
Szakács Sándor 

A „KÁDÁR-KORSZAK" GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 

Ha a „gazdaság értelme az ember" elvet nem tekintjük egészen az álmok birodalmába 
tartozónak, akkor ezt akár mérceként is alkalmazhatnók a kor teljesítményére. Igaz, e 
mérce is túlontúl általános, mint a hatékonyság, eredményesség, korszerűség (hogy ne 
mondjam, „modernizáció") és ezek megannyi más, szakértők által oly nagy erudíció-
val alkalmazott „hasonmása". Mégis talán teljesebb és mélyebb, ha paraméterei jók. 
Tisztességesebb, ha mondanivalója tisztább, érthetőbb s mérce-társainál kevésbé ma-
szatolóbb. 

De nemcsak a mércével, hanem bizonyos értelemben magával a korszakkal is 
gond van. Az elnevezéssel legelőbb, és legalább a „Kádár-korszak" formulával. De 
hát az elnevezések többnyire a történészi vagy zsurnalisztikái látásmód termékei, vagy 
puszta szimbólumok, s mint ilyenek idézőjelbe tehetők. 

Vagy feloldhatók, például azzal, hogy kimondjuk: a „Kádár-korszak" inkább 
„káderkorszak" volt, élén (itthon) Kádár Jánossal, aki szintén káderként került az 
„élre", sőt, Kádár is azáltal lett, hogy káder lett. (Természetesen káderkorszak volt 
már az úgynevezett „Rákosi"-korszak is, mivel a hatalmi szervezet főirányítói, utasítói 
és utasítás-végrehaj tói eleve nem hagyományos módon, azaz nem tulajdonosi 
mivoltuk, se nem vagyoni helyzetük, se nem társadalmi hovatartozásuk, se nem kép-
zettségük, se nem a hagyomány vagy valami bevett választási procedúra révén kerül-
tek pozícióba, hanem egyedül és kizárólag, csupán - vagy mondhatnánk, csupaszon -
káderként való kiválasztás, s e kiválasztással való azonosulás alapján. Áll ez akkor is, 
ha bizonyos helyzetekben és összefüggésben a kiválasztásban, főleg később és nem 
politikai posztokon, valóban nőtt, sőt megnőhetett a szakértelem súlya.) 

Ezt, ha másként nem, legalább jelzésszerűen érinteni kell, minthogy a szóban 
forgó korszak gazdaságtörténetének is egyik fő kérdése, hogy kikből állt össze az a 
„hatalompolitikai kft.", „elit" és kivitelező részleg, ami az országot belülről uralta, a 
gazdaságot pedig mintegy kívülről, azaz politikailag működtette. És hát természetesen 
az is, hogy mi végre vitte az országot, vagyis hogy történelmi mércével mérve végül is 
mi lett a „szaldó". 

El kell ismerni, hogy az 1956. november 4-i kiválasztással eleve járt korlátozott-
ság ismét. A nagyhatalmi. Ezt fejezte ki az úgynevezett „Brezsnyev-doktrína", ami 
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eredetileg természetesen sztálini volt (sőt volt neki hruscsovi válfaja is). Emlékezte-
tőül érdemes ennek azt a(z alkalmilag) lirizált változatát felidézni, ami az „emberarcú 
szocializmus" Moszkvába (internacionalista segítség címén el-) vitt képviselői előtt 
hangzott el Leonyid Iljics (Brezsnyev) előadásában, 1968-ban, formailag bizalmi 
kérdésként: 

„...arra a véleményre jutottunk, hogy már nem bízhatunk bennetek. A belpoliti-
kában azt csináljátok, ami nektek tetszik, azt is, ami nekünk nem tetszik, és nem hall-
gattok a szép szóra. A ti országotok azonban abban a régióban fekszik, ahová a 
II. világháborúban a szovjet katona lépett. Nagy áldozatokkal vásároltuk meg ezt a 
földet, és erről a területről nem megyünk el. E terület határai a mi határaink is. Mivel 
nem hallgattok ránk, veszélyeztetve érezzük magunkat. A II. világháború halottai 
nevében, akik a ti szabadságotokért is áldozták életüket, teljesen feljogosítva érezzük 
magunkat, hogy odaküldjük a mi katonáinkat, hogy a mi közös határainkon belül 
valóban biztonságban érezzük magunkat. Hogy bennünket valaki veszélyeztet vagy 
sem, az nem fontos, de az alapkérdés ez, és ez független a külső körülményektől. S a 
II. világháborútól így lesz ez »mindörökre«. (...) Mit gondoltok, mi történik az érdeke-
tekben? Semmi sem történik! Ebből nem lesz háború. Szónokolni fog Tito elvtárs és 
Ceausescu, szónokolni fog Berlinguer. Na és? A nyugati országok kommunista moz-
galmaira számítotok? Hiszen ennek ötven éve nincs jelentősége!" 

