
GERMUSKA PÁL

„DE HÁT ESZERINT A SZOCIALIZMUS 
BEDOBHATJA A TÖRÜLKÖZŐT?”
Második gazdaság a Kádár-korszakban

„A második gazdaság létalapját az teremti meg, hogy a növekvő életszínvo-
nallal együtt járó reális és differenciált szükségletek egy részét a szocialista
gazdaság nagyüzemi méretekben nem képes, vagy nem kellő hatékonyság-
gal tudja kielégíteni. Így ezek a szükségletek más úton keresik a ki-
elégítés lehetőségét. Ezzel egyidejűleg a lakosság körében jelentős munka-
tartalék van. A felnőtt népesség jelentős hányada a szabadidejének számot-
tevő részét jövedelmet biztosító munkával kívánja eltölteni. Így a második
gazdaság létalapja tartós. A második gazdaságban végzett tevékenység mind
a népgazdaságnak, mind az egyénnek hasznos. […] A második gazdaságban
lévő lehetőségek kihasználása eddig is fontos pótlólagos forrást biztosított a
gazdasági fejlődéshez. Ez a szerep a jövőben is fennmarad. A jelenlegi gaz-
dasági helyzetben, amikor a források beszűkültek, érdekünk, hogy e terüle-
ten is jobban gazdálkodjunk. Ezen szférában is vannak tartalékok. Az a fel-
adat, hogy a második gazdaságot fokozottabban és szervezetten vonjuk be a
társadalmilag fontos tevékenységbe”1 – adott helyzetértékelést 1980 febru-
árjában az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya A második gazda-
ság szerepéről és fejlesztésének lehetőségeiről című előterjesztésében. Az MSZMP
Politikai Bizottsága viszont az elemzés megvitatása után úgy foglalt állást,
hogy „a téma ily módon történő átfogó áttekintése egyszeri alkalommal
megengedhető, de nem lenne helyes intézményesíteni, mert merőben kü-
lönböző, egységesen nem kezelhető kérdésekről van szó. […] Célraveze-
tőbb, ha az egyes területeket külön-külön tekintik át, és hoznak konkrét

intézkedéseket […] a »második gazda-
ság« fogalma pontatlan, javasoljuk
megfelelőbb meghatározás – például
kiegészítő, kisegítő gazdálkodás elfo-
gadását” – fűzték még hozzá.2
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1 Előterjesztés az MSZMP PB részére.

1980. február 12. MOL M-KS 288. f. 5.

cs. 793. ő. e. 43., 45–46. 

2 Az MSZMP PB 1980. február 19-i ülé-

sének jegyzőkönyve, uo. 3.
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Az idézetből kitűnik, hogy a nyolcvanas években a második gazdaság je-
lensége, sőt még megnevezése is képes volt politikai vihart kavarni. „Utó-
da”, az informális/fekete/szürke gazdaság 1990 óta legfeljebb tudományos
vitát gerjeszt, adószakemberek, statisztikusok, közgazdászok és szociológu-
sok kedvelt témája a mai napig – mert a jelenség kiirthatatlannak tűnik. Írá-
som célja nem az első (nem zet) gazdaság mellett, alatt, helyett, mögött stb.
a szocializmusban működő-megbújó szektor leírása vagy gazdasági teljesít-
ményének mérése, becslése, hanem kizárólag a fogalom (kutatás)történeté-
nek vázlatos bemutatása, további kutatási kérdések megfogalmazása.

A feltáró munkát talán nem érdektelen egy – könyvtárnyi irodalomból
desztillált – rendszerdefinícióval indítani. Kornai János a szocialista rend-
szer anatómiáját leíró könyvében a magántulajdon és a magánjellegű ter-
melőtevékenység kapcsán tárgyalja a második gazdaság kérdését.3 Az alábbi
megkülönböztetést teszi:
� az első gazdaság mindaz, amit a klasszikus szocialista rendszer hivatalos

ideológiája szocialista szektornak minősít (azaz az állami és szövetkezeti
szektor),

� a második gazdaság pedig a hivatalosan engedélyezett családi kisüzemek-
ből álló formális magánszektor és az informális magánszektor összessé-
ge.
Megjegyzi ugyanakkor, hogy a szakirodalom egy része a második gazda-

ságot az informális gazdaság szinonimájaként használja.
Kornai a formális magánszektorhoz tartozónak tekinti a magánkisipart és

magán-kiskereskedelmet, valamint a háztáji gazdálkodást is. Az informális
magángazdasághoz a következő főbb tevékenységeket sorolja:
� termelő- vagy szolgáltató tevékenységek, beleértve a szellemi szolgálta-

tásokat (orvos, ügyvéd, nyelvtanítás, fordítás stb.) és a javító-szerelő mun-
kákat, a házépítést, a takarítást, személyszállítást és teherfuvarozást stb.,

� élelmiszer előállítása és értékesítése nem mezőgazdasági főfoglalkozású
személyek által,

� saját tulajdonú ház vagy bérelt lakás albérletbe adása,
� a hivatalos magánkereskedelem keretein kívüli kereskedés, beleértve a fe-

ketepiaci kereskedelmet és a külföldről illegálisan behozott áruk értéke-
sítését is.
Az informális gazdaság szereplői tevékenységüket nemegyszer az állami

vagy szövetkezeti tulajdonú eszközökön és/vagy ingatlanokon végzik, rész-
ben a hivatalos munkaidőben, annak
terhére. 

