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A PIACI SZOCIALIZMUS1

Közelítések, értelmezések, értékelések2

BEVEZETÉS

Heller Ágnes a Beszélő évek című történelmi esszésorozat 1968-as évre visz-
szatekintő írásában így emlékezett az új gazdasági mechanizmus bevezeté-
sére: „Az 1968-as évre nyíló szilveszter éjszakája volt az első az 1956-ra nyí-
ló óta, amikor boldog újévet kívánva egymásnak tényleg reménykedni kezd-
tünk, ha sok szkepszissel és fenntartással is, egy kicsit boldogabb új eszten-
dőben. […] 1967-ben hirdették meg
ugyanis az új gazdasági mechaniz-
must, amitől ha nem is vártunk sokat,
de mégis valamit. […] Január elsején
indult be hivatalosan az új gazdasági
mechanizmus. Mihelyt felébredtem,
azonnal lementem az utcára, hogy
saját szememmel láthassam azt a pá-
ratlan csodát, hogy ugyanannak az
árucikknek az ára a különböző üzle-
tekben különböző lehet. Az üzletek
persze zárva voltak, így az eszpresz-
szókra kellett hagyatkoznom. S mikor
felfedeztem, hogy az egyik eszpresz-
szóban a szimpla fekete 10 fillérrel
drágább, mint a másikban, ujjongtam.
Íme, beindult a piaci mechanizmus!
Íme, a verseny! – Sokkal többet ez-
után sem tapasztaltam az új gazdasági
mechanizmus működéséből.”3 A tör-
téneti hűség kedvéért hozzá kell tenni:
1968 első napjaiban a kor átlagpolgá-
rai sem tapasztaltak sokkal több válto-
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1 A kérdéskört a rendszerváltozást köve-

tően publikált közgazdasági, történeti,

szociológiai és politológiai tanulmányok

alapján tekintem át.

2 A piaci szocializmus nemzetközi elméle-

ti – közgazdasági-filozófiai – irodalma

napjainkban is meglehetősen széles kö-

rű. Az újabb keletű vitákról és elképze-

lésekről lásd Ollman (1998). Zárójelben

meg kell jegyezni, hogy a baloldali kö-

tődésű nyugat-európai és az amerikai

politológusok, filozófusok körében az

elmúlt bő másfél évtizedben igen élénk

és szerteágazó viták folytak az egykor

„létező” szocializmus bukásának okairól,

s ehhez kapcsolódóan a piaci szocializ-

mus fogalmáról. A viták résztvevői

azonban az 1945 utáni szovjet rendsze-

rek még reformált változatait sem sorol-

ták a piaci szocializmus megvalósításá-

nak kísérletei közé.

3 Heller (2000) 567.
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zást, mint a jeles filozófus. A későbbiekben már – elsősorban a kiegészítő jö-
vedelemszerzési lehetőségek bővülésének köszönhetően – a mindennapok-
ban is érzékelhetőbbé váltak a változások, de ezek részletes áttekintése és
elemzése nem e tanulmány feladata.

A magyar történettudomány és általában a magyar társadalomtudomá -
nyok komoly deficitje, hogy a rend-
szerváltás óta eltelt közel két évtized
során nem vagy csak részlegesen vé-
gezték el az 1949–89 közötti szocialis-
ta korszak – ezen belül a gazdaságtör-
ténet – átfogó elemzését, értékelését.
Az egyetlen kivételt a közgazdaságtu-
domány jelenti, bár a közgazdászok
több sége a kilencvenes évek átmene -
tét elemezve, azzal összefüggésben
tért ki a kérdésre. A történettudo-
mányban – amint a következőkben is
látható – csak kisebb-nagyobb újra- és
részelemzési kísérletekkel találkozha-
tunk, a szociológia pedig lényegében
nem fordított figyelmet a korszak gaz-
dasági és társadalmi viszonyainak (új-
ra) elemzésére és értelmezésére.4

Feltűnő az is, hogy a konzervatív,
jobbközép értelmiségi orgánumok-
ban – Magyar Szemle, Polgári Szemle,
Valóság – nem vagy csak elvétve kerül
elő a piaci szocializmus problémaköre.
Az ott publikáló történészek – M. Kiss
Sándor, Schmidt Mária, Szerencsés
Károly, Földesi Margit – nem tárgyal-
ták önállóan a kérdést, a közgazdá szok
közül Szakolczai György és Bod Péter
Ákos írásaiban fordult elő a fogalom,
de náluk is inkább visszautalásként.
Matolcsy György, Mellár Tamás és
Diczházi Bertalan tanulmányaiban is
elő-előkerül a kifejezés vagy valami-
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4 Kivétel Losonczi Ágnes Sorsba fordult

történelem című munkája (Losonczi

2005), amely életpályákon, családtörté-

neteken keresztül vizsgálta és mutatta

be a legújabb kori magyar történelem

változásait és társadalmi hatásukat. Raj-

ta kívül tulajdonképpen csak Andorka

Rudolf késői tanulmányai próbáltak

meg érdemi válaszokat keresni (Andor -

ka 1992, 1995, 1997). „Az egész 1947 és

1990 közötti korszakot, különösen a

hatvanas évek közepétől kezdődő idő-

szakot modernizációs kísérletként, a

Nyugat-Európához való felzárkózás kí-

sérleteként értelmezhetjük. Magának a

hatalmi elitnek a legitimációs retoriká-

jában, propagandájában fokozatosan

háttérbe szorult a szocializmus felépíté-

sének a célja, és növekvő szerepet kapott

a nyugat-európai életszínvonal elérése.

Bár egyes dimenziókban sikerült bizo-

nyos fokú modernizációt elérni, például

az ország városiasodott, az iskolai vég-

zettség emelkedett, az életszínvonal ja-

vult, a lakáskörülmények szintén stb., ez

a felzárkózási kísérlet is tévútnak, ku-

darcnak bizonyult. Az 1980-as évekre

világossá vált, hogy a szovjet modellt

követve a Nyugat-Európa és Ma gyar -

ország közötti távolság nem csökken,

hanem növekszik. Bebizonyosodott,

hogy a politikai demokrácia és a modern
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lyen szinonimája, de részletes elemzése, értelmezése, definiálása nem lett
munkáik és vizsgálódásuk tárgya. Ez véleményem szerint azért is érdekes,
mert logikus lenne, hogy azok a társadalomtudósok (is) elemezzék és értel-
mezzék a szocialista rendszert és különböző periódusait, akik a magyaror-
szági jobbközép orientációjú szellemi csoportosulások meghatározó szemé-
lyiségei, s így az 1945–89 közötti időszak legkritikusabb szemlélői. 

Az is figyelemre méltó, hogy a határozottan baloldali Eszméletben sem
folyt érdemi vita a piaci szocializmusról vagy az egykor létező szocializ-
musról, „csak” az államszocializmusról. Ez az eszmecsere viszont teoretikus
keretek között maradt, a vita résztvevői filozófiai, ideológia problémákat tár-
gyaltak, a megvalósult szocialista rendszerek társadalmi, gazdasági és politi-
kai mechanizmusainak működését részletesen nem vizsgálták. A piaci szocia-
lizmus kérdését a hosszabb vitát záró írásában – a tulajdon kérdése kapcsán –
Krausz Tamás érintette: „A szerteágazó vita egyik érdekes eleme, hogy a
Wiener–Szigeti-polémiában felmerült az 1968-as hazai reformok értékelé-
sének kérdése, melynek során Wiener magának a rendszerváltásnak, a tőkés
restaurációnak a kezdeményeit fedezte fel, Szigeti inkább a megújulás bizo-
nyos szocialista tendenciáit hangsúlyozta Lukácsra utalva, és egyben helye-
sen jelezte, hogy nem szabad a történelem egy ultradeterminisztikus vagy
»túldeterminált« felfogását igazolandó, a történelmi tapasztalatokat elsze-
gényíteni, kilúgozni. Bizonyos értelemben mindkettőjüknek igaza van, hi-
szen 1968 után a szocialista gondolat reneszánsza is erős impulzust kapott
egy időre, gondoljunk a kultúra és az elmélet hazai fejlődésének számos ösz-
szefüggésére. Megjelent a társadalmi önigazgatás irányzata, amelyet Lukács
és Tőkei képviseltek (aminek ma nemzetközileg a londoni Mészáros István
a legjelesebb képviselője), s noha e gondolkodásmód számos okból kifolyó-
lag szellemileg és politikailag idegen maradt az MSZMP vezetői számára,
viszont egész gondolkodási iskola bontakozott ki ennek nyomán az állami
tulajdon lehetséges demokratizálásával kapcsolatban, amely »iskola« egyik
legfontosabb megnyilvánulása a rendszerváltás periódusában maga az Esz-
mélet folyóirat, illetve a Baloldali Al-
ternatíva Egyesülés volt. Ugyanakkor
Wienernek is igaza volt, hiszen a piac-
gazdaság rehabilitálásával megtörtént
az első alapvető lépés a piacgazdaság
meghonosítása felé, ami valóban ma-
gában rejtette a későbbi tőkés restau-
ráció elemeit, lehetőségét. A pártveze-
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mentalitás nélkül nem lehet a gazdasági