Ha hatvannyolcból levonunk ötvenet, marad tizennyolc. Ez volt eszmeileg a bi-
rodalmi korlát. A szférális vonatkozásokat, melyekben eredetileg a nyugatiak is egyet-
értettek, Sztálin Gyilasznak atyailag a „folyó háború megváltozott természetével" 
magyarázta. Hruscsov már inkább az internacionalizmussal érvelt. De egyre ment. 
(A „Brezsnyev-doktrína" maga galaktikus félrevezetés vagy megtervezett misztifiká-
ció tárgya lett; a „szuverenitásnak" nem korlátozott voltát, hanem hiányát adta tudtul 
főleg azoknak, akik vagy nem tudták, vagy nem akarták tudni, hogy aki egyetért, azt 
nem kell kényszeríteni. Aki pedig nem ezt teszi, az minek csodálkozik.) 

Ha a csehek és szlovákok akkor közösnek vélt hatalmával, vagy vezetőik álmo-
dozásra való kiugró hajlamával ez volt a helyzet, a mi kádereink hatalmára, második 
megszállási korszakára még inkább az volt érvényes, amit a felek természetesen tud-
tak (amit már idéztünk), hogy tudniillik: aki egyetért, azt nem kell kényszeríteni. Aki 
azt csinálja, ami neki tetszik („azt is, ami nekünk nem tetszik"), és nem hallgat a 
„szép szóra", az magára vessen. A többi vagy részeltetési vagy rendészeti ügy. S csak 
harmadrangú annak a statisztériának a kérdése, amelyik majd a birodalmi ernyő alatt 
igazgat. De külsőből közvetlen belső hatalmi erővé mégis ez lett: a káder - ez lett és 
ezért lett Kádár és köre. Belső erő egy külső hatalmából. Csak így, csak ebben az 
értelemben lehet Kádár-korszakról beszélni az úgynevezett Magyar Forradalmi Mun-
kás Paraszt Kormány létesítésétől megbízatásának teljes kiürüléséig, vagy átfogóbban 
nézve: a leszakadáshoz való teljes felzárkózástól a korszak elején - egészen a felzár-
kózástól való leszakadás elindulásáig a korszak végén. 

A leszakadás kezdetei korábbra nyúlnak vissza. A leszakadáshoz való teljes fel-
zárkózás azonban Kádár és köre cselekményei nyomán állt elő. Részben az eddigi 
kutatási eredmények, még inkább az elmúlt néhány esztendőben újként feltárt, azt 
mondhatjuk, példa nélkül állóan nagy dokumentumanyag egybehangzóan bizonyítja, 
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hogy a világgazdaság fő áramairól való leszakadás évtizedekre való véglegesítése, 
vagy ami nagyjából ugyanazt jelenti: a birodalomba való betagozódás ugyancsak 
évtizedekre való véglegesítése - KGST-keretben vagy az „utolérni és túlszárnyalni" 
vagyis dognaty I peregnaty (DIP) jegyében egyaránt - az 1956. november 4-e utáni 
kádári kurzus műve. Azt bizonyítja, hogy az 1956. november 4-e utáni hatalmi alakzat 
néhány év alatt végrehajtás tekintetében még azt is elvégezte, amiről a Rákosi nevével 
jegyzett tébolyult idők fő- és alfunkcionáriusai, mi több, maga Rákosi, sőt Gerő is, 
legfeljebb ha jobb pillanataiban álmodott vagy álmodozhatott. 

A „megkapaszkodás" szokott kényszerszünete (vagy légzészavarai) után a régi-
nél is sokban álnokabb menetben, lényegileg minden eredetiség nélkül, majd minden, 
a „szocializmus építése lenini terve sztálini kivitelezésének" itthoni pionírjai - Rákosi, 
Gerő - által megjelölt úton haladt tovább. Kétszer bukott meg, először ötvenhárom-
ban, majd ötvenhatban, a hazai adottságoknak és hagyományoknak tökéletesen el-
lentmondó, de a világgazdasági korszerűsödés fő irányával is teljességgel ellentétes, 
energia- és nyersanyagfaló nehézipari, hadi jellegű „szocialista iparosítás". Hiába! 
Újraindították. Kétszer kellett leállítani a (különben soha be nem fejezett, hanem 
ötvenháromban egyszerűen félretett) itthon első, igazán sztálini „ötéves" terv 
„nagylétesítményeit". Hiába! Részben más címeken, főleg pedig szélsőbb s még 
pazarlóbb formák közt, még kétszer (külön a második, majd végül, vagy a legvége 
felé: az ötödik ötéves tervbe iktatva) minden korábbinál tékozlóbb módon őket is meg 
a hozzájuk kapcsolt összes ipari esztelenséget is: újraindították. Kétszer bukott meg a 
kistermelő paraszti üzem sztálini típusú felszámolásának alvilági módja. És nem hiá-
ba. (Mert Donáth Ferencnek persze „igaza" volt: ötvenhárom meg ötvenhat [nem-
zetközi] elbuktatása után elég volt már felmutatni a „parasztnak" a „mutatóujjat", 
hogy ha nem, hát akkor majd - a már kétszeri után most harmadszorra, tudhatod -
mi lesz?) 