67

3 Kornai (1993) 115–118.
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Az adófizetés megkerülése érdekében más rendszerekben is létezik „ár-
nyékgazdaság” – fűzi hozzá. A szocialista rendszerben viszont alapvetően
más indítékok kapnak szerepet: „A bürokrácia mindennemű magántulajdont
és magántevékenységet igen szűk keretek közé kíván szorítani, még akkor is,
ha rendesen megfizetik az adót. Az informális gazdaság ezek közül a szűk
korlátok közül próbál kilépni, és hivatalos engedélyezés nélkül működni,
megkeresvén a törvény betűje által nem tiltott lehetőségeket vagy pedig
megkockáztatván a törvény áthágását. Azért is használja a könyv az infor-
mális kifejezést, mert ez összefoglaló fogalom, amely egyaránt takarja a nem
illegális és megtűrt, a tiltott, de csak lanyhán üldözött és a szigorúan üldö-
zött tevékenységeket” – hangsúlyozza Kornai. Megjegyzi továbbá, hogy az
informális gazdaság mérete és súlya a szocialista tömbben országonként és
korszakonként eltérő volt. 

Kornai definíciója kapcsán is érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a
második (benne az informális) gazdaság nem köthető kizárólag a Kádár-kor-
szakhoz, gyakorlatilag a szocialista rendszer kiépítésétől létezett – még ha
latens formában is. Ezzel némiképpen szemben áll Sik Endre (szűkítő) ér-
telmezése, aki szerint a kistermelői szféra, a hagyományos falusi házépítés és
a kiskereskedelmi tevékenység továbbélése „mind-mind a második gazdaság
előképe volt”.4 Siknak ugyanakkor annyiban igaza van, hogy a második gaz-
daság e néven, szimptomatikus jelenségként csak a hetvenes években került a fi-
gyelem középpontjába. 

Fontos felhívni a figyelmet rá, hogy nemcsak Magyarországon: informá-
lis gazdaság néven ekkor fedezték fel a jelenséget a közgazdászok, a szocio-
lógusok és a gazdasági, illetve a kulturális antropológia művelői az Elbától
nyugatra is. Az első gazdaságon túli világgal foglalkozó irodalom a fogalmat
egységesen Keith Hart angol kutató 1973-as, a ghánai informális bevételi le-
hetőségekkel foglalkozó közleményéből (Informal Income Opportunities and
Urban Employment in Ghana) eredezteti.5 Hart terminus technicusának vi-
lágkarrierje vélhetően annak köszönhető, hogy mind a szocialista, mind pedig
a különféle fejlettségű kapitalista rendszerek jelenségeinek és anomáliáinak
leírására alkalmas volt. Azon pedig nincs mit csodálkozni, hogy azokban a
régiókban foglalkoztatta leginkább a kutatásokat, ahol az informális gazda-

ságnak erős és komoly súlya van: a
harmadik világban (Közép- és Dél-
Amerika, Afrika, India stb.), Európa
délkeleti végeiben (például Gö rög or -
szág) és a szocialista táborban.6
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4 Sik (1996) 712. Kiemelés – G. P.

5 Hart (1973); Sik (1996) 705.

6 Lásd Korzeniewicz–Smith (1996); Breman

(1996); MacGaffey (1991); Grossman
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Bizonyos térségekben halmozott problémaként jelentkezik az első gaz-
daságon túli világ: például a máig szocialista rendszerként létező latin-ame -
rikai országban, Kubában. Ted Hen ken kubai „földalatti gazdaságról” írott
tanulmánya azért is érdemel figyelmet, mert informális és második gazda-
ságként is megpróbálja kontextusba helyezni a Castrók országát.7 Frappáns
megfogalmazása szerint: „Az informális gazdasági tevékenységről kiderült,
hogy nem anomália, hanem a modern kapitalizmus szerves vonása; ahogyan
a második gazdaság sem a kortárs szocializmus idegen alkotóeleme, hanem
egyik alapvető struk turális jellemzője. Keleten és Nyugaton a szabályozatlan
gazdasági tevékenység leginkább a modern(itás) és a bürokrácia produktu-
maként érthető meg. Az informalitás a
munkafolyamat racio nalizálásának és
formalizálásának direkt ellenpontja-
ként áll elő.”8 Henken igen részlete-
sen ismerteti a latin-amerikai infor-
mális szektor körüli vitákat, többféle
teoretikus megközelítésben. Ugyan-
akkor leszögezi, hogy Kuba második
gazdasága sokkal inkább a kelet-euró-
pai tervgazdaságok kontextusában ér-
telmezhető, mint a latin-amerikai
piacgazdaságokéban. Mint írja: „[…]
összekapcsoltam a – normál esetben
egymással ellentétes – neoliberális, ál-
lamközpontú és a strukturalista, tőke-
központú közelítések szempontjait az
informalitással és az államszocializ-
mus újinsti tu cionalista megközelítésé-
vel. […] Kuba ugyanis hibrid »poszt -
szocialista« gazdaság, átmenetben a
meglehetősen ortodox központi terv-
gazdálkodásból valami bizonytalan jö-
vő felé, a kapitalizmus, a merkantiliz-
mus, a patriotizmus és a szocializmus
együttes keverékével.”9

