mi nisz ter, az igaz ság ügyi mi nisz ter, a leg fõbb

ügyész és a leg fel sõbb bí ró ság el nö ke.” Uo.
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te le nül, a szo ci a lis ta tör vé nyes sé get meg sért ve járt el, ami kor – ahe lyett, hogy a Ko -
or di ná ci ós Bi zott ság hoz vagy a PB-hez for dult vol na – il le ték te le nül uta sí tot ta a BM-
et, majd a leg fõbb ügyészt a MEGÉV-vizsgálat meg sza kí tá sá ra, és párt sze rût le nül járt
el („ha tó sá ga in kat és párt funk ci o ná ri u sa in kat gya nú sí tot ta”), ami kor töb bek elõtt is -
mé tel ten ki je len tet te, hogy „a MEGÉV-ügy rend õr sé gi kon cep ció”; (3) Nyers Re zsõ
hely te le nül járt el, ami kor a kü lön bi zott ság ré vén iga zol ta Fe hér szá má ra a MEGÉV
te vé keny sé gé nek nép gaz da sá gi hasz nos sá gát, s õ is meg en ged he tet le nül „rend õr sé gi
kon cep ci ó nak” ne vez te az ügyet. A PB el ma rasz tal ta Szénási Gé zát s a Csiz ma dia Er -
nõ ál tal ve ze tett vizs gá ló bi zott sá got is, el len ben a Nép sza bad ság MEGÉV-ügyben ját -
szott sze re pét el is me rés sel em lí tet te.

Az MSZMP XI. kong res  szu sá nak elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban a Po li ti kai Bi zott -
ság már 1974. ja nu ár 29-én írá sos elõ ter jesz tést ka pott a sze mé lyi ja vas la to kat elõ ké -
szí tõ, Ká dár ve zet te há rom ta gú bi zott ság tól, ahol a ké sõbb is mert té vá ló sze mé lyi vál -
to zá sok kapcsán24 Ká dár han goz tat ta: „po li ti kai ér te lem ben itt sen ki ki fo gás alá nem
esett […] Itt nincs po li ti kai ok.” Hu szár Ti bor ezt így kom men tál ja Ká dár-bio grá fi á -
já nak má so dik kö te té ben: „Az MDP-ben két ség te le nül nem ez a stí lus volt az ural ko dó,
s a Szov jet uni ó ban vég be me nõ resztalinizációt sem ez a hang ütés jellemezte.”25 Va ló -
ban nem – de azt is hoz zá ten ném, hogy Ká dár Já nos or szág lá sá nak ko rai idõ szak á ra,
így 1957–58-ra sem ez a „hang ütés” volt a jel lem zõ.

ÉR TEL ME ZÉ SI PERS PEK TÍ VÁK
A MEGÉV-ügy a ha gyo má nyos po li ti ka tör té ne ti narratíva ke re tei kö zött

Egy ha gyo má nyos po li ti ka tör té ne ti narratíva ke re tei kö zött a MEGÉV-ügy a párt po -
li ti ká ban az 1968, és kü lö nö sen 1972 után vég be ment kon zer va tív for du lat szem pont -
já ból le het töb bé-ke vés bé ér de kes, mert nem csak ki egé szí ti em pi ri kus is me re te in ket,
de eset leg bi zo nyos mó do sí tá so kat is szük sé ges sé tesz a kon zer va tív bal ol da li és a
reformkommunista cso por to su lá sok kö zöt ti harc tör té ne té ben.

Hu szár Ti bor Ká dár-élet raj zá nak má so dik kö te te né mi bi zony ta lan ság ról ta nús -
ko dik a te kin tet ben, hogy mi is tör tént a ma gyar párt po li ti ká ban 1972 és 1974 kö zött,
és eb ben mi volt Ká dár Já nos sze re pe. E bi zony ta lan ság kön  nyen tet ten ér he tõ pl. a
könyv kö vet ke zõ fo gal ma zá sá ban: A szov jet presszi ó ra re a gál va Ká dár „már ek kor, te -
hát 1972 feb ru ár já ban dön tött, hogy a foly -
to nos ság meg õr zé sé nek re mé nyé ben, an -
nak lát sza tát meg õriz ve, vég re hajt ja a szov -
jet ve ze tés ál tal kö ve telt fordulatot”26. Ez
per sze pusz ta ta lál ga tás, rá adá sul meg le he -
tõ sen in kon zisz tens ta lál ga tás: hogy le het
egy szer re re mél ni a (hat va nas évek re form -
politikájával va ló) foly to nos ság meg õr zé -
sét, s ugyan ak kor vég re haj ta ni a Brezsnyev

24 Nyers Re zsõ ki ke rült mind a PB-bõl, mind pe dig a KB

gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs tit ká ri poszt já ról; Fe hér La jost

sem vá lasz tot ták új ra PB-tag nak, és mi nisz ter el nök-he -

lyet te si mun ká já ból nyug díj ba kény sze rült. A le vál tott ve -

ze tõk he lyé be lé põ új ká de rek rõl a PB 1974. már ci us 26-i

ülé se dön tött.

25 Hu szár (2003) 251. p.

26 Uo. 243. p.
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ál tal kö ve telt (kon zer va tív bal ol da li) for du la tot, az imént em lí tett foly to nos ság „lát sza -
tát meg õriz ve”? Egy be kez dés sel ké sõbb Hu szár hoz zá te szi, hogy Ká dár „1972 ta va -
szán az el len re form meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gé vé vált”. Hu szár sze rint Ká dár már a
Brezs nyevvel meg ej tett 1972. feb ru á ri zavidovói ta lál ko zót (il let ve az azt meg vi ta tó ha -
zai PB-ülést) kö ve tõ en azt is el dön töt te, hogy leg alább négy PB-tag (Nyers, Aczél, Fe -
hér és Fock) le vál tá sa el ke rül he tet len. „Ám nem akar ta, hogy túl zot tan »balra« húz -
zon a sze kér, s mi vel idõ re volt szük sé ge, hogy ki vá las  szon olyan ká de re ket, akik
Nyers ék szak ér tel mét pó tol ják, várt.”27

Ha va ló ban Ká dár lett vol na az „el len re form meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge”, mi ért
kel lett vol na tar ta nia a „bal ra hú zó” sze kér tõl? A ki rú gan dó ká de rek kom pe tens em -
be rek kel tör té nõ pót lá sá nak meg fon to lá sa sem hang zik kü lö nö sen meg gyõ zõ nek –
va ló ban azért várt vol na Ká dár két évet 1972 feb ru ár já tól (ami kor ál lí tó lag már el dön -
töt te, hogy Nyers ék nek men ni ük kell), hogy Nyers Re zsõ szak ér tel mét Né meth Kár o -
lyé val „pó tol has sa”? 

Hu szár szá má ra így az is meg le he tõs gon dot je lent, hogy meg gyõ zõ en tud ja
meg ma gya ráz ni, mi ért von ta be Ká dár 1972 és 1974 kö zött a már sül  lyesz tõ re ítélt PB-
ta go kat a po li ti kai dön té sek elõ ké szí té sé be; mi ért de le gál ta õket vál to zat la nul kül föl di
kong res  szu sok ra; mi ért ta lál koz hat tak Ma gyar or szág ra lá to ga tó kül föl di po li ti ku sok -
kal; mi ért szó no kol hat tak gyû lé se ken; s mi ért en ged te Nyers Re zsõt, a PB tör té ne té -
ben el sõ ként, a te le ví zió nyil vá nos sá ga elõtt, élõ adás ban gaz da ság po li ti kai kér dé sek -
re vá la szol ni, „ily mó don is erõ sít ve a po li ti kai vo nal foly to nos sá gá nak lát sza tát”? Hu -
szár vá la sza e rej tély re az, hogy mind ez ré sze volt a Ká dár ál tal al kal ma zott „ál cá zá si
technikának”.28

Sze rin tem a ren del ke zé sünk re ál ló do ku men tá ció alap ján, s a MEGÉV-ügy fej le -
mé nye it (te hát az 1972–74 kö zött tör tén te ket) is fi gye lem be vé ve, egy a Hu szá ré tól ra -
di ká li san el té rõ ér tel me zés csep pet sem ke vés bé pla u zi bi lis. Ká dár vá ra ko zó „ál cá zá si
tech ni ká ja” mö gött nem tak ti kai meg fon to lá sok hú zód tak meg, ha nem az, hogy nem
akart el len re for mot, és po li ti ka i lag nem tar tot ta kí vá na tos nak azt a tö rést, amel  lyel
a ve ze tõ reformkommunisták ha ta lom ból tör té nõ el tá vo lí tá sa fe nye ge tett. Ma gya rán:
eset leg va ló ban meg akar ta õriz ni a foly to nos sá got, s nem csak an nak „lát sza tát”.
Nem azt aka rom ál lí ta ni, hogy Ká dár ugyan az a meg gyõ zõ dé ses reform kommunista
volt, mint Nyers Re zsõ. De két ség kí vül prag ma ti kus, „re a lis ta” po li ti kus volt, aki vi lá -
go san lát ta, hogy egy 180 fo kos po li ti kai, ide o ló gi ai for du lat az „el len re form” irá nyá ban
õrült ség lett vol na. Fel te he tõ en õ is ér zé kel te az el len re for mot szor gal ma zó kon zer va -
tív cso por to su lás gyen ge sé gét, in tel lek tu á lis se ké lyes sé gét, s azt, hogy ide o ló gi á juk és
po li ti ká juk már a párt ál la mi ap pa rá tus sze mé ben sem volt meg gyõ zõ (a kor mány za -
ti szak po li ti kai szer vek ap pa rá tu sá ról nem is be szél ve). A ma gyar or szá gi el len re form
„meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge” te hát nem Ká dár, ha nem Leonyid Il jics Brezs nyev volt –

amit Hu szár Ti bor mel les leg igen meg gyõ -
zõ en do ku men tált köny vé ben. 27 Hu szár (2003) 247. p.

28 Uo. 249. p.
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Az 1968-tól szün te len, sú lyos szov jet pres  szió és fe nye ge tés kö rül mé nyei kö zött
fo lyó MEGÉV-ügynek (ame lyet Hu szár Ti bor köny ve meg sem em lít) az a je len tõ sé -
ge, hogy a konst ru ált bot rány se gít sé gé vel si ke rült a ha zai kon zer va tív bal ol dal nak
Ká dárt olyan hely zet be hoz nia, amely ben dön tõ bí ró ként a reformkommunista ve ze -
tõk „fel ál do zá sá ra”, el íté lé sé re kény sze rült. Ká dár tu da tos és kö vet ke ze tes dis tink ci ó ja
a „po li ti kai vo nal” és a po li ti kai-ha tal mi bot rány ré vén „al kal mat lan nak” bi zo nyult ve -
ze tõk ese te kö zött ugyan ak kor azt a (nem tel je sen si ker te len) tö rek vé sét jel zi, hogy a
kon zer va tív bal ol da li gyõ zel met s an nak po li ti kai (ká ros) kö vet kez mé nye it kor lá tok
kö zé szo rít sa. Ká dár el fo gad ta (s nem is na gyon te he tett mást), hogy Fe hér és Nyers
bot rá nyo san jár tak el a MEGÉV ügyé nek ke ze lé sé ben, s ezért fe le lõs sé kell ten ni õket.
A kon zer va tív bal ol da li és reformkommunista cso por tok kö zöt ti konf lik tus ilyen le zá -
rá sá val azon ban el tud ta ér ni azt, hogy a Biszku–Szamosi-féle cso por to su lás va ló ban
„kon cep ci ós” ide o ló gi ai és po li ti kai vá das ko dá sai a reformkommunista po zí ci ók kal
szem ben (a szo ci a lis ta ál lam gaz da sá gi sze re pé nek le be csü lé sé rõl, a nagy ka pi ta lis ta
kons pi rá ció meg tû ré sé rõl-elõ se gí té sé rõl stb.) nyo mok ban se sze re pel hes se nek a párt -
ál la mi köz élet/nyil vá nos ság el fo ga dott dis kur zu sá ban.

A po li ti kai stí lus vál to zá sa és a bot rán  nyá sze lí dült tisz to ga tás

A zsák ut cás ál lam szo ci a liz mus, a kon zer va tív, „aka ró dzó” kádárizmus”29 szûk re sza -
bott ke re tei kö zött, s ezek el le né re a hat va nas évek fo lya mán vis  sza for dít ha tat lan vál -
to zá sok kö vet kez tek be a po li ti kai ha tal mat gya kor ló párt ál la mi ap pa rá tu sok szo ci á lis
és kul tu rá lis ar cu la tá ban. Kü lö nö sen a köz pon ti párt- és kor mány za ti-mi nisz te ri á lis
ap pa rá tu sok ban ren dül tek meg a ha gyo má nyos pártkatona-ethosz po zí ci ói, és egy re
inkább ér vé nye sül tek egy köz szol gá la ti szak hi va tal nok ság pro fes  szi o na lis ta nor mái és
ér té kei. Az el moz du lás, amely per sze nem ér vé nye sült – és nem is ér vé nye sül he tett –
tel jes mér ték ben és el lent mon dás ok tól men te sen, egy szer re volt a hat va nas évek
reformkommunista át tö ré sé nek inst ru men tá lis fel té te le és kö vet kez mé nye, ered mé nye.

Né mi pon tat lan ság gal és bi zo nyos köz ve tí té sek át ug rá sá val bár, de meg ál la pít ha -
tó, hogy e ten den cia mu tat ko zik meg (s rész ben ma gya rá za tát nye ri) a párt ál la mi ap -
pa rá tu sok is ko lai kép zett sé gi szint sze rin ti ös  sze té tel ének vál to zá sá ban is. Egy 1955-ös
MDP-n be lü li fel mé résbõl kiderül, hogy Rá ko si Mátyás párt já ban a fi ze tett funk ci o -
ná ri u sok mind össze egy  ti zed ének volt fel sõ fo kú dip lo má ja, és nem ke ve sebb, mint
egy  har ma duk még az ele mi is ko lát sem fe jez te be. Az 1973-as MSZMP-ap pa rá tus ra
vo nat ko zó ada tok sze rint el len ben a csak ele mi is ko lai vég zett sé gû ek ré sze se dé se
9,7%-ra csök kent, és az al kal ma zot tak több mint fe lé nek (57,8%) volt fel sõ fo kú dip -
lo má ja. A mi nisz té ri u mok ban és más or szá gos ha tás kö rû szer vek ben dol go zó funk ci -
o ná ri u sok kép zett sé gi szint je 1973-ban még ha tá ro zot tab ban tük rö zi a párt ál la mi ap -
pa rá tu sok professzionalizá ló dását: itt már
kö zel 90%-os a fel sõ fo kú vég zett  sé gû ek
ará nya, s a csak ele mi is ko lai vég zett sé gû e  -
ké nem egész 1%.30

29 A ká dá ri éra, s kü lö nö sen a het ve nes évek ta lá ló jel -

lem zé sé re lásd Len gyel (1994).

30 Rész le te sebb ada tok ra és az ada tok for rá sa i ra – 1955-
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Ha a pártál la mi ap pa rá tus ethoszát és ar cu la tát il le tõ hi po té zis nem tel je sen té -
ves, ak kor azt is in do kolt fel té te lez ni, hogy e ten den cia tet ten ér he tõ a po li ti kai dis -
kur zus és po li ti kai stí lus át ala ku lá sá ban, ahol az osz tály har cos revolucionizmus mel -
lett, il let ve azt nö vek võ mér ték ben be ár nyé kol va gyö ke ret ver és lom bot ereszt a
prag ma tiz mus és a „tu do má nyos me ga la po zott sá gú”, pro fes  szi o ná lis kom pe ten ci á ra
épí tõ po li ti ka és ad mi niszt rá ció. Minden nek sok ol da lú em pi ri kus el len õr zé se nem
cse kély fel adat, s nem is fér egyet len dol go zat ke re te i be. Cél ki tû zé sem en nél sok kal
sze ré nyebb: ada lék kal szol gál ni a po li ti kai stí lus vál to zá si ten den ci á já ra vo nat ko zó hi -
po té zis meg erõ sí té sé hez. A po li ti kai stí lus egy kor szak vagy egy or szág po li ti kai osz -
tá lyá ra jel lem zõ, a po li ti kai osz tály vál to zó tör té ne le mi, szo ci á lis, kul tu rá lis tu laj don -
sá ga i val re zo ná ló ma ga tar tá si „al go rit mus” – a kor szel lem, il let ve a szo ci á lis hát tér és
stá tus szem pont já ból ti pi kus vi sel ke dé si min ta. A po li ti kai stí lust nem an  nyi ra a po -
li ti kust, po li ti kai osz tályt ori en tá ló esz mék ha tá roz zák meg, az in kább az esz mék hez
va ló vi szony nak, az esz mék nek a po li ti kai te vé keny ség egé szé ben be töl tött sze re pé -
nek, stá tu sá nak kér dé se, il let ve an nak, hogy ezen esz mé ket mi ként al kal maz zák a poli -
tikában.31

E ta nul mány fon tos fel té te le zé se, hogy a po li ti kai stí lus és an nak vál to zá sa, ten -
den ci ái a kom mu nis ta tár sa dal mak tör té ne té ben az ural ko dó kom mu nis ta párt ál la -
mon (a párt ál la mi ap pa rá tu so kon) be lü li po li ti kai konf lik tu sok me ne dzse lé sé nek és
meg ol dá sá nak/le zá rá sá nak elem zé se út ján em pi ri ku san jól meg kö ze lít he tõk.

A kom mu nis ta ál lam szo ci a liz mus ma gyar or szá gi tör té ne té ben két ilyen ap pa rá -
tu son be lü li – az 1953–58 kö zött és az 1968–74 kö zött le zaj lott – konf lik tus ös  sze ha son -
lí tó vizs gá la ta te he ti le he tõ vé hi po té zi sem el len õr zé sét. Eb ben a dol go zat ban e konf -
lik tu sok le zá rá sá nak fá zi sát (kü lö nö sen a ke vés bé elem zett 1973–74-es ún. „resztali -
nizációt”32) vizs gá lom. Mind két eset ben egy ide o lo gi kus irá nyult sá gú, kon zer va tív
bal ol da li és egy prag ma ti kus irá nyult sá gú, mo der ni zá ló, re for mis ta-re vi zi o nis ta há ló -

zat vagy cso port kö zöt ti konf lik tus ról volt
szó. A konf lik tus mind két eset ben a kon -
zer va tív po zí ci ók leg alább is ide ig le nes gyõ -
zel mé vel zá rult.

Az öt ve nes évek ben a párt ál la mi ap -
pa rá tu son be lü li konf lik tus 1956 feb ru ár ja
után (kü lö nö sen az év õszén) túl csor dult
az ap pa rá tust kö rül öle lõ fa la kon, és moz -
gó sí tot ta a ma gyar tár sa da lom je len té keny
ré szét is. Ez min den bi zon  nyal mo ti vál ta a
konf lik tus le zá rá sá nak shakes peare -i ki -
rály drá mák ra em lé kez te tõ bru ta li tá sát: azt
ti., hogy a meg ol dást s a konf lik tus le zá rá -
sát az el len fél po li ti kai, ide o ló gi ai és nem
egy eset ben fi zi kai meg sem mi sí té se szol -

re vo nat ko zó an vö. Pé te ri (1998) 216. p. Az 1973-as ada tok

for rá sa Tõ kés (1996) 3.7 táb lá zat, 144–145. p.

31 Lásd Verba (1965) 544–545. p. és utá na.

32 A het ve nes évek el sõ fe lé nek kon zer va tív for du la tát a

ha zai iro da lom szí ve sen ír ja le egy faj ta sztá li nis ta re ne -

szánsz ként, amit egyút tal ma gá tól ér te tõ dõ nek is te kint.

Hu szár Ti bor pél dá ul a „neosztálinista re ne szánsz idõ sza -

ká ról” ír. Hu szár (2003) 235. p. Ez zel a prob lé ma nem csak

az, hogy ha „re ne szánsz”, ak kor mi ért „neo”? – de még

in kább az, hogy a „neosztálinizmus” ki fe je zés be ve ze té se

szük ség kép pen el kell hogy ve zes sen a kér dés hez: mi az

új a het ve nes évek sztá li niz mu sá ban a „klas  szi kus” vagy

„ó-sztá li niz mus hoz” ké pest? Hu szár egyéb ként igen hasz -

nos kö te té ben ezt a kér dést fel sem ve ti.
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gál tat ta. Más ként fo gal maz va: 1953–58 kö zött a pár ton be lü li konf lik tus me ne dzse lé -
se és le zá rá sa a sztá li ni csisztkák min tá ja sze rint zaj lott – a re for mis ta tö rek vé sek
„lik vidátorságának”, szo ci a liz mus el le nes sé gé nek „le lep le zé sét” (va gyis: az ide o ló gi ai
ki kö zö sí tést) a po li ti kai meg sem mi sí tés (nem csak a ki rú gás ve ze tõ funk ci o ná ri u si
po zí ci ók ból, de ki zá rás a párt ból, va la mint el tá vo lí tás a min den fé le párt ál la mi ap pa -
rá tus be li po zí ci ók ból), az ide o ló gi ai nagy ta ka rí tás (lásd az 1957 kö ze pén–má so dik fe lé -
ben meg in du ló re vi zi o niz mus el le ni kam pányt!), és a ve ze tõ sze mé lyi sé gek fi zi kai el -
tá vo lí tá sa (az 1956. no vem ber 22-i em ber rab lás és Ro má ni á ba hur col ta tás), sõt töb bük
fi zi kai meg sem mi sí té se (az 1958. jú ni us 16-i akasz tá sok és bör tön bün te té sek) kö vet te.
Hogy ez így tör tén he tett, ar ra a ma gya rá za tot nem csak a „Gaz dát” is túl élõ sztá li nis -
ta po li ti kai stí lus élet ere je ad ja, ha nem az is (vagy az még in kább), hogy a párt ál la mi
ap pa rá tu sok so rai kö zött az 1956 no vem be ré tõl de fen zí vá ba szo ru ló, ve ze tõ sze mé lyi -
sé ge i tõl is ha ma ro san meg fosz tott re for mis ta-re vi zi o nis ta irány zat kö ve tõ i nek szá ma
és vi szony la gos sú lya még nem ér te el a már né mi vé dett sé get is nyúj tó kri ti kus mi -
ni mu mot.

Eh hez ké pest a Cseh szlo vá kia 1968-as meg szál lá sa után ki bon ta ko zó konf lik tus
el té rõ fel té te lek/kö rül mé nyek kö zött, el té rõ mó don zaj lott le. Igaz, ez eset ben is –
Moszk va tá mo ga tá sá val – a kon zer va tív bal ol dal kez de mé nyez (amint, is mert okok -
ból, ez jel lem zi az 1953–58 kö zött le zaj ló ös  sze üt kö zés 1956 no vem be re utá ni sza ka szát
is). De a prag ma ti kus re for mis ta irány zat párt ál la mi ap pa rá tu son be lü li kö ve tõ i nek
szá ma, re la tív sú lya és po li ti kai, kul tu rá lis ki su gár zá sa, je len tõ sé ge ez út tal sok kal na -
gyobb. Az ap pa rá tus is ko lá zott sá gá nak, kul tu rá lis ar cu la tá nak igen fon tos át ala ku lá -
sán túl eb ben két ség kí vül sze re pet ját szott az, hogy ez az ap pa rá tus 1956-ban ko moly
lec két ka pott a ma gyar tár sa da lom tól. Ezen az ál ta lá nos ta nu lá si fo lya ma ton be lül kü -
lön is ki kell emel ni azt, hogy az 1958-ra sú lyos ve re sé get szen ve dett és meg gyen gült
reformkommunista-revizionista há ló zat is ta nult az öt ve nes évek ta pasz ta la ta i ból: 1961–
62-tõl több-ke ve sebb nyílt ság gal de nyil ván va ló rend sze res ség gel rekrutálta a szak ma -
i lag kom pe tens és né ze te i vel-po li ti ká já val ro kon szen ve zõ em be re ket az ap pa rá tu sok ba.
Kü lö nö sen igaz ez a gaz da sá gi irá nyí tás kü lön bö zõ te rü le te i re és szint je i re, de a po li -
ti kai-köz éle ti dis kur zus szem pont já ból je len tõs tu do má nyos és kul tu rá lis me zõk re, il -
let ve a párt ál la mi ha ta lom egyéb re szort ja i ra is. Föl des György tesz em lí tést 1989-es
köny vé ben „ar ról a fo lya mat ról, ame lyet a re form lé nye ge sen fel erõ sí tett: a szak ér -
tel mi ség tér nye ré sé rõl a ká der ér tel mi ség gel szem ben”33. Ezt a fo lya ma tot a hat va nas
évek re form bi zott sá gai nagy mér ték ben elõ se gí tet ték – a bi zott sá gok tag ja i nak szá ma
két száz volt, a re form to vább fej lesz té sé -
nek vizs gá la tá ra 1971-ben fel ál lí tott bi zott -
sá go ké pe dig háromszáz34. Az 1965. no -
vem be ri dön tés után a párt po li ti ka rang já -
ra emelt re form gon dol ko dás rend sze res és
tö me ges fel vi lá go sí tó és pro pa gan da kam -
pá nyok ke re té ben szól ha tott a párt ál la mi

33 Földes (1989) 110. p. Saj nos e fo lya ma tot Föl des sem

fej ti ki rész le te seb ben.

34 A bi zott sá gok ra, il let ve ma guk ra a re form mun ká la -

tok ra vo nat ko zó egyéb ként sze gé nyes iro da lom ból vál to -

zat la nul ki emel ke dik in for má ció gaz dag sá gá val Ferber–

Rejtõ (1988).
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igaz ga tás kü lön bö zõ szint je in dol go zó funk ci o ná ri u sok hoz, il let ve a ma gyar tár sa da -
lom egé szé hez, ami nö vel te a re for mis ta pro jekt át ü tõ e re jét és te he tet len sé gi nyo ma -
té kát is, s ugyan ak kor erõ sí tõ en ha tott vis  sza a re for miz mus párt ál la mi ap pa rá tu so -
kon be lü li stá tu sá ra-po zí ci ó já ra. El té rõ en az öt ve nes évek má so dik fe lé nek, vé gé nek
ap pa rá tu sá tól, ez az ap pa rá tu si osz tály a het ve nes évek ele jé re-kö ze pé re már nem „a
mar xiz mus-le ni niz mus sztá li ni ka te kiz mu sá nak meg fe le lõ fo gal mi szin tet használta”35

s nem is ilyen szin tet várt el kol lé gá i tól.
Eb ben a tör té nel mi kö zeg ben, az 1968-

as cseh szlo vá ki ai in vá zió után, a Brezs nyev-
doktrína és a brezsnyevi po li ti ka bá to rí tá -
sá val pró bált a re form po li ti ka ap pa rá tus -
be li kon zer va tív bal ol da li el len zé ke a het -
ve nes évek ele jén of fen zí vá ba len dül ni.

Ez a kon zer va tív of fen zí va a párt ál la -
mon be lü li po li ti kai harc ban diskurzív
szem pont ból há rom fron ton hív ta ki a re -
for mis ta po zí ci ó kat: (1) mun kás de ma gó gi -
á já val, a „nagy üze mi mun kás sá got” pro te -
zsá ló po zi tív diszk ri mi ná ci ós in téz ke dé -
sek kel pró bál ta kri ti kai ref lek tor fény be ál -
lí ta ni a gaz da sá gi re form nem kí vá na tos
szo ci á lis és „osz tály ha tal mi” kö vet kez mé -
nye it, implikációit,36 (2) „vé del mé be vet te”
a szo ci a lis ta ál lam gaz da sá gi élet ben be töl -
tött sze re pét, jelentõségét,37 (3) s vé gül, de
nem utol só sor ban, re per to ár já nak fon tos
moz za na ta volt a gaz da sá gi ve ze tõi ré teg
er köl csi stá tu sá nak, in teg ri tá sá nak két ség -
be vo ná sa, a kor rup ció el le ni harc.

Az of fen zí va két ség te le nül el ér te azt,
hogy a het ve nes évek vé gé ig a mo der ni zá -
ló re for mok ügye meg re kedt, s az ége tõ en
szük sé ges ra di ká lis vál to zá sok be ve ze té se
he lyett a nö vek võ nyu ga ti eladósodással38

fi nan szí ro zott egy hely ben to po gás/to cso -
gás volt ta pasz tal ha tó. Az ap pa rá tu son be -
lü li konf lik tus ke ze lé se és le zá rá sa te kin te -
té ben vi szont még ilyen sze rény „ered -
ményt” sem köny vel he tett el ma gá nak a
kon zer va tív bal ol dal: a het ve nes évek ele -
jén már nem csak a po li ti kai el len fél fi zi kai

35 Rainer (2003) 81. p.

36 A kon zer va tív bal ol dal ál tal ki har colt po li ti kai dön té -

sek re lásd Ferber–Rejtõ (1988) 244–245. p. Ezek kö zül a

leg je len té ke nyebb, s a re form po li ti ka szem pont já ból va ló -

ban vész jós ló dön tés a Köz pon ti Bi zott ság 1972. no vem be -

ri ülé sén ho zott ha tá ro zat volt: A Köz pon ti Bi zott ság ál -

lás fog la lá sa a X. kong res  szus ha tá ro za ta i nak vég re haj tá -

sá ról és a ten ni va lók ról. Lásd Vass szerk. (1979) 5. sz. do -

ku men tum, 369–394. p.

37 A kam pány itt szem mel lát ha tó an há rom te rü let re

össz pon to sí tott: (a) fel lé pett az ál la mi tu laj don (szö vet ke -

ze ti tu laj don hoz kép es ti) ma ga sabb ren dû ség ét hir de tõ

sztá li ni ta ní tás vé del mé ben, s ilyen plat form ról tá mad ta a

me zõ gaz da sá gi ter me lõ szö vet ke ze tek, il let ve a fo gyasz tá si

szö vet ke ze tek „be ha to lá sát” az ipa ri te vé keny sé gek te rü -

le té re (kü lö nö sen a me zõ gaz da sá gi té e szek ipa ri mel lék -

üzem ága it tá mad ták, amit mel les leg jól le he tett hasz nál ni

a mun kás de ma gó gi á ban is); (b) a kül ke res ke de lem ál la mi

mo no pó li u má nak vé del mét is fel ka rol ták a kon zer va tív

bal ol da li ak, s itt kü lö nö sen az egyes vál la la tok nak osz to -

ga tott önál ló ex port-im port jo got (s az ál lí tó la gos vis  sza -

élé se ket) ki fo gá sol ták; (c) egyik fon tos cél pont juk volt a

Fe hér La jos ve zet te „agrárlobbi”: az zal vá dol ták õket, hogy

„ál la mot épí te nek az ál lam ban”, ma guk alá gyûr ve a tel -

jes me zõ gaz da sá gi-élel mi szer ipa ri ver ti ku mot, a szek tor

szá má ra re le váns gép gyár tást, sõt a kül ke res ke del met is;

nem meg le põ, hogy a szek tor in teg rált po li ti kai irá nyí tá -

sá ért ér ve lõ ún. élel mi szer gaz da sá gi kon cep ció vö rös

posz tó volt a sze mük ben – ez utób bi ra vo nat ko zó an ér de -

kes ada lé kok ta lál ha tók a Bu da pes ten, 1986. ok tó ber 27.

és de cem ber 1-je kö zött Má ri ás An tal lal ké szült in ter júm-

ban.

38 A struk tu rá lis al kal maz ko dást „he lyet te sí tõ” kül föl di

ela dó so dás ra lásd Föl des (1995).
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meg sem mi sí té sé rõl vagy akár eg zisz ten ci á lis el le he tet le ní té sé rõl nem le he tett szó
(hang sú lyo zom: itt csak az ap pa rá tu son be lü li konf lik tu sok ról van szó, és nem az ap -
pa rá tus és a tár sa da lom kö zöt ti vi szony ról). Po li ti kai és ide o ló gi ai té ren is csak fe le -
más si ke re ket tu dott el ér ni a kon zer va tív át tö rés: Fe hér La jos és Nyers Re zsõ ope ra tív
po zí ci ó ik ból, majd po li ti kai bi zott sá gi tag sá guk ból va ló el tá vo lí tá sa a ko ra be li hi va ta -
los tá la lás ban hang sú lyo zot tan nem po li ti kai okok ból tör tént. A po li ti kai „vo nal” (a re -
form po li ti ka) foly to nos sá gá nak han goz ta tá sa per sze te kint he tõ „ál cá zá si tech ni ká nak”
(az iro da lom an nak is te kin ti). De az még fon to sabb és ér de ke sebb e te kin tet ben, hogy
a párt vo nal rang já ra emelt re to ri ka ugyan ak kor nagy mér ték ben aka dá lyoz ta a kon -
zer va tív bal ol dalt ab ban, hogy nyíl tan és tel jes szél té ben tá mad ni tud ja a prag ma ti kus
re for mis ta po zí ci ó kat. Nem utol só sor ban en nek kö szön he tõ, hogy az ide o ló gia front -
já ról sem je lent het jük a kon zer va tív bal ol dal egy ér tel mû gyõ zel mét: no ha Biszku Bé la
sze mé lye sen is erõ fe szí té se ket tett a sztá li niz mus olyan cent rá lis ta na i nak a res ta u rá -
ci ó já ra, mint az ál la mi tu laj don for ma szo ci a lis ta tu laj don for mák kö zöt ti fel sõbb sé gé -
rõl szó ló ta ní tás, erõ fe szí té se i vel még azt sem ér te el, hogy a szo ci a liz mus po li ti kai
gaz da ság ta na fel sõ ok ta tás ban al kal ma zott tan köny ve i nek meg fe le lõ fe je ze te i ben visz  -
sza ál lít sák az 1967/68-as tan év elõtt ér vé nyes szö ve ge ket. E tan köny vek 1973/74 után is
meg õriz ték a gaz da sá gi me cha niz mus ról szó ló önál ló fe je ze te i ket, va la mint a szö vet ke -
ze ti tu laj don for ma „egyen jo gú sá gát” hir de tõ dokt rí nát. Hogy Biszku Bé la balatonaligai
és ké sõb bi kinyilatkoztatásait39 né hány ke le kó tya agitp ro pos tól el te kint ve a kü lön bö -
zõ szak ap pa rá tu sok ban bár ki ko mo lyan vet te vol na, azt el kép zel he tet len nek tar tom.

A konf lik tus le zá rá sá nak/meg ol dá sá nak fel so rolt jel lem zõi mel lett leg alább ilyen
fon tos ta nul má nyoz ni az 1968–74 kö zött zaj ló konf lik tus me ne dzse lé sé nek/ke ze lé sé -
nek sa já tos sá ga it.

Itt is szem be tû nõ, hogy a kon zer va tív of fen zí va kép te len nek bi zo nyult a re for -
mis ta po li ti ka és ide o ló gia nyílt és át fo gó konf ron tá ci ó já ra. Még ha köz pon ti bi zott -
sá gi ha tá ro za tok for má ját öl töt te is, a mun kás de ma gó gia er re már nem volt al kal mas;
a kon zer va tív bal ol dal ef faj ta „osz tály szem pon tú” re to ri ká ja so ha sem me rész ke dett el
odá ig, hogy a re for mis ta pro jek tet nyíl tan mun kás el le nes kons pi rá ci ó val vá dol ja. A re -
for mis ta plat form ról ar ti ku lált po li ti kát és ide o ló gi át im már nem le he tett a párt ál la -
mi ap pa rá tus szá má ra au ten ti kus mó don a szo ci a liz mus sal szem ben el len sé ges po li ti ka -
ként és ide o ló gi a ként pre zen tál ni. Ez – a po li ti kai foly to nos ság ká dá ri „cent ris ta” han -
goz ta tá sá val együtt – erõ sen be ha tá rol ta a kon zer va tív bal ol dal le he tõ sé ge it a te kin -
tet ben is, hogy mi lyen mó don és mi lyen kö vet ke ze tes ség gel (bru ta li tás sal) tud ta el len -
fe lét s an nak po zí ci ó it fel szá mol ni. A konf lik tus ra di ká lis, a sztá li ni csisztka min tá ját
kö ve tõ le zá rá sa elõ fel té te lez te, hogy a párt ál la mi ap pa rá tu sok egy ilyen meg ol dást le -
gi tim nek és in do kolt nak te kin tet tek vol na. Az ap pa rá tu sok ilyen jó vá ha gyá sá val azon -
ban nem szá mol hat tak, s a csisztka 1972–
73-ban po li ti kai bot rán  nyá sze lí dült. Ilyen
po li ti kai bot rány konst ruk ci ó já ra pe dig
a MEGÉV ügye szol gál tat ta az al kal mat.

39 Biszku (1974, 1975). A tu laj don for mák hi e rar chi á já ról

szó ló dokt rí na hely re ál lí tá sá nak kí sér le té rõl lásd még

Kresz (2002).
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A MEGÉV-ügy ezért egy szer re tük rö zi a hos  szú hat va nas éve ket le zá ró kon zer va tív
bal ol da li for du lat ere jét és gyen ge sé gét – Moszk va tá mo ga tá sá val még ko moly ká ro -
kat tud tak okoz ni a ha zai re for mis ta-re vi zi o nis ta po zí ci ók ban, de már csak úgy, hogy
a konf lik tus ki har co lá sá ban és le zá rá sá ban ma guk is kény sze rû en al kal maz kod tak az
im már nagy több sé gé ben a re for mis ta-re vi zi o nis ta po li ti ka és ide o ló gia irá nyá ban ori -
en tá ló dó ap pa rá tu si osz tály új szo ci á lis-kul tu rá lis ar cu la tá hoz. Nem „resztalinizáció”,
még ke vés bé „sztá li nis ta” vagy „neosztálinista re ne szánsz” volt ez – csak egy pirruszi
gyõ ze lem, amely a kon zer va tív bal ol dal kép vi se lõi szá má ra in do kol tan kö rül be lül an  nyi
örö möt okoz ha tott, mint a se bész üze ne te pá ci en se hoz zá tar to zó i nak: „az ope rá ció si -
ke rült, de a be teg menthetetlen…” 
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A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ság-
ar chí vu m, Ká dár Já nos fény kép al bu mai), a Ma gyar Épí té sze ti Mú ze umból, a Nóg rá di
Tör té ne ti Mú ze umból, a Ta ta bá nyai Mú ze umból (Se bes tyén Fe renc-gyûj te mény), a
Jakovits–Kozák-gyûj te ménybõl és más ma gán gyûj te ményekbõl vá lo gat tuk.
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MOL NÁR ISCSU ISTVÁN–RAINER M. JÁ NOS–SÁRKÖZY RÉKA

A HATVANAS ÉVEK VILÁGA

„A sem mi el le ni harc sok-sok mód ja kö zött a fény ké pe zés az egyik leg jobb, ez az a te vé -

keny ség, amit ko rán meg ké ne ta ní ta ni a gye re kek nek, mert fe gyel met, esz té ti kai kép zett -

sé get, jó sze met és biz tos uj ja kat igé nyel. Nem ar ról van szó, hogy ha zug ság ra les sünk,

mint ál ta lá ban a ri por te rek, és si et ve el csíp jük va la me lyik köz éle ti sze mé lyi ség os to ba

pro fil ját, amint ép pen ki lép a Downing Street 10-bõl, de min den eset re, ami kor ka me rá val

jár kál az em ber, az olyan, mint ha kö te les sé ge len ne fi gyel ni, ne hogy el sza las  sza a nap su -

gár hir te len és pom pás vis  sza ve rõ dé sét egy szik kadt kö vön, vagy egy le be gõ cop fok kal

sza la dó kis lány ké pét, aki a ke nyér rel vagy az üveg tej jel igyek szik ha za fe lé.”

„… sen ki sem tud ja, hogy ki is az, aki most va ló já ban me sél, én va gyok-e, vagy az, ami

tör tént, vagy az, amit lá tok ép pen (fel hõ ket és oly kor egy ga lam bot), vagy egy sze rû en

csak az igaz sá got me sé lem el, ami csu pán az én igaz sá gom, és ak kor már nem igazság…” 

(Julio Cortázar: Na gyí tás, 1959, Nagy Má tyás for dí tá sa)

Az itt kö zölt fo tó kat hi va tá sos, fél hi va tá sos és ama tõr fény ké pé szek ké szí tet ték az
öt ve nes évek vé gén és a hat va nas évek ben. Je len tõs ré szük a Nép sza bad ság ar chí vu -
má ból va ló, ame lyet a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um õriz; né hány da rab Ká dár Já nos aján -
dék ba ka pott fo tó al bu ma i ból szár ma zik; egye sek bá nyák, üze mek, épít ke zé sek do ku -
men tá ci ó ját szol gál ták; s akad köz tük pár ma gán gyûj te mény bõl va ló csa lá di kép.

A „hi va tá so sak” a nyil vá nos ság szá má ra ké szí tet ték a ké pe ket, il luszt rá ci ó ként
le írt, ki nyom ta tott, eset leg kö zön ség elõtt el mon dott szö ve gek hez, ál lí tá sok hoz, „té zi -
sek hez”, hogy jól ért he tõ je lek kel egé szít sék ki õket, bi zony sá got, meg gyõ zõ bi zo nyí -
té kot szol gál tas sa nak. Azt akar ták el mon da ni, azt akar ták bi zo nyí ta ni, hogy az em -
be rek meg ér tet ték: az 1956-os for ra da lom nak vé ge, a szov jet min tá jú szo ci a liz mus
vissza von ha tat lan és örök re szó ló re a li tás Ma gyar or szá gon. Ha ezt el fo gad ják, ez a
„szo  ci a liz mus” kész em be ribb áb rá za tot öl te ni – ez az „üze net”. A ké pek te hát nem
a „va ló sá got” kí ván ták áb rá zol ni, bár mi volt is az a „hat va nas évek ben”. Az ama tõr
ké pek vi szont nem ki egé szí té sül vagy bi zo nyí té kul ké szül tek kü lön le ges köz lé sek hez,
csu pán meg akar tak örö kí te ni egy-egy pil la na tot: egy gye rek nö ve ke dé sét, egy új ru hát,
vagy csak egy nyá ri dél utánt. 

A „hat va nas évek” vi lá ga nem volt nyi tott vi lág. A bör tö nök ben, a té esz-szer ve -
zés hét köz nap ja i ról, a po li ti ka csi ná lás ku lis  szái mö gött nem ké szül tek ké pek. Az el -
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ké szül tek bõl vá lo gat tunk – csak azok ból vá lo gat ha tunk –, az tán ös  sze ke ver tük õket.
Mert nem ké pi en cik lo pé di át akar tuk ké szí te ni, még csak nem is ké pi ta nul mányt a
kor ról. A ha tal mas és le het sé ges tab ló ból „na gyí tot tuk ki” ezt a né hány tu cat nyi ké -
pet. Julio Cortázar 1959-ben meg je lent no vel lá ja (majd Mi che lan ge lo Antonioni film je
1968-ból) a jel rõl és je len té sé rõl szól. A je let/ké pet el ké szí tet te va la hol va la ki, je len té -
se pe dig (amit „mond”) más és más le het at tól füg gõ en, ki, ho gyan, mi kor fog ja a je -
let, né zi a ké pet. A na gyí tás moz za na ta: a je len tés ke re sé se, töp ren gés: mit je lent a jel?
Cortázar ese té ben ez egy gon do lat sor rög zí té se nyel vi esz kö zök kel, amely bõl szö veg
ke let ke zik. Antonioni egy va ló di fo tó na gyí tá sát vé gez te ti el fõ hõ sé vel, s a mû ve let rõl
moz gó kép sort ké szít, majd szer keszt.

Ez a „na gyí tás” az zal, hogy a ké pe ket ki vá laszt ja, s egy más mel lé, va la mi fé le sor -
ba ren de zi, egy kis rész le tet na gyít ki az ak ko ri, a „hat va nas évek ben” ke let ke zett jel -
so ro zat ból. Ez a „na gyí tás”: ke re sés. Ke res sük az ak ko ri em be re ket, az ak ko ri Ma gyar -
or szá got, a hat va nas évek vi lá gát. Azt sze ret tük vol na, ha a ké pek ben nem a köz élet
ne ves sze rep lõi je len nek meg (bár né hány uta lás el ke rül he tet len a kor szak név adó já -
ra, né hány emblematikus sze mé lyi sé gé re, le gye nek azok ûr ha jós ok vagy éne ke sek,
spor to lók vagy szí né szek), ha nem az ak ko ri élet ke re tei, ut cák, jár mû vek, új és ré gi
épü le tek, hasz ná la ti tár gyak, bú to rok és vi lá gí tó tes tek, ezek kö zött pe dig az ak ko ri
hét köz nap ok em be rei.

Ma guk a ké pek: kom po zí ci ók, ki vé tel nél kül, az el ka pott nak tû nõ pil la na tok is,
le gyen a ké pen egy já ték a Du na part ján, Ká dár Já nos önfeledt(nek tû nõ) mo so lya,
egy jól meg ér de melt üveg sör meg hú zá sa, vagy az aj kát Gagarinnak csók ra nyúj tó párt -
ve ze tõ fe je bil le né se. A ké pek – ki nek-ki nek vá lasz tá sa, el gon do lá sa sze rint – to vább
„na gyít ha tók”. Sze mé lyes és el gon dol ha tó, lát ha tó és lát ha tat lan rész le tek ke re tez he -
tõk be, te he tõk a na gyí tó alá min den egyes ké pen. Ká dár sze mé nek ös  sze hú zó dá sa je -
lez he ti az 1968. ja nu á ri nap sü tést, de a sok min de nen át ment em ber ál lan dó ké szen -
lét ét is – 1968 ja nu ár já ra már mi (és ki) min de nen ment ke resz tül, s men  nyi oka volt
a ké szen lét re! Száll a lég gömb a Du na part ján – a má sik ol da lon épp ott len ne a pa lo -
ta ku po lá ja, ahol a lu fi, de nin csen ott. Az em lé kek a sö rös üveg tar tal má ról (Kõ bá nyai
vi lá gos an no, nem pasz tõ röz ve, mi nõ sé gét meg õr zi 8 na pig), s ki vált hõ fo ká ról (bár
ez a kép nem a me leg év szak ban ké szült) még az ér zé ke ink ben van nak. 

A ké pe ket a ta nul má nyok szer ves ré sze i nek tart juk, még is a könyv önál ló egy sé -
ge ként ad juk köz re. Bár akad nak köz tük olya nok, ame lyek re a szö ve gek ben köz vet len
tar tal mi uta lá sok ol vas ha tók, a ké pek kel, va la men  nyi vel együtt kí ván tuk meg idéz ni a
ma gyar or szá gi „hat va nas évek” vi lá gát. Le írt tör té ne te ink így, velük ta lán át él he tõb -
bek, sze rep lõ ik re és ak ko ri kör nye ze tük re vi lá go sab ban le het em lé kez ni. Akár újabb,
sa ját tör té ne tek is fel épít he tõk, ki na gyít ha tók be lõ lük.
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TÓTH ESZ TER ZSÓ FIA

A FO GYASZ TÁS ÁB RÁ ZO LÁ SA 
MUN KÁ SOK ÉS MUN KÁS NÕK ÉLETÚT-ELBESZÉLÉSEIBEN*

ÓBU DÁ TÓL BÉ KÁS ME GYE RIG: LA KÁS ÉS SZOM SZÉD SÁG
Tak ti kák és stra té gi ák a szo ci a lis ta la kás pi a con

Az iden ti tást az élet út ban olyan tár sa dal mi konst ruk ci ó ként ér tel me zem, amely az
élet út so rán változik.1 Egy em ber élet út-el be szé lé se i ben több olyan cso por tot is meg -
je le nít, amely hez kö tõ dik. A vis  sza em lé ke zõ iden ti tá sai áb rá zol ha tó ak olyan tár sa dal -
mi konst ruk ci ók ént, amely ben azok a cso por tok, ame lyek hez élet út ja so rán kö tõ dik,
szim bo li kus jelentõségûek.2 Nem csak az iden ti tás, ha nem a cso port is di na mi kus, idõ -
ben vál to zó kategória.3 Az egyén élet út ja so rán az egyes cso por tok je len tõ sé ge idõ vel
vál to zik. Ezt a vis  sza em lé ke zõ élet út-el be szé lé se i ben úgy je le ní ti meg, hogy egyes
élet sza ka sza i ban más és más cso por tot tart je len tõs nek. Az egyes cso por tok tól va ló
tá vo lo dás és a kö ze le dés más cso por tok hoz egy más sal pár hu za mo san is vég be me het,
bár az élet út-el be szé lé sek ke vés bé al kal ma sak ar ra, hogy ezt a di na mi kus fo lya ma tot
kövessük.4 In ter jú ala nya im élet út-el be szé lé se i ben az egyet len ál lan dó, sta bil ka te gó -
ria a nõi és fér fi ne mi iden ti tás (eriksoni identitáskategória).5 A mun ka he lyi kö tõ dés
vagy a ki tün te tés sel kap cso la tos él mé nyek épp úgy ész lel he tõk az el be szé lé sek ál tal te -
rem tett nar ra tív struk tú ra iden ti tás kép zõ té nye zõ i ként, mint a ko ra be li pro pa gan da
ál tal ke vés bé hang sú lyo zott, la kó hely hez vagy fo gyasz tá si cik kek hez kap cso ló dó iden -
ti tá sok. A kü lön bö zõ iden ti tá sok más-más hang súl  lyal sze re pel nek az egyes idõ sza -
k ok áb rá zo lá sa i ban épp úgy, mint az egyes bri gád tag ok el be szé lé se i ben. Nem csak ki -
tün te tett bri gád tár sa ik hoz, a mû hely „kol -
lek tí vá já hoz”, vagy az idõ köz ben csõd be -
ment gyár hoz kö tõd tek, ha nem la kó hely ük-
höz, vagy a ki tün te tés hez já ró ju ta lom ból
meg vá sá rolt Tra bant hoz is. 

Az el be szé lé sek szer ke ze tét át szö võ
sok-sok kö tõ dés ki eme lé sé vel és elem zé sé -
vel ért he tõb bé vál hat szá munk ra, ho gyan
él ték át a mun kás nõk a há bo rút kö ve tõ év -
ti ze dek min den nap ja it. Az el be szé lé sek kö  -
zül, me lyek ben a vis  sza em lé ke zõk új ra- és
új ra ér tel me zik tár gyak hoz fû zõ dõ vi szo -
nyu kat, el sõ ként rész le te sen azt elem zem,
ho gyan áb rá zol ják élet út-el be szé lé se ik ben

* A ta nul mány rész let „A mun kás ság élet mód ja Ma -

gyar or szá gon 1930–89 kö zött. Egy Ál la mi Dí jas nõi bri -

gád mikrotörténete” cím mel az EL TE Gaz da ság- és Tár -

sa da lom tör té net tan szé kén írt PhD dis  szer tá ci óm ból. A

témához kap  cso ló dó pub li ká ci ók: Tóth (2002, 2003a,

2003b). 

1 Az iden ti tás ra vo nat ko zó ed di gi ku ta tá sok jó ös  sze -

fog la lá sát ad ja: Bindorffer (2001) 18–34. p.; Pa ta ki (2001);

Doise (1998); Worchel (1998).

2 Doise (1998) 23. p. 

3 Worchel (1998) 73. p.

4 Páez (1998) 213. p.

5 Lásd Erikson (1968).
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egy spe ci á lis fo  gyasz tá si tárgy hoz, a la kás hoz ju tást. Ez után lo ká lis iden ti tá suk egy sa -
já tos ele mé rõl, a szom széd sá gi kap cso la tok ról írok.

A be ván dor lás után a nagy vá ro si tár sa dal mi in teg rá ció egyik fon tos ele me a la -
kás szer zés. Tör té ne tem sze rep lõ i nek nagy ré sze nem sok kal azu tán, hogy a má so dik
vi lág há bo rú után be ván do rolt Bu da pest re, Óbu dán te le pe dett le. En nek okát ab ban
lát tat ják, hogy ro ko na ik ott él tek, vagy õk ma guk a kör nyé ken ta lál tak mun kát. Fi a -
tal be ván dor lók ként ah hoz, hogy a vá ro si tár sa da lom ba in teg rá lód ja nak, biz tos la kó -
hely re és mun ka hely re volt szük sé gük. Azok, akik nek ro ko na ik nem tud tak szál lást
biz to sí ta ni, vagy al bér let ben lak tak, vagy cse léd ként a mun ka adó la ká sá ban. A vis  sza -
em lé ke zõk az önál ló la kás meg szer zé sét küz del mes fo lya mat nak áb rá zol ják. Akik nek
erõ sebb a lo ká lis iden ti tá sa, azok na gyobb je len tõ sé get tu laj do ní ta nak la kó hely ük nek
az el be szé lé se ik ben, mint a töb bi ek. Az in ter jú ala nyok la kó hely ük höz kö tõ dõ tör té ne -
te i ben több azo nos elem is van. Ilyen kol lek tív elem pél dá ul, hogy ho gyan ját szot ták
ki a köz pon to sí tott la kás el osz tá si rendszert.6

Bár a szo ci a lis ta ál lam ban al kot má nyos alap jog volt a lak ha tás, az ál la mi el osz tá sú
la ká sok ra, ame lye ket a ta nács la kás osz tá lyán kel lett igé nyel ni, ös  sze köt te tés, is me ret -
ség hi á nyá ban gyak ran éve ket kel lett vár ni, nem rit kán hi á ba. A la kás el osz tás le vél tá ri
do ku men tu ma i ban rit kán ta lál ha tunk uta lá so kat ar ra, hogy mi lyen sze re pe volt a kü -
lön bö zõ stra té gi ák nak a la ká sok meg szer zé se kor. Bár a te lek köny vek és a la kás ki uta -
lá sok ré vén vizs gál ha tó az egyes tár sa dal mi ré te gek la kás pi a ci hely ze te, ar ra alig-alig
akad írá sos for rás, ho gyan ju tot tak az egyes em be rek la kás hoz a szo ci a lis ta ál lam fe -
le más la kás pi a cán. Pe dig mind egyik bri gád tag nak van „la kás tör té ne te”, amely élet út -
tör té ne té nek egyik köz pon ti ele me.

A vis  sza em lé ke zõk a la kás pi a con nem vol tak erõs ér dek ér vé nye sí tõ po zí ci ó ban,
ezért kü lön fé le prak ti kák hoz kel lett fo lya mod ni uk, hogy a vá ra ko zá si idõt le rö vi dít -
sék, vagy más úton jus sa nak la kás hoz: egye sek 1956-ban la kást fog lal tak, má sok szö -
vet ke ze ti la kás ba fi zet tek be, vagy el tar tá si szer zõ dést kö töt tek. Kö zü lük sen ki sem
épí tett ön erõ bõl há zat, ha nem már meg örö költ vagy bé relt há zu kat bõ ví tet ték. 

Óbu da ha gyo má nyos áb rá zo lá sa na gyon ha son ló a Ta bá né hoz. Krúdy Gyu la pró -
zá já ban mind két vá ros rész úgy is meg je le nik, mint a han gu la tos kis kocs mák, föld szin -
tes há zak, gir be gur ba ut cák világa.7 Sõt, a Ta bán har min cas évek tõl fel gyor su ló ki sa já -
tí tá sa után Óbu da ma radt a hat va nas éve kig az egyik olyan vá ros rész, mely meg õriz te
fa lu si as imázsát a nagy vá ros ban. A be ván dor ló fa lu si fi a tal lá nyok nak ta lán az eb bõl
ere dõ ott ho nos ság ér zet is von zó vá te het te a ke rü le tet. A fõ vá ros ról szó ló kol lek tív el -

be szé lé sek ben azt a fo lya ma tot, amely nek
so rán Óbu da el ve szí tet te fa lu si as jel le gét,
és más ke rü le tek hez ha son ló an pa nel ren -
ge teg gé vált, olyan bar bár tá ma dás ként is
áb rá zol ják, amely meg öl te a vá ros rész sze líd
ro man ti ká ját, a kis kocs mák, az ap ró mû he-
lyek édes-bús hangulatát.8 A hat va nas évek

6 A köz pon ti la kás el osz tás prob lé má i ról a szo ci a lis ta idõ -

szak ban lásd Szelényi–Konrád (1969). A szer zõk az új la -

kó te le pek vizs gá la ta kap csán meg ál la pít ják, hogy az egyes

tár sa dal mi cso por tok la kás szer zés ének el sõd le ges meg ha -

tá ro zó ja a fog lal ko zá si stá tus.

7 Gyáni (1992).
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má so dik fe lé tõl kezd ve a hi va ta los dis kur zus ban a fa lu si as jel le gû há zak le bon tá sa Óbu -
dán, majd az óbu dai, bé kás me gye ri la kó te le pek egé szen a nyolc va nas évek kö ze pé ig
tar tó fel épí té se szim bo li zál ta az 1960-ban meg hir de tett „el sõ 15 éves la kás fej lesz té si
terv” si ke res sé gét, mely nek so rán föld szin tes nyo mor ta nyák ból a dol go zók egész sé ges
la kó te le pi la ká sok ba költözhetnek.9 A rend szer vál tás utá ni épí té sze ti dis kur zus ban
úgy ér té ke lik, hogy a ré gi óbu dai há zak le rom bo lá sa és a la kó te le pek fel épí té se „el hi -
bá zott lép té ken fe lü li tör té ne ti ér té kû épü let ál lo mányt és be épí tést sem mi sí tett meg
úgy szól ván tel jes mértékben”.10

A vis  sza em lé ke zõk kö zül töb ben köz vet le nül érin tet tek vol tak Óbu da át épí té sé -
ben, ugyan is ek kor kel lett ki köl töz ni ük a ré gi óbu dai há zak ban le võ la ká sa ik ból, és át -
köl töz ni ük az új la kó te le pek re. A ré gi há zak le bon tá sát és az át köl tö zést töb ben úgy
áb rá zol ják, mint éle tük egyik ne héz idõ sza kát. A Bu da pes ti Ha ris nya gyár ban dol go zó
mun ká sok a le vél tá ri for rá sok ban is úgy je len nek meg, mint akik ér de ke i ket alig-alig
tud ták ér vé nye sí te ni a kény sze rû la kás cse rék ide jén, és nem a gyár hoz kö ze li, a Fló -
ri án té ri la kó te le pen, il let ve a Szõ lõ ut cai
há zak ban kap tak új la kást, ha nem el kel -
lett köl töz ni ük a fõ vá ros más ré sze i be, Ke -
len föld re, Békásmegyerre.11 A hat va nas évek
pa nel há za it még a bel vá ros hoz vi szony lag
kö ze li tel kek re épí tet ték, a het ve nes évek -
ben vi szont már csak a bel vá ros tól tá vo -
labb esõ te rü le te ken volt hely az új la kó te -
le pek számára.12

Az élet út-el be szé lé sek alap ján úgy tû -
nik, hogy in ter jú ala nya im kö zül csak T.
Károlyné és Cs. Lász ló ju tott ta ná csi ki uta -
lás sal la kás hoz. Azon ban még az õ el be szé -
lé se ik bõl is ki de rül, hogy kap cso la ti tõ ké -
jü ket kel lett moz gó sí ta ni uk ah hoz, hogy a
szá muk ra meg fe le lõ la kást kap has sák meg.
Ami kor Cs. Lász ló elõ ször me sélt ar ról,
ho gyan ju tott el sõ la ká sá hoz 1963-ban –
harminckét éve sen –, még nem em lí tet te,
ki se gí tett ab  ban, hogy la kást kap jon. Egy
má sik al ka lom mal, mag nó nél kül me sél te
el, hogy „aki be vitt a párt ba, az szólt oda
a ta nács ba, hogy ad ja nak la kást. De így is
há rom évet kel lett várnom”.13 Az oda ve tett
két mon dat két fon tos ele met is tar tal maz,
amely má sok el be szé lé se i ben is meg je le nik,
ami kor ar ról me sél nek, ho gyan ju tot tak la -

8 A hi va ta los ál lás fog la lást véd ve ezt cá fol ta a Nõk Lap -

ja ha sáb ja in Me zõ La jos, ak ko ri ban Bu da pest Fõ vá ros Vá -

ros ren de zé si Osz tá lyá nak fõ épí té sze. Nõk Lap ja, 1970.

feb ru ár 14. 5. p.

9 Óbu dán az el sõ la kó te lep a hat va nas évek ele jén a Bé -

csi úton épí tett ún. kí sér le ti la kó te lep volt. Ez mind mé -

re te i ben, mind épí té sze ti cél ki tû zé se i ben el tért a ké sõb bi -

ek tõl: az 1958-ban le zaj lott tí pus terv pá lyá zat nyo mán az

egyes épü le te ket kü lön bö zõ tech no ló gi á val épí tet ték fel,

és más-más épí tész ter vez te õket. Az épü lõ la kó te lep rõl

lásd Tá gas ho ri zont. Nõk Lap ja 1959. már ci us 5.; Preisich

(1998) 76. p.

10 Preisich–Czétényi (1998) 59. p.

11 Han gu lat je len tés a III. ke rü le ti MSZMP párt bi zott ság -

nak. 1967. jú li us 14. Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (BFL) BB

8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai. 

A ke len föl di la kó te le pen ös  sze sen 9494 la kás épült, eb bõl

a hat va nas évek ben 6714, 1970 után 2780, 50%-ban két -

szo bás, 33%-ban há rom szo bás la ká sok kal. Preisich (1998)

80. p. Az Óbu dai la kó te le pen 15 999 la kás van az ún. Kí -

sér le ti la kó te lep pel együtt. Uo. 84. p. A Bé kás me gye ri la -

kó te le pen két ütem ben épü l tek fel a la ká sok, az el sõ

ütem ben 7731, a má so dik ban 5663 la kás. Uo. 85. p.

12 Preisich (1998) 67–120. p.

13 In ter jú Cs. Lász ló val. 2001. ok tó ber 25. 12. p. A ta nul -

mány ban sze rep lõ in ter jú kat a szer zõ ké szí tet te.

359A FOGYASZTÁS ÁBRÁZOLÁSA MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNÕK ÉLETÚT-ELBESZÉLÉSEIBEN

12TothE.qxd:12TothE.qxd  9/24/10  6:54 PM  Oldal 359



kás hoz. Az egyik a párt tag ság mint elõny áb rá zo lá sa a la kás pi a con, a má sik a hos  szú
vá ra ko zá si idõ, amely nek le rö vi dí té sé re ér de mes va la mi lyen tak ti kát ki dol goz ni. A párt -
ba be lé pés egyik mo ti vá ci ó ja ként fo gal maz ta meg K. György és K. Györgyné azt, hogy
az öt ve nes évek ben úgy tûnt, kön  nyeb ben jut la kás hoz az, aki párt tag.

„K. György: – Ami kor én … már el vet tem fe le sé gül õtet, és al bér let ben lak tunk,
ak kor nem volt, ugye, la ká sunk. Ak kor én be te le fo nál tam, és be is ír tam, be te le fo nál -
tam a Rá ko si tit kár ság ra. 

T. E. Zs.: – La kás ügy ben?
K. Gy.: – La kás ügy ben.
K. Gy.-né: – Azt mond ták, ha be lé pünk a párt ba, ka punk la kást.
T. E. Zs.: – Ezt mond ták?
K. Gy.-né: – Is ten bi zony. Nem ezt mond ták? Meg kér dez ték, párt tag ok va gyunk-e.
K. Gy.: – Mond tam, hogy nem va gyunk párt tag ok.
K. Gy.-né: – Egyi kõnk se. Azt mond ták, lép je nek be a párt ba!
K. Gy.: – Ak kor ka punk la kást.
K. Gy.-né: – Van lehetõség.”14

Cs. Lász ló, mi e lõtt meg kap ta a ta nács tól ki utalt la kást, a pár tot ér dek ér vé nye sí -
tõ fó rum ként pró bál ta hasz nál ni ar ra, hogy la kás prob lé má ját meg old ja. Egy 1961-es és
egy 1962-es alap szer ve ze ti ülé sen is be le fûz te hoz zá szó lá sá ba, hogy fi a tal há zas ként
nincs önál ló ott ho na. Sze ren csét len sé gé re az 1962. no vem ber 29-i ülé sen részt vett a
III. ke rü le ti párt bi zott ság kül dött je, S. elv társ is, aki Cs. Lász ló nak an  nyit vá la szolt ar -
ra, hogy „nagy prob lé má ja a la kás”: „na gyon he lyes az, ha a kiszisták hoz zá já rul nak
ah hoz, hogy tár sa dal mi mun ká val a sa ját la ká su kat építsék”.15 A párt kép vi se lõ je nem
tar tot ta ál la mi fel adat nak, hogy egy fi zi kai mun kás la kás hoz jus son. Ehe lyett a fi a tal
há zas ként anyó sá val együtt élõ la kás igény lõt ar ra buz dí tot ta, hogy ve gyen részt a la -
kás építésekben.16

T. Jánosné vis  sza em lé ke zé se i ben a pár tot olyan fó rum ként áb rá zol ja, ahol párt -
tag ként hi á ba pró bált „mi nõ sé gi la kás cse ré ért” kö nyö rög ni, ér de ke it – ho lott há rom
gye re ke volt – nem si ke rült ér vé nye sí te nie: „Sok szor sír tam is a párt ban, de én nem

szól hat tam sem mit, mert párt tag va gyok,
és ak kor nem szólhatok”.17 Ez a vis  sza em -
lé ke zés úgy áb rá zol ja a pár tot, hogy ott
pon to san azért nem se gí tet tek ne ki, mert
a szer ve zet tag ja volt. Le het sé ges, hogy
an nak ide jén ez zel az in dok kal uta sí tot ták
vissza la kás ké rel mét a gyá ri párt mun kás ok.
Ez azért is ér de kes, mert a vis  sza em lé ke zõk
kö zül õ az egyet len, aki la kás kér vé nye zõ -
ként meg je le nik a párt ira tok ban, még hoz zá
úgy, hogy ké rel mét párt fó ru mon tá mo gat -
ták, azon ban vé gül nem kap ta meg azt a

14 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2002. no vem -

ber 30. 63–64. p.

15 MSZMP IV-es alap szer ve zet ülé se. 1962. no vem ber 29.

BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

Ki szis ta: KISZ tag.

16 A fi zi kai mun ká sok ki szo ru lá sa az ál la mi bérlakás -

piacról az zal járt együtt, hogy szá muk ra a sa ját épí té sû

la kás vált szin te az egyet len meg ol dás sá. Emel lett gyak -

ran ki szo rul tak a vá ros ból az agg lo me rá ci ós gyû rû be.

Szelényi (1990) 69., 178. p.

17 In ter jú T. Jánosnéval. 1999. no vem ber 3. 17. p.
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lakást.18 Az, hogy a párt tag ság nem je len tett elõnyt, a gyá ri I-es alap szer ve ze ti tag -
gyû lés egyik hoz zá szó ló ja is fel ve tet te 1973. áp ri lis 26-án.19 Per sze ez nem azt je len ti,
hogy a párt tag ság ne je len tett vol na na gyobb kap cso la ti tõ két a la kás szer zés kor,
azon ban nem min den ki szá má ra egy for mán. A se géd mun kás ok szá má ra a párt tag ság –
fog lal ko zá si stá tu suk mi att – nem volt egyen lõ a la kás ki uta lás sal.

T. Károlyné élet út-el be szé lé se i ben több ször is hang sú lyoz ta, hogy a gyár ban me -
ós ként olyan kap cso la ti tõ ké vel ren del ke zett a pár ton, szak szer ve ze ten be lül, hogy
egy szer si ke rült az egyik mun ka tár sá nak la kást szereznie.20 Ami kor sa ját csa lád já nak
szer zett la kást, azt már más kép pen je le ní ti meg: az el be szé lés ben olyan nak áb rá zol ja
ma gát, aki azért, hogy csa lád já nak la kást sze rez zen, még a fér je aka ra tá val is szem -
be száll, an nak tá vol lét ében: 

„T.E.ZS.: – Elõ ször al bér let ben lak tak, az tán hol kap tak la kást?
T. Károlyné: – Hogy mond jam ma gá nak. A fér jem […] párt tit kár volt. És ak kor

ki jöt tek va la mi ért, mert kel lett kulcs vagy va la mi, és ak kor meg lát ták, mi lyen la kás -
ban la kunk. Mert az én fér jem azt mond ta, hogy amíg más em ber ba rak kok ban la kik
– mert még ak kor ba rak kok vol tak – õ ad dig nem igé nyel la kást, mert ne künk van
fe dél a fe jünk fö lött, nem esik be az esõ. Meg lát ták, és azt mond ták, hogy nem gon -
dol tuk, T., hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött él. Mon dom, néz ze meg, a ci põt ki húz tam
az ágy alól, a fal tisz ta zöld pe nész volt. És ak kor kap tunk la kást a F. ut cá ban. Na gyon
ki kap tam a férjemtõl”.21

T. Károlyné ezt a tör té ne tet – szé gyen ke zés sel ve gyes büsz ke ség gel – több ször is
el me sél te. Az el be szé lés alap ján úgy tû nik, hogy erõs ér dek ér vé nye sí tõ po zí ci ó ját két
té nye zõ nek kö szön het te: egy részt fér je nem a gyár ban dol go zott, párt tit kár volt, más -
részt õ ma ga volt olyan bá tor, hogy le he tet len la kás hely ze tü ket fel tár ja azok nak az
em be rek nek, akik nek mód juk ban állt la kást sze rez ni. A szé gyen ke zés oka az is le het,
hogy ma úgy ér zi, nem kel lett vol na egy kor szem be száll nia fér jé vel, aki – a tör té net
alap ján úgy tû nik – nem akar ta hasz no sí ta ni párt kap cso la ta it a la kás szer zés hez, ezért
ér velt az zal fe le sé gé nek, hogy má sok ba rak kok ban, sok kal ros  szabb kö rül mé nyek kö -
zött lak nak, mint õk. A vis  sza em lé ke zõ
ugyanakkor büsz ke is ar ra, hogy önál ló,
le le mé nyes nõ ként, fér je kap cso la ta it fel -
hasz nál va si ke rült a csa lád nak jobb la kást
sze rez nie. 

Az új la kás ba 1957-ben köl töz tek be.
Ami kor a két ka ma szo dó fi ú val már ki csi -
nek tûnt ez a la kás, és egy új, há rom szo -
bás la kást igé nyel tek a ta nács la kás osz tá -
lyán, T. Károlyné hi á ba moz gó sí tot ta kap -
cso la ta it, má sik la kást már nem kap tak.
Ek kor a fel len dü lõ szö vet ke ze ti la kás épít -
ke zés be kap cso lód tak be. A la kás szö vet ke -

18 Bu da pes ti Ha ris nya gyár MSZMP Vég re haj tó Bi zott -

ság 1967. au gusz tus 16-i ülé se. BFL BB. 8. f. XXXV (8) C

Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai. T. Jánosné mi nõ sé gi la kás -

cse ré jét tá mo gat ják.

19 T. Dé nes: „több fi zi kai dol go zó fel ve tet te, mi ért vagy

te párt tag, ha nem se gí te nek a la kás prob lé mád meg ol dá -

sá ban?” Bu da pes ti Ha ris nya gyár I-es alap szer ve zet tag -

gyû lé se. 1973. áp ri lis 26. Uo. 

20 In ter jú T. Károlynéval. 1999. no vem ber 9. 7. p.; 2000.

no vem ber 13. 14. p.; 2001. már ci us 12. 37. p.

21 In ter jú T. Károlynéval. 1999. no vem ber 9. 9. p. Ugyan ez

a tör té net: 2000. áp ri lis 13. 33. p.; 2002. szep tem ber 2. 53. p.
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zet be kez dõ rész let ként 20 ezer fo rin tot kel lett be fi zet ni, 1963-ban köl töz tek be az új
la kás ba. T. Károlyné el be szé lé se i ben a szö vet ke ze ti la ká so kat elit la ká sok ként áb rá zol -
ja, aho vá raj tuk kí vül csak gyár igaz ga tók, ve ze tõk köl töz het tek be.22 Ek ko ri ban fér je
a MÁV-nál már ve ze tõ be osz tás ban dol go zott, õ pe dig a Bu da pes ti Ha ris nya gyár ban
me ós ként. T. Károlyné élet út-el be szé lé se i ben gyak ran ecse tel te, mi lyen ne héz volt
vissza fi zet nie a la kás köl csönt, mi u tán a fér je 1968-ban meg halt. Úgy ér zi, sok min den -
rõl le kel lett mon da nia ah hoz, hogy a más fél szo bás szö vet ke ze ti la kás tu laj do no sa le -
hes sen. Mi u tán na gyob bik fia 1971-ben meg nõ sült, szin tén ott la kott új csa lád já val. A
fi a ta lok önál ló so dá sa után T. Károlyné élet tár sa köl tö zött be a la kás ba. 1997 óta T.
Károlyné egye dül él (im má ron negy ven éve) az el sõ szö vet ke ze ti la ká sok egyi ké ben. 

Az 1956-os lakásrendelet23 ha tály ba lé pé sé tõl kezd ve nem az „igény jo go sult sá -
got”, ha nem az igény lõ la kás kö rül mé nyei alap ján a „rá szo rult ság mér té két” vizs gál -
ták, de ez a fo ga lom nem volt meghatározva.24 A vis  sza em lé ke zõk nek alig volt re á lis
esé lyük ar ra, hogy ta ná csi bér la kás hoz jus sa nak. Ezen nem vál toz ta tott az 1971-es la -
kás ren de let sem, amely a la kás ki uta lást meg ha tá ro zott jö ve de lem szint hez, il let ve szo -
ci á lis hely zet hez kö töt te, a la kás ki uta lá sok nál a gye rek szám lett az egyik leglé nye ge -
sebb szempont.25

Ezért a szö vet ke ze ti la ká sok – más vis  sza em lé ke zõk szá má ra is – a hat va nas évek
vé gé tõl re á lis le he tõ sé get nyúj tot tak ar ra, hogy ren dez zék la kás hely ze tü ket. A fel len -
dü lõ szö vet ke ze ti la kás épí tés be már azok is be kap cso lód hat tak, akik nek ér dek ér vé -
nye sí tõ ké pes ség hí ján va ló szí nû leg éve kig kel lett vol na vá ra koz ni uk a la kás ki uta lás -
ra, és ek kor ra már ös  sze tud ták gyûj te ni a szö vet ke ze ti la kás hoz ju tás hoz szük sé ges
kez dõ rész le tet. 

Szö vet ke ze ti la ká sok la kás szö vet ke zet ke re té ben 1959-tõl épül tek. Bár a szö vet ke -
ze ti la kás épí tést le he tõ vé te võ 1959-es kor mány ren de let preambulumában a tör vény -
al ko tók cél ként azt hang sú lyoz ták, hogy a „bér bõl és fi ze tés bõl élõ dol go zók – el sõ -
sor ban üze mi mun ká sok – la kás szö vet ke ze tek út ján ked vez mé nyes fel té te lek mel lett
sze mé lyi tu laj do nú la kás hoz jus sa nak”, ele in te nem kön  nyí tet te meg a la kás pi a ci on
ala csony ér dek ér vé nye sí té si ké pes ség gel meg je le nõk la kás hoz ju tá si feltételeit.26

A la kás szö vet ke zet be be lé põk olyan módon jut hat tak la kás hoz, hogy „sa ját meg -
ta ka rí tá sa ik” ré vén be fi zet tek egy kez dõ -
rész le tet (1959-ben a la kás ked vez mé nyes
vé tel árá nak a 15%-át). Ezen felül ve het ték
igény be a ked vez mé nyes ka ma to zá sú ál la -
mi hi telt, me lyet har minc év alatt kel lett
vis  sza fi zet ni ük. 1959-tõl ki zá ró lag a ta nács
vég re haj tó bi zott sá gá nak il le té kes szak igaz -
ga tá si szer ve le he tett a be ru há zó, és ál la mi
épí tõ ipa ri vál la la tok a ki vi te le zõk. A la kás -
szö vet ke ze ti la kás a tag sze mé lyi tu laj do -
ná ba került.27 A szö vet ke ze ti la kás a szo ci -

22 In ter jú T. Károlynéval. 2000. áp ri lis 20. 22. p.

23 35/1956 (X. 30.) MT. sz. ren de let a la kás bér let rõl, vég -

re haj tá sá ra: 17/1957 (III. 7.) Korm. sz. ren de let

24 Gá bor–Gyõ ri (é. n.) 122. p.

25 Preisich (1998) 83. p. Ta ná csi bér la kást igé nyel he tett

1975-ben az, aki nek a csa lád já ban az egy fõ re esõ jö ve de -

lem nem ha lad ta meg Bu da pes ten az 1500 fo rin tot. Rutics

(1975) 39. p.

26 20/1959. (IV: 16). Korm. szá mú ren de let a la kás szö vet -

ke ze tek rõl.
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a lis ta ál lam ban kvá zima gán tu laj dont képezett.28 Bár a la kás ban csak a la kás szö vet ke -
ze ti tag és hoz zá tar to zói lak hat tak, és a szö vet ke ze tet elõ vá sár lá si jog il let te meg, ez a
la kás tu laj don örö köl he tõ volt. A ta ná csi bér la ká sok nem vol tak örö köl he tõ ek, a jo gi
sza bá lyo zás azon ban itt is ha gyott egy kis ka put: a ta ná csi bér la kás ba be je len tett hoz -
zá tar to zó örö köl het te a bér le ti jo got.