És - hogyan is lehetett volna másként - rövidebb idő alatt likvidálták a paraszt-
gazdaságokra épült élelemtermelést, vele az önfenntartó, emiatt valamelyest még 
érdekérvényesítésre legalább gazdaságilag képes parasztságot, mint Sztálin. 

Mint ismert, a gazdaságfejlesztésnek az a lényegében hadigazdaság jellegű 
módja, amelynek meghonosítása az MDP-hez, illetve a Rákosi-Gerő-csoport hatalmá-
hoz kapcsolódott, 1956-ra csődbe jutott, s vele a magyar gazdaság lakossági szektorai 
is. Szanálásra nemzetközi asszisztenciával került sor 1957-ben, gyorsítására pedig a 
DIP jegyében kiszélesített KGST-keretek között. 

A korszak kiemelt fejlesztési céljai közül első helyen kell említeni a gazdaság-
stratégiaiig is alapvető fontosságúnak ítélt energia- és alapanyagprogramot. Ennek 
fő célja a korábbi tervszerűtlen és aránytalan fejlesztésből eredő, a termelés növelését 
akadályozó energia- és nyersanyagínség felszámolása, illetve a zavartalan, „tervszerű 
növekedés" energia- és alapanyagigényének biztosítása volt. 

Ismert, hogy már 1957-58 folyamán tervek születtek a KGST-, illetve a tagor-
szági szükségletek megítélésére. 1958 nyarán, a bukaresti ülésszakon, a gyártássza-
kosítás és a kooperáció elmélyítése mellett, az együttműködés egyik alapelveként 
rögzítették: „A KGST és szervei figyelmét... a KGST-ben részt vevő országok nyers-
anyag- és anyagtermelésének elsősorban vas és acél, színesfémek, vegyipari termékek, 
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fűtőanyagok, energetikai és mezőgazdasági nyersanyagok - fejlesztésére kell összpon-
tosítani..." Úgy látták, hogy például Magyarországon a célkitűzések megvalósításához 
1965-ig 26 százalékkal, 1970-ig 50 százalékkal növekszik az energiaszükséglet. Mivel 
ez hagyományos módon nem biztosítható, meg kell változtatni az energiaszerkezetet, 
azaz növelni kell a kőolaj-földgáz importját. 

Ekkor veszi kezdetét az egységes villamosenergia-rendszer kiépítése Magyaror-
szág, Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia között, sőt megkezdődtek a 
tárgyalások Ausztriával. Ugyancsak megkezdődött a szovjet bázisú egységes olaj- és 
földgázvezeték-rendszer nagy terveinek előkészítő, illetve kivitelező szakasza. 

Az akkori magyar kormány már 1958 végén állást foglalt az 1965 után kiépíten-
dő második vezetékrendszer kérdésében is. A „Barátság" kőolajvezeték magyarországi 
szakaszának felavatására 1962 októberében került sor. A több ezer kilométeres veze-
ték a Közép-Volga vidékéről, Kujbisev környékéről kezdte meg a kőolaj szállítását 
Lengyelországba, Csehszlovákiába, Magyarországra, az NDK-ba. A magyar szakasz 
átvételével egy időben - a Tupától leágazó vezeték az avatáskor már egy hónapja 
működött - három újabb olajbázisra épült üzem is munkába kezdett: a szőnyi termikus 
krakküzem, az évi egymillió tonna kapacitású kőolaj-desztillációs üzem és az almás-
füzitői - évi 50 ezer tonna kapacitású - kőolaj-finomító üzem. A tárgyalt korszak 
egészében töretlenül folytatódott az energia- és anyagbázis kiemelt „fejlesztése". 

A gyors iparosítási, kisebb mértékben a mezőgazdaság kollektivizálásával felme-
rülő igények is növelték az importszükségletet. 1960-1969 között - kerekítve az ada-
tokat - 1,4 millióról 1,7 millió tonnára emelkedett a kőolajé, 1,9 millióról 2,9 millió 
tonnára a vasércé, 70 ezerről 360 ezerre a gázolajé, 11 ezer tonnáról 100 ezerre a 
benziné. Azzal számoltak, hogy 1965-re Magyarország másfél milliárd kilowattóra 
villamosáram-behozatalra szorul, s ebből egymilliárdot a Szovjetunió biztosít. 1965-
ben Magyarország villamosenergia-termelése 11,2, importja ténylegesen 1,3 milliárd 
kilowattóra volt, szemben az 1960. évi 7,6, illetve 0,5 milliárd kilowattórával. 