Éppen ezért foglalkozik az állam-
szocializmusban létező második gaz-
daság fogalmának fejlődéstörténetével
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(1998); Charalambis–Maratou-Alipran -

ti–Hadjiyanni (2004) stb. Az informális

gazdaság méreteiről és jelentőségéről

elég idézni az Európai Unió-tag Gö -

rögország esetét. Ott a „földalatti gaz-

daság” (underground economy) a szisz-

tematikus kutatások szerint a nyolcvanas

években a GNP 30, a kilencvenes évek-

ben 34 százalékát tette ki. Az „informá-

lis gazdaság” a legkülönfélébb szekto-

rokban megjelenik: a mezőgazdasági

termékek helyi cseréjétől kezdve a tör-

vényen kívüli gazdasági tevékenysége-

kig. A kötetben alkalmazott definíció

szerint az informális gazdaság két rész-

ből tevődik össze: a földalatti gazdaság-

ból és a pénzben nem kifejezhető tevé-

kenységekből (nonmonetarized activi -

ties). Előbbi az illegális (görögországi)

hazai termelést fedi, amely nem jelenik

meg semmilyen kimutatásban. Utóbbi

teljesen legális, viszont nagyságrendje

nem kimutatható, még ha hozzájárul is

a népesség jólétéhez. Uo. 472.

7 Henken (2005).

8 Uo. 362. 

9 Uo. 
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is. Utóbbi téma nyugati alapmunkáit, Portes, Castels és Benton, valamint
David Stark és Maria Los írásait elemezve és felhasználva jut el a definíció-
ig:10 „A »második gazdaság« kifejezést azon gazdasági tevékenységek leírá-
sára szokás használni a szocialista gazdaságokban, amelyeket sem az állam
nem szabályoz, sem a központi terv nem tartalmaz. Miközben ezek a szabá-
lyozatlan gazdasági aktivitások gyakran az állami szektor hatékonyságának
hiányáért kárpótolnak, a második gazdaság tevékenységének nem pusztán
gazdasági jelentése van, és mint ilyen, nem bátorított cselekmény (még ha
gyakran tolerált is). Még amikor törvényesek, engedélyezettek és adózottak
is ezek a tevékenységek, gyakran fenyegetésnek tekintik őket a központi ter-
vezés monopóliumával szemben, attól fogva, hogy [a második gazdaság sze-
replői] megpróbálnak egy kevéske gazdasági szabadságot megszerezni, és
egy szemernyit szembeszállnak a teljes állami tulajdonnal, a munkaszolida-
ritással, az egalitarizmussal és az általános állami foglalkoztatással. Ezen ok-
ból a pici magánszektor legitimitását sűrűn támadják, és a vállalkozók rend-
szerint az elnyomás és engedélyezés periodikus ciklusaiban találják magukat.
Végül pedig, eltérően a kapitalista informális szektortól, amelyet törvényi
kritériumokkal határolnak körül, a második gazdaságot az államszocializ-
musban törvényi és ideológiai kritériumokkal definiálják.”11 Henken ezt kö-
vetően számba veszi a totalitárius, a modernizációs és az érdekcsoport-el-
méleteket is. Végül – Pérez-Lópezt12 idézve – arra a következtetésre jut,
hogy a „második gazdaság elmélete helyénvaló Kuba esetében, mert magá-
ban foglalja »mindazokat a gazdasági tevékenységeket, amelyek összeegyez-
tethetetlenek a hivatalos (’első’) gazdaságot formáló domináns ideológiá-
val«”.13

A kubai esettanulmány alapján Henken másodikgazdaság-fogalma tehát
nem a tulajdonviszonyokra helyezi a hangsúlyt, mint Kornaié, hanem inkább
az ideológiai szembenállást emeli ki. Sik Endre harminc évet átfogó szám-
vetéséből szintén az utóbbihoz közelítő magyar másodikgazdaság-fogalom
bontakozik ki.14

Sik a második gazdaság fogalmá-
nak megszületését Gregory Gross -
mantól eredezteti,15 aki a Szovjetuniót
tanulmányozva így határozta meg a
jelenséget: „magában foglal minden
olyan termelő és elosztó tevékenysé-
get, amely eleget tesz a következő két
kritérium egyikének: a) magánhaszon
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10 Portes–Castels–Benton (1989); Stark

(1989) és Los (1987).

11 Henken (2005) 368.

12 Pérez-López (1995). 

13 Henken (2005) 373.

14 Sik (1996).

15 Grossman (1977).
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szerzésére irányul, b) sérti a fennálló jogrendet”.16 A kifejezést átvette, al-
kalmazta, adaptálta, fejlesztette, továbbépítgette számos kremlinológus és
kommunizmuskutató. Következetes fogalomhasználatról persze ezután sem
lehetett beszélni, Sik olyan könyvet is idéz, amelynek címében a „nem hiva-
talos gazdaság”, összefoglaló tanulmányának címében a „földalatti gazda-
ság”, bevezetőjében pedig a „javak és szolgáltatások szervezetlen (nem hiva-
talos) kínálata” szerepel.17