modernizációt, az emberi erőforrások

magas szintjét és a társadalmi integrációt

megvalósítani. Ennek a ténynek a felis-

merése volt a szocialista rendszer össze-

omlásának alapvető oka” – írta. Andorka

(1997). 588.
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tésen belül mind a »dogmatikusok«, mind a »liberálisok« megegyeztek ab-
ban, hogy privilégiumaik megmentése érdekében nem nyitnak a baloldali ra-
dikális kritika, azaz az önigazgatói fejlődés irányába. Ha – Resnick–Wolff-fal
szólva – a kommunizmus olyan rendszer, amelyben nincsenek uralmon az
osztálystruktúra dimenziói, és a nem hierarchizált közösségi termelési for-
mák léteznek, amelyekben a megtermelt javak, a többletmunka fölötti ren-
delkezés, vagyis a szükséges munka fölötti résznek az elosztása a közösség
dolga marad, ezzel persze nincsen vitánk, hiszen ez a tézis 15 éve »hivatalo-
san« is a magyar rendszerkritikai baloldal credója.”5 Az mindenesetre érde-
kes, hogy a magyar „szélsőbb” baloldal ismert személyiségei az 1968-as gaz-
dasági reformot, a vele megindult folyamatokat a piacgazdaság rehabilitálá-
saként, illetve a tőkés restauráció kibontakozásaként értelmezik. Ez többek
között arra is utal, hogy ideológiai előfeltevések szorításában tekintenek a
magyarországi szocialista rendszer történetére, anélkül, hogy érdemi kísér-
letet tennének a valós társadalmi és gazdasági folyamatok megértésére.

A PIACI SZOCIALIZMUS FOGALMA

Ha kiindulópontként a piaci szocializmus fogalmának meghatározásait ke-
ressük, éppúgy sokfélét találunk, ahogy az elnevezés is változik. A különbö-
ző társadalomtudományi diszciplínák művelői a piaci szocializmus mellett
széles körben használják a reformszocializmus és a reformkommunizmus
meghatározást is. A magyar változatot gyakran illették a gulyáskommuniz-
mus, gulyásszocializmus, fogyasztói szocializmus megjelöléssel. A kortárs
magyar szerzők többsége – Szakács Sándortól Berend T. Ivánon át Romsics
Ignácig, Csaba Lászlótól Muraközy Lászlón át Laki Mihályig – valamilyen
mértékben Kornai János munkásságára támaszkodik definíciója megfogal-
mazásakor. 

Fekete Judit politológus szerint például „a reformszocializmus fogalmá-
val azt a modellt illetjük, amely eltér a klasszikus szocializmus modelljétől
annyiban, hogy némi liberalizációt visz a politikai szférába, bizonyos mérté-
kig decentralizálja a gazdaság állami szektorának irányítását, és nagyobb játék-
teret hagy a magánszektornak. Ezek a változások indokolják a reform elne-
vezést. Ugyanakkor nem változtat az eredetin az alapvető modelljellemzők,
a meghatározó jegyek tekintetében: marad az egypártrendszer, a kommu-
nista párt továbbra is osztatlan hatalommal rendelkezik, az állami szektor
domináns szerepet játszik, és a gazdasági folyamatok fő koordinátora válto-

zatlanul a központosított bürokrácia
(még ha az irányítás módszerein né-
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5 Krausz (2004).
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mileg változtattak is). Az alapjellemzők megőrzésével a modell a rendszeren
belül marad, erre utal a szocialista elnevezés.”6 A szerző az 1968 utáni ma-
gyar változások sajátosságai közé sorolja a jóléti rendszerek gyorsított kiépí-
tését is. A magyar reformszocializmus szociális kiadásainak szintje ugyan el-
maradt a fejlett jóléti államokétól, de a nyolcvanas évekre megközelítette a
fejlett európai országok átlagát, fokozott terheket róva a magyar gazdaság-
ra. Részben ezekből a túlvállalásokból eredően, részben az alacsony haté-
konysággal működő gazdaságnak köszönhetően „a reformszocializmus idő-
szakában mindvégig nagy konfliktus feszült a hivatalos ideológia alapvető
ígéretei és a rendszer tényleges teljesítményei között. Sőt az ígéret és a tel-
jesítés közötti szakadék egyre nőtt a gazdasági növekedés lassulása, majd
stagnálása következtében.”7

A használatban lévő sokféle elnevezés ellenére a piaci szocializmus fogal-
mán a legtöbb szerző a terv- és a piacgazdaság elemeinek valamiféle kombi-
nációját, a parancsgazdaság visszaszorítását érti. A megvalósítás kísérletét pe-
dig magyar viszonylatban valamennyien az 1968-at követő két évtizedhez
kötik .

KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSEK

A közgazdászok közül a kérdést a legrészletesebben Kornai János elemezte.
Alapvető művében, a szocialista rendszer politikai gazdaságtanában a piaci
szocializmus lényegét a következőképpen határozta meg: a piaci szocializ-
mus alapeszméje az, „hogy – miközben a köztulajdon megmarad a tulajdon
domináns formájának – a piac váljék a szocialista gazdaság alapvető vagy leg-
alábbis a bürokratikus mechanizmussal egyenrangú, a központi tervezést
kiegészítő koordinátorává”.8 A piaci szocializmus nem maradt pusztán köz-
gazdasági-elméleti megközelítés – szögezte le –, számos szocialista ország-
ban (Jugoszlávia, Lengyelország, Kína, Magyarország) fontos szerepet ját-
szott a – rendszerek működőképességének a fenntartását szolgáló – refor-
mokban. Véleménye szerint ezek közül a magyar reformfolyamat ment a
legmesszebbre. A reformok bevezetését Magyarországon – éppúgy, mint
más szocialista országokban – a gazdaság lelassulása kényszerítette ki. A
GDP stagnálását a reálfogyasztás stagnálása vagy visszaesése kísérte, komoly
egyensúlyzavarok keletkeztek, ezért a társadalmi-gazdasági berendezkedést
piaci elemek bevezetésével próbálták
működőképesebbé tenni.

Kornai szerint a változások kiindu-
lópontja a deregulálás volt: a gazdasági
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6 Fekete (2004) 27.

7 Uo. 29.

8 Kornai (1993) 496. 
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jelenségek, szervezetek és intézmények kivonása a parancsgazdasági jellegű,
direkt bürokratikus szabályozás hatóköréből. Magyarországon 1968-tól ez
kiterjedt az egész köztulajdonú vállalati szférára. A vállalati önállóság megnö-
vekedett, ugyanakkor a politikának és a központi bürokráciának számtalan
nem formalizált lehetősége és eszköze maradt a gazdasági folyamatok befo-
lyásolására. A reformszocializmus speciális jelensége a bürokrácia értékvál-
sága: az új gazdasági szisztéma előtérbe állította a hatékonyság követelmé-
nyét, ez viszont összeütközésbe került (kerülhetett) a szocializmus hagyo-
mányos értékeivel, a szolidaritással, a társadalmi egyenlőséggel, a garantált
létbiztonsággal, a mitizált közösségi érdekkel. Így alakulhatott ki a sajátos
paradoxon: a bürokrácia egyszerre képviselte az államot, a tulajdonost és a
menedzsereket, illetve mindannyiuk érdekeit, azaz a funkcióbeli elkülönü-
lés nem érvényesült. Ebből következően állandósultak a konfliktusok a bü-
rokratikus koordináció és a vállalati önállóság hívei között. A rendszerbe, a
gazdasági szereplők viszonyaiba tehát már az indulás pillanatában beépült az
állandó instabilitás. Mint Kornai írja: „A piac normális működésének egyik
nélkülözhetetlen feltétele az eladó és a vevő közötti szerződés tiszteletben
tartása. A piaci szocialista gazdaságban e szerződéseket rendszeresen bün-
tetlenül megszegik”,9 jelentősen rontva a reformok sikerének esélyeit.