1971-ben új kor mány ren de let ben sza bá lyoz ták a la kás épí tõ szö vet ke ze tek mû kö -
dé sét.29 A la kás szö vet ke ze tek re vo nat ko zó
sza bá lyo zás ból el tûnt a kor mány ren de let
idé zett preambuluma, és la kás épí tõ szö -
vet  ke zet ke re té ben már nem csak több szin -
tes la kó há za kat, ha nem mi ni mum tizenkét
la ká sos, cso por tos csa lá di há za kat is le he -
tett építeni.30 1977-tõl kezd ve a la kás épí tõ
szö vet ke ze tek re vo nat ko zó tör vény ere jû
ren de le tet al kal maz ni le he tett üdü lõ- és ga -
rázs épí tõ szö vet ke ze tek re is. Ha a la kás tu -
laj do nos el ide ge ní tet te a la ká sát, kö te les
volt a szö vet ke zet igaz ga tó sá gá nak be je -
len te ni, az azon ban nem ren del ke zett elõ -
vá sár lá si joggal.31 A la kás ki uta lás mód já -
ban azon ban még sem ezek a vál to zá sok
vol tak a dön  tõ ek, ha nem az, hogy az új
gaz  da sá gi me cha niz mus ha tá sa ként a dön -
tés ho zók a la ká sok el osz tá sá ból szár ma zó
egyen lõt len sé gek re meg pró bál tak re a gál -
ni. Az elõ ké szí tés so rán töb ben ja va sol ták,
hogy az ál lam ugyan úgy „ke res ked jen” a
la ká sok kal, mint ha azok a bérlakáspiac ré -
szei len né nek, és így csök kent se azo kat a
kü lönb sé ge ket, ame lyek ab ból adód nak,
hogy a ki emelt stá tu sú cso por tok ala csony
lak bér for má já ban ál lan dó jut ta tást kap -
nak. Azon  ban a meg va ló sí tás so rán ide o ló -
gi ai ér vek kel le sö pör ték az asz tal ról ezt a
meg ol dást, és a hát rá nyos hely ze tû tár sa -
dal mi cso por tok to vább ra is ki vol tak szo -
rít va az ál la mi bérlakáspiacról.32

A ha ris nya gyár na gyon ke vés la kás
fe lett ren del ke zett: 1962-ben és 1963-ban
két-két szö vet ke ze ti épí té sû la kást igé nyel -
het tek a gyá ri dol go zók, 1969-ban hatot.33

27 Az 1959. évi IV. tör vény, a Pol gá ri Tör vény könyv ek -

kor ha tá lyos szö ve ge sze rint „sze mé lyi tu laj don” volt: 92. §

(1) „Az ál lam pol gár ok nak sze mé lyes szük ség le te ik ki elé -

gí té sét köz vet le nül szol gá ló vagy elõ moz dí tó ja vai – csa -

lá di há zak, be ren de zé si és hasz ná la ti tár gyak stb. – sze mé -

lyi tu laj don ban van nak. (2) Sze mé lyi tu laj don ban van nak

a ki se gí tõ mel lék gaz da ság cél ját szol gá ló ház tá ji gaz da ság

kö ré be tar to zó va gyon tár gyak is. (3) Jog sza bály meg ál la -

pít hat ja, hogy mi lyen mér té kû la kó ház le het sze mé lyi tu -

laj don ban. 93. § A tu laj do nos sze mé lyi tu laj don jo gá val sze -

mé lyes szük ség le te i nek ki elé gí té se ér de ké ben sza ba don

él het.” A 92. § (1) el sõ mó do sí tá sa 1968. ja nu ár 1-jétõl lé pett

élet be, ami kor „az ál lam pol gár ok nak sze mé lyes szük ség -

le te ik ki elé gí té sét köz vet le nül szol gá ló vagy elõ moz dí tó

ja vai”-t vál toz tat ták meg. A fel so ro lás „csa lá di ház, te lek,

be ren de zé si és hasz ná la ti tár gyak stb.” mó do sult. A (3)

be kez dés szö ve ge ar ra vál to zott, hogy „kü lön jog sza bály ok

ál la pít ják meg, hogy mi lyen nagy sá gú és hány in gat lan

tart ha tó sze mé lyi tu laj don ban”. Az Óbu da cí mû új ság

1973. már ci us ban tá jé koz tat ta ol va só it ar ról, hogy egy la -

kó jel le gû és egy üdü lõ jel le gû in gat lan le het a tu laj do nuk -

ban, a töb bit el kell ide ge ní te ni. Óbu da, 1973. már ci us 7. p.

28 Bodnár–Böröcz (1998)

29 6/1971. (II. 8.) Korm. szá mú ren de let a la kás épí tõ szö -

vet ke ze tek rõl.

30 Ek kor tól ta ná csi épí té sû szö vet ke ze ti la kást igé nyel -

he tett az, aki nek jö ve del me Bu da pes ten meg ha lad ta az

1500, de nem ér te el a 2500 fo rin tot. Rutics (1975) 39. p.

31 1977. évi 12. szá mú tör vény ere jû ren de let a la kás szö -

vet ke ze tek rõl.

32 Szelényi (1990) 92. p.

33 MSZMP VB ülés. 1962. már ci us 13. BFL BB 8. f. XXXV

(8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai; Ha ris nya gyá ri Dol -

go zó, 1969. már ci us 24. 2. p.
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1973-ban ti zen egy, 1974-ben ki lenc ta ná csi la kást oszt ha tott el a vállalat.34 Ezért több -
nyi re azok ju tot tak hoz zá ezek hez a la ká sok hoz, akik jó ér dek ér vé nye sí tõ ké pes ség -
gel ren del kez tek a gyá ron be lül. 1969-ben a Rómaifürdõn épü lõ hat gyá ri la kást egy
szak mun kás nõ, egy se géd mun kás nõ, egy mû ve ze tõ és két szak mun kás kap ta. Azon ban
a szak mun kás nõ or szág gyû lé si kép vi se lõ volt, az egyik szak mun kás mun kás õr, az
egyik gyá ri di nasz tia tag ja. Te hát a gyá ron be lül ki ter jedt kap cso lat rend sze rük volt,
po li ti ka i lag meg bíz ha tó nak szá mí tot tak. A hat la kás hoz a vál la lat fe jen ként tíz-tíz
ezer fo rint köl csönt biz to sí tott, me lyet két száz fo rin tos rész le tek ben öt ven hó nap alatt
kel lett vis  sza fi zet ni ük a beköltözõknek.35

1969-ben, egy idõ ben az zal, hogy ha tan meg kap ták a Rómaifürdõn épült szö vet -
ke ze ti la ká so kat, a gyár ban fel mér ték, hogy mi lyen a Fo lyam õr ut cai és a Vi har ut cai
gyár egy ség ben az ös  sze sen 1952 fõ „fi zi kai mun kás” be so ro lá sú dol go zó la kás hely ze -
te. 243 dol go zót kér dez tek meg, kö zü lük 152-nek a la kás hely ze te – a fel mé rést vég zõk
meg fo gal ma zá sa sze rint – „nem volt ki elé gí tõ”. Ez azt je len tet te, hogy 99-en lak tak
szo ba-kony hás la kás ban, 37-en egy szo bás la kás ban vagy al bér let ben, 16-an két szo bás
la kás ban. Az egy szo bás la kás ban élõk kö zül ti zen öten ötöd ma guk kal, ket ten ha tod -
ma guk kal, hár man hetedmagukkal, ket ten nyol cad ma guk kal él tek. Ugyan en nek a fel -
mé rés nek a ke re té ben 327 dol go zót kér dez tek meg ar ról, hogy az utób bi há rom év ben,
te hát 1966 óta vál to zott-e a la kás hely ze tük. 31-en vá la szol ták azt, hogy meg ol dó dott a
la kás prob lé má juk, kö zü lük 26 volt fi zi kai dol go zó be so ro lá sú. Kö zü lük ha  tan szö vet ke -

ze ti, nyol can ta ná csi la kás ba köl töz tek, ti -
zen ket ten ma gán erõ bõl ol dot ták meg la -
kás prob lé má ju kat, építkeztek.36

A szö vet ke ze ti la kás épít ke zé sek be
be kap cso ló dók nak sok vá rat lan ne héz ség -
gel is szem be kel lett néz ni ük. Egyik in ter -
jú ala nyom, H. Antalné – aki a for má zómû -
hely  fõ nö ke volt 1969–76 kö zött, te hát el vi leg
kö ze lebb volt a tûz höz, mint a mû hely ben
dol go zó mun kás nõk – vis  sza em lé ke zé sé ben
ar ról pa nasz ko dott, hogy a vál la lat kö vet -
ke zõ, K. úti la kás épí té si ak ci ó já ba nem si -
ke rült be kap cso lód nia. Hi á ba be szélt több -
ször az igaz ga tó val ez ügy ben, az csak
ígér ge tett ne ki: „mond ta, hogy le het, hogy
lesz ott ne künk la kás. Ak kor hí vo gat ni kel -
lett te le fo non, de azt mond ta, hogy ha más
le he tõ ség adó dik, ak kor ab ba nyu god tan
vág junk bele”.37 El be szé lé sé ben úgy áb rá -
zol ta, hogy az igaz ga tó min den ha tó sá ga a
la kás pi ac ra is ki ter jedt. Ne kik vé gül úgy

34 Han gu lat je len tés a III. ke rü le ti párt bi zott ság nak. 1973.

már ci us, 1974. feb ru ár. BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes -

ti Ha ris nya gyár ira tai. A Bu da pes ti Ha ris nya gyár ban az

ala pí tás kor, 1951-ben 1343-an dol goz tak. 1973-ban az össz -

lét szám 3610 fõ volt, eb be be le tar toz tak a Fo lyam õr ut cai,

Vi har ut cai, Pest er zsé be ti gyár egy ség, a Gyu lai Ha ris nya -

gyár és a gyár te le pek dol go zói. A la ká so kat a bu da pes ti

gyár egy sé gek kö zött kel lett el osz ta ni. Czeglédi (1975) 157. p.

35 A vál la la tok, in téz mé nyek az 1968-as gaz da sá gi re form

nyo mán kap cso lód hat tak be a la kás épí tés be: 1969-tõl ka -

mat men tes hi telt ad hat tak dol go zó ik nak. Ko vács szerk.

(1980) 67–68. p.; MSZMP vég re haj tó bi zott sá gi ülés. 1969.

feb ru ár 25. BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya -

gyár ira tai; Ha ris nya gyá ri Dol go zó 1969. már ci us 24. 2. p.

36 MSZMP PB. Je len tés a Bu da pes ti Ha ris nya gyár Fo -

lyam õr ut cai és Vi har ut cai gyár egy sé gé ben dol go zó mun -

ká sok hely ze té rõl. 1969. áp ri lis 1.; Je len té sek az MSZMP

III. ke rü le ti párt bi zott ság nak. 1970. BFL BB 8. f. XXXV (8)

C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

37 In ter jú H. Antalnéval. 2001. feb ru ár 16. 12. p.
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si ke rült önál ló la kás hoz jut ni uk, hogy be fi zet tek egy szö vet ke ze ti la kás ba, de gyá ri
köl csön nél kül. A la kás hoz ju tás sal kap cso la tos tör té ne te ket fel há bo rod va me sél te el,
lát szott, szí ve sen me sél egy ko ri sé rel me i rõl. Visz sza em lé ke zé sé ben azon ban úgy áb -
rá zol ja, hogy azok, akik be fi zet tek szö vet ke ze ti la ká sok ra, nem érez het ték ma gu kat
biz ton ság ban, az ál lam nem véd te meg õket, fél ni ük kel lett a szél há mos ok tól. Per sze
vé le mé nyü ket és dön té si stra té gi á i kat már be fo lyá sol ta a te le ví zió, a kor szak hí res-
hír hedt bûn ügyi ma ga zin ja, a Kék fény, amely szen zá ci ós ese tek ként tá lal ta a la kás -
épí tõ szö vet ke ze tek kel kap cso la tos csa lá si ügye ket. A vis  sza em lé ke zõ úgy áb rá zol ja a
la kást épít te tõ ügy vé di mun ka kö zös ség tag ja it, mint olyan kis ki rá lyo kat, akik a szo -
ci a lis ta la kás pi a con úgy vi sel ked tek, mint ha az sza bad pi ac len ne. Ha son ló kép pen je -
le ní ti meg azo kat az „ügyes ke dõ ket” is , akik be száll tak egy la kás szö vet ke zet be, majd
drá gáb ban ad ták to vább la ká su kat még az elõtt, hogy a ház fel épült vol na: „A R. F. ut -
ca 155-be fi zet tünk be, mert ak kor épí tet tek ügy vé di mun ka kö zös sé gek há za kat. Utá -
na lát tuk a Kék fény ben, hogy a […] ke rü le ti épí tõ szö vet ke zet mi cso da nagy csa lá so -
kat csi nált. Nem épült fel a ház, pe dig meg ígér ték. Ak kor on nan gyor san ki lép tünk.
Az egyik is me rõ sünk szólt, aki hal lot ta, hogy ki lép tünk, hogy át ad ná az õ le he tõ sé -
gét. Az a H.-T. út sar kán épü lõ ház ba volt be fi zet ve. Elõ ször ígér te egy ös  sze gért, az -
tán rá tett még 10 ez ret, ami kor mond tuk, hogy jó lesz. De el fo gad tuk. Szov jet tí pu sú
ház gyá ri ház volt az. Min dennap men tünk néz ni az épít ke zést, hét nap alatt fel húz ták
a há zat. Mind a hét eme le tet. De csak 1971. ok tó ber 12-én köl töz tünk be, mert ké ményt
el fe lej tet tek épí te ni. Két évig folyt a hu za vo na, ak kor az ügy véd nél ver ték az asz talt,
hogy mi kor le het már be köl töz ni. Az meg mond ta, ha annyi ra sür gõs, ad juk el a la ká -
so kat. Ad dig a szü le im nél lak tunk, pe dig meg szü le tett már a na gyob bik lányunk.”38

Tör té ne tem sze rep lõi szá má ra, ha nem volt a szö vet ke ze ti la kás épí tés hez szük -
sé ges in du ló tõ ké jük, még min dig kí nál ko zott az a le he tõ ség, hogy el tar tá si szer zõ dés -
sel jus sa nak la kás hoz. A szo ci a lis ta la kás pi a con az „el tar tá si szer zõ dés” kö té se ti pi kus
jo gi kis ka pu volt: az egyéb ként nem örö köl he tõ ta ná csi la kást játsz hat ták így át olya -
nok szá má ra, akik kel az el tar tott nem állt
ro ko ni kap cso lat ban. A tar tá si szer zõ dés
mint jog in téz mény cél ja az 1959. évi IV. tv.,
a pol gá ri tör vény könyv sze rint az volt,
hogy az el tar tó az el tar tot tat sa ját ház tar -
tá sá ban „meg fe le lõ en el tart sa”, gyó gyít tas -
sa, ápol ja, elte mettes se.39 E szol gál ta tá sok
fe jé ben az el tar tott in gat la nát ha lá la után
az el tar tó örö köl te meg. Ezt a jo got a te lek -
könyv be, majd 1972-tõl az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba is bejegyezték.40 In ter jú ala -
nya im kö zül ket ten ju tot tak el tar tá si szer -
zõ dés sel lakás hoz.41 B. Gyulánénak, aki az
in ter jú ala nyok leg fi a ta labb nem ze dé ké hez

38 Uo. 13–14. p.

39 1959. évi IV. tv., PTK 586–590. §. A „sa ját ház tar tás -

ban” mint fel té tel 1960-tól 1978-ig volt ér vény ben. A la kás

meg örö köl he tõ volt az 1/1971. (II. 8.) Korm. ren de let 81. §

(1) be kez dé se alap ján, ha az el tar tó az el halt bér lõ la ká sá -

ban la kott leg alább egy évig ál lan dó jel leg gel, a tar tá si

szer zõ dést leg alább az el tar tott ha lá la elõtt egy év vel ér -

vé nye sen meg kö töt ték, és az el tar tó a tar tá si kö te le zett -

sé gét tel je sí tet te.

40 1972. évi 32. tvr.

41 A gyár ban más is ju tott így la kás hoz. Pl. B. Istvánné

kö tõ nõ 12 évig várt így egy szo ba-kony hás la kás ra.

Haris nyagyári Dolgozó, 1974. ja nu ár 17. 3. p.
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tar to zik, egye dül ál ló fi a tal anya ként ez volt az egyet len le he tõ sé ge. Ma, ami kor mag nó
nél kül fel idé zi eze ket az em lé ke it, a tar tá si szer zõ dés ér zel mi ol da la it hang sú lyoz za.
Aki vel el tar tá si szer zõ dést kö tött, egy má sik in ter jú ala nyom, T. Jánosné köz vet len ro -
ko na volt. B. Gyuláné és T. Jánosné együtt dol goz tak a for má zó mû hely ben. T. Jánosné
ma úgy áb rá zol ja, hogy sa ját lá nyá nak te kin tet te B. Gyulánét.42 Eb ben az ér tel me zé si
ke ret ben az el tar tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõz te egy fo ga dott ro ko ni kap cso lat
ki ala ku lá sa. B. Gyuláné szûk sza vú an idéz te fel, ho gyan ju tott hoz zá el sõ önál ló la ká -
sá hoz a het ve nes évek kö ze pén: „T.-né só gor nõ jé nek az édes any ja na gyon be teg lett
hir te len. És a csa lád ja nem gon dos ko dott ró la. Én meg be szél tem ve le, hogy ápo lom.
Ak kor rámhagyta a lakását.”43

S. Vilmosné, mi u tán fia meg nõ sült és csa lá dot ala pí tott, ott hagy ta a fi a ta lok nak
a szö vet ke ze ti la kást. Bár õ ma ga nem hang sú lyoz ta, más vis  sza em lé ke zõk ki emel ték,
mi lyen nagy ál do za to kat ho zott an nak ide jén, ami kor a szö vet ke ze ti la kás rész le te it
fi zet te. K. Györgyné S. Vilmosné erõn fe lü li helyt ál lá sát az zal a tör té net tel szok ta jel -
le mez ni, hogy ak ko ri ban egész nap csak ká vét ivott, jó for mán nem is evett, hogy a
rész le te ket fi zet ni tud ja, így dol go zott há rom mû szak ban a gyárban.44 S. Vilmosné ma
úgy áb rá zol ja, hogy ami kor el köl tö zött a szö vet ke ze ti la kás ból a nyolc va nas évek ele -
jén, egyet len le he tõ sé ge ar ra, hogy új ra önál ló la kás hoz jus son, az volt, ha el tar tá si
szer zõ dést köt. Ké ré sem re me sél te el rész le te sen az el tar tá si szer zõ dés meg kö té sé nek
kö rül mé nye it: „És ak kor, na, volt egy nõ, az is a Ha ris nya gyár ban, csak a kö tö dé ben
dol go zott, és ott la kott a mel let tünk le võ ház ban, és ak kor az a fi á nak [ki néz te], mert
ez új ság hir de tés ben volt, de ott volt gye rek is, és há rom em ber nek egy szo ba nem jó
[…] És ak kor mond ja ne kem, hogy nem né zem meg? És el jöt tem ve le, és ren ge te gen
vol tak […] a lép csõ ig lent áll tak, kép zeld el. An  nyi an vol tak. Na mind egy, és ak kor a
Zsu zsá val, egy öreg lány volt, és be szél get tünk, a Goliban dol go zott, és mond tam, hogy
én is dol goz tam a Goliban, meg min den, és […] hát en gem vá lasz tott […] Meg is mer -
tem az or vos nõt is, tu dod, aki vel dol go zott, mert õ as  szisz tens volt a Goliban a fõ or -
vos mel lett. És az tán, szó val ren des volt, tény leg, nem volt ve le sem mi probléma.”45

S. Vilmosné vis  sza em lé ke zé sé ben más  ként hang sú lyoz za az ér zel mi szá lak sze re -
pét az el tar tá si szer zõ dés meg kö té sé nél, mint B. Gyuláné. Itt is sze re pe van a sze mé -
lyes kap cso lat nak, de an  nyi ban, hogy az új ság hir de tés re egyik mun ka tár sa hív ta fel a
fi gyel mét. S. Vilmosné úgy áb rá zol ja, hogy a le en dõ el tar tott azért dön tött mel let te,

mert ré geb ben egy mun ka he lyen dol goz -
tak, sok kö zös is me rõ sük volt. A ki ala ku -
ló sze mé lyes ro kon szenv nek azért is tu laj -
do nít az el be szé lõ nagy sze re pet – mint
ahogy az az utol só mon dat ból is ki de rül –
mert az el tar tá si szer zõ dés sel kap cso lat ban
a ko ra be li saj tó gyak ran kö zölt cik ke ket az
el tar tó és el tar tot tak bot rá nyos kap cso la -
tá ról. Eb ben az áb rá zo lás mód ban az el tar -

42 In ter jú T. Jánosnéval. 1999. no vem ber 10. 34. p.

43 In ter jú B. Gyulánéval és K. Gá bor ral. 2001. feb ru ár 7.

7. p.

44 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. már ci -

us 16. 6. p.

45 In ter jú S. Vilmosnéval. 2003. ja nu ár 14. 78. p. A la kás

egy bu da pes ti vi szony lat ban is ma gas stá tu sú kör nyé ken

volt.
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tók gyak ran je len nek meg úgy, mint akik nek egye dül csak a la kás meg szer zé se a fon -
tos, az el tar tot tak pe dig úgy, mint akik vis  sza él nek az zal, hogy övék a la kás, és min -
den fé le kö ve te lõ dzés sel lép nek fel. Ami kor a vis  sza em lé ke zõ azt hang sú lyoz za, hogy
õk mi lyen jól ki jöt tek egy más sal, ez el len a sztereotipikus áb rá zo lás mód el len is vé de -
ke zik. Azért hang sú lyoz za, hogy mi lyen nagy sor állt ott, men  nyi en je lent kez tek a hir -
de tés re, mert úgy ér zi, hogy sok em ber kö zül õt tar tot ta a leg rá ter met tebb nek a ké -
sõb bi el tar tott. Más részt ez a tör té net áb rá zol ja azt is, hogy in ter jú ala nyom szem szö -
gé bõl a hi va ta lo san, ál la mi lag vég zett la kás el osz tás ek kor ra már szin te tel je sen pi a ci
kö rül mé nyek kö zött zaj lott. Az ál la mi la kás pi ac kis ka pui meg te rem tet ték a la kás el -
osz tás pi a ci hoz ha son ló jel le gét.46

„A láb tör lõ alatt volt a kulcs”: szom széd sá gi kap cso la tok 
a ré gi Óbu dán és az új la kó te le pe ken

A nagy vá ro si szom széd sá gi kap cso la to kat gyak ran úgy áb rá zol ják, hogy a ré gi la kó -
ne gye dek bõl új la kó te le pek re köl tö zõk el ve szí tik ko ráb bi, meg hitt szom széd sá gi kap -
cso la ta i kat, és el ide ge ne dett te rek re, el ide ge ne dett kör nye zet be ke rül nek be. A vá ros ant -
ro po ló gi ai iro da lom sze rint fõ ként a sze gé nyebb la kó ne gye dek ben élõk szom széd sá gi
kap cso la ta it jel lem zi az, hogy egy más sal szo li dá ri sak, tá mo ga tást és biz ton ság ér ze tet
nyúj ta nak egy más nak, a szom széd ság ban sze rez nek ba rá to kat. A je len ség ne ga tív ol da -
la, hogy be avat koz nak egy más éle té be, kí ván csis kod nak, to la ko dó an kér de zõs köd nek,
türelmetlenek.47 Kon rád György és Szelényi Iván az új la kó te le pe ken a hat va nas évek
vé gén vég zett ku ta tá sok alap ján meg ál la pí tot ták, hogy a mun kás csa lád ok kö ré ben ki -
ug ró an ma gas azok nak az ará nya, akik nek a ba rá tai több sé gük ben a la kó te le pen
élnek.48

Ez zel el len té tes szte re o tí pia vált azon ban ural ko dó vá a la kó te le pek stá tu sá nak
meg vál to zá sá val pár hu za mo san. „Bé kás me gyer be ton há zai kö zött árad a fé le lem. Ko rán
es te le dik er re, es te fe lé ha mar ki ürül nek az ut cák. Nap pal pi szok, sze mét min den fe lé,
es té re – kü lö nö sen hét vé ge ken – za jon gás, disco-ricsaj, és ami ve le jár: az erõ szak le ve -
gõ je fojt ja meg a várost.”49 A bé kás me gye ri la kó te lep je le nik meg így a de vi an cia és
el ide ge ne dett ség me leg ágya ként egy 1989-es
pá lyá zat ban, ame lyet az egyik bé kás me gye -
ri is ko la ta ná ra nyúj tott be. 

A fi a tal be ván dor lók új, köz vet len
kör  nye ze tét a nagy vá ros ban a ro ko no kon
és a mun ka tár sa kon kí vül a szom szé dok
je len tet ték, akik hez, úgy érez ték, al kal maz -
kod ni uk kell. Szá mos el be szé lé sük ben je len -
nek meg a szom szé dok, úgy is mint õ ket
se gí tõ, tá mo ga tó, de úgy is, mint rossz in -
du la tú, ás ká ló dó em be rek. 1956 után, a fog -
lalt la ká sok ban S. Józsefnéék és K. György -

46 Az el tar tá si szer zõ dés az 1960–78 kö zöt ti idõ ben köz -

vet len ál la mi el len õr zés alatt állt, „a tar tá si szer zõ dés tel -

je sí té sét a köz sé gi ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak il le té -

kes szak igaz ga tá si szer ve el len õriz te”. Az 1959. évi IV. tv.,

a PTK. 1978-as mó do sí tá sa.

47 Roberts (1995) 232. p. 

48 „… az új la kó te le pek re ér ke zõ csa lá dok nem kis rész -

ben meg õr zik ko ráb bi tár sa dal mi kap cso la ta i kat, nem ke -

rül nek te hát »társadalmi vákuumba«”. Szelényi–Konrád

(1969) 97. p.

49 Lakner (1989) 29. p.
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néék egy ház ban, T. Jánosnéék hoz zá juk kö zel, mind an  nyi an a gyár tól tíz perc tá vol -
ság ra lak tak. T. Jánosnéék eb bõl a la kás ból köl töz tek át a het ve nes évek kö ze pén Ke -
len föld re, K. Györgynéék a ki lenc ve nes évek kö ze pé ig a Bog dá ni úton lak tak. K.
György édes any já nak ha lá la után an nak la ká sá ba, a Jó zsef At ti la la kó te lep re köl töz tek
át, Bog dá ni úti la ká su kat lá nyuk nak adták.50 A Bog dá ni úti la kó te lep négy eme le tes
há za i ban a la kók szom széd sá gi kap cso la tai el sõ lá tás ra in kább tûn nek ha son ló nak a
ha gyo má nyos la kó ne gyed eké hez, ahol a te rek át lát ha tók, min den ki is mer min den kit.

Gyak ran me sél tek tör té ne te ket e há rom csa lád tag jai a szom szé dok ról. Az in ter -
jú szi tu á ci ó ban a vis  sza em lé ke zõk spon tán me sél ték el, nem kér dez tem rá, hogy „mi -
lye nek vol tak a szom szé dok”. A be ván dor ló nõk szom széd sá gi kap cso la ta it az ant ro -
po ló gi ai iro da lom ki emelt je len tõ sé gû nek tart ja, mi vel a ház tar tás be li ek szá má ra
gyak ran az egyet len tár sa dal mi kö ze get a szom szé dok je len tik, akik kel nap mint nap
ta lál koz nak. A szom széd ság a nõk és gyer me kek szá má ra ki emelt tár sa dal mi funk ci ó -
jú tér, szá muk ra gyak ran az egyet len, amely ben ba rát sá go kat kötnek.51

Ez zel szem ben in ter jú ala nya im gyár ban dol goz tak. A ta nul mány nak eb ben a ré -
szé ben azt elem zem, õk ho gyan áb rá zol ják szom szé da i kat, mi lyen je len tõ sé get tu laj -
do ní ta nak a ve lük tar tott kap cso lat nak. A szom széd ság funk ci ó it is elõ sze re tet tel
elem zi az ant ro po ló gi ai szak iro da lom. A ku ta tá sok sze rint a szom szé dok részt vesz -
nek az élet út min den fon tos ese mé nyé ben: a gyer mek gon do zás tól kezd ve a be te gek,
öre gek el lá tá sá ig, a ha lot tak felravatalozásáig.52 Nem cé lom itt e funk ci ók ös  sze gyûj -
té se, az el be szé lé sek bõl ki in dul va azt ve tem ös  sze, ho gyan áb rá zol ják a ré gi la kó ne -
gyed szom széd sá gi kap cso la ta it a vis  sza em lé ke zõk, és et tõl el té rõ en je le ní tik-e meg a
lakótelepieket.

K. Györgyné és K. György tör té ne te i ben szí ne sen ele ve ne dik meg a Bog dá ni úti
ház szom széd sá ga. A ház la kói mind an  nyi -
an is mer ték egy mást, fi gyel ték, hogy ki vel
mi tör té nik ép pen, és nem rej tet ték vé ka
alá a szom szé dok vi sel ke dé sé vel kap cso la -
tos vé le mé nyü ket. K. Györgyné vic ce lõd ve
me sél te, hogy ha ott hon volt, és ki né zett a
kulcs  lyu kon, lát ta pél dá ul az egyik ház be li
la kót, amint meg csal ta a fe le sé gét: a fér fi
egy má sik nõ vel csókolózott.53

El be szé lé sei alap ján úgy tû nik, fon -
tos nak tar tot ta a szom széd as  szony ok vé -
le mé nyét sa ját élet vi te lé vel kap cso lat ban is.
Sze rin te a „ház köz vé le mé nye” elé ge dett
volt, ha a fe le ség csi no san öl tö zött, de csak
mér ték kel, nem kihívóan.54 A szom széd asz -
szony ok rászól tak azok ra, akik rõl úgy gon -
dol ták, hogy már túl zás ba vit ték, és nem a

50 A Jó zsef At ti la la kó te le pen ös  sze sen 8840 la kást épí -

tet tek, eb bõl az öt ve nes évek ben 285-öt, a hat va nas évek -

ben 6826-ot, a het ve nes évek ben – már ház gyá ri tech no -

ló gi á val – 1329-et. Preisich (1998) 79. p. K. György édes -

any ja 1962-ben ka pott itt la kást, elõt te Óbu dán la kott. In -

ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. no vem ber

25. 40. p.

51 Roberts (1995) 202. p.

52 Ruland (1963). A kö tet ös  sze vet ve a fa lu si és vá ros

szom széd sá gi kap cso la to kat, azok funk ci ó it bi zo nyít va,

hogy a szom széd sá gi kap cso la tok nem a te le pü lés tí pus -

tól, ha nem a he lyi tár sa da lom szer ke ze té tõl függ nek.

53 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. már ci -

us 16. 4. p. 

54 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. áp ri lis

29. 17. p.
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„szép fe le ség gel” kap cso la tos el vá rá sok nak fe lel tek meg, ha nem in kább úgy öl töz köd -
tek, mint a „rossz nõk”. Te hát itt a szom szé dok nak egy más ma gán élet ét el len õr zõ
funk ci ó juk is volt. De fel lép tek a szo ci a lis ta ál lam hi va ta los be széd mód já ban ér ték nek
tar tott je len sé gek mel lett és azok el len is. K. Györgyné el be szé lé se sze rint pél dá ul egy
idõ után már nem néz ték jó szem mel a házban azt a la kót, aki mun kás õr-egyen ru há -
ban mászkált.55

A „rossz szom szé dok” kö zül volt, aki úgy érez te, hogy egy iga zi „szo ci a lis ta em -
ber nek” fel kell lép nie a szo ci a lis ta ál lam tör vé nye i nek vé del mé ben. (Bár va ló szí nû leg
ez a szom széd ma nem eb ben az ér tel me zé si ke ret ben áb rá zol ná a tör té ne tet.) A ház
egyik la kó ja K. György el be szé lé se sze rint fel je len tet te õt a ke rü le ti ta nács nál, mi vel
amel lett, hogy a Bu da pes ti Ha ris nya gyár ban „mû szak ve ze tõ gé pész ként” dol go zott,
mun ka után té vé sze re lést vál lalt „ma szek ban”. A hi va ta los be széd mód ban azok, akik
mun ka hely ükön kí vül is foly tat tak jö ve de lem szer zõ te vé keny sé get, úgy je len tek meg,
mint anya gi as, nem iga zi szo ci a lis ta em be rek. Az ál lam nem tá mo gat ta, hogy az em -
be rek má sod ál lást vál lal ja nak. Má sod ál lást hi va ta lo san 1971-tõl le he tett vál lal ni, ak kor
is csak a fõ fog lal ko zá sú mun ka hely en ge dé lyé vel, és a má so dik mun ka he lyet is be kel -
lett je gyez tet ni a munkakönyvbe.56

K György 1963–67 kö zött esti tagozaton el vé gez te a Land ler Je nõ Gép- és Hír -
adás ipa ri Tech ni ku mot. „Mi u tán el vé gez tem a Land ler tech ni ku mot es tin, min dig
men  tem té vét sze rel ni mun ka után. Vit tem a nagy tás kát. Volt ott az egyik szom széd,
an nak a fe le sé ge nagy da rab, vö rös ha jú nõ volt. Min dig kér dez te, hogy ho va me gyek,
me gyek té vét sze rel ni? Nem, mon dom. De ak kor mi nek a nagy tás ka? Ad dig-ad dig,
amíg egy szer fel je len tett a ke rü le ti ta nács nál. Irigy volt, hogy jól ment ak ko ri ban. Be -
hí vat tak, az volt a sze ren csém, hogy aki hez az ügy ke rült, az zal együtt jár tunk a tech -
ni kum ba. Itt van raj ta a tablón.57 Be me gyek, mon dom ne ki, meg is mersz? Hát, azt
mond ja, hogy ne. És ak kor si ke rült így le ren dez ni az ügyet.”58

K. György más el be szé lé se i ben úgy áb rá zol ja, hogy a tech ni kum el vég zé se tet te
le he tõ vé, hogy a há rom mû sza kos mun ka mel lett té vét sze rel jen, és ma ga sabb élet -
szín vo na lat biz to sít son csa lád já nak. Eb ben a tör té net ben azt hang sú lyoz za, hogy a
szom szé dok iri gyek vol tak a több let jö ve -
del mé re, ezért je len tet ték fel. Azon ban mi -
vel is mer te a ta ná csi tiszt vi se lõt, aki hez az
ügy ke rült, így a „go  nosz ko dó szom széd”
nem ér te el cél ját, és K. Györ gyöt nem bün -
tet ték meg a ma szek ban vál lalt té vé sze re -
lés mi att.

K. Györgyné gyak ran em le get te visz  -
sza em lé ke zé se i ben, hogy a Bog dá ni úti la -
kó te lep kö ze lé ben la kott nem csak S. Jó -
zsefné, ha nem egy má sik bri gád tag, T. Já -
nos né és csa lád ja is. Mind an  nyi an egy mû -

55 A tör té net szö veg kör nye ze te alap ján ez a het ve nes

évek ele jé re te he tõ. In ter jú K. Györgynével és K. György  -

gyel. 2000. már ci us 16. 9. p. 

56 17/1971. (VII. 22.) szá mú MüM ren de let a má sod ál lás,

mel lék fog lal ko zás, va la mint a mun ka vég zés re irá nyú

egyéb jog vi szony ke re té ben tör té nõ mun ka vég zés rõl. 

57 Ek kor meg néz tük a fa lon a Land ler Je nõ Tech  ni kum

es ti ta go za tán 1967-ben vég zett nö ven dé kek tab  ló ját, köz -

tük K. György és a ta ná csi tiszt vi se lõ fény ké pét.

58 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2002. no vem -

ber 30. 100. p. 
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hely ben dol goz tak, S. Józsefné és K. Györgyné ugyan azon a gé pen, de mun ka után
már nem na gyon ta lál koz tak egy más sal. T. Jánosné el be szé lé se i ben áb rá zol ja mind két
szom széd sá got: az óbu dai fog lalt la kás la kó it és a ke len föl di la kó te le pi szom szé do kat
is. Õ el be szé lé sé ben hang sú lyoz za, hogy la kást is úgy fog lal tak, hogy a dis  szi dá ló
szom széd as  szony ad ta oda a fér jé nek a la kás kul csot, hogy há rom gye rek kel ne egy
für dõ szo ba nél kü li odú ban lakjanak.59

T. Jánosné a ré gi óbu dai ház ban el vál lal ta a ház fel ügye lõ sé get is, így kü lö nö sen
jól is mer te a hat la ká sos ház la kó it. A szo ros szom széd sá gi kap cso la to kat így je le ní tet -
te meg vis  sza em lé ke zé se i ben: „Át jár tunk egy más hoz, a láb tör lõ alatt volt a kulcs. Mi -
kor el men tünk dol goz ni, min dig ott volt, ha za men tünk, ak kor is. Akár me lyik test vé -
rem föl jött, mind egyik meg ta lál ta a kul csot. So ha nem kel lett fél ni. Ad tunk köl csön
egy más nak. Ott la kott a ko ma as  szo nyom is, aki a kö zép sõ fi am nak lett a ke reszt any -
ja. Olya nok vol tunk, mint a testvérek… Mi kor meg halt is sze gény, ak kor is en gem fél -
tett, hogy vi gyáz za tok a Mancira, mert ak kor kap tam az in fark tust. Most halt meg az
öc  cse. A me nyem na gyon sze ret te. Na gyon jó ba vol tunk az egész ut cá val, nem csak a
ház zal. Ott volt a pék, a M-.ék… Ha ki me gyek Óbu dá ra, szok tam ve lük né ha ta lál koz -
ni, na gyon ara nyo sak vol tak. Meg ha tor tát kell csi nál tat nunk, szin tén oda me gyek,
aki cuk rász volt ott…Oroszkrémet, na gyon fi no mat csinál.”60

T. Jánosné úgy je le ní ti meg a ré gi óbu dai ház szom szé da it, mint sa ját ro ko na it.
Úgy tû nik, ma ga is tö re ke dett ro kon sá gi kap cso la tok ki ala kí tá sá ra az zal, hogy kö zép sõ
fi á nak a ház ból vá lasz tott ke reszt anyát. Bár nagy vá ros ban ját szó dik a tör té net, olyan,
mint ha ugyan ab ban a fa lu ban len nénk, ahol T. Jánosné a gyer mek ko rát töl töt te. E ház -
ba gyak ran jár nak vi dé ken élõ test vé rei is, akik szin tén ott ho no san mo zog nak a tér -
ben, meg ta lál ják a láb tör lõ alá rej tett kul csot. Akár csak a fa lu si szom széd ság ban, itt
is „min den ki is mer min den kit”, a szom széd ság se gí tõ funk ci ói át fog ják az élet min -
den ese mé nyét, az élet tel jes sé gét. Az el be szé lõ e tör té net ben meg je le nik fi a tal asz  -
szony ként, aki cse cse mõ jé nek vá laszt ke reszt anyát, kö zép ko rú nõ ként, aki ép pen
szív in fark tus ból lá ba do zik, és õt fél ti a már hal dok ló szom széd as  szo nya, de idõs asz  -
szony ként is, aki már év ti ze dek óta nem la kik Óbu dán, de egy ko ri is me ret sé ge it ma
is tud ja hasz no sí ta ni, ami kor vis  sza tér és tor tát ren del a cuk rász dá ban. 

Eb ben a ház ban tör tént meg az is T. Jánosné el be szé lé se sze rint, hogy ami kor
meg hív ta a bri gád ta go kat ven dég ség be, együtt sü töt tek-fõz tek a szom széd as  szon  nyal.
És ami kor egy szer el kó bo rolt az egyik fia, együtt ke res ték a szom széd as  szon  nyal: a
fér je a la kás ban vá ra ko zott, a szom széd as  szony az ud var ban ke res te, õ meg a HÉV-
megállóban.61

A ré gi há zat le bon tot ták, ezért a la kók nak 1976-ban az épü lõ új la kó te le pek egyi -
ké re kel lett el köl töz ni ük. Akár csak S. Józsefnéék, T. Jánosnéék sem köl töz tek el szí ve -

sen. T. Jánosné ar ra pa nasz ko dott, hogy
a ke len föl di la kó te le pen ele in te na gyon ne -
héz volt be il lesz ked ni ük. T. Jánosné nem
be szélt ar ról, hogy ami kor a la kó te lep re be -

59 In ter jú T. Jánosnéval. 1999. no vem ber 3. 17. p.

60 Uo. 18. p.

61 In ter jú T. Jánosnéval. 2001. jú li us 11. 44. p.
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köl töz tek, mi lyen áru el lá tá si és köz le ke dé si ne héz sé gek kel kel lett szem be néz ni ük, de
a gyá ri han gu lat je len té sek ben gyak ran sze re pel tek a ke len föl di la kó te lep új la kó i nak
pa na szai: a la kó te le pen ele in te nem volt zöld sé gesbolt (Zöl dért), csak ma szek, de ezt
drá gál lot ták, kér ték a bolt há ló zat bõ ví té sét. Sze ret ték vol na, hogy gyak rab ban köz le -
ked jen a 86-os busz, amel  lyel a Kosz to lá nyi De zsõ tér rõl át szál lás nél kül el ju tot tak a
gyárba.62 Ez utób bi azért szá mí tott kü lö nö sen fon tos nak a ke len föl di la kó te lep új la -
kó i nak, mert ad dig a ré gi óbu dai há zak ból so kan öt-tíz per ces gya log lás sal be ér tek a
gyár ba.

Szép sor já ban az egész egy ko ri szom széd ság át köl tö zött ugyan ar ra a la kó te lep re,
az Ete le úti há zak ba. T. Jánosné hang sú lyoz za, hogy ak kor már kezd te új ra ott ho no -
san érez ni ma gát. Nem csak ré gi-új szom szé dai, ha nem az újak is ugyan olyan vi szo nyí -
tá si ala pot je len tet tek ne ki a la kó te le pen, mint a ré gi ház ban. Egyik szom széd as  szo -
nyát, B.-nét – aki vel a ré gi és az új ház ban is egy más szom széd sá gá ban lak tak – úgy
je le ní ti meg el be szé lé se i ben, mint aki nek már-már ter mé szet fe let ti ha tal ma is volt.
„B.-né az irigy volt. Én min dig meg hív tam õt is, meg a két gye re két, ha el men tünk
va la ho vá ká vé ra, meg üdí tõ re, de õ ben nün ket so sem. Irigy volt a vé gén már a fér -
jem re is. Gon dol tam is az tán, hogy nem õ vit te-e el a fér je met. Mert õ meg halt feb ru -
ár ban, és a fér jem ugyan az év jú li us ban. Ami kor már na gyon be teg volt, csak fe küdt,
a má já val volt be teg, és men tem fel meg lá to gat ni, itt lak tak az ötö di ken. És min dig
azt kér dez get te, hogy a fér jem hogy van. Mond tam, jól, de az tán B.-né után csak el -
ment sze gé nyem, õ is.”63 Az el be szé lés sze rint a hal dok ló szom széd as  szony – akit T.
Jánosné ugyan úgy lá to ga tott, se gí tett, mint ko ma as  szo nyát a ré gi ház ban – ir ra ci o ná lis
erõ vel bírt, hi szen aki nek az egész sé gi ál la po tá ról ér dek lõ dött, az kö vet te õt a ha lál -
ba. T. Jánosné tör té ne te i ben gyak ran meg je le nik a ter mé szet fe let ti erõ. Ta lán ha son -
ló tör té ne tek ezek, mint ami lye ne ket még gyer mek ko rá ban, a fa lu si kör nye zet ben hall -
ga tott. T. Jánosné el be szé lé se i ben a ke len föl di la kó te le pi szom szé do kat is pró bál ja úgy
áb rá zol ni, mint bi zal mas em be re it. Több ször is el me sél te azt a tör té ne tet, hogy a fér je
ha lá la elõtt elõ ször nem a csa lád tag ja i val osz tot ta meg azt a kí ván sá gát, hogy „szó rá -
sos te me tést” sze ret ne, ha nem az egyik szomszédasszonnyal.64 Ami kor a je len rõl be -
szél, gyak ran pa nasz ko dik ar ra – akár csak S. Józsefnéék – hogy mos ta ná ban, a pri va -
ti zá ció után ki cse ré lõd tek a la kók, és az újak kal már nem tu dott olyan szo ros kap cso -
la tot ki ala kí ta ni, mint a ré gi ek kel. Hi á nyol ja az olyan iga zi szom szé do kat, akik kel le het
egy ki csit te re fe rél ni. 

A Fel sza ba du lás bri gád tag jai és mun ka tár sa ik el té rõ mér ték ben vol tak ké pe sek
sa ját ér de ke i ket ér vé nye sí te ni a la kás pi a con. Kö zü lük azok, akik a gyá ri tár sa dal mon
be lül ki ter jedt kap cso lat rend szer rel ren -
del kez tek, sok kal kön  nyeb ben ju tot tak la -
kás hoz, mint azok, akik gyen ge ér dek ér vé -
nye sí tõ po zí ci ó ban vol tak, akár an nak el le -
né re is, hogy be lép tek a párt ba. Ez utób bi ak
olyan tak ti ká kat és stra té gi á kat dol goz tak

62 Han gu lat je len té sek a III. ke rü le ti MSZMP párt bi zott -

ság nak. 1969. má jus 9., 1971. au gusz tus 8. BFL BB 8. f.

XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

63 In ter jú T. Jánosnéval. 2002. má jus 1. 46–47. p.

64 Uo. 50. p. 
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ki a la kás pi a con, hogy ne kell jen éve ket vár ni uk a ta ná csi la kás ra, mi nõ sé gi cse ré re: õk
la kást fog lal tak, la kás épí tõ szö vet ke ze tek be kap cso lód tak be, vagy la ká sért cse ré be el -
tar tá si szer zõ dést kö töt tek. Ami kor Óbu dán a ré gi la ká so kat le bon tot ták, nem szí ve -
sen köl töz tek át az új la kó te le pek re an nak el le né re sem, hogy – ahogy azt a ko ra be li
pro pa gan da is hang sú lyoz ta – az új la ká sok sok kal egész sé ge seb bek, kom for to sab bak
vol tak, mint ko ráb bi la kó he lye ik. Kez det ben az új kör nye zet ben is gyak ran ré gi mun ka -
tár sa ik, szom szé da ik vet ték õket kö rül, azon ban a rend szer vál tás után, im már a sza -
bad la kás pi a ci vi szo nyok kö zött a la kók gyor san ki cse ré lõd tek. In ter jú ala nya im ér zé -
ke lik min den nap juk ban la kó kör nye ze tük slumosodását. 

Úgy tû nik, egyes in ter jú ala nya im szá má ra mik ro kör nye ze tük, a szom széd ság
olyan re fe ren cia cso por tot kép vi selt, mint gye rek ko ri vi dé ki szom szé da ik. Mind a ré gi
óbu dai há zak ban, mind az új la kó te le pe ken olyan nak áb rá zol ják õket, akik hez vi szo -
nyul ni uk kel lett, akik kel kö zös sé get al kot tak, és akik meg mond ták, vagy leg alább is
meg pró bál ták meg mon da ni, hogy ho gyan kell vi sel ked ni ük. Elõ for dult, hogy azo kat
a nor má kat, ame lye ket a szom szé dok akar tak meg szab ni szá muk ra, el uta sí tot ták (pl.
ma sze ko lás), de so sem ma rad tak kö zöm bö sek irán tuk. Be szél ge tõ tár sa im élet út-el be -
szé lé se i re jel lem zõ az is, hogy bár is mé tel ge tik a la kó te le pek kel kap cso la tos szte re o tí -
pi á kat, úgy tû nik, la kó te le pi kör nye ze tük be szá mos olyan élet for ma ele met transz for -
mál tak (el sõ sor ban a magas fokú szociabilitást), amely meg ad ja ne kik az „ott ho nos -
ság” ér ze tét.

FO GYASZ TÁ SI CIK KEK MINT IDEN TI TÁS KÉP ZÕ TÉ NYE ZÕK
„Ott cso bo gott a kert vé gé ben a pa tak” – a te lek

„Ami kor a Ha ris nya gyár ban meg kap tam a 20 éves ki tün te tést, meg a bri gád dal is
kap tam pénzt, ak kor vet tünk egy tel ket a Hár mas ha tár-he gyen. Volt ne kem egy föl di
[fa lu be li] fiú, an nak is volt ott tel ke. A fér jem mel együtt épí tet tek egy fa há zat, azt be -
von tuk kát rány pa pír ral. Csak hogy el tud junk búj ni ben ne, ha jött az esõ. Volt egy kis
bor sónk, egy kis föl di ep rünk, egy kis ez, egy kis az. Kétszáz szögöl volt, egy kis mál na
is volt ben ne, meg vi rá gok. Sok szor kint is alud tunk, ott cso bo gott a kert vé gé ben a pa -
tak. Egé szen ad dig, amíg egy szer nem ta lál tunk egy kí gyó bõrt. Olyan mé te res sik ló,
ame lyik ki bújt a bõ ré bõl. Ak kor mond tam a fér jem nek, hogy töb bet ne alud junk kint.
Az tán mi kor mán tud tuk, hogy ide köl tö zünk Bé kás ra, el ad tuk.”65

S. Józsefné vis  sza em lé ke zé sé ben a hár mas ha tár-he gyi tel ket ha son ló kép pen je le -
ní ti meg, mint gyer mek ko rá nak fa lu si vi lá gát. A te lek vá sár lá sát egy olyan ese mény hez
kö ti, ami kor anya gi hely ze tük egy rend kí vü li le he tõ ség mi att ug rás sze rû en meg ja vult.
Utá na azon ban már min dent õk ma guk te rem tet tek meg a tel ken, te hát a pénz ar ra
volt ele gen dõ, hogy a föl det meg ve gyék. A te lek az Er dõ al ja út hoz kö zel fe küdt. Ezt

a kör nyé ket szim bo li kus je len tõ sé gû nek
áb rá zol ja élet út-el be szé lé se i ben. Mi u tán
fér je csa lád ját ki bom báz ták a há bo rú alatt,

65 In ter jú F. Józsefnéval és S. Józsefnéval. 1. 1999. no vem ber

17. 13. p.; 1999. no vem ber 23. 18–19. p.; 2001. már ci us 1. 8. p.
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az asz ta los édes apa és ta ka rí tó nõ édes anya ide köl tö zött, több gye re ké vel és a nagy -
ma má val együtt. Ké sõbb itt la kott S. Józsefné is al bér let ben, mi u tán be ván do rolt Bu -
da pest re, a ké sõb bi fér jé vel gyak ran utaz tak ugyan azon a bu szon. A férj csa lád já nál
kezd ték el kö zös éle tü ket, és lak tak együtt após sal, anyós sal, só go rok kal, só gor nõk -
kel, nagy ma má val egé szen ad dig, amíg 1956-ban la kást fog lal tak Óbu dán. A tel ken
szin te azt a gyer mek ko ri vi lá got épí tet ték új ra, me lyet S. Józsefné ma is szí ve sen idéz
fel an nak el le né re, hogy a ta nyán so kat kel lett dol goz ni uk. Eb ben az áb rá zo lás mód -
ban sze re pet játsz hat az is, hogy az élet út-el be szé lé sek ben a gyer mek kor, a fi a tal ság
idil li kus világ. A tör té ne tek bõl ki vi lág lik az el be szé lõ erõs vá gya a föld után, ahol a
csa lád sok min dent meg ter mel het ma gá nak, és egyút tal kö zel van a nagy vá  ros ban is
a ter mé szet hez. „Kis gye re kek vol tunk, a föld na gyon mes  sze volt, kilenc ki lo mé ter re a
fa lu tól, és meg kel lett mû vel ni. Ele in te reg gel men tünk, es te jöt tünk. Sö tét ben in dul -
tunk, sö tét ben ér tünk ha za, hogy va la mi le gyen […] Ki ás tuk a ku tat, és csi gán húz -
tuk fel a vi zet, hogy a jó szág nak le gyen. Két ki lo mé ter re men tünk ivó víz ért, mert ezt
nem mer tük in ni, ez a jó szág nak volt, meg ön tö zés re. Utá na vá lyo got ver tünk. Volt
egyes meg ket tes vá lyog. Öcsém csi nál ta az egye set, én meg a ketteset […] Ak kor épí -
tet tünk egy olyat […] mint a szer szá mos kam ra. Ki vit tük ta vas  szal, és mi gye re kek
kint alud tunk. Ez jó volt. Ro man ti kus volt […] Ki vit tük a spar hel tet, és azon fõz tünk.
Ta vasz tól õszig a jó szá gok kal kinn vol tunk. Tyú kok vol tak, li ba volt, ka csa volt, min -
den… Az tán épí tet tünk még egy szo bát, ab ban az év ben vet tük a bo ci kat […] Én azt
mon dom, hogy jó, volt a há bo rú, de jó volt.”66

S. Józsefnéék a tel ken egész fény kép so ro za tot ké szí tet tek, ami kor meg hív ta oda
gyá ri kol le ga nõ it és a mû hely fõ nö köt, K. Imrénét. A ké pek bõl – a fény ké pek hát ol da -
lán le võ fel irat ok ta nú sá ga sze rint – a sza lon na sü tés és kö zös sö rö zés több részt ve võ je
ren delt ma gá nak is. A fény ké pe ken a mun kás nõk ön fe led ten sü tik a sza lon nát, isz  -
szák a sört. Egy má sik al ka lom mal, õs  szel a csa lád tag ja it örö kí tet ték meg a tel ken,
amint ka pál nak. S. Józsefné büsz kén áll lá nyá val a vi rá gos kert elõtt. A nyár ele ji fel -
vé te le ken jól lát szik a ház, és az is, ahogy S. Józsefné, majd a lá nya bol do gan hin tá zik
a férj ké szí tet te sa ját hin tá ju kon.

A te lek más vis  sza em lé ke zõk el be szé lé se i ben is a ter mé szet hez kö ze li sé get szim -
bo li zál ja, azon ban ezen felül más és más je len tés tar tal ma kat is nyer. T. Károlynénál
a te lek ér té két ele in te az je len tet te, hogy akár csak S. Józsefnéék, õ is tu dott ott ter mel ni
fi a i val együtt zöld sé get és gyü möl csöt, egyút tal hétvégente a ter mé szet ben le het tek.
Ami kor el ad ta a tel ket, ak kor vi szont a föld je len tett szá má ra nagy anya gi ér té ket.
Élet út-el be szé lé se i ben úgy áb rá zol ja, így a fia es kü võ jé re rend kí vü li nász aján dék kal
tu dott elõ ruk kol ni. Az el adás le írá sá ban mind õ, mind a ve võ úgy vi sel ked tek, mint ha
egy fa lu si vá sá ron let tek vol na, és nem a nagy vá ros ban: „Volt ül tet ve a Ha jó gyá ri-szi ge -
ten ku ko ri ca, mar ha ré pa, azt el vál lal tam. Mû vel tünk a fi a im mal hétvégente. Ki men -
tünk, õk hor gász tak, fü röd tek a Du ná -
ban, na gyon sze ret ték. Az tán ami kor Kar -
csi meg nõ sült, oda ad tam egy bá csi nak, és

66 In ter jú F. Józsefnéval és S. Józsefnéval. 1. 1999. no vem -

ber 17. 6. p.
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az az ös  szeg volt az én nász aján dé kom. Hos  sza san al ku doz tunk. Ott volt már a pénz
a ke zé ben, a mar ká ba kö pött, már ad ta is vol na, de én mond tam ne ki, nem, nem úgy
van az. Az tán vé gül meg egyez tünk. Nagy pénz volt az ak ko ri ban, amit így a fi am nak
tud tam adni.”67

S. Vilmosnénak sa ját tel ke nem volt, de a sze rel mé nek igen. Ná la a sze re lem tör -
té ne te szo ro san ös  sze kap cso ló dik a kert rõl szól el be szé lé sek kel. „Ez volt a kis ház, ott
ülök elõtte.[Mutatja a fény ké pe ket.] Jaj, tu dod, mi lyen szé pen meg csi nál ta. A Kar csi
min dent szé pen meg csi nált, ne kem is min dig min dent. Ezt a há zat mi csi nál tuk
együtt, mi épí tet tük föl. Gyö nyö rû volt, na gyon szép volt. Ez volt a ku tyá ja. Dán dog
volt. Olyan ara nyos volt ám az a ku tya, is ko láz tat ta a Kar csi, tu dod. Kép zeld el, mi -
kor men tem hoz zá juk, már az ut cán meg is mer te a lép te met, és úgy ro hant elé bem,
mint a vil lám, és tud ta ak kor, hogy me gyünk a telekre.”68

Ma a vis  sza em lé ke zõk kö zül már csak Cs. Lász ló nak van meg a tel ke, de õ ké -
sõbb vet te, el be szé lé se sze rint 1982-ben. Az in ter jú ké szí tés idõ sza ká ban is gyak ran
ki járt oda, mû vel te a föl det, szõ lõ jé bõl bort készít.69 A töb bi ek éle tük nek egy olyan
idõ sza ká ban vá sá rol ták meg a tel ket, amit ma úgy áb rá zol nak, mint ami kor anya gi -
lag ki csit job ban ment ne kik. Ak kor ad ták el, ami kor újabb, fon tos nak tar tott be ru -
há zá sok mi att – mint T. Károlynénál fia es kü võ je, S. Józsefnénél az uno kák szü le té se –
el ke rül he tet len né vált, hogy meg vál ja nak a föld tõl és a ház tól. Ta lán ezért is jel ké pez a
te lek az õ élet út-el be szé lé se ik ben idil li, természetközeli ál la po tot, ame lyet az elõtt csak
gyer mek ko ruk fa lu si kör nye ze té ben él tek át. A nagy vá ros hoz kö ze li te lek nek meg -
volt az a funk ci ó ja is, hogy úgy érez het ték, a két ke zük mun ká já val meg ter melt ja -
vak kal csök kent het ték min den na pi ki adá sa i kat.

A K. há zas pár élet út-el be szé lé se i ben nem a te lek, ha nem egy kony ha bú tor szim -
bo li zál ja éle tük nek egy olyan bol dog nak áb rá zolt idõ sza kát, amely re ma úgy gon dol nak
vis  sza, hogy ak ko ri ban tel lett ne kik a leg drá gább hol mik ra is. Eb ben az el be szé lés ben
is ös  sze kap cso ló dik a gond ta lan fi a tal kor és egy olyan tar tós fo gyasz tá si cikk vá sár lá sa,
mely meg ér te a be fek te tést, hi szen egyes ré sze it ma is hasz nál ják.

„K. Gy.: – A Mo só gép gyár ban 1955-ben 5500 fo rin tot ke res tem. Nagy pénz volt
az ak ko ri ban. Meg vet tem Bu da pest leg drá gább kony ha bú to rát két he ti fi ze té sem bõl.
2200 fo rint volt, fe hér és zöld szí nû, volt ak kor 400 fo rin tért is, de eb ben volt az tán
min den. Fi a tal há za sok vol tunk, kel lett is. Szennyestartó, asz tal két ho ked li vel, ez az

asz tal még ab ból van most is.70

K. Gy.-né: – Meg ki húz ha tó gyú ró desz  -
ka. Volt hoz zá ne kem egy kis asz ta lom, a -
zon ké szí tet tem elõ min dent. Olyan jó ez
a kony ha szek rény, olyan szép.

K. Gy.: – Még min dig olyan jó, mint ha
új len ne. Amit meg már nem hasz ná lunk
be lõ le, azt be cso ma gol tam, és le tet tem a
pin cé be. Meg van most is.”71

67 In ter jú T. Károlynéval. 2001. szep tem ber 4. 26. p.

68 In ter jú S. Vilmosnéval. 2003. ja nu ár 14. 71–72. p.

69 In ter jú Cs. Lász ló val. 2001. ok tó ber 11. 1., 7. p.; 2001.

ok tó ber 25. 13. p.

70 Ami kor ná luk va gyok, en nél az asz tal nál szok tunk en -

ni, in ni, be szél get ni.

71 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. jú li us

29. 23–24., 26. p.; 2002. no vem ber 30. 93–94. p.
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Egy má sik al ka lom mal azon ban K. Györgyné azt az idõ sza kot festette le anya gi -
lag a leg ne he zebb nek, ami kor ös  sze há za sod tak. Az idõ mú lá sát eb ben az el be szé lé sé ben
úgy je le ní tet te meg, hogy ar ról me sélt, ho gyan gya ra pod tak szép las san anya gi lag, és
ez ho gyan ala kí tot ta át ét ke zé si szo ká sa i kat. A kez de ti sze gény ség bõl an  nyi ra ki tud -
tak emel ked ni – mi vel fér je a há rom mû sza kos gyá ri mun ka után té vé sze re lést vál lalt
– , hogy a gyár ban már irigy ked tek rá juk: „Ami kor ös  sze há za sod tunk, volt, hogy any  -
nyi ra nem volt pén zünk, hogy vet tem egy kis zsírt 10 fo rin tért, meg sár ga ré pát, hagy -
mát ös  sze vág tam, az tán az volt a le ves. Gyu ri nak tud tam min dig cso ma gol ni egy zsí -
ros ke nye ret tí zó ra i ra. Az tán ahogy több pén zünk lett, már tud tam Fra di kol bászt is.
Ami kor meg már a lány dol go zott a gyár ban, té li sza lá mit meg pa ra di cso mot vitt tí z -
ó ra i ra. Meg is mond ták ne ki, hogy aki nek
te lik pa ra di csom ra meg té li sza lá mi ra, an -
nak nem eme lik az órabér ét.”72

HO GYAN JU TOT TAK HOZ ZÁ AZ ÁHÍ TOTT FO GYASZ TÁ SI CIK KEK HEZ?
A mág ne ses kar kö tõ, a „szép pu ló ve rek, kar di gá nok”, 

a Ken nedys gyû rû – a „csencsölés”

A szo ci a lis ta idõ szak ban hi va ta lo san til tott
do log volt a köz pon to sí tott terv gaz da ság
csa tor ná in kí vül be szer zett cik kek áru sí tá -
sa. Az 1961. évi V. tör vény ben az „üzér ke -
dés” bün te té si té te le há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, amely ar ra szab ha tó ki,
aki meg fe le lõ jo go sít vány nél kül ke res ke -
del mi te vé keny sé get foly tat vagy vál lal ko -
zást tart fenn, áru val gaz da sá gi lag in do ko -
lat lan köz ben sõ ke res ke dést ûz, vagy az zal
ár drá gí tás ra al kal mas más mó don üzér -
kedik.73 Az el be szé lõk egy olyan tör té ne tet
me sél tek el, ami kor az egyik ha ris nya gyá -
ri mun ka tár suk el len azért in dí tot tak rend -
õr sé gi el já rást, mert a gyár ban ru ha ne mû -
ket: pu ló ve re ket, kar di gá no kat áru sí tott. A
le vél tá ri ira tok is említik az ese tet. A tör té -
ne tet a je len tés együtt tár gyal ja a gyá ri lo -
pá sok kal. Az asszony el len „üzér ke dés”
bûn cse lek mény ének gya nú ja mi att tet tek
fel je len tést: „A Fo lyam õr ut cá ban ez év
[1968] már ci u sá ban a for má zó ban foly ta -
tott üzér ke dés H. Györgyné sze mé lyé ben

73 Az 1979. jú li us 1-jétõl ha tá lyos 1978. évi IV. tv., az új

Bün te tõ Tör vény könyv az „üzér ke dés” alap ese tét vét ség -

ként sza bá lyoz ta, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel

bün tet te. A „meg fe le lõ jo go sít vány nél kü li ke res ke del mi

te vé keny ség he lyé be a „jo go su lat la nul ke res ke del mi te vé -

keny sé get foly tat” ke rült. A tör vény szö ve ge eb ben a for -

má já ban 1988. ja nu ár 1-jéig volt ha tá lyos. A Btk. mó do sí -

tá sá val 1988. ja nu ár 1.–1993. má jus 15. kö zött az aláb bi szö -

veg volt ha tá lyos. „299. § (1) Aki fo lya ma to san a) jo go su -

lat la nul ke res ke dik, vagy vál lal ko zást tart fenn, b) áru val

gaz da sá gi lag in do ko lat lan köz ben sõ ke res ke dést ûz,

vagy az zal ár drá gí tás ra al kal mas más mó don üzér ke dik,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,

szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val, ja ví tó-ne ve lõ mun ká -

val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. 299. § (4) Ha az (1)

be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt

meg va ló sí tó ma ga tar tás ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te -

vé keny ség en ge dély nél kü li vég zé se, és az el kö ve tõ az en -

ge délyt az el sõ fo kú bí ró ság ér de mi ha tá ro za tá nak meg -

ho za ta lá ig meg kap ja, a bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ,

kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ.” 1993.

má jus 15. után az üzér ke dés mint bûn cse lek mény meg -
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re a li zá ló dott, és a meg fe le lõ ha tó sá gi in téz ke dés fo lya mat ban van.”74 Ugyan eb ben a je -
len tés ben még olyan ügyek sze re pel tek, mint pél dá ul hogy 1967-ben el lop tak há rom
kar di gánt, 520 fo rint ér ték ben pe dig ha ris nyát. An nak el le né re, hogy a gyá ron be lü li
áru sí tást kri mi na li zál ták, és a je len tés írói ugyan úgy ke zel ték, mint ha va la ki vagy a
„kö zös tu laj don ból”, a gyár ter mé ke i bõl, a ha ris nya nad rá gok ból, vagy a „ma gán tu laj -
don ból”, a dol go zók ru há i ból, ér ték tár gya i ból lo pott vol na el va la mit, nagy ke res let volt
az ol csó, bolt ban nem kap ha tó ter mé kek re. Az áru sí tók vál lal ták az eset le ges rend õr sé -
gi el já rás koc ká za tát is, mert az üz le te lés sel olyan több let jö ve de lem re tet tek szert,
amely hez a mun kát, vagy an nak leg alább is egy ré szét nem mun ka ide jü kön kí vül kel -
lett el vé gez ni ük.

Ezt a tör té ne tet több vis  sza em lé ke zõ is el me sél te. Nem csak azért, mert õk ma guk
is vá sá rol tak – mert ezt gyak ran meg tet ték más kor is. Ha nem azért is, mert eb ben az
egy eset ben kel lett egy erõ szak szer ve zet kép vi se lõi elõtt ma gya ráz kod ni uk azért,
mert hi ány cik kek hez ju tot tak hoz zá.

„K. Gy.: – Hát az as  szony is volt olyan té má ban, ami kor a rendõrség…
K. Gy.-né: – A púp kre denc [ne vet].
K. Gy.: – Púp kre denc nek hív tuk a rend észt.
K. Gy.-né: – Oda jött hozzánk… Aszond ja, nem lesz sem mi bán tó dá suk, mond -

juk meg, szok tunk-e vá sá rol ni, a …-nétõl.
T. E. Zs.: – Aki hoz ta az or kán ka bá to kat.
K. Gy.-né: – Igen. Õ hoz ta árul ni a gyár ba. Ugyan úgy, mint én, dol go zott a mû -

hely ben, mond ta ne ki a szom széd ja, add el eze ket a ru há kat, amen  nyi ért tu dod, ez a
pénz a ti éd lesz. Na most olyan anyag ból ké szült, nem volt ne künk gya kor la tunk a
mi nõ ség ben, föl vet tük, úgy ki nyúlt. [Ne ve tünk.] Mi kor föl pró bál tam, jó volt. Az tán
fek tet ve kel lett szá rí ta ni, mert nem volt sza bad centrizni… Na, az tán jött a rend ész.
[Hal kan mond ja.] Mon dom, én vet tem tõ le, de csak egyet. De tény leg csak egyet vet -

tem. A rend ész meg fel je len tett min ket név
szerint… Men tünk a bíróságra… Ment az
egész dí szes bri gád. [Ne ve tünk.] Mind any  -
nyi an ben ne vol tunk a fü ze té ben, akik vá -
sá rol tunk tõ le, mert ami kor jött a fi ze tés,
rész le tek ben fi zet tük ki az árát, más képp
nem is tud tuk vol na. A bí ró sá gon rá kel lett
ten ni a ke reszt re a ke zün ket, hogy iga zat
mondunk-e.”75

Ez az el be szé lés jó pél da a tör té net -
me sé lés egyik sa já tos sá gá ra is: a vis  sza em -
lé ke zõk nek elõbb ju tott eszé be az a szi tu á -
ció, ami kor a rend ész fe le lõs ség re von ta
õket a vá sár lá sért, és csak azu tán me sél ték
el a ko ráb bi ese mé nye ket. A ma már vic ce -

szûnt, ma nap ság csak „be fo lyás sal üzér ke dés” tény ál lá sa

is me re tes.

74 Tá jé koz ta tó a tár sa dal mi tu laj don hely ze té rõl a két

óbu dai ha ris nya gyár ban. 1968. áp ri lis 11. Ugyan ez sze re -

pelt a gyá ri MSZMP vég re haj tó bi zott ság 1968. áp ri lis 16-

i na pi rend jén: 16. „A for má zó ban H.-né el len üzér ke dés

mi att rend õr sé gi el já rás van fo lya mat ban. Nagy sza bá sú

el adá so kat foly ta tott, ha vi 4–5000 fo rint ér ték ben rész -

let re áru sí tott. A tár sa dal mi bí ró sá gi tár gya lá so kon több

em ber moz gó sí tá sa szük sé ges, a szak szer ve zet kér se gít -

sé get.” BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár

ira tai.

75 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2002. no vem -

ber 30. 69–70. p.
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sen el me sélt tör té net mö gött hú zó dik az egy ko ri iz ga lom és fé le lem is. Hi szen akit az
áru sí tá sért meg bün tet tek, köz vet len mun ka tár suk volt, nem õ volt az egye dü li, aki áru-
sí tott, így töb bük kel is elõ for dul ha tott vol na, hogy rend õr sé gi el já rás in dul el le nük.
A rend ész be ce ne ve jól mu tat ja, hogy ha a ha ta lom mal bí ró em bert tes ti fo gya té kos -
sá ga mi att kine vet ték, már ke vés bé volt szá muk ra fé lel me tes.

S. Józsefné ugyan eb bõl a tör té net bõl azt emel te ki, hogy a rend õr sé gen egy sze -
ren csés vé let len nek kö szön he tõ en már más ként kezd tek el ve le be szél ni. „Zs. az csen -
cs ölt. Há rom mé re te volt. És ha za vit tem, néz tem, más nap vis  sza is vit tem, mert ne kem
szûk volt a mé ret. Köz ben õ nem húz ta ki a ne ve met a lis tá já ról. Na, most nem rög -
tön, ha nem utá na, el kap ták, és meg ta lál ták ugyan ott a ne ve met. És a Or szág ház, ahogy
van, azon a ré szen, nem tu dom mán, mi lyen ut ca és oda köllött be men ni a rend õr ség -
re. Vol tunk egy jó pá ran, és kü lön hív tak ám be, nem egy szer re. És ak kor mond ták, hogy
én is vet tem? Mon dom, nem vet tem. Mond ja, ak kor mi ért van itt a ne ve. Mond tam,
az úgy volt, hogy nem volt jó, vis  sza ad tam. És ak kor mond tak va la mit ne kem, az a
rend õr, hogy mi ért akar tam ven ni. Mon dom, néz ze, mert üz let ben nem le he tett kap ni.
És tud tuk, hogy na gyon jó. Azt mond ja, tud juk, hogy… Nem tud tuk. Úgy hoz ták be,
hát hon nan tud tuk vol na. Mond tuk, hogy nem. Kér dez te, hol szü let tem, min den, és
mond tam, hogy Me zõ he gye sen szü let tem. Er re rámnéz, mond ja ma ga Me zõ he gye sen
szü le tett? Azt mond ja, hol? Mon dom, 43-as ta nya, sa töb bi. És ak kor már más hogy be -
szélt velem.”76

Eb ben az el be szé lés ben S. Józsefné mint ha ma is a rend õr sé gen len ne, azt hang -
sú lyoz za, hogy õ sem mi tör vény el le ne set nem tett. Nem ej ti ki a szá ján azt sem, hogy
a gyá ron be lü li áru sí tás bûn cse lek mény nek szá mí tott a kor ban, az er re vo nat ko zó fél -
mon da tát el ha rap ja. (Azt mond ja, tud juk, hogy… Nem tud tuk.) In kább azt eme li ki,
hogy õk nem tud tak sem mit, csak vá sá rol ni akar tak. Más el be szé lõk nél is vis  sza tér az
ön iga zo ló mo tí vum: õk, bár akar tak vá sá rol ni, vé gül is nem vet tek sem mit ak kor, mert
nem volt jó a mé ret, a fü zet ben még is bent ma radt a ne vük.

Az el be szé lé sek ben né ha fan tasz ti kus nak tû nõ ele mek is meg je len nek, pél dá ul,
hogy az as  szony, aki el len a rend õr sé gi el já rás in dult, ha jón ho zat ta be azt az árut,
amit a gyár ban áru sí tott. (Per sze nem zár hat juk ki azt, hogy volt vé let le nül egy ten -
ger já ró ha jón dol go zó ro ko na.) „Ál lí tó lag egy ha jón hoz ták be, vám men te sen árulta…
Akik re rá bi zo nyí tot ták, hogy vá sá rol tak tõ le, azok nak két sze re sen ki kel lett fi zet ni,
egy szer, ami kor meg vet ték, egy szer meg a rend õr sé gen. Vé gül te hát na gyon drá ga
lett az áru ja, pe dig olyan dol go kat áru sí tott, ami ket ak ko ri ban nem le he tett kapni.”77

Az as  szony ké sõb bi sor sá ról az el be szé lé sek alap ján an  nyit le het tud ni, hogy a gyár -
ból ki rúg ták, mun ka tár sai pe dig szem elõl té vesz tet ték.

Ami kor a vis  sza em lé ke zõ ket ar ról kér dez tem, hogy õk ma guk áru sí tot tak-e a
gyár ban, és ha igen, mit, ki rész le te seb ben,
ki rö vi deb ben me sélt ró la. Cs. Lász ló szûk -
sza vú an csak an  nyit mon dott, hogy „árul -
tam az asszo nyok nak a szép pu ló vert, kar -

76 In ter jú F. Józsefnéval és S. Józsefnéval. 2. 2002. no -

vem ber 19. 53–54. p.

77 In ter jú S. Balázsnéval. 2003. ja nu ár 10. 20. p.
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di gánt, amit nem le he tett bolt ban kap ni. Egy ha ver ral men tünk ki ér te Len gyel or szág -
ba vonaton”.78 Kér dez tem az tán a töb bi e ket, hogy em lé kez nek-e ar ra, mit vá sá rol tak
tõ le. „A La ci, az csencsölt. És ami kor a La cit meg lát tuk, már tud tuk, hogy va la mi van.
Min dig mond tuk ne ki, hogy mit hoz zon. Pél dá ul ezt a kar kö tõt tõ le vet tem. Meg a
gyû rût. Ez mág ne ses, gyógy ha tá sú. A vér nyo más nál ide köll ten ni [mu tat ja], az al vás -
nál meg ide köll [mu tat ja]. Min dig jött a mû hely be, és so sem ad ta drá gán a dolgo -
kat.”79 Eb ben az el be szé lés ben Cs. Lász ló úgy je le nik meg, mint a mun kás nõk jó te võ je,
aki ol csón hoz zá se gí ti õket olyan fo gyasz tá si cik kek hez, ame lye ket nem le het meg vá -
sá rol ni a bol tok ban. Cs. Lász ló itt meg bíz ha tó ke res ke dõ, aki re min dig le het szá mí ta ni.

T. Károlyné is csak so ká ra me sél te el, hogy õ mit áru sí tott. „Volt ott egy öreg né -
ni a for má zó ban. És an nak volt va la mi ame ri kai ro ko na, és kül dött gyû rû ket. És meg -
kért en gem ez a né ni, hogy nem se gí te nék-e ne ki el ad ni a gyû rû ket. Mond tam, hogy
igen, mi ért ne. Egy kis pénz. És a X. Y. is vett tõ lem, két hó na pig hord ta a gyû rût […]
Ez Ken nedys pe csét gyû rû volt, arany gyû rû, azt hi szem, 200 fo rin tért ad tuk. Nem volt
drá ga. És õ két hó na pig hord ta a gyû rût, utá na meg szólt a párt bi zott sá gon, hogy én
ilyen gyû rû ket áru lok, amin Ken nedy van.”80 T. Károlyné ma an nak tu laj do nít ja, hogy
le kel lett mon da nia fe le lõs poszt já ról a szak szer ve zet ben, hogy olyan gyû rû ket áru sí -
tott, ame lye ken a meg gyil kolt ame ri kai el nök port ré ja volt. Fel je len tet ték, mert párt -
tag hoz mél tat lan vi sel ke dés nek tar tot ták az üz le te lést a ha ta lom kép vi se lõi, és mond -
juk nem Hrus cso vos gyû rût árult (bár a szov jet párt ve ze tõt csak le vál tot ták, és nem
is biz tos, hogy el tud ta vol na ad ni azo kat a gyû rû ket 200 forintért).81 A tör té net ele -
jén meg ma gya ráz ta ne kem, ho gyan ju tott hoz zá az áru hoz, amely bõl egy kis többlet -
jö ve delemre tett szert. Ugyan ez az el be szé lé si mód je le nik meg akkor is, ami kor az
asszo nyok ar ról me sél nek, mi ért áll tak be lány ko ruk ban cse léd nek. A „se gít ség nyúj -
tás” mint a ház tar tá son kí vü li nõi mun ka vál la lás fõ mo ti vá ci ó ja vis  sza-vis  sza té rõ elem
az el be szé lé sek ben. Mint ha a mesé lõk szé gyell nék a rá szo rult sá gukat meg fo gal maz -
ni az in ter jú szi tu á ci ó ban.

S. Vilmosné pu ló ve re ket árult a mû hely ben. Õ nem a párt bi zott ság gal, ha nem a
rend és  szel ke rült ös  sze tû zés be emi att. El be szé lé se sze rint a rend ész a hi va ta los be -
széd mód egyik ér vét vet te köl csön, ami kor az áru sí tás mi att meg akar ta szé gye ní te -

ni. A rend ész úgy vél te, hogy köz éle ti tiszt  -
sé gé vel, párt bi zott sá gi tag sá gá val nem fér
ös  sze a „szo ci a lis ta em ber hez” mél tat lan,
in kább kis pol gár ok ra jel lem zõ áru sí tás. A
tör té ne tet ak kor me sél te el, ami kor az em  -
lí tett rend õr sé gi ügy rõl kér dez get tem. „Én
is árul tam ám, tu dod. És fel je len tet tek.
Ahol lak tunk […] a szom széd ban, tu dod,
volt egy né ni, Cseh szlo vá ki á ból vol tak ne -
ki ro ko nai, és […] on nan ho zott […] bu gyi -
kat, mell tar tó kat, meg ilye ne ket, és ak kor

78 In ter jú Cs. Lász ló val. 2001. ok tó ber 25. 14. p.

79 In ter jú F. Józsefnéval és S. Józsefnéval. 2. 2002. no -

vem ber 19. 53–54. p.