A második gazdaság mint kutatási téma a hetvenes évek közepén jelent
meg Magyarországon. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete ál-
tal indított és koordinált A társadalmi struktúra és a szocialista tudat alakulása
Magyarországon című program keretében az ezzel foglalkozó kutatást Gábor
R. István irányította. A munka eredménye egy háromkötetes kutatási jelen-
tés volt, amelyből az első közlemény a Valóságban látott napvilágot.18 Azt Sik
Endre is kiemeli, hogy a jelenségkomplexum, amelyet Gábor R. István és
későbbi szerzőtársa, Galasi Péter második gazdaság névvel illetett, ismert
volt addig is. Németh László már 1972-ben a következőképpen tette fel a
kérdést: „Egyre kevesebbet dolgoznak az emberek? De hol? A nyilvános
népgazdaságban. Csakhogy van egy második népgazdaság is, az árnyékélet-
re kényszerített magánvállalkozás – a mezőgazdaságban háztáji, az iparban
fusi, a tudományban a káká, s a kettőben együtt, kérdés, kevesebb munka fo-
lyik-e, mint régen. Én azt hiszem, több… Az első számú gazdaságot a má-
sodik menti meg. […] Persze ugyanakkor destruálja is, az idő- és anyaglopás
csatornáin át.”19 Zsille Zoltán – kéziratban maradt, illetve szamizdatban
publikált munkájában – ugyancsak az elsők között hívta fel a figyelmet a je-
lenségre.20

A képet szociográfiák, eset- és rész-
tanulmányok tárgyalták, árnyalták, szí-
ne sítették és bővítették.21 Forduló-
pontot a második gazdaság körüli dis-
kurzusban mégis csak Gábor R. István
és Galasi Péter 1981-es könyve ho-
zott, azzal együtt is, hogy a „nagypo-
litika” – mint láthattuk – időközben
hivatalosan átnevezte a jelenséget.22

Ettől még Gábor és Galasi munkája
maradt – mindmáig – a téma minden-
ki által hivatkozott alapműve. (Megje-
gyezhetjük, joggal.) 
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16 Sik (1996) 706.

17 Dallago (1987).

18 Gábor (1979).

19 Idézi Sik (1996) 708.

20 Zsille (1976–1978).

21 Sik Endre közel tucatnyi munkát említ

ebben a sorban: Földvári (1976); Ke-

mény (1972, 1992); Berkovits (1976);

Galasi (1976); Ferge (1978); Hankiss

(1978); Kolosi (1974); Héthy–Makó

(1972, 1978); Hegedüs–Márkus (1978)

stb. 

22 Gábor–Galasi (1981).
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A helyzet paradoxonja, hogy a szerzőpáros egyéb lehetőség híján, tulaj-
donképpen kényszerből használta a második gazdaság kifejezést: „Az álta-
lunk vizsgált gazdaságszférát legpontosabban a »magán« jelzővel érzékel-
tethetnénk, amely a döntő vonást: a nem »társadalmasított« (államosított)
jelleget hangsúlyozza. A »magángazdasági szféra« megjelöléshez azonban a
tőkés magántulajdonon alapuló gazdaság képzete asszociálódik, s ezáltal fél-
reértésekre adhat okot. Ezt is mérlegre téve kötöttünk ki végül a legsemle-
gesebb »második gazdaság« kifejezés mellett.”23

Az érvelés és a kényszerű végkövetkeztetés önmagában mutatja a kádá -
rizmus egyik fő jellemzőjét: mindenki tudta a magángazdaságról, hogy léte-
zik, mindenki tudta, hogy gyarapszik, mégsem lehetett nevén nevezni, mert
az a rendszer alapjait kérdőjelezte volna meg. Ahogyan Sik írja: „[…] ami-
kor a szóban forgó könyv megszületett, akkor a második gazdaság fogalmá-
nak használata egyfajta késő Kádár-kori nyomás alatt történt. Gábor R.
István először »kifejlett magángazdaságról«,24 aztán a nyilvános publiká-
ciókban – hol egyedül, hol Galasival közösen – már második vagy »máso-
dik« gazdaságról ír.25 A könyv címében és sehol másutt nem szereplő idéző-
jel a korabeli minicenzúra hatásának jellegzetes példája. Még nagyobb
kompromisszumra kényszerültek a szerzők e fogalom használata során, ami-
kor egy reformkonferencia előadásait tartalmazó kötetben munkájukat kény-
telenek voltak a »kiegészítő tevékenységek« címmel megjelentetni,26 mi-
közben a szövegben végig a második gazdaság fogalmával dolgoztak.”27

Gábor és Galasi mindezzel együtt meglehetős gondossággal választotta
ki a terminus technicust – a hazai és külföldi elnevezéseket felleltározva tu-
dományos alapon is a második gazdasághoz jutottak. „A »formális–informális«
fogalompár a határt aszerint húzza meg, hogy az adott ügyletekre, eljárás-
módokra van-e érvényes hivatalos szabályozás, s ha igen, mennyiben igazo-
dik hozzá a gyakorlat. Az e fogalompáron alapuló elhatárolás szerint infor-
málisnak minősülő aktusok a szocialista szektor szervezeteit is jellemzik, s
nem feltétlenül részei sem az előbbi értelemben vett »burkolt«, sem a »má-
sodik« gazdaságnak. A közismert és nálunk is használatos fogalmak mellett
a nyugati irodalom egyéb megjelöléseket is alkalmaz. A legelterjedtebbek

közül a »párhuzamos gazdaság« a két
gazdaságszféra egymásmellettiségét
érzékelteti, míg az »ellengazdaság«
az együttélésük konfliktusos jellegére,
a két szféra kompetitivitására utal. Az
»árnyékgazdaság« megjelölésből vi-

72

23 Uo. 16–17.

24 Gábor–Galasi (1979).

25 Gábor–Galasi (1981).

26 Gábor–Galasi (1982).

27 Sik (1996) 709–710.
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szont a kiegészítő jelleg domborodik ki. Végül a »szabálytalan«, a »nem hi-
vatalos« vagy a »földalatti« gazdaság kifejezés az adott tevékenységek, ügy-
letek illegalitását sugallja.”28