A reformgazdaságokban a korrekt üzleti tisztesség nem működött általá-
nos normaként, gyakran megszegték, mind a köz-, mind az újra megerősödő
magántulajdonú szektorban. Ebben a félig deregulált gazdasági mechaniz-
musban nem érvényesült a magántulajdon, a piacot és a versenyt jellemző
kemény munka és a takarékosság tisztelete, viszont állandó jellemzővé vált
az ügyeskedés és az „üzletiesség” szelleme, a gazdaságban és a társadalom-
ban egyaránt teret nyert a korrupció, „a szocialista összeköttetések” rend-
szere. Mivel az adott viszonyok között az állam vagyona megfoghatatlan az
egyes ember számára, nem alakul ki a tulajdonosi szemlélet, a közvélemény
jelentős része így nem ítéli el az állam becsapását és meglopását.

A piaci szocializmus elméletét és gyakorlati megvalósítását elemezve
Kornai János így összegzett: elméletileg nem zárható ki, hogy a köztulaj-
donban lévő vállalatok és „egy tökéletesen tárgyilagos, érdekmentes köz-
ponti hivatal úgy tesznek, mintha együttesen piacot alkotnának. A probléma
az, hogy az elmélet hallgatólagos szociológiai és politikai feltevései irreáli-
sak. A szocialista rendszer valóságos hatalmi struktúrája, korábbi ideológiá-
jának túlélő maradványai és tulajdonviszonyai mellett a piaci szocializmus

megvalósítására tett kísérletek kudar-
cot vallottak, és nem képesek robusz-
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9 Kornai (1993) 523.
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tus társadalmi és gazdasági rendszert teremteni.”10 Ugyanakkor a megvaló-
sítási kísérletek előremutató szerepet játszottak, erjesztő hatást gyakoroltak
a társadalomra és a vezető rétegekre is. Megrendült a hit a terv mindenha-
tóságában, újjáéledt a piac és a vállalkozás tekintélye, előkészítve az ideoló-
giai talajt a mélyebb és radikálisabb társadalmi változásokhoz – írta Kornai
János. A témakört érintő későbbi írásaiban ezeket az alaptéziseket követte,
illetve egészítette ki. 11

A közgazdászok közül – Kornai János mellett – legrészletesebben Csaba
László foglalkozott a piaci szocializmus fogalmával. Fontosnak tartotta,
hogy a kérdést gazdasági, társadalmi és történeti folyamatában, összefüggé-
seiben vizsgálja. Úgy vélte: a „hazai viszonyok megértéséhez nem elégséges
a »tervgazdaság« általános vonásaira utalni, sem a korszak értékelése, sem pe-
dig a belőle kinövő átalakulás sajátosságainak feltárása szempontjából. A Ká-
dár-korszak ideológiamentességre és kompromisszumokra törekvő gyakor-
lata ugyanis, különösebb elméleti alapvetés nélkül, sőt mi több, az elméleti
alapvetést megkísérlő mindenféle törekvés ideges hivatalos elutasítása elle-
nére, a szovjet gyakorlat valóságos alternatívájává nőtte ki magát, amit a gaz-
daság és a hatalomgyakorlás minőségi jegyeiben már a korabeli elemzések is
meggyőzően ki tudtak mutatni.”12 Ez nem azt jelenti, hogy a gulyáskom-
munizmus érvényen kívül helyezte volna a diktatórikus rendszer alapvoná-
sait, vagy – statisztikailag kimutathatóan – jobb gazdasági teljesítményt nyúj-
tott volna a kelet-európai szocialista országokénál. Az azonban látható, hogy
a rendszer másként működött Magyarországon, mint a szocialista országok
többségében.

A XX. század második felében csak Magyarországon omlott össze a kom-
munista diktatúra, mégpedig 1956-ban. S ezért ugyancsak fontos Csaba
László – Kornai János felfogásával13 rokon vonásokat mutató – megállapítá-
sa, miszerint a „Kádár-korszak egésze ehhez az egyszeri nagy eseményhez
való ambivalens viszony összefüggéseiben értelmezte magát és tetteit, bele-
értve a gazdasági és politikai mozgástér, valamint a kényszerhelyzet ügyét
is”.14 Ennek ismeretében válik érthetővé az a kádári gyakorlat, amely az ösz-
szeomlás traumájára reagálva – a meg-
torlások lezárultával – a fokozatos
megbékélést kereste, a hatvanas évek
közepétől a „megvalósítható szocialis-
ta piacgazdaság” lehetőségeinek útján
is. A szerző úgy vélekedik, hogy a gu-
lyáskommunizmust a kis szabadságok
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11 Kornai (1995–1996, 2007). 

12 Csaba (2002) 8.
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14 Csaba (2002) 9.
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növekedése, a kiegyensúlyozottá váló élelmiszer-ellátás, a kulturális nyitás
együttesen hozta létre, a jelenség nem egyszerűsíthető le a fogyasztás bővü-
lésére. Az engedmények stabilizálták a rendszert, élhetőbb világot eredmé-
nyeztek. A kommunista párt már nem a marxizmus–leninizmus eszméivel,
hanem pragmatizmusával, a közemberek számára érzékelhető konkrét kis ja-
vulásokkal legitimálta önmagát. A politikai rendszer és a hozzá kapcsolódó
tabuk megkérdőjelezhetetlenek maradtak, de a nyílt erőszak mindennapos
alkalmazása fokozatosan megszűnt. Mindez az 1968-as gazdasági változá-
sokkal együtt – a tervutasítás megszüntetése, a kiutalások rendszerének, a
központi anyag- és műszaki ellátásnak a felszámolása – fokozatos, tartós és
modellértékű eltávolodást eredményezett a szovjet modelltől – írja Csaba
László. A folyamat kiteljesedésének része volt a második gazdasághoz kap-
csolódó tevékenységek gyors terjedése, bővülése is. A következmények kö-
zül fontos kiemeli a formális/hivatalos intézmények erózióját, a szabály- és
normatagadás előtérbe kerülését, az értékrendszer átalakulását.

A hetvenes évekbeli visszalépések ellenére a „sem-sem rendszer” műkö-
dőképesnek bizonyult, és alapot teremtett a nyolcvanas évek első felében a
továbblépéshez is: az ország vezetése liberalizálással, a korlátozott tulajdoni
decentralizációval, bankreformmal, külgazdasági nyitással próbált meg ki-
lépni az elmélyülő gazdasági válságból. Az 1985–88 közötti változások – az
állami tulajdon vállalati tanácsok kezébe adása, az ár- és bérrendszer majd-
nem teljes körű felszabadítása, a kereskedelmi és devizamonopóliumok meg-
szüntetése, az értékpapírpiac létrehozása, valamint a kereskedelmi bankrend-
szer felállítása – elvezettek a piaci szocialista modell legszélső határához.
Ezek az intézkedések teremtették meg a békés rendszerváltás alapfeltétele-
it. Csaba László értelmezéséből úgy tűnik, hogy a piaci elemek beépítése,
valamint a piaci jellegű mechanizmusok működésének tolerálása felgyorsí-
totta a szocialista gazdasági rendszer felbomlásának folyamatát, s egyben
megteremtette a gazdasági átmenet alapjait. Ebben az álláspontban észlel-
hető némi visszavetítés is: a szerző a rendszerváltás gazdasági átmenete felől
közelítve értelmezi a korábbi folyamatokat, immár az eredmények és a kö-
vetkezmények ismeretében.