80 In ter jú T. Károlynéval. 2001. ok tó ber 3. 41. p.

81 A szo ci a lis ta bri gád ve ze tõk szá má ra ké szült ké zi -

könyv író ja sem ta ná csol ja, hogy szo ci a lis ta bri gá do kat

Ken nedy rõl ne vez ze nek el, an nak el le né re sem, hogy

meg gyil kol ták. Fábri (1972). A le vál tás ról: I. alap szer ve zet

ülé se. 1970. ok tó ber 4. BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes -

ti Ha ris nya gyár ira tai. 
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meg kér de zett, nem pró bál nám-e ne ki el ad ni. Hát, per sze, föl vit tem én a gyár ba, árul -
tam ne kik, csak a rendészek fi gyel tek. […] En gem föl je len tet tek. […] Azt mond ta ne -
kem a rend ész, hogy tud ja, hogy én áru lok va la mit. Mon dom, bi zo nyít sa be. Er re
aszond ja, hogy én ke rü le ti párt bi zott ság tag va gyok, meg ilyen va gyok, meg olyan va -
gyok, hogy hogy ilyet csi ná lok? […] De az tán nem tud ta rám bi zo nyí ta ni. [Ne vet.] Nem
volt utá na semmi.”82

A gyár ba Bu da pest kör nyé ki fal vak ból be já rók, akik kö zül az el be szé lé sek be a
piliscséviek „cséviekként” ke rül nek be, azt áru sí tot ták, amit ott hon ma guk meg ter -
mel tek, lét re hoz tak. A vá ros ban la kó kol lé ga nõ ik még a pi a con sem jut hat tak hoz zá
azok hoz a há zi ízek hez. A vi dé ki ek a cso port ve ze tõk nek, mû hely fõ nö kök nek jobb
mun ka be osz tás re mé nyé ben csak be rak ták a hû tõ be a fi nom sá go kat – volt, aki el fo -
gad ta, volt, aki nem –, az „egy sze rû mun ka tár sak nak” fi zet ni ük kel lett a hur ka-kol -
bá szért. „A cséviek hoz tak be disz nó to rost. Árul ták. Kér dez ték min den év ben: kérsz?
Mon dom, ké rek. Õk a hur kát is más képp csi nál ják, mint mink ott hon. Õk olyan
zsöm lé sen, de na gyon fi nom volt.”83

A tör té ne tek sze rint a ka zán ház dol go zói mun ka idõ alatt há za ló vi dé ki pá lin ka -
áru sok tól sze rez ték be a szeszt. A por tá sok is be vol tak épít ve a pá lin ka áru sí tás ba, õk
szól tak a ka zán há zi ak nak, ami kor meg ér ke zett a friss szállítmány.84

Eszik-e ma na ran csot B. Béláné?

Mi vel a gyá ron be lü li ke res ke dés ugyan olyan el bí rá lás alá esett, mint a lo pás, azok -
nak, akik áru sí tás ra ad ták a fe jü ket, ugyan olyan tak ti kák kal kel lett ki ját sza ni uk a
rendészeket, mint akik lop tak. Azok, akik a gyár ban áru sí tot tak, csak a szo ci a lis ta
idõ szak hi va ta los meg íté lé se sze rint kö vet tek el bûn cse lek ményt, szem ben a lo pás sal,
még is együtt tár gyal ták a ket tõt a gyá ri párt bi zott sá gi ülé se ken a „tár sa dal mi tu laj -
don vé del me” cím szó alatt. Ami kor a gyá ri lo pá sok ról be szél ge tünk, a „lo pás” fo gal -
ma is több fé le ér tel me zést nyer az el be szé lé sek ben. A gyár ban dol go zó kat a mun ka idõ
vé gén sze mé lyes mo to zás nak ve tet ték alá.85 A nõk sa ját ha ris nyá ját le pe csé tel ték, így
min den egyes al ka lom mal el len õriz ték, hogy nem gyá ri ha ris nyá ban, zok ni ban tá voz -
nak-e munkahelyükrõl.86

A vis  sza em lé ke zõk gyak ran me sél tek olyan tör té ne te ket, ho gyan si ke rült egye -
sek nek ha ris nyát lop ni, ki ját sza ni a szi go rú sza bá lyo kat. So kan a kon tyuk ba csa var -
ták a ha ris nyát, má sok úgy ala kít tat ták át
a bun dá juk bé lé sét, hogy azt le he tett ha ris -
nyá val ki töm ni. Az el be szé lé sek ben hang -
sú lyoz ták, hogy na gyon so kan nem buk tak
le, és nem je len tet ték fel a rendé szek nél
azo kat, akik rõl tud ták, hogy lop nak, an nak
el le né re sem, hogy a fel je len té se ket pénz -
ju ta lom mal ösz tö nöz ték. In kább az bu kott
le, aki an nál a fod rász nál áru sí tot ta a lo -

82 In ter jú S. Vilmosnéval. 2003. ja nu ár 14. 65–66. p.

83 In ter jú F. Józsefnéval és S. Józsefnéval. 2. 2002. no -

vem ber 19. 52–53. p.

84 In ter jú T. Károlynéval. 2003. ok tó ber 6. 55. p.

85 Je len tés a ren dé sze ti mun ká ról. 1962. ok tó ber 12. BFL

BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

86 A pe csét nem volt ki mos ha tó a ru há ból. In ter jú T. Ká -

rolynéval. 1999. no vem ber 16. 13. p.
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pott ha ris nyá kat, aho vá so kan jár tak a gyár ból, vagy akit va la ki nek ér de ké ben állt le -
buk tat ni. Az ira tok ban sze rep lõ egyik lo pá si ügy ben is meg je le nik, hogy B. Bélánét az
lep lez te le, hogy „ir re á lis élet szín vo nal-emel ke dést” ta pasz tal tak ná la. Ez azt je len tet -
te, hogy 1963-ban egy szer re húsz üveg bort és har minc üveg sört tu dott ven ni, a gye -
re ke i nek pe dig na ran csot, és mind ez szó be széd tár gya lett az óvo dá ban a töb bi anyu ka
kö zött. A lo pás mi att ki zár ták a párt ból. A jegy zõ könyv úgy mu tat ta be a meg té vedt
as  szonyt, mint aki nek éle te nyi tott könyv a ha ta lom meg tes te sí tõi szá má ra: nem csak
azt tud ták ró la, hogy pon to san men  nyit ke res – 1962-ben 1000 fo rin tot –, ha nem azt
is, hogy „men  nyit iszik a fér je”. B. Béláné a párt kép vi se lõi sze rint te hát nem úgy vi -
sel ke dett, ahogy egy párt tag nak, egy le en dõ szo ci a lis ta em ber nek kel lett vol na. Hir -
te len nem volt már olyan át lát ha tó az éle te, mint a töb bi e ké, „kis pol gá ri szo ká so kat”
vett fel a na rancs vá sár lás sal. Ez pe dig azt je len tet te, hogy va la mi lyen bûnt kel lett el -
kö vet nie, ahogy az ki is de rült: lo pott a kö zös tulajdonból.87 A nyolc va nas évek ben vi -
szont a mun ká sok el be szé lé se ik sze rint azt ta pasz tal ták, hogy sok szor a mo to zá si elõ -
írá so kat leg szi go rúb ban be tar ta tó ve ze tõ ik sem tart ják tisz te let ben a kö zös tu laj dont,
lop nak. Nem ki csi ben: alap anya go kat, gé pe ket, be ren de zé se ket vit tek ki a gyár ból,
sok szor úgy, hogy azo kat már so sem hoz ták vis  sza (pri va ti zál ták a gyá rat). A vis  sza -
em lé ke zõk úgy lát ják, hogy a gyár ból gé pe ket ki hor dók meg gaz da god tak, vál lal ko zá -
so kat ala poz tak meg, az „egy sze rû harisnyatolvajok” nem.88

AZ ÜDÜ LÉS

A szo ci a lis ta ál lam fel ada tá nak tar tot ta a mun kás üdül te tést mint a mun kás ál lam ban
élõ mun ká sok in gye nes, jó lé ti jut ta tá sát. Fõ ként az öt ve nes évek új ság cik ke i ben vol -
tak gya ko ri ak a tu dó sí tá sok ar ról, hol és ho gyan nya ral nak a mun ká sok és mun kás nõk.
Ez zel is ar ra buz dí tot ták az ol va só kat, hogy ve gyék ki ré szü ket a sza bad idõ el töl té sé -
nek ko ráb ban in kább más tár sa dal mi ré te gek hez, így a pol gár ság hoz kö tõ dõ for má já -

ból: az uta zás ból, für dõ zés bõl. A hi va ta los
dis kur zus ban ja vas la to kat tet tek az em be -
rek nek a sza bad idõ hasz nos el töl té sé vel
kap cso lat ban is, meg mond ták, mi a he lyes
vi sel ke dés. Így az, aki „évi ren des” sza bad -
sá gát töl ti, leg he lye sebb, ha üdül ni megy,
és ott fel töl tõd ve újult erõ vel tér vissza a
mun ká ba, hogy a tár sa da lom hasz nos tag -
ja ként is mét buz gól kod jon a szo ci a liz mus
épí té sé ben. Azo kat a mun kás nõ ket, akik
a sza bad ság ide je alatt is dol goz tak, pél dá -
ul vi dé ki ro ko nok nál mû vel ték a föl det,
vagy a te lek re jár tak, ne tán Bu da pes ten ma  -
rad tak, strand ra jár tak, és még so ha sem

87 B. Béláné lo pá si ügye. 1962. jú ni us 26. MSZMP üze mi

szer ve zet tag gyû lés. 1962. jú li us 19. BFL BB 8. f. XXXV (8)

C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

88 Bár ma már nem em lé kez tek az eset re, két vis  sza em -

lé ke zõ, Cs. Lász ló és K. György egy szer meg aka dá lyoz ták

pél dá ul, hogy a gyár ból az éj sza kai mû szak ban be sur ra nó

tol va jok lop ja nak. 1978. jú li us 21-én éj sza ka ár nyék ve tõ -

dött a vil lany sze re lõ mû hely füg gö nyé re. T. At ti la vet te

ész re. Két fér fi át má szott a ke rí té sen és be ug rott a

gyár ba, el búj tak a komp res  szor ház mö gött. Cs. Lász ló, K.

György, K. Já nos, R. Re zsõ és a ki hí vott rend õrök be ke -

rí tet ték õket. A tol va jo kat el fo gók ju tal mat kap tak.

Harisnyagyári Dolgozó, 1978. au gusz tus 24. 2. p. 
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vol tak a Ba la ton nál vagy a Mát rá ban, úgy je le ní tet te meg a Nõk Lap ja egy 1970-es cik -
ke, mint akik „egyé ni korlátaik mi att” nem tud nak él ni a „tár sa da lom ál tal biz to sí tott
lehetõségekkel”.89

A Bu da pes ti Ha ris nya gyár ban dol go zók nagy ré szé nek a szak szer ve ze ti be uta ló
már-már el ér he tet len álom volt. 1965-ben a két bu da pes ti gyár ös  sze sen 160 szak szer -
ve ze ti be uta lót ka pott, eb bõl csak 4 da rab volt csa lá di beutaló.90 1966-ban a két bu da -
pes ti gyár ban ös  sze sen 1867-en dolgoztak.91 A dol go zók több sé ge te hát nem szak szer -
ve ze ti be uta ló val nya ralt, ha nem a gyár tu laj do ná ban le võ balatonszéplaki vagy surányi
tel ken, a nyolc va nas évek ben pe dig gönyûtetõi üdülõben.92

A balatonszéplaki te lek sor sa bi zo nyít ja azt, hogy ha a gyár dol go zói ma guk nem
te rem tet ték meg sa ját üdü lé sük fel tét ele it, ak kor kap cso la ti tõ ke hí ján több nyi re nem
ju tot tak hoz zá szak szer ve ze ti be uta lók hoz. A vis  sza em lé ke zõk kö zül a szak mun kás -
ként, se géd mun kás ként dol go zók nem szá mol tak be ar ról, hogy a vál la lat tu laj do ná -
ban le võ surányi üdü lõ ben üdül tek vol na, an nál in kább fel idéz ték a balatonszéplaki
nyaralásokat.93 A gyár balatonszéplaki tel kén a hat va nas évek ele jén sem mi sem volt.
Több ször na pi rend re ke rült a párt ülé se ken, hogy a te lek hasz no sí tá sá val meg le het ne
ol da ni, hogy mi nél töb ben me hes se nek el
nya ral ni a szû kös szak szer ve ze ti le he tõ sé -
gek el le né re is. Ez zel a mun kás jó lé ti nek
szánt in téz ke dés sel a gyár ve ze tõi bi zo nyít -
hat ták a III. ke rü le ti párt bi zott ság nak is,
hogy ele get tesz nek a mun kás üdül te tés sel
kap cso la tos kö te le zett sé ge ik nek, mi vel õk
ma guk alig-alig jár tak Ba la tonszéplakra
nya ral ni. 

Bár már 1962-ben terv be vet ték egy
üdü lõ fel épí té sét a balatonszéplaki tel ken,
so ká ig nem tör tént sem mi.94 Így hos  szú
éve kig csak kem pin gez ni le he tett a tel ken.
1972-ben is hi á ba kér ték a dol go zók, hogy
ál lít sa nak fel faházakat.95 A sá tor tá bor ban
egy nyá ri sze zon ban kb. két száz fõ nya -
ral ha tott, egy tur nus ban 32 em ber. 1976-tól
ki lenc sát rat biz to sí tott a gyár. Egy zu ha -
nyo zó, egy vé cé, egy vil lany re zsós fõ zõ he -
lyi ség és egy hû tõ volt. Es tén ként a gyá ri
új ság tu dó sí tá sa sze rint sza lon nát sü töt -
tek, sak koz tak és té véz tek a nyaralók.96 A
tu dó sí tás ból is lát ha tó, hogy a te lek re ala -
po san rá fért a fej lesz tés. Ezért a gyár ve ze -
tõ sé ge azt ta lál ta ki, hogy az amúgy is gya -

89 Osvát Ka ta lin: A mun kás nõk és az üdü lés. Nõk Lap -

ja, 1970. jú li us 18.

90 Üze mi párt ér te kez let. 1966. ok tó ber 12. BFL BB 8. f.

XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai. 

91 MSZMP gyá ri vég re haj tó bi zott sá gi ülés. 1966. má jus 10.

Uo.

92 1983-ban vet te át a vál la lat a So mogy Me gyei Ta nács

volt ba la ton szár szói (gönyütetõi) gyer mek üdü lõ jé nek ke -

ze lé si jo gát. Az óri á si gesz te nye fák kal te li tel ken 3-4

ágyas szo bá kat ala kí tot tak ki a gyár dol go zói. Ez után a

gyá ri új ság éven te kö zölt fény ké pes tu dó sí tá so kat az ott

nya ra ló gye re kek rõl. Ha ris nya gyá ri Dol go zó 1983. jú ni us

9. 2. p.; 1983. au gusz tus 4. 1–2. p.; 1984. ja nu ár 1. 3. p.; 1984.

jú li us 19. 2. p.; 1985. jú li us 17. 1. p.; 1985. au gusz tus 27. 3. p.;

1985. ok tó ber 18. 3. p.

93 A surányi üdü lõ 1970-ben a vál la lat tu laj do ná ban volt,

1983-ban már az el adá sát ter vez ték. Han gu lat je len tés 1971.

jú li us 6., MSZMP párt-vég re haj tó bi zott sá gi ülés 1983. szep -

tem ber 1. BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya -

gyár ira tai. 

94 MSZMP gyá ri vég re haj tó bi zott sá gi ülés. 1962. már ci us

13. BFL BB 8. f. XXXV (8) C Bu da pes ti Ha ris nya gyár ira tai.

95 Han gu lat je len tés. 1972. jú li us. Uo. 

96 Ha ris nya gyá ri Dol go zó, 1976. jú li us 28. 4. p.
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ko ri kom mu nis ta mû sza kok be vé te le i bõl fej les  szék az üdülõtelket.97 1981-ben a gyá ri
új ság tu dó sí tó ja sze rint a „hat  tyú lá bon for gó nya ra lók” mel lett to vább ra is sá tor tá bor -
ban nya ral hat tak a ha ris nya gyá ri ak. Igaz, hogy ad dig ra a sát ra kat nylon nal ta kar ták
le, és fel sze rel tek egy nap ele mes zu ha nyo zót. Az új ság nak nyi lat ko zók na gyon drá gá -
nak ta lál ták a ba la to ni éle tet, ezért töb ben fõz tek a nya ra lás alatt is, ke ve sen jár tak ét -
te rem be. Azt mond ták az új ság író nak, hogy „nem nya ra lás, ha az as  szony a tûz hely
mel lett áll”. To vább ra sem nya ral ha tott egy tur nus ban 32 em ber nél több, nem volt boj -
ler, és „bo ka fi ca mí tó göd rö kön” ke resz tül ve ze tett az út a sátrakig.98 Úgy tû nik, ez után
már nem is fej lesz tet ték a balatonszéplaki üdü lõ tel ket. A gyá ri új ság ban in kább azok -
ról az új don sá gok ról szá mol tak be, ame lye ket a Gönyûtetõre lá to ga tók ve het tek igény -
be. Az Universal szo ci a lis ta bri gád vízibiciklit ké szí tett, és nap kol lek to ros zu hany zót.
Fel ál lí tot tak két ké zi lab da ka put, a vízibiciklit pe dig fel avat ták: hi deg sört koc cin tot -
tak az ol da lá hoz, mi e lõtt elõ ször be tol ták a víz be. 1986-ban es tén ként a nya ra lók vi de -
óz tak és Gaz dál kodj okosant ját szot tak, leg alább is az új ság író szerint.99

A ma már mos to há nak tû nõ kö rül mé nyek el le né re az em lé ke zet ben még is úgy
je len nek meg a balatonszéplaki nya ra lá sok, mint fe lejt he tet len él mé nyek, olya nok,
ami lye nek re ma már nin csen le he tõ sé gük. „Cso dá la tos volt ott Szép la kon. Fel ál lí tot -
tuk a sát ra kat, vit tük az uno ká kat. Ren ge teg pa la csin tát sü töt tem, fü röd tünk a Ba la -
ton ban, jó kat rö hög tünk. Es tén ként sza lon nát sütöttünk.”100

A balatonszéplaki tel ket úgy is áb rá zol ják, mint amit az em be rek a ma gu ké nak
érez het tek, hi szen két ke zük mun ká já val hoz ták lét re. „A dol go zók hord ták le ma guk
a szét sze dett lá dák ból a fa anya got au tón, már mint Tra ban ton. Ak kor fel ál lí tot tak sát -
ra kat. Azt le he tett bérelni.”101 Ezért is idé zik fel a vis  sza em lé ke zé sek ben az üdü lõ sor sát
kü lö nö sen fáj dal mas em lék ként. A rend szer vál tás után az üdü lõt pri va ti zál ták. A visz  -
sza em lé ke zõk hang sú lyoz zák, hogy az is fáj dal mas ne kik, hogy így a be fek te tett mun -
ká juk sem mi be ve szett, hi szen az üdü lõ árá ból nem ré sze sül tek. 

Per sze nem csak a ba la to ni nya ra lá sok je len nek meg az élet út-el be szé lé sek ben.
Szá mos tör té ne tet hall gat hat tam meg beszélgetéseink során kü lön fé le bel- és kül föl di

ki rán du lá sok ról, szak szer ve ze ti jutalomu -
takról, a rend szer vál tás utá ni idõ szak ról
szó ló el be szé lé sek ben pedig uta zá si iro -
dák szer vez te üdü lé sek rõl, kör uta zás ok -
ról. A tör té ne tek nagy ré sze nem sok ban
kü lön bö zik a megszokott turistanarrációk -
tól, így ehe lyütt in kább egy-két olyan el -
be szé lést idé zek fel, ame lyek va la mi lyen
szem pont ból ezek tõl eltér tek.102

A fér fi ak úti él mé nye i rõl szó ló el be -
szé lé se i ben ki emelt fon tos sá gú nak tûn nek
a gyár ál tal szer ve zett szak mai uta zá sok.
Ezek rõl so kat és szí ve sen be szél nek, tör té -

97 Ha ris nya gyá ri Dol go zó, 1977. má jus 19. 1. p.; 1986.

már ci us 12. 2. p.

98 Uo. 1981. au gusz tus 6. 3. p.

99 Uo. 1986. jú ni us 19. 3–4. p.

100 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2002. no vem -

ber 30. 100. p.

101 In ter jú P. Józsefnével és P. Jó zsef fel. 2000. no vem ber

4. 5. p. A vis  sza em lé ke zõ, P. Jó zsef nem szak mun kás ként

dol go zott, ha nem kö zép szin tû ve ze tõ ként, ez érez he tõ a

vis  sza em lé ke zés be széd mód já ban.

102 A tu riz mus ant ro po ló gi ai elem zé sé re vo nat ko zó an lásd

pl. Burns (1999); Apostopoulos–Leivadi–Yiannakis (1996).
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ne te i ket úgy szer kesz tik meg, hogy ön ma gu kat mint „iga zi fér fi akat” je le nít sék meg,
akik eze ken az uta zá so kon még in kább „fér fi as” fér fi ak ként vi sel ked nek, mint a min -
den nap ok ban: so kat isz nak, mu la toz nak. Eze ken az uta zá so kon még a vi lág szo ká sos
rend je is fel bo rít ha tó az zal, hogy ki ne ve tik fõ nö kü ket, vagy õk osz ta nak ki fel ada tot
ne kik. „Ami kor kint vol tunk Né met or szág ban, ak kor be utaz tuk Né met or szá got ke -
reszt be-ka sul, vol tunk min den fe lé, a ten ger nél is. Ak kor 1:4-hez volt a már ka, na gyon
ol csó volt min den. Pél dá ul a jé nai tál. Az zal volt te le a ko csi, an  nyit hoz tunk. Vol tunk
a Radeberger Gyár ban is. Ott olyan ol csó volt a sör, de min dig sor ba kel lett áll ni.
Mond tam is a töb bi ek nek, hogy egy sze rûbb, ha egy szer re ve szünk har minc két kor só
sört, és azt né gyen meg is  szuk. Így is tet tük. Vol tunk olyan bá rok ban is, ahol az asz -
ta lon tán col tak a lá nyok. Én is olyan ré szeg vol tam, hogy a vé gén már az asz ta lon tán -
coltam… Ami kor oda fe lé men tünk, 140-nel hajtottam… Vis  sza fe lé L.103 ki ta lál ta, hogy
más úton men jünk ha za, mint amin jöt tünk. Mert egye nes úton jöt tünk, de men jünk
vis  sza a he gyes-völ gye sen, mert szép a ki lá tás. Köz ben kez dett el fogy ni a benzin… L.
mond ta, hogy nem baj, mert nem so ká ra itt lesz a ben zin kút, meg néz te a tér ké pen. Az
be volt zár va, mert va sár nap jöt tünk. A kö  vet ke zõ ig már tel je sen el fo gyott a ben zin.
Az au tó meg állt. Ak kor el küld tem a L.-t a ben zin kút hoz, ami 500 mé ter re volt. Ci pel -
te az tán a ne héz ben zi nes kan ná kat, mi meg néztük.”104

A nõi tu ris ta-el be szé lé sek ben ket ten nõi iden ti tá suk ke re tei kö zé is he lyez ték úti
él mé nye i ket. Az egyi kük hang sú lyoz ta, hogy fi a tal lány ként el ha tá roz ta, ad dig fog so -
kat utaz ni, amíg férj hez nem megy, mert ad dig van rá le he tõ sé ge. Ezt a prog ra mot
tu da to san vég re haj tot ta, min dig gyûj töt te a pénzt, és min den év ben be is fi ze tett egy-
egy uta zás ra. „Lány ko rom ban so kat utaz tam. Moszk va–Ki jev, ott majd nem le ma rad -
tam a vo nat ról, úgy kel lett fut nom utá na. Az tán Karlovy Vary. Le he tett vá lasz ta ni,
hogy vagy Pá rizs ba me gyek vagy Fi ren zé be, Ró má ba. Fi ren zét vá lasz tot tam. Meg vol -
tam a ro mán ten ger par ton, Ma ma i án is. Az Exp res  sznél fi zet tem be, egye dül, az tán
ott le he tett is mer ked ni. Má sok vol tak ak kor az em be rek. El dön töt tem, hogy lány ko -
rom ban ki uta zom ma gam, mert az tán ha az em ber férj hez megy, már nem tud hat ja,
ho gyan ala kul nak a dol gok. Za ko pa né ban is voltunk.”105

S. Vilmosné úgy je le ní ti meg, hogy ki fe je zet ten sze ret egye dül utaz ni, egye dül
fel fe dez ni a lát ni va ló kat. Ez ér tel mez he tõ nõi ön meg va ló sí tás ként is. Az uta zás szá má -
ra eb ben a ke ret ben a sza bad ság jel ké pe.106 „Nyá ron Isz tam bul ban vol tam az egyik kol  -
lé ga nõm mel. Én már so kad szor vol tam ott.
De most már nem olyan erõ sza ko sak a tö -
rö kök, mint ré gen. Ak kor min dig jöt tek,
hogy ezt ve gyek, azt ve gyek, most már
nem. Olyan eu ró pai vá ros lett. Ami kor Cip  -
ru son vol tam, be le he tett vol na fi zet ni fa -
kul ta tív prog ra mok ra, de nem akar tam.
Vet tem egy busz bér le tet, ki néz tem a me -
net rend bõl, az zal jár tam kör be a szi ge tet.

103 K. György köz vet len fõ nö ke, L. Já nos 1957-tõl a Bu da -

pes ti Ha ris nya gyár ban dol go zott elõbb ener ge ti kus ként,

majd fõenergetikusként.

104 In ter jú K. Györgynével és K. Györg  gyel. 2000. no vem -

ber 25. 37. p.; 2001. jú li us 7. 41. p. 

105 In ter jú H. Antalnéval. 2001. feb ru ár 16. 15. p.

106 Egye dül uta zó nõk rõl és az egye dül uta zás áb rá zo lá -

sá ról az élet út ban lásd Bereswill–Ehlert (1994). 
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Én na gyon sze re tek egye dül utaz ni, tu dod, és ak kor én azt né zek meg, amit én aka -
rok, és ad dig né zem, amed dig én aka rom.
Na gyon sze re tek bámészkodni.”107
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VALUCH TI BOR

A HOS  SZÚ HÁZ TÓL A KOCKAHÁZIG*

A LA KÁS VI SZO NYOK VÁL TO ZÁ SAI A MA GYAR FAL VAK BAN 
A HAT VA NAS ÉVEK BEN

A FA LU SI ÉLET KÖ RÜL MÉ NYEK NÉ HÁNY JEL LEG ZE TES SÉ GE
A HAT VA NA S ÉVEK BEN

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ idõ szak ban a fal vak ban élõk élet fel tét ele i nek gya ko ri
és rend sze rint drasz ti kus vál to zá sa i val pár hu za mo san az élet kö rül mé nyek és az egyes
tár sa dal mi rész cso por tok élet mód ja, élet stí lu sa is je len tõ sen át ala kult. Ér de kes kér dés,
hogy az élet mód be li vál to zá sok mi ként kö vet ték az egyes tár sa dal mi fo lya ma to kat,
az át ré teg zõ dést, a mo bi li tást, a gon dol ko dás mód és az ér ték rend szer mó do su lá sa it, és
mi ként be fo lyá sol ta az élet mód vál to zá sa a ki sebb-na gyobb tár sa da lom szer ke ze ti át -
ren de zõ dé se ket. Eb ben a ta nul mány ban az élet mód dal kap cso la tos kér dé sek kö zül a jö -
ve del mi hely zet és a la kás vi szo nyok kér dé se it igyek szünk át te kin te ni a kol lek ti vi zá lás
be fe je zõ dé sét kö ve tõ bõ év ti zed ben. 

A fa lu si élet mód az 1945 utá ni év ti ze dek ben ál ta lá ban a hát rá nyok hal mo zó dá sá -
val járt együtt, ami nek kö vet kez té ben szá mos tár sa dal mi kü lönb ség tar tós sá vált.
Azon  túl, hogy a tör té ne ti pa raszt sá got – más tár sa dal mi cso por tok hoz vi szo nyít va –
az „öt ve nes évek ben” po li ti kai és gaz da sá gi té ren hát rá nyo san meg kü lön böz tet ték, a
sze lek tív te rü let fej lesz té si po li ti ka kö vet kez té ben a fal vak egyéb ként is meg lé võ te rü -
le ti hát rá nyai to vább nö ve ked tek. Nyil ván va ló an ele gen dõ csak a köz le ke dés ne héz sé -
ge i re, a ke res ke del mi el lá tott ság és az inf rast ruk tú ra (út há ló zat, köz mû vek) hi á nya i ra
utal nunk. Az 1948 után bi zony ta lan ná vá ló gaz dál ko dá si fel té te lek be ha tá rol ták az egyé -
ni leg gaz dál ko dók jö ve del mi le he tõ sé ge it, az egy más sal gyak ran el len té tes vál to zá sokkal
együtt járt az is mé telt új ra kez dés kény sze re és lehetõsége1, a ki szá mít ha tó ság és a ter -

vez he tõ ség he lyett a túl élés vá gya és a rö vid
tá vú gon dol ko dás vált az élet stra té gi ák leg -
fon to sabb ele mé vé. Vál to zás csak a hat va -
nas évek vé gé tõl, az új élet fel té te lek ki ala -
ku lá sát és sta bi li zá ló dá sát kö ve tõ en állt be.
Mind ez a jö ve de lem szer zé si, a fo gyasz tá si,
va la mint a fel hal mo zá si és be ru há zá si szo -
ká sok át ala ku lá sá ban is tet ten ér he tõ, töb -
bek kö zött a több lá bon ál lás ki ter jesz té sé -
ben, a fo gyasz tá si cé lok át ren de zõ dé sé ben,
abban is, hogy a meg szer zett több let jö ve -
del me ket la kás é pí   tés re kezd ték fel hasz nál ni.

* Rész let egy az OTKA, az NKFP, a Bo lyai Já nos Ku ta tá -

si Ösz tön díj és az MTA TKI tá mo ga tá sá val ké szü lõ na -

gyobb ta nul mány ból.

1 1945 és 1961 kö zött leg alább öt al ka lom mal vál toz tak

meg alap ve tõ en a gaz dál ko dá si fel té te lek, 1948-ban az el sõ

kol lek ti vi zá lá si hul lám és „a pa raszt el le nes ag rár po li ti ka”

ki bon ta ko zá sá val, 1953-ban a Nagy Im re-fé le kor mány prog  -

ram mal, 1955 ele jén a Rá ko si-kur zus hoz tör té nõ vissza té -

rés sel, 1956 vé gén a ki bon ta ko zó „kor lá to zott visszapa rasz-

tosodással,” majd az 1958–59 for du ló ján kez dõ dõ „vég sõ

kol lek ti vi zá lás sal”.
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Nyil ván va ló an eb ben a tár sa dal mi hát rá nyok mér sék lé sé nek, fel szá mo lá sá nak ter mé -
sze tes tár sa dal mi ref le xe is meg nyil vá nult. Az ön el lá tás és az egy más ra utalt ság egyéb -
ként to vább ra is tar tós jel lem zõ je ma radt a fal vak ban élõk nek. Hi szen eb ben az idõ -
szak ban a rurális te rü le te ken „ma gá tól ér te tõ dõ” volt, hogy a vá ro sok ban élõ ké hez
ha son ló élet kö rül mé nye ket na gyobb erõ fe szí tés sel le het meg te rem te ni. A ci vi li zá ci ós
vi szo nyok ja ví tá sá nak szán dé ka töb bek kö zött ta lán ép pen ezért volt olyan erõ tel jes,
ami az tán egy bõ év ti zed alatt je len tõ sen át ala kí tot ta a fa lut.

Mi ben áll a kol lek ti vi zá lás és az élet mód vál to zás ös  sze füg gé se? A csa lá di gaz da -
ság meg szû né sé vel gya kor la ti lag meg kez dõ dött a nagy csa lád ge ne rá ci ó kat ös  sze kö tõ
rend sze ré nek fel bom lá sa is. A fel té te lek meg vál to zá sa után már la zul tak a kö te lé kek
a kü lön bö zõ ge ne rá ci ók tag jai kö zött, hi szen meg él he té sük alap ve tõ en már nem a csa -
lá di, ha nem a ki ala ku ló szö vet ke ze ti mun ka szer ve zet tõl füg gött. „Sem a jö ve de lem for -
rást biz to sí tó mun ka hely meg vá lasz tá sa, sem a jö ve de lem fel hasz ná lá sa te kin te té ben
nem volt töb bet szük ség a csa lá di üzem mun ka szer ve ze té be va ló szo ros in teg rá ló dás ra,
amely föld raj zi lag is a kö zö sen hasz nált ház hoz kö töt te a nagy csa lád tag ja it. Az együtt
élõ ge ne rá ci ók gaz da sá gi lag füg get len né vá lá sá val együtt a kö zös haj lék ból va ló ki lé pés
is le he tõ vé vált.” A hat va nas évek vé gé tõl, a het ve nes évek ele jé tõl „az az elõtt el ér he -
tet len nek tar tott rend sze res jö ve de lem-be áram lás azok nak a ré te gek nek is új le he tõ -
sé get adott az élet kö rül mé nye ik meg vál toz ta tá sá ra, új önál ló ott hon meg te rem té sé re,
akik az elõtt a »hárommil lió koldus« nincs te len sor sá ban osztoztak”.2 Mind ez egy faj ta
fo gyasz tói ak ti vi zá ló dás sal járt együtt, amely nek egyik leg lát vá nyo sabb te re pe a la kás -
épí tés, il let ve a meg lé võ la ká sok mo der ni zá lá sa volt. 

A JÖ VE DEL MI HELY ZET ÉS A FO GYASZ TÁS NÉ HÁNY JELLEMZÕJE3

Az 1956-ot kö ve tõ en ki bon ta ko zó „kor lá to zott visszaparasztosodás” idõ sza ká ban a
hét ka tasz te ri hold nál na gyobb föld te rü let tel ren del ke zõ ma gán gaz dál ko dók nak mind
a me zõ gaz da ság ból szár ma zó, mind pe dig az egy fõ re ju tó ös  szes net tó jö ve del me
meg ha lad ta a té esz ta go két és az ál la mi gaz da sá gok ban dol go zó két. Eb ben az 1958 vé -
gé ig tar tó idõ szak ban so kak szá má ra úgy tûnt, hogy az önál ló ság vég re tar tó san vi -
szony lag sta bil jö ve del met nyúj tó élet for -
má vá vál hat. Sõt – sa já tos mó don – a kis- és
kö zép bir to kos gaz dál ko dók nak a jö ve del me
a kol lek ti vi zá lás ide jén, 1958 és 1962 kö zött
is át la go san 6–7%-kal nö ve ke dett, a szö vet -
ke ze ti ta go ké vi szont 1–2%-kal csökkent.4

A kol lek ti vi zá lás kö vet kez té ben a pa -
rasz ti csa lá dok nö vek võ há nya da vált bér -
bõl és fi ze tés bõl élõ vé, rész ben úgy, hogy
fog lal ko zást vál tot tak, rész ben úgy, hogy
csa lá don ként leg alább egy ke re sõ a me zõ -

2 Ke néz (1978a) 6. p.

3 Valuch (2003a). 

4 A pa raszt ság egyes rétegeinek… (1964) 12. p. A je len -

ség azért is ér de kes, mert az adott idõ szak ban az egyé ni

gaz dál ko dás fel tét elei nyil ván va ló an rom lot tak, ugyan ak -

kor a té e szek gaz dál ko dá sa a meg szer ve zõ dés idõ sza ká ban

meg le he tõ sen ala csony szin tû volt. Eb ben az át me ne ti pe -

ri ó dus ban a kis gaz da ság ok fel te he tõ en di na mi ku sab ban

tud ták ki hasz nál ni az át szer ve zés sel együtt já ró ter me lés -

ki esés kí nál ta ér té ke sí té si le he tõ sé ge ket.
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gaz da sá gon kí vül vál lalt mun kát, rész ben pe dig úgy, hogy – a hat va nas évek vé gé tõl –
sok té esz is rend sze res ha vi bér jel le gû jut ta tást fi ze tett. A ket tõs jö ve del mû vé vá lás
tar tós csa lá di stra té gi á vá lett.

A ma gán gaz dál ko dás idõ sza ká ban a be vé te lek több sé ge a me zõ gaz da sá gi ter mé -
nyek be ta ka rí tá sát kö ve tõ idõ szak ok ban ke let ke zett – ez éven te két-há rom hó na pos in -
ten zív be vé te li sza kaszt je len tett mind ös  sze –, rá adá sul nagy já ból ugyan ez volt a ter -
me lés sel kap cso la tos ki adá sok csúcs pont ja is. A pa rasz ti jö ve del mek idõ be li el osz lá sa
a kol lek ti vi zá lást kö ve tõ en is egyen lõt len ma radt, még hos  szú éve ket kel lett vár ni ar ra,
hogy a mun ka egy sé get, il let ve az en nek ter hé re ki fi ze tett elõ le get fel vált sák a rend -
sze res ha vi ki fi ze té sek.

A mun ka egy ség rend szer rõl vi szony lag gyor san be bi zo nyo so dott, hogy lé nye gé -
ben al kal mat lan a sze mé lyes ér de kelt ség meg te rem té sé re, ezért a szö vet ke ze tek nagy
ré sze igye ke zett a va lós ér de kelt sé gi vi szo nyo kat meg te rem tõ jö ve del mi rend szert –
ré szes mû ve lés, ha szon bér let – be ve zet ni. A ter mé szet be ni jut ta tá sok ad dig vi szony lag
ma gas ará nya a hat va nas évek má so dik fe lé ben fo ko za to san mér sék lõ dött, a pénz be li
jut ta tá sok ará nya fo ko za to san növekedett.5 Ugyan csak lé nye ges vál to zás volt, hogy
a hat va nas évek vé gé tõl a jö ve del mek éven be lü li el osz lá sa ki egyen lí tet teb bé vált az zal
együtt is, hogy a ház tá ji ból re a li zál ha tó több let jö ve del mek a ter mény ér té ke sí tés hez kap -
cso lód va – a me zõ gaz da sá gi mun ka jel le gé bõl kö vet ke zõ en – to vább ra is cik li ku san je -
lent kez tek. Új je len ség volt a zár szám adás ok al kal má val osztott nye re ség ré sze se dés,
ame lyet a gaz da sá gi év le zá ru lá sát kö ve tõ en, a ko ráb ban min dig szû kös tél vé gi idõ ben
fi zet tek ki. 

A pa rasz ti tár sa da lom egé szé nek jö ve de lem-szín vo na la rend sze rint ala cso nyabb
volt más tár sa dal mi cso por tok át la gá nál, és ter mé sze te sen erõ tel jes dif fe ren ci á ló dás volt
meg fi gyel he tõ a kü lön bö zõ cso por tok kö zött is. A KSH 1962-es jövedelemvizsgálata6

meg le he tõ sen egy ér tel mû ös  sze füg gést mu ta tott ki a jö ve de lem és a ko ráb bi tár sa dal -
mi hely zet kö zött. Esze rint a ko ráb bi föld bir tok tu laj don sze rin ti ré teg zõ dés a szö vet -
ke ze ten be lü li jö ve de lem-el osz lás ban is ér vé nye sült. Va gyis ér zé kel he tõ en ma ga sabb a
ko ráb bi kö zép bir to kos ok vagy nagy gaz dák me zõ gaz da sá gi jö ve del me, mint azo ké, akik
tör pe- és kis bir to kon gaz dál kod tak, vagy nincs te le nek vol tak. A fo gyasz tás ban mind -
ez úgy nyil vá nult meg, hogy a „leg ala cso nyabb jö ve del mi szín vo na lon élõ pa raszt csa -
lád ok fo gyasz tá suk na gyobb hányadát”7 fe dez ték sa ját ter me lés bõl, mint a ma ga sabb
jö ve del mû ek. A ter me lõ szö vet ke ze tek bõl szár ma zó ter mé szet be ni jö ve de lem ará nya ál -
ta lá ban ott volt a leg ma ga sabb, ahol az egy csa lád tag ra ju tó össz jö ve de lem a leg ala cso -
nyabb volt. A kor lá to zott ter mék fe les leg nek, il let ve a té e szek ál tal nyúj tott ter mé szet -
be ni jut ta tá sok ér té ke sí té sé bõl ke let ke zõ ki egé szí tõ jö ve de lem nek fon tos sze re pe volt
a lét biz ton ság fenn tar tá sá ban és a csa lád anya gi gya ra po dá sá ban. Az eb bõl szár ma zó

ha szon több nyi re a la kos sá gi fo gyasz tás nö -
ve ke dé sé ben vált kéz zel fog ha tó vá. Emel lett
a ké sõb bi ek so rán a ház tá ji és a kis üze mi
ter me lés ré vén meg ter melt jö ve del mek nek

5 Var ga (2001).

6 A pa raszt ság egyes rétegeinek… (1964).

7 A pa raszt ság ke res let vál to zá sá nak ele mei… (1962) 9. p.
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volt nem el ha nya gol ha tó sze re pe a fal vak tár sa dal má nak új ra ta go ló dá sá ban. A jö ve del -
mi hely zet ja vu lá sá nak, az anya gi gya ra po dás nak a ház- és la kás épí tés vált a leg lát vá -
nyo sabb ki fe je zé si for má já vá. Sta tisz ti kai ada tok sze rint a kol lek ti vi zá lást kö ve tõ évek
so rán is rend re ma ga sabb a ház tá ji ból és a ki se gí tõ gaz da ság ból ke let ke zõ, mint a ter -
me lõ szö vet ke zet ben vég zett kö zös mun ká ból szár ma zó jövedelem.8

1. ÁB RA. A termelõszõvetkezeti családok évi átlagos jövedelmének változása 1958–66
között FOR RÁS: A me zõ gaz da sá gi ter me lés és a pa raszt ság jö ve del me 1957–1960. Bu da pest, 1961. KSH.

és A me zõ gaz da sá gi ter me lés és a pa rasz ti jö ve del mek ala ku lá sa 1966–1967. Bu da pest, 1968. KSH.

A hat va nas év ek el sõ fe lé nek bi zony ta lan jö ve del mi viszonyai9 az év ti zed má so -
dik fe lé re las san sta bi li zá lód tak. Egy re nö vek võ sze rep hez ju tot tak a bé ren kí vü li be -
vé te lek, itt el sõ sor ban a té eszta  gok nyugdíj -
jo go sult tá vá lá sá ra le het utal ni. A hat va nas
évek má so dik fe lé ben a jö ve del mek nö ve -
ke dé sé nek mint egy a fe le szár ma zott a
mun ka bé rek eme lé sé bõl, egy har ma da az
egyes csa lá dok több ke re sõs sé vá lá sá ból,
egy ötö dét pe dig a bé ren fe lü li jö ve del mek,
az úgy ne ve zett tár sa dal mi jut ta tá sok gya -
ra po dá sa biz to sí tot ta. Köz ve tett mó don az

8 A kér dést rész le te sen lásd Valuch (2003c).

9 A tel jes kép ki ala kí tá sá hoz fi gye lem be kell ven ni a lát -

ha tat lan jö ve del me ket (pél dá ul a szö vet ke ze tek ál tal a

ház tá ji ál lat tar tás hoz el len szol gál ta tás nél kül biz to sí tott

ta kar mányt, esz kö zö ket), a mun ka cse rét, a vi szont szol -

gál ta tá sok rend sze ré ben ke let ke zõ több let jö ve del me ket is.

Er re vo nat ko zó an saj nos még becs lé sek sem áll nak ren  -

del ke zés re.
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is ja ví tot ta a jö ve del mi hely ze tet, hogy a ter me lõ szö vet ke ze ti ta gok ra és csa lád ja ik ra is
ki ter jedt az egész ség biz to sí tás, va gyis a ko ráb ban meg le he tõ sen ma gas egész ség ügy ki -
a dá sok je len tõ sen mér sék lõd tek.

Ter mé sze te sen a ki adá sok is nö ve ked tek, hoz zá ve tõ le ge sen a be vé te lek emel  ke -
dé sé vel azo nos arány ban. A fa lu si csa lá dok fo gyasz tá si szokásait10 eb ben az idõ szak ban
töb bek kö zött az is be fo lyá sol ta, hogy ek kor kez dõ dött meg a ko ráb ban el ha lasz tott
be szer zé sek pót lá sa. 1965-ben a ki adá si több le tet a vá ro si és a fa lu si ház tar tá sok el té rõ
mó don hasz nál ták fel. A mun kás- és al kal ma zot ti csa lá dok a több let nek kö zel a fe lét
élel mi szer re, egy  har ma dát ipar cik kek be szer zé sé re, ru ház ko dás ra, egy  ne gye dét szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé re for dí tot ták. A pa rasz ti és ket tõs jö ve del mû ház tar tá sok
a be vé te li több let nek csak alig egy  har ma dát köl töt ték élel mi szer re, kö zel a fe lét ipar -
cik kek re – ezen be lül is el sõ sor ban épí tõ anyag ra – és ke ve sebb mint  ötöd rész nyit for -
dí tot tak szolgáltatásokra.11 A hat va nas év ti zed kö ze pé tõl a ma gán be ru há zás ban ol -
dód ni kez dett las san a kol lek ti vi zá lás ki vál tot ta óva tos ság, ezt a la kás épí té sek nö vek võ
szá ma is mu tat ja.

A fa lu si la ká sok fel sze relt sé ge ál ta lá ban el ma radt a vá ro si ak mö gött. A kü lönb -
ség ki ala ku lá sá ban az is sze re pet ját szott, hogy a fal vak la kói ért he tõ en to vább ra is
na gyobb fi gyel met for dí tot tak a ház tá ji mû köd te té sé hez szük sé ges esz kö zök be szer zé -
sé re az ál ta lá nos ház tar tás-fel sze re lé si cik kek kel szem ben. A fo gyasz tás szer ke ze té nek
vál to zá sa it a kü lön bö zõ tár sa dal mi-po li ti kai vál to zá sok is erõ tel je sen be fo lyá sol ták.
A kü lön fé le áru cik kek ke res le té nek vál to zá sa szo ros ös  sze füg gést mu tat a te vé keny -
ség gel, an nak vál to zá sa i val. A ma gán gaz dál ko dás idõ sza ká ban a fa lu si csa lá dok dön -
tõ több sé ge ter me lé si egy sé get is al ko tott, eb bõl kö vet ke zõ en más volt a fo gyasz tói
pre fe ren ci á ja, mint a bér mun kás sá vá ló té esz ta gé, a tiszt vi se lõé, a hi va tal no ké vagy a
vá ro si mun ká sé. A kol lek ti vi zá lás be fe je zõ dé se után a pa raszt ság fo gyasz tá si pri o ri tá -
sai egy ér tel mû en meg vál toz tak. Ko ráb ban a ter me lés fenn tar tá sát szol gá ló cik kek be -
szer zé se hát tér be szo rí tot ta a sze mé lyes fo gyasz tást, a szö vet ke ze te sí tés után már ez
utób bi vált meg ha tá ro zó vá. Hi szen úgy tûnt, hogy az át szer ve zés után a pa rasz ti csa -
lá dok több sé ge el ve szí tet te gaz da sá gi sze re pé nek, fel adat kör ének és meg ha tá ro zott sá -
gá nak je len tõs ré szét. Az csak a ké sõb bi ek ben vált új ra egy ér tel mû vé, hogy eb ben az
eset ben egy igen sok ré tû – ma már úgy tû nik, fe les le ges ál do za to kat kö ve te lõ – át ala -
ku lás ke re té ben a fal vak ban élõ csa lá dok gaz dál ko dá sá nak rend sze re vál to zott meg.
A föld tu laj don he lyé re a mun ka erõ in ten zív ki hasz ná lá sa lé pett. A kor lá to zott tu laj don -
szer zés kö rül mé nyei kö zött a meg szer zett jö ve del mek ért he tõ mó don a fo gyasz tás ra,
az élet kö rül mé nyek ja ví tá sá ra for dí tód tak, a tar tós fo gyasz tá si cik kek ál lo má nyá nak
nö ve ke dé se, a la kás épí tés sel kap cso la tos ki adá sok emel ke dé se, a la kás ál lo mány mo -
der ni zá lá sa mind ezt a tényt je lez te. 

10 Vági (1993).

11 Ház tar tás sta tisz ti ka… (1967).
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LA KÁS ÉPÍ TÉS ÉS LA KÁS VI SZO NYOK

1949 és 1960 kö zött a köz sé gi la kás vi szo nyok csak kis mér ték ben ja vul tak, csök kent a
vá lyog épí té sû há zak ará nya, emel ke dett a fa lu si há zak át la gos szo ba szá ma, a la ká sok
fel sze relt sé gé ben azon ban az öt ve nes év ti zed ben nem tör tént ér de mi vál to zás. 

1960-ban a ma gyar or szá gi köz sé gek ben a la ká sok szá ma 1,57 mil lió volt, ezek ben
ös  sze sen 5,8 mil li ó nyi an lak tak, a 100 la kás ra ju tó né pes ség át la go san 363 fõ. Az 1960-as
nép szám lá lás ada tai sze rint az or szág la kó épü le te i nek 57, a la kás ál lo mány nak pe dig
60%-a köz sé gek te rü le tén volt. Tíz év alatt a fa lu si la ká sok szá ma 1,69 mil li ó ra emel -
ke dett.

A kol lek ti vi zá lást kö ve tõ idõ szak vis  sza fo gott épít ke zé si ked vét a sta tisz ti kák is
egy ér tel mû en ki mu tat ják, a fal vak ban épí tett la ká sok szá má nak nö ve ke dé se alig ér te
el az or szá gos át lag fe lét. A be ru há zá si hajlandóság erõ sen vis  sza esett. Egy ko ra be li
fel mé rés sze rint 1960-ban „a pa raszt ság jö ve del mé nek egy re na gyobb há nya dát for dít -
ja la kás épí tés re, bõ ví tés re és tatarozásra”.12 A kol lek ti vi zá lá si kam pány be fe je zõ dé sét
kö ve tõ en vi szont egy év le for gá sa alatt je len tõ sen csök kent a la kás épí té si kedv, amit
az épí tett la ká sok szá má nak kö zel egy har ma dos vis  sza esé se is mu tat. A bi zony ta lan ná
vá ló hely zet ben – nem le he tett tud ni, mi ként ala kul nak a jö ve del mi vi szo nyok – so -
kan nem vál lal ták a ház-, il let ve la kás épí tés sel já ró anya gi ter he ket. Ez a vis  sza fo gott -
ság a hat va nas évek kö ze pé ig jel lem zõ volt, majd a szö vet ke ze tek las sú meg erõ sö dé -
sé vel, a ház tá ji és a nagy üzem kö zöt ti együtt mû kö dés rend jé nek ki ala ku lá sá val pár -
hu za mo san nö ve ke dett az épí té si kedv. A kol lek ti vi zá lás be fe je zõ évé ben, 1961-ben a ma -
gyar fal vak ban még 37 454 la kás épült, 1965-ben csak 24 461, majd a het ve nes évek ele -
jén, 1972-ben ér te el, il let ve ha lad ta meg az 1961-es szin tet, ek kor ugyan is 38 263 új la -
kás épült (2. áb ra), több mint a ki lenc ti zed  részük ma gán erõ bõl. 

2. ÁB RA. Az épített lakások számának alakulása a magyar falvakban 1961–1975 között

A fa lu si la kás el lá tott ság ko ra be li ma gyar át lag hoz ké pest is ala csony szint jét jól
mu tat ja, hogy a 100 la kás ra ju tó szo bák szá ma 131 volt, va gyis a kol lek ti vi zá lás idõ sza -
ká ban a fa lu si la ká sok dön tõ több sé ge egy
la kó szo bás volt. A fa lu si lak sû rû ség az or - 12 A pa raszt ság ke res let vál to zá sa i nak ele mei… (1962).
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szá gos át lag nál las sab ban ugyan, de csök kent az év ti zed so rán, ami ben a fo ko za to san
nö vek võ alap te rü le tû és szo ba szá mú új la ká sok épí té se mel lett nyil ván va ló olyan de -
mog rá fi ai té nye zõk is sze re pet ját szot tak, mint az el ván dor lás és a csa lá dok lét szá má -
nak csök ke né se.

Az 1960-as nép szám lá lás so rán még hat száz ezer vá lyog- és sár fa lú épü le tet re giszt -
rál tak. A fa lu si la ká sok több sé ge, 93,5%-a kom fort nél kü li volt a hat va nas évek kez de -
tén, a kom for to sok ará nya mind ös  sze 2,5%, a fél kom for to so ké pe dig 4,0% volt. Ezek
az el lá tott sá gi mu ta tók 1970-ig csak vi szony lag kis mér ték ben ja vul tak (1. táb lá zat).

Te le pü lés Kom for tos Fél kom for tos Kom fort nél kü li Ös  sze sen 

Bu da pest 55,7 10,4 33,9 100,0 

Vá ro sok 37,0 9,0 54,0 100,0

Köz sé gek 6,5 9,3 84,2 100,0

Ös  sze sen 24,6 9,5 65,9 100,0

1. TÁB LÁ ZAT. A la kott la ká sok meg osz lá sa a fel sze relt ség és a te le pü lés tí pus sze -
rint 1970-ben (%). FOR RÁS: Az 1970-es nép szám lá lás ada tai. A la kó épü le tek és la kott la ká sok ada -

tai. Bu da pest, 1973, KSH. 

Sta tisz ti kai meg kö ze lí tés ben a fa lu si la kás épí tés ben a hat va nas év ti zed so rán ki -
bon ta ko zó vál to zá so kat mu tat ja, hogy az 1970-es ada tok sze rint tíz év alatt az egy szo -
bás la ká sok szá ma 202 ezer rel csök kent, a két szo bá so ké pe dig 264 ezer rel emel ke dett,
és ugyan csak je len tõ sen nö ve ke dett a há rom- és több szo bás la ká sok szá ma, az 1960-as
44 ezer rõl 140 ezer re. Mind ez ter mé sze te sen nem min den eset ben új la kás épí té sét
je len tet te, hi szen az év ti zed so rán a köz sé gi la kás ál lo mány 160 ezer da rab bal bõ vült,
va gy is a la kás kö rül mé nyek ja vu lá sá ban az új épí té sek mel lett meg ha tá ro zó sze re pe
volt a ré gi la ká sok fel újí tá sá nak, át épí té sé nek és bõ ví té sé nek is. A köz sé gek ben az
egy szo bás la ká sok ará nya az 1960-as 63,6%-ról 45,5%-ra csök kent, a két szo bá so ké
33,5%-ról 46,2%-ra, a há rom szo bá so ké 2,9-rõl 8,3%-ra emel ke dett. A het ve nes évek
ele jén az al föl di me gyék ben (Csong rád, Bé kés, Bács-Kis kun, Haj dú) a köz sé gi la ká sok
53–59%-a azon ban még to vább ra is egy szo bás volt.

ÉV 1 SZO BÁS 2 SZO BÁS 3 - ÉS EN NÉL ÖS  SZE SEN

TÖBB SZO BÁS

1949 73,1 24,2 2,7 100,0

1960 63,6 33,5 2,9 100,0

1970 44,5 47,4 8,1 100,0

2. TÁB LÁ ZAT. A la ká sok nagy sá gá nak meg osz lá sa a köz sé gek ben, 1949–70 (%).
FOR RÁS: A fa lu és a me zõ gaz da ság fõbb tár sa dal mi és gaz da sá gi jel zõ szá mai. Bu da pest, 1994, KSH. 67. p.

A 2. táb lá zat ada tai alap ján jól lát ha tó, hogy az öt ve nes és a hat va nas évek fa lu si
la kás épí tés ében meg ha tá ro zó volt a szo ba szá mok nö ve ke dé se. Ez rész ben a ko ráb ban
épí tett há zak át ala kí tá sá ból adó dott, rész ben pe dig ab ból, hogy az újon nan épí tett la -
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ká sok több sé gét már leg alább két la kó szo bás ra ter vez ték. A la ká sok mo der ni zá lá sá nak
alap fel té te le volt a vil la mo sí tás. 1960 ja nu ár já ban a köz sé gek 13%-ában, az az meg kö ze -
lí tõ leg négy száz te le pü lé sen nem volt vil lany, de ahol volt, ott is csak a la ká sok ke ve sebb
mint két  har ma dát ér te el a vil lany ve ze ték.

3. ÁB RA. A villanyvezetékkel ellátott lakások arányának változása a települések jel-
lege szerint 1949–70 (%)

A vil la mos ság el ér he tõ vé vá lá sá nak igen je len tõs sze re pe volt az élet for ma vál tás
ki bon ta ko zá sá ban. A la ká sok köz mû el lá tott sá gá ban meg le he tõ sen nagy kü lönb sé gek
vol tak meg fi gyel he tõk a hat va nas évek vé gén, hi szen amíg Ko má rom me gye köz sé ge i  -
ben a víz ve ze ték kel el lá tott la ká sok ará nya 53% volt, ad dig Sza bolcs-Szat már ban
ugyan ez a mu ta tó 8%, Haj dú-Bi har ban pe dig mind ös  sze 5% volt.

4. ÁB RA. A vízvezetékkel ellátott lakások megoszlása a települések jellege szerint
1949–70 (%). FOR RÁS: Az 1970-es nép szám lá lás ada tai. A la kó épü le tek és la kott la ká sok ada tai. Bu -

da pest, 1973, KSH.

393A HOSSZÚ HÁZTÓL A KOCKAHÁZIG

100

80

60

40

20

0
1949 1960 1970

Budapest 89,9 98,9 99,6

Városok 64,5 84,3 93,3

Községek 25,4 61,4 86,2

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1949 1960 1970

Budapest 66,0 73,3 84,5

Városok 18,1 27,7 49,4

Községek 01,1 03,1 10,8



A fa lu si la ká sok ban az ala cso nyabb szo ba szám és a ma ga sabb csa lád lét szám mi att
az öt ve nes és hat va nas évek ben ál ta lá ban ma ga sabb volt a lak sû rû ség, mint a vá ro si -
ak ban. 1970-ben a csa lád fõk fog lal ko zá si meg osz lá sa sze rint a nem me zõ gaz da sá gi fi -
zi kai fog lal ko zá sú ak lak sû rû sé ge volt a leg ma ga sabb, itt 100 la kás ra 366 fõ ju tott.
A me zõ gaz da sá gi fi zi ka i  foglalkozásúak ese té ben ugyan ez a mu ta tó 351 volt, vi szont
az õ la ká sa ik vol tak a leg ros  szab bul fel sze rel tek, 1970-ben pél dá ul a me zõ gaz da sá gi fi -
zi ka i ak la ká sa i nak mind ös  sze 2,3%-ában volt vécé, 5,1%-ában víz ve ze ték, 78,9%-ában
vil lany áram.

1949-ben a vá lyog a fa lu si épít ke zés ben meg ha tá ro zó volt, hi szen a la ká sok
77,6%-a eb bõl az anyag ból ké szült, 1960-ra ez az arány csak kis mér ték ben, 73,4%-ra
mér sék lõ dött. 1970-ben a köz sé gi la kás ál lo mány két har ma dá nak (65,4%) a fa la za ta vá -
lyog, sár vagy vert föld volt, mind ös  sze egy ne gye de volt tég la, és va la mi vel ke ve sebb
mint egy  ti ze de ké szült kõ bõl, be ton ból, blokk ból vagy pa nel bõl.

A kor szak fo lya mán át ala kult a fal vak kül sõ ké pe. A fa lu si la kás épí tés a hat va nas
évek kö ze pé ig a ko ráb bi idõ szak ok ban ki ala kult ha gyo má nyo kat kö vet te. Az ál ta lá nos -
nak te kint he tõ, tég la lap alap raj zú fa lu si ház rend sze rint az ut cá ra me rõ le ges tá jo lá sú,
háromosztatú – szo bát, kony hát és kam rát ma gá ban fog la ló – épü let volt. 

A ha gyo má nyos ház át la gos szé les sé ge 6–7 mé ter, hos  szú sá ga 14–16 mé ter volt.
A má sik jel lem zõ tí pus a szá zad kö ze pén a négy- vagy többosztatú úgy ne ve zett pol -
gár-pa rasz ti ház, en nek a szé les sé ge a ko ráb bi vál to za tok tól nem tért el lé nye ge sen, ál -
ta lá ban egy tor nác cal bõ vült, hos  sza azon ban ál ta lá ban 9–10 mé ter rel is nö ve ked he tett,
lakótere pedig még egy szobával bõvült. Épí tõ anya ga a hegy vi dé ke ken kõ, az al föl di
te rü le te ken pe dig vá lyog, rit káb ban tég la. A ha gyo má nyos há zak ban a pad ló bur ko lat
a szo bák ban ha jó pad ló, az egyéb he lyi sé gek ben pe dig rend sze rint vert föld, rit káb ban
– a mó do sabb pa rasz ti csa lá dok nál – hi deg bur ko lat. A szá zad el sõ fe lé nek vál to zá sa -
it kö vet ve a má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti ze dek ben már nem volt jel lem zõ a sza bad -
ké mé nyes kony ha, eze ket a leg több he lyen rend sze rint a negy ve nes évek vé gé ig „le -
padlásolták”. Eze ket a há za kat úgy ter vez ték és épí tet ték, hogy ké sõbb újabb szo bá -
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val, kam rá val vagy gaz da sá gi épü let tel bõ vít he tõk le gye nek. A kü lön bö zõ táj egy sé -
gek nek meg vol tak a ma guk épít ke zé si sa já tos sá gai, jel leg ze tes sé gei, ám a la kó épü le -
tek bel sõ struk tú rá ja a ma gyar fal vak ban min den hol igen ha son ló volt. A hu sza dik
szá zad má so dik fe lé ben a ha gyo má nyos épít ke zé si mó dok vis  sza szo rul tak, a fel -
hasz nált anya gok is alap ve tõ en meg vál toz tak. A vert, dön gölt fa lú vagy vá lyogépü -
le te ket fo ko za to san fel vál tot ták a tég la épü le tek, a rozs szal má ból vagy nád ból ké szült
te tõ ket cse rép bo rí tá sú te tõ szer ke ze tek re cse rél ték. 

A mo der ni zá ció el sõ lé pé se a ré gi há zak rész le ges vagy tel jes fel újí tá sa volt. Re -
no vál ták a te tõ szer ke ze tet és/vagy tar tós va ko lat tal lát ták el a ré gi há zat. A kö vet ke zõ
lé pés ben az ab la ko kat na gyob bak ra cse rél ték ki. Ez után rend sze rint tel je sen át épí tet -
ték a ré gi há zak ut ca fron ti ré szét, a meg lé võ ut cai szo ba mel lé – a te lek adott sá gok tól
füg gõ mó don – még egy szo ba ke rült, mö göt te, az ud var bel sõ ré szén pe dig az ere -
de ti épü let kony há ja elõt ti te rü le ten elõ szo bát ala kí tot tak ki. Ez az át épí tés gyak ran
a nyá ri kony ha le bon tá sá val vagy át he lye zé sé vel is együtt járt, a ház elsõ felének alap -
raj za kö zel négy ze tes sé vált. A ne gye dik lép csõt az új la kó ház fel épí té se je len tet te. Eb -
ben az eset ben már a ko ráb bi hoz ké pes na gyobb – 70–80 négy zet mé ter – alap te rü le -
tû, négy ze tes alap raj zú, mi ni má li san két szo ba kony ha, kam rás, für dõ szo bás há zak
épül tek, ame lyek hez asze rint épí tet tek mel lék épü le te ket, hogy a tu laj do no sok ön el lá -
tó vagy pi ac ra is ter me lõ ház tá ji te vé keny sé get foly tat tak. Ter mé sze te sen táj egy sé gen -
ként vál to zó mér ték ben fenn ma rad tak a ré gi pa rasz ti há zak is. „A fel újí tott pa raszt -
há zak nál a kor sze rû sí tés két vál to za ta is me re tes: vagy foly tat ják az egye nes so ro lást
na gyobb kony ha és für dõ szo ba hoz zá épí té sé vel, vagy a ré gi épü let hez de rék szög ben
csat la koz va épül a bõvítés.”13 A ha gyo má nyos épü le tek sor sát nem csak a di vat, a vál -
to zó szo ká sok, a mikrotársadalmi el vá rá sok, ha nem mû sza ki ál la po tuk is be fo lyá sol ta.
Ha a ré gi ház jó ál la pot ban volt, ak kor gya ko ribb volt az át épí tés, ha er re al kal mat lan -
nak bi zo nyult, ak kor le bon tot ták. Az át ala kí tás sal rend sze rint meg nö vel ték a szo ba -
szá mot, a kam ra he lyé re igen gyak ran a für dõ szo ba ke rült, a ház tég la lap for má jú
alap raj za az ut cai fron ton épí tett új szo bá val L ala kú vá vál to zott. Gya kor ta ke rült
egy más mel lé a kony ha és a für dõ szo ba, ami rész ben a kam rák át épí té sé bõl, rész ben
pe dig ab ból kö vet ke zett, hogy ko ráb ban a mos dás he lye is a kony ha volt. Meg nõtt a
nyí lá sok mé re te, a kor sze rû sí tett pa rasz ti há zak ter mé sze tes meg vi lá gí tá sa je len tõ sen
ja vult. Eze ket a há za kat elekt ro mos áram mal, víz zel és emész tõ göd rös csa tor na rend -
szer rel is el lát ták. A la kó te rü le tek nö ve ke dé se rend sze rint együtt járt a gaz da sá gi cé lú
épü let ré szek csök ke né sé vel, il let ve funk ci ó juk át ala ku lá sá val. El ter jedt a ko ráb bi tor -
ná cos há zak kor sze rû sí té se so rán a tor ná cok be épí té se is, át ala kí tá suk köz le ke dõ vé,
il let ve tá ro ló te rü let té.

A hat va nas évek ben a fû tés ben és az étel ké szí tés ben egy aránt fon tos sze re pet
ját szó ke men cé ket több nyi re le bon tot ták, he lyük re kály hák, vas la pos tûz he lyek, majd
a het ve nes évek tõl gáz tûz he lyek ke rül tek. Fon tos lé pés a víz be ve ze té se. A het ve nes
évek ben épü lõ és/vagy kor sze rû sö dõ há -
zak ban már ál ta lá nos volt a ve ze té kes víz. 13 S. Nagy (1979a). 
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A te le pü lés há ló zat inf rast ruk tu rá lis egyen lõt len sé gei mi att nem volt rit ka eset, hogy a
für dõ szo bát és a vécét még a víz be ve ze té se elõtt meg épí tet ték. Sa já tos mó don a fal vak -
ban élõk nek a víz-, szenny víz- és gáz há ló zat ki épí té sé ben is sok kal je len tõ sebb sze re -
pet kel lett vál lal ni uk, mint a vá ro sok la kó i nak. 

Az át épí tés mér té ke vagy az új ház épí té se erõ sen füg gött a csa lá dok kor ös  sze té -
te lé tõl, jö ve del mi vi szo nya i tól. A leg öre gebb ge ne rá ci ók tag ja i nak ál ta lá ban meg kel lett
elé ged ni ük a re no vá lás sal, a rész le ges fel újí tás sal, hi szen a né hány éves szö vet ke ze ti
tag ság gal meg szer zett cse kély nyug dí juk ból nem fu tot ta több re. A hom lok za ti ké pet
meg vál toz ta tó ab lak cse rés fel újí tás ra az idõ seb bek ál ta lá ban még vál lal koz tak, a na -
gyobb át épí tés és az új ház  épí té se a sta bil jö ve de lem mel ren del ke zõ kö zép ko rú ak ra
és a fi a ta lok ra volt jel lem zõ. Mi u tán az épít ke zés a legtõkeigényesebb vál lal ko zás volt
a kor szak ban, mi ni má li san két ke re set re, ren de zett jö ve del mi vi szo nyok ra, va la mint a
fi a ta lab bak ese té ben hat ha tós szü lõi – igen gyak ran szé les kö rû ro ko ni – tá mo ga tás ra
volt szük ség.

Kez det ben az új há zak több sé ge föld szin tes volt, de a hegy vi dé ke ken már fél -
eme le tes vagy eme le tes ki vi tel ben is épít kez tek. A pu ri tán for má kat fo ko za to san ol dot -
tab bá tet ték a kü lön bö zõ dí szí tõ ele mek, lá ba za tok, osz lo pok, te ra szok. A het ve nes évek
kö ze pé tõl egy re gya ko rib bá vált, hogy a ki egé szí tõ jö ve de lem szer zés hez (is) szük sé ges
he lyi sé ge ket, mû helyt, ga rázst, szer szá mos kam rát, tá ro lót be épí tet ték az új há zak ba,
ez zel meg kez dõ dött az eme le tes for mák tér hó dí tá sa.

A la kó te rek ki ala kí tá sát idõn ként a ko ra be li épí té si sza bály za tok és az épí té sze ti
szem lé let is meg ne he zí tet te. A het ve nes évek ele jén az ural ko dó el gon do lá sok sze rint
pél dá ul a ter ve zõk több sé ge az adott csa lád mé ret hez szük sé ges la kás mé ret mi ni ma li -
zá lá sá ra tö re ke dett. Ez a mi ni má lis tér igén  nyel kal ku lá ló ter ve zés a hi tel fel té te lek ki -
ala kí tá sá ban is ki fe je zés re ju tott, va gyis ha va la ki a jo gos nak mi nõ sü lõ nél na gyobb
alap te rü le tû la kó há zat épí tett, ak kor nem – vagy csak jó val ked ve zõt le nebb fel té te lek
mel lett – jut ha tott hi tel hez. Mi u tán a la kás kér dés meg ol dat lan sá ga az egyik leg sú lyo -
sabb prob lé ma volt a ko ra be li Ma gyar or szá gon, ért he tõ, ha a csa lá dok je len tõs ré sze
a ház épí tés so rán a fel nö võ gyer me kek nek is új ott hont akart te rem te ni. S nem mel -
lé ke sen egy faj ta fel hal mo zá si, meg ta ka rí tá si le he tõ sé get is lát tak az épít ke zés ben. Va gy-
is gyak ran túl lép ték a jog sza bály ok ban meg ál la pí tott mér té ke ket.

A há zak hoz épí tett mel lék épü le tek lé te, alap te rü le te, funk ci o ná lis be osz tá sa az
élet mód tól füg gött. Ahol nagy ará nyú volt a ki egé szí tõ jö ve de lem szer zés, ott ér te lem -
sze rû en tel jes gaz da sá gi épü let sort emel tek a la kó ház mö gött, ahol csak az ön el lá tás
volt a cél, ott csak a ker ti szer szá mok tá ro lá sá hoz és a kis vo lu me nû ál lat tar tás hoz
szük sé ges épü le tek ké szül tek. Ezek az épü let ré szek ál ta lá ban nem túl igé nyes ki vi te -
le zé sû ek. Ese ten ként gon do kat oko zott, hogy az új tí pus ter vek sze rint épí tett koc ka -
há zak ke vés bé jól bõ vít he tõk, mint a ko ráb ban szo ká sos pa rasz ti há zak. „Az élet for -
ma-vál to zás je lei ar ra mu tat nak, hogy a fi a tal ge ne rá ció még ha ál la tot tart is, nem a
ma ga ter mel te ta kar má nyon ne ve li õket, ha nem vá sá rolt ta kar má nyon va ló tar tás ra tér
át. Ez vi szont szük ség te len né te szi a ta kar mány tá ro lás ko ráb bi épü le te it, és mind ös  sze
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egy ta kar mány kam rá ra szû kül a tárolóhely, ami szin tén el fér a la kó há zak alagso rá -
ban.”14 Sok he lyen több funk ci ós mel lék épü le te ket lé te sí tet tek (gó ré, ga rázs, fás kam ra).

A kol lek ti vi zá lás be fe je zõ dé sét kö ve tõ évek so rán né mi képp át ala kul tak a la kó -
ház épí tés sel kap cso la tos igé nyek és el vá rá sok. Ko ráb ban a ter me lé si szem pont ok vol tak
a meg ha tá ro zó ak, va gyis a la kó ház mé re te, be osz tá sa, el ren de zé se, az ud var ki ala kí -
tá sa, a mel lék épü le tek el he lye zé se a csa lá di gaz dál ko dás ból adó dó kö ve tel mé nyek hez
iga zo dott. A hat va nas évek má so dik fe lé tõl az épí tett há zak alap raj za, el he lye zé se,
a gaz da sá gi épü le tek hi á nya már a meg vál to zott funk ci ót tük röz te, mind ad dig, amíg a
ház tá ji és a me zõ gaz da sá gi kis ter me lés is mét fel nem ér té ke lõ dött. A csa lád egy re ke -
vés bé ter me lõ kö zös ség, a la kás gaz da sá gi funk ci ói ez zel ará nyo san hát tér be szo rul -
nak, a ké nyel mi szem pont ok pe dig las san elõ tér be ke rül nek. A ro ha mo san ter je dõ sá -
tor te tõs koc ka há zak már meg je le né sük ben is egy ér tel mû en tük röz ték a meg vál to zott
tár sa dal mi és gaz da sá gi vi szo nyo kat, az új élet kö rül mé nye ket. A het ve nes évek ele jé re
azon ban az is vi lá gos sá vált, hogy ha né mi leg más for má ban is, mint a kol lek ti vi zá lás
elõtt, de az új la kó épü le tek nagy ré szé nek is van – kor lá to zott – gaz da sá gi funk ci ó ja,
amit el sõ sor ban az egy re csök ke nõ bel ma gas sá gú mel lék épü le tek fo lya ma tos épí té se
je le ní tett meg.

Az élet mód vál to zás köz vet len ha tá sa a ha gyo má nyos ház épí té si for mák tól va ló
el té rés ben is megmutatkozott. Az új ház al kal mat kí nált épít te tõ jé nek ar ra, hogy ki -
fe je zés re jut tas sa a tár sa dal mi hely vál toz ta tást, a va lós vagy vélt emel ke dést a he lyi
tár sa da lom ban, a pa rasz ti lét kül sõ sé ge i tõl va ló el tá vo lo dás szán dé kát. Az is tény,
hogy az épí té si mó do kat alap ve tõ en meg ha tá roz ta az el ér he tõ anya gok mi nõ sé ge, az
anya gi erõ for rás ok bõ sé ge vagy ép pen szû kös sé ge. S az sem hagy ha tó fi gyel men kí -
vül, hogy a hat va nas-het ve nes évek for du ló já tól nö vek võ fa lu si épí té si kedv hát te ré -
ben leg gyak rab ban az ele mi ci vi li zá ci ós szük ség le tek hú zód tak meg. A vá ro sok ban
élõk höz ké pest a fal vak la kói gya kor la ti lag tel jes mér ték ben a sa ját szer ve zé sû la -
kás/ház épí tés ke re té ben vál toz tat ták meg la kó kör nye ze tü ket, ami ben az eb bõl fa ka dó
gaz da sá gi kény sze rek mel lett nyil ván az ak tu á lis épí té si di vat nak is fon tos sze re pe volt.

A fal vak ban élõk rá kény sze rül tek ar ra, hogy la kás vi szo nya i kon ön erõ bõl ja vít sa -
nak, s ez zel gya kor la ti lag olyan be fek te tést haj tot tak vég re, ami a vá ro sok ban élõk
szá má ra jó val ki sebb erõ fe szí tés sel el ér he tõ volt. Az öt ve nes évek vé gé ig a köz sé gek -
ben gya kor la ti lag csak ma gán erõ bõl épül tek la ká sok. A köl csön igény be vé te le csak
a hat va nas évek kö ze pé tõl kez dett el ter jed ni. Eb ben a kor lá to zott hi tel fel vé te li le he tõ -
sé gek, a re la tí ve ala csony jö ve del mi szín vo nal mel lett fel té te lez he tõ en a pa rasz ti gon -
dol ko dás ra jel lem zõ óva tos ság is sze re pet ját szott, a kol lek ti vi zá lás sal ki ala kí tott bi -
zony ta lan gaz dál ko dá si fel té te lek kö ze pet te csak ke ve sen vál lal ták az adó ság gal já ró
koc ká za tot. Ezek a té nye zõk is erõ sí tet ték a há zi la gos ki vi te le zés, a csa lá di-ba rá ti ösz  -
sze fo gás sze re pét a fa lu si la kás épí tés ben. A ka lá ka a rá for dí tá so kat mér sé kel te, de a
sza bad idõt évek re le kö töt te, hi szen a csa lá don, ro kon sá gon, is me ret sé gi kö rön be lül
a köl csön ka pott mun kát il len dõ volt pon -
to san vis  sza ad ni. 14 Ke néz (1978b) 28. p.
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Az öt ve nes és hat va nas évek ben még meg le he tõ sen gya ko ri volt, hogy a költ sé -
gek csök ken té se ér de ké ben az új há zak épí té sé hez fel hasz nált falazóanyagot is sa ját
ke zû leg ál lí tot ták elõ. Így a nyí lás zá ro kon, a te tõ szer ke zet ele me in kí vül gya kor la ti lag
alig kel lett a ház ra köl te ni. „A szö vet ke ze tek meg ala ku lá sát kö ve tõ el sõ 10 esz ten dõ -
ben így épít kez tek a ter me lõ szö vet ke ze ti dol go zók, mert kész pénz ja va dal ma zá suk még
igen ala csony szín vo na lú volt, a ter mé szet be ni jö ve de lem köz vet le nül a meg él he tést
szol gál ta, nem le he tett még el von ni be lõ le la kás épí tés re. […] A szö vet ke ze ti jö ve del -
mek sta bi li zá ló dá sa […] egy re in kább meg en ge di, hogy kész pénz alap ból épít kez zen a
fa lu si ház tar tás is, azon ban az ala csony jö ve del mû ek ma is él nek az épí té si anyag költ -
sé gek élõ mun ka-rá for dí tás ré vén va ló meg vál tá sá val, az élõ mun ka-cse re és a lép csõ -
ze tes be ru há zás mód sze re pe dig ter mé sze te sen igen szé les ré teg nél szük ség sze rû en
to vább ra is fennmarad.”15

A koc ka ház gyors ter je dé sé ben ter mé sze te sen nem csak a vál to zó vi szo nyok nak,
a tí pus ter vek nek, ha nem a di vat nak is fon tos sze re pe volt, és az el ér he tõ hely be li kõ -
mû ves mes te rek ezt a di va tot erõ sí tet ték. Na gyon so kan gon dol ták úgy, hogy az elõ zõ
év ti ze dek ben ter hes sé vált pa rasz ti élet tõl va ló „meg sza ba du lás nak” a la kó kör nye zet
gyö ke res meg vál to zá sá ban, át ala kí tá sá ban is ki fe je zés re kell jut nia, más részt a tör té -
ne ti pa raszt ság nor má it kö ve tõ ház for ma tel jes vagy rész le ges el ve té se a kény sze rû -
ség mel lett a vá ro si as élet for má hoz tör té nõ ha so nu lás, az iga zo dás és a fel emel ke dés
vá gyát is tük röz te.

6. ÁB RA. Sátortetõs ház

A sá tor te tõs há zak ko rai vál to za ta i ban az elõ tér bõl nyí lik a kony ha és egy szo ba,
a kony há ból pe dig egy to váb bi szo ba és a kam ra, a ké sõb bi vál to za tok ban a ház bel sõ
te rét a kö zé pen hú zó dó, más fél-két mé ter szé les elõ szo ba/fo lyó két, kö zel azo nos
alap te rü le tû rész re oszt ja. Az ut ca fron ton két szo ba, az ud va ri ré szen a kony ha, gyak -

ran egy újabb szo ba, va la mint a kam ra és
a für dõ szo ba ka pott he lyet. Az ab la kok mé -15 Ke néz (1978a) 68. p.
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re te jól ér zé kel he tõ en nö ve ke dett, de eb ben a mo der ni zá ló szán dék mel lett leg alább
ak ko ra sze re pe volt an nak is, hogy a nyí lás zá rók rend sze rint csak eb ben a mé ret ben
(1,5×1,8–2,0 m) vol tak kap ha tók.