Kissé talán körülményesre sikeredett definíciójuk mindezek alapján:
„Széles értelemben vett második gazdaságon a munkavégző képességnek a
gazdaság szocialista szektorán kívüli hasznosítási módjait, illetőleg a jöve-
delmek társadalmilag szervezett elosztáson kívüli újraelosztási folyamatai-
nak összességét értjük.” A második gazdasághoz a következő tevékenysége-
ket sorolják:
� a legális magánszektort,
� a bejelentés nélküli alkalmazottak és bedolgozók, továbbá az illegális,

nem adózó iparűzők (kontárok) és a nem iparszerű szolgáltatást nyújtók
(fusizók), valamint az egyéni, vállalkozói „piaci” termelők és szolgáltatók
tevékenységét,

� a kisebb-nagyobb földeken, illetményföldeken, háztáji gazdaságokban
egyénileg vagy családilag folytatott önellátó és gazdálkodó tevékenysé-
get,

� a szocialista szektor szervezeteiben végzett tevékenységhez kapcsolódó
lakossági jövedelem-áramlásokat, mint a borravaló, a csúszópénz, a hála-
pénz,

� az államilag szervezett kereteken kívül eső jövedelemszerzéseket, mint
bérbeadás, közvetítés, kölcsönzés stb.29

Érdekes, milyen felemásan viszonyul a szerzőpáros a mai értelemben vett
feketegazdasághoz. „Hajlunk arra – írják –, hogy a második gazdaság fogal-
mából kirekesszük a jogtalan haszonszerzésre irányuló, büntetőjogba ütkö-
ző cselekményeket s a belőlük származó jövedelmeket. Ezekben csak erő-
szakoltan mutatható ki a piaci jelleg, a gazdasági elem. Ezt azonban nem
tartjuk mereven követendőnek. Egyrészt azért nem, mert a jogi megítélés,
továbbá a jog érvényesítő-képessége és érvényesítésének a szigora változó,
másrészt a második gazdaságban a mindenkori jogi szabályozás szerint de-
viánsnak minősíthető esetek – a dolog természeténél fogva – nem ritkák. Ez
inkább a szabálysértésekre, semmint a Btk. hatálya alá eső cselekményekre
vonatkozik, s például a betörést, a zsarolást, a sikkasztást stb. eleve kire-
kesztjük vizsgálódásaikból.”30

A második gazdaság kiterjedtségét,
szerkezetét és működését három alap-
dimenzióban tartották szükségesnek
vizsgálni: a jövedelem forrása, a jog-
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28 Gábor–Galasi (1981) 16.

29 Uo. 17–18.

30 Uo. 20.
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szerűség (legális–illegális) és a – társadalomba való – integráltság (integrált–
autonóm) alapján. Ábrázolták is ezeket a dimenziókat.

Az ábra segítségével a következőképpen határolják még pontosabban kö-
rül vizsgált területüket: „Az ábrán nyíllal jelöltük a kockának azt a csúcsát,
amelyik a második gazdaság és a szocialista szektor közös pontjának tekinthe-
tő (munkán alapuló jövedelem, integrált, legalizált ügylet révén). E ponttól
a kocka három élének bármelyike mentén indulunk el, a szocialista szektor-
tól egyre »távolabbi« tevékenységekhez, ügyletekhez jutunk el. A »legtávo-
labbi« természetesen a kocka átlójának túlsó végpontján elhelyezkedő, ille-
gális, autonóm és járadék jellegű jövedelmek alapját képező ügyletek talál-
hatók, amelyek egyértelműen kívül esnek a »kiegészítő« gazdaságnak az
elképzelhető legszélesebben értelmezett fogalmán is.”31

Kötetük második fejezetében a szektor terjedelméről szólva felrajzolják
annak fejlődéstörténetét is. „Igazi történetét” a szocialista szektor határai-
nak megszilárdulásától számítják, azaz a hatvanas évek elejétől-közepétől.
„Az akkori második gazdaságban természetesen csak csírájukban voltak meg
azok a jegyek, amelyek a hetvenes évekre jellemző vonásokká váltak. A ki-
alakulás kori állapotában a kényszer szülte, tradíciókból táplálkozó jellege
volt a meghatározó. A terjedelme is jóval kisebb volt a mainál. A benne va-
ló részvételre az embereket általában a puszta megélhetés kényszere s az ele-

mi javak körében is tömeges áruhiány
vitte rá. […] Az életszínvonal, a fo-
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31 Gábor–Galasi (1981) 29–30.
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gyasztás dinamikus növekedése a hatvanas évek végétől aztán egyre inkább
éreztette hatását a második gazdaságbeli tevékenységek, ügyletek kiterjedt-
ségében és mozgatórugóiban egyaránt. A lakosság növekvő fizetőképes ke-
resletet támasztott a második gazdaság termékei és szolgáltatásai iránt, s ez-
által a pótlólagos jövedelemszerzési lehetőségek köre is tágult.”32