Csaba Lászlóéhoz közeli álláspontot foglal el Muraközy László, a har-
madik közgazdász, aki gazdaságtörténeti nézőpontból is értelmezte az 1968-
as gazdasági reformot és a reform következtében elkezdődött folyamatokat.
Úgy véli: „a kilencvenes évek magyar átmenete szempontjából az ország szo-
cialista korszakából az 1968-as reform, a piaci szocializmus kísérlete az egyik
legérdekesebb kérdéskör. […] Az 1968-as új gazdasági mechanizmus beve-
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zetésétől a szocializmus összeomlásáig, több mint húsz évig tartott a »re-
formkorszak«. A történelem, úgy tűnik, választ adott a reformerek nagy kér-
désére, hogy a piaci szocializmus képes-e versenyképessé tenni a szocialista
gazdasági rendszert, vagy nem. Ugyanakkor napjaink nagy kérdése is, hogy
magára az átmenetre, s a formálódó, kialakuló új rendszerre milyen hatással
volt és van Magyarországon a piaci szocializmus kísérlete mint történelmi
előzmény?”15

A piaci szocializmus viszonyait meghonosító 1968-as reform előzménye-
it összegezve Muraközy László megállapítja: a változásokat elsősorban az
tette szükségessé, hogy a hatvanas évek első felében – az ismét erőltetett üte-
mű növekedés következtében – komoly egyensúlyi zavarok keletkeztek a ma-
gyar gazdaságban. Az átalakítás lényeges eleme volt, hogy csak a gazdaságra
korlátozódott – ott is visszafogottabb volt az eredetileg tervezettnél –, a tár-
sadalmi és politikai szféra lényegében érintetlen maradt. Az alapelképzelé-
sek szerint a tervlebontást a központilag „szabályozott piac” váltotta volna
fel, a népgazdasági terv ezt a „szabályozott piacot” alakította volna ki a gaz-
dasági szabályozók segítségével. A valóságban azonban a szabályozók a vál-
lalatok tevékenységét határozták meg. Tervbe vették a széles körű árrefor-
mot, amelynek lényeges eleme a belföldi és a világpiaci árak összekapcsolása
lett volna, de erre ekkor nem került sor. A – Kádár-korszakban mindvégig
politikailag érzékeny kérdést jelentő – fogyasztói árak dotációja még mint-
egy tíz éven át fennmaradt. Ugyancsak feszültséget okozott, hogy a beruhá-
zási döntések nagy részét továbbra is centralizáltan kezelték. Összességében,
írja Muraközy László, az 1968-as reform mégis nagy léptékű változásokat
hozott – felszámolta a tervutasítást, elismerte és kiterjesztette a többszekto-
rú gazdaságot, bevezette (ha korlátozottan is) a termelőeszközök kereske-
delmét, s megkezdődött a belső és a külső piac összekapcsolása –, de végül
mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „[…] s nemcsak azért, mert
következetlenül valósították meg, hanem azért is, mert magát a rendszert és
annak alapvető elemeit, lényegét ezek a reformok nem tudták megváltoztatni.
A bürokratikus és a piaci koordináció összekapcsolása – miközben bizonyos
pontokon javítja a rendszer működését – önmaga is újabb zavarok forrásává
válik.”16

A szerző a piaci szocializmus további jellegzetességei között a fogyasz-
tásorientált gazdaság- és társadalompolitika meghatározó szerepét emelte ki.
A fogyasztás növekedését és felértéke-
lődését a hatvanas évek végéig a ko-
rábbi erőltetett növekedés kiegyensú-
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lyozottabbá tétele, majd a termelés reformok által előidézett bővülése tette
lehetővé. A magyar viszonyok sajátossága, hogy a fogyasztás elsődlegessége
a hetvenes évek második felében és még a nyolcvanas években is megmaradt,
amikor gazdasági feltételei már nem voltak adottak. Ez viszont hosszabb
időre beszűkítette a gazdaság mozgásterét Magyarországon.

Az ugyancsak közgazdász Mihályi Péter önálló értelmezési keretek közé
helyezte a piaci szocializmust. A privatizáció folyamatát áttekintő monográ-
fiájában17 elsősorban a nagyvállalatok működésének nézőpontjából vizsgál-
ta a kérdést. Fontos tényezőként emelte ki, hogy – a klasszikus periódushoz
képest – a vállalati menedzsment önállósága és érdekérvényesítő ereje jelen-
tősen megnőtt, és ezt érdemben a hetvenes évekbeli recentralizálási kísérle-
tek és törekvések sem befolyásolták. Ugyancsak fontos eltérésként értel-
mezte, hogy – a szovjet modellel ellentétben – az 1968-as reformot követően
a vállalatok irányítási és tulajdonosi rendszere háromszintűvé vált (szerep-
lői: a paternalista vezér, a párt- és állami bürokrácia, valamint a vállalati me-
nedzsment).

Mihályi Péter is kiemelte, hogy a piaci szocializmus rendszerének be-
vezetésével eltörölték a kötelező tervmutatókat és az erőforrások központi
elosztásának rendszerét. Az állami vállalatokról szóló 1977-ben elfogadott
törvény már a profitmaximalizálást jelölte meg a vállalatok legfőbb felada-
taként, és kimondta, hogy az állam csak kivételes esetekben avatkozhat be
a vállalatok életébe. A politikai befolyásolás eszközei és módozatai azonban a
gyakorlatban változó mértékben ugyan, de továbbra is léteztek, gyakran gaz-
dasági érdekkonfliktusok formájában manifesztálódva. Tényleges tulajdonos
híján a vállalatvezetés egyre inkább a sajátjaként – kvázi birtokosként, tulaj-
donosként – kezelte az adott vállalatot, vállalatcsoportot.

A vállalati önállósodás mellett Mihályi Péter a piaci szocializmus másik
fontos vonásaként a magánvagyonok 1968–89 közötti felhalmozódását emel-
te ki. Kétségtelen tény, hogy a magánkezdeményezések legális és illegális
formái 1968 után fokozatosan egyre nagyobb teret nyertek a gazdaságban.
A hetvenes évek második felétől nőtt a magánkisiparosok száma, általános-
sá vált a többes foglalkoztatás/munkavállalás rendszere, százezrek ingáztak
az alkalmazotti és a „félalkalmazotti lét” határán, fusiztak, másodállást vál-
laltak, robotoltak a háztájiban, szobát, lakást adtak bérbe, gebineskedtek.
Napjainkból visszatekintve mindez két szempontból volt fontos: egyfelől se-
gítette a vállalkozókészség elterjedését, másfelől meggyorsította a magántő-

kék (vagyonok) felhalmozódását. Azt
nyilván nem lehet pontosan tudni,
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hogy valójában mekkora tőke halmozódott fel. A különböző becslések szerint
a nyolcvanas évek közepén a munkaképes lakosság munkaidejének minimá-
lisan az egyharmadát a magánszektorba sorolható tevékenységgel töltötte.
Ennek révén még akkor is jelentős mennyiségű tőkének kellett felhalmo-
zódnia, ha a tevékenységeket alacsony hatékonysággal végzik. A hétköz-
napok gyakorlatában azonban a kiegészítő jövedelemszerzésre fordított időt
mindenki igyekezett a leghatékonyabb módon felhasználni. Sokak számára
az ekkoriban – ingatlanban, gépjárműben, bankbetétben – felhalmozott tő-
ke tette lehetővé, hogy a rendszerváltozás időszakában vállalkozásokat ala-
pítsanak.

TÖRTÉNETI ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNETI ELEMZÉSEK, 
ÉRTELMEZÉSEK

A történészek közül Berend T. Iván tett kísérletet a szocialista korszak gaz-
daságpolitika-történetének új elemekkel kiegészített összefoglalására.18 Raj-
ta kívül Romsics Ignác jelenítette meg hangsúlyosabban a kérdést,19 a ki-
lencvenes évek végén kiadott, a XX. századi magyar történelmet áttekintő
összefoglalásban20 viszont a jelenség nem kapott kiemelt helyet. E könyv
Kádár-kort áttekintő fejezetében mindössze egy alfejezet foglalkozik az
1968-as gazdasági reformmal, ám érdemben nem elemzi sem ezt, sem pedig
a társadalmi és gazdasági következményeket.21 Az erősen politikaközpontú
áttekintés inkább a reformerek és a reformokat ellenzők politikai küzdelme-
ire koncentrál. Csak a piaci szocializmus nyolcvanas évek eleji gyakorlatát
tárgyalva esik szó a társadalmi és gazdasági hatásokról, akkor is elsősorban a
magánszektorbeli gazdasági tevékenységet liberalizáló 1982-es jogszabály-
változások kapcsán, mélyebb elemzés, értelmezés nélkül.