A ko ráb bi tég la lap for ma alap raj z 8×8 méteres vagy 10×10 méteres négy zet re vál -
to zott. E há zak be la ká sá nak fo lya ma ta idõ ben el hú zó dott. „Az el sõ nek bir tok ba vett
he lyi ség cso port az ud va ri, hát só sáv, az az a kony ha, a kis szo ba és a kam ra, to váb bá az
eze ket fel fû zõ fo lyo só. A be osz tás na gyon em lé kez tet a háromosztatú épü le té re, a köz -
le ke dõ a tor nác ra. A kö vet ke zõ nek hasz ná lat ba vett he lyi ség a be já rat tól tá vo lab bi szo -
ba, ami la kó szo bá vá vá lik, s a kis szo bá ba öre gek vagy gye re kek ke rül nek. Az ut cai sáv
be já rat fe lõ li szo bá ja, a le en dõ tisz ta szo ba az ese tek nagy ré szé ben fél kész, akár csak
a fürdõszoba.”16 Ezek be a há zak ba az épí tés so rán vagy az azt kö ve tõ esz ten dõk ben
be ve zet ték a vi zet és a vil lany ára mot, meg épí tet ték a há zi csa tor nát, de egy ide ig még
itt is meg tar tot ták az ud va ri ár nyék szé ke ket. S. Nagy Ka ta lin vizs gá la tai sze rint Tel -
ki bányán 1975-ben a há zak több mint har ma dá ban volt für dõ szo ba, ezek nek mint egy
a fe lét hasz nál ták, víz ve ze ték a la ká sok egy ha to dá ban, vécé pe dig mind ös  sze egy ti -
ze dük ben volt ugyan ek kor. A kony hák ban a fa tü ze lé sû tûz hely mel lett egy re gya ko rib -
bá vált a PB-gáz tûz hely. 

Losonczi Ág nes bé kés me gyei vizsgálatai so rán igye ke zett vá laszt ke res ni ar ra a
kér dés re, mi lyen az ide á lis fa lu si ott hon.17 A meg kér de zet tek nek va la mi vel több mint
a fe le a kis ker tes, bõ egy  ne gye dük pe dig a nagy ker tes csa lá di há zat tar tot ta a leg ide -
á li sabb meg ol dás nak, min den ti ze dik vá la szo ló a több eme le tes, bér ház tí pu sú épü le tet,
a töb bi ek a vil la sze rû há zat ré sze sí tet ték elõny ben. A kort jel lem zõ la kó te le pi há zak a
meg kér de zet tek sze mé ben ko ránt sem tûn tek ide á lis meg ol dás nak. A vá ro si as min ta
kö ve té sé nek igé nye el sõ sor ban a kis pol gá ri, csa lá di há zas nor ma át vé tel ét je len tet te,
il let ve a la kás kom fort fo ko za tá nak ja ví tá sát. Ugyan ak kor a csa lá di ház és a kö rü löt te
le võ kis kert bir tok lá sa a kis tu laj do no si men ta li tás to vább élé sét is erõ sí tet te. S ar ról sem
sza bad el fe led kez ni, hogy a ház kö rü li ker tek nek je len tõs sze re pük volt az ön el lá tás ban,
va la mint a ki egé szí tõ jö ve de lem meg szer zé sé ben.

A la kás kül sõ meg je le né se a fa lu si tér sé gek ben erõ sen ös  sze füg gött az adott kö -
zös ség el vá rá sa i val és le he tõ sé ge i vel, a csa lá dok bel sõ szer ve zõ dé sé vel, tár sa dal mi hely -
ze té vel, a tér ki ala kí tá sa és a la kó te rek hasz ná la ta pe dig a szo ká sok mel lett az adott
csa lád gaz da sá gi hely ze té nek és te vé keny ség szer ke ze té nek a függ vé nye. Emel lett a la -
kás ter mé sze te sen va gyon tárgy is volt, rá adá sul az 1949–89 kö zöt ti kor szak ban hosz  -
szú ide ig az egyet len le gá li san bir to kol ha tó va gyon tárgy.

Épí té sze ti szem pont ból fon tos vál to zás, hogy amíg a ha gyo má nyos pa raszt há zak
ér vé nye sül ni en ged ték a fa lu kép más ele me it is, ad dig a koc ka há zak a „ter mé sze ti tér -
ele me ket el nyom ják, ma már eme le tes re épült tö me gük fö lé jük ma ga so dik, elé jük ke -
rül, ez ál tal meg szû kül és le zá ró dik az ut ca kép. Kü lö nö sen azok ban a fal vak ban vált
nyo masz tó vá és fel old ha tat lan ná az ut ca -
kép fal sze rû zárt sá ga, ahol elõ kert nél kül,
köz vet le nül a jár da szé lén áll nak az új há -

16 S. Nagy (1979b) 83. p.

17 Losonczi (1977) 426–429. p.
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zak, s ahol a két ház kö zött nincs kert vagy ud var te rü let, és szo ros be épí té sû két szin -
tes tömb ház ból ál ló ut ca rész keletkezett.”18 A do boz há zak ural ko dó vá vá lá sá ban a di -
vat és a kor lá to zott le he tõ sé gek mel lett nyil ván az is közreját szott, hogy a kez de ti tí -
pus ter vek kö zött szép szám mal ta lál ha tók olyan sá tor te tõs ház for mák, ame lyek az
OTP köl csön fel tét ele it is mer te tõ pro pa gan da fü zet ben a leg ol csóbb épü let tí pus ként
sze re pel tek, te hát a hi tel nyúj tás is köz ve tí tet te a ha son ló ter ve ket. Gyak ran elõ for dult
az is, hogy a szom szé dok át vet ték egy más tól a ter ve ket, ame lye ket az épí té si ha tó sá -
gok ki sebb mó do sí tá sok után rend sze rint el fo gad tak. A vi szony la gos egy han gú sá got
erõ sí tet ték töb bek kö zött a tech no ló giai kö tött sé gek, az épí té si anya gok, aj tók, ab la -
kok szû kös vá lasz té ka. Te hát nem el sõ sor ban a fo gyasz tói tö rek vé sek kel együtt já ró
igény te len ség rõl volt szó, ha nem több té nye zõ egy mást erõ sí tõ ha tá sa ér vé nye sült a
fa lu kép nem min dig fan tá zia dús át ala ku lá sa, át ala kí tá sa so rán.

Lammel An na má ria het ve nes évek ben Atkáron vég zett ku ta tá sai sze rint a fa lu -
ban 1960 és 1980 kö zött het ven la kó ház épült, ame lyek alap raj zu kat te kint ve két tí pus -
ra oszt ha tók: az egyik a két-há rom szo bát, elõ szo bát, kony hát, für dõ szo ba he lyet vagy
für dõ szo bát ma gá ban fog la ló, sá tor te tõs, re dõ nyös koc ka ház 80–130 négy zet mé te res
he lyi vál to za ta; a má sik a vá ro si min tá ra épí tett, több szin tes, a 150 négy zet mé te res
alap te rü le tet el érõ, il let ve meg ha la dó la kó ház. Mind két eset ben az olaj fû tés volt do -
mi náns. „A vá ro si min tát kö ve tõ há zak la kói tu da to san el kü lö ní tik csa lá di há za i kat
a »pirinyó« vá ro si la ká sok tól, büsz kék sa ját la ká suk tá gas sá gá ra, de kom fort igé nye -
ik ben a vá ro sit kí ván ják utánozni.”19

A vál to zá so kat a he lyi és or szá gos ha tó sá gok egy aránt igye kez tek nyo mon kö vet -
ni és épí té si ter vek kel ori en tál ni. 1972-ben a Bács-Kis kun Me gyei Ta nács, va la mint az
Épí tés ügyi és Vá ros fej lesz té si Mi nisz té ri um or szá gos nyil vá nos pá lyá za tot hir de tett
„el sõ sor ban a me zõ gaz da sá gi la kos ság szá má ra jól al kal maz ha tó la kás tí pu sok ki ala kí -
tá sá ra vo nat ko zó terv ja vas la tok be szer zé sé re”. A terv pá lyá zat ke re té ben olyan el kép ze -
lé sek ki dol go zá sát vár ták, ame lyek fi gye lem be ve szik a me zõ gaz da ság ból élõk sa já tos
igé nye it, va la mint a mo dern élet vi szo nyok meg te rem té sé nek kö ve tel mé nye it. A ter ve -
zé si fel té te lek meg ha tá ro zá sa so rán ab ból in dul tak ki, hogy a kol lek ti vi zá lást kö ve tõ -
en a fa lu si la kó há zak gaz da sá gi funk ci ó ja erõ tel je sen csök kent ugyan, de nem szûnt
meg, s a ház tá ji gaz dál ko dás ból, a ki egé szí tõ te vé keny sé gek bõl ere dõ en a fa lu si há zak -
nak a la kó funk ció mel lett to vább ra is lesz gaz da sá gi sze re pük, ezért „a la kó épü le tek -
kel együtt – az zal épí té sze ti leg össz hang ban – a mel lék épü le tek is megtervezen dõk”.20

A meg ter ve zen dõ la ká sok föld szin te sek, egy eme le te sek le het tek, a négy ta gú csa lá dok -
nál az alap te rü let fel sõ ha tá rát 80, a hat ta gú csa lá dok nál pe dig 100 négy zet mé ter ben

ál la pí tot ták meg. A na gyob bik épü let nek
több ge ne rá ci ós együtt élés re is al kal mas -
nak kel lett len nie. Mind egyik la kás ter ve -
zé si elõ írá sa i ban sze re pelt már az ét ke zõ -
kony ha, a mo só gép és a cent ri fu ga el he lye -
zé sé re al kal mas für dõ szo ba és a kü lön ál ló

18 Ke néz (1978b) 9. p.

19 Lammel (1984) 334. p. 

20 Me zõ gaz da sá gi csa lá di ház ’73 terv pá lyá za ti ki írás. Ki -

ad ja a Bács-Kis kun me gyei Ta nács és az Épí té si- és Vá ros -

fej lesz té si Mi nisz té ri um. Kecs ke mét, 1973. 
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vécé. Ugyan csak a mind egyik ka te gó ri á hoz meg ter ve zen dõ mel lék épü le tek kö zé so rol -
ták a nyá ri kony hát, az ál lat tar tás ra al kal mas he lyi sé ge ket, a rak tár- és tü ze lõ tá ro ló
he lyi sé ge ket, va la mint a ga rázst. A szer ke ze tek ki ala kí tá sá nál fon tos szem pont ként
emel ték ki, hogy „a ki vi te le zés ál ta lá ban há zi la go san tör tén hes sen”. Ál ta lá nos el vá rás -
ként je löl ték meg a vil lany- és ivó víz ve ze ték ki épí té sét.

A há zak jel le gé nek vál to zá sá val pár hu za mo san a tel kek be épí té si és hasz ná la ti
mód ja is át ala kult. A kol lek ti vi zá lás utá ni je len tõs vál to zá sok alap ve tõ en a hat va nas
évek ben ki bon ta ko zó élet mód vál to zá sok hoz kap cso lód nak. „Meg je le nik a fa lu ban az
ipa ri fog lal koz ta tot tak ré te ge, és a me zõ gaz da ság ban dol go zók élet mód ja – a ter me -
lõ szö vet ke ze tek nyúj tot ta ipa ro sí tott és cent ra li zált gaz dál ko dás kö vet kez té ben – szin -
tén meg vál to zik. […] Bi zo nyos funk ci ói el tûn nek, így te rü le tek is fö lös le ges sé vál nak,
ugyan ak kor új igé nyek is je lent kez nek (pl. gépkocsitárolás), ami ket vagy a ré gi, nem
hasz ná la tos mel lék épü le tek le bon tá sá val és új épü le tek lé te sí té sé vel, vagy ezek meg -
tar tá sá val és át ala kí tá sá val elé gí te nek ki. […] Meg ma rad az elõ kert – egy re in kább csak
a vi rá gok ter mesz té sé re, az ud var mint köz le ke dé si, kis ál lat tar tá si és egyéb ren del te -
té sû ve gyes hasz ná la tú te rü let –, to váb bá a hát só kert kony hai ve te mé nyes ként vagy
gyümölcsösként.”21 A fa lu si élet mód ra jel lem zõ természetközeliség azon ban szá mos
ele mé ben to vább élt.

A LAK BE REN DE ZÉS, LA KÓ TÉR HASZ NÁ LAT ÁT ALA KU LÁ SA

A meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött ter mé sze te sen a fa lu si la kó tér-hasz ná la ti és lak -
be ren de zé si szo ká sok is fo ko za to san át ala kul tak. „A la kás az élet le he tõ sé gek nek nem -
csak a ská lá ját szab ja meg – te hát, hogy mi min den re le het al kal mas a vé del mi, bi o ló -
gi ai, csa lá di, tár sas funk ci ók el lá tá sa te rén –, ha nem meg szab ja az élet kõ be for mált
ke re te i vel az együtt élés mi nõ sé gét, a min den na pi élet vi tel me ne tét, szint jét, tar tal mát,
sõt a han gu la tát is. Mi nél in kább egy he lyi ség re szû kül le a la kás funk ci ó ja, mi nél szû -
kebb az élet tér, és mi nél egysíkúbb bel sõ be ren de zé se, an nál ke vés bé dif fe ren ci á lód hat
a köz na pi élet vi tel, an nál in kább le szû kül a bo nyo lul tabb, gaz da gabb élet te vé keny sé -
gek te re és le he tõ sé ge. És tar tal mi lag mi nél szû kebb a min den na pi élet bel sõ kör nye -
ze té nek a ke re te, an nál na gyobb az együtt élõk nél a konf lik tus gya ko ri sá gá nak és
ki ala ku lá sá nak a lehetõsége.”22

A la kó tér hasz ná lat ban a kony ha sze re pe csak las san szo rult vis  sza, az új épí té sû
koc ka há zak ban is itt zaj lott a csa lád hét köz na pi éle té nek leg több ese mé nye, itt fõz -
tek, él tek, fo gad ták a lá to ga tó kat, alud tak, és gyak ran itt ta nul tak a gyer me kek. A ko -
ráb bi nál na gyobb tér hasz ná lat hoz még idõ re volt szük ség. Az át ala kí tott és az újon nan
épí tett la ká sok ban azon ban meg fi gyel he tõ, hogy a kony ha mé re te, il let ve a be épí tett
té ren be lü li ará nya ál ta lá ban csök kent. Amíg nem volt kü lön für dõ szo ba, s a hat va -
nas évek ben még ez volt a jel lem zõ, ad dig a
tisz tál ko dás ál ta lá ban a kony há ban zaj lott,
a be ren de zést ez is be fo lyá sol ta. 

21 S. Nagy (1979b) 64. p.

22 Losonczi (1977) 415. p.
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A ré gi-új fa lu si há zak tá gas dup la ab la kok kal néz nek az ut ca fe lé. A pad lás tér,
amely ko ráb ban a me zõ gaz da sá gi ter mé nyek tá ro lá sá ra szol gált, el ve szí tet te ezt a
funk ci ó ját. A mo dern há zak ud va rai azon ban alap ve tõ en meg õriz ték a pa rasz ti élet
tár gyi vi lá gát, bár az át ala ku lás itt is je len tõs volt. Az is tál lók he lyé re gyak ran ga rá zsok
ke rül tek, a fé sze rek mû he lyek ké ala kul tak. A vál to zá sok el le né re a fa lu si há zak nak to -
vább ra is volt va ló sá gos gaz da sá gi ud va ra. A meg ma radt is tál lók, ólak, gaz da sá gi esz -
kö zök a ket tõs – al kal ma zot ti-kis ter me lõi, al kal ma zot ti-vál lal ko zói – lét for ma el vá -
laszt ha tat lan tar to zé kai ma rad tak. „Az új sá tor te tõs épü le tek meg je le né se a pol gá ri
jel le gû épít ke zés ál ta lá nos sá vá lá sát és ez zel egy idõ ben a pa rasz ti épít ke zés szám ta -
lan ra ci o ná lis ele mé nek el ha gyá sát je len ti. A ke le ti, dé li tá jo lá son túl jel lem zõ volt pél -
dá ul a fa lu si épü le tek olyan el he lye zé se a tel ken be lül, mely le he tõ vé tet te az épü let
he lyi sé gei szá má nak nö ve lé sét anél kül, hogy ez az épü let meg je le né sé ben esz té ti ka i -
lag bár mi lyen prob lé mát je len tett vol na. Az újon nan al kal ma zott négy ze tes alap raj zú,
sá tor te tõs épü let be fe je zett egy ség nek te kint he tõ, min den to váb bi bõ ví té se tol da lék
jel le gû. A sá tor te tõs épü let épí tõ je nem is szá mol az zal, hogy a fel nö võ ge ne rá ció szá -
má ra is le he tõ vé te gye a to váb bi meg fe le lõ elhelyezést.”23 Ér de mi vál to zást je len tett az
is, hogy az épü le tek tá jo lá sa igen gyak ran a ko ráb ban meg szo kot tal el len té tes sé vált.

A fa lu si la ká sok ese té ben to vább ra is fon tos ma radt az ott hon rep re zen tá ci ós jel -
le ge, va gyis a családok tár sa dal mi hely zet ük nek meg fe le lõ te rek és tér hasz ná la ti szo -
ká sok ki ala kí tá sá ra tö re ked tek. A rep re zen tá ci ós szán dék egy aránt szólt a szû kebb és
tá gabb kö zös ség nek, s leg gyak rab ban az érin tett csa lád tár sa dal mi hely zet vál toz ta tá -
sát volt hi va tott ki fe je zni, még ak kor is, ha ez ese ten ként erõn fe lü li ál do za to kat, be -
ru há zá so kat kö ve telt meg. A tisz ta szo ba a fa lu si la ká sok rep re zen ta tív te re volt, és
több nyi re az is ma radt a hat va nas évek fo lya mán. Át ala ku lást ezen a té ren a te le ví zi ó  -
zás el ter je dé se ho zott, hi szen a té véké szü lé ket mint „rit ka és stá tus jel zõ kin cset” gyak -
ran a tisz ta szo bá ban he lyez ték el. Ez ter mé sze te sen ma gá val hoz ta a tisz ta szo ba hasz -
ná la ti rend jé nek át ala ku lá sát, elõbb az adás ide jé re vált a csa lá di és a tár sas együtt lét
szín te ré vé, majd a kul tu rá lis funk ció elõbb-utóbb a tisz ta szo bát is la kó szo bá vá – vagy
a vá ro si min tát kö ve tõ nap pa li vá – ala kí tot ta, amely nek to vább ra is volt rep re zen tá ci ós
sze re pe. Ezt igye kez tek hang sú lyoz ni a be ren de zés sel, a bú to rok kal, az itt el he lye zett
dísz tár gyak kal is.

A la ká sok kül se jé nek, alap raj zá nak di na mi kus át ala ku lá sá val pár hu za mo san a fel  -
sze re lé si tár gyak fo ko za to san ki cse ré lõd tek, a lak be ren de zé si szo ká sok is igen je len -
tõs vál to zá so kon men tek ke resz tül. Az új szo ká sok ki ala ku lá sa gyak ran hos  szú idõt
vett igény be, hi szen nem pusz tán a ré gi be ideg zõ dé sek el ha gyá sá ról volt szó, ha nem az
élet mód vál tás sal, a ci vi li zá ci ós szint emel ke dé sé vel együtt já ró új szo ká sok, hét köz na pi
cse lek vé sek meg gyö ke re zé sé rõl is. Sok he lyen „a für dõ szo ba gyak ran érin tet len lát -
vá nyos ság (pl. azért, mert té len fû tet len), a meg épü lõ fõ zõ fül ke mel lett ott áll az új
ét ke zõ, de a ré gi kony há ban, eset leg a ve ran dán fo lyik az élet, oda tes sé ke lik be a ven -

dé get, ott ta nul nak a gye re kek, a be dol go -
zó fi a tal as  szony ok var ró gé pe is oda ke rül.23 S. Nagy (1979a) 14. p.
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A la kás ban he lyet ka pó tár gyak is gyak ran a sa ját ren del te té sük kel el len té tes funk ci -
ót töl te nek be, vagy pe dig a presz tízs fo gyasz tás mi att ke rül nek meg vá sár lás ra. Így
szin te érin tet le nül dí sze leg az új szek rény sor, az új ülõgarnitúra.”24

A mai ér te lem ben vett kony hai be ren de zé sek, bú to rok a má so dik vi lág há bo rút
kö ve tõ év ti ze dek ben vál tak ál ta lá nos sá a fa lu si háztartásokban.25 Két ség te le nül eb ben
a vo nat ko zás ban is fo ko za tos egy sé ge sü lés, a tá ji-re gi o ná lis kü lönb sé gek mér sék lõ dé -
se, a vá ro si min ták kö ve té sé nek szán dé ka volt a meg ha tá ro zó. A la kás- és ház tar tás-
fel sze re lé si tár gyak se gít sé gé vel nyo mon kö vet he tõ az élet vi tel ra ci o na li zá lá sá nak igye -
ke ze te is. Ter mé sze te sen a vál to zá sok, a fel sze re lé si tár gyak cse ré lõ dé se, a la kó te rek
tel jes vagy rész le ges funk ció vál tá sa, a tér hasz ná la ti szo ká sok át ala ku lá sa idõ igé nyes
fo lya mat volt, ami erõ sen füg gött töb bek kö zött az egyes csa lá dok tár sa dal mi hely ze -
té tõl, jö ve del mi vi szo nya i tól, ge ne rá ci ós kö tõ dé sé tõl. Az idõ seb bek rend sze rint in kább
ra gasz kod tak meg szo kott élet mód juk hoz, hét köz na pi tár gya ik hoz. Az egye dül ál ló idõ -
sek nagy ré sze igen cse kély jö ve de lem mel (föld já ra dék, té esz nyug díj) ren del ke zett,
ami ön ma gá ban is le he tet len né tet te a vál toz ta tá so kat. Az ala cso nyabb jö ve del mû ek
anya gi te her bí rá sát pe dig a la kás kor sze rû sí té se vagy az új la kás fel épí té se an  nyi ra
igény be vet te, hogy csak a fel sze re lé si tár gyak fo ko za tos cse ré jé rõl le he tett szó.

Az öt ve nes-hat va nas évek for du ló já ig a jobb mó dú pa rasz ti la kás be ren de zé sé nek
egyik leg fon to sabb da rab ja a több nyi re kéz mû ves mun ká val ké szí tett, két szek rény bõl,
két éj je li szek rény bõl, to a lett-tü kör bõl, két ágy ból, szé kek bõl és asz tal ból ál ló, szim  -
met ri kus vagy cent rá lis el ren de zé sû bú tor zat. A szim met ri kus be ren de zés nél az ágya -
kat a fa lak mel lé ál lí tot ták, a szek ré nyek az ágyak vé gé be ke rül tek, az asz tal a szé kek kel
kö zép re. A cent rá li san be ren de zett szo bá ban az ágyak a szo ba kö ze pén egy más mel -
lett áll tak, lá buk nál az asz tal a szé kek kel, a szek ré nyek pe dig a fa lak men tén vol tak.
A kor szak kez de tén még a har ma dik, az úgy ne ve zett sar kos szo ba bel sõ is gya ko ri
volt. Ezt azt je len tet te, hogy a szo ba ut ca front tal el len té tes sar ká ba, a ke men ce vagy
a kály ha mellett ál lí tot ták fel az asz talt vagy a sa rok pa dot, mö göt te ka pott he lyet a
szek rény vagy a sub lód, az ágyak pe dig az ez zel szem ben lé võ fal nál he lyez ked tek el.26

A hat va nas évek ben a ha gyo má nyos háromosztatú la kó há zak ra S. Nagy Ka talin meg -
fi gye lé sei sze rint a fe u dá lis-pa rasz ti lak be ren de zé si mód volt jel lem zõ. A funkci ók nak
alá ren del ten meg szer ve zett be ren de zés és tér hasz ná lat ki ér lelt, a mun ka és a presz -
tízs szem pont jai ál tal meg ha tá ro zott ren det ala kí tott ki. „En nek a be ren de zé si mód nak
a ha gyo má nya rend kí vül erõ sen él to vább még ott is, ahol lát szó lag tel jes a pa rasz ti
kul tú ra, a pa rasz ti szo ká sok, a nor mák, a pa rasz ti tár gyak ta ga dá sa.”27

Ha több ge ne rá ció élt együtt, ak kor ál ta lá ban egy szo bá ban lak tak. Csak a te he -
tõ sebb, a négy vagy több he lyi ség bõl ál ló
ház ban eset leg kü lön há ló szo bát is be ren -
de zõ csa lá dok nál for dult elõ, hogy a leg fi -
a ta labb há zas pár a rend sze rint fû tet len kü -
lön szo bá ban aludt. A la kás hasz ná la ti szo -
ká sok meg vál to zá sát a mo der ni zá ci ós tö -

24 Lammel (1984) 335. p.

25 Szar vas (1988).

26 Rész le te sen lásd töb bek kö zött S. Nagy (1984), Fél–

Hofer (1997), Paládi–Kovács (1997), Szuhay (1996).

27 S. Nagy (1987) 69. p.
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rek vé sek és a több ge ne rá ció együtt élé sé nek rit káb bá vá lá sa egy aránt elõ se gí tet te.
Ugyan  ak kor a kü lön gye rek szo ba ki ala kí tá sa még a mó do sabb csa lá dok ese té ben sem
volt szo ká sos a het ve nes éve kig. Ahol több ge ne rá ció élt egy fe dél alatt, ott a gye re -
kek a szü lõk kel vagy a nagy szü lõk kel alud tak. A ko rai koc ka há zak ban a ren del ke zés -
re ál ló tér nek csak a ki seb bik ré szét – a kony hát és egy szo bát – hasz nál ták min den -
nap, a na gyob bik rész pe dig rep re zen tá ci ós cé lo kat szol gált, az újabb épí té sû – egy re
gyak rab ban eme le tes – há zak ban vi szont a kü lön bö zõ ge ne rá ci ók már egy re in kább sa -
ját szo bák kal ren del kez nek, kü lön há ló szo bá ban al sza nak a szü lõk, ter jed a gye rek -
szo ba di vat ja, a ház leg na gyobb szo bá ja – ahol a te le ví zió is he lyet kap – rend sze rint
egy szer re nap pa li, ven dég- és tisz ta szo ba is. Az eme le tes épü le tek ben az al só szint vált
a min den na pi te vé keny sé gek szín te ré vé, a fel sõn pe dig a há ló szo bák kap tak he lyet. (Az
eme le ti für dõ szo bák a nyolc va nas évek tõl jöt tek di vat ba.) Az alag sor nak fon tos sze rep
jut(ott) a gaz da sá gi te vé keny ség ben, a ga rázs, a rak tár és a kam ra mel lett he lyen ként
itt ala kí tot ták ki a nyá ri kony hát, amely ta vasz tól õszig az egyik leg job ban ki hasz nált
la kó tér. A föld szin ti kony há nak nem rit kán két be já ra ta van, az egyik az ut ca front fe lõl
az elõ szo bá ból, a má sik pe dig az ud var fe lé nyí lik, ami a kert tel va ló köz vet len kap -
cso lat fenn tar tá sát célozza.28

A la kás-fel sze re lé si tár gyak meg szer zé sét a ma gán gaz dál ko dás idõ sza ká ban ál ta -
lá ban olyan be ru há zás ként ke zel ték, amely re a csa lád ala pí tást kö ve tõ évek ben kel lett
sort ke rí te ni. A be ren de zés da rab ja i nak mi nõ sé gé re nagy gon dot for dí tot tak, hi szen
ezek csak rit kán cse ré lõd tek. „A fa lu si tár sa dal mak ban a het ve nes éve kig az a nor ma
ural ko dott, hogy a há zas pár ok azon bú to rok kö zött él ték le éle tü ket, ame lye ket egy -
be ke lé sük kor kap tak, vagy a há zas ság el sõ éve i ben sze rez tek. Az öt ve nes évek tõl há -
zas sá got kö tött em be rek ese té ben ez a nor ma a het ve nes évek tõl kezd ve meg vál toz -
hat. Az az a há zas pár éle te so rán több gar ni tú rát is vá sá rol hat, több ször vál toz tat hat -
ja kör nye ze te tárgyait.”29 A fa lu si la ká sok bel sõ rend jé ben az el sõ je len tõs át ala ku lás
a hat va nas évek má so dik fe lé ben kez dõ dött. Az új bú to rok az ek ko ri ban há za so dók
ott ho na i ban je len tek meg, ezek már nem kéz mû ves mun kák, ha nem bú tor gyá rak ter -
mé kei vol tak. Több nyi re egy ki húz ha tó két sze mé lyes ka na pé ból, két szek rény bõl, egy
fé nye zett asz tal ból és négy kár pi to zott szék bõl áll tak. A kö vet ke zõ, a het ve nes évek
kö ze pé tõl kez dõ dõ pe ri ó dus ban a szek rény so ros be ren de zés vált ál ta lá nos sá a fa lu si
ház tar tá sok ban is, ami ál ta lá ban két fo tel bõl, két szék bõl, egy do hány zóasz tal ból, egy
két sze mé lyes, fek võ hel  lyé ala kít ha tó ka na pé ból és a 4-5 tag ra osz tott szek rény sor ból
állt. Az újabb mo der ni zá ci ós hul lám a het ve nes évek ben meg ho no sí tot ta a fran cia -
ágyat, el fo ga dot tá tet te a kü lön ét ke zõ tér ki ala kí tá sát, és a la ká sok nö vek võ szo ba szá -
má nak meg fe le lõ en át ala kí tot ta a la kó tér-hasz ná la ti szo ká so kat. 

A la kó kör nye zet dí szí té sé ben a ko ráb ban ál ta lá nos szent ké pek és a csa lá di fo tók
fo ko za to san hát tér be szo rul tak, a he lyü ket ké zi mun kák, su bák, go be li nek vet ték át.

A val lá sos ság las sú hát tér be szo ru lá sá val
az úgy ne ve zett „szent sa rok” is ve szí tett
funk ci ó já ból. So ká ig köz ked vel tek vol tak a

28 Szuhay (1996) 715. p.

29 Uo. 714. p.
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ko vá csolt vas dísz tár gyak – lám pák, vi rág- és gyer tya tar tók –, a szek rény so rok mo no -
tó ni á ját dísztárgyegyüttesekkel igye kez tek meg tör ni, de ked velt meg ol dás volt az
ita lok dísz tárgy ként va ló fel hasz ná lá sa is. A „dísz tár gyak” túl ten gé se egyéb ként
nem csak a fa lu si, ha nem a vá ro si ott ho nok ra is jel lem zõ volt a het ve nes évek tõl. Idõn -
ként az új bú tor da rab ok, lak be ren de zé si tár gyak ese té ben is elõ tér be ke rült a dí szí tõ
és presz tízs sze rep. „A tar tós fo gyasz tá si cik ke ket a fa lu si ak sok kal job ban fél tik és kí -
mé lik, mint a vá ros la kók. Az atkári la ká sok ban a te le ví zió köz pon ti he lyet fog lal el,
ké pek kel vagy dísz tár gyak kal rak ják kö rül, hím zett te rí tõ vel ta kar ják le. Ugyan így a
hû tõ szek rényt is ki emel ték, mi lyen tí pust, mi lyen nagy sá gú gé pet vol tak ké pe sek
megvásárolni.”30

1966-ban fe je zõ dött be a köz sé gek vil la mo sí tá sa, ami azon ban még ko ránt sem je -
len tet te azt, hogy a köz sé gi la ká sok mind egyi ké be el ért a vil lany ve ze ték. Jó val na gyobb
prob lé mát je len tett a ve ze té kes víz és a csa tor ná zás hi á nya. Ez utób bi té ren csak a het -
ve nes évek ben kez dõd tek ér de mi vál to zá sok. A kül te rü le ti la ká sok pe dig még a fal vak
át la gá nál is ros  szabb hely zet ben vol tak. Az nyil ván va ló, hogy a vil la mos ener gia meg -
gyor sí tot ta az élet kö rül mé nyek és az élet mód át ala ku lá sát, kön  nyeb bé tet te a ház tar -
tá si mun ka vég zést, mó do sí tot ta a na pi te vé keny ség szer ke ze tet, le he tõ vé tet te a mo dern
tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök el ter je dé sét, meg gyor sít va ez zel a kul tú ra fo gyasz tás
át ala ku lá sát, meg te rem tet te a le he tõ sé get más köz mû vek be ve ze té sé hez, hi szen a há zi
víz el lá tás hoz az elekt ro mos szi vat  tyúk és a hid ro fo rok nél kü löz he tet len esz kö zök vol -
tak. Ezek a vál to zá sok a hat va nas évek ben még csak kis mér ték ben érez tet ték ha tá su -
kat, tö me ges sé csak a kö vet ke zõ év ti zed so rán vál tak.

ÖS  SZEG ZÉS HE LYETT

A fa lu si la kás vi szo nyok át ala ku lá sa a hat va nas évek má so dik fe lé tõl nyil ván va ló an
szo ro san ös  sze füg gött a jö ve del mi hely zet ala ku lá sá val, s a vál to zá sok me ne tét be fo -
lyá sol ták a vál to zó épí té sze ti di va tok, a tá ji és te le pü lé si adott sá gok. Az át ala ku lás
ered mé nye ként je len tõs mér ték ben csök ken tek a fa lu si ház épí tés re jel lem zõ tá ji-re gi -
o ná lis kü lönb sé gek, vég be ment egy faj ta épí té sze ti egy sé ge sü lés. To vább ra is fenn ma -
rad tak azon ban azok az el té ré sek, ame lyek az egyes ré gi ók gaz da sá gi adott sá ga i ból,
az ott élõk tár sa dal mi és jö ve del mi kü lönb sé ge i bõl ered tek. Az át ala ku ló fa lu kép nem -
csak az adott he lyi tár sa dal mak jobb élet kö rül mé nyek utá ni vá gyát, ha nem a va gyo ni
kü lönb sé gek fo ko za tos új ra ter me lõ dé sét is ki fe jez te.

30 Lammel (1984) 338. p.
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HOR VÁTH SÁN DOR

HU LI GÁ NOK, JAM PE COK, GA LE RIK
FI A TA LOK SZUB KUL TÚ RÁI A HAT VA NAS ÉVEK BEN

Sztá lin ha lá la után egy év vel, 1954 ta va szán egy Bill Haley ne vû ame ri kai country-
énekes új dalt vett fel a New York-i Decca stú di ó ban. Ezt meg elõ zõ en mér sé kelt si ke -
re ket ért el, az új dal lal szé le sebb pi a cok ra sze re tett vol na be tör ni. Az új dal, a „Rock
Around the Clock” va ló ban vi szony lag jól jö ve del me zett: a szó ra koz ta tó ze ne tör té ne -
té ben en nek meg je le né sé hez kö tik a rock ze ne megszületését.1

Ugyan eb ben az év ben négy ma gyar
fi a tal át szö kött a ha tá ron Auszt ri á ba és a
kö vet ke zõ ket me sél ték: „Együtt nõt tünk fel
a klatyón, egy su li ba jár tunk, min den sza -
bad idõn ket együtt töl töt tük. A pa ra di cso -
mot né pi szár ma zá sunk és me lós lé tünk
el le né re sem ko mál tuk. Nem akar tunk mi
sem párt-mi kik, sem élskerások len ni, így
nagy jö võ nem várt ránk. Un tuk a sok al -
bér le ti du mát, a hul la me lót, meg az egész
ott ho ni tré éle tet. Ele get ka csáz tunk ah hoz,
meg egy ro kon is min dig azt skribolta B-bõl,
hogy tud juk, men  nyi vel fran kóbb Nyu ga ton
a me lós éle te. El ha tá roz tuk, hogy amint le -
het, meg húz zuk a zamzigot és átgémbli -
zünk a tac  cson. Csak a kel lõ al ka lom ra vár  -
tunk. Ez a bal hé ko co gott is”.2

A nyelv hasz ná la ta, a sza vak kö zöt ti
vá  lasz tás tett ként is ér tel mez he tõ. A hasz -
ná lt nyelv meg vá lasz tá sa iden ti tás kép zõ
té  nye zõ. A fi a ta lok a szleng hasz ná la tá val
iden  ti tá su kat, tár sa dal mi ori en tá ci ó ju kat
is meghatározzák.3 A szo ci a lis ta kor szak
pro pa gan dá já ban az if jú sá got a „szo ci a lis ta
em ber tí pus” ér ték rend jé nek leg fon to sabb
be fo ga dó ja ként áb rá zol ták. En nek el le né re

1 Ryback (1990) 19. p.

2 Az ér té kes for rást köz zé te szi: Ka to na (2002). A szö veg

le lõ he lye: Open Society Archives (Nyílt Tár sa da lom Archi -

vum) 300/40/4/7. d. A szleng bõl szár ma zó sza vak ma gya -

rá za ta a for rás mel lék le te ként fel lel he tõ „szleng szó tár” fel -

hasz ná lá sá val: klatyó – tér; pa ra di csom – né pi de mok rá cia;

miki, mi ku lás – fér fi, alak; élskerás – szta ha no  vis ta, él mun -

kás; al bér le ti du ma – kom mu nis ta pro pa gan da; hul la me ló

– mun ka ver seny; tré – rossz; ka csáz ni – nyu ga ti rá di ót hall -

gat ni; skribolni – ír ni; fran kó – jó, ren des; meg húz ni a zam -

zigot – meg szök ni; átgémblézni – át men ni; taccs – ha tár, vas  -

füg göny; ko cog ni – jön ni, men ni, ha lad ni. En nek meg fe -

le lõ en a szö veg tar tal mi je len té se kö rül be lül a kö vet ke zõ:

„Együtt nõt tünk fel a té ren, egy su li ba jár tunk, min den

sza bad idõn ket együtt töl töt tük. A né pi de mok rá ci át né pi

szár ma zá sunk és mun kás lé tünk el le né re sem sze ret tük.

Nem akar tunk mi sem párt em be rek, sem él mun kás ok

len ni, így nagy jö võ nem várt ránk. Un tuk a sok kom mu -

nis ta pro pa gan dát, a mun ka ver senyt, meg az egész ott ho -

ni rossz éle tet. Ele get hall gat tuk a nyu ga ti rá di ót ah hoz, meg

egy ro kon is min dig azt ír ta B-bõl, hogy tud juk, mennyi vel

jobb Nyu ga ton a mun kás éle te. El ha tá roz tuk, hogy amint

le het, meg szö künk és át me gyünk a ha tá ron. Csak a kel lõ

al ka lom ra vár tunk. Ez a bal hé nem is vá ra tott ma gá ra.”

3 Widdicombe–Wooffitt (1995) 55–75. p.
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ép pen az if jú ság kö ré ben ala kul tak ki az ér ték rend jü ket nem a hi va ta los nor mák hoz,
ha nem al ter na tív élet for mák hoz kö tõ szub kul tú rák, ame lye ket a hi va ta los köz be széd
a szov jet hu li ga niz mus-dis kur zus adap tá lá sá val a „jam pec”, majd a „ga le ri” cím ké vel
il le tett. A fi a ta lok szub kul tú rá i val fog lal ko zó áb rá zo lá sok elem zé se ré vén ért he tõb bé
vál hat, mi ként in téz mé nye sül, ölt tes tet, vá lik iden ti tás kép zõ té nye zõ vé a tár sa dal mi
dis kur zus, amely a kü lön fé le szte re o tí pi ák és is me re tek su gár zá sá ban leg alább an  nyi -
ra fon tos sze re pet töl tött be, mint a hat va nas évek tõl egy re szé le sebb csa tor ná kon
nyu gat ról ára dó in for má ci ók a nyu ga ti as nak tar tott élet for má ról, vagy a rock and roll.
A szov jet hu li ga niz mus-dis kur zus adap   tá lá sá ban az öt ve nes és hat va nas évek ben foly -
to nos ság fi gyel he tõ meg, ugyan ak kor a kü lönb sé gek a min den nap ok tör té ne té nek
né zõ pont já ból ért he tõb bé te he tõk, ha a lép té ket szû kít jük, és nem az egész or szág, ha -
nem pél dá nak oká ért csak egy vá ros re ni tens fi a tal ja it, vagy akár egyet lenegy ban dát
he lye zünk vizs gá ló dá sa ink kö zép pont já ba.

CSÕ NAD RÁG, CSÍ KOS ING, CSÖR GÉS

Az öt ve nes évek leg ka rak te risz ti ku sabb if jú sá gi szub kul tú rá ja Ma gyar or szá gon a jam -
pec je len ség hez kap cso ló dik, amely nek a pro pa gan da is nagy fi gyel met szen telt. A pro -
pa gan dá ban a jam pe cek tes te sí tet ték meg azt a cso por tot, amely ne ga tív pél dát ad a
„ka pi ta lis ta ér ték rend” kö ve té sé vel. A szo ci a lis ta re a lis ta fil mek vis  sza té rõ alak ja volt
a jam pec, az el len ség kép fi a tal meg tes te sí tõ je (leg is mer tebb fi gu ra kö zü lük a Da lol -
va szép az élet cí mû film Swing Tónija). A jam pe cek vi lá gá hoz a fil mek kli séi sze rint
azok a fi a ta lok sze ret tek vol na tar toz ni, aki ket meg té vesz tet tek, akik ta laj ta lan ná
vagy ép pen ta nács ta lan ná váltak.4

A há bo rú után szer te a vi lá gon meg je lent a ze né hez szo ro san kap cso ló dó antidi-
vat-fogalom. A San Franciscó-i beatnikeket már 1945 ta va szán az antidivat „kö ve tõ i -
nek” tar tot ták, amely a köz be széd ben a min den nel és min den áron va ló szem ben ál lást
jel ké pez te. A do mi náns tár sa da lom ab ban a szte re o tí pi á ban sû rí tet te a je len sé get,
hogy „ha a pol gá ri öl töz kö dés ben a fe hér ing volt di vat ban, ak kor a beatnik szí ne set
hor dott”. A fi a ta lok szub kul tú rái szá má ra az Egye sült Ál la mok ból szár ma zó ze nei
irány za tok meg ha tá ro zó ere jû ek vol tak. Nagy-Bri tan ni á ban a leg is mer tebb if jú sá gi
szub kul tú ra a mun kás ne gye dek ben ki ala kult „Teddyboys” („Teds”) név vel il le tett cso -
por tok hoz volt köt he tõ. A fe ke te, ele gáns, a fel sõbb osz tá lyok vi se le te ként szá mon
tar tott dan dy stí lust („Edwardian”) imi tá ló öl tö zé kû, rock and rollt hall ga tó an gol mun-
kás fi a tal ok öt ve nes évek be li meg je le né se – más or szá gok ban is – nagy vissz han got vál -
tott ki a ko ra be li saj tó ban. Fel lé pé sü ket erõ  sza kos nak, a pol gá ri ér té kek kel és a csa lá -
di élet tel szem ben ál ló nak és az if jú ság ra
ve szé lyes nek ítélték.5 Ha son ló an a né met
„Halbstarke”-kultúrához, ame lyet a do mi -
náns tár sa da lom szá má ra a sö tét vagy szí -
nes in gek és fe ke te nad rá gok, a fi úk nál fel -

4 Jam pe cok sze re pel nek még töb bek kö zött a Kis kraj cár

(sztálinvárosi) és az If jú szív vel (szak mun kás kép zõ ott -

ho ni) je le ne te i ben. Szil ágyi (1994) 275. p.

5 Fyvel (1963); Cremer (1992) 49–54. p.
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tû nõ en hát ra fé sült, a lá nyok nál ló fa rok ba kötött haj, a min tás pu ló ve rek, a „vad” tánc
és az erõ sza kos cse lek mé nyek jel ké pe ztek.6

Né met or szág ban a há bo rú elõtt is lé te zett már nem egy ha son ló if jú sá gi szub -
kul tú ra, ame lyet leg gyak rab ban az „Edelweißpiraten” el ne ve zés sel illettek.7 Fran cia -
or szág ban a jam pe cek, a „Teddyboys” és a „Halbstarken” meg fe le lõi a „Blousons
Noirs”-nak („fe ke te bõr ka bá to sok nak”) ne ve zett fi a ta lok vol tak, rö vid, a de rék ra fe -
sze sen rá si mu ló, felül zárt fe ke te bõr ka bát juk mi att (Fran cia or szág ban a mai na pig
így hív ják a rockereket).8 Ma gyar or szá gon a nyu ga ti fi a ta lok szub kul tú rái kö zül ta lán
leg is mer teb bek – vi szony la gos föld raj zi kö zel sé gük mi att – a bé csi „Schlurf”-ok vol tak,
akik még a há bo rú alatt je len tek meg az oszt rák fõ vá ros mun kás ne gye de i ben, és szin -
tén egy faj ta, az ame ri ka i ra ha son lí tó, ma guk közt ele gáns nak tar tott ru há zat tal és haj -
vi se let tel vál tot ták ki a hi va ta los köz vé le mény-for má lók haragját.9 A Szov jet uni ó ban
a jam pe cok meg fe le lõ it a „sztyiljági” („di vat stí lust kö ve tõ”), il let ve a „pizsoni” („di -
vat ma jom”) pe jo ra tív jel zõ vel il le tet ték. A le for dít ha tat lan jel zõk ta lán leg ál ta lá no sabb
nem zet kö zi meg fe le lõ jé nek a „hu li gán” szó szá mít, amely azon ban ko ránt sem jel zi a
szub kul tú rák di vat- és ér ték rend be li irá nyult sá gát.

Mind egyik szub kul tú rá ra ha son ló mó don ha tot tak azok az el sõ sor ban an gol -
szász ha tás ra ke let ke zõ nem zet kö zi tren dek, ame lyek a fi a ta lok öl tö zé két, haj vi se let ét
és ze nei ori en tá ci ó ját sza bá lyoz ták. Ugyan ak kor mind egyik if jú sá gi szub kul tú rá nak
vol tak az adott or szág hoz vagy ép pen po li ti kai rend szer hez kö tõ dõ jel lem zõi. A fi a -
ta lok tö meg fo gyasz tás hoz is kö tött szub kul tú rái Nyu gat- és Ke let-Eu ró pa szá mos or -
szá gá ban azo nos idõ ben je lent kez tek, ami ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az egyes or -
szá gok ban – a po li ti kai rend sze rek kü lön bö zõ sé ge el le né re – a fi a ta lok tár sa da lom ban
be töl tött struk tu rá lis sze re pe és az ab ból adó dó konf lik tu sok ana lóg mó don ele mez -
hetõk.10 Le gyen szó „ka pi ta liz mus ról”, vagy „szo ci a liz mus ról”, a fi a ta lok emo ci o ná lis
ön ki fe je zé sé re a leg meg fe le lõbb esz köz nek a rock and roll tûnt. 

A fi a ta lok mind egyik or szág ban olyan
öl töz kö dé si stí lust és ma ga tar tás for mát hoz    -
tak lét re, amely nek ré vén a hi va ta los ér ték -
rend al ter na tí vá ja ként egy más faj ta szo ci á lis
iden ti tást je le ní tet tek meg. Ez az iden ti tás
el sõ sor ban a fo gyasz tá si tár gyak hoz és a
fo gyasz tói élet stí lus hoz kö tõ dött, ezért is
je len tett egy re ke vés bé al ter na tí vát és szem -
ben ál lást a hat va nas évek tõl kezd ve – a fo -
gyasz tói tár sa da lom tér hó dí tá sa, egyút tal
hi va ta los tá mo ga tott sá ga mi att. A tár sa -
dal mi vál to zá sok fel gyor su lá sá ból kö vet ke -
zõ en a fi a ta lok fo gyasz tás hoz kö tött iden -
ti tá sa az iden ti tás prob lé mák ki é le zõ dé sét
is jelezte.11 A fi a ta lok szub kul tú rá i nak lét -

6 Grotum (1994); Dietz (1990).

7 Kenkmann (2002).

8 Cremer (1992) 55. p.

9 Mejstrik (1993, 1996); Gerbel et al. (1988).

10 Vö. Cremer (1992) 57. p.

11 Az iden ti tás prob lé mák ke let ke zé sé rõl és ki éle zõ dé sé -

rõl Pa ta ki Fe renc az iden ti tás el mé let kap csán ír ja: „Iden -

ti tás prob lé ma – va gyis az egyén ön meg ha tá ro zá si fe szült -

sé ge és ne héz sé ge – ott és ak kor jön lét re, ahol és ami kor

a tár sa da lom nö vek võ ta golt sá ga és a tár sa dal mi egyén

in di vi du a li zá ci ó já nak ki bon ta koz ta tá sa kö vet kez té ben az

iden ti tás ka te gó ri ák fo ko za to san el vál nak ter mé sze tes,

ké szen ka pott és rög zí tett alap juk tól. En nek nyo mán

egy részt szá mo sab bak lesz nek, és el vesz tik az egyén hez
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re jöt te a tö meg mé dia tér hó dí tá sá val pár hu za mo san zaj lott. Azok ban az or szá gok ban,
ahol a hi va ta los rá di ó ban nem szól ha tott a rock and roll, a fi a ta lok egy sze rû en „ka csáz -
tak”, va gyis a nyu ga ti rá di ó kat (vagy a Sza bad Eu ró pát és az Ame ri ka Hang ját) hall -
gat ták, hogy meg tud ják, mi ép pen a di va tos. Így a vas füg gön  nyel el zárt or szá gok ban
(Ma gyar or szá gon is) a nyu ga ti ak kal ös  sze ha son lít ha tó ten den ci ák zaj lot tak a fi a ta lok
fo gyasz tói szo ká sa i nak át ala ku lá sa te rén, per sze más ütem ben, és a köz pon to sí tott ál -
lam ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött.

En nek a je len ség nek az ért he tõb bé té te lé re al kal mas nak tûn nek a fi a ta lok szub -
kul tú rá i ról idá ig meg szü le tett el mé le tek. A té ma könyv tár nyi szak iro dal má ból csak
azo kat eme lem ki, ame lyek for du ló pon tot je len tet tek a szub kul tú rák ér tel me zé sé ben.
A szub kul tú ra fo gal má nak meg ha tá ro zá sá ra a negy ve nes évek tõl el sõ sor ban az an gol -
szász szo ci o ló gi ai iro da lom ban tet tek egy re több kí sér le tet. A szub kul tú ra a leg szé le -
sebb de fi ní ció sze rint olyan em ber cso por tot je löl, ame lyet va la mely kö zös tu laj don sá ga
jel lem zõ mó don meg kü lön böz tet más tár sa dal mi cso por tok tól. Azon ban ez a meg ha -
tá ro zás ugyan így hasz nál ha tó a „kö zös sé gek” (communities), „tár sa dal mak” (societies)
vagy ép pen „kul tú rák” (cultures) de fi ni á lá sa kor is. A szub kul tú ra fo gal mát el sõ ként
a „chi ca gói is ko la” kö ré be tar to zó szer zõk pró bál ták szû kí te ni, majd új ra de fi ni ál ni,
össze füg gés ben a vá ro si fi a ta lok szub kul -
tú rá i nak ku ta tá sá val. Al bert K. Cohen
szub kul tú ra-de fi ní ci ó ja és Wiliam Foote
Whyte egy ut ca sar ki ban dát elem zõ köny -
ve ha tá sá ra ter jedt el a köz tu dat ban, hogy a
ko ráb ban „bû nö zõ ként” (delinquent) jel -
lem zett fiatalok12 ma ga tar tá sa mö gött is
sza bá lyok és a ban da tag ja i nak min den -
nap ja it sza bá lyo zó – esetenként más tár sa -
dal mi cso por tok vagy ép pen a do mi náns
tár sa da lom éle tét meg ha tá ro zó elõ írá sok nál
szi go rúb b tör vé nyek áll nak. Cohen sze  rint
ak kor jön nek lét re szub kul tú rák, ami kor
az em be rek ha son ló tár sa dal mi prob lé má -
juk ra cso por tos meg ol dást és hi vat ko zá si
pon tot ke res nek. Így tör tént ez azok nál a
fi a ta lok nál is, akik az is ko lai rendszerben13

meg tes te sü lõ kö zép osz tály be li ér té kek el u -
ta sí tá sa mi att vál tak a tár sa da lom sze mé -
ben bûnözõvé.14 Más meg kö ze lí té sek sze -
rint ha son ló fi a ta lo kat azért tar tot tak bû nö -
zõ nek, mert ér ték rend jük ben do mi náns sá
vál tak a mun kás osz tály – egy sé ges nek tar -
tott – kul tú rá já ból szár ma zó értékek.15

va ló me rev hoz zá ren delt sé gü ket. Meg nõ a va ló ság – s

ben ne a má sik em ber és ön ma gunk – artikulásának és ke -

ze lé sé nek fo gal mi gaz dag sá ga. […] Még in kább ki éle zõd -

nek az iden ti tás prob lé mák ak kor, ha a tár sa dal mi új ra ter -

me lés úgy fel gyor sul, a tár sa dal mi vál to zá sok üte me oly

se bes lesz, hogy már az egy mást kö ve tõ nem ze dé kek sem

tud ják vál to zat lan alak ban át szár maz tat ni örök lött iden -

ti tás min tá i kat.” Pa ta ki (2001) 113. p.

12 A fi a tal ko ri bû nö zés sel fog lal ko zó ko ra be li an gol szász

iro da lom egy leg szé le sebb össze fog la ló ja Neumeyer (1961);

több nyi re ha son ló an kon zer va tív meg kö ze lí tést al kal maz

az Eli Ginzberg szer kesz tet te, sok szor hi vat ko zott kö tet

szer zõ i nek több sé ge is. Ginzberg (1961). A té ma ma gyar -

or szá gi in terp re tá ci ó ját – el sõ sor ban ide o ló gi ai okok ból –

a fen ti kon zer va tív dis kur zus ha tá roz ta meg, így több nyi -

re azt ku tat ták, hogy mi ért lesz nek „bû nö zõk” vagy „de -

vi áns” ma ga tar tá sú ak a fi a ta lok. Hu szár (1964); Mol nár

(1971). Ki vé telt ké pez nek Rácz Jó zsef nyolc va nas évek ele -

jé tõl foly ta tott ku ta tá sai: Rácz (1998).

13 Az ok ta tá si rend szer, a mun kás kul tú ra és el len kul tú ra

egy más ra ha tá sát ele mez te Willis (2000).

14 Whyte (1999); Cohen, A. (1955).

15 Widdicombe–Wooffitt (1955) 15. p.
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A Bir min gha mi Egye te men 1964-ben ala pí tott „Cent re for Contemporary Cultural
Studies” (CCCS – Je len ko ri Kul tú ra ku ta tá sok Köz pont ja) két év ti ze den át meg ha tá ro -
zó sze re pet ját szott a szub kul tú rák ku ta tá sá ban. A köz pont ku ta tói el sõ sor ban az „if -
jú ság” fo ga lom kö re fe lé for dul tak. Ku ta tá sa ik ra ko moly ha tás sal volt Raymond
Williams, E. P. Thompson és Richard Hoggart, aki a köz pont el sõ igaz ga tó ja volt.16

A fi a ta lok szub kul tú rá it olyan kö zeg ként ele mez ték, ahol az új tömegkulturális je len -
sé gek el sõ ként lel nek táp ta laj ra, így az if jú ság ku ta tá sa nem mel lék ter mék ké, ha nem
köz pon ti prob lé má vá vált. Olyan ku ta tá si te rü let té, amely ben az if jú ság szub kul tú rái
szö veg ként és jel ként is ol vas ha tók. Phil Cohen – a CCCS mun ka tár sa – ke let-lon do ni
ku ta tá sai alap ján ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a fi a ta lok szub kul tú rái hi ány pót -
ló ként je len nek meg ab ban a kör nye zet ben, ahol a ko ráb bi tár sa dal mi ér ték rend (így
pél dá ul a mun kás osz tály ko he rens kul tú rá ja) el vesz ti je len té sét. Phil Cohen sze rint
a fi a ta lok szub kul tú rái ké pe sek fel vál ta ni a mun ká sok kö zös sé gét (community) a
szub kul tú rá hoz tar to zó tár sa dal mi te rü let tel (territory) – pél dá ul az zal, hogy a mun -
ka kö zös sé gi él mé nyét a szó ra ko zás kö zös sé gi él mé nyé vel vált ják fel. Egyút tal az
egyes szub kul tú rák nem csak fel vált ják, ha nem egy ben új ra te rem tik az õket meg szü lõ
kul tu rá lis kö ze get is.17

A jam pec alak já ról konst ru ált hi va ta los kép egyik fon tos funk ci ó ja volt, hogy
köz ve tít se az el ve ten dõ nor má kat, egyút tal a fi a ta lok kal szem be ni hi va ta los el vá rá so -
kat. En nek el le né re per sze vol tak olyan fi a ta lok, akik nek meg je le né se vagy élet for má ja
a ko ra be li saj tó ban a jam pe cek sa ját ja ként áb rá zolt jel lem zõ ket kö vet te. A szo ci a liz -
mus ere jét a pro pa gan da elõ sze re tet tel je le ní tet te meg a fi a ta lok te vé keny sé ge i nek áb -
rá zo lá sá val. A po li ti kai pro pa gan da a mai na pig elõ sze re tet tel tün te ti fel ma gát a „fi a -
ta lok” ál tal tá mo ga tott, „jö võt” kép vi se lõ erõ ként. A „hõs épí tõk” és az „osz tály nél kü li
tár sa da lom” áb rá zo lá sai szin tén a pro pa gan da be vett ké pei kö zé tar toz tak. A jam pe  cek -

rõl konst ru ált kép vi szont azért ke rült a
pro pa gan da és a saj tó té mái kö zé, mert
rész le te zé sén ke resz tül el tud ták ha tá rol ni
egy más tól az if jú ság szá má ra kö ve ten dõ
és az el ve ten dõ ma ga tar tás for má kat. A jam-
pe cek élet for má ját azért áb rá zol ták a hi va -
ta lo san el várt nor mák kal szem ben ál ló ként,
mert ez zel is meg bé lye gez tek min den
olyan je len sé get, amely nem a terv gaz da -
ság és a szo ci a lis ta élet for má ra ne ve lés ré -
sze ként ala kult ki, ha nem nyu ga ti ha tás ra.
A jam pe cek el le ni harc egyút tal az in di vi -
du a liz mus el le ni harc is volt. Ez zel nem -
csak a kol lek ti viz mus, ha nem a szo ci a lis ta
tár sa da lom igaz sá gos sá ga mel lett is ér vel -
tek, szem ben a hi va ta los dis kur zus ban ka -

16 A mun kás tör té net ben for du ló pon tot ho zó meg kö ze lí -

té sek nem vé let le nül ha tot tak a több nyi re mun kás osz -

tály be li fi a ta lok szub kul tú rá it elem zõ ku ta tók ra. E. P.

Thompson ant ro po ló gi ai szem lé let mód ja a mun kás ság

au to nóm en ti tá sá nak vizs gá la ta kap csán a mun ká sok

élet mód já nak ku ta tá sát emel te a vizs gá ló dá sok kö zép -

pont já ba, Thompson (1963). Az if jú ság ku ta tá sok ra a né -

met szak iro da lom ban is év ti ze de kig ha tás sal vol tak a

mun kás fi a tal ok kal fog lal ko zó írá sok, leg in kább az élet -

mód dal is fog lal ko zó kö tet: Schelsky (1955).

17 Cohen, Ph. (1972). Phil Cohen mo dell jét adap tá ló ta nul -

má nyok ta lál ha tók egy mun kás fi a tal ok szub kul tú rá i val

fog lal ko zó kö tet ben: Mungham–Pearson (1976). A szub -

kul tú ra fo gal má nak je len tés vál to zá sa i ról rész le te sen lásd

Gelder–Thornton (1997).
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pi ta lis tá nak cím ké zett tár sa dal mi be ren dez ke dés sel. A jam pec je len ség el sõ sor ban
azért volt fon tos az öt ve nes évek be li hi va ta los dis kur zus ban, mert ez zel akar ták el ha -
tá rol ni egy más tól a fi a ta lok kö ve ten dõ („szo ci a lis ta”) és el ve ten dõ („ka pi ta lis ta”) ma -
ga tar tás min tá it. 

A hat va nas évek ben el tûn tek a „Halbstarke”, a „Teddyboys” vagy ép pen jam pec
név vel jel lem zett cso por tok a saj tó hír adá sa i ból. He lyük re más cso por tok, Ma gyar or szá-
gon el sõ sor ban a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel vá dolt „ga le rik” ke rül tek. A jam pec
köz be széd ben be töl tött sze re pét a hat va nas évek ben a „ga le rik rõl” és a „hu li gá nok -
ról” szó ló vi ták vet ték át, ame lyek ha son ló funk ci ót töl töt tek be, az zal a kü lönb ség -
gel, hogy ezek ben a fo gyasz tói szo ká sok egyes ele mei már egy re ke vés bé szá mí tot tak
elfogadhatatlannak.18 A rock and roll és a hát ra fé sült haj egy re ke vés bé szá mí tott
„bûn nek”, annak ellenére sem, hogy hi va ta los he lye ken (mun ka he lyen vagy is ko lá ban)
még min dig szi go rú an meg rót ták a nem meg fe le lõ en öl töz kö dõ vagy hos  szú ha jú fi a -
ta lo kat. A ko ráb ban a rock and rollt csak a nyu ga ti rá di ók ban hall ga tó fi a ta lok az ut -
ca sa rok vagy a kul túr ház he lyett már „if jú sá gi klu bok ba” is járhattak.19 A fo gyasz tói
szo ci a liz mus pro pa gá lá sá val pe dig egy-egy szí ne sebb ru ha da rab sem kel tet te fel már
an  nyi ra a já ró ke lõk fi gyel mét. A nyu ga ti fo gyasz tói szo ká sok fo ko za tos tér hó dí tá sa –
még ha las sabb ütem ben is – oda ve ze tett,
hogy az egy ko ri jam pe cek elõbb-utóbb fri -
zsi dert ve het tek, és meg néz het ték a té vé -
ben a tánc dal fesz ti vált. Azok nak a da lok -
nak az újabb, bár to vább ra is cen zú rá zott
vál to za ta it, ame lyek hall ga tá sá ért az öt ve -
nes évek ben még a do mi náns tár sa da lom
ki ve tett je i nek szá mí tot tak. A jam pec fi gu -
rá ja fo ko za to san el vesz tet te til ta ko zást
meg je le ní tõ ka rak te rét – ha son ló an nyu ga -
ti meg fe le lõihez20 –, és las san ként be le si -
mult a fri zsi der szo ci a liz mus ál tal dik tált
ér ték rend be. Az új „hu li gán” a ma gán tu laj -
don és a fo gyasz tás szent sé gét ta ga dó, sza -
kadt far me ros, hos  szú ha jú, „lö työ gõ” ga -
le ritag vagy hip pi lett.

A KA CSA, AZ IN DI ÁN, A SZÕ KE LORD MEG A TÖB BI EK

„Aki gyár ban dol go zik, nem ér rá dé lig he ve rész ni! – em lé ke zett vis  sza ap ja egy ko ri
sza va i ra Or sós Peregrin, a kre ol bõ rû, erõs izom za tú fiú, a lágy má nyo si gyár se géd mun -
ká sa, ahogy kö rül né zett ásí to zó, ál mos ság tól hang ta lan kör nye ze tén. Pe dig az len ne
jó, dé lig szun di kál ni, be vág ni egy jó ebé det, az tán sö röz ni va la hol a fi úk kal. Es te fe lé,

18 A „ga le rik rõl” szó ló, ha ta lom ál tal ge ne rált vi ták ve -

zet tek el olyan köny vek meg je le né sé hez, mint pél dá ul

Hu szár (1964); Mol nár (1971). Az 1968-as di ák moz gal mak

ha tá sá ra azon ban a nyu ga ti if jú ság ku ta tás leg fris sebb

irány za tai is meg je len het tek ma gya rul: Huszár–Sükösd

(1969). A hat va nas, het ve nes és nyolc va nas évek fi a ta lok -

hoz köt he tõ szub kul tú rá i nak ös  sze ha son lí tá sá val több

né met tár sa da lom tör té ne ti mun ka is fog lal ko zik. Pél dá ul:

Zinnecker (1987); Galenza–Havemeister (1999).

19 A „Halbstarke”-kultúra is fo ko za to san az el fo ga dott

tánc klu bok ba köl tö zött. Ezt jól szem lél te ti Clemens Adam

írá sa, aki egy Ruhr-vi dé ki, ut ca sar ki Elvis-rajongó ban da

tör té ne tét ele mez ve le ír ja, ho gyan kon szo li dá ló dott a tár -

sa ság, és si mult be le – egy Elvis klub ré vén – a pol gá ri nak

tar tott ér ték rend be. Adam (1972).

20 Cremer (1992) 58. p.
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meg éj sza ka, jö het a ban da” – ír ta Tol nai Kál mán rend õr do ku men tum re gé nyé nek
leg ele jén, amely 1975-ös be ha ran go zó ja sze rint egy „hír hedt fõ vá ro si ga le ri igaz tör té -
ne te”, a ne vek megváltoztatásával.21

Az Or sós ról min tá zott fiú ban dá ját úgy hív ták, az In di án ék. In di ánt tar tot ta a
ban da a leg erõ sebb nek, rá hall gat tak a töb bi ek. In di án ék 1968-ban kezd tek el jár ni
a „nagy fá hoz”, aho va több más ban da is fel járt. Van egy nagy fa a bu dai Vár fa la i nak
tö vé ben, az If jú sá gi Park fö lött, az alá jár tak ze nét hall gat ni a KISZ ál tal üze mel te tett
If jú sá gi Park meg nyi tá sa után azok a fi a ta lok, aki ket nem en ged tek be ru há za tuk mi -
att, vagy nem volt elég pén zük a be lé põ re, eset leg in kább el it ták a be lé põ árát. A Bu -
da pes ti KISZ Bizottság öt le te nyo mán 1961. au gusz tus 20-án nyílt meg az If jú sá gi Mû -
ve lõ dé si Park. Öt fo rint volt a be lé põ, és a fi a ta lok ru há za tá val kap cso la tos el vá rá sok
már a kez de tek tõl hoz zá já rul tak a nagy fá hoz já ró kö zön ség ki ala kí tá sá hoz. Az Ifi -
parkba el vi leg csak rö vid haj jal, za kó ban, fe hér ing ben és nyak ken dõ ben le he tett be -
men ni, a lá nyok tól pe dig hi va ta lo san el vár ták a szok nya viselését.22 Az If jú sá gi Park
igaz ga tó ja, az egy ko ri elsõosztályú bir kó zó, Raj nák Lász ló és smas  sze rei elõ sze re tet -
tel jár ták gu mi bot ja i kat ló bál va a par kot, hogy az if jú sá got a sza bad idõ kul tu rált,
„mû ve lõ dé si cé lú” el töl té sé re buzdítsák.23 A nagy fa olyan hely nek kez dett szá mí ta ni,
aho vá hos  szú ha jú, tor zon borz kül se jû fi a ta lok jár nak, rossz ru hák ban, egész nap csak
„lö työg nek”, le lej mol ják az arra járókat és or gi á kat ren dez nek a ban dá hoz tar to zó
csa jok kal, ide jü ket ha szon ta lan dol gok kal töl tik. De va jon mi tõl vá lik hasz nos sá az idõ
el töl té se, ho gyan nyer nor ma tív je len tést a „sem mit te vés nek” hí vott idõ töl tés, a szub -
kul tu rá lis cso por to su lá sok fõ tevékenysége?24

„A lá zas sem mit te vés nek azt a lát sza tát kelt jük, mint ha szor go san dol goz nánk.
El len ben rop pan tul kell vi gyáz nunk, ne hogy mun ká vá fa jul jon.” Ezt a koc kás no tesz -
lap ra írt szö ve get ta lál ták a rend õrök P. Lász ló nál, egy 19 éves se géd mun kás nál 1968-
ban, mi u tán ti zen egy fi a talt elõ ál lí tot tak a rend õr sé gen, mert tor zon borz nak tar tott
kül sõ ben (pl. ki for dí tott szõr be kecs ben) vé gig vo nul tak a Rá kó czi úton egy má ju si es -
tén.25 A fi a ta lo kat vé gül sza ba don en ged ték, rész ben Györök Fe renc rendõr alezredes

li ne á ris idõ szem lé le te mi att, aki sze rint „a
hippie-jelenség má jus hó nap ban a fõ vá ros -
ban lé nye gé ben nem tu dott to vább széle -
sed ni”.26

A fi a ta lok köz be széd be li meg íté lé sé -
ben fon tos sze re pet töl tött be a Szov jet uni -
ó  ból im por tált hu li ga niz mus-dis kur zus. A hu-
li gán ki fe je zés igen sok ré tû al kal ma zá sa el -
sõ sor ban ar ra szol gált, hogy az úgy ne ve zett
„szo ci a lis ta” élet mó dot kö ve tõ fi a ta lo kat
szem be ál lít sák az úgy ne ve zett „ka pi ta lis ta
tár sa da lom” fi a tal ja i val, mert míg az elõb -
bi ek a jö võt, ad dig az utób bi ak a múl tat

21 Tol nai (1975) 9. p.

22 He ge dûs Má ria: Az If jú sá gi Park ban. Ma gyar If jú ság,

1968. szep tem ber 6. 9. p.; Ba lázs (1994).

23 Ivanics Ist ván: Raj nák, a gó ré. Ma gyar If jú ság, 1969.

jú ni us 20. 7. p. 

24 Rácz (1998).

25 Tá jé koz ta tó a beat-hippie je len ség má jus ha vi meg -

nyil vá nu lá sa i ról. Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (BFL) XXV.

60. b. Fõ vá ro si Fõ ügyész ség. TÜK igaz ga tá si ira tok. TÜK

Ig. 00223/1968. 8. p. Az ügyész sé gi szö veg bõl rész le tek:

Ke nye res (2002).

26 Uo. 9. p.
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és a ha nyat lást szim bo li zál ják. A nor ma tív meg íté lés ke re té ben igye kez tek a hu li gán
fo gal mát ki ter jesz te ni min den úgy ne ve zett „de vi áns” szo kást foly ta tó fi a tal ra. Eb be a
sze xu á lis élet sza ba dos sá gá tól kezd ve a nem szok vá nyos nak szá mí tó ru ház ko dá son
ke resz tül be le tar to zott az al ko hol fo gyasz tás is. Az al ko hol fo gyasz tás kri mi na li zá lá sa a
mun ká sok ese té ben már az ipa ro so dás kez de té tõl je len volt, a „szo ci a lis ta irány el vek”
csak át vet ték, és idõ rõl idõ re le szö gez ték, hogy küz de ni kell az al ko ho liz mus el len.
A nyil vá nos ság fo gal ma an nál sok kal kor lá to zot tabb volt, mint sem ma gá ban tud ta vol -
na fog lal ni a sza bad idõ el töl té sé nek olyan for má it, mint ami lyen a kocs má ba já rás volt.
Emi att a ha tó sá gok szá má ra a mun ká sok vagy más tár sa dal mi cso por tok ezen sza bad -
idõs szo ká sa ki hí vás ként je lent meg, amely szem ben áll a csa lád, a vá ros, a gyár, az or -
szág, sõt a szo ci a liz mus ér de ke i vel, ezért ül dö zen dõ.

A Fõ vá ro si Ügyész ség 1961-es, az al ko ho liz mus ról és „az eb bõl adó dó csa lá di, if -
jú sá gi és szo ci á lis prob lé mák ról” szó ló tá jé koz ta tó je len té sé ben a bû nö zést szo ro san
ös  sze kap csol ták az al ko hol fo gyasz tás sal. A je len tés ben meg ál la pí tot ták, hogy bár „tá -
vol ról sem le het a hu li ga niz must le egy sze rû sí te ni az al ko ho liz mus ra, de az két ség te len,
hogy az al ko ho liz mus sal is ös  sze függ ez a sok ágú, bo nyo lult, komp lex kér dés – az if -
jú sá gi leg fon to sabb kér dé sek egyi ke – a hu li ga niz mus prob lé má ja is.” Majd so rol ták a
fi a ta lok al ko hol mi at ti hu li ga niz mu sá nak pél dá it: S. I. és B. L. 16 és 14 éves fi a ta lok be -
mász tak egy kert he lyi ség be, csap ra ütöt tek egy kis hor dó sört, és amíg bír tak, it tak;
vagy W. E. egy szü le tés nap al kal má val ne gyed ma gá val harminc üveg sört és öt li ter bort
ivott meg, majd ok nél kül le ütött egy as  szonyt. Eze ket a je len sé ge ket a je len tés ben az -
zal ma gya ráz ták, hogy a „ki zsák má nyo ló er kölcs még szá zez rek szo ká sa i ban és gya -
kor la tá ban fer tõz mind ad dig, amíg a fel nö võ, ta pasz ta lat lan, az élet is ko lá já ban még
já rat lan fi a tal ja in kat ezek kel szem ben elég gé fel nem ké szít jük.”27

A ga le rik el le ni el sõ nagy had já ra tot a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 1960–61-
ben in dí tot ta, en nek so rán több tu cat úgy ne ve zett te rü le ti ala pon szer ve zõ dött ga le rit
szá mol tak fel. Ez a had já rat meg ad ta az alap ját an nak, hogy a köz be széd ben a hu li ga -
niz mus fo gal mát ös  sze kap csol ják a ga le ri é val. Az egyes ga le rik fel szá mo lá sá ról ké szí -
tett ös  sze fog la ló je len té sek szin te ûr lap sze rû en ha son lí ta nak egy más ra ab ban, ahogy
az egyes ga le rik ke let ke zé sé nek tör té ne tét áb rá zol ták. 1960-ban mind egyik ke rü le ti
ka pi tány ság azt a fel ada tot kap ta, hogy szá mol jon fel né hány ga le rit. Az egyes ka pi -
tány sá gok kö zül ma gát leg szor gal ma sabb nak a jó zsef vá ro si és az an gyal föl di ka pi -
tány ság áb rá zol ta (11, il let ve 13 ga le ri fel szá mo lá sá val). Eb bõl per sze ko rai len ne azt a
kö vet kez te tést le von ni, hogy az egyes ka pi tány sá gok nem ma guk ge ne rál ták az úgy -
ne ve zett mun kát ma guk nak, mert pél dá ul a ki len ce dik ke rü let ben ös  sze sen két ga le ri
fel szá mo lá sát tûz ték ki célul.28

A rend õrök a for gal ma sabb te re ket és
szó ra ko zó he lye ket ke res ték fel, te hát el sõ -
sor ban a fi a ta lok sza bad idõ-el töl té sé nek
szín te re i re kon cent rál tak. Ös  sze fog la ló je -
len  té se ik ben el mond ták, hogy a ga le ri ál ta lá-

27 Tá jé koz ta tó je len tés az al ko ho liz mus és az eb bõl adó -

dó csa lá di, if jú sá gi és szo ci á lis prob lé mák ról Bu da pes ten.

BFL XXV. 60. f. TÜK. 0045/1945. 7. p.

28 BFL XXV. 60. f. TÜK. 0017/61. 409–410. p.
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ban 1959-ben jött lét re (per sze már egy év vel a fel szá mo lás meg in dí tá sa elõtt), tag ja ik
er kölcs te len ma ga tar tá sát sem a szü lõk, sem az is ko la, sem a KISZ nem ellenõrizte.29

A hi va ta los köz be széd ben a ga le rik tö me ges szü le té sét mind vé gig ös  sze kap csol ták
az 1956-ot kö ve tõ ren de zet len nek tû nõ vi szo nyok kal. Mol nár Jó zsef pél dá ul 1971-ben
a galeribûnözés kap csán azt ír ja, hogy a „ga le rik tö me ges szü le té se köz vet le nül az el -
len for ra da lom és még in kább az utá na kö vet ke zõ esz ten dõk re te he tõ”, majd meg ál la -
pít ja, hogy „a hor da jel le gû te vé keny ség, amely az el len for ra da lom kö rü li idõk ben szá -
mos tö meg ak ci ó ban nyil vá nult meg, az utób bi idõk ben meg szû nõ ben van”, mert pl.
1965–66-ban alig ala kult galeri.30 En nek oka per sze el sõ sor ban az volt, hogy 1961 után
leg kö ze lebb 1969 kö rül ele ve ní tet te fel a rend õr ség a ga le rik fel szá mo lá sá nak fon tos -
sá gát. A ga le rik a rend õr sé gi in téz ke dé sek és az ál ta luk vagy ha tá suk ra konst ru ált
tör té ne tek ré vén te rem tõd tek. A het ve nes évek ele ji po li ti kai és ide o ló gi ai vi ták le zá rul -
tá val a ga le ri cím ke el tûnt, he lyét a hi va ta los dis kur zus ban a „csö ve sek” vet ték át,
1976-tól nin cse nek ada tok az úgy ne ve zett galeribûnözésre.31

A galeritagok leg fõbb bû ne ál ta lá ban az volt, hogy „tel je sen sza ba don, min den
gát lás nél kül, sa ját íz lé sük és el kép ze lé sük sze rint szórakoztak”32. Ez zel az ér ve lés sel
is alá tá masz tot ták a rend õr ség if jú ság ra gya ko rolt ne ve lõ ha tá sá nak fon tos sá gát.
A rend õr ség ma ga hoz ta lét re a ga le ri ket a köz be széd ben az zal, hogy az idõ sza ki kor -
társ cso por to kat ál lan dó sult cso por to su lás ként tûn tet te fel, tag ja ik – nem hi va ta lo san
is tá mo ga tott in téz mény hez kö tõ dõ – te vé keny sé gét pe dig kri mi na li zál ta.

A ga le rik er kölcs te len sé gét az al ko hol fo gyasz tá son és a ga ráz da jel le gû bûn cse -
lek mé nye ken kí vül min dig igye kez tek né hány olyan pél dá val alá tá masz ta ni, ame lyek
az úgy ne ve zett galeritagok „el fer dült” sze xu á lis éle tét áb rá zol ták. A rend õr sé gi jegy -
zõ köny vek ben az egyik fõ bûn a ga le rik nõ tag ja i nak „kü lön bö zõ fér fi ak kal” tör té nõ
„faj ta lan ko dá sa” volt. Ez ab ba a gya ko ri fo lya mat ba tar to zott, amely so rán a meg bé -
lyeg zett sze mé lyek és cso por tok egyik el sõd le ges jel lem zõ jé vé a tisz tá ta lan sá got és
a „ter mé szet el le nes” sze xu a li tást tették.33 Az ese tek több sé gé ben az or gi ák ká fa jult
há zi bu lik, a meg erõ sza ko lá sok kal kap cso la tos tör té ne tek, a gya ko ri part ner cse re és a
ga le rik hez tar to zó lá nyok ki hí vó öl tö zé ke és vi sel ke dé se köz pon ti he lyet ka pott a „ban -

dák ról” szó ló rend õr sé gi, majd saj tó be li nar -
ratívában. Az egyik ügyész sé gi ös  sze fog la ló
je len tés sze rint „a galeritagok el ru gasz ko -
dá sá ra jel lem zõ pl. az, hogy az egyik fi a tal -
ko rú le ány ra rá fe küdt és tíz óra hos  szan fe -
küdt raj ta. Eze ket csak azért em lí tem meg,
hogy nem ami att tör tént az erõ sza kos ne -
mi kö zö sü lés, mert ter mé sze tes vá gyak ki -
elé gí té sé nek más mód ja nincs.”34

A hippimozgalom meg je le né sé vel
pár hu za mo san a hat va nas évek vé gé tõl a
ga leritagokat gyak ran azo no sí tot ták a hip -

29 BFL XXV. 60. f. TÜK. 0017/61. 414–621. p. Lásd az

össze fog la ló je len té sek szö ve ge i ben a ga le ri ke let ke zé se

al fe je ze te ket.