A hetvenes–nyolcvanas évek fordulójára a magyar második gazdaság igen
figyelemre méltó méreteket öltött, nem véletlen, hogy a legfelsőbb politikai
vezetés is érzékelte: foglalkozni kell az üggyel. A hazai családok mintegy há-
romnegyedének származott több-kevesebb jövedelme a második gazdaság-
ból. Még pontosabban: „Az ipari-építőipari munkások 40%-a, a mezőgaz-
dasági fizikaiak 90%-a, az értelmiség 20–25%-a, a nyugdíjasok 40%-a fejt
ki munkát a második gazdaság valamelyik területén. Munkaráfordításaik 16–
18%-át teszik ki a társadalmi munkaidőalapnak; ez megfelel a szocialista
szektor időalapja egynegyedének. A második gazdaság termékei és szolgál-
tatásai kb. egyhatodát fedezik a lakosság teljes fogyasztásának” – írta új fel-
mérésekre támaszkodva a szerzőpáros.33

Ennél vészjóslóbb jövendöléseket tartalmazott a kötet negyedik fejezete.
Leszögezték, hogy a magyar első gazdaság (a szocialista szektor) és a máso-
dik gazdaság egyetlen, integrált egészet alkot. „Elkülönülésük viszonylagos:
a második gazdaság nem olvad be az első gazdaságba, nem ölti magára an-
nak jegyeit, ugyanakkor működésében nem szakadhat el tőle, nincs külön,
önálló léte. Csupán analitikusan választhatók szét […]. A két gazdaságszfé-
ra eredendően konfliktusos viszonyából adódóan az együttélésük labilis
kompromisszumokon nyugszik. A konfliktusok felszámolásának nem lehet
útja a második gazdaság visszaszorítása. A második gazdaságnak a szocialis-
ta szektor fejlődésével belátható időtávon mintegy automatikusan végbeme-
nő visszaszorulását sincs okunk feltételezni. Az ilyen felfogásokon alapuló
cselekvési alternatívák nemcsak irreálisak, de kockázatosak is; jobbik esetben
az illegális formák terjedését okozzák, rosszabbik esetben a lakosság ellátá-
sában zavarokat idézhetnek elő. Nem kevésbé veszélyes az az illúzió, hogy
az állami szabályozás eszközeivel, megfelelő legális működési formák kialakí-
tásával fokozatosan megszüntethető a második gazdaság viszonylagos külön-
állása.”34 Zárszavuk sem kevésbé dodonai: „[…] a mai szocialista gazdaság
működésének elemzéséből levonható következtetések inkább azt a kérdést
vethetik fel, vajon megelégedhetünk-e
az efféle, közvetlenül a második gaz-
daságra irányuló lépésekkel. Perspek-
tívában nem az első gazdaságnak a mo-

75

32 Uo. 40. 

33 Uo. 47. 

34 Uo. 197–198.
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dellünkben alapul vett vonásaira kiterjedő változtatások lehetőségében kell-
e keresnünk a gondok megszüntetésének útját?”35

E sorokat olvasva korántsem tűnik túlzónak egy politikai főiskolai oktató
felvetése, aki Gábor és Galasi kutatási jelentésének hivatalos vitáján őszinte
kétségbeeséssel kérdezte: „de hát eszerint a szocializmus bedobhatja a törül-
közőt?”.36 A magyar pártvezetés azonban nem dobta be a törölközőt, hanem
felvette a kesztyűt: még tíz évig kísérletezett a szocializmus működőképessé
tételével, a második gazdaságról szóló vitát pedig megpróbálta a szőnyeg alá
söpörni. 

A második gazdaság „kifehérítésének” koncepciója jegyében 1982. janu-
ár 1-jén megjelent a kisvállalkozásokról szóló rendelet, ugyanakkor 1980-tól
valóságos sajtóhadjárat folyt a „kiegészítő gazdaság” fogalmának bevezeté-
sére és elfogadtatására, amelynek közvetett eredményeként létrejött a má-
sodik gazdaság tárgyalásának második nyilvánossága is: „Az »első« nyilvá-
nosságban a felvilágosult és a gazdasági bajokat érzékelő gazdaságpolitika azt
akarta megtudni, hogy mi is voltaképpen a második gazdaság, hogyan hat a
gazdasági folyamatokra és mit lehet vele kezdeni, hogy jobban működjön
a nép gazdasága. A fel nem világosult politika azt akarta tudni, hogy milyen
veszélyek rejlenek e jelenségben, s hogyan lehet ezen káros megnyilvánulá-
sok ellen hatékonyan küzdeni. […] A »második« nyilvánosságban már a het-
venes években megjelent a második gazdaság számos jelenségének elemzé-
se, amelyek részben a demokratikus ellenzék hazai kiadványaiban és a kül-
földi szaklapokban láttak napvilágot […], részben szóbeszéd […] formájában
terjedtek az »első« nyilvánosságban” – jellemzi a korabeli viszonyokat Sik
Endre.37 A demokratikus ellenzék tagjai közül többen foglalkoztak ezzel a
kérdéskörrel, magyarországi megjelenésekor a Soros Alapítvány is támo-
gatott ilyen kutatásokat. A rendszer gyengülésével és bomlásával ugyanak-
kor egyre bővültek a lehetőségek az „első” nyilvánosságban is, tanulmányok
és monográfiák tárták fel a második gazdaság sokféle szegmensét, vonatko-
zását, alrendszerét.38 A nyolcvanas évek második felében mindinkább az vált
központi kérdéssé, hogy a második gazdaság a szocializmus megmentője,
sírásója vagy agóniájának meghosszabbítója-e. Közben a politika is lépés-

kényszerbe került: kitalálták a vállalati
gazdasági munkaközösségeket, mind
tágabb teret engedtek a magánvállal-
kozásoknak, szabadabbá vált a cégalapí-
tás, több alkalmazottat foglalkoztathat-
tak a maszekok stb. Az izmosodó ma-
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35 Gábor–Galasi (1981). 205. 