Izsák Lajos is csupán minimalista áttekintésre szorítkozott legújabb kori
magyar történelmet áttekintő munkájában.22 Rámutat, hogy a gazdasági vál-
tozás szükségességét már az 1961–65 között zajló második ötéves tervidő-
szak derekán felismerték, s az MSZMP vezetése 1966-ban elfogadta az új
mechanizmusról szóló határozatot. A reform lényegi elemeként emeli ki,
hogy a vállalatok nagyobb önállóságot kaptak, a gazdasági egységek maguk
dönthettek a termelésről, a bérezésről
és az értékesítésről. Ezzel párhuzamo-
san fontos változást jelentett a mező-
gazdasági beruházások arányának nö-
velése, reálisabbá vált a mezőgazdaság
népgazdasági szerepének megítélése.

95

18 Berend (1999).

19 Romsics (1999).

20 Gergely–Izsák–Pölöskei (1997).

21 Szerencsés (1997).

22 Izsák (1998) 159–167.

A
 P

IA
C

I
SZ

O
C

IA
L

IZ
M

U
S

POSZTSZTÁLINIZMUSOK AZ ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOMBAN

004Valuch.qxp:evk008  11/27/08  4:26 PM  Oldal 95



A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a hatvanas évek utolsó harmadá-
tól viszonylag gyorsan, évente átlagosan 6,3 százalékkal nőtt az életszínvo-
nal. A reform legnagyobb hiányosságát – az általános vélekedéssel egyetér-
tően – a politikai intézményrendszer megújításának elmaradásában látja.
A hetvenes évek eleji „ellenreform” legfontosabb okaként a külső feltételek
megváltozása mellett a magyar belpolitikai erőviszonyok átalakulását emeli
ki, jellegzetességeként pedig az erősödő recentralizálási törekvéseket említi.
Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a gazdaságpolitikai cikcakkok ellenére
javult az életszínvonal, bővült a lakossági fogyasztás. Az alapvetően politika-
történet-centrikus összefoglalás ennél részletesebben nem tárgyalja a piaci
szocializmus időszakát és hetvenes–nyolcvanas évekbeli gyakorlatát.

Berend T. Iván a külső szemlélő helyzetéből23 sem változtatott lényege-
sen korábbi, késő Kádár-kori szocialista modernizációs-reformer álláspont-
ján. A piaci szocializmus bevezetését a „szocialista modernizáció” keretei kö-
zött, alapvetően annak egyik, gyorsabb növekedést, gazdasági és társadalmi
fejlődést lehetővé tevő szakaszaként értelmezte.24 Így fogalmazott: „Az »új
gazdasági mechanizmus« álneve alatt a Kádár-rendszer egy óvatos, önkor-
látozó reformba kezdett egy új szocialista gazdasági modell kialakítása érde-
kében. Tudatos taktikai megfontolásból nem nyúltak a politikai szerkeze-
tekhez és az államszocializmus intézményi rendszeréhez. […] A magyar re-
form sajátos módon az 1956-os forradalom romjain épült fel.”25 Berend T.
Iván utal rá, hogy a tervutasítások megszüntetésére épülő piaci szocializmus
gazdasági modelljének koncepcióját már 1957 nyarán kidolgozta a Varga
István vezette bizottság, ám miután a politikai hatalom képes volt a helyze-
tét érdemi változtatások nélkül stabilizálni, a gazdasági reformok ügyét is le-
vették a napirendről, s csak a kádári konszolidáció időszakában került újra
elő, amikor a reformerők a politikában ismét teret nyertek. A szerző egye-
nesen úgy fogalmaz, hogy a sajátos piaci szocializmus kiépítése, amely ké-

sőbb a térség egyetlen „szocialista fo-
gyasztói társadalmának” kialakulását
lehetővé tette, a magyar októbernek
köszönhetően kezdődött el.26

Berend T. Iván szerint az 1968-as
változtatások és a kialakuló piaci szo-
cialista kísérlet lényege: 
� a tervutasítás megszüntetése (he-
lyébe a profitérdekeltség lépett); 
� az árreform bevezetése (ennek ke-
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retében a fogyasztási cikkek 50 százaléka esetében szabadpiaci árakat ve-
zettek be, az intézkedés hatékonyságát azonban rontotta az alapvető cik-
kek és szolgáltatások kötött árrendszerének megmaradása);

� ugyancsak fontos lett volna a nagy állami monopóliumok felszámolása –
erre azonban nem került sor;

� változatlan maradt a bankrendszer, ekkor még nem jöttek létre a keres-
kedelmi bankok.
A reform azonban – felemás jellege és következetlensége ellenére – fel-

számolta a túlcentralizált gazdaságirányítást és az elviselhetetlen bürokra-
tizmust. A központi elosztást fokozatosan felváltotta a piac. A beruházások
már nem a központi költségvetéstől, hanem a vállalatok felhalmozási képes-
ségétől függtek. A reformnak köszönhetően a vállalatok bevételének már
csak a felét vitte el az adó, a másik fele beruházásra és nyereségrészesedés ki-
fizetésére szolgált. A bankreform, az új adórendszer és a piaci szféra további
bővítését a hetvenes évekre tervezték, ám ezek a lépések akkor is elhalasz-
tódtak. A megnyirbált reformnak mégis fontos szerepe volt a kor gazdasági
fejlődésében, a fogyasztói orientáció erősödésében, a vállalkozói kedv növe-
kedésében, a magyar társadalom középosztályosodásában. „A magyar poszt-
sztálinizmus kádári rendje tehát alternatív modellként jelent meg a szovjet
típusú államszocializmussal szemben. Teljes kibontakozását az 1968. évi
csehszlovák tragédia megakadályozta.”27 A piaci szocializmus időszakát
Berend T. Iván a posztsztálinista államszocializmus fogalmi keretei között
értelmezte. Úgy vélte, hogy a magyar és a szomszédos országokban kialakult
posztsztálinista rendszerek legfontosabb jellegzetessége a pragmatikusabb
alapokra helyezett gazdaságpolitika, valamint – az akkor és ott gyökeresen
új – fogyasztásorintáció volt. A korszak politikai vezetői e keretek között
próbáltak meg egyensúlyt teremteni a modernizációt szolgáló gyors iparosí-
tás, a felhalmozás és a lakossági fogyasztás igényei között. Ennek köszönhe-
tően a hatvanas–hetvenes évek fordulójára a fogyasztás előtérbe kerültével
a legtöbb országban fokozatosan háttérbe szorult a klasszikus sztálini iparo-
sítás.

A hetvenes évek visszalépését követően a nyolcvanas évek elejétől Berend
T. Iván is a második gazdaság legalizálását, a magánszektor gyors bővülését
tartotta a legfontosabb mozzanatnak, amelyet a vállalati tanácsok létrehozása,
a kétszintű bankrendszer kialakítása egészített ki. Berend a magyar változá-
sokat tehát a modernizáció folyamatában és kelet-európai összefüggésben
próbálta meg értelmezni. A moderni-
zációs folyamatok sikerét kiemelve arra
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is rámutatott, hogy gazdasági fejlettség tekintetében Ma gyar ország és számos
más szocialista ország elmaradottsága valamelyest csökkent a nyugat-euró-
pai országok átlagához viszonyítva, de a felzárkózási kísérletek korántsem
voltak maradéktalanul sikeresek. A szerző egyértelműen és határozottan spe-
ciális magyar modellként, a szovjet típusú szocializmus alternatívájaként jele-
nítette meg és értelmezte az 1968-as magyar gazdasági reformot és a követ-
kező két évtized gazdasági és társadalmi fejlődését. Koncepciójában fontos
szerepet kap a sajátosan felvilágosult abszolutista hatalom, amely elsősorban
a közjó lehetséges útjait keresve próbálta működőképessé tenni a szocialista
rendszert. 