30 Mol nár (1971) 335–336. p.

31 Kó–Münnich–Németh (1995).

32 BFL XXV. 60. f. TÜK. 0017/61. 415. p.

33 Solomon (1998) 29–45. p. A „pisz ko sak” és „or gi á kat

ren dez nek” szte re o tí pi ák fel buk kan nak már egé szen a

ko rai „eret nek szek táknál” is, akár csak a hu sza dik szá zad -

ban szá mos et ni kum ese té ben.

34 BFL XXV. 60. f. TÜK. 205. 006/61. 228. p.
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pik  kel. A hi va ta los dis kur zus sze rint a „hippigalerik” tag jai tár sa da lom-, mun ka- és
há bo rú el le ne sek vol tak. Ez utób bi tu laj don sá gu kat ad dig, amíg a há bo rú szó ra Vi et -
nam rí melt, po zi tív nak tar tot ták, de a cseh szlo vá ki ai be vo nu lás után a há bo rú el le nes -
ség egy re ke vés bé szá mí tott szim pa ti kus tu laj don ság nak rend õr sé gi ber kek ben, még
ak kor sem, ha a ké sõbb be épí tett hippiügynökök je len té sei sze rint a nagy fá nál azt
plety kál ták, hogy Ká dár Já nost fog ság ba ej tet ték, ezért vo nul tak be a ma gya rok is
Csehszlovákiába.35 A kor te le ví zi ós front em be re és nép ne ve lõ je, Sza bó Lász ló sze rint
a hippigalerik tag jai „több nyi re nem, vagy alig-alig dol goz tak, en nek el le né re so kat it -
tak”36. Ar ra a kér dés re pe dig, hogy mi vel töl tik az ide jü ket, azt vá la szol ták: „Lö työ -
günk” […], szob ro zunk, megy a szö veg, az tán ha nem tet szik, el nyes sük ma gun kat,
és odébb ál lunk”. Egy hippilány még azt is hoz zá tet te: „Ja, és per sze a salnizásunk
[öltözködésünk] az olyan me nõ, hogy a töb bi kra pek csak fo rog utá nunk, mint a szél -
ütött majom”.37 Idõ szem lé let ük más volt, mint amit hi va ta lo san el vár tak, még ak kor
is, ha szá muk ra sem állt meg az idõ.

E. P. Thompson az idõ, a mun ka fe gye lem és az ipa ri ka pi ta liz mus kap csán ír ja:
„ha az idõ fel hasz ná lás cél irá nyos meg kö ze lí té se ve szít kö te le zõ ér vé nyé bõl, ak kor az
em be rek nek ta lán új ra meg kel le ne ta nul ni uk az élet mû vé sze té nek né hány, az ipa ri
for ra da lom so rán el ve szí tett fo gá sát: ho gyan tölt sék ki a na pok hé za ga it gaz da gabb,
pi hen te tõbb sze mé lyes és tár sas kap cso la tok kal, ho gyan rom bol ják le még egy szer a
kor lá to kat a mun ka és az élet kö zött.” Thompson sze rint így a ré gen ipa ro so dott nem -
ze tek az idõ ta pasz ta lá sá nak azon mód ja it is fel fe dez het nék, ame lyek az írott tör té -
ne lem kez de te elõtt me rül tek fe le dés be, mint pél dá ul a pre his to ri kus nak vélt „nue rek”
idõ ta pasz ta lá sá nak mód ját, „akik nem tud nak úgy be szél ni az idõ rõl mint lé te zõ va -
la mi rõl, ami mú lik, amit el le het pa za rol ni vagy meg le het takarítani”.38

A bu da pes ti „hip pik” idõ szem lé le tü ket nem a mun ká hoz kö töt ték, ha nem az év -
szak ok hoz, az „ese mé nyek hez” és a sa ját cso port ja ik ál tal szer ve zett ak ci ók hoz. Az õket
je len té se ik ben a részt ve võ-meg fi gye lõ po zí ci ó já ból is áb rá zo ló ügy nö kök és rend õrök
úgy cso dál koz tak rá idõ töl tés ük re és idõ szem lé let ük re, mint az ant ro po ló gu sok az az -
óta ant ro po ló gia to pos  szá vált nuerekére. 

Több éves gya kor lat sze rint 1969 nya rán több ször is kar csú, fi a tal lá nyok bi ki nis
ké pe i vel a cím lap ján je lent meg a Ma gyar If jú ság, hogy a „Vi lág pro le tár jai, egye  sül -
je tek!” fel irat alatt a KISZ épí tõ tá bo ra i ba
hív ja a fiatalokat.39 En nek el le né re a mun -
kás ke rü le tek fi a tal jai kö zül so kan nem az
épí tõ tá bo rok ba, ha nem a nagy fá hoz jár tak
lö työg ni. 1969. jú li us 7-én a ká ni ku la mi att
a men tõk száz húsz szor vo nul tak ki Bu da -
pes ten ami att, hogy a nagy hõ ség tõl so kan
elájultak.40 A nagy fá sok jog gal re mél het -
ték, hogy más nap es te az az óta le gen dás sá
vált Radics Bé la gi tá ros és el sõ együt te se,

35 Ez per sze jel zi, hogy a na pi po li ti kai kér dé sek ben

mennyi re tá jé ko zat la nok vol tak a fi a tal ko rú kor társ cso -

por tok egyes tag jai.

36 Sza bó (1981) 146. p.

37 Bedecs Éva: Hip pik. Ma gyar If jú ság, 1969. de cem ber

12. 4–5. p. 

38 Thompson (1990) 113–114. p.

39 Pl.: Ma gyar If jú ság, 1969. jú li us 11., jú li us 25., au gusz tus 1.

40 Nép sza bad ság, 1969. jú li us 8. 9. p.
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a prog res  szív- és blu e sze nét, Jimi Hendrixet és Creamet ját szó Sakk-Matt meg tart hat -
ja kon cert jét az If jú sá gi Park ban. A Sakk-Matt – bár a kor ban az ül dö zött ze ne kar ok
kö zé so rol ták – 1969 jú ni u sá ban már öt-hat ezer fi a tal elõtt ját szott, és 1969 jú li u sá ban
még a Ma gyar If jú ság is kö zöl te a fény képüket.41

A ga le ri tag jai va ló szí nû leg nem ol vas ták rend sze re sen a Nép sza bad sá got. A lap
amel lett, hogy be szá molt Ká dár Já nos ér dek fe szí tõ bul gá ri ai út já ról, meg jó sol ta a hi -
deg fron tot is, amely mi att a jú li us 8-án kedd re ki tû zött kon cert el ma radt. Ka csa, aki
meg ha tá ro zó sze mé lyi ség nek szá mí tott a nagy fá nál, ar ra bíz tat ta a töb bi e ket, hogy
men je nek be ki rán dul ni a vá ros ba. Vi ta ala kult ki, hogy a Hû vös völgy be vagy a Mar -
git-szi get re men je nek-e. Hogy út köz ben le gyen ide jük el dön te ni, ket tes sor ban el in -
dul tak a hat va nas évek be li mo der ni zá ci ót is jel ké pe zõ Er zsé bet híd irá nyá ba hip -
pisétára. A fo ga lom ról egy val lo má suk sze rint „ko rá nál jó val fej let tebb nek tû nõ”,
tizenöt éves svéd lány tól hal lot tak. A hí don át vo nu ló 80–100 fur csa öl tö ze tû, több nyi -
re hos  szú ha jú, far mer nad rá gos fi a tal kó rus ban éne kel te a Lánc-lánc eszterlánc, il let -
ve a Sé tá lunk, sé tá lunk kez de tû gyermekda lo kat. A rend õr ség – nem is mer vén a dal
pon tos szö ve gét – ké sõbb kü lön ki emel te je len té sé ben, hogy a hí don, „több eset ben
le gug gol tak, ami kor ah hoz a rész hez ér tek az ének ben, hogy »egy kis domb ra le csü -
csül ni, csüccs«”.42

A Vá ci ut cá ban men tek to vább, ahol egyi kük vett egy fél ki ló ke nye ret. Õt kör -
be áll ták, és kó rus ban kezd ték ki a bál ni, hogy „Mun kát, ke nye ret!”. Az az óta ön ma gát
rab ló ként is meg ha tá ro zó Lek vár vis  sza em lé ke zé se sze rint a nagy fá sok kö zött di vat -
nak szá mí tott olyan fog lal ko zást vá lasz ta ni, amely vi szony lag ke vés kö tött ség gel és
sok sza bad ég alat ti idõ töl tés sel járt együtt.43 Igen so kan vol tak kö zü lük ut ca sep rõk,
sír ásók és fi gu rán sok, vagy pe dig el men tek a gáz mû vek hez „ész lel ni”, hogy van-e va -
la hol gáz szi vár gás a vá ros ban. Ez utób bi fog lal ko zás ab ból állt, hogy jár ták a vá rost,

be le szip pan tot tak a le ve gõ be, és meg ál la -
pí tot ták, szi vá rog-e a gáz. Ezért cse ré be fi -
ze tést kap tak, volt mun ka könyv ük, de az
egyik ban da ve zér, Nagy Ken nedy ké sõbb
még is ma gá ra vál lal ta, hogy õ volt a Bu dai
KMK (va gyis Köz ve szé lyes Mun ka Ke rü lõ)
Mû vek igazgatója44. Mun ka ügyi igaz ga tó -
nak Szõ ke Lor dot ne vez ték ki45, aki nek
nagy be tûk kel az volt a hom lo ká ra te to vál -
va: „ÉSZ”. Szõ ke Lord a töb bi ek el mon dá sa
sze rint gyak ran azt et te, amit a be lé sze rel -
mes lá nyok hord tak fel ne ki a fá hoz, an -
nak el le né re, hogy azt ter jesz tet ték ró la, ha
vá lasz ta nia kell, hogy sze rel mes ke dik-e egy
lán  nyal vagy ki ra bol ja, ak kor in kább az
utób bit vá laszt ja. Nem cso da te hát, hogy a

41 Ma gyar If jú ság, 1969. jú li us 18. 10. p.; Radics Bé lá ról:

Se bõk (1983) 1. rész. 190–195. p.; Ómolnár (1986). A Radics

Bé la R. B. Em lék tár sa ság hon lap ja: www.radicsrb.hu 

42 A Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Fi a tal ko rú és Gyer -

mek vé del mi Vizs gá la ti Al osz tály ös  sze fog la ló je len té se.

1969. au gusz tus 1. Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti

Le vél tá ra (ÁSZTL) V-158094/1. 6. p. A fel vo nu lás áb rá zo lá -

sá nak for rá sa, amen  nyi ben nem je lö löm kü lön: ÁSZTL V-

158094/1-3; O-13575; O-13708.

43 Lek vár vis  sza em lé ke zé se A víz üze mû Moszk vics uta -

sai (2000) cí mû film ben, Ren de zõ: Kresalek Gá bor. Lek -

vár fog lal ko zá si be so ro lá sa a ren de zõ szó be li köz lé se.

44 ÁSZTL V-158094/1. 277. p.

45 Bedecs Éva: A „Nagy fák” sem nõ nek az égig. Ma gyar

If jú ság, 1970. feb ru ár 20. 4–5. p.
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Vá ci ut cá ban igen ha mar a „Mun ka nél kül ke nye ret!” jel szót kezd ték el ki a bál ni, amit
ké sõbb a rend õrök mun ka nél kü li se gély  követeléseként ér tel mez tek.

A Vá ci ut ca után Ka csa a Ba zi li ka fe lé te rel te az em be re ket, hogy egy be at mi sé -
vel meg em lé kez ze nek Brian Jo nes ha lá lá ról. A Rolling Stones szõ ke gi tá ro sát né hány
nap pal ko ráb ban úszó me den cé jé be ful lad va ta lál ták meg, vé ré ben nagy  men  nyi sé gû
al ko hol lal és ká bí tó szer rel. Ra jon gói rög tön gyil kos ság ra kezd tek el gya na kod ni, és
vi lág szer te gyász mi sé ket szer vez tek a tisz te le té re, jú li us 10-i te me té sén mi ni szok nyás
lá nyok árasz tot ták el az ang li ai Cheltenham õsi, Szûz Má ri á ról el ne ve zett temp lo mát.46

A be at mi sék rõl ter jen gõ hí rek 1968 tá jé kán sza po rod tak el fõvárosszerte, el sõ sor ban
azért, mert akár csak a KISZ, az egy ház is fel is mer te, hogy a rock ze ne kön  nyebb vál -
to za tá val meg tud ja nyer ni a fi a ta lo kat. A Nép sza bad ság 1968 má ju sá ban fel há bo rod -
va szá molt be ar ról, hogy a Má tyás-temp lom ban „Co ca-co la jel vé nyes lá nyok a blu es
dal la má ra him bál ták magukat”.47 A Ba zi li ka aj ta ja azon ban zár va volt, így a nagy fá -
sok le ül tek egy kis idõ re a temp lom lép csõ i re, ahol szó ba ele gyed tek az ar ra sé tá ló
idõ sebb höl gyek kel.

Ez után el in dul tak a Sza bad ság tér irá nyá ba, töb ben pe dig – fel bá to rod va, hogy
ed dig nem tör tént sem mi – az ame ri kai nagy kö vet ség hez akar tak men ni Brian Jo nes
em lé ke elõtti tisztelgésül, aki szá muk ra az ame ri kai hip pi ket is kép vi sel te an gol szár -
ma zá sa el le né re. Eköz ben né há nyan az egyik ame ri kai há bo rús film bõl ta nult Eri ka
cí mû SS-in du lót éne kel ték. Eb ben kü lö nö sen Szö szi, Göbbels Rö fi és ban dá juk je les -
ke dett, akik a nagy fá nál né ha „Heil Hit ler” fel ki ál tás sal üd vö zöl ték egy mást, és egy
hippiügynök sze rint ar ról is be szél get tek, hogy Né met or szág ha ma ro san le gyõ zi a
Szov jet uni ót, és ak kor Ma gyar or szág olyan lesz, mint Ame ri ka.

B. Pé ter az nap es te egy hang ver seny re ké szült a Cor vi na Ki adó nál dol go zó gyors-
és gép író ba rát nõ jé vel, akinek a Ba zi li ka mel let ti la ká sá ból fél nyolc kö rül jöt tek ki az
ut cá ra, és fel fi gyel tek a né met in du ló ra. B. Pé ter a rend õr sé gen azt mond ta: „az in du ló
hal la tá ra az volt a be nyo má som, hogy né met tu ris ták le het nek”, de idõ vel rá jött, hogy
még sem. Ek kor te le fo nált a BRFK köz pon ti ügye le té re, majd kö vet te a cso por tot,
amely be for dult az Arany Já nos ut cá ba. B. eköz ben be ment a Mun kás õr ség Ke rü le ti
Pa rancs nok sá gá ra, hogy a se gít sé gü ket kérje.48

Mi kor Kacsáék a Sza bad ság tér re ér tek, meg je lent az URH-s ko csi. A fi a ta lok
szét sza lad tak, a rend õrök nek csak né gyü ket si ke rült be gyûj te ni, a mun kás õrök pe dig
hi á ba si et tek, már nem akadt ten ni va ló juk, mi re odaértek.49 Az elõ ál lí tot tak el len a Bu -
da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság el já rást in dí tott, majd az ügy át ke rült a Po li ti kai Osz -
tály III/b cso port já hoz, amely cé lul tûz te ki, hogy fel szá mol ja a „Nagy fa-ga le rit”. Az
ügy fel gön gyö lí té sé hez nyil ván tar tás ba
vet tek kö zel száz úgy ne ve zett „galerita -
got”, több mint egy tu cat ügy nö köt szer -
vez tek be, majd 1970. feb ru ár 16-án a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság ál lam el le nes iz -
ga tás mi att tíz galeritagot nyolc hó nap és

46 http://www.beatzenith.com/the_rolling_stones /

bjones.htm 

47 Nép sza bad ság 1968. má jus 28. SZ F.: Be at mi se.

48 ÁSZTL V-158094/1. 33–34; 37–38. p.

49 B. Gyu la mun kás õr. ÁSZTL – V158094/1. 35. p.
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két év kö zöt ti, le töl ten dõ sza bad ság vesz tés re ítélt.50 Az el ítél tek kö zül töb be ket sza -
bad láb ra he lye zé sük után is meg fi gye lés alatt tar tot tak a ban dá ba be épült vagy on nan
be szer ve zett ügy nö kök révén.51 A saj tó ban cik kek je len tek meg ró luk és ar ról, mi ként
vált „sem mit te vés ük” „ál lam el le nes iz ga tás sá”. Nem csak Tol nai Kál mán, ha nem Lõ rinc
L. Lász ló is köny vet írt a nagy fá sok ról a hi va ta los el vá rá sok nak megfelelõen.52

Mi kor a nagy fá sok kö zül so kan már bör tön ben vol tak, 1970 nya rán In di án sze -
re pelt a Kék fény cí mû mû sor ban, ahol el mond ta, azért sze ret ne nyíl tan be szél ni, hogy
meg vi lá gít sa a „mez te len igaz sá got” a hippimozgalomról. In di án ma gá ra vál lal ta a ve -
zér sze re pét, ami nek mind a töb bi ek, mind a rend õr ség örült. A rend õrök azért, mert
õt több szö rös ne mi erõ szak mi att is el ítél ték, így job ban le he tett kri mi na li zál ni a nagy -
fá so kat. A nagy fá sok el sõ sor ban azért örül tek, mert így volt, aki ön ként „el vit te a bal -
hé egy ré szét”. Az adás ban In di án el mond ta: bár a rossz kö rül mé nyek mi att a hip pin
ha ma rabb fog nak az évek, ne ki nincs ko ra és nem is lesz. El mon dá sa sze rint ama tõr
fil met is azért ké szí tet tek, hogy azt majd a Kék fény ben be mu tat ják, és ab ból majd
ki de rül, hogy mi lyen is va ló já ban egy hippibuli és a sza bad szerelem.53

A saj tó ban elõ a dott „er köl csi fel há bo ro dás” vagy „mo rá lis pánik”54 a nagy fá so -
kat a do mi náns kul tú ra idõ fel fo gá sá val to tá li san szem be he lyez ke dõ fi a ta lok ként áb -
rá zol ta. A rend õr sé gi ira tok ban a ban da ta gok és a rend õrök idõ szem lé le te rend re üt -
kö zött egy más sal. A rend õrök li ne á ris, va la mi lyen cél fe lé tar tó idõ ben és ese mény -
sor ban igye kez tek áb rá zol ni a kor társ cso por tok te vé keny sé gét, ami hez szük ség volt
ar ra, hogy az al kal mi cso por to su lá so kat ál lan dó sult cso por tok ként tün tes sék fel.
Ezért is te rem tet te meg a hi va ta los dis kur zus a szov jet hu li ga niz mus ról szó ló köz be -
szé det adap tál va a „ga le ri” fo gal mát. Ez zel szem ben az ál ta lá ban ese mé nyek hez kö tött
kor társ cso por tok tag jai ma gu kat csak a kü lön bö zõ rend õr sé gi el já rá sok ha tá sá ra
iden ti fi kál ták „galeritagként”, „sem mit te vé sü ket” pe dig a konst ru ált kér dé sek re adott,
meg szer kesz tett vá la sza ik ban áb rá zol ták cél irá nyos, az idõt esz köz ként is hasz ná ló
cse lek mény so ro zat ként. A de vi áns nak mi nõ sü lõ ban da ta gok nak a for má lis, ha tal mi
in téz mé nyek kö zül nem a KISZ-szel, ha nem a rend õr ség gel volt a leg in ten zí vebb kap -
cso la tuk, a rend õrök kel foly ta tott foly to nos macs ka-egér harc for mál ta leg in kább a
cso port juk ról al ko tott narratívát. Eb ben a kul tu rá lis konf lik tus ként is áb rá zol ha tó tör -
té net ben a rend õr ség mint alap fo kú tár sa dal mi kont roll je le nik meg, amely nek el sõd -
le ges cél ja lát szó lag a cso por tok tel jes meg szün te té se volt, ami hez hoz zá tar to zott a
cso port idõfelhasználási mód já nak kri mi na li zá lá sa is. Azért csak lát szó lag, mert a cso -

por tok ról al ko tott ké pet ma guk a rend -
õrök konst ru ál ták, in for má li san mun ká juk
ré sze volt, hogy olyan ké pet ala kít sa nak ki
egyes kor társ cso por tok ról, amely mi att
az tán ül dö zõ be ve he tik eze ket a cso por to -
kat. Így a rend õr ség a tit kos ügy nö kök be -
épí té sé vel a sa ját ma ga szá má ra ge ne rált
„mun kát”.

50 Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság. 9.B.23598/1969. 14. sz.

ÁSZTL V-158094/3. 237–268. pp. 

51 Pl.: ÁSZTL O-14729.

52 Tol nai (1975); Lõ rinc (1979).

53 Sza bó (1981) 142–165. p.

54 A tö meg kom mu ni ká ci ó ban meg je le nõ mo rá lis pá nik

el mé le té nek meg al ko tó ja Cohen, S. (1972).
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A más ság ki fe je zé se a hi va ta lo san tá mo ga tott szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok kal szem -
be he lyez ke dõ ön azo nos ság és sze mé lyes au to nó mia ki ala kí tá sát is cé loz ta egy olyan
tár sa da lom ban, amely a min den nap ok szint jén ezt a fi a ta lok tól rend re igye ke zett
meg ta gad ni. Eb be a fo lya mat ba tar to zott an nak ta ga dá sa, hogy a sza bad idõ esz köz,
ame lyet jól be oszt va a tár sa da lom hasz ná ra le het fel hasz nál ni. A tö meg kom mu ni ká -
ció és a rend õr ség azon ban nem egy sze rû en re a gált a szub kul tú ra ál tal meg te rem tett
idõ szem lé let re, ha nem an nak kri mi na li zá lá sa és el ret ten tõ cél za tú pro pa gá lá sa ré vén
egyik meg te rem tõ jé vé lé pett elõ. 

A fi a ta lok szub kul tú rá i ról szó ló kép ze tek áb rá zo lá sa olyan kul tu rá lis konf lik tust
is szim bo li zál hat, amely ab ból szár ma zik, hogy az em be rek egy nor ma tív rend szer re
hi vat ko zó ural mi rend szer ben is igye kez nek meg õriz ni sza bad sá gu kat és au to nó mi á -
ju kat. A szo ci a lis ta kor szak hi va ta los dis kur zu sa az zal, hogy pro pa gál ta a fi a ta lok sza -
bad idõs te vé keny sé gé nek hi va ta lo san is tá mo ga tott, in téz mé nye sült for má it, nor ma tív
ke ret be he lyez te a sza bad ide jü ket sza ba don fel hasz ná ló fi a ta lok szub kul tú rá it. En nek
kö vet kez té ben azok az au to nó mi á ra tö rek vés je gyé ben a fi a tal ko ri szo ci a li zá ci ót meg -
ha tá ro zó iden ti tás kép zõ té nye zõ vé lép tek elõ.

Tö mö reb ben fo gal maz va: a hat va nas évek ben is a ká der és/vagy a rend õr dön -
tött el majd nem min dent, még azt is, kit és mi ért tar tot tak hu li gán nak. Per sze et tõl füg -
get le nül azok, aki ket an nak tar tot tak, ép pen a ká de rek dön té se i nek függ vé nyé ben vá -
laszt hat tak olyan iden ti tá so kat, ame lyek szá muk ra a szol ga ság he lyett a sza bad sá got
és az au to nó mi át szim bo li zál ták.

IRO DA LOM
ADAM, CLEMENS: Rocker in einer Großstadt des Ruhrgebiets. Diss. Bo chum, 1972,

Universität Bo chum, Fakultät für Sozialwissenschaft.
BA LÁZS MAG DOL NA: Az Ifipark. Bu da pes ti Ne gyed, 1994. 1. sz. 137–150. p.
COHEN, AL BERT K.: Delinquent Boys: The Culture of the Gang. New York, 1955, The

Free Press.
COHEN, PHIL: Subcultural Conflict and Working Class Community. Bir min gham, 1972,

University of Birmingham–Centre for Contemporary Cultural Studies.
COHEN, STANLEY: Moral Panics and Folk Devils. Lon don, 1972, Mac Gib bon & Kee.
CREMER, GÜNTER: Die Subkultur der Rocker: Erscheinungsform und Selbstdars tellung.

Pfaffenweiler, 1992, Centaurus.
DIETZ, GABRIELE: Sozius – Miezen. Halbstarke Mädchen. In Hart und Zart. Frauenleben

1920–1970. Ber lin, 1990, Elefanten Press. 232–236. p.
FYVEL, TOSCO R.: The Insecure Offenders: Rebellious Youth in the Welfare State. Har -

mondsworth, 1963, Penguin.
GALENZA, RONALD–HAVEMEISTER, HEINZ (hrsg.): Wir wollen immer artig sein…: Punk,

New Wave, HipHop, Independent-Szene in der DDR 1980–1990. Ber lin, 1999,
Schwarzkopf & Schwarzkopf.

421HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK



GELDER, KEN–THORNTON, SARAH: The Subcultures Reader. Lon don–New York, 1997,
Routledge.

GERBEL, CHRISTIAN–MEJSTRIK, ALEXANDER–SIEDER, REINHARD: Die „Schlurfs”. Ver wei -
gerung und Opposition von Wi e ner Arbeiterjugendlichen im „Dritten Reich”. In
Tálos, Emmerich–Hanisch, Ernst–Neugebauer, Wolfgang (hrsg.): NS-Herrschaft
in Österreich 1938–1945. Wi en, 1988, Verlag für Gesellschaftskritik. 243–268. p.

GINZBERG, ELI (ed.): Values and Ideals of American Youth. New York–Lon don, 1961,
Co lum bia University Press.

GROTUM, THOMAS: Die Halbstarken: zur Geschichte einer Jugendkultur der 50er Jahre.
Frank furt a. M.–New York, 1994, Campus.

HU SZÁR TI BOR: Fi a tal ko rú bû nö zõk. Bu da pest, 1964, Tan könyv ki adó.
HU SZÁR TIBOR–SÜKÖSD MI HÁLY (szerk.): If jú ság szo ci o ló gia. Bu da pest, 1969, KJK.
KA TO NA CSA BA: Krina, fran ko, mi ku lás – Egy ha tár át lé pés tör té ne te bu da pes ti szleng -

ben. Archivnet, 2002. II. évf. 6. szám. www.natarch.hu/arhivnet
KENKMANN, ALFONS: The Subculture of Young Urban Workers in Germany 1930–1950.

The Example of the „Blasen”, the „Meuten” and the „Edelweißpiraten”. Paper pre-
sented at the Sixth International Conference on Urban History: Power, Knowledge
and the Society in the City. Section: „European cities, public sphere and youth in
the 20th century”. 4–7 September, 2002, Edin burgh.

KE NYE RES IST VÁN: A Superman hip pik és a ta nács ta lan rend õrök. A Bu da pes ti Rend õr-
fõ ka pi tány ság és a hip pik 1968-ban. Archivnet, 2002. www.natarch.hu/arhivnet

KÓ JÓZSEF–MÜNNICH IVÁN–NÉ METH ZSOLT: A ma gyar or szá gi galeribûnözés né hány jel -
lem zõ je. In Kri mi no ló gi ai és kri mi na lisz ti kai év könyv. Bu da pest, 1995, IKVA.
156–172. p. /Kriminológiai és Kri mi na lisz ti kai Ta nul má nyok, 32./ 

LÕ RINC L. LÁSZ LÓ: A nagy fa ár nyé ká ban. Bu da pest, 1979, k. n. /Kozmosz könyvek./
MEJSTRIK, ALE XAN DER: Totale Ertüchtigung und spezialisiertes Vergnügen. Die Tätig -

keiten wi e ner Arbeiterjugendlicher als Erziehungseinsätze. PhD-Diss., Wi en,
1993, Universität Wi en.

MEJSTRIK, ALE XAN DER: Schlechte Schlurfe – Guade Schluaf. Jugendfreizeit und Jugender -
ziehung, Wi en 1941–1944. In Ardelt, Ru dolf G.–Gerbel, Christian (hrsg.): Öster -
reichischer Zeitgeschichtetag 1995. Österreich – 50 Jahre Zweite Republik. 22. bis
24. Mai 1995 in Linz. Inns bruck, 1996, Studien. 442–445. p.

MOL NÁR JÓ ZSEF: Galeribûnözés. An ti szo ci á lis fi a tal ko ri cso por tok, a fi a tal ko ri cso por -
tos bû nö zés. Bu da pest, 1971, KJK.

MUNGHAM, GEOFF–PEARSON, GEOFF (eds.): Working Class Youth Culture. Lon don, 1976,
Routledge.

NEUMEYER, MAR TIN H.: Juvenile Delinquency in Mo dern Society. Princeton (New Jersey)
–Toronto–London–New York, 1961. [1949], Van Nostrand.

ÓMOLNÁR MIK LÓS: R. B. ka pi tány avagy pen gék és ha lak. Bu da pest, 1986, IRI.
PA TA KI FE RENC: Élet tör té net és iden ti tás. Bu da pest, 2001, Osiris.

422 HORVÁTH SÁNDOR



RÁCZ JÓ ZSEF: Sem mit te vés. La kó te lep és sze gény ne gyed-men ta li tás. In uõ: If jú sá gi
(szub)kultúrák, in téz mé nyek, de vi an ci ák. Vá lo ga tott ta nul má nyok. Bu da pest,
1998, Scientia Humana. 117–129. p.

RYBACK, TIMOTHY W.: Rock Around the Bloc. A History of Rock Music in Eastern
Europe and the Soviet Union. New York–Ox ford, 1990, Ox ford University Press.

SCHELSKY, HELMUT (hrsg.): Arbeiterjugend gestern und heute. Heidelberg, 1955, Qu el le
& Meyer.

SE BÕK JÁ NOS: Magya-rock. Bu da pest, 1983, Ze ne mû ki adó.
SOLOMON, HOWARD M.: A stig ma a nyu gat-eu ró pai kul tú rá ban – tör té nel mi át te kin tés.

In Bí ró Ju dit (szerk.): De vi á ci ók. Bu da pest, 1998, Új Man dá tum. 29–45. p.
SZA BÓ LÁSZ LÓ: Kék fény. Bu da pest, 1981, Tán csics.
SZIL ÁGYI GÁ BOR: Élet jel. A ma gyar film mû vé szet meg szü le té se. 1954–1956. Bu da pest,

1994, Ma gyar Film in té zet.
THOMPSON, EDWARD PALMER: The Making of the Eng lish Working Class. Lon don, 1963,

Gollancz.
THOMPSON, EDWARD PALMER: Az idõ, a mun ka fe gye lem és az ipa ri ka pi ta liz mus. In

Gellériné Láz ár Már ta (vál.): Idõ ben él ni. Bu da pest, 1990, Aka dé mi ai. 60–116. p.
TOL NAI KÁL MÁN: A Mo hi kán-ga le ri. Bu da pest, 1975, Tán csics.
WHYTE, WILLIAM FOOTE: Ut ca sar ki tár sa da lom: egy olasz sze gény ne gyed tár sa da lom -

szer ke ze te. Bu da pest, 1999 [1943], Új Man dá tum.
WIDDICOMBE, SUE–WOOFFITT, RO BIN: The Language of Youth Subcultures. Social Identity

in Action. New York–London–Toronto, 1995, Harvester Wheatsheaf.
WILLIS, PAUL: A skacok. Is ko lai el len kul tú ra, mun kás kul tú ra. Bu da pest, 2000 [1977],

Új Man dá tum.
ZINNECKER, JÜRGEN: Jugendkultur 1940–1985. Opladen, 1987, Leske–Budrich.

423HULIGÁNOK, JAMPECEK, GALERIK



VAR GA BA LÁZS

PÁR BE SZÉ DEK KO RA
TÖR TÉ NEL MI REF LE XIÓ 

A HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR FILM JE I BEN

A hat va nas évek új hul lá ma ma gas la ti pont a ma gyar film tör té net ben. Még sem kell,
hogy a ká non ere je meg ret tent sen min ket. Elõ ször azt sze ret ném meg ha tá roz ni, hogy
mi lyen ér te lem ben be szél he tünk a ma gyar film tör té net szem pont já ból a „hat va nas
évek rõl”, majd egy olyan kulcs fon tos sá gú fil mes irány za tot eme lek ki a kor szak ból,
amely egy szer re vizs gál ha tó stí lus tör té ne ti és tár sa da lom tör té ne ti kon tex tus ban; vé gül
Fábri Zol tán Húsz óra cí mû film jé nek elem zé sé vel kí vá nom il luszt rál ni ezt a ket tõs,
dialogikus meg kö ze lí tést.

Met tõl med dig tar tot tak a hat va nas évek évek a ma gyar film tör té ne té ben?
Akad-e ki tün te tett kez dõ pont és kü lön le ges záródátum, és ha akad, va jon mi fé le se -
gít sé get nyújt az elem zés so rán a ha tár kö vek meg je lö lé se? Ho gyan tu dunk túl lép ni
a nap tá ri lo gi kán a korszaktipológia fe lé? A mû vé szet tör té ne ti gon dol ko dást a kro no -
lo gi kus, év ti ze de lõ sza ka szo lás kí sér ti, ho lott a kor szak ha tá rok és az év ti zed ha tá rok
gyak ran nem es nek egy be. Ha azt mond juk, hogy a „hat va nas évek”, vagy azt, hogy
a „het ve nes évek” ma gyar film je, ne tán az „öt ve nes évek” ma gyar film jét em lít jük,
több-ke ve sebb pon tos  ság gal me rül fel egy-egy kor szak, ér ték rend és stí lus kö ze ge. E
kor szak ok egy más hoz va ló vi szo nya, és egy ál ta lán, a kor szak ok hos  sza és in ten zi tá sa
azon ban ko ránt sem lé nyeg te len.

Az el múlt év ti ze dek ma gyar film tör té ne tét hos  szabb-rö vi debb pe ri ó du sok hul -
lám moz gá sa ként ír hat juk le, e pe ri ó du sok ál ta lá ban tíz év nél rö vi debb idõt fog nak át,
szink ron ban az zal, ahogy a film tör té ne ti-stí lus tör té ne ti idõ is igen gyor san te lik: a mû -
vé szet tör té ne ti kor szak vál tá sok év ti ze dek ben mér he tõ tem pó já val szem ben a film tör -
té net ben öt-hat-hét év alatt fut nak fel és le a kü lön bö zõ irányzatok.1

A po li ti kai kor szak ha tá rok gyak ran a ma gyar film szá má ra is vál tó pon tot je len -
tet tek, ez per sze nem meg le põ egy olyan
költ sé ges és a po li ti ka cél ja i ra jól fel hasz -
nál ha tó mû vé sze ti-ipa ri te rü let ese té ben,
mint a film. Az 1945–48 kö zöt ti ko a lí ci ós
évek át me ne ti sza ka sza és ha gyo mány vá -
lasz tá sa után (mi foly tat ha tó a har min c as–
negy ve nes évek ma gyar film gyár tá sá nak
ha gyo má nyá ból, foly tat ha tó-e ez a tra dí ció

1 „Nem csak a fil mek avul nak ha ma rabb, mint az iro dal mi

mû vek, ha nem – ahogy ezt már 1924-ben Ba lázs Bé la is

meg ál la pí tot ta – a film tör té ne ti idõ is gyor sab ban ha lad,

mint más mû vé sze tek tör té ne té nek ide je. […] Nem ta lá lunk

is ko lát vagy moz gal mat, amely nyolc-tíz év nél tar tó sabb

lett vol na. A film tör té net idõ szá mí tá sa leg in kább a kép -

zõ mû vé sze ti avantgarde-éval ro kon.” Ko vács (1992) 15–16. p.
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egy ál ta lán) 1949 és 1953 kö zött az agi ta tív, ter me lé si fil mek kor sza ka jött el – szi go rú
ér te lem ben ezt te kint het jük az „öt ve nes évek” ma gyar film jé nek. A kö vet ke zõ, 1954–
62 kö zöt ti pe ri ó dus nak az át me ne ti sé gen kí vül az a sa já tos sá ga, hogy egye dü li ként
nem köt he tõ va la mi lyen év ti zed hez. E kor szak kulcs kér dé se új ra a ha gyo mány vá lasz -
tás lesz, a for ra da lom utá ni res ta u rá ció azon ban a ma gyar film ben is be szû kí ti a moz -
gás te ret, évek re el nyújt va, las sít va az út ke re sés és a meg úju lás le he tõ sé gét. A hat va -
nas év ti zed a ma gyar film ben 1963-ban kez dõ dik és 1969-ig tart. A kö vet ke zõ újabb
kor szak, a het ve nes évek 1969 és 1983 kö zé te he tõ, mely ben 1972–73 és 1979 bel sõ sza -
kasz ha tár ként is ke zel he tõ. A „rö vid hat va nas évek” te hát a „hos  szú het ve nes éve ket”
elõz te meg, csak hogy ami lyen rö vid, olyan in ten zív, ha tá sá ban ki emel ke dõ kor szak ról
van szó.

Mi lyen ér vek szól nak a kor szak ha tá rok mel lett? A „hat va nas évek” kez de tét és
vé gét a ma gyar film ben in téz mé nyi, nem ze dé ki és stí lus vál tás egy aránt ki je lö li. In téz -
mény tör té ne ti szem pont ból az 1962–64 kö zött le zaj lott de cent ra li zá lás, a stú dió cso -
por tok fel ál lí tá sa nyit ja, il let ve a het ve nes évek leg ele jén le zaj lott újabb át ala ku lás, a két
önál ló film stú dió fel ál lí tá sa zárja.2 Nem ze dé ki szem pont ból két je len tõs „ki raj zás”
ke re te zi a kor sza kot. A hat va nas évek ele jén vé gez a fõ is ko lán az úgy ne ve zett Máriássy-
osztály (Elek Ju dit, Gá bor Pál, Gyöngyössy Im re, Huszárik Zol tán, Kar dos Fe renc, Kézdi-
Kovács Zsolt, Ró zsa Já nos és Sza bó Ist ván). A Máriássy Fé lix ren de zõi osz tá lyá ban
vég zett fi a ta lok, va la mint a hoz zá juk kor ban kö zel ál ló Sá ra Sán dor, Gaál Ist ván és
Novák Márk egy sé ges ar cu la tú nem ze dék ként tör nek be a ma gyar film be. A ge ne rá -
ció vál tást, amely hez a kul túr po li ti ká nak is ér de ke fû zõ dött, a fi a ta lok ré szé re lét re ho -

zott kí sér le ti mû hely, a Ba lázs Bé la Stú dió
fel ál lí tá sa se gí tet te. A nem ze dék né hány
sze ren csés kép vi se lõ je a dip lo ma meg szer -
zé se után pár év vel el ké szít he ti de bü tá ló
já ték film jét (Sza bó Ist ván: Ál mo do zá sok
ko ra, Gaál Ist ván: Sod rás ban, Ró zsa Já nos–
Kar dos Fe renc: Gye rek be teg sé gek), a tel jes
csa pat elsõfilmes pá lyá ra lé pé se még is fel -
emész ti az év ti ze det – Elek Ju dit, Gá bor Pál,
Gyöngyössy Im re, Huszárik Zol tán és Kézdi-
Kovács Zsolt csak a hat va nas–het ve nes évek
for du ló ján jut el az el sõ játékfilmhez,3 bár
a BBS-ben ké szí tett etûd je ik kel, do ku men -
tum- és rö vid film je ik kel ad dig ra már mind  -
an  nyi an ko moly ne vet sze rez tek ma guk nak.

1969-ben azon ban újabb tár su lat lép a
pá lyá ra, kulcs fi gu rái: Bódy Gá bor, Dárday
Ist ván, Em ber Ju dit, Gaz dag Gyu la, Grun -
walsky Fe renc, Gyarmathy Lí via, Je les And -

2 A hat va nas évek ele jé nek több hul lám ban le zaj lott át -

szer ve zé sé vel lét re jött az egye sí tett film gyár, a MAFILM,

ezen be lül négy önál ló stú dió cso port mû kö dött. A stú dió -

cso por tok az al ko tói mû hely mun ka ke re te it te rem tet ték

meg, el sõ fo kon a for ga tó köny ve ket is itt fo gad ták el, a

gyár tás meg kez dé sé rõl, majd a fil mek el fo ga dá sá ról azon -

ban a stú dió ve ze tõk, a MAFILM igaz ga tó ja és a film fõ -

igaz ga tó kö zös plé nu ma dön tött. Az év ti zed for du lón be in -

dult, és vé gül 1971-ben le zaj lott újabb át szer ve zés lé nye ge,

hogy a MAFILM szer ve ze té bõl ki vált két film stú dió vál -

la lat, a Bu da pest és a Hun nia tel je sen önál ló dra ma tur gi ai-

gyár tá si vál la lat ként ké szí tet te a fil me ket. A vál toz ta tást a

mû hely mun ka ke re te it, a moz gás te rü ket fél tõ al ko tók he -

ves, ám hi á ba va ló til ta ko zá sa kí sér te.

3 Elek Ju dit: Szi get a szá raz föld ön (1969), Gá bor Pál: Til -

tott te rü let (1968), Gyöngyössy Im re: Vi rág va sár nap (1969),

Huszárik Zol tán: Szindbád (1971), Kézdi-Kovács Zsolt:

Mér sé kelt égöv (1970). 
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rás, Ma gyar De zsõ, Schiffer Pál, Simó Sán dor, Sán dor Pál és Szom jas György. A csa pat
ke mény mag ja a ma gyar film tör té net ben szo kat lan mó don rög vest egy ki ált ván  nyal, a
Szo ci o ló gi ai film cso por tot! cí mû prog ram mal bont zászlót4 – éle sen meg kü lön böz tet -
ve ma gát a hat va nas évek ma gyar film jét meg ha tá ro zó elõ zõ nem ze dé kek tõl.

Ez zel el is ér tünk a har ma dik kor szak vál tó de fi ní ci ó hoz, a stí lus ka rak ter kér dé -
sé hez. A hat va nas évek fi a tal ja i nak mun ká i ra (Sza bó, Gaál, Sá ra, Kósa) a mo dern iz mus
szer zõi, szub jek tív és lí rai vál to za ta volt jel lem zõ, az év ti zed leg vé gén pá lyá ra lé põ ge -
ne rá ci ót azon ban (ahogy ki ált vá nyuk cí me is mu tat ja) a szi ká rabb, pre cí zebb, ob jek -
tí vebb: szo ci o ló gi ai pon tos sá gú at ti tûd jel lem zi, mely bõl adott eset ben nem hi ány zik
a gro teszk és az iró nia sem (Gaz dag Gyu la: A sí po ló macs ka kõ, Hos  szú fu tá sod ra
min dig szá mít ha tunk, Gyarmathy Lí via: Is me ri a szandi-mandit?).

Té ve dés len ne azon ban ki zá ró lag a fi a tal nem ze dé kek pá lyá ra lé pé sé hez és a hoz -
zá juk kap cso ló dó stí lus vál tás hoz köt ni a hat va nas évek ma gyar új hul lá mát, hi szen
a Szabóéknál egy kor osz tál  lyal idõ sebb Jancsó Mik lós, Ko vács And rás és Ba csó Pé ter
ren de zõi kar ri er je is csak a hat va nas évek el sõ fe lé ben in dul el.5 Nem ke vés bé lé nye -
ges, hogy az öt ve nes évek kö ze pé nek stí lus te rem tõ al ko tói kö zül Fábri Zol tán és
Máriássy Fé lix pá lyá ján szin tén for du la tot hoz a hat va nas évek kö ze pe (Fábri ese té ben
a Húsz óra mo dern iz mu sa, Máriássynál a Fü ge fa le vél sza ti ri kus stí lu sa az új don ság),
Herskó Já nos pe dig az 1963-as Pár be széd del az öt ve nes évek re, a for ra da lom elõt ti és
utá ni idõ szak ra ref lek tá ló, a ká dá ri kon -
szo li dá ció és le gi ti má ció alap ve tõ kér dé se it
érin tõ fil mek so rát in dít ja el. Ta lán az egyet-
len „hi ány zó szer zõ” Makk Kár oly, aki a
hat va nas évek kö ze pén te le ví zi ós mun kák
mel lett két film víg já ték kal je lent ke zett
(Mit csi nált fel sé ged 3-tól 5-ig?, Bo lon dos
va ká ció). Mak kot még is épp a hi á nya kap -
csol ja a kor szak hoz, hi szen a hat va nas évek
ma gyar új hul lá mát a Meg szál lot tak (1961)
és a Sze re lem (1970) ke re te zi, rá adá sul
mind  ket tõ „kor szak vál tó” film. A Meg szál -
lot tak – és nem utol só sor ban a sok szem -
pont ból hoz zá tar to zó El ve szett pa ra di -
csom (1962), il let ve az Utol só elõt ti em ber
(1963) – egy szer re vi se li ma gán az öt ve nes
évek ter me lé si film je i nek bé lye gét és a hat -
va nas évek ér tel mi sé gi köz ér zet film je i nek
mo der nis ta sa já tos sá ga it; mi ként a Sze re -
lem a hat va nas éve ket meg ha tá ro zó po li ti -
kai-tör té nel mi pa ra dig ma újabb di men zi ó it
nyi tot ta meg.

4 Szo ci o ló gi ai (1991). A ki ált vány alá írói: Grunwalsky Fe -

renc, Ma gyar De zsõ, Mihályfy Lász ló, Pin tér György, Si -

pos Ist ván, Aj tony Ár pád, Bódy Gá bor, Dobai Pé ter, Kar dos

Csa ba.

5 Ba csó Pé ter és Ko vács And rás töb bek kö zött Fe hér Im -

ré vel és Makk Ká rol  lyal egy osz tály ban, 1946 és 1950 kö -

zött vé gez te el a fõ is ko lát, a dip lo ma meg szer zé se után

azon ban nem ren de zõi be osz tás ba, ha nem a film gyár min -

den ha tó Köz pon ti Dra ma tur gi á já ra (Ko vács egye ne sen

an nak élé re) ke rül tek. Ko vács And rás ren de zõ ként 1960-

ban (Zá por), Ba csó Pé ter pe dig 1963-ban de bü tált (Nyá -

ron egy sze rû). Jancsó Mik lós a Bacsóék utá ni, má so dik

osz tály ban vég zett a fõ is ko lán, az öt ve nes évek ben do ku -

men tum fil mek kel és rö vid fil mek kel je lent ke zett, el sõ já -

ték film jét 1957-ben ké szí tet te el, A ha ran gok Ró má ba men  -

tek rossz fo gad ta tá sa mi att azon ban éve kig nem ju tott

önál ló já ték film hez. Az iga zi el is me rést má so dik já ték -

film je hoz ta meg a szá má ra. Az 1963-as Ol dás és kö tést

már a ma gyar új hul lám egyik nyi tó film je ként ke zel ték a

kor társ kri ti kák, majd az 1964-es Így jöttemmel el in dult

Jancsó tör té nel mi film je i nek nagy so ro za ta is.
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Az 1963 és 1969 kö zöt ti pe ri ó dus te hát nem pusz tán jól kö rül ha tá rol ha tó, ha nem
lé nye gi stí lus vál to zást is ho zó kor szak: a fi a ta lok nem ze dé ke és a kö zép ge ne rá ció egy -
aránt el sza kadt a ma gyar film öt ve nes évek ben ki ala kult irány za ta i tól. Nem vé let len,
hogy a hat va nas évek „arany ko ra” má ig a ma gyar film tör té ne ti ká non csú csán fog lal
he lyet. Az in téz mé nyi, nem ze dé ki és stí lus vál tá sok azon ban ön ma guk ban még nem ma -
gya ráz zák meg a kor szak ki tün te tett sze re pét a ma gyar film tör té net ben. Mind eh hez
tár sa da lom tör té ne ti és po li ti kai okok is nagy mér ték ben hoz zá já rul tak. A hat va nas
évek vi lág szer te a film év ti ze de. Az új hul lá mos fil mek min de nütt a fi a tal nem ze dék
sza bad ság tö rek vé sé nek leg ele ve nebb meg fo gal ma zói lesz nek, Ho lly wood vál sá ga, Ke -
let-Eu ró pa és a har ma dik vi lág film je i nek eman ci pá ló dá sa (cseh, len gyel, szov jet, bra zil
új hul lá mok) csak se gí ti ezt a fo lya ma tot. Az öt ve nes évek vé gén, a hat va nas évek ele jén
Ma gyar or szág ra is el jut nak a ke let-eu ró pai és a nyu ga ti mo dern iz mus iro dal mi és fil -
mes csúcs tel je sít mé nyei, majd a hat va nas évek kö ze pé tõl a ma gyar film is ész re vé te ti
ma gát a nem zet kö zi po ron don.

MO DERN IZ MUS ÉS RE FOR MIZ MUS

A hat va nas évek ma gyar film jét a mo der nis ta po é ti ka és a re for mis ta po li ti ka egy más ra
ta lá lá sa te szi pél da ér té kû vé. A ma gyar film vég képp ki sza ba dul a szo ci a lis ta re a liz mus
kli sé i bõl, a po li ti kai szatelit-szerep le ve té se a po li ti kai ak ti vi tás új kor sza kát nyit ja
meg: a köz éle ti sze rep vál la lás és az öt ve nes évek rõl va ló szám adás a kor szak szám ta -
lan, stí lu sá ban szét tar tó film jé nek kö zös nevezõje.6 Szük ség volt eh hez per sze a kul -
túr po li ti kai nyi tás óva tos gesz tu sa i ra, to le ráns rep res  szi ó já ra is. A tár sa dal mi-köz éle ti
kér dé sek tár gya lá sát a kul túr po li ti kai irány el vek min dig is szor gal maz ták, ahogy a Rá -
ko si-kor szak kal va ló szám ve tés is ér zé keny, ám meg ke rül he tet len pont volt a ká dá ri
kon szo li dá ció szá má ra. Csak hogy a for ra da lom utá ni film szak mai „res ta u rá ció” (be til -
tás so ro zat, a de cent ra li zá lás le ál lí tá sa, az ide o ló gi ai kont roll erõ sí té se) ép pen ezek tõl

a té mák tól ri asz tot ta el az al ko tó kat. A hat -
va nas évek ele jé nek nem ze dék- és stí lus -
vál tá sa, in téz mé nyi re form ja és a cen zu rá lis
tû rés ha tár la zí tá sa együt te sen ala kí tot ta ki
azt az új mo dellt, amely ben a mû vé szek
po li ti kai ak ti vi tá sa és a ha ta lom kul túr po -
li ti kai el vá rá sai tö ré keny egyen súly ba ke -
rül tek. Ujhelyi Szi lárd, aki a hat va nas évek
má so dik fe lé ben a Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz -
té ri um film fõ igaz ga tó ja volt, egy in ter jú ban
a kö vet ke zõ me ta fo rá val ír ta le a kor szak
re for mis ta (kény szer) szö vet sé gét: „a mû -
vé szek a »saját pá lyá ju kat« kö vet ve lé nye -
gi leg a po li ti ka »napja« kö rül keringtek”7.

6 Így volt ez már az öt ve nes évek kö ze pén is, ami kor a ter -

me lé si fil mek pro pa gan disz ti kus sá gát ma ga mö gött ha gyó

ma gyar film a tár sa dal mi szo li da ri tás és a po li ti kai kri ti ka

je gyé ben ta lált ma gá ra (és nem utol só sor ban ta lál ko zott a

Nagy Im re-kor mány re for mis ta po li ti ká já val). A po li ti kai

di men zió nem pusz tán a di rek ten rend szer kri ti kus fil -

mek ben je lent meg (Várkonyi Zol tán: Ke se rû igaz ság),

ha nem a pa ra bo la (Makk Kár oly: A 9-es kór te rem), a sza -

tí ra (Kal már Lász ló: A nagyrozsdási eset) és a me se film

(Banovich Ta más: El tüs  szen tett bi ro da lom) mû fa já ban –

e négy film kö zül há rom a for ra da lom után do boz ba is

ke rült. 

7 A „cse lek võ” film rõl (1991) 51. p.
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Eb ben a (szó)képben a mû vé szek sa ját pá lyá ja (szu ve re ni tá sa) és a po li ti ka „nap já nak”
gra vi tá ci ós ere je egy aránt fon tos, ahogy az sem vé let len, hogy a kor szak billenékeny
kon szen zus ra és az „ér te lem le beg te tés” já té ka i ra épü lõ kul tu rá lis mo dell jét ál ta lá ban
pa ra do xo nok és me ta fo rák se gít sé gé vel szo kás jel le mez ni.

A kul tú rá ban is le gi ti má ci ót ke re sõ ká dá ri po li ti ká nak ka pó ra jött a ma gyar új -
hul lám – vagy ahogy Jancsó Mik lós fo gal ma zott: a ma gyar fil met Aczél György vá laszt -
ja ki „friss vi rág nak a rend szer ak kor még ki csit bü dös gomblyukába”8. A film jobb
ex port cikk volt, mint az iro da lom, a nem zet kö zi fesz ti vá lo kon és kri ti ku si kö rök ben
fel ka pott, szó ki mon dó ma gyar fil mek nem csak al ko tó ik, de a rend szer presz tí zsét is
erõ sí tet ték. A mû vé szek és a ha ta lom kö zöt ti, köl csö nös ér de ke ken és bi zo nyos fo kú
köl csö nös ki szol gál ta tott sá gon ala pu ló hall ga tó la gos kon szen zus nem volt men tes sem
a cen zú rá tól, sem az ön cen zú rá tól. Az en ge dé lye zés kö rü li hu za vo nák ko ránt sem rit -
kák (a Tíz ezer nap, de még a Húsz óra be mu ta tá sát is ko moly csa ták elõz ték meg;
Kósa film jét csak el ké szül te után majd két év vel mu tat ták be), még is fel tû nõ, hogy
a kor szak ban egyet len já ték film sem ke rült do boz ba. A ta nú 1969-es be til tá sát eb bõl a
szem pont ból a re form il lú zi ók bu ká sá nak, a kon szen zus bo ru lá sá nak, egy új kor szak
és egy új mo dell hír nö ké nek tekinthetjük.9

A po li ti kai ak ti viz mus, a po li ti kai sze rep vál la lás kö zép pon ti sze re pe eme li ki
má ig a ma gyar film tör té net fõ sod rá ból a hat va nas éve ket, csak hogy mi vel a het ve nes
évek tõl kezd ve a már em lí tett hall ga tó la gos kon szen zus fel bo rult, a mû vé szet és a ha -
ta lom kö zöt ti di a ló gus hely ze te nem volt to vább tart ha tó – csak a di a ló gus igé nye ma radt
meg az al ko tók oldaláról.10 Így vált a po li ti kai ak ti viz mus foly ton igé nyelt és vis  sza -
sírt sze rep pé, a hat va nas évek pe dig rög -
zült fe let tes én né, mely nek ár nyé ká ból ta -
lán mind má ig nem ké pes ki tör ni a ma gyar
film.

A hat va nas évek nek a po li ti kai ak ti -
viz mus mel lett meg ha tá ro zó pont ja – mint
em lí tet tem – a po é ti kai mo dern iz mus. A ma-
gyar film eb ben az év ti zed ben csat la ko zik
az eu ró pai mo dern iz mus és az új hul lá mok
csa pás irá nyá hoz. A kulcs fi gu ra mind eb ben
Jancsó, aki a Sze gény le gé nyek után olyan
al ko tói uni ver zu mot te remt, amely egy szer -
re van szink ron ban az idõt és te ret abszt ra -
há ló, mo der nis ta po é ti ká val és a ke let-eu  ró -
pai po li ti kai ak ti viz mus sal. Herskó, Fábri,
Kósa, Ko vács és Ba csó szám adásdrá mái
(Pár be széd, Húsz óra, Tíz ezer nap, Hi deg
na pok, Nyár a he gyen) a kö zel múlt (újra)
értékelése fe lé nyi tot ták a ma gyar fil met,

8 Jancsó (2000) 411. p.

9 Ma gyar Dezsõék, Gaz dag Gyuláék, Bódy Gáborék nem-

ze dé ke amúgy is el uta sí tot ta a hat va nas évek ben ki ala kult

já ték sza bá lyo kat. A vi rág nyelv he lyett a di rekt be széd, a

köz éle ti-tör té nel mi szám ve té sek he lyett a dokumentarista

élet ké pek és a szo ci o ló gi ai mély fú rás ok kor sza kát hir det -

ték meg (Ma gyar De zsõ: Agi tá to rok, Bün te tõ ex pe dí ció,

Em ber Judit–Gazdag Gyu la: A ha tá ro zat). Az elõ zõ nem -

ze dé kek al ko tói is stí lus vál tás sal re a gál tak a kul túr po li ti -

ka klí ma vál to zá sá ra, és több nyi re pa ra bo lák ban pró bál ták

új ra be cser kész ni a ta bu kat (Gaál: Ma gas is ko la, Kósa: Íté-

let, Sá ra: Hol nap lesz fá cán). A het ve nes évek ele jé nek

újrepresszív po li ti ká ja nem volt ki egye zés pár ti – új kon -

szen zus hí ján a cen zú ra lé pett mû kö dés be, a het ve nes

évek ben sza po ro dó be til tá sok en nek a ref lex nek (is) a kö -

vet kez mé nyei.

10 Ezt a hely ze tet rész le te sen elem zi mo nog rá fi á já ban Ge  -

len csér (2002) 27–43. p.
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Sza bó, Gaál és Sá ra nem ze dé ki ön val lo má sai (Ál mo do zá sok ko ra, Sod rás ban, Fel do -
bott kõ) – oly kor szin tén tör té nel mi met szet ben – sze mé lyes sé gük kel és kö tet len sé -
gük kel ér vé nye sí tet tek új né zõ pon to kat. Jancsónak a hat va nas évek má so dik fe lé ben
ké szült film jei (Sze gény le gé nyek, Csil la go sok, ka to nák, Csend és ki ál tás) egye dül ál ló -
ak an  nyi ban, hogy nem a kö zel múlt ba for dul nak – mi köz ben pa ra bo li kus ér tel me zé sük
ter mé sze te sen az öt ve nes évek re is vo nat koz tat hat ja õket –, ha nem a tör té ne lem lo gi -
ká ját és a ha ta lom meg fé lem lí tõ, alá ve tõ, gyil kos me cha niz mu sa it vizs gál ják. Sza bó ék
film jei üdí tõ mó don for dul nak el a na pi po li ti kai, pub li cisz ti kus té mák tól; Ko vács ék
ép pen a köz éle ti, kri ti kai moz gás tér le he tõ sé ge it pró bál ják meg ki ta po gat ni – Jancsó
mind két irány hoz ké pest tel je sen más te re pen mo zog: a Sze gény le gé nyek vagy a Csil -
la go sok, ka to nák vi lá gá ban nyo ma sincs a kon szo li dá ci ós il lú zi ók nak. A sánc ba zárt
be tyá rok meg tö ré sé nek, egy más el le ni ki ját szá sá nak és be csa pá sá nak kró ni ká ja kö -
nyör te le nül le szá mol a ro man ti kus mí to szok kal. Hogy a har min cas évek sztá li ni ter -
ror já nak, az öt ve nes évek kon cep ci ós pe re i nek vagy a for ra da lom utá ni meg tor lás nak
a tör té ne tét lát juk új ra é led ni ezen a szín pa don, az a Jancsó és Her ná di ál tal fel épí tett
struk tú ra abszt rakt sá gá ból és ru gal mas sá gá ból, no meg a tör té nel mi ta pasz ta la tok egy -
ér tel mû sé gé bõl fa kad. A hat va nas évek ben, az új ba los esz mék és a re for mis ta ví zi ók
kor sza ká ban Jancsó a po li ti kai ter ror tech ni ká i ról és a ha ta lom alá ve tõ-ki szol gál ta tó
me cha niz mu sa i ról ké szít fil me ket; az év ti zed for du lón és a het ve nes évek el sõ fe lé ben,
a 68-as „csil lag év” esz mé i nek bu ká sa után ke rül nek film jei kö zép pont já ba az alá ve tet -
tek és a for ra dal má rok, a for ra da lom örök me cha niz mu sa – avagy az örök for ra da lom
lo gi ká ja (A pa ci fis ta, Még kér a nép, Sze rel mem, Elektra).11 A Jancsó-filmek tör té nel -
mi mo dell jei épp azért vol tak fel tû nõ ek, és az ál tal tud tak meg ter mé ke nyí tõ en hat ni
mind a ma gyar film re, mind az egye te mes film mû vé szet re, mert ki lép tek az ural ko dó
dis kur zus ból, abszt rakt sá guk ré vén azon ban át ve he tõ és al kal maz ha tó min tát mu tat tak
el té rõ al ko tói meg kö ze lí té sek szá má ra is.

A hat va nas évek ma gyar film jé nek ki tün te tett jel le gét erõ sí ti, hogy a kor szak ki -
emel ke dõ film jei egy ben a kor szak meg ha tá ro zó stí lus ten den ci á it is rep re zen tál ják.
Minden nek a fon tos sá gát a kö vet ke zõ év ti zed re elõ re te kint ve ért het jük meg. A het ve -
nes évek ma gyar film mû vé szet ét elem zõ, már idé zett mo nog rá fi á já ban Ge len csér Gá -
bor ugyan is ép pen ab ban lát ja az év ti zed meg ha tá ro zó el lent mon dá sát, hogy a kor szak
tár sa dal mi és mû vé szi ha tá suk ban je len tõs film jei pe ri fé ri ku sak vol tak – az Ame ri kai
anzix, A kis Valentinó, de még a Sze re lem vagy a Szindbád sem vált egy sé ges stí lus -
is ko la és irány zat kez dõ pont já vá. A hat va nas évek ben azon ban szink ron ban vol tak a
ten den ci ák: a Sze gény le gé nyek, a Hi deg na pok és a Húsz óra, vagy ép pen a Sod rás ban,
az Apa és a Fel do bott kõ ha tás ös  sze füg gé sei igen erõ sek – a hat va nas évek film mû -
vé szet ét ele mez ve nem vá lik te hát kü lön a leg fon to sabb irány za tok és a ki emel ke dõ
mû vek le írá sa. 

11 Sza bó (1991).

432 VARGA BALÁZS



AZ „ARANY KOR” HÁT TE RE ÉS KA RAK TE RE

A gyár tás át szer ve zé sé nek is kö szön he tõ en a hat va nas évek ele jén sta bi li zá ló dik a
ké szü lõ fil mek szá ma, a kor szak ban át lag húsz ma gyar film ké szül éven te. A fi a ta lok
pá lyá ra lé pé sé vel bõ vül a ren de zõi gár da, lé nye gé ben há rom és fél ge ne rá ció al kot egy -
más mel lett: a Ke le ti Már ton, Gertler Vik tor és Bán Fri gyes fém je lez te „öre gek”, akik
sze mé lyük ben is bi zo nyos kon ti nu i tást képvisel tek a negy ve nes évek ma gyar po pu lá ris
film ké szí té sé vel; a Fábri Zol tán, Jancsó Mik lós, Máriássy Fé lix és Ranódy Lász ló ál tal
kép vi selt „köz tes ge ne rá ció”; Ba csó Pé ter, Herskó Já nos, Ko vács And rás, Makk Ká -
roly és Ré vész György „kö zép nem ze dé ke”; és a Ba lázs Bé la Stú di ó ból in du ló fi a ta lok
csa pa ta. Az öt ve nes évek hez ké pest sok szo ro sá ra nõtt a ren de zõi gár da (és ak kor a
szín ház ból át hí vott-át iga zolt al ko tó kat nem is em lí tet tük), az éven te ké szü lõ fil mek
szá ma ez zel nem tu dott lé pést tar ta ni – a fõ is ko lá ról ki ke rü lõ fi a ta lok de bü tá lá sa et tõl
kezd ve óha tat la nul ki to ló dott. Egy re ke mé nyebb lett a csa ta a film ké szí tés le he tõ sé -
gé ért, amit a kul túr po li ti ka min dig ügye sen ki is hasz nált az el múlt év ti ze dek ben.

A hat va nas évek ben azon ban még nem fel tét le nül a ge ne rá ci ós fe szült sé gek jel -
lem zik a film szak mát, és az év ti zed össz ter més ét át te kint ve fel tû nõ a szer zõi fil mek
és a mû faj fil mek egyen sú lya is. Mind ez azon ban in kább sta tisz ti kai egyen súly, hi szen
a kor szak ban már csak a kul túr po li ti ka pre fe ren ci ái mi att is a szer zõi fil mek él vez nek
elõnyt. A szer zõi fil mes ön tu dat és a hát tér be szo ru ló, idõ sebb szak em ber-ren de zõk
fruszt rá ci ó ja már ek kor mû vész film és po pu lá ris film csa tá ja ként je lent meg a szak -
sajtóban.12 Az öt ve nes évek vé gén, a hat va nas évek leg ele jén min den év ben leg alább
egy film mel, ja va részt víg já ték ok kal és adap tá ci ók kal je lent ke zõ Keleti–Bán–Gert ler-trió
két ség kí vül ke ve sebb le he tõ sé get kap, még-
sem ál lít hat juk, hogy a po pu lá ris film po -
zí ci ói gyen gék len né nek (Ke le ti Már ton
en nek a kor szak nak is az egyik leg fog lal -
koz ta tot tabb ren de zõ je). Mû fa ji szem pont -
ból is szé le se dik a pa let ta, a víg já ték ok, sza -
tí rák és kri mik do mi nál nak, de pél dá ul ek -
kor ké szül el Fej ér Ta más ren de zé sé ben az
el sõ „vegy tisz ta” ma gyar sci-fi (Az idõ ab -
la kai). Kö zön ség si ke rü ket te kint ve is ki -
emelkedõek Várkonyi Zol tán ro man ti kus
tör té nel mi film jei, Jó kai-adap tá ci ói, de az ért
a Sze gény le gé nyek nek is több mint egymil -
lió né zõ je volt eb ben az idõ ben.

A mo zi zás ki emelt he lye a szó ra ko -
zás ban per sze nem vé let len. Az öt ve nes
évek ele jén le zaj lott „falumozisítási” kam -
pány kö vet kez té ben a la kos ság ki lenc ven -
hét szá za lé ká nak lak he lyén van mo zi, a lá -

12 „[K]árosnak tar tom az úgy ne ve zett »mûvészfilm« ab -

szo lu ti zá lá sát. Pá lya kez dé sem óta alap el vem, hogy mû vé -

szet kö zön ség nél kül nem lé te zik. Ma még is azo kat a fil -

me ket tart ja ér té ke sebb nek szak mai köz vé le mé nyünk

egy ré sze, ame lyet a kö zön ség nem néz meg. Ezek több -

nyi re »homályos« fil mek: így is le het, meg úgy is le het ér -

te ni õket. Oly kor ma ga az al ko tó til ta ko zik, mi min dent

ma gya ráz nak be le mû vé be. Én nem hi szek az ilyen sok fé -

le kép pen ér tel mez he tõ fil mek ben; az egy ér tel mû mon da -

ni va lót sze re tem. Mert ha ez to vább is így megy, amit

»modern mûvészet« cí men so kan mû vel nek, ak kor el ju -

tunk oda, hogy el mo só dik a ha tár a pro fi mû vé szet és az

ama tö riz mus kö zött. Min den mû vé szet nek van nak alap -

ve tõ sza bá lyai és tör vény sze rû sé gei, ame lye ket meg kell

ta nul ni. […] A fil me zés is szak ma, nem is kön  nyû – no -

ha sok »modern« al ko tá son nem lát szik, hogy szer zõ je

tisz tá ban vol na a szak ma alap ele me i vel…” Ki vá ló mû vé -

szek (1994) 64. p.
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to ga tott sá gi ada tok szem pont já ból az 1960-as év a re kord, száz negy ven mil lió né zõ vel.
A ma gyar mo zi a hat va nas évek leg ele jén volt a csú cson, a ma gyar film az év ti zed kö -
ze pén jut el oda – ak kor, ami kor már egy re lát vá nyo sabb a te le ví zió kö zön ség szip pan -
tó ha tá sa. Az 1960-as száz negy ven mil li ós né zõ szám tíz év alatt nyolc van mil li ó ra apad,
a het ve nes évek ele jét már csak emi att is a vál ság be széd ural ja: elõ tér be ke rül nek a vi -
ták a ma gyar új hul lám ki ful la dá sá ról, her me ti kus sá vá lá sá ról és a kö zön ség film rõl
(ho gyan le het ne vis  sza csa lo gat ni a né zõ ket a mo zi ba?). A hat va nas évek ha zai po pu -
lá ris moz gó kép kul tú rá já nak fon tos da rab jai az el sõ te le ví zi ós so ro za tok (Tenkes ka -
pi tá nya, Bors, Egy óra múl va itt va gyok), me lyeknek egyes epi zód ja it ve ze tõ já ték fil -
mes ren de zõk jegy zik. Ki vé te les hely zet, hogy a kö zön ség igé nyét a mo zi még, a té vé
már ki elé gí ti. A kor szak ban leg fel jebb csak elõlegzõdik, de még nem je lent ke zik a
film és té vé kö zöt ti há bo rús ko dás. 

A hat va nas évek ma gyar új hul lá má nak fel fu tá sá ban fon tos sze re pet töl tött be
a film szak ma fó ru ma i nak bõ vü lé se. 1959-ben, a mû vé sze ti élet in téz mény rend sze ré -
nek új já szer ve zõ dé sé vel meg ala kul (új já a la kul) a Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség,
el in dul a Film vi lág, lét re jön a Ma gyar Film tu do má nyi In té zet, mely nek fo lyó ira ta, a
Film kul tú ra elõ ször bel sõ ter jesz tés ben je le nik meg, 1965-tõl azon ban, Bí ró Yvette fõ -
szer kesz té sé vel a kor szak egyik ve ze tõ ér tel mi sé gi mû he lyé vé emel ke dik. A ma gyar
új hul lám mel lett el kö te le zett Film kul tú ra töb bek kö zött Fe hér Fe renc, Heller Ág nes,
Sza bad György, Mé szöly Mik lós, Mérei Fe renc, Hankiss Elem ér, Do mo kos Má tyás,
Perneczky Gé za cik ke it, elem zé se it, ta nul má nya it köz li – oly kor nem pusz tán a fil mek,
de a ró luk szó ló be széd is a nyil vá nos ság ha tá ra it fe sze ge ti (egé szen 1973-ig, ami kor
a kulturális-mûvészeti-tudományos éle tet érin tõ „rend te rem tés” ke re té ben Bí ró Yvettet
is le vált ják a Film kul tú ra élérõl13).

1965-ben Pé csett, Aczél Gyögy „vá ro sá ban” meg ren de zik az el sõ Ma gyar Já ték -
film szem lét, amely szak mai és po li ti kai fó rum egy szer re. A ver seny me zõny be vá lo ga -
tott fil mek kö zött ugyan az el sõ évek ben épp úgy ta lál ha tunk víg já té ko kat, mint szer -
zõi fil me ket, a prí met azon ban ez utób bi ka te gó ria vi szi. A kul túr po li ti ka tak ti ká ját
mu tat ja, hogy két zsû ri („tár sa dal mi” és „szak mai”) dol go zik egy más mel lett, és a dí -
jak el osz tá sá ban erõ sen ér vé nye sül a megosztó-kiemelõ-egyensúlyozó lo gi ka.

Ös  sze fog lal va te hát el mond ha tó, hogy a hat va nas évek ma gyar szer zõi film je
kul túr po li ti kai és kri ti kai hát szél lel, ám olyan kö zeg ben fu tott fel, amely mû fa ji spekt -
ru mát te kint ve is szé le sebb volt, mint a meg elõ zõ és a kö vet ke zõ év ti ze dek ben. A har -
min cas–negy ve nes évek ma gyar film kul tú rá já ból a mû vész fil mek hi á nyoz tak, a het -
ve nes évek tõl kezd ve pe dig a po pu lá ris mû faj ok szo rul nak hát tér be – egyen súlyt
mind má ig nem si ke rült ta lál ni, nem vé let len, hogy az ez red for du ló ma gyar film jé nek
is épp ez a sar ka la tos kér dé se és vi ta pont ja.

13 A Film kul tú ra nagy kor sza ká ról lásd Bí ró Y. (1991).
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A hat va nas évek ma gyar film jé nek új don sá ga a sze mé lyes hang vé tel meg je le né se. Ez
nem fel tét le nül ala nyi sá got (egyes szám el sõ sze mé lyû meg szó la lást) vagy önéletraj zi -
ságot je lent, ha nem a for ma ke ze lés és az el be szé lés fel sza ba du lá sát, lí rai és szub jek tív
at ti tû döt. Az új hul lá mos fil mek gyak ran ge ne rá ci ós él mé nye ket fo gal maz tak meg,
szin te egy nem ze dék „ne vé ben” meg szó lal va. Az öt ve nes évek né hány ki emel ke dõ
film jé ben a lí ra i ság tá vol ság tar tóbb és szi ká rabb, re a lis ta po é ti ká ban je lent meg, az új -
hul lám vi szont a sze mé lyes ség beeme lé sé vel la zí tot ta és tör te át a for má kat. Ta lán
pon to sab ban lát juk a kü lönb sé ge ket, ha ös  sze ha son lít juk a neo re a lis ta stí lus ha zai
mes te re, Máriássy Fé lix Egy pi ko ló vi lá gos vagy Csem pé szek cí mû film jét Sza bó Ist -
ván Ál mo do zá sok ko ra vagy Gaál Ist ván Sod rás ban cí mû mun ká já val. Az új hang vé -
tel sem ki zá ró lag a fi a ta lok film jét jel le mez te, hi szen Jancsó Ol dás és kö té sét vagy a
Szabóéknál egy fél nem ze dék kel idõ sebb Zolnay Pál Hogy sza lad nak a fák! cí mû
mun ká ját is át hat ja.

A kor sza kot el sõ sor ban a szer zõi film alak vál to za tai jel lem zik: az „így jöt tem”
sze mé lyes és ge ne rá ci ós ön val lo má sai (Sza bó: Ál mo do zá sok ko ra, Gaál: Sod rás ban,
Kósa: Tíz ezer nap, Sá ra: Fel do bott kõ), a pub li cisz ti kus vi ta fil mek (Ko vács And rás:
Ne héz em be rek, Fa lak), Jancsó abszt rakt tör té nel mi mo dell já té kai és a pa ra bo lák, va -
la mint az ana li ti kus tör té nel mi drá mák (Herskó: Pár be széd, Fábri: Húsz óra, Ko vács:
Hi deg na pok). Ha eh hez hoz zá ves  szük a po pu lá ris film kü lön bö zõ alak vál to za ta it Ke -
le ti Már ton víg já té ka i tól Ranódy Lász ló mí ves iro dal mi adap tá ci ó in át a Várkonyi-féle
tör té nel mi tab ló kig, leg alább hat irány za tot ka punk: 1. „így jöt tem” fil mek: sze mé lyes -
ség, ars po e ti ca, ön val lo más, nemzedékiség, lí ra (Sza bó, Gaál, Sá ra, Sán dor); 2. köz -
éle ti fil mek, je len kor-drá mák (Ko vács, Ba csó, Mé szá ros, Kar dos, Gá bor, Máriássy,
Zolnay); 3. tör té nel mi mo del lek és pa ra bo lák (Jancsó, Kósa); 4. ana li ti kus tör té nel mi
drá mák (Fábri, Ko vács, Herskó); 5. mû fa ji fil mek (Bán, Gertler, Ke le ti, Ré vész); 6. iro -
dal mi adap tá ci ók (Várkonyi, Ranódy).

Az irány za tok kö zöt ti ke reszt ha tá sok ter mé sze te sen igen erõ sek, egyes ren de zõk
mû vei rá adá sul több cso port ba is so rol ha tók, épp ezért el kép zel he tõ más fé le fel osz tás
is. A fil me ket egy olyan ko or di ná ta-rend szer ben is el he lyez het jük, amely nek egyik
ten ge lyét a lí rai-szub jek tív, il let ve a re a lis ta-ob jek tív stí lus és hang vé tel, míg a má si -
kat a tör té nel mi, il let ve je len ko ri tör té net vá lasz tás te ma ti kai pó lu sai jel zik – ám en nek
a be so ro lás nak a ha tá ra i ra fi gyel mez tet,
hogy a kor szak vé gén egy re jel lem zõ vé
vá ló pa ra bo li kus, il let ve gro teszk-iro ni kus
stilizáció je gyé ben szü le tett mû ve ket csak
ba jo san le het el he lyez ni benne.14

14 A het ve nes évek pa ra bo lái már a „leg vi dá mabb ba -

rakk” ká dá ri kon szo li dá ci ós ide ál já ról mond tak le súj tó

vé le ményt. Kósa film jé ben (Nincs idõ) a min ta bör tön,

Sá ra pa ra bo li kus sza tí rá já ban (Hol nap lesz fá cán) a pa -

ternalizmus és a rend te rem tõ, erõs ke zû ve ze tés ide o ló gi -

á ja ke rül össz tûz alá. Ez már az il lú zió vesz tés ko ra, a hat -

va nas éve ket azon ban még a re for mis ta il lú zi ók he ví tet -

ték.
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KÖZELMÚLT/TÖRTÉNELEM

Apa Szegénylegények
Feldobott kõ Hideg napok
Zöldár Húsz óra

Tízezer nap

Oldás és kötés

Álmodozások kora
Sodrásban
Bohóc a falon Falak

Tiltott terület
JELEN IDÕ

SZÁM ADÁS ÉS PÁR BE SZÉD

Mind ezek után rá té rek az ál ta lam a kor szak ból ki emelt irány zat ra, az ana li ti kus tör -
té nel mi drá mák cso port já ra. A po li ti kai-po é ti kai mo dern iz mus kö ré be so rol ha tó visz  -
sza em lé ke zõ-ok nyo mo zó fil mek kö zös pont ja a tör té ne lem vizs gá lat és az ön vizs gá lat
ös  sze vo ná sa, a korszakösszefoglaló, kö zel múlt elem zõ jel leg. A ká dá ri kon szo li dá ció az
„aki nincs el le nünk, az ve lünk van” té tel je gyé ben a hét köz na po kat és a ma gán éle tet ki -
en ged te a po li ti ka és az ide o ló gia fog sá gá ból. A vi lág há bo rú pusz tí tá sa, a zak la tott
ko a lí ci ós évek, a Rá ko si-dik ta tú ra, a for ra da lom, majd a meg tor lás vi ha ra után a hat -
va nas évek nyu god tabb pe ri ó dust je len tett, s egy ben meg te rem tet te a vis  sza te kin tés
és a szám ve tés le he tõ sé gét. Hon nan jöt tünk? Ho vá tar tunk? Hol va gyunk? A má so dik
vi lág há bo rú utá ni más fél év ti zed ese mé nye i vel szem be né zõ fil mek a tör té ne lem vizs -
gá la tot a je len meg ér té sé re hasz nál ták fel. A kö zel múlt elem zé se ös  sze ért az al ko tók
po li ti kai sze rep vál la lá sá nak igé nyé vel épp úgy, mint a kádári-aczéli po li ti ka alap tö rek -
vé sé vel, hogy a mû vé sze ket a leg fon to sabb köz éle ti kér dé sek ben (is) ál lás fog la lás ra
kész tes se.