36 Gábor (2003) 187.

37 Sik (1996) 713–714.

38 Ezek részletes felsorolását lásd uo. 714–

715. 
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gángazdaság ugyanakkor még mindig túl sok szálon kötődött az állami szek-
torhoz: döntően annak eszközeit és infrastruktúráját használta stb. Ezért a
szocializmus összeomlása kis híján maga alá temette a második gazdaságot is.

Sokak meglepetésére azonban, bár véleményem szerint nagyon is érthe-
tő módon, szervesen és minden korábbinál virulensebben nőtt át 1989–90
után a második/informális gazdaság az új magyar kapitalizmusba. A korábbi
első gazdaság széthullásával lényegében ebből kellett kinőnie az új nemzet-
gazdaságnak. A második/informális szektor kutatása-megértése azért is vált
kulcskérdéssé, mert honfitársaink többnyire onnan hozták vállalkozói-üzle-
ti kultúrájukat, ettől gyökeresen eltérő mintákat csak a multi/transznacio-
nális vállalatok honosítottak meg, nem kevés konfliktus árán. Ahogyan Kuczi
Tibor írta: „Magyarország gazdaságát az elmúlt évtizedekben az állami
nagyvállalatok uralták, a magánvállalkozások száma csekély volt, méretük
pedig kicsi. Az utóbbi két-három évben viszont gyors ütemben szaporodtak
a magáncégek, bár alapítóik legtöbb esetben ma sem tudják, miként alakít-
sák a vállalkozáson belül a munkatársi, alkalmazotti, főnök és beosztott kö-
zötti viszonyokat, gyakran csak azt határozták el, hogy más legyen, mint
amit volt munkahelyükön tapasztaltak. Mivel a vállalkozásnak nálunk nincs
hagyománya, nem halmozódott fel tapasztalat, így a magáncégeken belüli
foglalkozási viszonyok meglehetősen esetlegesen alakulnak, többnyire a volt
vállalati, baráti, családi kapcsolatok adják a mintát.”39

Az átalakulás kilencvenes évekbeli viharai számos negatív jelenséget hoz-
tak a felszínre, és bizony élesen vetődött fel a kérdés: vajon ezek az alkuktól
terhes – csúnya divatszóval „mutyizós” – második gazdaság továbbélésének
jelei, vagy éppen ellenkezőleg, a ránk törő piacgazdaság jellemzői? Netán a
kettő keverékéről van szó? Az alapproblémák változatlansága is összefűzi az
1990 előtti és után korszak kutatását. Sik két fő kérdéskört emel ki ennek
kapcsán: „Az egyik politológiai természetű, a másik inkább közgazdasági-sta-
tisztikai. Az előbbi azt a kérdést elemzi, hogy miképpen hat a második (il-
letve manapság az informális) gazdaság léte az emberek magatartására,
mennyiben szabályozható ez a jelenség, s milyen politikai következménnyel
kell számolni, ha a második (informá-
lis) gazdaság nagy és/vagy növekszik.
Az utóbbi kérdése egyszerűen az,
hogy mekkora a második (informális)
gazdaság?”40

Érdemes emellett arra is felfigyel-
ni, hogy az új fogalomhasználat körül
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39 Kuczi (1993) 137.

40 Sik (1996) 715. Sik részletesen felsorol-

ja a második/informális gazdaság mére-

tének és teljesítményének meghatározá-

sával foglalkozó nyolcvanas és kilencve-

nes évekbeli irodalmat. Uo. 716–717. 
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(„informális gazdaság”) gyakorlatilag semmilyen elvi/eszmei vita nem bon-
takozott ki. A terminus technicus átvétele oly természetes volt, mint az
MLM- (multi-level marketing-) rendszerek meghonosítása, ugyanakkor fo-
galmi következetességet ezúttal is hiába várunk el. Szerzőtől, folyóirattól
függően találkozhatunk „informális feketegazdasággal”, „feketegazdasággal”,
„rejtett gazdasággal” stb.41 A problémát, a latens, eltitkolt, „szürke” gazda-
ság alig csökkenő arányát viszont jól mutatja, hogy a Statisztikai Szemle
1999-ben különszámot szentelt a kérdésnek.42 Az elmúlt években pedig már
olyan kutatások eredményei is napvilágot láttak, amelyek több időmetszet-
ben, illetve tartós megfigyelés alapján elemzik a rejtett-informális gazdaság
méretét, az ott megforduló jövedelmeket stb.43 A Kádár-rendszer analízise
szempontjából mindez persze csak utótörténet, ám a második gazdaság
mélyreható ökonómiai és társadalmi hatásaira, szokásokat és értékrendeket
megalapozó, kiemelt szerepére feltétlenül rávilágítanak. 