Romsics Ignác sikeres és nagy hatású kézikönyvében így fogalmaz: „A
gazdaságpolitika irányítóit az 1960-as évek eleje óta foglalkoztatták a növe-
kedés alapvetően extenzív fázisából az intenzív fázisra való áttérés feladatai,
azaz a termelékenység, a hatékonyság javítása, s ezáltal a minőségi vagy pia ci
követelményekhez való alkalmazkodás.”28 A változtatások bevezetésének
okai között nem említi a gazdaság hatvanas évek első felében bekövetkezett,
ismételt kifulladását, amit többen is – Berend T. Iván, Szakács Sándor – a
reformok kiváltó okaként emeltek ki. Utal viszont arra, hogy a hatvanas évek
közepén kezdődő vitákban és egyeztetésekben ismét előtérbe kerültek a
Varga István által vezetett bizottság 1957-es reformtervei, s az 1968-tól be-
vezetett új gazdasági mechanizmus számos ponton az ott megfogalmazott
elvekre és megoldási javaslatokra épült. A piaci viszonyokhoz közelítő vál-
toztatások elemei közül a központi tervezés szerepének csökkentését és a
vállalati önállóság növelését, az árrendszer – fogyasztói árakra is kiterjesztett –
reformját, valamint a bér- és jövedelemszabályozás rendszerének módosítá-
sát tartja a legfontosabbnak. A gyakorlatban mindez a központi tervutasítás
megszüntetését, azaz gazdasági szabályozókkal való felváltását jelentette.
„Makrogazdasági szinten tehát megmaradt a tervezésnek egy rugalmasabb
változata, mikrogazdasági szinten viszont érvényesülhetett a vállalati önál-
lóság.”29 Az új árrendszer vegyes volt, egymás mellett léteztek a hatóságilag
rögzített, a központilag megállapított korlátok között mozgó, valamint a piac
által meghatározott szabad árak. A mindennapi élet szempontjából fontos
termékek – alapvető élelmiszerek, energiahordozók – kötött árasak voltak.
A hetvenes években a szabadáras termékek köre fokozatosan bővült. A köz-
ponti bérmegállapítást az átlagbérrendszer váltotta fel, amely a korlátozások

és a kényszerű túlfoglalkoztatás elle-
nére is lehetővé tette a bérek fokoza-
tos differenciálódását. A reform ered-
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ményeként Romsics szerint „az 1968 utáni magyar gazdaság egy olyan tár-
sadalmi – állami és szövetkezeti – tulajdonra alapozott gazdaságnak tekint-
hető, amely a központi tervezés és a piaci automatizmus elemeit egyesítette
magában. A piacgazdaság hatékonyságát nem érte el, de az addigi és a szom-
szédos szocialista országokban továbbra is normának tekintett tervutasításos
rendszerét felülmúlta.”30 A magántulajdon szerepét, a jövedelmi differenciá-
lódást és a hetvenes években felgyorsult (újra)vagyonosodást nem tartotta
fontosnak, nem tesz említést róluk.

A piaci szocializmus gyakorlatát áttekintve kiemeli a mezőgazdaság terén
lezajlott változásokat, közülük is a kisüzemi és családi termelés korlátozásai -
nak feloldását, a háztáji területének növelését, a nyugdíjasok háztáji jogo-
sultságának bevezetését (ami életképesebb méretű kisgazdaságok kialakulását
is lehetővé tette). A hetvenes években pedig a „második gazdaság” térnyeré-
sét, illetve az ide sorolható tevékenységek gazdasági jelentőségének növeke-
dését tartja a legfontosabb jellemzőnek.

Romsics a változások eredményeit összegezve úgy véli, hogy a „magyar
gazdaság 1960-as és 1970-es évekbeli teljesítménye világviszonylatban az át-
lagosnál gyorsabb, a szocialista országokon belül pedig átlagos volt. A világ
legfejlettebb régióihoz viszonyított történelmi lemaradásunk – a szomszé-
dos országokhoz hasonlóan – ezáltal csökkent.”31 A társadalmi következ-
mények közül a szegénység mérséklődését32 tartja a leginkább figyelemre
méltó változásnak. Úgy látja, ezt a garantált jövedelmi minimum elérhetővé
tétele és a szociális ellátások bővülése, ezen belül elsősorban a nyugdíjjogo-
sultság kiterjesztése tette lehetővé.
Rom sics a fogyasztás előtérbe kerülé-
sét kevésbé hangsúlyozza, kiemeli vi-
szont a mezőgazdaság szerepét a szov-
jet típusú szocializmus rendszerétől
jelentősen eltérő magyar gyakorlat-
ban, „modellben”.

A legújabb történeti elemzések kö-
zül Varga Zsuzsa írásai33 gazdagítot-
ták számos fontos gazdaságtörténeti
részlettel a reformok kidolgozásának
és bevezetésének (elő)történetét. Ő
elsősorban a mezőgazdaságban, az
1961-ben befejeződött kollektivizálás
utáni fél évtizedben végbement válto-
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30 Uo. 439–440.

31 Uo. 446–447.

32 Meg kell jegyezni: a kérdéssel foglalko-

zó több elemzés kimutatta, hogy lénye-

gesen csak a mélyszegénységben élők

száma mérséklődött a konszolidált Ká-

dár-korszakban. S ugyancsak nem sza-

bad elfeledkezni arról, hogy a civilizáci-

ós szint emelkedésével párhuzamosan a

szegénység tartalma is megváltozott, s a

szegénységi küszöb is magasabbra ke-

rült. A kérdéshez lásd Ferge (1986);

Valuch (2002).

33 Varga (2001, 2004).
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zásokat elemezte: hogyan változott meg a szövetkezeti vezetés és a tagság ér-
dekérvényesítő képessége a hatvanas évek első felében, miként vezették be
az egyéni érdekeltség új elemeit (rendszeres pénzbeli juttatások, a munka-
egység megszüntetése, részesművelés), milyen gazdaságirányítási változta-
tásokat léptettek életbe, s rámutat, hogyan váltak mindezek révén a termelő-
szövetkezetek – a klasszikus kolhozmodelltől egyre jobban eltávolodva – új
típusú gazdasági egységgé. Írásainak lényeges megállapítása, hogy az 1968-as
gazdasági reform számos eleme már évekkel korábban megjelent a mező-
gazdasági szövetkezetek működésében: a hatvanas évek közepén szerepet
kaptak a magánkezdeményezések és megjelent a vállalati önállóság is. Így
mindaz, ami az agrárszektorban történt, gyakorlatilag a hatvannyolcas gaz-
dasági reform előképének tekinthető. Az sem hagyható figyelmen kívül,
hogy számos második gazdaságbeli tevékenység – háztájizás és mezőgazda-
sági kistermelés, bérbeadás, a szükséges eszközök és gépek (félautomata ete-
tő berendezések, csettegők) előállítása – a kisebb-nagyobb megszorítások el-
lenére a hetvenes–nyolcvanas években mindvégig a mezőgazdasági termelés
szerves része és kiegészítője maradt.

Varga Zsuzsa rámutat: „Az érdekviszonyok terén a reform bevezetésével
fokozatosan teret nyert az a felfogás, hogy a szocialista társadalomnak is ter-
mészetes jellemzője az elkülönülő érdekű társadalmi csoportok léte. A ko-
rábbi szocialista axióma szerint a társadalmi (az össznépi, a népgazdasági) ér-
deknek kellett alárendelni az egyéni, a csoport- (a vállalati, téesz-) érdeket.
A reformfolyamat során viszont a csoportérdek is »szalonképessé« vált.”34 A
piaci szocializmus kérdéskörével foglalkozó szerzőkhöz hasonlóan Varga
Zsuzsa is fontosnak tartja, hogy a hatvannyolcas reform elismerte a gazda-
ság többszektorúságát (korábban csak az állami tulajdont tartották szocialis-
tának, a szövetkezetit nem). Ezen túlmenően pedig – igaz, kiegészítő jelleg-
gel – elismerték a kistermelésre alkalmas magánszektor létjogosultságát is.
Ezek az intézkedések nyilván szükségesek voltak ahhoz, hogy a mezőgazda-
sági termelés kiegyensúlyozottan növekedhessen a hetvenes és nyolcvanas
években, megalapozva az élelmiszer-ellátás stabilitását is.