A hat va nas évek ki lá tó pont já ról rög vest a kon ti nu i tás és a disz kon ti nu i tás kér dé se -
i re kel lett egy pil lan tást vet ni. A fil mek kö zel múlt ké pe fo lya ma tos ság ra épül, még sem
ta go lat lan idõ sza kot mu tat fel. A tör té ne lem be le nyú lik a je len be, a múlt nem le zárt
ese mé nyek ös  szes sé ge, ha nem a je len fe lé nyi tott fo lya mat. A má ból vis  sza te kint ve ért -
het jük meg, hogy mi lyen utat jár tunk be, a ha gyo má nya ink, a tör té nel münk vi szont
dön tõ en be fo lyá sol ja azt, hogy mi ként ér tel mez zük a pil la nat nyi hely ze tün ket. A hat -
va nas évek tör té nel mi drá má it a vis  sza em lé ke zés lo gi ká ja szer ve zi. So sem egy va la ki
em lé ke zik azon ban vis  sza: az ese mé nyek több né zõ pont ból, több fé le ér tel me zést egy -
más mel lé he lyez ve tá rul nak fel. 
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A Pár be széd egy kom mu nis ta ér tel mi sé gi há zas pár sor sán ke resz tül mu tat ja be
a má so dik vi lág há bo rú utá ni bõ más fél év ti zed ma gyar tör té nel mét, pon to sab ban azt,
hogy a sze rep lõk cse le ke de te it men  nyi re meg ha tá roz za az adott kor és po li ti ka. Ma -
gán élet és köz élet, sze mé lyes sors és po li ti ka Herskó film jé ben nem vá laszt ha tó el egy -
más tól. 

A Sán ta Fe renc ri port re gé nye nyo mán ké szült Húsz óra négy egy ko ri sze gény -
pa raszt tör té ne tét kí sé ri vé gig, a ma gán élet he lyett el sõ sor ban a sors for dí tó po li ti kai
és mo rá lis dön té sek re kon cent rál va.

A Cse res Ti bor re gé nyé bõl for ga tott Hi deg na pok ka to na tiszt jei a há bo rú vé gén
egy cel lá ban ös  sze zár va az új vi dé ki mé szár lás tör té ne tét ele ve ní tik fel: mind an  nyi uk -
nak meg volt a sze re pe a vé reng zés ben, még is el té rõ en ér tel me zik a tör tén te ket – más -
képp nem is te het né nek, hi szen nem csak vi sel ke dé sü ket és ér ték rend jü ket, de szár ma -
zá su kat és be osz tá su kat te kint ve is tel je sen kü lön bö zõ ek. A fe le lõs ség ben azon ban
osz toz ni uk kell. 

A Kósa Fe renc, Sá ra Sán dor és Csoóri Sán dor ál tal jegy zett Tíz ezer nap szin tén
pa rasz ti, fa lu drá ma, a tör té nel mi idõ fo lyam ba azon ban ko ráb ban, a har min cas évek -
ben lép be, húsz év he lyett há rom év ti zed („tíz ezer nap”) kró ni ká ját ös  sze fog lal va két
csa lád tör té ne tén ke resz tül, mely ben a tör té nel mi-po li ti kai szám ve tés, va la mint a pa -
rasz ti élet vi lág és ér ték rend ha gyo má nya i nak fel mu ta tá sa ke rül egyen súly ba.

A vis  sza em lé ke zé sek mind egyik eset ben le he tõ sé get ad nak az el té rõ né zõ pont ok
meg je le ní té sé re, a több szó la mú ság azon ban ko ránt sem az ér ték rend el mo só dá sát je -
len ti. Ba rá ti kap cso la tok, sze re lem, kis kö zös sé gek: a di lem mák hát te ré ben min den eset -
ben az egyén tör té nel mi meg ha tá ro zott sá ga áll. Az alap ve tõ en mo rá lis kér dés fel ve tés
ezért ar ra irá nyul, mi az egyén fe le lõs sé ge, mi fé le értekrendnek kell en ge del mes ked -
nie, hogy helyt áll jon a tör té nel mi ha tár hely ze tek ben. Ezek nek a fil mek nek a kulcs sza va
a meg ér tés – a múlt fel tá rá sa és az egyén fel tá rul ko zá sa.

A tör té nel mi vizs gá ló dás film jei ab ból a szempontól oszt ha tók két cso port ra,
hogy az al ko tók mely nem ze dé ke ké szí tet te õket. A kö zép ge ne rá ció (Ko vács, Herskó,
Fábri) film je it a szám adá sos jel leg, a re a lisz ti kus ki in du lás és az ér tel me zõ-ok nyo mo -
zó at ti tûd jel lem zi, a fi a ta lok mun ká it (Sza bó, Gaál, Kósa, Sá ra) az „így jöt tem” sze mé -
lyes hang vé te le, a lí rai-vis  sza em lé ke zõ po é ti ka, az ön de fi ní ció, a sa ját hely ki je lö lé se.15

Fábriék szá má ra az ös  szeg zés gesz tu sa, az er köl csi kö vet kez te té sek és ta nul sá gok le -
vo ná sa volt a leg fon to sabb. A fi a ta lab bak sze mé lyes ügy ként te kin tet tek a kö zel múlt ra:
nem ös  sze fog lal ni akar ták az ese mé nye ket, ha nem a sa ját kö tõ dé se i ket pró bál ták meg -
ér te ni. A múlt fag ga tá sa ge ne rá ci ós szám ve tés és az il lú zi ók el tör lé se: le szá mo lás az
apa fi gu rá ja kö ré épí tett mí tos  szal (Sza bó: Apa), el tá vo lo dás a meg elõ zõ nem ze dék -
tõl, akik „egy mást csuk ták le az öt ve nes évek ben” (Ba csó: Nyár a he gyen).

Az öt ve nes évek mo der nis ta film jé nek leg fon to sabb csa pás irá nyát a ha gyo má nyos
el be szé lés mód fel la zí tá sa, a valóságreferencialitás szint je i nek át ren de zé se, va la mint
az ön ref le xió je len tet te. Konk ré tab ban: a
li ne á ris el be szé lés lo gi ká já nak meg tö ré se, 15 Ge len csér (1996).
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az idõ fel bon tá sos elbeszélõszerkezet, a valóságreferencialitás te kin te té ben az ál mok,
em lé kek, fan tá zia ké pek és ví zi ók beeme lé se a tör té nés kö ze gé be, sõt nem csak beeme -
lé se, de a re a li tás és az álom, a fan tá zia, a je len és a múlt kö zöt ti ha tá rok el tün te té se,
el mo sá sa, az is me ret el mé le ti ké tely jel zé se – elég csak a Ta valy Marien bad ban, a Nyolc
és fél vagy a Na gyí tás pél dá ját hoz ni.

Mind eb bõl a ma gyar film ben az el be szé lés mód meg újí tá sa ha tott, az ál mok és az
em lé kek ké pei a het ve nes évek ele jé nek „esztétizmusa” (Makk: Sze re lem, Huszárik:
Szindbád) szá má ra vol tak megtermékenyítõek – az ön ref le xió vi szont szin te alig je -
le nik meg a mo dern ma gyar film ben. Az egye nes vo na lú el be szé lés he lyé be ál lí tott
idõ fel bon tá sos elbeszélõszerkezet tö ké le te sen szink ron ba volt hoz ha tó a hat va nas
évek re for mis ta, po li ti kai po é ti ká já val. A kor szak ma gyar film jei ugyan is a pár be szé -
dek ko rát al kot ják. A cím egy szer re utal egy kul túr po li ti kai hely zet re: ha ta lom és mû -
vé szek di a ló gu sá ra; egy nar ra tív elem re: a fil mek több szó la mú elbeszélõszekezetére;
va la mint az irány zat tu laj don kép pe ni nyitódarabjára, Herskó Já nos Pár be széd cí mû
film jé re.

Va ló igaz, hogy ezek a fil mek mes  sze nem olyan ra di ká li sak, mint Alain Resnais
vagy Alain Robbe-Grillet em lé ke zés tech ni kai bra vúr da rab jai, a Sze rel mem, Hi ro si ma, a
Hal ha tat lan, vagy a már em lí tett Ta valy Marienbadban. A re a lis ta in dít ta tást meg -
tar tó pár be szé des szer ke zet az egy sé ges oko za ti sá got fel la zít ja, de nem ve ti el tel je sen.
Akira Kuroszava 1952-es al ko tá sa, A vi har ka pu já ban mo der nis ta alap film ab ban a te -
kin tet ben, hogy az el té rõ né zõ pont ok sze re pel te té se el té rõ ér tel me zé se ket, el té rõ tör té -
net- és igaz ság konst ruk ci ó kat hoz lét re – és in nen ha nem is egye nes, de kö vet ke ze tes
út ve zet Antonioni Na gyí tá sá nak sze mé lyes ta pasz ta la tot és kö zös tu dást konf ron tá ló
pan to mim já té ká ig. Ed dig a pon tig a hat va nas évek ma gyar film jei ál ta lá ban nem jut nak
el – de nem is ez a cél juk. A di a ló gus, a vi ta, a több szó la mú ság a fon tos a szá muk ra,
de lé nye ges az összeg zés, a ta nul sá gok le vo ná sa is. Nem vé let len, hogy a fil mek szin te
mind egyi ke sze re pel tet egy rezonõrfigurát: a Húsz óra ri por te re, a Tíz ezer nap fi a tal,
hu szon éves hõ se, aki kí vül rõl-tá vo labb ról te kin ti az ese mé nye ket – de még a Sza bó-
fil mek jel ké pes zár la ta, az Ál mo do zá sok ko ra telefonoskisasszonyainak so ra, az Apá -
ban a fo lyót a fõ hõs mö gött át úszó fi a ta lok tö me ge is eh hez az ál ta lá no sí tó-szim bo li kus
ref lex hez kap csol ha tó.

Ho gyan mû kö dik mind ez a mikrodramaturgia szint jén? Ezt vizs gá lom most meg
Fábri Zol tán Húsz óra cí mû film jé nek elem zé sé vel. 

HÚSZ ÓRA

Mi ért épp a Húsz óra?16 Fábri film je a hat va nas évek kul túr po li ti kai, fil mes és ha tal mi
kon szen zu sá nak ki tün te tett pil la na tá ban szü le tik meg; a kon szo li dá ció egyik rep re -

zen táns al ko tá sa, jel zi és elõ ké szí ti a te re -
pet, a moz gás te ret más al ko tá sok szá má ra
is. Fábri Zol tán a kor szak egyik leg te kin té -

16 És mi ért csak a film, ön ma gá ban? Az elem zés ter je del -

mét túl fe szí te né Fábri Zol tán film jé nek és Sán ta Fe renc
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lye sebb, el is mert, két sze res Kos suth-dí jas ren de zõ je (bár a hat va nas évek ele jén, mint
min den ki nek, ne ki is akad nak csa tái a cen zú rá val: több film ter vét és for ga tó könyv ét
be tilt ják – elõ for dul az is, hogy a for ga tás ki tû zött kez de te elõtt pár nap pal ál lít ják le
egy film jét). A Húsz óra ké szí té se és be mu ta tá sa kö rül ko moly vi ták zaj la nak,17 az en -
ge dé lyez te tés után azon ban a film fo gad ta tá sa rend kí vül ked ve zõ. A Húsz óra az el sõ
Ma gyar Já ték film szem le sok szo  ros nyer te se: a tár sa dal mi zsû ri nagy dí ja mel lett meg -
kap ja a szak mai zsû ri ren de zõi és ope ra tõ ri dí ját is.18

Sán ta Fe renc ri port re gé nyét Fábri sok  szo ro san ke re te zett, idõ fel bon tá sos szer ke -
ze tû film ben dol goz ta fel. A pár hu za mos vis  sza em lé ke zé sek a je len ben, még kö ze lebb -
rõl a fa lu tör té ne tét meg író fi a tal ri por ter in ter jú i ban fut nak ös  sze. A Húsz óra sti lá ris-
nar ra tív meg ol dá sa i nak és po li ti kai ál lí tá sa i nak alap fe szült sé ge egy aránt a szem be sí -
tõ-ok nyo mo zó dra ma tur gi á ból, az igaz ság- és for ma ke re sés lo gi ká já ból fa kad. A film
fel üté se en nek meg fe le lõ en mind két té mát (az el be szé lés és az igaz ság ke re sés prob lé -
má ját) erõ tel je sen ex po nál ja.

Reg ge li nyüzs gés dokumentarista, ke re set len ké pe i vel nyi tunk – szö veg nél kül,
csak be széd tö re dé kek és za jok hal lat sza nak; mi köz ben a ri por ter bo rot vál ko zik, mun -
ká ba in dul nak az em be rek, mo to rok zúg nak és trak to rok bõg nek fel. Ezt a te vé keny,
nyüzs gõ kez dést el len pon toz za a fa lu szé lén la kó egy ko ri gróf szkep ti kus ki je len té se
(„Il lú zió, ked ve sem, min den illúzió…”), és az öreg pa raszt em ber ké ré se, hogy a ri -
por ter ne hasz nál ja fel a cikk ben az õ ta -
nú ság té tel ét. 

A fõ vá ros ból ér ke zett if jú meg fi gye lõ
ne he zen tud ren det vág ni a tör té ne tek és
tör té né sek zu ha ta gá ban: in ter jú ala nyai vagy
csak a ma guk iga zát szaj kóz zák (mint a
gyil kos, ávós Var ga Sán dor 1919-es ve te rán
ap ja), vagy nem akar ják vál lal ni a tör té ne -
tü ket (az öreg pa raszt em ber), ne tán azt
kér dõ je le zik meg, hogy a fi a tal em ber egy -
ál ta lán ké pes-e ezt a tör té ne tet meg ír ni
(el nök Jós ka leg el sõ mon da ta a film ben:
„Aki a ma ga faj tá já val nem állt még szem -
ben, még pe dig pus ka kinn, pus ka benn,
an nak én nem tu dom el mon da ni, hogy
van ez.”).

A Húsz óra te hát el sõ öt per cé ben a
kü lön bö zõ po zí ci ó ból meg fo gal ma zott vé -
le mé nyek sok fé le sé gé vel a tör té net ura lá -
sá nak-ural ha tat lan sá gá nak kér dé se it ve ti
fel. A ri por ter is ké tel ke dik ma gá ban („ezt
a ri por tot nem tu dom meg ír ni”), ugyan -

re gé nyé nek ös  sze ha son lí tá sa, ezért er re most nem vál lal -

ko zom. 

17 Ezek re utal Ujhelyi Szi lárd is már idé zett in ter jú já ban:

„A Húsz óra ké szü lé sé nek ide jén is volt né hány olyan

nap, ami kor a Szov jet unió párt- és ál la mi ve ze té sé ben be -

kö vet ke zett sze mé lyi vál to zá sok je len tõ sé gét ta lál gat va,

kel lõ tá jé ko zott ság hí ján, töb bek ben föl tá madt a fé le lem:

nem ke rül-e le a tör té ne lem na pi rend jé rõl a XX. kong -

resszus sal el in dult fo lya mat, nem re vi de ál juk-e ál lás pon -

tun kat, nincs-e vis  sza for du lás?” A „cse lek võ” film rõl

(1991) p. 50.

18 1965 õszén, ami kor Fábri film je a já ték film szem lén di -

a dal mas ko dik, már el ké szült Kósa Fe renc el sõ já ték film je,

amely – té má ja és fel dol go zás mód ja mi att – sok szem pont -

ból a Húsz óra pár ja és el len pont ja le het ne. A Tíz ezer nap

ide ig le nes be til tá sá nak köz vet len oka, hogy egyik je le ne -

té ben for ra da lom ként em lí tik 56-ot. Kósa film jét vé gül

a cannes -i fesz ti vál si ker (ren de zõi díj) után en ge dik be mu -

tat ni ide ha za; a Tíz ezer napot vé gül az 1967-es já ték film -

szem lén (me lyen a Hi deg na pok kap ja a fõ dí jat) ve tí tik,

és nyer meg osz tott ren de zõi dí jat.
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ak kor fon tos, hogy mi lyen ige alak ban fo gal maz: nem azt mond ja, hogy ezt a ri por tot
nem le het meg ír ni, ha nem a sa ját ké pes sé ge it il le tõ en bi zony ta lan. A je le ne tet rá adá -
sul to tál ból lát juk, a té pe lõ dõ ri por ter egy domb te tõ rõl fi gye li a fa lut; a ri por ter film -
be li né zõ pont ja szim bo li kus ere jû: a fi a tal ér tel mi sé gi kí vül rõl te kint min den re, meg -
nyug ta tó tá vol ság tar tá sa azon ban ek kor még nem se gí ti az ér tel me zést.

Adott te hát egy sok szá lon fu tó, el len té tes po zí ci ók ból meg fo gal ma zott tör té -
net-ren ge teg és az ér tel me zé si le he tõ sé gek bi zony ta lan sá ga. Aki át él te, az vagy nem
vál lal ja, vagy csak a sa ját iga zát mond ja, és nem lát ki be lõ le; aki kí vül rõl rá lát, az nem
ké pes át lát ni a hely ze tet. A Húsz óra ez zel a fel ütés sel meg te rem ti po é ti kai és po li ti -
kai ki hí vá sát: ez a film a meg gyõ zé sek és a meg gyõ zõ dé sek tör té ne te, tör té nel mi ok -
nyo mo zó vi ta film.

Egy vá lyú ból va ló egy ko ri zsel lé rek, egy más el len for dult négy gye rek ko ri ba rát
tör té ne te a Húsz óra. Egyi kük, az ávós Var ga Sán dor le lö vi Ko csis Bé nit, majd el hagy -
ja a fa lut; a har ma dik, a té esz el nök Jós ka majd nem ha lál ra ve ri Ba logh An tit, aki a for -
ra da lom alatt rá lõtt. A két tra gé dia tör té ne te egy más sal pár hu za mo san bon ta ko zik ki.
A kulcs mon da tok rend re meg is mét lõd nek, a film elbeszélõszerkezete fel vált va vis  sza -
te kint és meg elõ le gez, egy-egy ese mény ér tel me zé sé hez a film egé szen kü lön bö zõ
pont ja in ta lá lunk ada lé ko kat; az in for má ció ada go lás nak ez a mód ja iz gal mas fe szült -
sé get teremt.19 A né zõ pont ok sok fé le sé ge ko ránt sem vé let len sze rû, a sze rep lõk át te -
kin té sé vel szin te tel jes tár sa dal mi és po li ti kai ke reszt met sze tet kap ha tunk. A Húsz
óra rep re zen ta tív ka ta ló gu sá ban ott so ra ko zik a párt tit kár, az ávós, a té esz el nök, a té -
esz gaz da, a sze gény pa raszt, a ku lák és az egy ko ri gróf – a lis tát két ér tel mi sé gi fi gu ra,
a Pest rõl szár ma zó or vos és a fi a tal ri por ter egé szí ti ki. Ez a ke reszt met szet ön ma gá -
ban túl sá go san sta ti kus len ne, a film drá má já nak és dra ma tur gi á já nak azon ban épp
a moz gás a lét ele me. Az a tény, hogy négy egy ko ri nincs te len pa raszt tör té ne te ke rül a
kö zép pont ba, a mo bi li tást hang sú lyoz za: ki eme lé sek és ki emel ke dé sek, vál to zá sok és
át vál to zá sok lo gi ká ját. Húsz év táv la tá ból te kint het jük át, hogy a ha son ló po zí ci ó ból
(tár sa dal mi ho va tar to zás, ha gyo má nyok, ba rá ti kör) szár ma zó négy em ber bõl mi lett;
ki mi lyen pá lyát fu tott be. A Húsz óra dra ma tur gi á já ban a mo bi li tás mel lett az agi li tás
lesz kü lö nö sen fon tos, hi szen a sze rep lõk élet tör té net ét és vi sel ke dé sét alap ve tõ en po -

li ti kai meg gyõ zõ dé sük mo ti vál ja; az egyé ni
és csa lá di élet pá lyá kat ezen kí vül a nem ze -
dé ki ho va tar to zás és a csa lád (szü lõk és
gyer me kek, apák és fi úk ha gyo mány örök -
sé ge és konf lik tu sa) be fo lyá sol ja. 

Fábri film jé ben a leg fon to sabb sze -
rep lõk nek min dig akad el len pó lu sa, még a
re zon õrnek is. Ér de mes eb bõl a szem pont -
ból át te kin te ni a Húsz óra hõ se it. A ri por -
ter-rezonõr sejt he tõ en el sõ ge ne rá ci ós értel -
miségi,20 aki ta lán most elõ ször csep pen az

19 Fábri ezt egy in ter jú ban a kö vet ke zõ képp fo gal maz ta

meg: „A Húsz óra egy egész kor szak nak né hány em be ri

sors ban ki fe je zett bo nyo lult ös  sze füg gé se it úgy igye ke -

zett be mu tat ni, hogy a gon dol ko dás di a lek ti ká já ra fûz te

a mon da ni va lót.” Egy gon do lat (1991) 26. p.

20 Az el sõ ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi amúgy a kor szak na -

gyon sok film jé nek kulcs fi gu rá ja, ezek nek a hõ sök nek a

konf lik tu sa i ban kü lö nö sen éle sen vet he tõk fel tra dí ció és

mo der ni zá ció ér ték rend- és ha gyo mány konf lik tu sai.

Nem vé let len, hogy ez a hõs tí pus ál ta lá ban a „vis  sza me -
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élet és a tör té ne lem „sû rû jé be”, ez a ri port a tûz ke reszt ség a szá má ra. Min den kit meg -
hall gat, kí ván csi an mér le gel, és meg pró bál ös  sze gez ni. El len pó lu sa a fa lu (sejt he tõ en pol -
gá ri, ér tel mi sé gi csa lád ból szár ma zó) or vo sa, aki nyolc éve ke rült ide a fõ vá ros ból; va -
la mi kor köz vet le nül a for ra da lom elõtt te hát, a film azon ban az oko kat nem rész le te zi.
Mo dern, ci ni kus fér fi, te le ön bi za lom mal – és csö mör rel. Egy pi ciny ke nyug tot kí ván
ma gá nak és egy pin cé nyi Nyu ga tot hoz lét re, de leg alább is a pes ti nagy vi lá gi élet imi -
tá ci ó ját. Ott lenn, mé lyen a föld alatt el bú jik a vi lág elõl; fil lér ék bõl bar ká csolt csil lo gó
bár pul tot, gint nya kal, Piafot hall gat, és Pá rizs ról, más élet rõl áb rán do zik. Nem haj -
lan dó be szél ni a tra gé di á ról („kér dez ze azo kat, akik ben ne vol tak, akik csi nál ták”), pe -
dig õt hív ták ki Ko csis Bé ni holt test éhez. A szak ma i ság vé del mé be hú zó dik („Ha úgy
tet szik, or vos va gyok, azért nem be szé lek”), kí vül ál lá sa és kö zöm bös sé ge erõ sen konf -
ron tá ló dik a ri por ter nyug ha tat lan ér dek lõ dé sé vel.

A négy egy ko ri ba rát kap cso la ta agi li tás és el kö te le zett ség, mo rá lis pró ba té tel és
po li ti kai meg gyõ zõ dés csap dá i ban rob ban szét. Az ávós Var ga a hit hû, szek tás kom -
mu nis ta pro to tí pu sa, aki amíg az erõ és a ha ta lom mö göt te áll, leg kö ze leb bi ba rá ta it
is el árul ja, veg zál ja (Ba logh An tit ki ne ve zi a nép el len sé gé nek, mert az 1952-ben ki lép
a párt ból); a for ra da lom nap ja i ban azon ban el me ne kül a fa lu ból, és csak he tek kel ké -
sõbb tér vis  sza, hogy bos  szút áll jon – en nek a bos  szú nak lesz ál do za ta Ko csis Bé ni,
akit az egyik „el len for ra dal már” rej te ge té sé vel gya nú sít. 

Né gyük kö zül Ko csis Bé ni rõl tu dunk meg a leg ke ve seb bet: õ a ha tal mi játsz mák -
ba be le nem ke ve re dõ, dol gos, be csü le tes, egy sze rû pa raszt em ber, aki a fa tá lis gyil kos -
ság ál do za ta lesz. 

Ba logh An ti az el ve i hez csö kö nyö sen ra gasz ko dó, szu ve rén fér fi. Nem haj lan dó
részt ven ni a tör vény te len sé gek ben, a pad lás le söp ré sek ide jén vis  sza ad ja a párt tag köny -
vét, ki ker ge ti a há zá ból az õt fegy ver rel fe nye ge tõ Var gát, de a bé kí te ni ér ke zõ Jós ká val
sem áll szó ba – oly an  nyi ra, hogy évek kel ké sõbb, a for ra da lom nap ja i ban el le ne ve ze ti
az em be re ket. 

Ba logh An ti el len pó lu sa el nök Jós ka, az ön tu da tos, ha la dó kom mu nis ta, aki a té esz
élén csi nál ja vé gig az öt ve nes éve ket, mind vé gig „kö zé pen áll va”, egy szer re csap jobb ra
és bal ra: csi tít ja a szek tá so kat, és ak ti vi zál ni pró bál ja a be le tö rõ dõ, hall ga tag, kö zö -
nyös pa rasz to kat. El nök Jós ka a film egy ér tel mû en po zi tív hõ se, és eb ben a mo men -
tum ban nem pusz tán az a fon tos, hogy fi gu rá já ban Fábri a ká dá ri kon szo li dá ció re -
for mis ta-cent ris ta lo gi ká ját ve tí ti vissza a for ra da lom elõt ti idõkbe,21 ha nem a Jós ka
és An ti kö zöt ti kü lönb ség. Mind ket ten ma ka csul ra gasz kod nak az el ve ik hez, csak hogy
a film érv rend sze re sze rint Jós kát osz tály ön tu da ta, meg gyõ zõ dé se eme li a tár sa dal mi
fo lya ma to kat, a szo ci a liz mus fej lõ dé sé nek lo gi ká ját és di a lek ti ká ját át nem lá tó An ti
fö lé – ket tõ jük szen ve dé lyes csa tá já ban az
osz tály ön tu dat és az egyé ni ér de kek hez va -
ló ra gasz ko dás küzd meg egymással.22

El nök Jós ka az öt ve nes–hat va nas évek
ma gyar film je i nek ti pi kus „cse lek võ hõ se”.

gyek a fa lum ba” cse lek mény min tá ba he lyez ve buk kan fel

(Ol dás és kö tés, Hogy sza lad nak a fák!, Zöld ár).

21 Gyer tyán (é. n.) 61. p.

22 Bí ró Gy. (1991) 35–37. p.
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Nem ké te lyei van nak, ha nem el vei, ezek kel az el vek kel azon ban bi zo nyos pil la na tok -
ban egye dül ma rad. Fi gu rá já ban a meg gyõ zõ dé ses, ön tu da tos ve ze tõ csö kö nyös sé ge
és ma gá nyos sá ga emel ke dik a tö meg fö lé. Jós ka több mo no lóg ja is vád be széd: õ pon -
to san tud ja, ki nek mi a jó, és mit kap ér te? Szem re há nyást, ér tet len sé get és egy majd -
nem gyil kos lö ve dé ket. Jós ka a film leg több je le ne té ben egye dül van, ma gá nyo san
küzd el ve i ért és az em be re kért. 

A Húsz óra ti pi kus szi tu á ci ói azok a drá mai vagy vi ta je le ne tek, ame lyek ben a
tör té nés fõ sze rep lõ it (a föld osz tó biz to so kat, az agi tá ló Jós kát, a dü höd ten fegy vert
fo gó Var gát, Jós ka há zá nál Ba logh An tit és Kis ko vá csot) szót la nul és tét le nül ácsor gó
né pek ve szik kö rül. A film ele jén és vé gén, te hát két hang sú lyos pil la na tá ban meg szó -
la ló idõs pa raszt em ber té pe lõ dé se („örök ké csak a há bo rús ko dás”) szám ta lan pon ton
vissz hang zik a film ben, és pe dig ál ta lá ban meg fá radt, idõs as  szo nyok be le tö rõ dõ mo -
no lóg ja i ban. („Ami volt, meg volt, nincs mit ten ni. A sze gény em ber fe lejt se el mi nél
ha ma rabb, ami rossz tör tént ve le.”)

Meg gyõ zõ dés és sod ró dás, el kö te le zett  ség és té to va ság, ak ti vi tás és pas  szi vi tás
szél sõ ér té ke i re fe szí ti Fábri a nagy je le ne te ket, ez a kont raszt eme li ki még in kább Jós -
ka ma ga tar tá sát, és pró bál ja in do kolt tá ten ni a fér fi tü rel met len sé gét, in du la tos sá gát.
(„Azt hi szi tek olyan nagy öröm az ne kem, örö kö sen kor bác  csal áll ni mö göt te tek?”)

A vi szá lyok és el len té tek apá ról fi ú ra száll nak, sze met sze mért, fo gat fo gért,
hetediziglen kell meg fi zet ni, vis  sza fi zet ni a múlt bé li sé rel me ket és tra gé di á kat. Ezt
vall ja Jós ka is, aki az öt ve nes évek ele jén meg lec kéz tet te egy ko ri gaz dá ját, a ku lák Kis -
ko vá csot, és a fi át is ki ra kat ta az egye tem rõl – ahogy an nak ide jén Kis ko vács ki rak ta
Jós kát a nap szám ból, mert húst is vett a le ves bõl éhe zõ gye re ké nek; Kis ko vács fia pe -
dig az ap ja mi att raj ta esett sé rel met fi ze ti vis  sza Jós ká nak az zal, hogy a for ra da lom
alatt el le ne hec ce li az em be re ket, köz tük Ba logh An tit. Mert min den ki nek szám adá sa
van, a drá mák sú lya nem csök ken, örök ké em lé kez ni kell (Ko csis Bé ni öz ve gye nem
en ge di meg csi nál tat ni az aj tót, me lyen ke resz tül Var ga le lõt te a fér jét, de a fia is gya -
nak vó an tá mad a kér de zõs kö dõ ri por ter re); a kö vet ke zõ nem ze dék vi szi to vább a ter -
he ket, nem al ku szik, elég té telt vesz ma gá nak, akár úgy is, hogy el sza kít ja a csa lá di
szá la kat – ám a tra gé di á kat õ sem hagy hat ja a há ta mö gött (Jós ka fia be csap ja ma ga
után az aj tót, el megy in nen, töb bet so sem jön vis  sza eb be a „sze mét fa lu ba”, amely
majd nem meg gyil kol ta az ap ját).

A for ra da lom alat ti kulcs je le ne tek ben ép pen ez a szám adáslo gi ka ke rül az elõ -
tér be. Jós ka nem hagy ja, hogy Vargáék Ba logh An ti el len men je nek (de azt igen, hogy
Kis ko vá csot, a felbújtót el kap ják, aki a for ra da lom után hos  szú éve ket tölt bör tön -
ben). Ba logh An ti val ne ki van sze mé lyes szám adá sa, e szám adás ban azon ban Jós ka
sze mé lye a nép ha tal mat rep re zen tál ja. „Akár ho vá is men nél, csak olyan ad na ne ked
mun kát, aki re rá lõt tél ak kor éj jel.” Min de nütt mi va gyunk, mond ja An ti nak, aki
nem csak a té esz bõl akar ki lép ni, de a fa lu ból is. Szám adá sunk van, nem le het el búj ni,
fél re áll ni és meg hát rál ni. Jós ka szen ve dé lyes nagy mo no lóg já ban, mi köz ben An tit ro -
han ja le, szó sze rint meg is mét li Cuha And rás sza va it („Úgy va gyok, mint az uj jam.
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Egye dül ma rad tam.”). Jós ka ma gá nyos sá ga és ön tu da tos sá ga ez zel a film egyik tit kos
hõ sé nek ma ga tar tá sá ra ko pí ro zó dik. Cuha And rás szin tén egy ko ri zsel lér, a föld osz -
tás ide jén pa te ti kus szó nok lat tal állt ki a té to vá zó, az úri vi lág res ta u rá ci ó tól fé lõ em -
be rek elé, és ön tu da to san ki ka nya rí tot ta a gróf föld jé bõl, ami ne ki és csa lád já nak járt.
Cuha And rás egye dü li ként nem volt haj lan dó be lép ni a té esz be, ra gasz ko dott az õsi
juss hoz, a föld höz. Sze mé lyé ben a tra di ci o ná lis pa rasz ti ér ték rend szu ve re ni tá sa je le -
nik meg a film ben – mel lék sze rep ben, mint a fej lõ dés és a mo der ni zá ció ál tal meg ha -
la dott, ám ér zel mi leg és mo rá li san tö ret len pél da. Fon tos pél da, mert a film sok szo -
ro san ke re te zõ-el len pon to zó dra ma tur gi á já ban en nek is meg van a helyiértéke – hogy
az tán an nál erõ tel jes eb ben szó lal has son meg Jós ka hit val lá sa: „Mind el men te tek én -
mel lõ lem […] És még így is Ti e tek lett ez az or szág!”

Eb ben a fel fo ko zott drá mai pil la nat ban, ami kor Jós ka ki ro ha ná sa szó sze rint és
kép le te sen is a fal hoz sze ge zi An tit, eme li fel a má sik fér fi a ke zét (vé de ke zõ en ma ga
elé) és a hang ját. „Állj!” Ek kor ki me re ve dik a kép, és egy idõ fel bon tá sos mon tázs ban
új ra vé gig kö vet het jük a tör té ne tet – im már An ti szem szö gé bõl. Jós ka vád be szé dé re el -
hang zik a fe le let, a föld osz tás op ti miz mu sa és az új ra kez dés re mé nye után meg csalt,
át vert és meg tört pa raszt em ber nagy mo no lóg ja, a kö zös sors drá má ja. „Ki osz tott ve -
led föl det…” in dul a szö veg, és min den egyes újabb kér dés re in du la to san hang zik a
fe le let: „Te!” A hang és kép mon tázs bra vúr ja, hogy eb ben a gesz tus ban, pil la nat ban
és szó ban két el len té tes tar tal mú ál lí tás öt vö zõ dik. Jós ka „szó sze rint” vis  sza iga zol ja
An tit, az exp res  szív lo gi ka szint jén azon ban pont for dí tott a hely zet, ez a „Te!” egy ben
a du la ko dás he vé ben ki sza la dó szi tok szó, ér zel mi hang-ütés, me lyet bru tá li san kö vet -
nek is Jós ka ököl csa pá sai – hogy az tán a föl dön fek võ, majd nem ha lál ra vert An ti ra
zo kog va bo rul jon az (egy ko ri) társ.

A film nek ez a nagy je le ne te a szí né szi já ték ere je és a for mai meg ol dá sok bra -
vúr ja ré vén ké pes ha tal mas ér zel mi töl tet tel sû rí te ni a vi tát; mi köz ben a szám adás-
drá ma re to ri kai szint jén (Jós ka do mi nan ci á ját meg hagy va) üt köz te ti a né ze te ket, sor -
so kat, vé le ke dé se ket.

Még sem ezen a pon ton ér vé get a Húsz óra, ha nem hát ra van még né hány ér tel -
me zõ ke retje le net. Jós ka és An ti ka tar ti kus ös  sze csa pá sa után az idõs pa raszt em ber
már idé zett mo no lóg ja jön („örök ké csak a há bo rús ko dás”), mint ha meg erõ sí te né,
hogy a szám adás adok-ka pok lo gi ká já ból nincs ki lé pés, mind egy ki nek mi ben és
mennyi ben van iga za. A film nyi tá nyát tü kör sze rû en meg is mé tel ve kö vet ke zik a gróf
és a ri por ter epi zód ja, mely ben a be ve ze tõ ben el hang zott szkep ti kus té tel („Il lú zió
ked ve sem, min den il lú zió…”) hir te len tá gabb ös  sze füg gés be ke rül.

A han gyá kat must rá ló gróf az em be ri ter mé szet me ta fo rá ja ként tá lal ja a bo lyok
csa tá ját a fi a tal em ber nek („Meg tud ná ma gya ráz ni, mi ért gyû lö lik egy mást? Hi szen
va la men  nyi en han gyák!”), aki azon ban nem nyug szik be le, hogy a ter mé szet és a
tör té ne lem már csak ilyen, örök kön is mét lõ dik, nin csen cél ja és lo gi ká ja, és a nem ke -
vés sé di dak ti kus pár be széd vé gén el lent mond a kel lõ képp meg rö kö nyö dött, jo vi á lis
öreg re ak ci ós nak.
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És itt, ezen a di dak ti kus-di a lek ti kus pon ton jut el a film érv rend sze re a meg gyõ -
zõ dé sek és a meg gyõ zé sek csa tá já nak nyug vó pont já ra. Hi szen mind az öreg pa raszt em -
ber, mind a gróf szö ve ge re to ri kai zá ró jel be ke rült – té zis re és an ti té zis re „ko runk hõ -
se”, az if jú ér tel mi sé gi ad ja meg a vá laszt. Szin té zi se pe dig – ak ció. A fi a tal em ber, aki
a film ele jén azt mond ja, ezt a ri por tot nem tu dom meg ír ni, a tör té net vé gén ki lép a
pas  szív-ok nyo mo zó sze rep bõl, és vál lal ja az ak tív-ér tel me zõ po zí ci ót. A ri port (a film)
el ké szült – ide je le von ni a ta nul sá go kat. 

Tra gé di á kat és bû nö sö ket a há tuk mö gött hagy va (a vét len ál do zat, Ko csis Bé ni ha -
lá la, Var ga ki lé pé se a fa lu ból és a tör té net bõl) a Húsz óra zár la tá ban a ká dá ri konszo -
lidáció jel ké pe ként ke zet fog Ba logh An ti és el nök Jós ka. A szám adásdrá má nak vé ge,
és bár sen ki sem fe lej ti el, mi tör tént (két as  szony néz Jós ká ra fer dén a fa lu ban: Var ga
nén je és Ba logh An ti fe le sé ge), im má ron kö zös az út – a film utol só ké pén nagy to tál ban
lát juk a fa lut, és a nyi tány reg ge li nyüzs gé sé re is fe lel ve, gye rek zsi vaj töl ti be a te ret…

Nem ne héz azt be mu tat ni, mi ként cseng ös  sze Fábri film je a ká dá ri kon szo li dá ció
té te le i vel. Bár a zár lat és a ke re te zés lo gi ká ja egy ér tel mû, a Húsz óra pa ti ka mér le gen
egyen sú lyoz, és pró bál el nök Jós ka fi gu rá ja mel lé más hõ sö ket, más igaz sá go kat is
„fel hoz ni” (Ba logh An ti, Cuha And rás). A négy egy ko ri ba rát és a fa lu tör té ne té ben
meg je le nõ tör té ne lem ví zió azon ban sze lek tív. Mi köz ben az idõ fel bon tá sos lo gi ka
szag ga tott sor rend ben ve ze ti elõ az ese mé nye ket, a két év ti ze det át fo gó tör té ne tet
össze sen négy év, négy idõ met szet rep re zen tál ja. A föld osz tás, 1952, a for ra da lom és
1964 a Húsz óra pil lé rei, ezek ki eme lé sé vel ér ke zünk el a ká dá ri le gi ti má ció ér zé keny,
meg ke rül he tet len – és meg ke rül he tõ – pont ja i hoz. Az ese mé nye ket li ne á ris sor ba ren -
dez ve te hát 1956-ra a film ben rög tön 1964 kö vet ke zik, és eb ben nem pusz tán a nyolc -
éves idõ ug rás fel tû nõ, ha nem a for ra da lom és a rá kö vet ke zõ res ta u rá ció in terp re tá lá -
sa – pon to sab ban ezen in terp re tá ció hi á nyos sá ga és el ma ra dá sa. A film hall gat a for ra -
da lom utá ni meg tor lás ról, de nem hall gat az ávó sok és a sztá li nis ták revansvágyáról és
bos  szú já ról – ezt egé szí ti ki, er re és eb bõl kö vet ke zik Jós ka és An ti szám adá sa. Mind -
ezt azon ban elõ re- és hát ra te kint ve ért het jük meg. A Húsz óra fa lu tör té ne te a föld -
osz tás sal, a ma gyar pa raszt ság év szá za dos ál má nak be tel je sü lé sé vel kez dõ dik, a té e -
szek meg szer ve zé se már mint a mo der ni zá ció kény sze re je le nik meg az öt ve nes évek
leg ele jén, egyidõben az erõ sza kos mo der ni zá ció és az ál lam ha tal mi ter ror tör vény sér -
té se i vel. Jós ka ke mé nyen szem be száll Var gá val és a dik ta tó ri kus párt tit kár Má té val
(„Sze mét em ber let tél te, Sán dor”), ez utób bi meg is fe nye ge ti, hogy Ba logh An ti sor -
sa min den kit el ér het („A szo ci a liz mus épí té se nem karácsonyfaünnepség”). En nek
tük ré ben a for ra da lom hoz a re ak ci ó sok (Kis ko vács fia) lá zí tá sa ve ze tett, bár át té te le sen
ben ne volt az or to dox sztá li nis ták el le ni lá za dás (ami pe dig csak 1956 de cem be ré ig volt
Ká dár ék ve ze tõ té te le), és né hány meg ke se re dett, nem ön tu da tos em ber „el haj lá sa”
(Ba logh An ti). Az ávó sok bos  szú ja eb ben a kon tex tus ban a sztá li nis ták puccs kí sér le -
te ként szem lél he tõ – ha õk vis  sza tér nek, an nak ár tat la nok ha lá la lett vol na a kö vet -
kez mé nye. Jós ka (és az ál ta la rep re zen tál ha tó ká dá ri nép ha ta lom) te hát et tõl a vé res
ha ta lom át vé tel tõl, a to tá lis vis  sza ren de zõ dés tõl men tet te meg az em be re ket. A szám -
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adás-nagy je le net ka tar ti kus ös  sze csa pá sá ban ezek az ér vek ke re ked nek felül. A film -
ben te hát nem je le nik meg a for ra da lom utá ni meg tor lás, csak az, hogy az „el len for -
ra da lom” mek ko ra (élet)veszélyt je len tett az ön tu da tos, be csü le tes kom mu nis ták ra.
A meg tor lás ról va ló hall ga tás, az am né zia a kon szo li dá ció el fo ga dá sá nak fel té te le. Jós ka
sze re pé nek „an te da tá lá sa” pe dig ilyen ér te lem ben in kább két sze rep össze csúsz ta tá -
sá nak ered mé nye, hi szen a for ra da lom elõtt (1952-ben) az el nök Jós ka ál tal kép vi selt
„cent ris ta” sze rep ben a Nagy Im re-fé le párt el len zék re for miz mu sa és az 1956 után ha -
ta lom ra ke rü lõ Ká dár ék kon szo li dá ci ós tö rek vé se ko pí ro zó dik egy más ra. A Húsz óra,
ha át té te le sen is, de le he tõ vé te szi azt a hi po te ti kus in terp re tá ci ót, hogy a ká dá ri kon -
szo li dá ció tu laj don kép pen a Nagy Im re ál tal kép vi selt irány vo nal foly ta tá sa – más esz -
kö zök kel (az egy más el len for du lás, a szám adásdrá ma be szün te té sé vel); Ká dár te hát a
for ra da lom ban is meg je lent tö rek vé se ket pró bál ja si ker re vinni.23 El nök Jós ka sztá li -
nis ta el len sé gei kö zül Var ga Sán dor el hagy ja a fa lut, a párt tit kár Má tét pe dig le vált -
ják, és (mi vel an nak ide jén dip lo ma nél kül emel ték ma gas po zí ci ó ba) to vább kép zés re
kül dik. Aki nincs ve le, az el len sem for dul el nök Jós ka: a fa lu szé lén bé ké ben fo gyaszt -
hat ja méz bõl és ka ka ó ból ál ló reg ge li jét az egy ko ri gróf, a pin ce mé lyén hall gat hat ja a
fran cia san zo no kat az or vos, de még Var ga dél ceg ap ja is büsz kén hir det he ti esz mé it
a kocs má ban – leg fel jebb a pul tos mo so lyog raj ta egyet.

A Húsz óra an nak el le né re sem té tel drá ma, hogy iga zán sze mé lye set alig tu dunk
meg a hõ se i rõl. El nök Jós ka, Ba log An ti, az or vos, a gróf és a ri por ter szin te ma gán -
élet nél kü li fi gu rák – mert a film a szu ve re ni tás, a mo rál és a po li ti kai el kö te le zett ség
kér dé se i re koncentrál.24 A Húsz óra po li ti kai érv rend sze re mel lett nem le het fi gyel men
kí vül hagy ni a po é ti kai-ér zel mi kifejtésmódot sem. A Fábri ál tal kép vi selt ex p resz -
szionista ha gyo mány kont rasz tok ra, nagy je le ne tek re és az erõ tel jes szí né szi já ték ra
épít ke zik – az idõ fel bon tá sos szer kesz tés, az ok nyo mo zó dra ma tur gia és az egy mást
el len pon to zó, egy más sal vi tat ko zó igaz sá gok, sze mé lyes meg gyõ zõ dé sek csa tá ja po é ti -
ka és po li ti ka ös  sze egyez te té sé vel pró bál ja át él he tõ vé ten ni a sors tör té ne te ket. A film
zár la tá ban a kon szo li dá ció el len nem szól már erõs érv – az el be szé lés mód bel sõ lo gi -
ká ja azon ban ép pen az ér vek csa tá já ra épül. A nyug vó pont ról vis  sza te kint ve ös  sze fog -
lal ha tó a tör té net, meg ír ha tó a ri port, kon szo li dá ci ó hoz ve zet a pár be széd. Eré nyei és
gyen ge sé gei együt te sen te szik Fábri Zol tán film jét a hat va nas évek kö ze pé nek fon tos
és kor jel lem zõ al ko tá sá vá.

Az öt ve nes évek ele je a párt be szé dek
ko ra volt a ma gyar film ben – a hat va nas
évek azon ban már a pár be szé dek ko ra. A
ket tõ kö zött egy év ti zed és csak egy be tû
az el té rés – de egy vi lág a kü lönb ség.

23 A Ká dár-mí tosz ilyen ér tel me zé sét rész le te sen (és

egyéb in terp re tá ci ós le he tõ sé gek kel együtt) ki fej ti cik ké -

ben Mink And rás („Ha Ká dár ti tok ban 1956 meg va ló sí tá -

sán dol go zott, ak kor a ma gyar nép, amely el fo gad ta Ká -

dárt, nem árul ta el ’56-ot.”), Mink (2000) 25. p.

24 Té tel drá mát, abszt rakt mo rá lis pél dá za tot egy év ti -

zed del ké sõbb ké szít Fábri, szin tén Sán ta Fe renc írá sa

alap ján (Az ötö dik pe csét).
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BEKE LÁSZLÓ

MA GYAR MÛ VÉ SZET A HAT VA NAS ÉVEK BEN

A ha zai mû vé szet tör té net-írás több ször ös  sze fog lal ta már a hat va nas évek ma gyar mû -
vé sze té nek fõbb tendenciáit,1 kül föld ön is több át te kin tés született,2 most azon ban az
1956-os In té zet sa já tos cél ki tû zé se i re kell te kin tet tel len nünk. Olyan kor szak ról van
szó, mely nek ku ta tá sa mód szer ta ni lag a vis  sza em lé ke zés és a re konst ruk ció ha tár -
mezs gyé jén mo zog – leg alább is az idõ sebb ku ta tó ge ne rá ció szá má ra. A mû vé szet tör -
té ne ti fel dol go zás ezen túl me nõ en több te kin tet ben a köz tör té ne ti ku ta tás sal ana lóg
mód szer ta ni prob lé má kat vet fel, azon ban kö te tünk szem lé le té vel és egyes írá sa i val
összehasonlítva két alap ve tõ el té rés mu tat ko zik. A kö tet egé szé vel szem ben, rész le te -
zõ sok ol da lú ság he lyett egy ta nul mány ban kell meg ra gad nunk az év ti zed lé nye gét,
más fe lõl vi szont nem tér he tünk ki (nem kell ki tér nünk) a vi zu á lis mû vé szet egész ter -
je del mé re, ha nem szi go rúb ban tár sa dal mi-po li ti kai szem pont ból vizs gál hat juk az ese -
mé nye ket és a mû ve ket. Azt hi szem, fö lös le ges hang sú lyoz ni, hogy az idõ szak mû vei
és do ku men tu mai csak 1989–90-tõl kezd ve vál tak va ló ban ku tat ha tó vá, és e te kin tet -
ben egész XX. szá zad ra irá nyu ló mû vé szet tör té net-írá sun kat át szí nez he tik az olyan
ku ta tá sok, ami nõ ket pél dá ul Sasvári Edit foly tat im már évek óta az ún. III/III-as
anyag ban, a „kul tu rá lis el há rí tás” ak tái kö zött vagy kü lön bö zõ párt tör té ne ti és bel -
ügy mi nisz té ri u mi archívumokban.3 És vé gül még egy, fé lig mód szer ta ni, fé lig kon cep -
ci o ná lis meg gon do lás: mi vel Ma gyar or szá gon a po li ti kai-tár sa dal mi rend szer vál tás
töb bé-ke vés bé egy be esett a poszt mo dern for du lat tal, gyak ran elõ for dul, hogy a po li ti -
kai mi nõ sí té sek (kon zer va tív, prog res  szív, jobb, bal stb.) má ra már el vá laszt ha tat la nul
ös  sze ke ve red nek az esz té ti kai-mû vé sze ti ka te gó ri ák kal, mint „mo dern”, „avant gárd”,
„retró” vagy ép pen „posztmo dern”. 

Tel jes sé a ku ta tás ak kor vál na, ha vi zu á lis mû vé sze tek cím alatt együtt tár gyal -
hat nánk a ha gyo má nyos kép zõ mû vé sze ti ágak – fes té szet, szob rá szat, gra fi ka (ezek
mû fa ji ha tá rai ép pen eb ben az idõ szak ban
kez de nek fel bom la ni) – mel lett az épí té sze -
tet, ipar mû vé sze tet és de signt, film mû vé -
sze tet és fo tót, szín há zat, ze nét, tán cot,
sõt iro dal mat, mind ezt kö zép-ke let-eu ró pai
(szo ci a lis ta!) és nyu ga ti mû vé sze ti ös  sze -
füg gés ben. Az idõ szak vé gén már érez he tõ

1 A ki bon ta ko zás (1988); Beke et al. ös  sze áll. (1991); A ma -

gyar neoavantgárd (1998); And rá si et al. (1999) 142–180.

p.; Beke et al. (2002) 338–357. p.; Kovalovszky (2002) 170–

199. p.; Hor doz ha tó mú ze um (2003).

2 Herzogenrath–Lueg hrsg. (1986); Syring hrsg. (1990). 

3 Sasvári (2002) 90. p.; Klaniczay–Sasvári szerk. (2003).
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an nak a „ke let-eu ró pai nyi tás nak” a sze le, me lyet ta lán Willy Brandt kez de mé nye zett,
s amely az „eu ro kom mu niz mus” ha tá sá val is ös  sze füg gött. Meg jegy zen dõ, hogy a hat -
va nas évek ben Ma gyar or szá gon mé dia mû vé szet rõl még nem na gyon le he tett be szél -
ni – 1956-ban in dult el a ma gyar te le ví zió kí sér le ti adá sa, és eb ben az év ben je len tek
meg elõ ször az or szág ban kül föl di mag ne to fo nok. 

Ez az idõ szak egy ér tel mû en 1956-ban kez dõ dik, s leg al kal ma sabb 1973–75 tá ján
be fe jez ni. A pe ri ó dus le ír ha tó úgy is, mint a hi va ta los és a nem hi va ta los mû vé szet
har cá nak, vagy egy sze rûb ben: a prog res  szív mû vé szet sza bad ság har cá nak pe ri ó du sa.
Egy fe lõl a szo ci a lis ta re a liz mus, más fe lõl a mo dern iz mus konf lik tu sa. A he ge mó ni á ra
tö rek võ mar xiz mus ide o ló gi á ja a kü lön bö zõ avant gárd (neoavantgárd, underground,
szub kul tu rá lis, mar gi ná lis stb.) irány za tok kal szem ben. A hi va ta los és a nem hi va ta los
mû vé szet ket tõs sé ge vol ta kép pen fenn ma rad egé szen 1989-ig, a rend szer vál tás kez de -
té ig. A párt irá nyí tás igyek szik a mar xis ta esz té ti ka alap ján áll va kont rol lál ni és irá nyí -
ta ni a kul tú rát és ezen be lül a mû vé sze tet, a Köz pon ti Bi zott ság idõ rõl idõ re ha tá ro -
za to kat bo csát ki, ap pa rá tu sa fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a mû vé sze ti éle tet.
Az MSZP irá nyí tá sa alatt ál ló ál lam ap pa rá tus a kul tu rá lis mi nisz té ri um meg fe le lõ
ügy osz tá lya in (kép zõ mû vé sze ti, mú ze u mi), il let ve a ta nács rend szer kul tu rá lis osz tá -
lya in ke resz tül be avat ko zik a mû vé szek te vé keny sé gé be is. A mû vé szek leg fon to sabb
szer ve ze te a Ma gyar Nép köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap ja (úgy is mint mun kál ta tó), il -
let ve ez zel át fe dés ben a Ma gyar Kép zõ- és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge, en nek if jú sá gi
szek ci ó ja a Fi a tal Mû vé szek Stú di ó ja, amely au to ma ti ku san biz to sít ja a mo no po li zált
mû vé sze ti fel sõ ok ta tás (Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la, Ma gyar Ipar mû vé sze ti Fõ is -
ko la) fe lõl az után pót lást a szer ve zett mû vész tár sa da lom ba, és amely éves tár la ta i val –
és túl be csült au to nó mi á já val – a kul túr po li ti kai gé pe zet ben idõn ként ki sebb za va ro kat
kelt. Az Alap hoz ki vi te le zõ mû he lyek és mû ter mek, va la mint ke res ke del mi/ter jesz tõ
in téz mé nyek csat la koz nak, ilyen a ke res ke del mi ügy nök há ló za tot is mû köd te tõ Kép -
csar nok Vál la lat, vagy ké sõbb az Ipar mû vé sze ti Vál la lat, il let ve a köz té ri mun ká kat el -
osz tó, ál la mi vá sár lá so kat szer ve zõ és ki ál lí tá sok ren de zé se kor cen zo ri sze re pet ját -
szó Lek to rá tus. Az ál la mi me ce na tú rá nak két jel leg ze tes tí pu sa ala kult ki: az ún. „két -
mil li ós” vá sár lá sok (éven te egy szer a Mû ve lõ dé sügyi Mi nisz té ri um a mú ze u mok szá -
má ra vá sá rolt kor társ mû ve ket) és a „két ez re lék” (a ren de let sze rint min den ál la mi
be ru há zás/épít ke zés költ ség ve tés ének két ez re lé két kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok ra kel -
lett for dí ta ni). 

A hat va nas évek má so dik fe lé tõl egy re gya ko rib bak a vi dé ki (nyá ri) mû vész te le -
pek, vagy egy-egy he lyi sa já tos ság ra, mû vé sze ti tech ni ká ra vagy tech no ló gi á ra épü lõ
szimpóziumok (hód me zõ vá sár he lyi mû vész te lep, bony há di zo mánc gyár, vil lá nyi kõ -
szob rász szimpózium stb.), me lyek a het ve nes évek re va ló sá gos moz ga lom má nõt tek.

A kö zön ség kap cso la tok te kin te té ben el sõd le ges sze re pet ját szó ki ál lí tá sok in téz -
mény rend sze ré nek hi e rar chi á ja csú csán a „Ki ál lí tá si In téz mé nyek – Mû csar nok” ál lott
(mi u tán 1959-ben a Nem ze ti Sza lont le bon tot ták). A Mû csar nok hoz tar to zott az Ernst
Mú ze um és né hány ki sebb kiállítóterem. A Mû csar nok ban ren dez ték a nagy „or szá gos”
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és a rep re zen ta tív kül föl di ki ál lí tá so kat (utób bi a kat a Kul tu rá lis Kap cso la tok In té ze te
köz re mû kö dé sé vel). Idõn ként a mú ze u mok is ren dez tek kor társ mû vé sze ti ki ál lí tá so -
kat. A tár la to kat ren de zõ kü lön bö zõ fõ vá ro si és vi dé ki kul túr há zak még a hi va ta los, az
egyes vál la la ti vagy kol lé gi u mi dísz ter mek, klu bok már az al ter na tív in téz mény rend -
szer hez tar toz tak, bi zo nyos ma gán la kás ok ról, mû ter mek rõl nem is be szél ve. Sa já tos
kul tu rá lis sza lon nak szá mí tott Petri-Galla Pál la ká sa a Vécsey ut cá ban, mû vé sze ti ön -
kép zõ kör volt a „Zug lói kör” Mol nár Sán dor fes tõ mû vész lakásán,4 és pa ra dox „nyílt
ma gán mû te rem nek” szá mí tott Galántai György balatonboglári bér le mé nye, a het ve nes
évek ele ji hí res „ká pol na tár la tok” hely szí ne. Ma gán ga lé ria, mû ke res ke de lem eb ben az
idõ szak ban nem lé te zett. Kül föl di ki ál lí tás ra alig nyílt mód, hi szen az uta zá si le he tõ sé -
gek is meg szûn tek a „kon szo li dá ció” után.

4 And rá si (1991).
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A kri ti kai élet fó ru mai ugyan csak cent ra li zál tak vol tak. Két mû vé sze ti könyv ki -
adó mû kö dött (a Ki adói Fõ igaz ga tó ság el len õr zé sé vel), a Kép zõ mû vé sze ti és a Cor vi na.
Egy fo lyó irat, a Mû vé szet tu dó sí tott az ak tu a li tá sok ról, no ha mind vé gig igény mu tat -
ko zott leg alább egy kép zõ mû vé sze ti he ti lap ra (vol ta kép pen még ma is!). Kri ti kák, rö -
vi debb mû vé sze ti írá sok azon ban rend sze re sen je len tek meg a há rom-négy ve ze tõ na -
pi lap ban, va la mint a bu da pes ti és vi dé ki kul tu rá lis fo lyó irat ok ban. A Nagy vi lág kö zöl te
elõ ször köz vet le nül az 1956-os for ra da lom elõtt, majd 1957-tõl Kas sák La jos és Pán Im re
mo dern mû vé sze ti irány za to kat be mu ta tó sorozatát.5 A hat va nas évek ben a mû vé sze -
tet be fo lyá so ló leg je len tõ sebb köny vek so rát Hans Sedlmayrtól A mo dern mû vé szet
bál vá nyai kezdi.6 Elõ sza vá ban az egy ko ri avant gar dis ta, Bortnyik Sán dor a szo ci a lis -
ta re a liz mus plat form já ról mél tá nyol ja, hogy a ne ves mû vé szet tör té nész el íté li a mo dern
mû vé sze tet. 1964-ben egy ta nul mány kö tet ere jé ig Roger Garaudy „part ta lan re a liz mus”-
kon cep ci ó ját kel lett „helyretenni”.7 Hos  szas hu za vo na elõz te meg Luk ács György esz -
té ti ká já nak ma gyar nyel vû kiadását,8 me lyet ugyan a gya kor ló mû vé szek nem na gyon
for gat tak (élt még az or to dox kultúrpolitikus Luk ács ne ga tív em lé ke), azon ban a fi a -
tal esz té ták ra és mû vé szet tör té né szek re az új don ság ere jé vel ha tott. A nyu ga ti kor társ
mû vé sze ti irány za tok ról csak Her bert Read két köny vé bõl le he tett sok ol da lú tá jé koz -
ta tást kapni,9 majd a tör té ne ti iz mu sok ról Mario de Micheli vol ta kép pen egy ér tel mû en
bal ol da li összefoglalójából.10 A ma gyar mû vé szet rõl elõ ször Né meth La jos írt a mo -
dern tö rek vé se ket el is me rõ át te kin tést.11

A kor szak ban va ló ide o ló gia, kul túr po li ti kai vagy akár szo ci o ló gi ai el iga zo dás -
ban lát szó lag se gít a so kat em le ge tett „3 T”, Aczél György szel le mes ke dõ jel sza va.
Esze rint „tûr ni, til ta ni, tá mo gat ni” kel lett a mû vé sze ket: tá mo gat ni a szo ci a lis ta re a lis -
tá kat, akik bõl va ló di szo ci a lis ta ta lán ma xi mum húsz-har minc le he tett, til ta ni a rend -
szer el len sé ge it, a fa sisz tá kat, a köz sze mé rem sér tõ ket stb. (két-há rom fõ?), vé gül „tûr -
ni” az ös  szes töb bit – a mint egy öt ezer bõl. 

A „meg tûr tek nek” el vi leg egyet len le he tõ sé gük volt a ki ál lí tás ra: ki bé rel het ték
a bu da pes ti Fé nyes Adolf Ter met – eset leg ma xi mum há rom na pos mû te rem-be mu ta -
tót ren dez het tek, pla kát és egyéb nyom tat vá nyok nél kül. Va ló já ban a há rom ka te gó ria
in kább vis  sza élé sek re, ha tal mas ko dá sok ra adott al kal mat, sem mint elv sze rû in téz ke -
dé sek re. A ki ál lí tá si le he tõ sé ge ket il le tõ en meg kell gon dol nunk, hogy az idõ szak ban
mint egy há rom-öt ezer ak tív kép zõ- és ipar mû vés  szel szá mol ha tunk. Kö zü lük né hány
szá zan te kint he tõk mo dern nek (prog res  szív nek, avant gárd nak). 

Mi nél konk ré tabb tar tal mi és sti lisz -
ti kai kér dé sek ben kel lett ál lást fog lal nia
a ha ta lom kép vi se lõ i nek, an nál bi zony ta la -
nab bak, gya nak vób bak és el uta sí tób bak vol -
tak. Vi szony lag kön  nyen ös  sze le het ne ál -
lí ta ni a ta bu té mák lis tá ját (a szov jet had se -
reg ma gyar or szá gi je len lé te, az 1956-os
ese mé nyek po zi tív meg íté lé se, a párt ál lás -

5 Kassák–Pán (2003).

6 Sedlmayr (1960).

7 Garaudy (1964).

8 Luk ács (1965).

9 Read (1965, 1968).

10 Micheli (1969).

11 Né meth (1968).
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fog la lá sok vagy a mar xiz mus bí rá la ta, fa sisz ta el vek nép sze rû sí té se, zsi dó kér dés, val -
lá si pro pa gan da, por no grá fia, Tri a non stb.), de még a hi va ta los kri ti ká ban sem volt
ma ra dék ta lan egyet ér tés bi zo nyos nyu ga ti „pol gá ri” – „kri ti kai re a lis ta”, „for ma lis ta”
vagy ép pen „el len sé ges” mû vé sze ti stb. – áram la tok meg íté lé sé ben. Sa ját em lé ke im bõl
hí vom elõ, hogy 1973-ban egy „sza bad párt nap”-sze rû el iga zí tá son az elõ adó az abszt -
rakt mû vé sze tet még min dig ve szé lyes nek nyil vá ní tot ta, egy je len tõs mû gyûj tõnk
ugyan eb ben az idõ ben párt kö rök ben a konst ruk ti viz mus szo ci a lis ta vol tát és kor sze -
rû sé gét pro pagálta.12 A hat va nas évek ben meg je le nõ mû vé sze ti irány za to kat te hát
akár egy ve szé lyes sé gi ská lán is el he lyez het jük: to vább ra is „mainstreamnek” bi zo -
nyult a re a liz mus (és an nak szo ci a lis ta vál to za ta), va la mint a „poszt imp res  szi o nis ta”
„lát vány fes té szet”, me lyek hez ké pest az 1957-es Ta va szi Tár la ton még min dig az
abszt rakt mû vé szet és a szür re a liz mus vol t a leg prog res  szí veb b. A kul túr po li ti ka nem
te kin tet te õket el len sé ges nek, csu pán for ma lis tá nak, épp úgy, mint va la mi vel ké sõbb
a szürnaturalizmust, a lí rai és a geo met ri kus abszt rak ci ót, op artot vagy új konst ruk ti -
viz must. (A nonfiguráció kü lön bö zõ vál to za ta it az ipar mû vé szet ben, de ko ra tív mû vé -
sze tek ben stb. dí szí tés ként el fo gad ha tó nak tar tot ták.) A hat va nas évek kö ze pé tõl
kezd ve ra di ká li sabb irány za tok is je lent kez tek, így min de nek elõtt a hap pe ning, az
akcionizmus, a pop art és a Flu xus, me lyek „ter mé sze te sen” szin te min den al ka lom -
kor a be til tást koc káz tat ták. Ami a pop artot il le ti, a ró la szó ló ha zai vi ták fur csa mó -
don egy be es tek a fo gyasz tói tár sa da lom szo ci a lis ta bí rá la tá val, a ma gyar gaz da sá gi
élet be óva to san be ve ze tett „új gaz da sá gi me cha niz mus sal” (lásd még „fri zsi der szo ci -
a liz mus”) és bi zo nyos kul túr po li ti kai el kép ze lé sek – „a szo ci a liz mus ban a kul tú ra nem
áru” – las sú mó do su lá sá val, a kul tú ra ket tõs ter mé sze té nek „fel is me ré sé vel” (rész ben
áru, rész ben nem áru). A pop art és a hap pe ning nyo má ban fel lé põ kon cep tu á lis mû -
vé szet tel és egy se reg ro kon kí sér le ti irány zat tal – ex pe ri men tá lis köl té szet, mail art,
objektmû vé szet, body art, land art, kép zõ mû vé sze ti fo tó hasz ná lat, hiperrealizmus
stb. – ha son ló volt a hely zet. Más mû vé sze ti ágak kal, a film mel, a ze né vel, a szín ház zal
sem ki vé te lez tek. Mind ezek a meg gon do lá sok in di rekt mó don bi zo nyít ják, men  nyi re
gyü möl csö zõ együtt  mû kö dé sek ala kul hat tak ki az avant gárd mû vé sze ti irány za tok és
a de mok ra ti kus po li ti kai el len zék kép vi se lõi közt a hat va nas évek má so dik fe lé tõl
kezd ve (egé szen a nyolc va nas évek vé gé ig). 

1956
Al ko tás he lyett dest ruk ció: a bu da pes ti Sztá lin-szo bor (Mikus Sán dor) le dön té se 1956.
ok tó ber 23. es té jén jel zi szim bo li ku san egy le het sé ges új kor szak kez de tét és a szo ci -
a lis ta re a liz mus bu ká sá nak lehetõségét.13 A fel vo nu lá si út vo na lat a ta lap zat ról el tá vo -
lít ha tat lan ma rad vá nyok mi att Csiz ma tér nek ke resz te lik át. A „te te met” el von tat ják
a Blaha Luj za té rig, a nép meg pró bál be lõ -
le ki sebb-na gyobb da ra bo kat le tör ni, és
szu ve nír ként ha za vin ni. Meg kez dõ dik a for -

12 Lásd még Ha rasz ti (1980).

13 Pótó (1989) 71–98. p.; Beke (1992) 275–284. p.
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ra dal mi mí tosz- és le gen dá ri um kép zõ dés, fenn ma rad a lyu kas zász ló a for ra da lom jel -
kép rend sze ré nek leg ha tá so sabb da rab ja ként. Er dély Mik lós és tár sai az Író szö vet ség
tá mo ga tá sá val meg ren de zik az Õri zet len pénz az ut cán cí mû ak ci ót, me lyet Er dély
ké sõbb mû al ko tás nak tekint.14 A for ra dal mi folk lór ele me i ként az ut cá kon kü lö nös
graffitik és „assemblage”-ok je len nek meg. So ká ig – kü lö nö sen a rep res  szió és kon szo -
li dá ció idõ sza ká ban – azt hit tük, hogy a for ra da lom nap ja i ban s a kö vet ke zõ hó na pok -
ban a mû vé szek nek nem ma radt ener gi á juk az al ko tás ra, ez azon ban té ve dés nek bi -
zo nyult. Baranyay And rás, Ma jor Já nos, Papp Osz kár, Vaj da Jú lia és má sok hely szí ni
em lé ke ik alap ján az ese mé nyek kel szin te egy idõ ben ké szí tet tek raj zo kat és fest mé -
nye ket. Más és más iko nog rá fi ai cso por tot al kot nak a ké sõb bi vis  sza em lé ke zé sek és
hommage-ok (kü lö nö sen a rej tett uta lá sok: Vilt Ti bor tól A ken ta ur ha lá la, 1956;
Lossonczy Ta más Tisz tí tó vi ha ra, 1961–62; Kon dor Bé la dip lo ma mun ká ja, a Dó zsa-
réz karc so ro zat, 1956–57), a kül föld re sza kadt ma gya rok meg em lé ke zé sei (Szalay La -
jos, Nagy Éva) vagy a kül föl di mû vé szek szo li da ri tás nyil vá ní tá sai (Fautrier, Miotte,

Arrabal, Cocteau, Ko kosch ka stb.15 Az „el -
len for ra da lom ál do za ta i nak” ál lí tott ké -
sõb bi em lék mû vek ugyan csak kü lön ka te -
gó ri át al kot nak.16

14 Bo ros (2001) 46–51. p.

15 Lásd még Fotók, rajzok… (2003).

16 Lásd még Bo ros (1997).
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1957
Az év leg fon to sabb (és leg el lent mon dá so sabb) ese mé nye a Ta va szi Tár lat a Mû csar -
nok ban. A mû vé szet tör té nész szak ma kol lek tív em lé ke ze te úgy tar tot ta nyil ván mint
a sza bad ság, az eny hü lés kü lö nös meg nyil vá nu lá sát, azon ban a negy ven éves év for du ló
al kal má ból meg kí sé relt re konst ruk ció alap ján ez a vé le mény túl zás nak bi zo  nyult. A
fõ ren de zõ Makrisz Agamemnon gö rög emig ráns szob rász mû vész volt, és a mû vé szek -
nek „jo guk volt” négy cso port ra oszol va sa ját ma gu kat zsû riz ni. Né hány név a négy
„vizs gá ló bi zott ság ból”: A) Ék Sán dor, Kisfaludi Strobl Zsig mond; B) Bernáth Au rél,
Szõnyi Ist ván, Pátzay Pál; C) Domanovszky End re, Barcsay Je nõ; D) Korniss De zsõ,
Gyarmathy Ti ha mér, Vilt Ti bor (utób bi ak az „absztraktok”). Több fi a tal is sze re pelt e
bi zott sá gok ban, mint Csernus Ti bor (A), Segesdy György (C), Me gye ri Bar na (D).
Aczél György a Ta va szi Tár lat ról har minc év vel ké sõbb úgy nyi lat ko zott, hogy már ez
a ki ál lí tás is a stí lus plu ra liz mus he lyes sé gét igazolta.17

Szá mos mû vész ke rül bör tön be vagy in ter ná ló tá bor ba a meg tor lá sok so rán (Vilt
Ti bor, Karátson Gá bor, Kováts Al bert, Bí ró La jos), és na gyon so kan hagy ják el – oly  -
kor örök re – az or szá got. Az egyik leg fon -
to sabb dis  szi dens Bá lint End re, aki Pá rizs  - 17 Luzsica (1994) 199–205. p.; Frank (1996), 67–118. p.
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ERDÉLY MIKLÓS: Õrizetlen pénz az utcán, 1956



ban hoz za lét re nagy je len tõ sé gû fo tó mon tázs-so ro za tát és Bib lia-il luszt rá ci ó it. A leg -
fon to sabb esz me rend szer, mel  lyel Pá rizs ban meg is mer ked het: az eg zisz ten ci a liz mus.

Meg ala pul a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, egy elõ re a volt Kú ria épü le té ben.
A Nagy vi lág foly ta tá sok ban köz li Kas sák La jos és Pán Im re mû vé sze ti iz mu so -

kat be mu ta tó so ro za tát. 
Csernus Ti bor meg fes ti az Új pes ti Dunapartot, mely gu be rá ló alak ja i val elõ re lé -

pés – leg alább is „pes  szi mis ta élet ér zés ét” te kint ve – a két év vel ko ráb bi A há rom lek -
tor hoz ké pest, egy szer smind a ké sõb bi szürnaturalista stí lus elõ já té ka. 

1958
Nagy Im re és tár sa i nak ki vég zé sé vel egy azon év ben az MSZMP Mû ve lõ dés po li ti kai
irány el vei az iro da lom ban Jó zsef At ti lát, a ze né ben Bar tók Bé lát, a fes té szet ben Der -
kovits Gyu lát tû zik a szo ci a lis ta mû vé szet zász la já ra, ami né mi „el moz du lást” je lent
az öt ve nes évek ben han goz ta tott Hor váth Már ton-fé le „Lo bo gónk Pe tõ fi” jel szó hoz
ké pest. 

A moszk vai nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá son mint egy két száz (!) ma gyar
mû vész vesz részt.

Meg ala kul a Ma gyar Te le ví zió, lét re jön a Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja.
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BORSOS MIKLÓS: Fekete torzó, 1957, Magyar Nemzeti Galéria



1959
A VII. Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Ki ál lí tás (Mû csar nok) ka ta ló gu sá ban Ara di Nó ra, a
mi nisz té ri um kép zõ mû vé sze ti osz tá lyá nak ve ze tõ je ar ról be szél, hogy a Ta va szi Tár -
lat még „le súj tó mó don ta nús ko dott a kép zõ mû vé szet ben ural ko dó esz mei zûr za var -
ról és az al ko tó kedv meg tor pa ná sá ról”. Most vi szont „a mód szer[beli] és a for mai bi -
zony ta lan sá got fo ko za to san fel vált ják a szo ci a lis ta re a liz mus  újabb ered mé nyei, az
érett, ma ra dan dó ér té kû szo ci a lis ta re a lis ta alkotások”.18

18 Idé zi Luzsicza (1994) 202. p.
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BARTA LAJOS: Tavasz, 1958, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum
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KORNISS DEZSÕ: Kalligráfia, 1959, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

VAJDA JÚLIA: Erdõ, 1960, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum



Ugyan csak a Mû csar nok ban ren de zik a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria anya gá ból az
Al föld a fes té szet ben cí mû ki ál lí tást. Ez úton is foly ta tó dik a vi ta a „né pi e sek” és az
„ur bá nu sok” kö zött.

Le bont ják a Nem ze ti Sza lont. 
Meg ala kul a fi a tal film mû vé szek al ko tó mû he lye, a Ba lázs Bé la Stú dió. 

1960
Gagarin szov jet ûr ha jós a vi lág ûr ben (lásd még Kon dor Bé la: A mû tü csök fel bo csá tá sa,
1958). Kon dor a Fé nyes Adolf Te rem ben ál lít ki.

Fran cia mû vé sze ti könyv ki ál lí tás nyílik Bu da pes ten.
Meg je le nik ma gya rul Hans Sedlmayr köny ve, A mo dern mû vé szet bál vá nyai.
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LOSSONCZY TAMÁS: Tisztító nagy vihar, 1961, Magyar Nemzeti Galéria



1961 
Ber lin ben fel épül a Fal. Az Új Írás cí mû fo lyó irat a re a liz mus ról in dít vi tát, mely nek
fõ sze rep lõ jét, Né meth La jost el ma rasz tal ják „mo der nis ta” fel fo gá sa mi att. 

Az Ernst mú ze um be li Stú dió-ki ál lí tás ka ta ló gu sá ban ol vas hat juk: „Lát tat ni akar -
juk a ko hász-mun ka di na mi ká já ban a he ro iz must.”19

1962
A Mû csar nok ban ki ál lít Martyn Fe renc, Schaár Er zsé bet, Maurer Dó ra és Pász tor
Gá bor. 

1963
Am nesz ti á ban ré sze sül a be bör tön zött ér tel mi ség leg na gyobb ré sze.

1963 és 1966 kö zött a fi a tal avant gar dis ta fes tõk csak nem mind egyi ke fran cia lí -
rai abszt rakt ha tá son esik át (Deim Pál, Bak Im re, Keserü Ilo na, Mol nár Sán dor,
Nádler Ist ván, Tót End re, Hor to bá gyi End re, Attalai Gá bor stb.).

Be mu tat ják Jancsó Mik lós Ol dás és
kö tés cí mû film jét, mely ben Bar tók Al leg ro19 Idé zi Frank (1996) 90. p.
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CSERNUS TIBOR: Lehel téri piac, 1962, Magyar Nemzeti Galéria



barbarója és a Csohány Fe renc ala kí tot ta né pi es szob rász egy aránt a „tisz ta for rás ból”
jel ké pi ség kép vi se lõ je, de sze re pel a film ben egy da da is ta film ve tí tés is, vad dob szó ló
kí sé re té ben.

A Stú dió-ki ál lí tá son Lakner Lász ló és Kon dor Bé la mû vei is sze re pel nek.

1964
Meg je le nik Roger Garaudy Part ta lan re a liz mu sa ma gya rul, Aragon elõ sza vá val, Ernst
Fischer, Mes ter há zi La jos és má sok ta nul má nya i nak kíséretében.20 A szer zõ ná lunk
még min dig azért ré sze sül meg ro vás ban, mert min den kit re a lis tá nak ne vez, akit jó
mû vész nek tart, Pi cas sót is be le ért ve. 

Vi rág ko rát éli az a stí lus, mely nek el sõ je lei már az öt ve nes évek vé gén érez he tõk,
s melynek ta nul sá ga it Perneczky Gé za 1966-ban nagy ta nul mány ban fog lal ja ös  sze: a
szürnaturalizmus.21 A Bernáth-féle poszt imp res  szi o niz mus ta pasz ta la ta it öt vö zi Max
Ernst szür re a liz mu sá val és a leg kü lön fé lébb fakturális meg ol dá sok kal Csernus Ti -
bor, Lakner Lász ló, Gyé mánt Lász ló, Sza bó
Ákos, Al tor jai Sán dor, Korga György, Kóka
Fe renc, Mé hes Lász ló. Az Ernst mú ze um -

20 Garaudy (1964).

21 Perneczky (1969). 
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MAURER DÓRA: Pompeji romkert, 1964, Magyar Nemzeti Galéria



be li Stú dió-ki ál lí tá son töb ben sze re pel nek kö zü lük. (Raj tuk kí vül még Maurer Dó ra,
Keserü Ilo na, Karátson Gá bor, Deim Pál, Mol nár Sán dor, Ma jor Já nos.)