Miközben a közgazdaságtan és a szociológia a kortárs rejtett gazdaság fel-
derítésén és értelmezésén dolgozik, a hetvenes–nyolcvanas évek világa – má-
sodik gazdaságostul – lassan a történettudomány (legalábbis a gazdaság- és
társadalomtörténet) terrénumává válik. Honvári János nagyszabású, az egész
XX. századot átfogó gazdaságtörténeti összefoglalójában a magyar szocia-
lizmus egyik sajátosságaként arról ír, hogy a Rákosi-korszaktól eltekintve
mindig megtűrt dolog volt a „nem állami tevékenység valamilyen formája”.
A második gazdaság hetvenes–nyolcvanas évekbeli kivirágzását és mellék-
hajtásait is ennek szellemében ismerteti.44

A hazai agrárium történetének kutatói, mint Varga Zsuzsanna, igen hasz-
nos adalékokkal és háttérrel szolgálnak a második gazdaság kiteljesedésének
megértéséhez – például a termelőszövetkezetek magyar modelljének bemu-
tatásával.45 Valuch Tibor viszont vizsgálataival éppen a tárgyalt szektor főbb

területeit veszi sorra: a legális–féllegá-
lis–illegális zónák között csúszkáló ma-
 gángazdaság különféle szereplőit, cso-
portjait – a magánkisiparosokat, a pa-
rasztságot és a falusi társadalmat.46

Fogalomhasználatában ugyanakkor ke-
rüli a második gazdaság megnevezést,
és a kisiparosok, illetve a magánszek-
tor kapcsán is informális magángazda-
ságról, valamint rejtett gazdaságról
ír.47 Erre vonatkozó indoklását a „gu-
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41 Lásd például Sugár–Trautmann (1995);

Dezsériné–Futó–Kállay (1994). 

42 Benne Bencze (1999); Havasi–Schu -

mann (1999); Keszthelyiné–Lakatos–

Szabó (1999).

43 Belyó (2008); Semjén–Tóth (2004).

44 Honvári (2006) 468–473.

45 Varga (2001).

46 Valuch (2006a, 2006b).

47 Valuch (2006c) 152.
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lyáskommunizmusról” szóló tanulmányában találhatjuk meg: „Az érde-
mi elemzési szempontokat tartalmazó írások szerzői által kialakított ka-
tegóriák határozottan különböztek a hivatalosság által használt fogalmaktól,
így egy-egy új vagy újszerűnek tűnő megközelítés fogalomkészlete gyorsan
elterjedt a mozgásterét fokozatosan visszaszerző hazai társadalomtudo-
mányban. Ilyen meghatározások voltak többek között a modernizáció, a má-
sodik gazdaság vagy a polgárosodás. Az természetesen nem vitatható, hogy
ezek tartalma – általában – jóval közelebb állt a vizsgált társadalmi jelensé-
gek lényegéhez, mint az ideológiai elvárásoknak megfelelő fogalmak. De
nem minden esetben voltak alkalmasak arra, hogy a változásokat, a társadal-
mi folyamatokat univerzális módon magyarázzák. Az sem hagyható figyel-
men kívül, hogy a magyar közgazdaságtudománynak, a szociológiának és a
történettudománynak azt a feladatot kellett (volna) megoldania, hogy az
adott keretek között találjon tényszerű, tudományosan megalapozott ma-
gyarázatot a létező szocializmus Kádár-korszakbeli »deformációjára«. Töb-
bek között arra, miként lehetséges, hogy a rendszer hosszabb távon műkö-
dőképes maradt, hogy az elemi szegénység szintjén történő nivellálódás (ami
az ötvenes évekre abszolút mértékben jellemző volt) helyett – különösen a
hetvenes–nyolcvanas évek fordulójára – a jövedelmi különbségek ismét je-
lentősen megnövekedtek? Ilyen általánosan elfogadott magyarázat volt az a
megközelítés, ami a háttérben kizárólagos jelleggel a második gazdaságot
látta. Ehhez kapcsolódva láttak aztán napvilágot a kispolgárosodási, és a kü-
lönböző – felemás vagy polgárjogok nélküli – polgárosodási teóriák.”48 A teó -
riák tehát utólag is tisztázásra szorulnak, bőséges feladatot adva a kutatóknak.

*
A második gazdaság fogalma, amint láthattuk, tekintélyes karriert futott be
külföldön és Magyarországon. Használata, tartalma és jelentéstartománya
számos alkalommal változott, és úgy tűnik, máig nem jutott nyugvópontra a
társadalomtudományokban. A vonatkozó irodalom számbavétele után vál-
tozatlanul Kornai János egyszerű definíciója tűnik számomra a legfrappán-
sabbnak és legegyértelműbbnek: a második gazdaság a szocialista rendszer-
ben = a formális és informális magángazdaság összességével. A meghatározás
egzakt, nem igényel matematikai modelleket és számításos alátámasztást,
csak következetesen érvényesíteni és alkalmazni kellene. A kihívás a néha
egymásról tudomást venni alig akaró társdiszciplínák számára ma már leg-
inkább az, hogy milyen levéltári, rendészeti, statisztikai, felmérési stb. for-
rások segítségével lehet „megfogni” a
jelentős részében latens gazdasági ak-
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48 Valuch (2006a) 203–204.
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tivitásokat és társadalmi hatásukat. Ehhez eddig elhanyagolt és/vagy nem
kutatható forrásegyüttesek bevonására is szükség lehet, mint például a Vám-
és Pénzügyőrség iratai, (kreált) gazdasági bűnügyek anyagai, szövetkezetek
és vállalatok dokumentációi stb. Esettanulmányok szükségeltetnének, olyan
„alámerülő” kutatások sora, mint amilyeneket a hazai szociológia végzett a
hetvenes–nyolcvanas években. Nem biztos ugyan, hogy segítségükkel meg
tudjuk válaszolni azt a kérdést, emiatt dobta-e be a (magyar) szocializmus a
törülközőt, de bizonyosan elmozdulást hozhatnak a zsurnalisztikus általá-
nosításoktól, és behatóbb ismereteket eredményezhetnek a második gazda-
ságról.
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