Más ismert gazdaságtörténészek – például az idősebb generációt képvi-
selő Szakács Sándor vagy a középnemzedékhez tartozó Kaposi Zoltán – a
felsorakoztatottaktól jelentősen eltérő új szempontokat nem fogalmaztak
meg újabb munkáikban.
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SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSEK

A szociológusok közül Szelényi Iván a rendszerváltás társadalmi folyamata-
it elemezve érintőlegesen a piaci szocializmus kérdésével is foglalkozott. Ezen
belül az általa reformkommunizmusnak/reformszocializmusnak nevezett
időszak társadalmi viszonyait foglalta össze szerzőtársaival.35 Abból indul-
nak ki, hogy a klasszikus sztálinista szocializmusban a hatalom és a kiváltság
legfontosabb forrása a politikai tőke, amelynek birtoklása elengedhetetlen
volt a társadalmi helyzetváltoztatáshoz, (új) pozícióba kerüléshez, a pozíció
megtartásához. A társadalom tagoltságát és működését jelentősen befolyá-
solta a lojalitás és az iskolázottság. A káderektől egy idő után megkövetelték
a magasabb iskolázottságot, a magasan képzett értelmiségiektől pedig elvár-
ták, hogy lojálisak legyenek, és politika tőkét szerezzenek (legyenek párt-
tagok). A sztálinista rendszer hanyatlásával Magyarországon a „szocialista
uralkodó rend” (Szelényi Iván kifejezése) új típusú legitimáció kialakítására
törekedett, ezért az értelmiség előtt megnyitotta a nómenklatúrát – már
nem volt kötelező a párttagság a vezető posztok betöltéséhez –, és enyhítet-
te a kisvállalkozással kapcsolatos szabályokat. Ennek következtében a mun-
kások és „parasztmunkások” üzleti tevékenységekbe foghattak, és javíthat-
tak életszínvonalukon. „Lehetőség adódott egy »paternalista legitimáció« és
egy »piacgazdasági szocializmus« előállítására, amelyben viszonylagos jólé-
tet és biztonságot garantálhattak a tömegeknek, mindezt a kispolgárok egy-
re növekvő száma jelképezte.”36 Ugyancsak jelentős fejlemény volt a hetve-
nes–nyolcvanas évek társadalmi viszonyainak változásaiban, hogy a kulturá-
lis és a gazdasági tőke újra fontosabbá vált, a korábban domináns politikai
tőke viszont háttérbe szorult. Csökkent az értelmiség és a bürokratikus rend
közötti távolság, és megkezdődött egy olyan „szocialista vállalkozói réteg”
kialakulása, amely felfelé irányuló társadalmi mobilitásához a helyi piacokat
használta a bürokratikus ranglétra helyett. Szelényi Iván – felülvizsgálva ko-
rábbi elképzelését az értelmiségi osztályhatalom kialakulásáról – szerzőtársai -
val együtt úgy vélte, „ahelyett hogy az értelmiség átvette volna az »osztály-
hatalmat«, a szocialista vállalkozók egyre nagyobb teret vájtak ki maguknak
a kispolgárrá váláshoz. A reformok azonban szinte önmaguktól folytatódtak,
de nem azért, mert így tervezték a vezetők, hanem a társadalmi-gazdasági
önmozgások tehetetlenségi nyomatékának következtében.” A reformszocia -
lizmus alatt „kettős rétegződési rendszer” alakult ki. „A bürokrata réteg és
az értelmiség közötti távolság csök-
kent, de nem tűnt el, amint a kulturá-
lis tőkét újraértékelték, és a politikai
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tőke elvesztette jelentőségének egy részét. Ugyanakkor továbbra is a párt-
tagok toborzásának és a legitimizációnak egymásnak ellentmondó elveit kép-
viselték, és a domináns osztály két csoportja közötti küzdelem az
államszocialista társadalmak stabilitását veszélyeztette. A »szocialista rang-
létra« mellett a gazdasági tőke vált a társadalmi előrehaladás egyik alterna-
tív forrásává, és a mezőgazdasági dolgozók és a munkásosztály bizonyos cso-
portjai ki is használták ezt a helyzetet.”37 Ebben a megközelítésben új elem
a különböző társadalmi tőkefajták mobilitási folyamatokban játszott szere-
pének kiemelése.

A másik szociológus, aki újabban részletesen elemezte a piaci szocializ-
mus időszakát és a benne lezajlott társadalmi folyamatokat, Laki László
volt.38 A szocialista korszak társadalmi folyamatait a polgárosodás/kispolgá-
rosodás fogalmi kereteivel értelmező szociológus abból indul ki, hogy a
nyolcvanas–kilencvenes évek társadalmi-gazdasági kihívásaira az éppen ha-
talmi pozícióban levő politikai elit csoportjai nem adtak adekvát válaszokat.
Mindenekelőtt azért nem, mert nem tudták pontosan, milyen szocializmus-
ból milyen kapitalizmusba – és hogyan – menjen végbe az átmenet. Nem voltak
tisztában azzal, hogy „a szocializmusnak hazánkban is többféle gazdaság- és
társadalomszerveződési formája volt, és aktuálisan a Kádár-korszak »alkal-
mazotti társadalmának« felemás modernizációján átesett, a magántulajdon
működését is megengedő, de tőkeszegény és kifulladt változatát kellett vol-
na kapitalizálni. Ez a szocializmusvariáns sem volt demokratikus, politikai
ellenfeleit ez is üldözte, és az állam társadalom feletti kizárólagossága itt is
domináns maradt, de az áru- és pénzviszonyok irányába határozottan el-
mozduló, a társadalmat az extenzív iparosításnak megfelelően átstrukturáló
és a fogyasztást a rendszer legitimálásában felhasználó »gulyásszocializmus«
volt. Nem lehetett összetéveszteni vagy azonosnak tekinteni a Rákosi nevé-
vel jelzett, államosító, padláslesöprő, kitelepítő, internálótáborokat működ-
tető, naturálgazdálkodással túlsúlyos vagy egyetemlegesen szegény szocia-
lizmussal.”39 Laki László alapvetően felemás modernizációként értelmezte
az általa „gulyásszocializmusnak” nevezett időszak társadalmi és gazdasági
változásait. Amellett azonban, hogy – akárcsak Andorka Rudolf – hangsú-
lyozta a modernizáció felemásságát, felhívta a figyelmet arra is: az általános
civilizációs szint emelkedése nem rendszerspecifikus változás volt, hanem a

különböző társadalmi csoportok – gyak-
ran a rendszer szándékaival ellentétes –
erőfeszítésének eredményeként jött
létre.
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Ugyancsak a ritka szociológiai értelmezési kísérletek közé tartozik Róna-
Tas Ákos monográfiája,40 amelyben számos általánosan elfogadottnak te-
kintett megállapítást is megkérdőjelez. Úgy véli, hogy az 1945-öt követő
„nagy átalakulás” egyik legfontosabb eleme a teljes körű állami foglalkozta-
tás rendszerének tudatos kiépítése, illetve ennek kísérlete volt. A hatvanas
évek közepére azonban a kommunista vezetők többsége számára világossá
vált, hogy a totális állami ellenőrzés alatt álló gazdasági és társadalmi be-
rendezkedés alacsony hatékonyságú. A rendszer fennmaradása (elfogadtatása)
gyakorlatilag megkövetelte a magánkezdeményezések, a – felemás – piaci
mechanizmusok, valamint a rejtett gazdaságbeli jövedelemszerző tevékeny-
ségek eltűrését, a magánfogyasztás lehetőségeinek bővítését. Mindez folya-
matosan csökkentette a jövedelmek központi újraelosztásának jelentőségét,
és elősegítette a társadalom lassú átrendeződését, amelyben a nem állami
szektorból, a piacról, „kvázi piacról” származó jövedelmek fokozatosan az
egyik legjelentősebb tényezővé váltak. E folyamatok kereteit az 1968-at kö-
vetően kialakult, piac- és tervgazdasági elemek kombinációján alapuló gaz-
dasági rendszer szabta meg.