A ve len cei Bi en ná lén egy szer re van je len az ame ri kai pop art (Rauschenberg) és
a szov jet szo ci a lis ta re a liz mus (Zsilinszkij: A Szov jet unió tor nász csa pa ta).

Csontváry-kiállítás nyí lik a szé kes fe hér vá ri Csók Ist ván Ga lé ri á ban és Szent end -
rei mû vé szet az Ist ván Ki rály Mú ze um ban.

1965
Fon tos köny vek je len nek meg: a kul túr po li ti ká val „kü lönb ékét kö tõ” mar xis ta Luk ács
György tõl Az esz té ti kum sa já tos sá ga há rom kö te te, va la mint Her bert Read A mo dern
fes té sze te. (A mo dern szob rá szat csak há rom év vel ké sõbb követi).22 A cen zú ra fel te -
he tõ leg nem is gya nít ja, hogy Sir Read egyi de jû leg je len tõs an gol anar chis ta te o re ti kus. 

Be mu tat ják Jancsó Mik lós Sze gény le gé nyek cí mû film jét.

1966
Új tö rek vé sek 66 – Fi a tal fes tõk be mu ta tó ja a Fe ri he gyi re pü lõ té ren, a Ma lév KISZ-

klub já  ban (Bak Im re, Bartl Jó zsef, Csík Ist -
ván, Deim Pál, Ga lam bos Ta más, Hor to -22 Read (1965, 1968).
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LAKNER LÁSZLÓ: Engedelmesen, 1966, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum 



bá gyi End re, Kó sza Sipos Lász ló, Lakner Lász ló, Mol nár Sán dor, Nádler Ist ván, Si mon
Ba lázs). A ki ál lí tást be tilt ják.

Le zaj lik az el sõ ma gyar or szá gi hap pe ning egy ma gán ház pin cé jé ben: Az ebéd (In
memoriam Ba tu kán), ren de zõi Altorjay Sán dor és Szentjóby Tamás.23 Ugyan ez év

de cem be ré ben egy má sik kö ve ti: az Arany va sár nap (Er dély Mik lós és Altorjay). A két
hap pe ning a hoz zánk is be szi vár gó pop art, hap pe ning és Flu xus irány za tok ha tá sa i nak
ere dõ je, mely hez ze nei ol dal ról Dr. Végh Lász ló rönt gen or vos is csat la ko zik. Er dély
Mik lós Mon tázs-éh ség cí mû ta nul má nya ugyan eb bõl a szel le mi ség bõl táp lál ko zik, de
a het ve nes évek re is elõremutat.24 Szentjóby egyes objektjei, pél dá ul az Új mér ték egy -
ség (1965) a koncept vagy a processz artot is elõ le ge zik.

A Mû csar nok ban ki ál lít egy rö vid éle tû cso port, mely vál lal ja a szo ci a lis ta re a liz -
must: a Ki len cek.

23 [Altorjay] (1968). 

24 Er dély (1966).
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MÉHES LÁSZLÓ: Palánk, 1967, Magyar Nemzeti Galéria



1967
A nyolc van éves Kas sák La jos né hány hó nap pal ha lá la elõtt „ön költ sé ges” ki ál lí tást
ren dez a Fé nyes Adolf Te rem ben.

A Stú dió-ki ál lí tá son sze re pel töb bek kö zött Altorjai Sán dor Sül  lyed jek fel fe lé cí -
mû ha tal mas fes tett és kollázsolt ké pe, me lyet most til ta nak be elõ ször (nem egé szen
vi lá gos, hogy mi ért: an ti sze mi tiz mus? ci o niz mus? más okok?), de el tá vo lí ta ni nem tud -
ják, csak le ta kar ni, így min den ki meg néz he ti.

A Mû csar nok ban Hen ry Moore szob ra it, majd Pi cas so gra fi ká it ál lít ják ki.

1968 
A hat va nas évek vé gé re a Ma gyar Te le ví zió kép zõ mû vé sze ti mû so ra (Papp Gá bor mû -
vé szet tör té nész szer kesz té sé ben) je len tõs vé le mény for má ló té nye zõ vé vá lik. A TV Ga -
lé ri á ja a Nagy kör úton ut cá ról be jö võ kö zön ség elõtt for gat.

A Mû csar nok nagy ki ál lí tá sai: Victor Vasarely, Marc Cha gall, A mo dern bel ga
mû vé szet 45 éve. 

Meg je le nik Né meth La jos Mo dern ma gyar mû vé szet cí mû könyve,25 a kor társ
mû vé sze tet tör té ne ti ös  sze füg gés ben tár -
gya ló el sõ je len tõs át te kin tés. 25 Né meth (1968).
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HENCZE TAMÁS: Dinamikus struktúra, 1968, Magyar Nemzeti Galéria



A nyu ga ti di ák moz gal mak és kü lö nö sen a má ju si pá ri zsi za var gá sok Ma gyar or -
szá gon is érez te tik ha tá su kat.

Au gusz tus 20–21-én a Var sói Szer zõ dés tag ál la ma i nak csa pa tai „se gít ség nyúj tás”
cí mén be vo nul nak Cseh szlo vá ki á ba. Az ese mé nyek kap csán szá mos avant gar dis ta mû
szü le tik (Lakner Lász ló: A 68-as pá ri zsi for ra da lom em lék mû ve, il let ve Szentjóby Ta más:
Prá gai rá dió, 1968, ak ci ók a balatonboglári ká pol na tár la tok al kal má ból 1972-ben stb.).

De cem ber ben Sinkovits Pé ter mû vé szet tör té nész meg ren de zi az el sõ Ipar terv-ki -
ál lí tást, a ha son ne vû épí té sze ti ter ve zõ in té zet dísz ter mé ben (Bak Im re, Frey Krisz ti án,
Hencze Ta más, Jovánovics György, Keserü Ilo na, Kon koly Gyu la, Lakner Lász ló, Mol nár
Sán dor, Nádler Ist ván, Siskov Ludmil, Tót End re). A részt ve võk az ak tu á lis mû vé sze ti
irány za to kat kép vi se lik: shaped canvas, colorfield painting, informel, új konst ruk ti viz -
mus, pop art, assemblage, arte povera stb. Az „ipar ter ve sek” szép szám mal kép vi sel -

tet ték ma gu kat már az ak tu á lis Stú dió-ki ál lí tá son is (Lakner, Bak, Keserü, Mol nár,
Nádler, Tót). 

A „tá mo ga tott” és a „tûrt” ka te gó ri ák ha tár mezs gyé jén mû kö dõ mû vé szek egyi ke,
Barcsay Je nõ meg va ló sít ja mo nu men tá lis mû vét, a Szent end rei mo za i kot. Az Ernst
Mú ze um ban meg ren de zett Tex til Fa li kép ’68 cí mû ki ál lí tá son fel lép az az ipar mû vész
ge ne rá ció (Attalai Gá bor, Gecser Luj za, Sze nes Zsu zsa, Szilvitzky Mar git és má sok),
mely mint egy szál lás csi ná ló já vá vá lik né hány a „ma gas” mû vé szet ben nem to le rált
avant gárd irány zat nak.

1968. ok tó ber 2-án Neuillyben meg hal Marcel Duchamp, de Ma gyar or szá gon sen -
ki nem ve szi ész re.
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SISKOV LUDMIL: Cím nélkül, 1969 körül, magántulajdon



1969
A mint egy negy ven-öt ven ta got szám lá ló új mû vész ge ne rá ció nagy ál ta lá nos ság ban
két ten den cia, a szi go rúbb (konst ruk tív) és az anar chi ku sabb (hap pe ning, ak ció) fel -
fo gás men tén po la ri zá ló dik, egy re több ki sebb-na gyobb ki ál lí tást ren dez Bu da pes ten
és vi dé ken. Ilye nek a KFKI (Köz pon ti Fi zi kai Ku ta tó In té zet) klub já nak ki ál lí tá sai
(„ipar ter ve sek”) és a Prog res  szív tö rek vé sû mû vé szek a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz -
pont ban (be lõ lük lesz nek a Szürenon-csoport részt ve või, akik a Kas sák La jos Mû ve -
lõ dé si Ház ban ál lí ta nak ki: Bocz Gyu la, Csutoros Sán dor, Haraszty Ist ván, Ha ris Lász -
ló, Ilyés Ist ván, Karátson Gá bor, Paizs Lász ló, Pauer Gyu la, Prutkai Pé ter, Türk Pé ter,
Ve res Pál, Zeisel Mag da. Ve ze tõ jûk, Csáji At ti la kon cep ci ó ja sze rint a szür re a liz must
kell meg õriz ve meg ta gad ni a nonfiguráció irá nyá ban). Bencsik Ist ván, Keserü Ilo na és
Ma jor Já nos a Fé nyes Adolf Te rem ben ál lít ki. A No 1 cso port az Ál lat kert orosz lán -
bar lang já ban ren dez tár la tot (Cerovszki Iván, De ák Lász ló, Haász Ist ván, Ha ris Lász ló,

Kecs ke mé ti Kál mán, Kovásznai György, Lisziák Elek, Or vos And rás, Prutkai György,
Szeift Bé la, Szemadám György stb. – utób bi ek kor ál lat ápo ló ként dol go zik az Ál lat -
kert ben). A cso port hoz tar to zik még Bocz Gyu la, Dombay Gyõ zõ, Ju hász Sán dor, El
Kazovszkij, Mol nár Pé ter és má sok.

Meg is mét lõ dik az Ipar terv-ki ál lí tás, az elõ zõ évi ek mel lett újabb ki ál lí tók kal:
Baranyay And rás, Ma jor Já nos, Mé hes Lász ló, Szentjóby Ta más (Új mér ték egy ség,
1965, Hülõ víz, 1968). Ve lük meg je le nik a hiperrealizmus és a re a lis ta mû vé szet né hány
újabb vál to za ta. Ma jor Já nos fo tót és szö ve get kom bi ná ló kon cep tu á lis mun ká ja iro ni -
ku san mu tat ja be a XX. szá zad ma gyar–nem zet kö zi prob le ma ti ká ját (Ku bis ta La jos).
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PAUER GYULA: Pszeudo I, 1970, Magyar Nemzeti Galéria



Szentjóby, Mé hes és Er dély a ki ál lí tás kí sé rõ ren dez vé nye i ként hap pe nin ge ket, ak ci -
ó kat ren dez nek. A két Ipar terv-ki ál lí tást és az ese mé nye ket a Do ku men tum cí mû ki -
ad vány fog lal ja ös  sze 1970-ben, mely ki vált ja a ha tó sá gok rosszallását.26

Az év egyik leg je len tõ sebb egyé ni tel je sít mé nye a ko rábbi non fi gu ra tív szob rász,
Pauer Gyu la Pszeudo-koncepciójának ki dol go zá sa. Kü lön bö zõ illúzionisztikus fe lü le -
tû tár gyak mel lett ha tal mas pszeudófelületet hoz lét re a vil lá nyi kõ fej tõ szik la fa lán.
Vil lány ban kõ szob rá sza ti szimpózium ala kul, ahol a kö vet ke zõ né hány év ben szá mos
je len tõs mun ka szü le tik (Keserü Ilo na, Bocz Gyu la, Gu lyás Gyu la, Bencsik Ist ván stb.).

Ha lász Pé ter ve ze té sé vel a Kas sák La jos Mû ve lõ dé si Ház ban mû kö dik a Kas sák
Stú dió a ké sõb bi leg je len tõ sebb al ter na tív szín ház, a Najmányi Lász ló ve zet te Ko vács
Ist ván Stú dió mel lett.

1970
A Fé nyes Adolf Te rem ben foly ta tód nak az „ipar ter ves” ki ál lí tá sok (Bak Im re–Kon koly
Gyu la, Nádler Ist ván–Jovánovics György). A pé csi Mo dern Ma gyar Kép tár ban meg ren -
dez ték a Moz gás ’70, az új konst ruk ti vis ták és a kinetikusok fél hi va ta los se reg szem lé -
jét, me lyet a ha tó sá gok rö vid del a meg nyi tó után be zá rat tak. A Mû csar nok sor ra
egyé ni ki ál lí tá so kat ren dez Vilt Ti bor nak, Schaár Er zsé bet nek, Kon dor Bé lá nak. Itt a fõ
ki ál lí tás a XX. szá za di ma gyar szár ma zá sú
mû vé szek kül föld ön cí mû nagy sza bá sú 26 Lásd még Beke et al. szerk. (1980).
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HARASZTY ISTVÁN: Fügemagozó, 1970, Magyar Nemzeti Galéria



tár lat, Passuth Krisz ti na mun ká ja, mel  lyel si ke rült új szem lé le tet el fo gad tat nia a „kül -
föld re sza kadt” mû vé szek meg íté lé sé ben. Ek kor már Vasarely mel lett Schöffer Mik -
lóst, Kepes Györ gyöt és Amerigo Totot is ré sze sí tik ki sebb-na gyobb el is me ré s ben. 

Az év leg je len tõ sebb kép zõ mû vé sze ti ese mé nye a de cem ber ben meg nyí ló R-
kiállítás (a Mû egye tem „R” épü le té ben), me lyen az avant gárd meg kí sé rel te erõ it
egye sí te ni, ös  sze hoz va az „ipar ter ve se ket” és a „szürenonosokat”. A részt ve võ 27 mû -
vész mun kái kö zül kü lö nö sen em lé ke ze te sek ma rad tak Pauer pszeudofélgömbjei (me -
lyek még Aczél elv társ ból is meg le pe tést vál tot tak ki!), Er dély Mik lós environmentje,
a Sze líd ség me den cé je, Haraszty ki ne ti kus Fü ge ma go zó ja, Szentjóby Ta más va kok -
nak szó ló Szép sö tét sé ge, Mé hes Lász ló Lan gyos víz cí mû „tár sa da lom kri ti kus” hiper -
realista fest mé nye. 

1970 nya rán „be in dul”, és a kö vet ke zõ évek ben a prog res  szív mû vé szet al ter na tív
ki ál lí tó he lyé vé vá lik Galántai György balatonboglári ká pol na mû ter me. 

1971
A Mû csar nok ban meg nyí lik az or szá gos tár la tok he lyé be lé põ, azok nál va la mi vel li be -

rá li sabb Új Mû vek cí mû ki ál lí tás, mely
már az elõ zõ év no vem be ré ben ké szen állt,
de Aczél György nem en ge dé lyez te, ál lí tó -
lag fél té ben, mert Brezsnyev a párt kong -
res  szus ven dé ge ként Bu da pes ten tar tóz ko -
dott.27 A Mû csar nok meg ren de zi az I. Kis -
plasz ti kai Bi en ná lét. 

27 A ki ál lí tá sért fe le lõ sek vol tak: a Ma gyar Kép zõ- és

Ipar mû vé szek Szö vet sé ge el nö ke, So mo gyi György szob -

rász mû vész, Mikó Sán dor bel sõ épí tész, fõ tit kár, Kiss Ist -

ván szob rász mû vész, párt tit kár és Luzsica La jos fes tõ mû -

vész, a ki ál lí tás szö vet sé gi biz to sa. Lásd Luzsica (1994)

200. p.
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MAJOR JÁNOS: Sírkõfotó, 1970 körül
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ALTORJAI SÁNDOR: Bocsánatot kérek (Meleg kép), 1971, Fõvárosi Képtár, Kiscelli Múzeum



Balatonbogláron szá mos cso port ki ál lí tás ra ke rül sor. Én magam ak ció ve tí tést
szer veztem mint egy harminc mû vész rész vé te lé vel, Ut ca kö vek és sír kö vek cím mel. 

Hi va ta lo san is meg ala kul a Pé csi Mû hely (Ficzek Fe renc, Ha lász Kár oly, Kis má -
nyo ki Kár oly, Pinczehelyi Sán dor, Szíj ár tó Kál mán).

A bu da pes ti Mednyánszky Te rem ben Altorjai Sán dor be mu tat ja „gyagyaista”
fest mé nye it, a ki ál lí tást Er dély Mik lós ak ci ó ja nyit ja meg. 

Sza bad sá got Angela Da vis nek! jelszóval szo li da ri tá si ak ci ók kez dõd nek a bu da -
pes ti Eöt vös Klub ban (Balaskó Je nõ, Er dély Mik lós, Szentjóby Ta más). A nem zet kö zi
újbal ol dal ra va ló hi vat ko zás za vart kelt a ha zai szo ci a lis ta kul túr po li ti ká ban.

Er dély Mik lós, Kon koly Gyu la és Tót End re a 7. Pá ri zsi Fi a ta lok Bi en ná lé ja „nem
hi va ta los” részt ve või. Utób bi két mû vész mail art mun kák kal szerepel.28

Ma gam 1971. au gusz tus 4-én meg hir det tem az EL KÉP ZE LÉS cí mû, eny hén tár -
sa da lom kri ti kai szí ne ze tû ak ci ót, mely nek mot tó ja, kon cep ci ó ja a kö vet ke zõ volt: „a mû
= az EL KÉP ZE LÉS do ku men tá ci ó ja”, ahol az „el kép ze lés” szó nyil ván va ló an „öt let”,
„idea”, „terv”, „koncept” je len tés ben sze re pelt. Az ere de ti mû vet ele gen dõ a do ku men -
tá ci ó já val (le írá sá val, váz la tá val, ter vé vel) he lyet te sí te ni; a do ku men tá ció egyen ér té kû
az ere de ti vel; il let ve a mû vet nem is szük sé ges meg va ló sí ta ni. A fel hí vás ra a kö vet ke -
zõk  vá la szol tak: Attalai Gá bor tex til ter ve zõ, Bak Im re fes tõ, Baranyay And rás gra fi -
kus, Csáji At ti la fes tõ, Csiky Ti bor szob rász, Donáth Pé ter fes tõ, Er dély Mik lós épí -
tész, író, kép zõ mû vész, Fajó Já nos fes tõ, Ficzek Fe renc fes tõ, Gu lyás Gyu la szob rász,
Haraszty Ist ván mo bil szob rász, Hencze Ta más fes tõ, Jovánovics György szob rász,
Keserü Ilo na fes tõ, Kismányoki Kár oly fes tõ, Lakner Lász ló fes tõ, Lan tos Fe renc fes tõ,
Ma jor Já nos gra fi kus, Mé hes Lász ló fes tõ, Pauer Gyu la szob rász, Pinczehelyi Sán dor
fes tõ, Szentjóby Ta más köl tõ, kép zõ mû vész, Szíj ár tó Kál mán fes tõ, Tandori De zsõ
köl tõ, Tót End re fes tõ, Türk Pé ter fes tõ. Utó lag fel kér tem még Gadányi György fo -
tog rá fust, Ke mény György gra fi kust, Perneczky Gé zát (mû vé szet tör té nész, kri ti kus,
kép zõ mû vész), Schaár Er zsé bet szob rászt. Vé gül je lent ke zett még Bá lint Ist ván köl tõ,
Korniss De zsõ fes tõ, Legéndy Pé ter au to di dak ta kép zõ mû vész. A be ér ke zett anyag
mûanyag fóliás, A/4-es be ra kós al bum ba ren dez ve a hor doz ha tó al ter na tív dosszié -
kiállítások pro to tí pu sá vá vált.29 Szabadság szim bó lum-értékre emel ke dik Haraszty Ist -
ván iro ni kus objektje, a Ka lit ka (1971), mely ben a pa pa gáj rá jö het ar ra, ho gyan nyis -
sa ki a ket rec aj tót, de ha ki akar re pül ni, az aj tó be zá rul.

1972
Meg nyí lik a kasseli Documenta, a nem zet kö zi kor társ mû vé szet öt éven kén ti leg na -

gyobb se reg szem lé je. 
Meg je le nik Klaus Groh Aktuelle Kunst

in Osteuropa cí mû köny ve, mint egy tíz,
több nyi re konceptualista ma gyar részt ve -
võ vel.30

28 Lásd Poinsot (1971).

29 Beke (1971); Beke (1972) 7. p. El ér he tõ még: http://www.

 artpool.hu/lehetetlen/real- kiall/elkepzeles/beke.html

30 Groh (1972); lásd Beke (1974).
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A var sói Foksal Ga lé ri á ban ki ál lít hat ma gyar mû vész: Er dély Mik lós, Jovánovics
György, Lakner Lász ló, Pauer Gyu la, Szentjóby Ta más, Tót End re. Er dély itt mu tat ja
be Mo rál al geb ra cí mû nem zet kö zi szo li da ri tá si ak ci ó já nak ter vét (ha min den ki két
má sik em bert ér te sít, 32 lé pés ben ri a dóz tat ha tó az egész em be ri ség). 

A balatonboglári ká pol na mû te rem fon to sabb ren dez vé nyei: a SUMUS-csoport
meg ala ku lá sa, cso port ki ál lí tá sok (Pé csi Mû hely, Avant gárd fesz ti vál, Di rekt hét, cseh -
szlo vák és ma gyar mû vé szek ta lál ko zó ja, vaj da sá gi mû vé szek Bosch+Bosch cso port ja).

Az MSZMP KB ál lást fog lal az „el kö te le zett tö rek vé sek” mel lett. 

1973 
Berczeller Re zsõ a Dó zsa-pá lyá zat ra el ké szí ti fa em lék mû vét, a ma gyar szob rá szat
egyik ki emel ke dõ al ko tá sát. A szo bor ké sõbb el pusz tul.

A ne gye dik ered mé nyes nyá ri ki ál lí tá si sze zon vé gén, au gusz tus 26-án a he lyi ha -
tó sá gok rend õri se géd let tel be zá rat ják a balatonboglári ká pol na mû ter met. Õsz tõl a
ma gyar avant gárd a bu da pes ti Fi a tal Mû vé szek Klub já ba te szi át a szék hely ét. 
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SCHAÁR ERZSÉBET: Két tükör között, 1972, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum



Moszk vai be avat ko zás ra meg áll az új gaz da sá gi me cha niz mus fo lya ma ta. Re tor -
zi ók ra ke rül sor az MSZMP re for mis tái (a Luk ács György-kö ve tõk) kö zött és az egész
kul tú ra te rü le tén.

Pinczehelyi Sán dor sar ló-ka la pá csos ön arc ké pe a kor szak emblematikus al ko tá sa.
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PRAKFALVI END RE

A HAT VA NAS ÉVEK ÉPÍ TÉ SZE TÉ RÕL

Sem mi szük ség ar ra, hogy a la kó há za kat épí té sze ti for mák kal

temp lo mok hoz vagy mú ze u mok hoz te gyük ha son ló vá.

(N. Sz. Hrus csov)

A Szov jet unió Kom mu nis ta Párt já nak el sõ tit ká ra 1954. de cem ber 7-én Moszk vá ban az
or szá gos épí tõ ipa ri ér te kez le ten fej tet te ki ál lás pont ját a szov jet épí tõ ipar új mód sze -
re i rõl, az épít ke zé sek mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ról és a költ sé gek csök ken té sé rõl. Épí té sze -
ti for má kon – meg nem ne vez ve – a szoc re ál eklektikus-barokkos-klasszicizáló for má it,
historizáló stí lu sát ér tet te. Meg sza ba dul ni et tõl leg in kább a költ sé gek csök ken té se ér -
de ké ben szük sé ges. Ugyan is a pa zar lás „nagy részt azok nak a mû épí té szek nek a bû ne,
akik meg tû rik a fe les le ges ci kor nyá kat az egyé ni ter vek alap ján épü lõ há zak nál”. Az épí -
té szek „el ra gad tat ták ma gu kat a pom pás ki vi te le zé sû hom lok za tok tól […] a ma gas
épü le tek nél […] fõ ként a ha tá sos szi lu ett ki ala kí tá sá ra tö re ked tek,” s mint egy „em lék -
mû ve ket” al kot tak ma guk nak. Az egyé ni ter vek alap ján épü lõ há zak gá tol ják a tí pus ter -
ve zés el ter je dé sét, a vas be ton szer ke ze tek elõ re gyár tá sát, a tég la fa la za tok fel vál tá sát,
a „fal töm bök” (elõ re gyár tott be ton fa la zat egy sé gek, pa nel) al kal ma zá sát. Múl ha tat la -
nul szük sé ges az át té rés a ha gyo má nyos épí tõ tech ni kák ról az ipa ri mód sze rek re, az
épü le tek ös  sze sze re lé sé re, ami a ter me lé keny ség és költ ség ér zé keny ség alap ja. (Sok ba
volt a szoc re ál.) Gyor sab ban, job ban, szeb ben és ol csób ban kell épí te ni – hisz ége tõ a la -
kás hi ány! Az ural ko dó gya kor lat tal el len tét ben a „la kó épü le tek tet sze tõs kül sõ for má ját
az egész épü let he lyes ará nya i val, az ab la kok és aj tók ará nyos el he lye zé sé vel, az er ké -
lyek meg fe le lõ ki kép zé sé vel, a bur ko ló anyag szí né nek gon dos meg vá lasz tá sá val, a fal -
ele mek ügyes ös  sze vá lo ga tá sá val kell biz to sí ta ni.” A „ci kor nyás, tor nyos” épí té sze ti meg -
ol dá sok ked ve lõi „sok szor ma guk es nek a konst ruk ti viz mus, a for ma liz mus hi bá já ba”
– je len tet te ki a szó nok. Fi gye lem re mél tó for du lat ez, hisz a konst ruk ti viz mus, s ál ta -
lá ban az ún. for ma liz mus a meg ha la dott nak ítélt mo der nis ta épí té szet jel lem zõ je volt.
E ka te gó ri ák el le né ben fo gal maz ták meg (rész ben) a szoc re ál kí vá na tos for ma vi lá gát.
(Ko ránt sem je len tet te per sze ez a „for du lat” a klas  szi kus avant gárd, a mo dern épí té szet
pol gár jo gá nak azon na li hely re ál lí tá sát.) A be széd ta lán na gyon is ért he tõ mó don a la -
kás- és la kó te lep-épí tés men  nyi sé gi ös  sze te võ i vel, négy zet mé te rek kel és faj la gos költ -

sé gek kel fog lal ko zott. Az, hogy a lakások
em be rek, csa lá dok szá má ra ké szül nek,
hogy éle tük ke re te i vé vál nak, em lí tet le nek,
a mi nõ sé gi jel lem zõk dif fe ren ci á lat la nok
ma rad tak.1

1 N. Sz. Hrus csov elv társ be szé de a szov jet épí tõ ipar új

mód sze re i rõl, az épít ke zé sek mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ról és

költ sé ge i nek csök ken té sé rõl. Sza bad Nép, 1954. de cem -

ber 30.; Major–Osskó szerk. (1981). 
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A Sza bad Nép 1954 vé gén ad ta köz re a be szé det. Ugyan Nagy Im re mi nisz ter el -
nök sé gé bõl és re form kí sér le té bõl már csak hó na pok vol tak hát ra, a ha zai épí tész tár -
sa da lom (ki-ki a ma ga szint jén) ki ol vas hat ta be lõ le a ma gyar épí té sze ti szoc re ál fél
év ti ze des tün dök lé sé nek vé gét.

Az ér ve lés sa ját sá gos. Tu laj don kép pen vis  szá já ra for dí tot ták a két vi lág há bo rú
kö zöt ti mo der nis ta épí té szet el len – ak kor a szoc re ál he ge mó ni á já nak ki kény sze rí té -
se ér de ké ben – fel ho zott ar gu men tu mo kat. A több let ter me lés út ja a tí pus ter ve ken
ala pu ló épít ke zés. S a men  nyi sé gi vál to zás „ter mé szet sze rû leg” mi nõ sé gi vál to zás ba
csap át, for mai és esz té ti kai ér te lem ben is: egy „magasabbrendû” a tör té ne lem ben
még nem volt új tár sa da lom (az ön meg ha tá ro zás kon ti nuus ma radt) vi lá gát „re á li san
ki fe je zõ épí té sze tet” ered mé nyez ve – a dol go zók érdekében.2 Most, 1954 vé gén új ce zú -
rát húz va kí ván tak – lát szó lag nem ide o ló gi ai ala pon – el sza kad ni az ún. dog ma tiz mus
idõ sza ká nak épí té sze té tõl, for ma vi lá gá tól.

A tár sa da lom- és po li ti ka tör té net ben „hos  szú öt ve nes évek rõl” be szél he tünk.
Épí té szet tör té ne tünk ben 1955–56 va ló ban vál tás. A hat va nas évek épí té sze té nek szá -
mos is mér ve ala po zó dik meg, il let ve erõ sö dik fel az év ti zed má so dik fe lé ben, min de -
nek elõtt az elõ re gyár tás, a ház gyá ri prog ram (min den te her té te lé vel), más fe lõl a mo -
dern épí té szet vi lá gá hoz va ló (vissza)igazodás és az épí té szet el mé le ti gon dol ko dás sa -
já tos, mar xis tá nak mon dott, az el sõd le ges
szak mai nyil vá nos sá got do mi ná ló ke retei.3

Az év ti zed vé gé ig be fe je zõd nek a szoc re ál
stí lus ká non je gyé ben meg kez dett épü le -
tek, le he tõ ség sze rint le tom pí tott, „ci kor -
nyá i kat” vesz tett for má ban. S már 1955-
ben szü let nek a ter ve zõi rajz asz tal o kon
egye di ter vek alap ján nagy je len tõ sé gû mû -
vek: az idõ szak, az épí té szet tör té ne ti
„hosszú hat va nas évek” csúcs tel je sít mé -
nye i nek el sõ da rabjai.4

A ce zú rát a ha zai gya kor lat ban Mol -
nár Pé ter (1925–2000) sió fo ki Me te o ro ló gi -
ai ál lo má sá nak tisz ta, funkcionalista épü -
let együt te se jelképezheti.5

A »szocrel« [sic!] té ve dé sei után min den mo dern for má nak

örül tünk. Lé lek ta ni lag tö ké le te sen ért he tõ, hogy a kény sze rû

hall ga tás után épí té sze ink mo hón nyúl tak az új ra meg ta lált

mo dern for mák fe lé, és hogy szin te min den a fo lyó irat ok ban

lá tott for má val kí sér le tez tek. 

(Bonta János6)

2 A ma gyar köz tár sa ság kor má nyá nak 340/1949. (149)

szá mú mi nisz ter ta ná csi ha tá ro za ta az épí tõ ipar ról. (1949.

VII. 15.) Rá ko si Má tyás mi nisz ter el nök-he lyet tes s. k. Épí -

té szet–Építés, 1949. 1–2. sz. 6–8. p.; Ma jor (1949); Prak -

falvi–Hajdú szerk. (1996); Prakfalvi (1998, 1999).

3 Prakfalvi szerk. (1992); Si mon (2000).

4 Ferkai (1985, 1997, 1998). A vál tást nem éle zi ki Me ré nyi

Fe renc épí té szet tör té ne té ben (Me ré nyi, 1969). Szalai (1995);

Winkler (2002). 

5 „Egy tél pró bá ját már ki áll ta.” MÉpm, 1956. 9. sz. 285.

p.; Prakfalvi (2002b). Lásd még a me te o ro ló gi ai ál lo más

épü le tét a Mi si na tetõn, Get tó József–Pénzes Jó zsef ter -

vez te 1958–59, sta ti kus Balla Jó zsef és Dulánszky Je nõ.

MÉip, 1960. 32. p.
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Ha a lé lek ta ni hely zet ért he tõ is, alább min de nek elõtt azt kí ván juk be mu tat ni,
hogy épí té sze ink for ma al ko tó kész sé ge mes  sze nem me rült ki min ták kö ve té sé ben a
tör té ne ti hely zet kö tött sé gei el le né re sem.

Az épí tész szak ma 1988-ban el sõd le ges fó ru ma, a Ma gyar Épí tõ mû vé szet 3. szá má -
nak ha sáb ja in vis  sza te kin tett a hat va nas évek épí té sze té re. Az 1957–68 kö zöt ti éve ket so rol -
ták a „The sixties” alá. Az 1956-os for ra da lom kö vet kez mé nye ként a to ta li tá ri us rend szer
autoriterré ala kult át. Ez a vál tás a meg tor lá sok és rep res  szi ók fo lya ma tá ban ugyan,
de még is te rem tett (kor lá to zott) le he tõ sé ge ket, bi zo nyos fo kú komp ro mis  szu mot és
ki egye zést kí nál va a ha ta lom mal. Az épí tész az író val el len tét ben nem ter vez het, még
ke vés bé épít het az író asz tal fi ók nak. A Nyu gat ezek ben az évek ben posztindusztriális
tár sa da lom ról kezd be szél ni. A ha zai po li ti kai-kul tu rá lis elit az idõ szak vé ge fe lé kez di
be lát ni a ke mény, vo lun ta ris ta indusztrializáció tart ha tat lan sá gát. A szak ma ön ma ga
utol éré sé nek re mé nyé ben, a mo dern iz mus ér de ké ben s je gyé ben „kon szen zust te rem -
tett az épí té szet, a tár sa da lom és az irány vo nal kö zött”. Le gi ti má ci ós prob lé má kon és
presz tízs vesz te sé ge ken túl a ki egye zés árát – úgy lát ták – leg in kább a „vá ros ren de zés”
te rü le tén fi zet ték meg: „az pusz tí tott, mint a há bo rús bombázás”7! Az épü le tek ben,
a vá ros szö vet ben meg tes te sü lõ tra dí ció to vább fosz la do zott és enyé szett el. A hat va -
nas éve ket a lap szám két épí tész élet út já nak meg idé zé sé vel is szem lél tet te. Farkasdy
Zol tán (1923–89) és Jánossy György (1923–98) a ve lük ké szí tett be szél ge té sek ben hang -
sú lyoz ták kö tõ dé sü ket a két vi lág há bo rú kö zöt ti mo dern épí té sze ti mozgalomhoz8 és
a mû egye te men meg ta pasz talt eti kai-em be ri nor mák hoz. S min de nek elõtt ki emel ték a
svéd és dán épí té szet tel va ló ta lál ko zá su kat. Az 1944–45-ben ki te le pí tett egye tem épí -
tész hall ga tói a fel sza ba du lást skan di náv te rü le ten él ték át. (Má sok szá má ra a for du lat
éve i ig nyílt le he tõ ség ösz tön díj jal Svéd or szág ban ta nul má nyo kat foly tat ni.) Szak mai
ta nul sá gok mel lett a de mok rá cia mû kö dé sé rõl is itt sze rez tek tapasztalatokat.9

Mely épü le tek kel fém je lez ték a vissza te kin tõk, a lap szám szer kesz tõi a ko ra Ká -
dár-kor idõ sza ká nak épí té sze tét? A vá lo ga -
tás ban nem a rep re zen ta tív (köz) épü le tek
do mi nál nak. Mér ték adó s nem min ta adó
mû ve ket so ra koz tat tak fel ab ból az idõ -
szak ból, ami kor egy Y- vagy V-tar tó már a
kva li tás je lét hor doz hat ta.

1957 ki emel ke dõ mû ve Callmeyer Fe -
renc (1928) po ha ra zó ja Ba da csony ban. Kí -
sér let volt ez – fo gal ma zott har minc év vel
ké sõbb az épí tész – a né pi épí té sze tet jel -
lem zõ fény és ár nyék kre ál ta ará nyok új -
ra élesz té sé nek és a mo dern öt vö zé sé nek
kí sér le te: ba zalt ter més kõ-, va kolt- és üveg -
fal hom lok za tok, nyi tott fe dél szék nádhé-
jalással, preregionalista, preorganikus jel -

6 „Az iga zi kor sze rû ség hû ség az igaz ság hoz, a fel té te -

lek hez, az igé nyek hez, a fel adat hoz és a meg ol dá si le he -

tõ sé gek hez. Rend, fe gye lem, a tech no ló gia és a for ma

össz hang ja jel lem zik ko runk épí té sze tét, nem pe dig a ren -

de zet len for mák tob zó dá sa.” Bonta (1961).

7 Janáky (1988).

8 Vellay Ist ván Kis kun ha la son épí tett csa lá di há za or vo -

si ren de lõ vel Le Corbusier vil la épí té sze té nek ta nul sá ga it

ele ve ní ti új ra fel (1960–61), Pin tér Bé la mû ter mes csa lá di

há za (Bp. XII. Ta más ut ca) pe dig szin te az ez red for du ló

neobauhausos szem lé le tét elõ le ge zi. MÉpm, 1963. 1. sz.

25–29. p.

9 Turányi Gá bor, Jánossy Jo han na és Lente And rás in ter -

júi. MÉpm, 1988. 3. sz. 14–21. p.
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leg gel. A te raszt hiperbolikus-paraboloid vi tor la vá szon pony va fedte10. Ugyan itt épült
meg ter vei sze rint 1958–62-ben a leg jobb mo der nis ta ha gyo má nyo kat in teg rá ló Tá ti -
ka ét ter me (sta ti kus Thoma Le ven te, bel sõ épí tész Va dász György).11 A ma ga ide jé ben
revelatív ere jû volt két la kó ház a bu dai Vár ban, mû em lé ki kör nye zet ben: Farkasdy
Zol tán Úri ut ca 32. szám alat ti (1959)12 és Jánossy György: Bás tya ut ca–Tóth Ár pád sé -
tány–Nõegylet ut ca sar kán ál ló há za (1962–63)13. Ez utób bi – a ház ha ránt fa las szer kesz -
tés mód já ból adó dó an – tö mör orom fa las épü let. A füg gõ fo lyo sók ról nyolc két szin tes
és négy gar zon la kás kö ze lít he tõ meg. A mél ta tók a hom lok za ti nyí lás ki osz tás gon do san
mér le gelt arány rend sze rét, a ter ve zõi kon cep ció kon zek vens végigvitelét ér té kel ték.
Szin tén tisz ta, vi lá gos szer kesz tés mód és arány rend szer jel lem zi Szelle Kál mán mun -
ká ját, a fes tõ Szõnyi Ist ván szá má ra Zebegénybe ter ve zett mû te rem há zat (1960/61).14

Az épü let épí té szet tör té ne ti je len tõ sé gét az is eme li – mi ként Branczik Már ta rá mu -
ta tott –, hogy a ter ve zõ ba rát ja, Lessner Ma nó (1884–1944?) mun kás sá gát idéz te meg
(Halápy-villa, 1928).15 A ház ter mé sze te sen a ter ve zõ modernitás-felfogását ta nú sít ja,
s nem poszt mo dern idé zet!

A vá lo ga tás ban ki emel ték Szrogh György (1915–99) Piszkéstetõn 1963-ban épült,
a hely, a ré gió szel le mé hez al kal maz ko dó, fa, üveg, rusz ti kus kõkváder és tég la fa la -
za tú ob szer va tó ri u mát és ku ta tó há zát (sta ti kus Gilyén Jenõ).16 Az új, tíz mé te res ész -
le lõ ku po la és szá mí tó gé pes ku ta tó ház már Cson tos Csa ba mun ká ja (sta ti kus Bürger
Nán dor), aki a Szrogh ál tal lét re ho zott mi nõ sé get fej lesz tet te to vább: a ku po la high-
techje, tu da tos kont ra dik ci ó ja a ter més kõ fa la za tok kal, a nyí lás for mák s az egész épü -
let proporcionálása har mo ni kus, nagy for má tu mú mû vé avat ja az együt test (1969–
74).17 A jász be ré nyi tisz ta sá gi für dõ  épü le té nek for ma adá sá ban Zalaváry La jost (1923)
is a hely s a he lyi né pi épí té szet – je le sül a
me den cé ket ma guk ba fog la ló kür tõs ke -
men ce for ma – és a „ma gas tech ni ka” (héj -
szer ke zet) biz to sí tot ta le he tõ sé gek öt vö zé se
mo ti vál ta (1960–63).18 A bu da pes ti la kó há -
zak so rá ból ket tõt vá lasz tot tak ki kor rekt
funk ci o na liz mu suk okán. Rimanóczy Je nõ
ter ve zõi szán dé ka az volt, hogy há za (XII.
Ma ros ut ca 13., 1959–62) „a kör nye ze tét szét
nem rob ban tó”, de ön ma gá ban har mo ni -
kus meg je le né sû legyen.19 Iványi Lász ló ró -
zsa dom bi, Tu li pán ut cai há za i nak lép csõ -
ze tes, te ra szos meg ol dá sa an nak ide jén
szin tén az új don ság ere jé vel ha tott (1963–
64).20 Ide so rol hat juk még a Nap hegy al já -
ban Schmidt La jos Or vos lép csõi, a szint -
kü lönb sé get szé pen át hi da ló apartmanhá -
zát is (1965).21 Sze ge den az Os ko la ut ca és

10 MÉpm, 1958. 55–57. p.; 1988. 3. sz. 30. p. (A to váb bi ak -

ban a fõ szö veg ben tár gyalt épü let re vo nat ko zó – az ese -

tek több sé gé ben a ter ve zõ ál tal írt – is mer te té sek nek csak

a he lyét ad juk meg.)

11 MÉpm, 1962. 6. sz. 9–13. p.; 1988. 3. sz. 30. p.

12 MÉpm, 1960. 3. sz. 32–33. p.

13 Horler (1967). 

14 Polónyi (1962a). 

15 Branczik (1994). 

16 MÉpm, 1964. 1. sz. 13–23. p.

17 MÉpm, 1976. 6. sz. 16–21. p.

18 MÉpm, 1964. 6. sz. 24–29. p., 1988. 3. sz. 46–47. p.

19 MÉpm, 1988. 3. sz. 41. p.

20 MÉpm, 1965. 6. sz. 9–14. p; Tok ár György–Emõdy At -

ti la Haj nó czy ut cai (Bp. XII.) há zá ról ír va Rácz György ki -

emel te az ud va ri hom lok zat mû vé szi igé nyû ki ala kí tá sát

is. MÉpm, 1965/3. p. 31-33. 
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a Dóm kör nyé ké nek re konst ruk ci ó ja (1957–67) ered mé nye zett fi gye lem re mél tó la kó -
há za kat – a vá ros ren de zõ épí tész Bor ven dég Bé la (1931) volt, aki a hat va nas évek ele -
jén és egy évig Ang li á ban dolgozott.22

Az épí té szet sa já tos al ko tó te vé keny ség ered mé nye […] lé nye -

gé ben egyé ni kon cep ció alap ján, kol lek tív mun ká val, ipa ri

úton pro du kál a kü lön bö zõ em be ri funk ci ók szá má ra te ret-

ke re tet biz to sí tó nagy mé re tû hasz ná la ti tár gya kat (s ilye nek

együt te sét), de úgy, hogy ezek for má lá sa nem ma rad meg a

„szükséges” for ma szint jén, ha nem a „szép” sõt a „mûvészi”

szint jé re emel ke dik.

(Ma jor Máté23) 

Te kint sük át rész le te i ben a bõ tíz év (1957–68) al ko tá sa it és tör té né se it. A Ma -
gyar Épí tõ mû vé szet pub li kál ha tó anyag hi á nyá ban 1957–58-ban a ko ráb bi évek ter mé -
se fe lé for dult. A ma ga ide jé ben az el sõd le ges szak mai nyil vá nos ság ban nem pre fe rált
mû vek hez ta lált vis  sza, hogy föl ve gye az új ra vál lal ha tó tra dí ci ók fo na lát. A pri vát
épít ke zé sek kö zül pél da ként kö zöl ték egy or vos há zas pár Zamárdiban, 1954–55-ben
épült nya ra ló ját. Kismarty-Lechner Ka mill (1914–2003) a kis mé re tû föld szin tes há zat
há rom egy más tól vi lá go san el kü lö nü lõ funk ci o ná lis egy ség re ta gol ta: te rasz, nap pa li
(nagy mé re tû fer de üveg fal lal ha tá rol va) és a hát só trak tus ban mi ni má lis mé re tû re szo -
rí tott mel lék he lyi sé gek. Még fõ zõ fül két sem ala kí tott ki. A ter més kõ fa la zat fö lé fer -
de sí kú hul lám le mez fö dés került.24 A vi lá gos szer kesz tés és a „minimalista” épí té sze ti
fel fo gás mód ro ko nít ja és kap csol ja ide Rácz György (1907–88) sa ját kis há zát a bu da -
ke szi domb ol da lon (1958 körül).25 A la kó épü le tek so rá ból szin tén egy Kismarty ter vez -
te há zat is mer tet tek, amely a XI. ke rü let ben, a Bocs kai út és Da ró ci ut ca ta lál ko zá sá -
nál, sa rok tel ken áll. A négy szin tes, a középrizalitban ha ránt fa las szer ke ze tû, kö zép fo -
lyo sós, egy szek ci ó jú, az az egy lép csõ há zas, eme le ten ként ki lenc la ká sos ház jel leg ze -
tes sé ge, hogy a be ru há zó mi nisz té ri um 1955-ben, a ter ve zés kez de tén en ge dé lyez te az

„irány zat tól el té rõ” meg ol dá so kat. A ter ve -
zõ itt is a funk ci ók ér tel mes fel osz tá sá ra
tö re ked ve vál to za tos alap raj zú la kás el ren -
de zé se ket va ló sí tott meg. A trak tu so kat a
parapet tel jes szé les sé gé ben (3,4 mé ter) és
a men  nye ze tig (2,85 mé ter) érõ ab la kok
ha tá rol ják, ame lyek 6,3 mé ter mély sé gig jó
be vi lá gí tást biz to sí ta nak. Fon tos el vet si ke -
rült ki mon da nia Kismartynak; ne szü les -
sék meg tí pus, ne ír ja elõ ren de let, hogy
mi lyen mé re tû he lyi sé gek ös  sze tar to zás ból
le het la kást kom bi nál ni, ha nem az épí té -

21 MÉpm 1965/3. p. 36-39.

22 Bor ven dég Bé la ún. Sel lõ há za a Ko rá nyi rak par ton

(1959–61) MÉpm, 1962. 4. sz. 9–11. p. Tarnai Ist ván: Tö -

mör kény gim ná zi um tan mû helye, Bor ven dég Os ko la ut -

ca 05. je lû épü let, Dragonits Ta más Os ko la ut ca 27. (stb.)

MÉpm, 1967. 3. sz. 18–35. p.; 1988. 3. sz. 28–29. p.

23 Ma jor (1961a). 

24 MÉpm, 1957. 1–2. sz. 7–8. p.

25 Rácz (1988). Lásd még a Wágner Lász ló ter vez te ha -

son ló ka rak te rû Tihany–Csányi-telepi hét vé gi nya ra lót,

MÉpm, 1958. 166. p.
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szek kap ják meg a célt és a gaz da sá gi mu ta tó kat, s bi zo nyos, hogy jobb ered mé nye ket
hoz nak, mint a ren de le ti szabályozás.26 Eb be a kon tex tus ba he lyez he tõk el Sám son di
Kiss Bé la már a há bo rú elõtt meg kez dett, majd Far kas Ti bor ral foly ta tott vas be ton tar -
tó szer ke ze tû, elõ re gyárt ha tó, kön  nyû, szö vet szer ke ze tes épü le te i nek kí sér le tei „elem -
gyá ri” kö rül mé nyek között.27 Is mer te tet ték Janáky Ist ván, Körner Jó zsef, Mol nár Pé ter,
Vass An tal, Zilahy Ist ván és Al bert Je nõ isz tam bu li üdü lõ szál ló já nak ter vét. Ez a mun -
ka a hat va nas-het ve nes évek ha zai szál lo da épí té sze té nek egy faj ta õs min tá ja, ha tár vo nal
a meg elõ zõ idõ szak kal szemben.28 A Bocs kai úti fog híj be épí té sek (4–6., 12., 16., 15., 19.)
1954–56 kö zött olyan da ra bok vol tak, ame lyek szi kár sá guk kal ug rot tak ki utó lag a szoc -
re ál for mái közül.29 Az ipa ri jel le gû épí té szet kö ré bõl Ké ri Gyu la kõ bá nyai tûz õr sé ge
és kü lö nö sen Schall Jó zsef mis kol ci egye te mi erõ mû épü le te (terv 1952) volt vállalható.30

1956–57-ben va ló sult meg Jósvafõn Reischl An tal táj ba il lesz ke dõ kis mé re tû, két szin -
tes, ter més kõ-hom lok za tú, jó ará nyú, két ol da lon kör be fu tó fa szer ke ze tes te ra szú
bar lang ku ta tó állomása.31

1961-ben ké szült el Mikolás Ti bor áru ház- és la kó épü le te Deb re cen ben. A vá ros
fõ út vo na lán a zárt so rú be épí té sû fog híj tel ken ál ló épü let együt tes lá bak ra ál lí tott, rit -
mi kus nagy sí kok kal kom po nált szí nes fõ hom lok za ta kap cso la tot ta lál az idõ szak
geo met ri kus–új konst ruk ti vis ta kép zõ mû vé sze ti törekvéseivel.32

Kor sze rû épü le tek nél, kü lö nö sen az elõ re gyár tott szer ke ze -

tek nél az alap for mát a tar tó szer ke zet ad ja és a bur ko lat jel le -

gû szer ke ze tek a já ru lé kos ré szek, szem ben az ek lek ti ká val,

hol a szer ke zet he lyett a bur ko lat ad ja az épí té sze ti for mát.

(Gilyén Jenõ33)

Az év ti zed épí té sze tét a szer ke ze ti ség jel lem zi. Egy faj ta vis  sza ha tás is ez a szoc -
re ál stí lus el vû gya kor la ta után. A struk tu -
ra lis ta gon dol ko dás és ter ve zés kis lép té kû,
ám a ké sõb bi ek re néz ve sem je len ték te -
len mû ve volt a hód me zõ vá sár he lyi mély fu -
ra tú kút csõ áll vány za ta; Ulrich Fe renc és
Nagy Er nõ 17 mé ter ma gas for gá si hiper -
boloid szer ke ze te 1956–57-ben ké szült el34.
(Min tá ja Bu dán, a Mil le ná ris Park ban meg  -
te kint he tõ.) Menyhárd Ist ván (1902–69) és
Szendrõi Je nõ (1913–2000) a Pa sa ré ten, a
Va sas Sport klub szá má ra épí tett, egy sze -
rû sé gé ben ele gáns te nisz csar no ká nak ol -
dal nyo más men te sen szer kesz tett, gyû rû -
fe lü let ala kú orthotrop alu mí ni um héj szer -
ke ze te – ívelt hul lám le me zek és azok ra me -

26 Kor sze rû la ká sok. MÉpm, 1957. 1–2. sz. 7–12. p.; Tí pus -

ter vek is mer te té se i vel Szrogh (1957). 

27 Sámsodi (1957). 

28 MÉpm, 1957. 57–67. p.

29 Uo. 68–80. p.

30 Uo. 134–135, 159. p.

31 MÉpm, 1958. 31. p.

32 Ter ve zés 1956–58, ki vi te le zés, 1958–61. Áru ház bel sõk

Gregersen Hu gó. MÉpm, 1958. 107–109. p.; 1963. 3. sz.

18–22. p.

33 Gilyén J. (1964). Lásd még Vámossy (1964); Egyed

(1964); Gilyén N. (1964). Ös  sze fog la ló an Siegel (1969); MÉip,

1970. 195–297. p.

34 MÉpm, 1958. 133. p.
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rõ le ges idom szel vé nyek kom bi ná ci ó ja, ame lyet utó lag be lül rõl szórt az beszt ré teg gel
kel lett szi ge tel ni – az íves rö vid ol da la kon tö mör tég la fa la zat ra, a hossz ol da la kon alu -
mí ni um vá zas, a tel jes fe lü le tet ki töl tõ üveg fal ra tá masz ko dik (1957–59).35 Az ún. mér -
nök épí té sze ten be lül a héj szer ke ze tek épí té se szin tén je len tõs múlt ra te kint vis  sza.
A má so dik vi lág há bo rú alatt épült Hamzsabégi úti au tó busz ga rázs 82 mé ter fesz tá vol -
sá gú el lip ti kus paraboloid héj me zõ i vel (Menyhárd–Padányi, 1939–40) vi lág vi szony lat -
ban is egye dül ál ló al ko tás volt. A há bo rú után szá mos más ok mel lett a zsa lu za tok hoz
szük sé ges fa anyag és a mi nõ sé gi mun kát vé gez ni ké pes szak em be rek hi á nya is vis  sza -
ve tet te a héj szer ke ze tek al kal ma zá sát, he lyet te a da ru zott, gör dü lõ da ru ál lá sok ból fel -
hú zott ipa ri csar no kok épí té si tech ni ká ja ter jedt el. A hat va nas évek ben az elõ re gyár -
tott szer ke ze tek kel ví vott ver seny je len tõ sen be fo lyá sol ta a héj szer ke ze tek fej lõ dé sét,
mert „az erõ já ték sze rint leg ta ka ré ko sabb héj szer ke ze tek (el mé le ti mo del lek) nem
min dig vol tak ver seny ké pe sek az ugyan na gyobb anyag igé nyû, de egy sze rûbb és ke -
ve sebb hely szí ni mun kát igény lõ szer ke ze tek kel szem ben”. A gyár üze mi elõ re gyár -
tás nak for mai kon zek ven ci á ja is volt, mert az épí té szek gyak ran ak kor is pa ra lel sí kok -
kal ha tá rolt épü let tö me gek ben gon dol kod tak, ami kor az nem volt el sõ ren dû szem pont.
A héj szer ke zet – úgy vél ték – ro man ti kus meg je le né sû épü le tet ered mé nyez het (pl.
a Ma kó Ló ránt ter vez te [?] ös  sze tett ku po lafe lü le tek bõl ál ló, len dü le tes vo nal ve ze té sû
ha jó vá ró épü le tet a ti ha nyi ki kö tõ ben), amit ak kor tájt cél sze rû nek lát szott elkerülni.36

A szé kes fe hér vá ri alu mí ni um ön tö de és prés mû (épí tész Far kas Ipoly, mér nök-ter ve zõ
Menyhárd Ist ván, épí tés tech no ló gia: Semsey La jos, 1958–60) prés mû csar no ka két egy -
más mel lett fu tó, 15x30 mé te res sza kasz ból épít ke zik, le fe dé sük hat cen ti mé ter vas tag,
két irány ban haj lí tott for gá si hiperboloid hé jak egy más utá ni, ha ránt irá nyú so ro za ta,
me lyek a vé ge ken át me ne ti konoid hé jak kal csat la koz nak a sze gély tar tó hoz. A kör gör -
bé jû, egye nes al ko tó jú, te hát kön  nyen elõ ál lít ha tó mo no lit, alul ról ke reszt irány ban
dom bo rú héj szer ke ze t meg ol dá sát olyan si ke res nek ta lál ták, hogy az ipa ri épí té szet ben
szá mos kö ve tõ re ta lált. Két fõ öt le ten ala pult: 1. a csar nok da ru híd ja it a héj pe rem tar -

tó i nak ké szí té sé hez gör dü lõ áll vány ként
hasz nál ták; 2. A hé jak zsa lu zó ele me it a meg -
szi lár dult pe rem tar tók ra füg gesz tet ték, a
zsa lu zó ele mek rá csos acél váz zal ké szül -
tek, ami le he tõ vé tet te a pe rem tar tó áll vá -
nyok és a zsa lu za tok több szö ri fel hasz ná -
lá sát. Így egy ívpár és kö zöt tük a sík le mez
épí té se 14 na pig tar tott, egy-egy héj épí té -
si ide je pe dig hét na pot tett ki (1958–59).37

Funk ci o ná li san és esz té ti kai ér te lem ben is
je len tõs mû vek szü let tek: Cse  pe li Csõ gyár
(Menyhárd–Reisch, 1960); Ganz Haj tó mû -
gyár (Hor váth–Vin ce, 1962); Cse pel Szer -
szám gép gyár (Pál–Reisch, 1965–68)38.

35 Ipa ri Épí té sze ti Szem le (to váb bi ak ban: IÉSZ) 16. (1957).

10., 18. p.; (1960) 55–58. p.; MÉip, 1960. 25. p., 1964. 3. sz. 158.

p. és 1968. 8. sz. 497–498. p.; Ma gyar Alu mí ni um 1985. 2.

sz. 61. p.; MÉip, 1998. 5–6. sz. 177–178. p. A gör dü lõ re dõny

min tá já ra húz ták fel a héjazatot, Cson ka (1970). A tér le fe -

dõ szer ke ze tek ál ta lá nos rend sze ré hez lásd Hor váth Z.

Kál mán és Csernoch Mik lós ös  sze ál lí tá sát, MÉpm, 1970. 6.

sz. 59. p.

36 Reisch (1968). Vö: 48. j.

37 IÉSZ 18. (1960) 1–10. p.; MÉpm, 1961. 6. sz. 3–9. p.

38 Reisch (1968); Az Union Internacionale des Archi  -

tec tes végrehajtóbizottsága már 1961-ben August Perret-

díjjal ju tal maz ta az IPAR TERV épí té sze it. MÉpm, 1961. 5.
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Az épü let [Eglise de Notre Dame du Haut] ma ga té má já nál

fog va na gyon tá vol áll épí té sze ti fel ada ta ink tól, de meg ol dá sa

több ál ta lá nos ér vé nyû mû vé sze ti gon do la tot éb reszt […] tá -

jé ko zott sá gunk len ne hi á nyos ha […] nem igye kez nénk ezek -

kel meg is mer ked ni.

(Nagy Elem ér39)

A vis  sza kap cso ló dást a kor társ eu ró pai, an gol szász épí té szet hez ta nú sít ja a Le
Corbusier ronchampi (1953–54) za rán dok ká pol ná já ról a Ma gyar Épí tõ mû vé szet Új tér –
új for mák ro va tá ban meg je lent ter je del mes is mer te tés. Az épü let elem zé sé bõl le vont
ta nul ság: „van jo gunk a bá tor kez de mé nye zé sek re”. A szak ma 1959 ele jén ka pott rész -
le tes át te kin tést az 1958-as brüs  sze li vi lág ki ál lí tás pa vi lon épí té sze té rõl is, min de nek -
elõtt a szer ke ze ti, tér ha tá ro ló újdonságokról.40 A fe szí tett acél ká bel-konst ruk ci ók,
az egyet len pont ra tá masz ko dó ös  sze tett kon zo lok ha tá sa meg fog ha tó az 1959-es Me -
zõ gaz da sá gi Ki ál lí tás Épí tés pa vi lon já ban, Emõdy At ti la, Zentai Zol tán al ko tá sá ban.
Az épü let nagy fesz tá vol sá gú füg gesz tett te tõ szer ke zet ki pró bá lá sá ra tett kí sér let
volt.41 Sza bó Ist ván (1914–88) már 1956-ben ki fej tet te a pa vi lon épí té szet fon tos sá gát: a
mû faj ide ig le nes sé ge a kí sér le te zés, a for ma te rem tés sza bad sá gát biz to sít ja az épí tész
szá má ra, s ezt a sza bad sá got fenn kell tartani!42 Ne he zen ma gya ráz ha tó, hogy a Ma -
gyar Épí tõ mû vé szet a ké sõb bi ek ben – lapelõdjei gya kor la tá tól el té rõ en – mi ért „szám -
ûz te” né hány ki vé tel tõl eltekintve43 hos  szú évek re, év ti ze dek re a ha zai vá sá ri épí té -
szet be mu ta tá sát, ho lott olyan mû vek szü let tek, mint a ké sõbb emig rált Ká dár Ist ván
Ne héz ipa ri pa vi lon já nak rá csos, hár tya szer ke ze tû ku po lá ja (1961).44 (Ká dár má sik je -
len tõs mun ká ja a TVK alu mí ni um anya gú, tér be li rács szer ke ze tû, 30 ezer m3 anyag
tá ro lá sá ra al kal mas rak tár csar no ka. A ter vek az ALUTERV-ben ké szül tek, 1963–65).45

A kap cso lat nem tisz tá zott, de a pa vi lon tér al ko tá si mód já ban rá is mer he tünk a Buck -
minster Fuller meg al kot ta geodesic dome-
ra. A geodézikus ku po la az egyet len olyan
nagy mé re tû szer ke zet, amely köz vet le nül a
ta laj ra te le pít he tõ, s mé re tét nem kor lá toz -
za a szer ke ze ti anya gok szi lárd sá ga, nincs
ha tár mé re te. El vi alap  ja egy vek to ri á lis, tér  -
ben irá nyí tott erõ rend szer. A for ma a tet ra-
é der és a nyolc la pú ok ta é der meg sok szo -
ro zá sá ból áll ös  sze. Fuller 1959-ben Moszk -
vá ban geodézikus ku po lát épí tett az ame -
ri kai ki ál lí tá si pa vi lon szá má ra. Meg jegy -
zen dõ azon ban, hogy Kotányi At ti la és
Kunszt György (1924) csak Mújdricza Pé -
ter re konst ruk ci ó já ból is mert OTI pa vi lon -
já nak ku po lá ja az 1948-as Cen te ná ris vá sá -

sz. 55. p.; A ter ve zõ iro dák ról jó át te kin tést ad Schéry (2001).

Ju hász Jenõ–Garay La jos Kõ bá nyán épült gyógy szer rak -

tá rá hoz: MÉpm, 1957. 24–27. p.

39 Nagy (1958).

40 MÉpm, 1959. 1–2. sz. 5–52. p.

41 MÉpm, 1959. 9–10. sz. 290. p.; IÉSZ 18. (1960) 63–67. p.

42 MÉpm 1957. 50. p.; Prakfalvi (2000). 

43 Zág ráb, Ma gyar pa vi lon (1956), Brjeska Ist ván MÉpm,

1957. 123–125. p.; Makovecz Im re: Gu lyás csár da Bu da pest,

Me zõ gaz da sá gi ki ál lí tás (1967) MÉpm, 1968. 2. sz.. 28–30. p.

44 A Ne héz ipa ri Mi nisz té ri um Ku po la csar no ka a Bu da -

pes ti Ipa ri Vá sá ron (1961) MÉip, 1962. 1. sz. 32–33. p.; 1964.

3. sz. 155. p.; Pe li kán (1964). 

45 MÉip, 1965. 696–700. p.; MÉpm, 1967. 5. sz. 12–14. p.
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ron ha son ló konst ruk ci ót mutat.46 Az el sõ ha zai füg gõ te tõt Hor váth Z. Kál mán ter -
vez te meg a Jász be ré nyi úti Szõ lé sze ti Ku ta tó In té zet pin cé sze te ud va rá nak le fe dé sé -
re 1962-ben.47

A brüs  sze li ex pón vá sá rolt, itt hon új don ság nak szá mí tó kön  nyû szer ke ze tû
anyag ból épült a Ti hany-ré vi üz let ház Dianóczki Já nos (1928–91) ter vei alap ján (1959–

60).48 A brüs  sze li ma gyar pa vi lont Gá do -
ros La jos (1910–91) és Né meth Ist ván ter vez -
te (meg bí zás: 1956 ta va sza). A klas  szi kus
mo dern esz köz tá rá ból dol goz tak. Ez már
né mi kon zer va tív jel le get adott az épü let -
nek, de a ká dá ri kon szo li dá ció de monst rá -
lá sá ra a fel vo nul ta tott ki ál lí tá si anyag gal
(má sok mel lett Csontváry: Má ria kút ja
Ná zá ret ben, de nem hi ány zott So mo gyi
Jó zsef Mar ti nász-szob ra sem, 1953) tel jes
mér ték ben megfelelt.49 A „sá tor” épü  let -
részt adap tál ta Gá do ros az ek kor ter ve zett
pé csi Olympia ét te rem és cuk rász da együt -
tes be, mun ka tár sa ifj. Mó dos Fe renc és
Fe ke te György volt (1960).50 Bu da pes ten
eköz ben be fe je zõd tek az „ok tó be ri ese mé -
nyek” nyo ma it el tün te tõ Rá kó czi úti árká -
dosítások51 és a ko ráb ban meg kez dett la -
kó te lep-épít ke zé sek a Ke re pe si úton Heim
Er nõ, Legány Zol tán és mun ka tár sai ter vei
szerint.52 A fõ vá ros ál ta lá nos vá ros ren de -
zés ének alap ját ek kor még az 1955. feb ru ár
18-án el fo ga dott ter ve zet je len ti, amely nek
ki dol go zá sa „lé nye gé ben a fel sza ba du lás
óta fo lya mat ban van”… (1962)53, ha bár a
Ma gyar For ra dal mi Mun kás-Pa raszt Kor -
mány 1960. ok tó ber 27-i ülé sén hagy ta jó vá –
„el is me rés sel” – Bu da pest és kör nyé ké nek
ál ta lá nos ren de zé si ter vét. Tu laj don kép  -
pen ez a har ma dik ter ve zet az el sõ olyan
kor mány za ti szin ten jó vá ha gyott mun ka,
amely ben a leg fõbb új elem a la kás épí té si
prog ram mu ta tó i nak integ rá lá sa.54 Az
1002/1960. sz. kor mány ha tá ro zat 15 év alatt
or szá go san egy mil lió la kás épí té sét irá -
nyoz ta elõ.

46 Mújdricza (2000). Fuller 1980-ban Bu da pes ten a Nem -

zet kö zi Vá sá ron is épí tett geodézikus ku po lát. A tér al ko -

tá si kí sé rel tek idõ be li szá lán né mi képp elõ re sza lad va ek -

kor tájt az al ter na tív tér ala kí tá sok út ját már in kább Frei

Otto ins pi rál ta. 1977-ben Bar na Gyu la és Reimholz Pé ter

irá nyí tá sá val Szent end rén, a Kál vá ria-dom bon épí tet tek

ipar mû vé sze ti fõ is ko lás ok elasz ti kus héjrácskupolát. A

szer  ke ze tek egy sé ge sí té sé nek „a ki vi te le zõk mo no pol hely -

zet ének és dik ta tú rá já nak” kor sza ká ban a dif fe ren ci ált

kör nye zet re tö rek vés, a gaz dag struk tú rák irán ti von zó -

dás és a ta pasz ta lat szer zés vá gya ins pi rál ta a részt ve võ -

ket. A „ke re tek” tá gí tá sá nak, a for ma te rem té si sza bad ság

ér vé nye sí té sé nek meg bú vó fo na lá ra kap csol ha tók Mako -

vecz Im re jel ana lí zi sei – jel: „amely a rend sze rek ha tár te -

rü le tén he lyez ke dik el, más szó val ma ga a ha tár” –, a moz -

gás for mák ku ta tá sa, a minimáltér pá lyá za ta vagy Csete

György haj lí tott (íj) haj lé ka, a fel fo gá sa sze rin ti épí té sze -

ti õs for mát meg idé zõ „ak ci ói”. Beke et al. (2002) 272. p.

47 Ro mán (1962); Bá nyász (1959). Az el sõ füg gesz tett te -

tõs szer ke ze tû épü let a fe dett lo vag ló csar nok lett vol na;

épí tész Emõdy Attila, sta ti kus ter ve zõk Bá nyász Pé ter és

Zentai Zol tán.

48 MÉpm, 1960. 6. sz. 20. p. Üz let sor és ha jó ál lo más.

MÉpm 1963. 5. sz. 46. p.; Reisch (1968); Schéry (1995). 

49 MÉpm, 1959. 1–2. sz. 53–76. p.; Gá do ros (1995); Ró ka

(2000). Ter vek és do ku men tá ció: MÉM Gá do ros-ha gya -

ték: D/A/4, D/D/1, T/10.

50 Ter vek: MÉpm, 1959. 3–4. sz. 125–128. p.; MÉpm, 1961.

1. sz. 22–26. p.

51 MÉpm, 1959. 5–6. sz. 175–177. p.

52 Bu da pest épü lõ új la kó te le pei, MÉpm, 1957. 18. p.

53 Gyöngyösi–Rojkó (é. n.); Heim–Preisich (1962). Ös  sze -

fog la ló an Preisich (1969) 46–61. p. Lásd még Prakfalvi

(1995). A vi dék re vo nat ko zó an Perczel (1962). 

54 Perényi (1962) 17–18. p. 
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Az újabb fog híj be épí té sek szá mot te võ épü le te ket ered mé nyez tek. Egye di ter vek
alap ján épül tek OTP örök la kás ok az Ül lõi úton55. Az 54–56. szá mú há zat Halászy Je nõ,
a 60–62-t Schall Jó zsef (1913–89), a 65-öt Martonné Jutas Ág nes, a 73-at Tõ kés György, a
74-et Gás pár Ti bor, a 81-et Boross Zol tán, az Ül lõi út sar kán a Jó zsef kör út 86-ot Csics
Miklós,56 Bu dán a Tö rök ut cá ban a 7–9. szá mú há zat Pin tér Bé la (1925–1992) ter vez te.
A Ró zsa domb ka pu já ban, a Mechwart tér tor ko la tá nál épí tés alatt állt Dul De zsõ
(1925) 1955-ös ter ve zé sû ún. „Regent és Szom jas” háza57. Kva li tá sai el le né re a kri ti ka ne -
hez mé nyez te, hogy a vas be ton vá zat kör be fa laz ták: ho va lesz így az „új épí té szet”
õszin te sé ge? A Már tí rok út ja (ma Mar git krt.) 27. szám alatt épült meg Dul ún. Lot tó -
há za (1958), amely har mo ni ku san, szer ve sen il lesz ke dik a két vi lág há bo rú kö zött épült
jó mi nõ sé gû la kó há zak sorába.58 Dul De zsõ nek, a csil le bér ci atom re ak tor (1956–59)
ter ve zõ jé nek (sta ti kus Pe li kán József)59

mû ve a Jó zsef At tila utca–Hercegprímás
ut ca sar kán ál ló nagy raszterû, a szer ke ze -
tet a hom lok za ton meg mu ta tó la kó há za is
(1956–59)60. El ké szült a po li ti ka, az ide o ló -
gia szá má ra nagy fontoságú lé te sít mény, a
sza bad ság he gyi te le ví zi ós adó ál lo más is,
Ger  gely Ist ván és Szé kely Lász ló (1956–59)
mûve.61 A ké sõ szoc re ál és a mo dern for -
má lás sa já tos öt vö ze tét kép vi sel te Bu da -
pes ten a Le nin (ma Er zsé bet) kör úton a
Ma dách Szín ház hom lok za ta, Kaufmann
Osz kár, Fábry Ot tó, Mi náry Pál ter ve (1955–
61).62 A KISZ If jú sá gi Park 1961-ben nyi tot -
ta meg a ka pu it a Vár ba zár ban, az épí tész
Pázmándi Mar git (1930–95) és Kéry Zol tán,
a bel sõ épí tész, Mózer Pál.63

A ha tal mat bir tok ló Ma gyar Szo ci a -
lis ta Mun kás párt 1957–58 kö zött rög zí tet te
mû vé szet po li ti ká já nak ki in du ló té te le it.
El ve tet te a tisz ta de mok rá cia és a tel jes
sza bad ság „ha zug” jel sza va it a mû vé sze ti-
kul tu rá lis életben,64 tá mo ga tan dó nak nyil -
vá ní tot ta a pár tos, szo ci a lis ta re a lis ta mû -
ve ket, azon ban stí lus- vagy for ma pre fe -
ren ci át nem hir de tett. A szo ci a lis ta re a liz -
must mód szer ként de fi ni ál ta, „ko runk mû -
vé sze té nek leg mo der nebb, leg adek vá tabb”
al ko tói formájaként.65 Jel lem zõ je a pár tos -
ság, amely nek alap ja a mar xis ta–le ni nis ta

55 MÉpm, 1959. 5–6. sz. 154–157. p.

56 Uo. 9–10. sz. 294. p. 

57 MÉip, 1960. 5. p. A la ká sok dip lo ma ták szá má ra ké -

szül tek. 

58 Ös  sze fog la ló an: Bene (1959). 

59 MÉpm, 1960. 1. sz. 33–34. p.

60 Uo. 3. sz. 11. p.

61 Uo. 6. sz. 38–39. p. Az elõz mé nyek hez lásd Gerõ Er nõ

le ve lét Rá ko si Má tyás nak (1952. V. 7.) A te le ví zió „rend kí -

vü li jelentõségû… 50–60 ki lo mé te res ha tó su gár ral az or -

szág dön tõ te rü le te it tud juk be fed ni, az el len ség pe dig

kép te len zavarni… a ve ze té kes rá dió a múlt… a te le ví zió

a jö võ”. MDP Ttkársági ülé sek jegy zõ köny vei. MOL 267

f. 54/192. õ. e.

62 MÉpm, 1962. 1. sz. 42–45. p. A So mo gyi Jó zsef, Kiss

Ko vács Gyu la és Kerényi Jó zsef szob ra i val gaz da gí tott

kül sõt az utób bi évek ben Sik lós Má ria a poszt mo dern irá -

nyá ba „fej lesz tet te”.

63 Uo. 6. sz. 16–18. p.

64 Vass–Ságvári (1973), 86. p. (1957. VI. 27–29.)

65 Az MSZMP mû ve lõ dé si po li ti ká já nak irány el vei. 1958.

jú ni us 25. Uo. 268. p. Az 1959. évi Kos suth-dí ja sok (mû vé -

szet és iro da lom) egyi ke Körner Jó zsef, a II. ke rü le ti

(volt) párt ház (1952–53) épí té sze, aki az el is me rést a Ke re -

pe si úti te me tõ ben 1958-ban el ké szült „nagy sza bá sú, a

mun kás moz ga lom nagy ha lot ta i nak ál lí tott em lék mû meg -

al ko tá sá ért” Olcsai Kiss Zol tán szob rász mû vés  szel kö zö -

sen kap ta. Nép sza bad ság, 1959. már ci us 15.; MÉpm, 1959.

5–6. sz. 137. p.; Tóth (1999). 
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vi lág né zet. En nek fõ ele me a szo ci a liz mus gyõ zel mé ért fo lyó küz de lem tá mo ga tá sa.
Sú lyo zot tan az iro da lom ra tekintettek,66 az épí tõ mû vé sze tet nem em lí tet ték. Az épí -
tett mû már nem volt szá muk ra olyan ki tün te tett jel le gû, mint ko ráb ban. Az épí té -
szet dön tõ en ipar po li ti kai-tech no ló gi ai kér dés sé vált. Az öt ve nes évek má so dik fe lé -
ben a fej lesz tés irá nya még a kö zép blokk (ami ek kor még nem tel jes szo ba fal mé re tû
fa la za ti egy ség, mi ként a pa nel), anya ga pe dig a ha bo sí tott ko hó sa lak és az erõmûvi
per nye be ton. El kel lett ter jesz te ni a ke ve sebb ce men tet, egy sze rûbb zsa lu za tot, ezért
ke ve sebb fát igény lõ elõ re gyár tott, fe szí tett vas be ton szer ke ze te ket és a mû anyag
pad ló használatát.67 Az épí tõ anyag-hi ány fel szá mo lá sá nak út ját az ipa ri mé re tek ben
és ipa ri mód sze rek kel tör té nõ épí tés ben lát ták. 1964 feb ru ár já ban szü le tett po li ti kai
dön tés a pa nel tech no ló gia el ter jesz té sé rõl. (A pa nel ce ment be ton alap anya gú, va salt
elem. A va sa lá sok egy más hoz he gesz té sé vel, kár tya vár sze rû en épül fel a ház egy vas -
be ton alap és a fo ga dó szint fö lé.) A Ma gyar Épí tõ mû vé szek Szö vet sé gé nek 1964. évi

VI. köz gyû lé sén az el nök, Ma jor Má té így
kom  men tál ta a KB-ha tá ro za tot: a Szö vet -
ség „a kor sze rû ti pi zá lás he lyes mód sze -
re i nek meg te rem té sé vel se gít se elõ, hogy
[építõ] iparunk a ti pi zált szer ke ze tek fel -
hasz ná lá sá val mi e lõbb sze re lõ ipa ri jel le get
öltsön”.68

A hat va nas évek el sõ fe lé ben el is mer -
ték ugyan a kí sér le te zés sza bad sá gát a mû -
vé sze tek ben, a párt azon ban nem mond -
ha tott le az esz mei irá nyí tás ról, mert az
„egyet len iga zán nem ze ti po li ti ka a szo ci -
a liz mus épí té se”. Le té te mé nye se, a párt te -
hát fenn tar tot ta ma gá nak a jo got a meg -
íté lés te kin te té ben. 1966-ban, IX. kong -
resszu su kon de fi ni ál ták is az ún. há rom
„T” po li ti ká ját. Tá mo gat juk a „nagy tö me -
gek hez szó ló szo ci a lis ta és egyéb hu ma -
nis ta [re a lis ta] al ko tá so kat”. Tûr jük, az az
„helyt adunk a po li ti ka i lag, esz me i leg nem
el len sé ges tö rek vé sek nek”. Tilt juk, „ki re -
keszt jük kul tu rá lis éle tünk bõl a po li ti ka i -
lag el len sé ges, antihumánus vagy köz er -
köl csöt sér tõ megnyilvánulásokat”.69

Bu da pes ten az el sõ ház gyár a kong -
res  szus évé ben kezd te meg termelését.70

A felvá zolt ke ret és fel té tel rend szer
min den ide o ló gi ai rá ol va sás nál ha tá so sab -

66 Az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a

mû vé sze ti szö vet sé gek hely re ál lí tá sá ról és a mû vé szek kö -

zöt ti ide o ló gi ai és po li ti kai mun ka egyes kér dé se i rõl. 1958.

no vem ber 25. Vass-Ságvári (1973) 281–285. p.; A fel sza ba -

du lás utá ni ma gyar iro da lom né hány kér dé sé rõl. 1959.

feb ru ár. Uo., 319–340. p. 

67 Az MSZMP VII. kong res  szu sá nak irány el vei gaz da sá gi

fel ada ta ink ról és a II. öt éves terv el ké szí té sé rõl. 1959. no -

vem ber 30–december 5. Uo. 424. p. Az épí tõ anyag ok ban

mu tat ko zó „át me ne ti hi ány hoz” és az ipa ri mód sze rek kel

va ló épí tés hez lásd: Az épí tõ ipar fel ada tai a II. öt éves

terv ben, kü lö nös te kin tet tel a la kás épí tés re. Uo. 454–

458. p.

68 MÉpm, 1964. 4. sz. 61. p.; Az MSZMP KB ha tá ro za ta az

épí tõ ipar mun ká já ról (1964. feb ru ár 20.). Vass (1978) 48–55. p.

Ös  sze fog la ló an a tí pus ter ve zés rõl Ka to na szerk. (1969).

69 Az MSZMP né hány idõ sze rû ide o ló gi ai fel ada ta. 1962.

no vem ber 20–24. Vass–Ságvári (1973) 600. p.; A KB irány -

el vei. 1965. már ci us 11–13. Vass (1978) 125–163. p.; A szo ci -

a lis ta re a liz mus ról, uo. 484–515., kü lö nö sen 509. p.: Az iro -

da lom és a mû vé sze tek hi va tá sa. 1960. jú ni us–jú li us, uo.

176–209. p.; Az MSZMP IX. Kong res  szu sá nak ha tá ro za ta.