A szociológiai megközelítések közül említést érdemel még Hammer
Ferenc és Desseffwy Tibor esszéje,41 amelyben a szerzők a hatvanas–hetve-
nes évek magyar viszonyait a fogyasztói szocializmus fogalmával próbálják
meg értelmezni. Utalnak rá, hogy a fogyasztás felértékelődése némi fáziské-
séssel érte el a magyar társadalmat, s a hazai viszonyok specifikuma az is,
hogy a politikai hatalom a társadalmi béke, az általános politikai közömbös-
ség és a legitimáció megőrzése érdekében alapvető jelentőségűnek tartotta
az áruellátás stabilizálását, majd fokozatos bővítését. A fogyasztói orientáció
kialakulása és hetvenes évekbeli felerősödése azonban nyilvánvalóan ellen-
tétes volt a szocialista rendszerrel, többek között azért, mert az egyéni és
családi fogyasztás bővítéséhez szükséges jövedelmet alapvetően a nem álla-
milag ellenőrzött gazdaságban állították elő. A Hammer–Dessewffy-féle
koncepció az 1956 utáni hatalom és társadalom közötti „nagy kiegyezés”
koncepciójának jóval alaposabban kidolgozott változata, de annak alátá-
masztásával adós marad, hogy a fogyasztói szocializmus valóban speciálisan
magyar viszonyokra jellemző modelljéről van szó. 
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POLITOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSI KÍSÉRLET

A politológusok közül Tőkés Rudolf tekintette át röviden a szocialista gaz-
daság magyarországi működésének, irányításának a történetét.42 Úgy véli: az
új gazdasági mechanizmus bevezetése a Kádár-rendszer harminchárom évé-
nek legjelentősebb politikai döntése volt. „A gazdasági reform nagyon sok-
féle, addig latensen létező politikai és társadalmi erőt szabadított fel, s olyan
előre nem látható, összetett társadalomátalakítási folyamatot indított meg,
amelyet a rendszer nem volt képes visszafogni.”43 A változtatásokat az erő-
források kimerülése, az extenzív iparosítás kifulladása és az ennek következ-
tében kialakult legitimációs deficitek kényszerítették ki. Tőkés szerint a re-
formok azért maradtak korlátozottak, felemás jellegűek, mert egyfelől nem
érinthették a politikai intézményeket, másfelől a politikai vezetésnek egy-
idejűleg kellett törekednie a párt híveinek a megtartására és olyan enged-
mények bevezetésére, amelyek a párton kívüli többség érdekeit szolgálják.
Ez önmagában is kényes egyensúlyi helyzetet teremtett, amelynek fenntar-
tását a pártvezetés reformellenes csoportjainak megerősödése megnehezí-
tette. Mindez – a külső feltételek megváltozásával együtt – a reformok 1972–
73-as leállításához, visszafogásához vezetett. A külgazdasági környezet radi-
kális megváltozása és a belső gazdasági feszültségek hetvenes évek közepi ki-
éleződése azonban a hetvenes évek második felében kikényszerítette az új
gazdasági mechanizmus újjáélesztését, aminek legfontosabb eredménye és
következménye a „második gazdaság termelői potenciáljának liberalizálása
és felélénkítése” lett. A változásokat értékelve és összegezve Tőkés Rudolf
leszögezi: „Az állampárt vezetése az új gazdasági mechanizmus bevezetésé-
vel az ortodox gazdaságpolitikától merőben eltérő bátor kezdeményezések-
kel próbálta meg fenntartani politikai stabilitását. […] Ha az új gazdasági
mechanizmust annak fényében nézzük, hogy eredetileg milyen makrogaz-
dasági célokat tűzött ki, s végül milyen eredményeket ért el, akkor az egész
nem volt – s nem is lehetett – más, mint kudarc. […] Az új gazdasági me-
chanizmus legnagyobb és nem szándékolt eredménye az egyéni kezdemé-
nyezés jogának a visszaállítása lett, amely a magánvállalkozás révén és annak
a folyamatos romboló hatásnak a nyomán vált lehetségessé, melyet a második
gazdaság léte a rezsim magját alkotó politikai rétegek kohéziójára gyakorolt.
A fogyasztás előtérbe kerülésének hatására elszakadtak az állami újraelosz-
tási mechanizmus, valamint a párttagok, az új vidéki és városi középosztály

és a fizikai munkások közötti szálak.
Bár a piac mint működő gazdasági va-
lóság a nyolcvanas évek végéig sehol
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sem jelent meg közvetlenül, bizonyos dinamikus elemei, mint például a bér-
alkuk már a rendszer összeomlása előtt is teljesen áthatották a magán- és az
alkalmazott-alkalmazó kapcsolatok területét.”44 Tőkés Rudolf elemzése is
elsősorban azokéval mutat rokon vonásokat, akik valamiféle magyar mo-
dellként írták le és értelmezték a magyarországi szocialista rendszer 1968–
89 közötti működését. S ugyancsak pozitív vonása, hogy törekedett a politi-
kai, gazdasági és társadalmi összefüggések bemutatására is. 

ÖSSZEGZÉS HELYETT

A szakirodalmat áttekintve szembeötlő, hogy (határozottan vagy kevésbé ha-
tározottan) valamennyi szerző leszögezi: a piaci szocializmus útja járhatat-
lannak bizonyult. Kérdéses természetesen, hogy a megállapításban milyen
szerepet játszik a rendszerváltozás és az azt követő időszak tényeinek isme-
rete. A reformok, változtatások bevezetése, a piaci elemek részleges been-
gedése, elfogadása valamivel hatékonyabbá tette a szocialista korszak gazda-
ságának működését, ám a részleges változások képtelenek voltak a gazdaság
alapvető problémáit (például a termelés gazdaságtalan voltát, a jövedelme-
zőség problémáit, az egyéni érdekeltség megteremtésének és fenntartásának
kérdéseit), a központi tervezés és a piaci mechanizmusok között kialakuló és
időről időre elmélyülő feszültségeket orvosolni. A reformok társadalmi ha-
tásai és következményei közül többen kiemelték a differenciálódást, a ma-
gánszektor – és ezzel párhuzamosan a vállalkozói hajlandóság – megerősö-
dését. 

A közgazdasági, történeti, szociológiai és politológiai értelmezési kísér-
letek többségében megfigyelhető az egymásra épülés, vagyis a különböző
társadalomtudományi szakterületeken megfogalmazott szempontok, értel-
mezések felhasználása, ritkábban részleges újraértelmezése az alapkérdés
megválaszolásakor. A bevezetésben említett hiányokon túl mind a szűkebb
fogalommal, mind a korszak egészével kapcsolatban szembeötlő a tartalmas –
tudományterületeken átívelő – viták elmaradása.

Az is megállapítható, hogy a piaci szocializmus fogalomértelmezésében
legalább három jellegzetes megközelítés bukkan fel az elmúlt egy-másfél év-
tized társadalomtudományi irodalmában: 
� a realista-értelmező, amelynek képviselői érdemi kísérletet tettek a foga-

lom és a kapcsolódó társadalmi-gazdasági folyamatok elemzésére;
� a felértékelő – ennek képviselői az alapvetően pragmatikus indíttatású,

korántsem mindig koherens változ-
tatásokat és következményeiket a
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modernizálódás felgyorsításaként, továbbá egy a szovjet típusú szocialis-
ta rendtől eltérő, önálló jellegzetességekkel rendelkező magyar modell-
ként írják le;

� az elhallgató-leértékelő álláspontot elfoglalók pedig általában egységes
szocialista korszakként kezelik az 1945 és 1989 közötti évtizedeket, s nem
tartják fontosnak az egyes periódusok jellegzetességeinek önálló vizsgá-
latát.
Zárásként érdemes kimondani, hogy a kérdés töredezett feldolgozottsá-

ga ellenére a – vártnál bővebb – szakirodalmi feldolgozások számos érdekes,
továbbgondolásra és megvitatásra alkalmas problémát vetnek fel, amelyek
nyilván további kutatásokat igényelnek.
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