Uo. 564. p.

70 Pró ba üzem a ház gyár ban. Ta valy szep tem ber ben Óbu  -

dán be fe je zõ dött a szov jet gé pek kel fel sze relt el sõ ha zai

ház gyár épí té se, évi 1800 la kás ka pa ci tás sal. Nép sza bad -

ság, 1966. ja nu ár 15.; má jus. 5. Böhönyey (1968).
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ban ál lí tot ta épí té sze tün ket a kö vet ke zõ két év ti zed ben be fut ha tó, a ki vé te lek tõl el te -
kint ve in kább men  nyi sé gé vel jel le mez he tõ pá lyá já ra.

A hat va nas évek el sõ fe lé ben éve ken át nyú ló el mél ke dés folyt (Kor társ, Új Írás,
Va ló ság) a kol lek tív élet, a kom mu nis ta em ber „meg for má lá sá nak” épí té sze ti ke re -
te i rõl, otthonáról.71 Ugyan is a „pol gá ri la kás alap rajz” (sic!) zsák ut cá ba ju tott! Zalotay
Elemér–Böröcz Im re sza lag ház-kon cep ci ó ja sze rint az em be re ket egy la kó tömb be kell
össz pon to sí ta ni. Fo lyó mel lett, zöld kör nye zet ben har minc–öt ven eme let ma gas, ki lo -
mé ter hos  szú, több száz mé ter szé les „há za kat” kell épí te ni, már csak az egy la kás ra
ju tó faj la gos költ sé gek csök ken té se ér de ké ben is. Zalotay sze rint el kép ze lé se csak tá -
vol ról kö tõ dik Le Corbusier marseille-i Uni té d’Habitationjához (1947–52). Ferenczy
Kár oly épí tész ad ab szur dum vit te a gon do lat me ne tet. Meg vi lá gí tó ere jû nek szánt, a
sza kács mû vé sze tet az épí té szet tel pár hu zam ba ál lí tó pél dá za tá ban a sza kács mû vé szet
„azt az ér tel met len el té ve lye dé sét fe je zi ki, amely ben nem a táp lá lék és a gyo mor köl -
csön ha tá sa, a tar tal mi kér dés a fon tos, ha nem a ké szí tés for ma ér té ke” (ki eme lés – P.
E.). Ferenczy sze rint kor szak vál tás tör tént, az „elit” és „kul ti kus” épí té szet, va la mint
az el nyo mott ré te gek vis kói fe lett meg kon dult a lé lek ha rang, s a csa lá di ház is múlt ba
for du ló, kor sze rût len. Egy ál ta lán: a csa lád szi get ként éke lõ dik a tár sa da lom ba. Fel ada -
ta it a tár sa da lom ve szi át. Az em be rek lét fenn tar tá si szük ség le te it az ún. „szoc-koll”,
ill. „kom-koll” há zak ban, több ezer fõs, szál lo da sze rû pont- és sza lag há zak ban, kö zös -
sé gi és gé pe sí tett nagy üze mi for mák ban kell ki elé gí te ni. Ezek tí pus ter vek alap ján
épül nek majd, biz to sít va a ren det és szer ve zett sé get. A vi tá ban meg fo gal ma zó dott az
a vé le mény is, hogy a sza lag ház lép ték rend je olyan nagy sá gú, hogy ese té ben már a
„men  nyi ség mi nõ ség be va ló át csa pá sá ról” beszélhetünk!72 Az Ár pád híd bu dai híd fõ -
je elõtt a hegy vi dék lát vá nyát ke reszt be vá gó ki lo mé te res, egy fa lu la kos sá gát ma gá -
ban fog la ló panelszalagház mi nõ ség be tör té nõ át csa pá sá hoz „nyil ván” a ma gas sá gá ból
hi ány zott még né hány eme let sor. Petri György ír ta a má so dik nyil vá nos ság ban meg -
je lent La kó te lep cí mû két so ro sá ban; Tíz eme le tes ki lö võ si lók: a mun ka erõ so ro zat ve -
tõi (1982).

Az öt ve nes–hat va nas évek for du ló ján a la kás épí tés fõ hely szí nei Bu da pes ten a Fi -
as tyúk ut cai la kó te lep (foly ta tá sa) és az Ül -
lõi úti Jó zsef At ti la la kó te lep ki épí té se. To -
váb bi is ko lák is épül nek. Kismarty-Lech -
ner Ka mill 1948–49-ben szik szói is ko lá já -
nál a tan ter me ket egy tá gas köz pon ti tér
kö ré szervezte.73 So rok sá ron a Sod ro nyos
ut cá ban a gon do la tot to vább fej lesz tet te: a
föld szint és az eme let te ré nek ös  sze nyi tá -
sá val egy tá gas zsi bon gót ala kí tott ki, in -
nen nyíl nak a ta nul má nyi he lyi sé gek (1959–
60)74. Cse pel-Ki rály er dõn, a Szár csa ut cá -
ban a ha ránt el he lye zett tan ter mek so rá -

71 „Az élet for ma egy sze rû sö dé se, az igé nyek ni vel lá ló dá -

sa pe dig elõ se gí ti és in do kol ja a tí pus, a tö meg gyár tás ra

al kal mas meg ol dá sok fo ko zott el ter je dé sét”. Böhönyey

(1960). Va ri á bi li san be épít he tõ kony ha be ren de zé sek ter -

vei: Ko vács Zsu zsa, Ar nold Kár oly. MÉpm, 1959. 7–8. sz.

274–275. p.

72 Vi ta a sza lag ház ról. Major–Osskó (1981) 250–273. p.

Lásd még Nép sza bad ság 1965. de cem ber 31.; 1966. ja nu ár

6. feb ru ár 12. 

73 Kisléghy Nagy (1957). 

74 MÉpm, 1960. 1. sz. 17–18. p.

485A HATVANAS ÉVEK ÉPÍTÉSZETÉRÕL



nak szin ten kén ti el to lá sá val 2,65 mé ter bel ma gas ság mel lett is biz to sí ta ni tud ta az épí -
tész a nyolc mé ter mély he lyi sé gek jó fény vi szo nya it (1961).75

Deb re cen ben be fe je zõ dött a Ke le men Lász ló (1919) ter vez te vas út ál lo más épít ke -
zé se. A vá ró csar nok fe dé sé nek több szö rö zött nye reg fe lü le tei (sta ti kus Ma kó Ló ránt)
for ma i lag is le zár ják az 1952-vel in dult mun ká la to kat, az épü let kü lön bö zõ stí lus ré te -
ge it (szerkezetkész, 1959).76 A má so dik vi lág há bo rú ban kör nye ze tük kel együtt le bom -
bá zott je len tõs pá lya ud va ra ink (Szé kes fe hér vár, Gyõr77, Szol nok) hely re ál lí tá sa év ti ze -
de ken át hú zó dó vá ros ren de zé si kény szert „ered mé nye zett”.

A Ba la ton ide gen for gal má nak re gi o ná lis fej lesz té se jegyében78 Ti hany ban is meg -
kez dõd tek az épít ke zé sek. Ha jó ál lo más: Benkhard Ágost, mo tel: Polonyi Kár oly. A Föl -
desi La jos ter vez te Mo tel ét te rem te kint he tõ az el sõ (?) ha zai üvegfüggönyfalas épü -

let nek (1959)79. Az eme le tes pos ta pa vi lon
há rom irá nyú va sa lás sal, öt cen ti mé ter be -
ton vas tag ság ban épült há rom tá ma szú, pa -
raboloid héj ku po lá já val kor sza kos je len tõ -
sé gû (Pén zes Ist ván, Szit  tya Bé la; sta ti kus
Gnädig Mik lós 1960–62).80 Sió fo kon Czig -
ler End re ter vei alap ján épül tek meg a hat -
va nas évek kö ze pé re az idény jel le gû szál lo -
da sor darabjai.81 A nem szer ke ze ti, csak
tér ha tá ro ló „füg göny fal” egy má sik ko rai
pél dá ja Kö ves Emil iro da há za Nagy ka ni -
zsán (1958–61).82 A még min dig Sztá lin ne -
vét vi se lõ vá ros ban kí sér le ti nagy pa ne les
blokk há zak épül tek (Weiner Tibor).83 A
Vas  mû út gyár te lep fe lõ li architektonikus
le zá rá sá ra a pá lya kez dõ Finta Jó zsef (1935)
ter vez te meg a ki lenc szin tes, klin ker tég la
bur ko la tú, kö zép fo lyo sós gar zon há zat,
mely hez egy „Szu per pi ac” rend sze rû áru -
ház is tar to zik (1961–65).84

A szo ci a liz mus épí tõ jé nek […] büsz ké nek kell len nie ar ra,

hogy az épí tész kon cep ci ó ját ép pen a ma ga mi nél na gyobb

szak mai, mes ter ség be li tu dá sá val, in ven ci ó já val te szi el ér he -

tõ vé, hasz nál ha tó vá, él vez he tõ vé, az az büsz ké nek ar ra, hogy

õ „interpretálja” az épü le tet a ma gyar nép szá má ra. 

(Ma jor Máté85)

Mit is kell in terp re tál nia az épí tõ nek?
Ma jor Máté sa ját ko ráb bi fej te ge té se i re ala poz va az épí té sze tet a tár sa dal mat le -

75 MÉpm, 1961. 3. sz. 31. p. Te ma ti kus szám a „né pi de -

mok ra ti kus Ma gyar or szág” is ko la épí té sze té rõl.

76 A Domanovszky End re sgrafittóival dí szí tett pá lya ud -

var át adá sa 1961. au gusz tus 20-án volt. MÉip, 1962. 42–43.

p., Jó ké pek: Schéry (1995) 146. p.

77 Ter ve zõk: Éhn Jó zsef, Dianóczky Já nos, Vass Dé nes,

1953–59. 

78 MÉpm, 1957. 51–52. p.; Bérczes et al. (1958). Ös  sze fog -

la ló an: Lõvei (2000).

79 MÉpm, 1960.6. sz. 16–18. p. Üveg füg göny-fa lat ka pott

a Parisiana is az 1962-es át épí té se kor, épí tész P. Müller

Éva. Dá vid (1991). 

80 MÉpm, 1962. 5. sz. 49. p.

81 MÉpm, 1963. 5. sz. 20–25. p.

82 MÉpm, 1962. 4. sz. 32–33. p.

83 Visy (1960). 

84 MÉpm, 1960. 4. sz. 40. p.

85 Ma jor (1960a).
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író alap és fel épít mény vi szony la tá ban („az épí té szet el vá laszt ha tat lan at tól a tár sa da -
lom tól, mely pro du kál ta”) mint az anyag – szer ke zet – funk ció egy más ra épü lõ rend -
sze rét ír ta le. Meg ál la pí tot ta: „az anyag nem épí té szet”, a szer ke zet a fel hasz nált anya -
gok tu laj don sá gai alap ján jön ugyan lét re, de „a szer ke zet ma ga sem épí té szet még”,
mint ahogy a funk ci ók „nyers ki elé gí té se” sem. Az épí té szet ezen „összefüggés té nye -
zõk tör vény sze rû sé ge i nek hi e rar chi á já ban” adott tar ta lom mû vé szi meg for má lá sá val
jö het lét re, „ki vé te les egye di al ko tá sok ban”. Ez egy fo lya mat, amelynek „elõbb utóbb
vég be kell men nie: a mi tár sa dal munk gon do la ta it hor do zó, ki fe je zõ szo ci a lis ta épí tõ -
mû vé szet nek meg kell születnie.”86

Túl ju tot tak ugyan tar ta lom és for ma dichotómiáján, amely az öt ve nes éve ket, a
szoc re ált jellemezte.87 Azon ban to vább ra is a tar ta lom és for ma di a lek ti kus „el lent -
mon dá sá nak” szem lé le ti ke re tei kö zött vizs gál ták az épí té szet ál ta lá nos nak vélt jel -
lem zõ it: a kül sõ és bel sõ for ma, a szem lé let tük rö zé se és a stí lus, a tár sa da lom mint
meg bí zó és az egyén mint ki ala kí tó „for má ló” stb. Va la mi fé le pe da gó gi ai szem pont is
jel lem zi eze ket az írá so kat a mû vész, az épí tész „elöl já rá sá nak” el mé le ti meg ala po zá -
sa ér de ké ben, hogy a „régi és új for mák har cá ban” elõ vé te le zõd jék a meg szü le ten dõ
új. S az új „an nak a fel adat nak a ki tû zé se, amely nek le he tõ sé ge it ér le li, de még nem
is mer te fel a tár sa da lom, s amely nek fel is me ré se épp a mû vész feladata.”88 Jól jöt tek
Mies van der Rohe ve lõs kanti-hegelianus szí ne ze tû mon dá sai a hú szas évek bõl: az
épí tõ mû vé szet min dig egy kor szak aka ra tá nak tér be li le nyo ma ta […], a for ma nem
mun kánk cél ja, ha nem eredménye…89

Óbu dán, 1958–60 kö zött a II. öt éves terv la kás épí té si prog ram já nak meg ala po zá -
sá ra kí sér le ti la kó te lep épült. A kü lön bö zõ rend sze rû és nagy sá gú la ká sok és épü let -
faj ták kö zül a ti pi zá lás ra leg meg fe le lõb bek ki vá lasz tá sa volt a cél. A Gyenes ut ca vo -
na lá ban épül tek 26 m2-es gar zo nok, négy fé rõ he lyes, a nor ma sze rint 53 m2-es, be épí -
tett kony ha bú to ros, kony há val egy be nyit ha tó ét ke zõ fül kés la ká sok há rom eme le tes
há zak ban és két szin tes, hat fé rõ he lyes 73 m2-es, öt la kás ból ál ló sor há zak is. A tö rek -
vé sek, hogy a kis la ká so kat ér tel mes tér kap cso lá sok kal, a zsák szo bák és kény szer köz -
le ke dõk el ke rü lé sé vel for mál ják él he tõ vé, igen ke vés sé ke rül tek át a ház gyá ri tö meg -
ter me lés sel elõ ál lí tott típusokba.90 A lak -
ha tó la kás mi ni má lis fel té te le a tá gas ság.
Az „Existenzminimum” le fe lé haj lí tá sa (a
ké sõb bi ek ben a bel ma gas sá got is csök ken -
tet ték) fel old ha tat lan el lent mon dás ként hú-
zó dott át a ti zen öt éves la kás épí té si prog -
ra mon. Ge ne zi sé ben volt el hi bá zott, a la -
kás hi ány min den kény sze re mel lett, hisz a
blok kos épí té si mód mi nisz te ri á lis, in dí tó
ke ret fel tét elei nem tar tal maz ták a la kás -
alap rajz, a funk ci ók meg ha tá ro zá sá nak és
ki elé gí té sé nek kritériumait!91

86 Ma jor (1957, 1959, 1961b).

87 Az épí té szet tar tal ma ek vi va lens a kubatúrával, a be -

épí tett lég köb mé te rek szá má val – fo gal maz hat nánk. 

88 Vámossy (1963). 

89 Es gibt keine Form an sich. Baukunst ist immer ra -

umgefasster Zeitwille, nichts anderes. Moravánszky

(2003); Frampton (1982).

90 Egressy (1961). Épí té szek: Csor dás Ti bor, Mináry Ol ga,

Körner Jó zsef, Szõ ke Gyu la, Rimanóczy Gyu la (és má sok),

P/3. épü let, épí tész Kiss E. Lász ló. MÉip, 1962. 2. p.

91 Cserba (1960). 
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Pé csett, a nyu ga ti vá ros rész ben az Or szá gos Terv hi va tal ál tal ide ig le ne sen en ge -
dé lye zett épü let faj tá ból ala kí tot tak ki nagy pa ne les tí pus terv csa lá dot. A költ sé gek
csök ken té se ér de ké ben olyan ra volt szük ség, amely kis szá mú elem bõl több épü let faj ta
meg épí té sét te szi le he tõ vé. Szá mí tás ba kel lett ven ni a ter ve zés nél a pa ne le ket eme lõ
da ru „ké pes sé ge it” is, mert az rö vid kar ral öt és fél mé te res, hos  szú kar ral két mé te -
res ele met tu dott beemel ni. Az új szov jet ház gyár új la kás mé re tei – bi za ko dott a ter -
ve zõ – ta lán át tö rik a ha zai jo gi-fis ká lis szem lé le tet, mert az oda ve zet het, hogy két fõ re
egy 12 m2-es alap te rü le tû szo ba jut…92 A vég fa lak a plasz ti ci tás ér de ké ben pers pek -
ti vi kus szí ne zést kaptak.93

A szö vet ke ze ti la kás épí tés egyik el sõ épü le te Bu da pes ten a Har minc ket te sek te -
rén va ló sult meg, a la ká sok túl nyo mó ré sze más fél szo bás (épí tész Legány Zol tán,
1957–61). Ez idõ tájt a Szemlõhegyen 11 hó nap alatt épí tet tek fel kö vet sé gi tiszt vi se lõk
szá má ra egy exk lu zív kis la kó te le pet (öt önál ló épü let, épü le ten ként ki lenc 3-4 szo bás
la kás), épí tész Kondoray Gyu la, 1960–61.94

A hat va nas évek egyik el ter jedt pontháztípusát Pomsár Já nos ter vez te (1961–63);
ki lenc eme le tes, a föld szin ten mo no lit vas be ton, az eme le te ken öntöttfalas95 épü let,
szin ten ként négy da rab két szo bás la kás sal, a kö zös sé gi he lyi sé gek a föld szin tre és a
te tõ eme let re ke rül tek; meg va ló sult pél dá ul Lágy má nyo son, a Bu da fo ki úton.96 Bu da -
fo kon, a kí sér le ti la kó te le pen ti zen egy szin tes, öt fo ga tú pont há zak épül tek. A Tenke
Ti bor ter vei (1963) alap ján épült csúszózsaluzatos, ön töttbe ton tech no ló gi á jú há zak
hom lok za tát lõ rés ha tást kel tõ nyí lá sok oszt ják. Ak kor úgy ítél ték meg, hogy a „don -
zson-szerû épü le tek ablakfalfelületeinek jel leg ze tes ará nya és el ren de zé se, a hom lok zat
fe lü let kép zé se sze ren csé sen utal az épí tés mód ra” (1966).97 1968-ban, a la kás épí té si
prog ram fél ide jé hez ér ve Kon rád György és Szelényi Iván a Vá ros épí té si Tu do má nyos
és Ter ve zõ In té zet szá má ra ké szült ta nul má nyuk ban – A la kás el lá tás tár sa dal mi és
gaz da sá gi ha tá sa i nak szo ci o ló gi ai vizs gá la ta – két fon tos meg ál la pí tást tet tek. Egy fe -
lõl, hogy az ál la mi erõ bõl épí tett la ká sok szá ma a la kás épí té sek összvolumenén be lül
a nagy üze mi épí té si tech no ló gia je len tõs ki bõ ví té se el le né re is csök ken. Más fe lõl: a la -
kás el osz tás ha tó sá gi rend sze re „diszfunkcionális”, mert nem tel je sí ti a tár sa da lom po -

li ti kai cél ki tû zé se ket. Ke ve red nek az el osz -
tás szo ci á lis szem pont jai az ér de me ket ju -
tal ma zó, bér ki egé szí tõ szem pont ok kal. S
ez ál tal rend sze re sen a ma ga sabb jö ve del -
mû, jobb ér dek ér vé nye sí tõ hely zet ben lé -
võk jut nak ol csóbb és ér té ke sebb la ká sok -
hoz, ame lye ket tõ ké sí te ni is tud nak, s a kü -
lön bö zõ ré te gek kö zött az ál ta lá nos ja vu lás
mel lett a la kás ál lo mány el osz lá sa mind
egyen lõt le neb bé vá lik. (A hi te le zé si po li ti -
ka sem az ala cso nyabb jö ve del mû e ket
támogatja.)98 A ház gyá ri épü le tek mi nõ sé -

92 MÉpm, 1965. 51–59. p.

93 Év ti zed del ké sõbb Csete György és tár sai „tulipános”-

mustrás dí szí té se pak si la kó há za i nak bü tü in – per sze

nem for mai ala pon – sú lyos bí rá la tok ke reszt tü zé be ke -

rült. 

94 MÉip, 1962. 4., 6. p.

95 „…a nagy pa ne les épí té si mód épí tés fi zi kai szem pont -

ból … kü lö nö sen jobb, mint az ön tött épí té si mód”. Se -

bes tyén (1962). 

96 MÉpm, 1965. 3. sz. 20. p.

97 MÉpm, 1966. 4. sz. 28–31. p.
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gé nek ja ví tá sát cé loz ta, hogy a Szov jet uni ó ból vá sá rolt gyá rak mel lett 1968-ban a 2.
szá mú (fe renc vá ro si) Ház gyár már dán tech no ló gia alap ján kezd te meg a ter me lést
na pi hat la kás ka pa ci tás sal.

A la kás hi ány fel szá mo lá sát szol gá ló gé pi tö meg ter me lés „épí té szet el mé le ti”
meg ala po zá sá ra is sor ke rült. Ezt ös  sze kap csol ták a kor tár s mo dern épí té szet tõl el vá -
gott szá lak új ra kö té sé vel is. Bonta Já nos (1959-ben) há rom fõ irányt, cso por tot kü lön -
böz te tett meg: a Mies-féle „üveg do bo zo kat”, Wright és Le Corbusier „szer ves és di -
na mi kus gipsz önt vé nye it” és a „struk tu rá lis ak ro ba ti ka” mû ve lõ i nek mun ká it, Utzon:
a syd neyi Ope ra ere de ti ter ve; E. Saarinen: TWA ter mi nál, New York City. Vég kö vet -
kez te té se sze rint ugyan „ka pi ta lis ta körülmények” között ala kult ki, de még is csak a
gé pe sí tett, nagy üze me sí tett épí té szet (Mies) az üd vös a tö me ges la kás szük ség le tek
kielégítésére.99 Bonta írá sá ra ref lek tál va Finta Jó zsef és Ma gyar Gé za ki fej tet te, hogy
so kan nem ér tik a „tel jes tech ni ci zá ló dás le he tõ sé ge it”, az épü le tek fes tõ i sé gét és az
alap rajz-szer ve zés sza bad sá gát fél tik a mód szer tõl. Ho lott épí té si fel ada ta ink csak
nagy üze mi mód sze rek kel, a gé pi tö meg ter me lés ma xi má lis fel hasz ná lá sá val va ló sít ha -
tók meg. Ez an nál in kább le het sé ges, mert
a mo dern épí té szet (el sõ sor ban a Mies ne -
vé vel fém jel zett vo nal) nem stí lus, s nem
jel lem zõ je a forma!100 Meg erõ sí tést ka pott
az elv, hogy az épü let alá vet he tõ a tech no -
ló gi á nak.

Mon da nunk sem kell, szü let tek nagy -
for má tu mú épü le tek, min de nek elõtt Kõ vá -
ri György (1934–82) ele gáns Dé li pá lya ud -
va ra (1962, sta ti kus Kantz Gyu la – az óta
át épí tet ték, nap ja ink ban visszabontják?),101

a ki fi no mult, vis  sza fo gott, el sõ sor ban a
bel sõ te rek re hang sze relt rep re zen tá ci ót
szol gá ló Csong rád me gyei Ta nács és Párt
Szék há za (Sze ged, 1958–61) Schõmer Er vin,
Svastits Gé za, Hrecska Jó zsef ter ve alap -
ján,102 a bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye -
tem Bõr gyógy ásza ti Kli ni ká já nak új tömb je,
Kiss E. Lász ló, Walthier Ti bor, Szmodits
Káz mér, Laufer Já nos mun ká ja (1957–63).
Az Ül lõi út és Má ria ut ca sar kán ál ló épü -
let együt tes új don sá ga a 350 fõt be fo ga dó
ív há rom szög alap raj zú au di tó ri um volt.
Az egyen le tes ki osz tá sú pil lér sor ra tá -
masz ko dó mo no lit gömb há rom szög héj
osz tat lan bel sõ te ret zár.103 (A mo tí vu mot

98 Té ma szám: 60.08.03.06. 1969. feb ru ár. 34–35. p. A la -

kás ál lo mány sta tisz ti kai jel lem zõ i hez lásd An tal (1995),

Hor váth (2002). 

99 Bonta (1959). Dianóczky Já nos eg ri au tó busz-pá lya ud -

va rá nak zsa lu zott fö dém rész le tei a Ken nedy re pü lõ tér is -

me re té rõl ta nús kod nak (1960–62). MÉip, 1968. 54–56. p.

100 Finta–Magyar (1960). 

101 MÉpm, 1962. 5. sz. 31–35. p.; Ertl (1962). 

102 MÉpm, 1962. 5. sz. 39–46. p.; MÉip, 1962. 29. p. A bu -

da vá ri pa lo ta rep re zen ta tív együt te sé nek hely re ál lí tá sa,

méginkább át épí té se a nyolc va nas évek kö ze pé ig hú zó -

dott. Mér té két nem in do kol ta ro mos ál la ga sem. Vá ros ké -

pi-rep re zen tá ci ós szem pont ból a du nai szárny ki emelt je -

len tõ sé get ka pott. Ezt hang sú lyo zan dó, va ló di tér rel bí ró

ku po lát óhaj tott már az öt ve nes évek épít te tõ je is. (A

Hauszmann Ala jos-fé le ere de ti egy babylon te tõ ku po la-

épít mény volt.) A „köz pon ti” bi zott sá gi ku po la – an  nyi -

an bá bás kod tak for ma adá sán – vé gül is Hi da si La jos ve -

ze té sé vel 1961–64 kö zött va ló sult meg. A ki lá tó ko sár és

ku po la tû mint kor tár si elem, Er dély Mik lós mun ká ja.

Meg lá tá sunk sze rint túl zott mé re te i vel fe les le ge sen kon -

ku rál az Or szág ház ku po lá já val. Hi da si (1963); Kollányi

(1990); Prakfalvi (2002a). 

103 MÉpm, 1963. 6. sz. 12–17. p.; MÉip, 1964. 22–23. p. A

ki lenc szin tes épü let tömb s a rész ben a föld be sül  lyesz tett
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szá mo san al kal maz ták, szin te kor szak jel zõ.) A Dó zsa György úton meg épült Or to pé -
di ai ren de lõ és gyógy ásza ti se géd esz közgyá rat (1963) Kiss E. Lász ló jegy zi Mirgai
Lász ló társ ter ve zõ vel. Egy tört vo na lú, hat szög ke reszt met sze tû, sza lag ab la kos üveg -
ha sáb és egy ho ri zon tá lis fû rész fo gas (shed), be vi lá gí tó-te tõs tömb együt te se, mely a
fõ vá ros egyik „leg szebb” fõ út vo na la ké pé nek fej lesz té sét is célozta!104

Köz épü le te ink át la gá nak „elõ ké pei” a tech ni kai-tech no ló gi ai kö tött sé gek kö vet -
kez té ben in kább meg fog ha tók. Az alap sé ma hos  szú éve ken át egy ho ri zon tá lis fek vé sû
do boz volt (a szak zsar gon ban „le pény”), füg göny fa las to rony rés  szel meg fe jel ve.
Mies van der Rohe iro da há zai mel lett pél dá ját leg in kább Skidmore, Owings, Merill és
Bunshaft New York-i Lever-házáról vet te (1951), bár ott a víz szin tes tö meg lá bak ra ál -
lí tott, és bel sõ ud va ros el ren de zé sû. Egyik ko rai ha zai pél dá ja a Kí sér le ti Or vos tu do -
má nyi Ku ta tó In té zet füg göny fa las épü le te (1958–63) Bu da pes ten az Ül lõi úton, ame -
lyet Kemper Er vin ter ve zett, a sta ti kus Pozsgai La jos volt.105 (Ké sõi pél dá ja pe dig a
SO TE el mé le ti tömb je a Nagy vá rad té ren Gerlóczy Ge de on (1895–1975) alap ter ve it fel -
hasz nál va Südi Er nõ–Wag ner Lász ló ter ve zé sé ben a het ve nes–nyolc va nas évek for du -
ló já ról. (A terv pá lyá za tot még 1962-ben ír ták ki.)106

Mint lát tuk, a „struk tu rá lis ak ro ba ti ka” mû ve lé se (vi dé ken) sem szo rult ki a
szak mai gon dol ko dás ból. Kis lép té kû mû volt, de a tér ala kí tá si kí sér le tek fon tos sá gát
ta nú sít ja Tarnai Lász ló és De ák Fe renc ide ig le nes, kí sér le ti hiperbolikus-paraboloid
(igaz, vo nó va sas) héj szer ke ze te Sze ge den 1961–62-ben.107

A Ma gyar Épí tõ mû vé szet már em lí tett te ma ti kus szá má nak szer kesz tõi tel jes
jog gal emel ték ki azok ból az évek bõl a Miskolc–avasi té vé to rony és ki lá tó pres  szót.
Hofer Mik lós (1931) és Vö rös György sta ti kus mû vét 1963-ban ad ták át. Esz té ti kai ér -

té ke dön tõ mó don a konst ruk ci ót ki fe je zõ
erõ já ték ban áll; a szer ke ze ti elv ér vé nye sí -
té sé vel nyer a funk ció tér for mát. A té tel
ön ma gá ban ugyan az adott mû tárgy esz té -
ti kai ér té ké rõl ke ve set ál lít. Ám a je len kor
épí té sze ti pro duk tu mai még is ar ti ku lál ha -
tók a ki in du lás szint jén e „de fi ní ció” se gít -
sé gé vel, at tól füg gõ en, hogy az épí tett mû
alap hely zet ét meg ha tá ro zó, a vitriviusi ka -
te gó ri ák ra (firmitas, utilitas, venustas)
vissza uta ló hár mas egy ség mely ele mé re
he lye zõ dik a hang súly. Azon ban az épü let
tá gab ban vett „ös  sze te võ i nek” (anyag -
hasz ná lat, rész ará nyo sí tás stb.) elem zé se
ré vén nyíl hat mód egy al ko tás ér ték re vo -
nat koz ta tott szituálására, ami vé gül is a
mû vé szet tör té ne ti vizs gá ló dás al fá ja és
óme gá ja – fej tet te ki Né meth Lajos.108 Rö -

elõ adó te rem a gé pi be ren de zé sek kel és a bú tor zat tal lég -

köb mé te ren ként 987 fo rint ba ke rült. Az év ti zed kö ze pén

1000 db kis mé re tû fa la zó tég la ára 777 fo rint, a port land -

ce men t mázsája 150 fo rint volt. A ma gas épí tés ben az épí -

tõ ipa ri mun ká sok ha vi át lag ban 1746, a mû sza ki ak 2676

fo rin tot ke res tek, 1 kg fél fe hér ke nyér ára pe dig há rom

fo rint volt.

104 MÉpm, 1964. 3. sz. 20–25. p. A te rü let sza ná lá sa még

nem tör tént meg tel je sen (az óta sem) „így a park- és épü -

let együt tes tel jes ér té kû meg je le né se és vá ros ké pi ha tá sa

még nem jö he tett lét re az in vesz tált ér ték nek meg fe le lõ -

en” – pa na szol ta az épí tész. Uo. 24. p.

105 IÉSZ 18. (1960) 39–45. p.; MÉpm, 1964. 2. sz. 47–49. p.

106 MÉpm, 1963. 2. sz. 6–9. p.

107 MÉpm, 1962. 4. sz. 16. p.; Tarnai–Zsebik: vil la mos meg -

ál ló, Sze ged, MÉpm, 1958. 133. p.

108 Né meth (1985). 
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vi den ös  sze fog lal juk az egy ko ri mû le írást, hogy be mu tas suk a for ma nem ma gá tól
adó dó össze te võ it.

A 72 mé ter ma gas to rony ös  sze tett struk tú ra. 62 mé ter ma gas sá gig mo no lit vas -
be ton váz. A be ton osz tá lyo zott szem szer ke ze tû ka vics ból ké szült, ba zalt zú za lék kal
fel ja vít va. Az alap za tot a mû sza ki he lyi sé ge ket tar tal ma zó mély föld szint su gár irá nyú
vas be ton fa lai és azok kõ be ton sáv alap jai ké pe zik. Ez biz to sít ja a szer ke ze tet a fel dõ -
lés el len. Az acél sze re lés húsz mé ter ma gas sá gig be ton acél, fe let te idom acél, me rev
váz ként ki ala kít va. Öt ven mé ter fe lett a me rev vá zat acél csõ ad ja. Az utol só tíz mé -
ter, az an ten na tisz tán acél szer ke ze tû. A me rev váz az áll vá nyo zást és a su gár irá nyú
zsa lu zást kön  nyí tet te meg, va la mint le he tõ vé tet te a szer ke zet füg gõ le ges be ál lí tá sát
a be to no zás meg kez dé se elõtt. Tíz mé ter ma gas ság ban ta lál juk a hat szög alap raj zú ki -
lá tó te raszt. Födéme a to rony ra épí tett kon zol le mez. Ezt át tö ri, de tá maszt ja is a V
alak ban el he lye zett két lép csõ kar. A lép csõ zet mo no lit vas be ton mell véd tar tók ból és
rá füg gesz tett, elõregyártott fo kok ból ké szült, az alap sí kon gör dü lõ alá tá masz tá sok kal
(a di la tá ció el len sú lyo zá sá ra). A szin tén hat szög alap raj zú ki lá tó pres  szó al só és fel sõ
födéme a 15. és 20. mé ter ma gas sá gá ban áll. Mint hogy a te rasz ról fel ér ke zõ, a rom -
busz ala kú to rony tör zset (be lül ká bel csa tor na, csi ga lép csõ, il let ve vas hág csó) két ol -
dal ról kör be fo gó csi ga lép csõk az al só fö dé met nagy részt el vág ták a to rony tól, alá tá -
masz tás hí ján azt a fel sõ fö dém re kel lett füg gesz te ni: szer ke ze te rej tett bor dák kö zöt -
ti, két irány ban te her bí ró vas be ton le mez. A fel füg gesz tés kör acél lal tör tént, kül sõ
ke rü le tén lát ha tó mó don, be lül rejt ve. A ket tõs ter he lést a to rony mag ból in dí tott 160
cen ti mé ter ma gas kon zol ge ren dák vi se lik. A több mint 200 m2-es alap te rü le tû presz  -
szó tel jes kül sõ ke rü le tét sza lag ab lak nyit ja fel a kör ki lá tás biz to sí tá sa érdekében.109

Az el sõ ha zai sta ti kus mér nök nõ, Pé csi Esz ter (1899–1975), Fischer Jó zsef fe le sé -
ge nyi lat koz ta nem egé szen alap ta la nul a har min cas évek ben: „mi [a sta ti ku sok] ad -
juk a konst ruk ci ót és az esz té ti kát, a funk ci ót pe dig az épí té szek”. Az esz té ti kai meg -
íté lés azon ban még sem ilyen egy sze rû. Orosz lány ban, a vá ros fe lett, a domb ol da lon
1962–64 kö zött épült meg egy 2000 m3-es „gi gan ti kus” víz to rony. A mû tárgy tra pe -
zo id pil lé rek re ál lí tott 25 cm vas tag sá gú for gá si hiperboloid héj, ki tû nõ szer ke zet ter -
ve zõi mun ka eredménye.110 Vízvárdy Ist ván és Mol nár Ist ván 24 mé ter ma gas „óri ás
po ha rá nak” szép sé ge mai szem mel, az az „tör té nel mi bal laszt tal” (historische Gewicht –
G. Bandmann) nem „ter helt” (éle sí tett) szem lé let tel már nem olyan ma gá tól ér te tõ dõ.
El mond ha tó ez az erõmûvi hû tõ tor nyok ról is; hi per bo li kus for gás test ük ben ugyan
sze ren csé sen ele gyül az áram lás tech ni ka i lag kí vá na tos alak a csú szó zsa lu zatos mód -
szer rel meg épít he tõ for má val, de „táj al ko tó” sze re pük problematikus.111

A kor sza kot, a hat va nas éve ket 1988-ban, ne gyed szá zad táv la tá ból re konst ru á lók
bel sõ ha tár vo nal nak mi nõ sí tet ték a BNV
fõ pa vi lon 1963-as terv pá lyá za ti anya gát.
A lágymányosi hely szín re sok szí nû for -
ma vi lá gú és szer ke ze ti meg ol dá sú ter ve ze -
tek ér kez tek be. Ám mint a ne ves sta ti kus,

109 MÉpm, 1961. 6. sz. 30–31. p. és 1963. 6. sz. 9–11. p.;

MÉip, 1964. 38–39. p.

110 MÉip, 1965. 54. p.; MÉpm, 1965. 2. sz. 36–37. p.

111 IÉSZ 30. (1982) 132–133. p. 
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Cson ka Pál (1896–1987) rá mu ta tott, az ös  sze ke vert funk ci ók, a fõ pa vi lon alap ren del -
te té se és más irá nyú hasz no sít ha tó sá ga olyan el lent mon dá sos hely ze tet te rem tet tek,
amely ak kor (?) ki elé gí tõ meg ol dást nem hozhatott.112 Gu lyás Zol tán (1930–2000) Che -
mo lim pex–OTP Iro da há za vi szont a Bé csi utca–Deák Fe renc ut ca sar kán (1960–63)
va ló ban olyan épü let a ho ni (iroda)építészet te rü le tén, a ki vi te le zés perfekcionizmusa
mi att is, mely víz vá lasz tó nak te kint he tõ. A sza bály ta lan tra péz ala kú tel ken a jó be vi -
lá gí tás ér de ké ben U ala kú a be épí tés. Az iro da szár nya kat egy víz szin tes, de át jár ha tó -
an meg nyi tott tö meg tart ja. Itt he lyez ték el a négy ze tes rács szer ke ze tû, fe lül vi lá gí tós
pénztárcsarnokot.113 A kõ bur ko la tú ré szek, a parapetek fi nom szem csés szür ke grá nit
lap jai a le rom bolt Er zsé bet híd pil lér je i rõl ke rül tek át. (A Sá voly Pál [1893-1968] és
mun ka tár sai ter vez te in ga osz lop sze rû en mû kö dõ pilonpáros, füg gõ rend sze rû új ká -
bel hi dat 1964-ben ad ták át.114) Az épü let ka rak te rét az ará nyos ki osz tá sú, kör be fu tó
sza lag ab la kok is ad ják; jel le gé ben szin te füg göny fa las ha tást kel tett. Gu lyás 1995-ben
Láz ár An tal lal (1941) át épít et te a há zat. A víz szin tes fe lül vi lá gí tó he lyé re üveg gú la ke -
rült, a kõ bur ko la to kat vi lá gos bar na szí nû re cse rél ték. Egy ön te tû a vé le mény: az át ala -
kí tás ron tott az egy ko ri mi nõ sé gen. (Mû em lé ki szem pont ból min den kép pen he lyén -
va ló a fel ve tés, hogy akár ma gá tól a ter ve zõ jé tõl is szük sé ges meg óv ni épí té szet tör -
té ne tünk je les da rab ja it.)

Kotsis Ivánt (1889–1980), a mû egye tem köz tisz te let ben ál ló pro fes  szo rát, a mér -
sé kelt mo dern kép vi se lõ jét 1949-ben az új ha ta lom „le cse rél te”. A hat va nas évek kö ze -
pén ju tott új ra szóhoz.115 Az aurea mediocritas ál lás pont já ról ös  sze fog lal hat ta épí té szi
cre dó ját, bí rál ta a min den áron kül sõ sé gek re va ló tö rek vést, s a „be lül rõl ki fe lé va ló
épí tés” (ter ve zés) mel lett fog lalt ál lást. 1959–62 kö zött épí tet ték át, egy sze rû sí tet ték le
ter vei sze rint az Er kel Szín há zat. (A ke ve sebb ta lán nem min dig több!)116 Ta nul ság ként
Herczeg Fe ren cet idéz te: „Az épí tész há za fa lá nak tég lái kö zé ön tu dat la nul be fa laz -

za jel le mét.” A Fü vész kert pál ma há zá nak
(1867) át ala kí tá sa, új já épí té se azon ban szin -
te a poszt mo dern vi lá gát ve tí ti elõ re for -
ma ke ze lés ben és hangulatában!117

Makovecz Im re Sió csár dá ja a szek -
szár di Er dõ hely tö vé ben 1965-ben épült
meg. Az új hang ra rög tön fel fi gyel tek és
mél tat ták is. A két szin tes épü let két egy -
más mel lé he lye zett fo gyasz tó tér bõl áll,
nagy üveg fe lü le tek kel meg nyit va. Te tõ for -
má juk a cseréphéjalású ve len cei-ta vi ven -
dég lõ jét kö ve ti (1964).118 Szek szár don nád -
fe dést ka pott a kon tyolt te tõ. Az épü let
leg fõbb ér té ke a tu da tos al kal maz ko dás a
szõ lõs hegy zsúp- és nád te tõs prés há za i -
nak formavilágához.119 Az 1967-ben épült

112 MÉpm, 1963. 5. sz. 2–11. p.

113 MÉpm, 1964. 1. sz. 24–35. p. Vámossy Fe renc és Mináry

Ol ga mél tat ták az épü let kva li tá sa it.

114 Benkhard (1961). „Az Er zsé bet híd szim bó lum má vált…

raj ta ér tünk el teg nap ból-hol nap ba” – ír ta Far kasdy Zol -

tán. MÉpm, 1965. 1. sz. 67. p.

115 Kotsis (1995); Ma jor (2001). Lásd még Kotsis Iván: Pá -

lyám em lé ke ze te. MÉip, 1970. 298–309. p.

116 Az Er kel Szín ház át épí té se. MÉpm, 1968. 1. sz. 26–31. p.

(Less is mo re – Mies van der Rohe nyo mán el hí re sült té tel

az öt ve nes évek ben. Less is a bor ing – kont ráz egy év ti zed -

del ké sõbb Robert Venturi.); Curtis (1987). 

117 A Bo ta ni kus kert új já é pí tett pál ma há za. MÉpm, 1969. 6.

sz. 48–49. p.; Kotsis (1995) 288–289. p.

118 MÉpm, 1965. 5. sz. 44–45. p.
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ba la ton sze pez di bo ro zó épü let együt tes ének ka rak te rét – „pro fil ját és ar cát” – úgy for -
mál ta (kõ, fa, ka vics, cse rép), hogy azok meg ta lál ják kap cso la tu kat a kör nye zet szik -
lás-er dõs for má i hoz; „a rész le tek és tö me gek or ga ni kus ös  sze füg gés be ke rül je nek egy -
más sal” – ír ta a ter ve zõ, épületismertetõjében.120 Más faj ta men ta li tást kép vi selt Finta
Jó zsef 1965-ös, az en ge dé lye zé si ter vig el ju tott, de meg nem va ló sult mû ve. Az épí tész
Bu da pes ten, a XII. ke rü let ben, a Me re dek utca–Hegyalja út–Korompai út há rom szö -
g ében hat da rab tíz szin tes pont há zat ter ve zett. A mû le írás ban így fo gal ma zott: „a Sas-
hegy csú csai alatt az épü let cso port a jel leg ze tes szi lu ett ter mé sze tes ki egé szí tõ je lesz,
fel old ja… a volt »Sion« ne ve lõ in té zet em ber te len tö me gét… [az épü let cso port] a kör -
nye zõ föld szin tes és két szin tes be épí tés fö lé emel ked ve, ma gas sá gá val még nem ri -
va li zál a csú csok kal, de már táj al ko tó – szer ve zõ elem ként jelentkezik.”121 (Ké sõbb
szü let tek is táj al ko tó to rony há zak, nem csak a hegy vi dé ken és Bu da pes ten, Ke len -
földön122, de vi dé ken is: Deb re cen ben, Pé csett, Szol no kon stb.). A fõ vá ros vá ros ké pi
ar cu la tán le tö röl he tet len és meg ke rül he tet len je gye ket ma ga után ha gyó kéz meg -
kezd te mû kö dé sét.

Nem zet kö zi terv pá lyá za tot hir det tek 1965-ben a Nem ze ti Szín ház épületére123

a Vá ros li get szé lén, a Sztá lin-szo bor he  -
lyén ki ala kí tott tri bün tér sé gé ben. Jánossy
György exp res  szív for má lá sú, az „új bru -
talizmus szel le mé tõl” ih le tett, zse ni á lis
meg ol dá sú ter vét (Kunszt György) pub li -
ká lás ra sem mél tat ták. Jánossy nem kö tött
komp ro mis  szu mot az aczéli kultúrpoliti -
kával.124 Min den bi zon  nyal kor sza kos mû -
vet ve szí tet tünk. Az ide ig le nes Nem ze ti
(az egy ko ri Ma gyar) Szín ház Azbej Sán dor
át épí té si ter vei sze rint 1966-ban ké szült el
a He ve si Sán dor té ren, a muráliák, a hom -
lok za ti re li ef Il lés Gyu la, az elõ csar nok
mo za ik ké pe Barcsay Je nõ munkája.125

A funk ci ók azo nos sá ga ös  sze fû zi a
kü lön bö zõ he lye ken és idõ pont ok ban
meg va ló sult épü let faj tá kat. A meg ol dá si
le he tõ sé gek és mó dok ta nul sá ga i nak vizs -
gá la tá ra a hat va nas évek ter mé sé bõl négy
szál lo da épü le tet eme lünk ki: Janáky Ist -
ván kecs ke mé ti Arany ho mok Ho tel jét
(1958–62),126 Szrogh György, csú szó zsa lu -
za tos Bu  da pest Kör szál ló ját (1967),127 V.
Páz mán di Mar git (1930–95) a táj ba szé pen
il lesz ke dõ balatonarácsi Anabella Szál ló ját

119 MÉpm, 1966. 4. sz. 32–37. p.

120 Uo. 1968. 1. sz. 40–43. p. A le égett csákányosi csár dá -

hoz, Ta ta bá nya mel lett. MÉpm, 1969. 2. sz. 22–23. p. (Sta  -

ti kus Borbiró Mik lós.); MÉip, 1969. 32–36. p. Lásd még

Kubinszky (1970).

121 MÉpm, 1966. 1. sz. 8. p.

122 Rész le tes ren de zé si terv: Kiss Albert–Kovács Ba lázs,

a to rony há za kat Farkasdy Zol tán ter vez te 1964–69. MÉpm,

1968. 5. sz. 21–22. p. Finta sze rint a 17 szin tes tor nyok „em -

be ri lép té ket »lop nak« e vá ros rész épí té sze té be”. MÉpm,

1971. 6. sz. 32–34. p.

123 MÉpm, 1964. 6. sz. 65. p.

124 Kunszt (1997); Ferkai (2001). 

125 MÉpm, 1967. 1. sz. 9–17. p. A Nem ze ti Szín ház tár su -

la ta utol só elõ adá sát a volt Nép szín ház ban 1964. jú ni us

28-án tar tot ta. A Blaha Luj za té ri épü let sor sát a föld alat -

ti vas út (M2) épí té sé nek új ra kez dé se pe csé tel te meg. A

De ák té rig ki épült el sõ sza kasz (1970) ál lo má sa i ra vo nat -

ko zó an lásd: MÉpm, 1970. 5. sz. 28–35. p.; MÉip, 1973. 110–

116. p.

126 MÉpm, 1958. 22–24. p.; 1964. 4. sz. 14–23. p.

127 Mû sza ki ter ve zés, 1968. 5. sz. 7–12. p.; MÉpm, 1968. 4.

sz. 26–37. p.; MÉip, 1968. 144–161. p. A hen ger for ma ta nul -

mányterv  szin tû al kal ma zá sát lásd: Polónyi (1962b). 
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(1968)128 és Finta Jó zsef prob le ma ti kus el he lye zé sû Du na In ter con ti nen tal ját (1969),129

há rom kór ház épü le tet, Farkasdy Zol tán du na új vá ro si (1956–65, 1977),130 Gá do ros La -
jos pé csi egye te mi kli ni kai (1957–66)131 és Jánossy György ka zinc bar ci kai (1957–69)132 új
brutalista (?) épü le tét. Az iro da épü le tek kö zül meg em lí ten dõ a Hungarotex (már át épít -
ve; Szép ut ca – Kos suth La jos ut ca sa rok), Pus kás Ta más és Pomsár Já nos mû ve (1964–
66)133 valamint a pes ti Du na-par ton az ak kor új don ság nak szá mí tó hid ra u li kus tech -
ni ká val emelt Hungalu Szék ház (1967), mely nek alu mí ni um füg göny fa lát az óta le cse -
rél ték, épí tész; Mináry Ol ga (1929–2000).134

A kecs ke mé ti Arany ho mok Szál ló kap csán ér de mes egy rö vid ki té rõt ten ni a hat -
va nas évek mo nu men tá lis mû vé sze té nek te rü le té re. Ezen be lül is a két ez re lé kes ren -
de let re, mely sze rint az ál la mi be ru há zá sok be ke rü lé si költ sé gé nek két ez re lé két kap -
cso ló dó mû al ko tás ok lé te sí té sé re kel lett for dí ta ni. Kecs ke mét pél dá ján (Makrisz
Agamemnon hom lok za ti szo bor, Csernus Ti bor ke rá mia fest mény, Petrilla Ist ván üveg -
kom po zí ció) a sal gó tar já ni szál lo da épí té sé nél ex po ná ló dott vi tá ban mar káns né zet kü -
lönb sé gek fo gal ma zód tak meg. Né mi leg le egy sze rû sít ve az épí té szek az ar chi tek tú ra
sa já tos sá ga it erõ sí tõ „absztrakt”-nonfiguratív muráliákat pre fe rál ták, a kép zõ- és
szob rász mû vé szek in kább a fi gu ra tív „re a lis ta” mû vek el fo gad ta tá sa mel lett száll tak
sík ra. A vi ta egy pont ján Aczél György (ak kor a mû ve lõ dé si mi nisz ter el sõ he lyet te se)
is meg nyi lat ko zott. A Mû vé sze ti Bi zott ság (a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus
elõd in téz mé nye, 1962–63 kö zött egy faj ta kul tu rá lis-mû vé sze ti csúcs szerv volt, el vi mû -
vé sze ti ál lás fog la lá so kat ala kí tott ki, s je len tõs be fo lyá sa volt a meg bí zá sok, a pén zek
el nye ré sé nek fo lya ma tá ra) 1963-as jegy zõ köny vé bõl idé zünk egy szem lé le tes pasz  -
szust, amely tá gabb ér te lem ben is jel lem zi azok nak az évek nek a me cha niz mu sát. „Az
épí tõ mû vé szek jog gal mond ják, hogy ami kor egy épí tész nek több száz mil lió fo rint
fö lött van jo ga disz po nál ni, és fe le lõs azért, hogy az épít ke zés ho gyan ala kul, ak kor
an nak az épí tész nek nyil ván va ló an va la mi el kép ze lé se van, és sza bad is hogy le gyen
ar ról, hogy az a kép zõ mû vé sze ti al ko tás, ami az épü le té be ke rül, mi lyen le gyen.

Aczél György: Ez ad mi niszt ra tív té ve -
dés. A ter ve zõ-épí tész nem szu ve rén mû -
kö dik. Be ru há zá si el len õre van. Min den
moz  za na tát az épít ke zés nek el len õr zik.
Nem csi nál hat akár mit. Kap egy fel adat -
terv re uta sí tást, amit rész le te sen ki kell
dol goz nia. Egy köz épü let nem ma gán ügye
a ter ve zõ-épí tész nek. A kép zõ mû vé sze ti
al ko tást sem dönt he ti el a szu ve rén, egyé -
ni íz lés. A sza bad sá gon be lül [!] bi zo nyos
kor lá tok van nak.”135

128 MÉpm, 1968. 4. sz. 38–45. p.

129 Ter vek uo., 16–17. p.

130 MÉpm, 1967. 3. sz. 8–17. p.

131 MÉpm, 1967. 2. sz. 10–21. p.

132 MÉpm, 1970. 2. sz. 34–41. p. A kór há zak, egész ség -

ügyi lé te sít mé nyek épí té sze té hez lásd MÉpm, 1968. 3. te -

ma ti kus szám.

133 MÉpm, 1967. 38–41. p.

134 MÉpm, 1967. 2. sz. 44–47. p.

135 Wehner (2002). 
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A vég sõ va ló ság a tény le ges vá ros for ma és lát vá nya, a vá ros -

kép min dig egy egész tár sa da lom nak a tük rö zõ dé se, nem

pusz tán egy al ko tóé vagy al ko tók cso port jáé.

(Granasztói Pál136)

Az 1922-ben vá ro si rang ra emelt Sal gó tar ján fej lesz té se az öt ve nes évek má so dik
fe lé ben vett len dü le tet (ka rak te res szoc re ál épü le tet nem is emel tek). A tör té nel mi
me gye szék hely, Ba las sa gyar mat pe ri fé ri á ra szo rí tá sa mel lett a „mun kás moz gal mi ha -
gyo má nyok”, az ipar és a bá nyá szat moz ga tó erõ i re ala poz va in dult a vá ros gyö ke res
át épí té se. Az épít ke zé sek a cent rum ban kez dõd tek. A fõ tér – tér struk tú rá ját te kint ve –
még a ko ráb bi szisz té mát kö vet te. A fõ út vo nal ra me rõ le ge sen nyí ló sza bá lyos tér ség
tér fa lát há rom ol da lá ról ké pe zik, il let ve zár ják épü let tö me gek: a ver ti ká lis hang súlyt
je len tõ, dél fe lé te kin tõ Karancs Szál ló, Jánossy György és Hrecska Jó zsef al ko tá sa
(1959, 1961–63),137 Ma gyar Gé za 172 la ká sos, hat szek ci ós (lép csõ há zas) négy fo ga tú, a fõ -
út tal pár hu za mos fek vé sû sor há zá nak138 tö mör vég fa la (1963–64) és a ket tõ kö zött a
ho ri zon tá lis kap cso la tot biz to sí tó Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont139 nagy üveg fe lü -
let tel meg nyi tott hom lok za tá val, Szrogh György (1962-66) al ko tá sa. A nö vény zet tel
ugyan fel la zí tott, de ha mar fel fa gyó s ös  sze tö re de zett kö ve ze tû té ren ál lí tot ták fel
Var ga Im re Rad nó ti-szob rát és So mo gyi Jó zsef fel sza ba du lá si em lék mû vét. A la kó ház
elõtt hú zó dik a tér fe lé le lép csõ zött Pécskõ áru ház, Finta Jó zsef mun ká ja (1967–69).140

A te rü le tet öve zõ, a domb ol dal ra ka pasz ko dó pont há zak szin tén Ma gyar Gé za (1930)
ter vei alap ján épü le tek. A tá gab ban vett cent ru mot az „el ma rad ha tat lan”, a vá ro si as -
sá got ki fe jez ni kí vá nó, hu szon egy szin tes, két to rony ból ál ló gar zon ház je lö li ki (1968–
74). Ter ve zõ je, Ma gyar épí tet te itt az 1945 utá ni el sõ, ere de ti leg is mú ze u mi cél ra
szánt, há rom zö mök tor nyú épü le tet, a volt Mun kás moz gal mi Mú ze u mot (1972–80)
és a filmszínházat.141 A kö zel ben ál ló – az át la gos pa nel épü le tek nél ní vó sabb – ún. csil -
lag há za kat Finta ter vez te (1969–72).142

Az épít ke zé se ket itt nem elõz te meg tör té ne ti leg ér té kes há zak és ut cák nagy -
mér vû bon tá sa (ugyan is nem vol tak). Hi á -
nyuk tu da ta nem te her té tel. A dom bor za ti
vi szo nyok, a ta golt ság, az er dõs kör nye -
zet, a vi szony lag kis tér ség is tom pít ja a
más hol bru tá li sabb nak tû nõ be ton tö meg
ha tá sát. A szû keb ben vett cent rum épí té -
szet tör té ne ti je len tõ sé ge mi att vá ros ké pi
vé dett sé get ér de mel ne.

A ki tel je se dett Ká dár-kor po li ti kai ve -
ze té se már csak a szo ci a lis ta élet mód „fö -
lé nyét” tud ta, vél te a Nyu gat tal szem be ál -
lí ta ni (XI. kong res  szus, 1975.). A rá mu ta tás
gesz tu sát szol gál hat ta más pél dák mel lett

136 Granasztói (1971). Meggyesi Ta más az ob jek tumcent -

ri kus ság ve szé lye i re hív ta fel a fi gyel met. MÉpm, 1971. 3.

sz. 61. p. Objektumcentrikus „ház” a Ko hó- és Gé pi pa ri

Mi nisz té ri um épü le te Bu da pes ten a Már tí rok út ján (Mar -

git kör út), épí tész: Far kas Ipoly (épült 1969-ben). MÉip,

1970. 53. p.

137 MÉpm, 1962. 6. sz. 4–5. p., 1965. 1. sz. 8–19. p.

138 MÉpm, 1965. 4. sz. 13–16. p.

139 MÉpm, 1967. 2. sz. 24–35. p.

140 MÉpm, 1969. 2. sz. 16–21. p.; MÉip, 1969. 28–31. p.

141 MÉpm, 1976. 1. sz. 40–44. p.; Shéry (1995) 338. p.

142 MÉpm, 1974. 6. sz. 48–51. p.
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Sal gó tar ján. Az élet él he tõ sé gé nek min den fel me rü lõ kér dõ je le el le né re a mo der nis ta
vá ros ter ve zés je len tõs kí sér le ti te re pe ként tart hat juk szá mon. A mû vé szet szo ci o ló gia
ar ra ta nít (P. Francastel), hogy a mû vé szet, kü lö nös képp az épí té szet al kal mas ar ra is,
hogy ál ta la ér tel mez zük ko ra tár sa dal mát, s nem for dít va – a gaz da sá gi-tár sa dal mi vi -
szo nyok ból ma gya ráz zuk a mû ve ket –, ami re nagy haj la ma volt a ko ráb bi rend szer -
ide o   ló gi á nak. 

A hu má nu sabb – „a ré gi és új ré szek kö zött tö ret len át me ne tet” biz to sí tó –, a múlt-
ra is te kin tõ vá ros épí té szet idõ szak be li pél dá ja Szek szárd fõ té ri együt te se, ter ve zõk:
Jurcsik Kár oly és Var ga Le ven te (1965–72).143

Gyõr ben is fi gye lem re mél tó épü le tek va ló sul tak meg: La ka tos Kál mán Rá ba
film szín há za (1954–60),144 Lang Já nos és Wyberál Lász ló Csó nak há za (1960–61)145 és a
több ször mél ta tott Me gyei Kór ház Or vo si Klub há za. Iván ka And rás (1911–2000), akit
a KÖZTI-bõl, 1956-os sze rep lé se mi att szám ûz tek, 1963–68 kö zött épí tet te meg nagy
mû gond dal – a hasz ná la ton kí vü li kór ház ká pol na fa lá nak fel hasz ná lá sá val – a „hat va -
nas évek egy mûemlékét”.146

A korszakban len dü le tet ka pott ma gán épít ke zés, a hét vé gi há zak so rá ból emel -
jük ki Bo kor Mi hály Visegrád–Kálvária-dombi épü le tét, mely a ké sõb bi kek ben szá -
mos kö ve tõ re ta lált. A lej tõs hegy ol dal ba te le pí tett „H”-alakú kõ fal ra épült 52 m2-es,
sza bály ta lan nyolc szög alap raj zú, pa no rá más, zsin dely fe dé sû ház „ten ge lye” a ké mény,
két egy más fö lé he lye zett kan dal ló val – az al só nyi tott, sza bad-tû zi a „H”-öblében
(1968–69).147

Az ipa ri épí té szet te rü le té rõl meg em lí ten dõ Arnóth La jos és Szendrõi Je nõ Hír -
adás tech ni kai gyár épü le te Bu da pes ten, a Fe hér vá ri úton. A mo no lit osz lop rend sze rû,
moz gat ha tó vá lasz fa las épü let a klas  szi kus mo dern for ma vi lá gát vi szi to vább (1963).148

Ba lázs György hejõcsabai Mész mû ke men -
ce épü le te pe dig az ún. ipa ri de sign pro -
duk tu ma (1965).149 Lestyán Er nõ transz -
for má tor ál lo má sai a fõ vá ros 120 kW-os, új
ener gia há ló za tá nak ki épí té sé vel függ tek
ös  sze. Ugyan minimalista jel le gû, kis mély -
sé gû, élé re ál lí tott, tég la test ala kú, klin ker -
tég la bur ko lá sú tö me ge ik ke vés sé szervül -
nek a vá ros adott tér szö ve té be, de önnön
je len tõ sé gük ha tá rán nem ter jesz ked nek
túl (IX. ker., Csar nok tér [1965–66], VIII.
ker. Dob utca).150

Az év ti zed má so dik fe lé ben má ig
„em lé ke ze tes” mi nõ ség ben épült a Ba la -
ton ra ve ze tõ au tó pá lya. A ki egé szí tõ mû -
tár gyak, min de nek elõtt a gya lo gos hi dak
azon ban a ki sebb ter he lés bõl fa ka dó an ér -

143 MÉpm., 1970. 1. sz. 12–17. p.

144 MÉpm, 1962. 1. sz. 35. p.

145 Uo. 4. sz. 22–24. p.

146 MÉpm, 1969. 4. sz. 10–13., 62. p.; Vá mos szerk. (2000). 

147 MÉpm, 1973. 5. sz. 43. p. Az idõ sza kot re mek nya ra -

lók és hét vé gi há zak so ra is fém jel zi. Hét vé gi ház pá lyá -

zat. MÉpm., 1960. 1. sz. 23–24. p.; Cs. Ju hász Sá ra–Csa ba

Lász ló, Ba la ton gyö rök. MÉpm, 1964. 6. sz. 52–53. p. (To váb -

bi szín vo na las da ra bok, lásd MÉpm, 1956. 6. sz. 32–37. p.).

Cs. Ju hász–Csa ba, Bu da pest, Nor ma fa út. MÉpm, 1971. 6.

sz. 42–45. p.; Ramocsai Ist ván, Sajkod. Uo. 49–50. p. Tí -

pus ter vek re vo nat ko zó an: Hét vé gi há zak 31 m2–45 m2.

[h. n.] 1965. Tí pus ter ve zõ In té zet.

148 MÉpm, 1964. 2. sz. 18–23. p.

149 MÉpm, 1966. 2. sz. 26–28. p.

150 MÉpm, 1966. 1. sz. 32–32. p.; 1970. 3. sz. 30–32. p.
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zé keny, a táj jal har mo ni zá ló for mák ban va ló sul tak meg. A tö rök bá lin tit Néveri Im re
(1966–67), a kápolnásnyékit Ki rály föl di Lajosné ter vez te (1967).151

…az ég a tró nu som és a föld a lá bam zsá mo lya, mi fé le há zat

épít het né nek ne kem…?

(Izajás 66.1.)

Év ti ze des szü net után a szak rá lis épí té szet ben is ezek ben az évek ben nyíl tak bi -
zo nyos le he tõ sé gek. Idõ sza kunk ban a ró mai ka to li kus egy ház épí tett el sõ sor ban szá -
mon tar tan dó mû ve ket. Csa ba Lász ló (1924–95) kis mé re tû cse rép vár al jai (BAZ me gye)
Szent Jó zsef-temp lo ma kulcs fon tos sá gú mû volt (1959–61).

He lyi kez de mé nye zés re va ló sult meg, mi vel az is ko lá ban be kel lett szün tet ni az
is ten tisz te le tet. Az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal elõ írá sa it rész ben tar tot ták be. Az 6×10
mé te res (a tan te rem mé re té vel egye zõ) tég lány alap rajz fö lé az épí tész át ló san he lyez -
te el az ol tár irá nyá ban emel ke dõ vas be ton ge rinc ge ren dát, mi ál tal a te tõ szer ke zet
geo met ri á já ból ere dõ en az egy sze rû te rem bõl, di na mi kus tö me get kép zett. Egy fa la -
zat ere jé ig ha rang lá bat (ha rang fa lat) is ki ala kí tott a fõ hom lok za ton, ugyan is tor nyot
nem en ge dé lyez tek. A temp lom egy ko ri be ren de zé sé hez tar to zott So mo gyi Jó zsef
kor pu sza és Kon dor Bé la mind két ol da lon meg fes tett tabernákulumajtaja.152

Ma jor Má té már idé zett – az Anyag és for ma az épí té szet ben cí mû esz me fut ta -
tás ban ol vas ha tó –, alig bur kolt ros  szal lá sa, kri ti ká ja er re és ta lán Árkay Ber ta lan
(1901–71) taksonyi Szent An na-temp lo má ra is vo nat ko zott (1957). A taksonyi temp lom
el lip ti kus, paraboloid mo no lit vas be ton héj szer ke ze tét Cson ka Pál (1896–1987) ter vez -
te. Az épí té szet ala ku lá sá nak „fel is mert tör vény sze rû sé gei kö zé tar to zik – szö gez te le
írásában Ma jor – az „anyag, szer ke zet és for ma hi e rar chi kus vi szo nya”. S en nek a vi -
szony nak a „tu da tos ér vé nye sí té sét nem za var hat ják meg sem a for ma gaz da gí tó tö -
rek vé sek eset le ges túl zá sai, sem az itt-ott (pél dá ul az új temp lo mok ban) fel buk ka nó
ir ra ci o ná lis épí té sze ti »mondanivaló« for mai meg nyi lat ko zá sá nak tor zí tó vis  sza ha tá -
sa az anyagra”.153

Csa ba má sik fon tos szak rá lis épü le te a hol ló há zi Szent Lász ló-temp lom (1963–67):
ez hos  szan ti el ren de zé sû, s a ke mény, pu co lat lan, vé kony be ton le me zek bõl épít ke zõ,
há rom szög ke reszt met sze tû, szte re o met ri kus tö me gek éles kont rasz tot ké pez nek a
dom bos táj ban (sta ti kus: Herkó De zsõ). A terv a hely be li ek tet szé sét nem nyer te el.
Az egy há zi ha tó ság azon ban tá mo gat ta, mert a ter ve zet azon az úton járt, ame lyet a
II. va ti ká ni zsi nat (1962–65) li tur gi át meg újí tó kons ti tú ci ó ja a temp lom épü let re vo nat -
ko zó an kijelölt.154 Év ti ze des fo lya ma to kat
te tõ zött be az egy ház, amen  nyi ben stí lus -
pre fe ren ci át nem hir de tett. Ne me sen egy -
sze rû épí té sze ti ke ret (constructio) meg te -
rem té sét vár ja el, amely ben a meg újult li -
tur gia he lye sen, mél tó ság tel je sen és te vé -

151 Je len tõ sé gük re Hor váth Edi na hív ta fel a fi gyel met.

Lõvei (2000) 28–29. p. 

152 MÉpm, 1961. 4. sz. 50–51. p.; Csa ba (1988b). 

153 Ma jor (1961a).

154 Csa ba (1988a); Szrogh (1968). 
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ke nyen ün ne pel he tõ. Le gye nek mind az épü le tek, mind az is ten tisz te let re szánt tár -
gyak mél tók, éke sek és szé pek, va la mint a ter mé szet fe let ti va ló ság je lei és jel ké pei
(signa et symbola). A temp lom – Is ten je len lét ének tér be li ki fe je zé se (Bolberitz Pál) –
új li tur gi kus te ré nek kö zép pont ja a hí vek kel szem be for dí tott (versus populi) ol tár, az
„Utol só va cso ra asz ta la”. (Ko ráb ban az ol tár – a „keresztáldozat” ol tá ra – az ap szis fa -
la elõtt állt.) A szem be mi sé zõ ol tár fel erõ sí tet te a cent rá lis jel le gû tér szer ve zé si tö rek -
vé se ket. A szent mi sén egy be gyûl tek kö zös sé gé nek hi e rar chi kus vo ná sa i hoz azon ban
a hossz há zas el ren de zés in kább il lesz ke dik. A temp lom épü let hos  szan ti, lon gi tu di ná -
lis el ren de zé se az egy ház egé szét ír ja le az ar chi tek to ni ka nyel vén – a ta gok és a fõ
(az egy ház Krisz tus ti tok za tos tes te, 1. Kor. 6.15, 12.27.) –, a cent rá lis tér el len ben a li tur -
gi á ban részt ve võ én je len tõ sé gét húz za alá. Az ap szis ban el he lye zett szék (sedile) nem
csu pán a pap vagy püs pök ülõ he lye, ha nem a ta ní tó Krisz tus je len lét ét is szim bo li zál ja.

Az Egy há zi tör vény könyv meg ha tá ro zá sa sze rint a ró mai ka to li kus temp lom
nyil vá nos is ten tisz te le ti cél ra szánt szent épü let – aedes sacra. Az épí tett mû – a Szent
he lye – cél ját „a li tur gi kus köny vek ben er re elõ írt fel szen te lés sel vagy ál dás sal” nye ri
el (1205. és 1214. ká no nok). Egyes vé le mé nyek sze rint a sze ku la ri zált nak mon dott vi -
lág ban kér dé ses sé vált a temp lom épü let szim bó lum hor do zó ka rak te re, ön ma ga stá tu -
sá nak ki fe je zé se. Ma gunk úgy lát juk, hogy az újabb ha zai ka to li kus temp lo mok épí tõi
szán dé ka ik sze rint to vább ra is tö re ked tek a spi ri tu á lis moz za na tok hang sú lyo zás ára.
A meg újí tott Ró mai mi se könyv temp lom szen te lé si szer tar tá sa is nyo ma té ko sít ja,
hogy a föl di egy ház a men  nyei Je ru zsá lem elõ vé te le zé se, a föl di temp lom (épü let) elõ -
re ve tí ti a men  nyei vá ros képét.155

A pro tes táns is ten tisz te let nek is köz pon ti ese mé nye az ige hir de tés, he lye az „ap -
szis ban” a szó szék, elõt te az Úr va cso ra ki szol gál ta tá sá nak hely szí ne, az Úr asz ta la
szin tén a gyü le ke zet tel szem ben el he lyez ve. En nek lo gi kus kö vet kez mé nye a dön tõ en
cent ra li zá ló tér al ko tás. Az Úr asz ta la tá gas te ret igé nyel, mert egy ben ez a ke resz te lés
és a kon fir má ció szer tar tá sá nak szín te re.

A ko rai or ga ni kus, élõ épí té szet egyik el sõ szá mon tar tott pél dá ja Kistelegdi Ist -
ván és Bachmann Zol tán szamoskéri, a re for má tus ha gyo mányt to vább örö kí tõ, kü -

lön ál ló ha rang lá bas, tö meg for má lá sá ban az
óke  resz tény hal mo tí vu má ra uta ló re for -
má tus temp lo ma (1969–74).156

A ma gyar tör té ne lem gyá szos kö vet -
kez mé nye volt, hogy zsi na gó gák nem é pül  -
tek, a meg ma rad tak ál la ga pedig to vább
rom  lott. Kö zös sé gü ket ve szít ve so kuk
nem ke rül het te el a sor sát: a fel is mer he tet -
len sé gig át épí tet ték, le bon tot ták õket. A
rit ka ki vé te lek egyi ke ebbõl az idõ szak ból
Kecs ke mét – Tech ni ka Há za, épí tész Ke ré -
nyi Jó zsef (1939).157

155 A II. Va ti ká ni… (2000); Bouyer (2000). Far kas At ti la:

„Ré git és újat hoz elõ…” A ha zai szak rá lis épí té szet fél

év szá za da. MÉpm, 1991. 4. sz. 2–3. p.; Prakfalvi (2003). A

ra va ta lo zók kö zül, mint épü let tí pus em lít sük meg a sze -

ge dit, épí tész Bor ven dég Bé la, MÉpm, 1961. 6. sz. 26-27. p.

156 IKHTHÜSZ (hal) = Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz,

Szó tér: Jé zus Krisz tus, Is ten fia, Meg vál tó. Koós (1991);

Kistelegdi (1991). A re for má tus temp lom li tur gi kus te ré -

nek meg ha tá ro zá sá hoz lásd Lõrincz (2000). 

157 Ter ve zés 1967–69., épí tés 1972–74. MÉpm, 1975. 5. sz.

18–23. p.
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…a gaz da ság irá nyí tás új rend jé ben a ter ve zõ ki je lö lé se he lyé -

be a be ru há zó sza bad ter ve zõ vá lasz tá si le he tõ sé ge lé pett … az

aján la ti rend szer a szo ci a lis ta gaz da sá gi rend szer nek új sze rû

esz kö ze. 

(Ma gyar Épí tõ mû vé szet, 1968. 3. sz. 68. p.)

A hat va nas évek egyik zá ró mû ve az 1973-ban Svájc ba tá vo zott Zalotay Elem ér
(1932) Szput nyik fi gye lõ ál lo má sa Szom bat he lyen (1968). Egy faj ta „zár vány” ez az avant-
gárd, szo bor sze rû mû, amely a nyers be ton fe lü le tek „já té ká val” operált.158

A vé gül is vak vá gány ra fu tott „új gaz da sá gi me cha niz mus” épí té sze ti me ta -
forájaként is szem lél he tõ Finta József–Kovácsy Lász ló volt In ter con ti nen tal Szál ló ja
(1966–69)159, vagy a Csík vá ri An tal (1930–79) ter vez te Radelkis ipa ri kis szö vet ke zet Bé -
csi úti (tisz ta le ve gõt igény lõ!) komp lex
te lep he lye (1969–73).160

Ké vés György (1935) és Tok ár György
(1933) Esz ter gom ban a Mû szer ipa ri Mû -
vek szá má ra épí tett, né mi kép pen fu tu risz -
ti kus, több funk ci ós kul túr te rem-, ét te rem-
és kony  ha épü le te szin tén át ve zet a het ve -
nes évek vi lá gá ba (1969–71).161

Ezek ben az évek ben a ma gyar fal -
va kat el ural ja a négy ze tes alap raj zú, két -
szo bás, sá tor te tõs sab lon há zak ára da ta (az
ut ca fe lõ li hom lok za ton két da rab, hár -
mas osz tá sú ab lak), s át ala kít ja a tra di ci o -
ná lis utcaképet.162

A hat va nas évek volt az az idõ szak,
ami kor az épí té szet tör té ne ti gon dol ko dás
szak ma sze rû ala pok ra he lyez te ko ráb ban
ke vés bé pre fe rált al ko tók és stí lu sok (a
sze ces  szió, a két vi lág há bo rú kö zöt ti mo -
dern iz mus) örök sé gé nek újra ér té ke lését.163

Ma jor Má té (1904–86) az Aka dé -
mi ai Ki adó ke be lén be lül meg in dí tot ta
az egye te mes és ma gyar épí té szet tör té net
nagy  ja it be mu ta tó kis mo nog rá fi ák Ar chi -
tek tú ra cí mû so ro za tát. Nem vé let len, hogy
az 1966-ban meg je lent el sõ kö tet ben Ma -
jor a konst ruk tõr-épí tész, Pier Luigi Ner vi
mun kás sá gát te kin tet te át.164

158 MÉpm, 1969. 2. sz. 26–27. p.

159 Uo. 5. sz. 57–58. p.; 1970. 6. sz. 19–33. p.; MÉip, 1970.

75–83. p. Az idõ szak szál lo da épí té sze té nek jó ös  sze fog la -

lá sa Mányoki (1968).

160 MÉpm, 1971. 5. sz. 20–22. p.; 1979. 4. sz. 32–27. p. A fõ -

épü let fi no man ki egyen sú lyo zott, le be gõ-te ra szos jel le ge

az utób bi évek át épí té se nyo mán el ve szett. Az Ericsson új

te lep he lye. Új MÉpm, 1998. 1. sz. 28–39. p.

161 MÉpm, 1973. 2. sz. 18–23. p. A flexibilis tér szer ve zés

pél dá ja a bu da pes ti Domus áru ház is [Láz ár An tal (1941),

Reimholz Pé ter (1942)]. MÉpm, 1974. 6. sz. 56–59. p.

162 A te ó ria és a ter ve zett jö võ be mu ta tá sát lásd Er dei

(1961) és Kathy (1961b). A „Ma gyar szo ci a lis ta fa lu” épí té -

sze té hez lásd még MÉpm, 1961. 4. sz. 3–22. p. A csa lá di

ház vi tá hoz Major–Osskó (1981). Lásd még a kötetben

Valuch Tibor tanulmányát.

163 Pl. Kubinszky (1961); Kathy (1961b). A sze ces  szi ó hoz:

Vá mos Fe renc MÉpm, 1960. 6. sz. 49–54. p.; Kubinszky

MÉpm, 1961. 2. sz. 51–52. p.; Kathy (1961c); Granasztói

(1963); Kubinszky (1963); Csap lár (1970).

164 To váb bi kö te tek: Dercsényi Ba lázs: Árkay Ala dár

(1967); Ma jor Má té: Breuer Mar cell (1970); Gá bor Esz ter:

A CIAM ma gyar cso port ja (1972) stb. 1960-ban ad ta ki az

Aka dé mi ai Ki adó Zádor An na Pollack Mi hály-mo nog rá fi -

á ját a Mûszaki, Ma jor (dek la rál tan mar xis ta) épí té szet -

tör té ne té nek 3. kö te tét: A tõ kés és szo ci a liz must épí tõ

tár sa dal mak épí té sze te. A né met nyel vû ki adást az Aka -

dé mia gon doz ta.
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…a tény tör té net nem tû nik iga zán lé nye ges nek.

(Vaj da Mihály165)

A fi lo zó fus Mi is ez a „hat va nas évek”? cí mû es  szé jé bõl ra gad tuk ki a gon do -
la tot. Ma gunk még is tény tör té ne tet kí ván tunk fel vá zol ni, a té nyek, a mû vek fel so ra -
koz ta tá sá val. Tud ván, hogy a mû vek fel so ra koz ta tá sa vá lo ga tás ered mé nye. S egy vá -
lo ga tás min dig tor zí tás, szük ség kép pen az. (A tény be li mi volt per sze so ha sem füg get -
len az ér tel me zés tõl.) Ta lán si ke rült azon ban ér zé kel tet nünk, hogy a hat va nas évek
ma gyar épí té sze te ki emel ke dõ en ér de kes és fon tos sze le te a po li ti ka tör té ne ti Ká dár-
kor mû vé sze ti-kul tu rá lis tel je sít mé nye i nek. Ar ra kí ván tunk rá mu tat ni, hogy az idõ -
szak épí té sze ti al ko tá sai nem pusz tán „ter me lõ te vé keny ség” ered mé nyei, ha nem a
tör té ne ti (a ma gunk ré szé rõl alap ve tõ en re cep ció tör té ne ti) re konst ruk ci ók ered mé nye
ré vén: mû al ko tás ok. Olyan Aquinói Szent Ta más meg ha tá ro zá sa alap ján (is) ér té ke -
len dõ mû vek – az ér te lem he lyes mér té ke (recta ratio) sze rin ti ará nyos ság gal meg al -
ko tot tak; jel lem zõ jük még egy faj ta tel jes ség (integritas) és vi lá gos ság (claritas) –, me -

lyek bõl fel épít he tõ a hat va nas évek épí té -
szet tör té ne te.
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