Az energiaigényes ágazatok fejlesztésének fokozását az is mutatja, hogy (a ter-
vek szerint) 39-40 százalékos ipari termelésbővülés mellett a villamosenergia-
termelést is kiemelt, 60-70 százalékos növekedést felmutatni kívánt csoportba sorol-
ták. Ekkor már az előző ötéves terv többször bírált vonására emlékeztetett az az elha-
tározás, miszerint: „a második ötéves terv során a legnagyobb mértékben az alap-
anyaggyártó ipar fejlődik". 

A megítélt, illetve egyeztetett szükségleteknek megfelelően folytatták az ötvenes 
évek befejezetlen (1957-ben időlegesen leállított) vas- és acélprogramját. Már 1957-
ben azzal számoltak, hogy hengerelt acélból 1958-ban mintegy 850 ezer, 1960-ban 
már közel másfél millió, nyersvasból 170, illetve 350 ezer tonna hiány lesz. Más or-
szágok is meglévő, illetve tervezett hiányokról tettek jelentést. Ezért KGST-szinten 
hoztak „ajánlást" a befejezetlen vas- és acélprogram folytatására, továbbfejlesztésére. 
1957-ben ezzel összhangban fogadta el a hazai vezetés a Dunai (eredetileg Sztálin) 
Vasmű első lépcsőjének befejezését, a kokszoló mű második, majd megfelelő kok-
szolható szénimport ígérete ellenében - harmadik és negyedik blokkjainak megépí-
tését 1958-1962 között. E korszakban (azaz 1957-1969 között) helyeztek üzembe 
12 fontosabb kohászati létesítményt (aknákat, külfejtéseket, szénosztályozót, brikett-
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üzemet, kaoliniszapoló művet, gipszbányát, ércdúsítót, -osztályozót, ásványőrlőmű-
vet), hét nagyobb villamosenergia-ipari létesítményt (Tiszapalkonyai Hőerőmű, 
Tiszalöki Vízi Erőmű, Pécsi Hőerőmű, Oroszlányi Hőerőmű, Dunamenti Hőerőmű, 
Soproni Hőszolgáltató Erőmű, 400 KV-os szovjet-magyar távvezeték-rendszer), majd-
nem egy tucat kohászati üzemet, berendezést, 7 építőanyag-ipari, 9 vegyipari, 
13 gépipari, 5 könnyűipari gyárat, üzemet, körülbelül 20 élelmiszer-ipari egységet 
(hús-üzemet, tojásfeldolgozót, tejporgyárat, tejpalackozót, konzervgyárat stb.) 

Már az évtized közepén látszott, hogy az egykor leállított, majd tovább folytatott 
kohászati program nem kívánt eredményekkel járt. Erről jelentették: „A beruházási 
eszközök nagyobb részét... kénytelenek voltunk továbbra is a már megkezdett [Dunai 
Vasmű meleghengermű, az Ózdi Kohászati Üzem blokk- és bugasora] és elsősorban a 
termelés mennyiségét szolgáló létesítményekre fordítani." Végeredményben - állapí-
tották meg ugyanakkor - a beruházások a kevésbé értékes, nagy tonnasúlyú, nagy 
átmérőjű durva és középlemezek termelését növelték, míg az értékesebb termékekből 
(finomlemezekből, saválló lemezekből, szalagokból, kis átmérőjű rúd- és idomacélok-
ból, huzalokból) továbbra is importra szorult az ország. 1965-ben már egyértelművé 
vált: a kohászati termékek összetétele, „a gyártott termékek korszerűsége, minősége és 
választéka nem egyezik meg a népgazdaság szükségleteivel, igényeivel". Egyidejűleg 
tudatták, hogy mindebben az irányítás korszerűtlensége is közrejátszott. Az egykorúak 
rámutattak, hogy a tervek „a termelés növelésének mennyiségi mutatóit írják elő" 
(„tonnában mérve elsősorban"), emellett az árrendszer „sem ösztönöz a munkaigényes 
áruk termelésére". 

A másik, tulajdonképpen új, kiemelt fejlesztési program a vegyipar előtérbe állí-
tása volt. Ettől azt várták, hogy kiszélesíti az ipari nyersanyagbázist, növeli a lakosság 
ellátását közszükségleti cikkekkel, s kemikáliákat biztosít a mezőgazdaságnak. Ere-
detileg ezt a programot a hazai adottságok alapján kívánták megvalósítani. De már 
1958-ra elkészült a KGST egészére érvényes elgondolás. Eszerint: a vegyipar a 
KGST-tagországokban „még igen gyengén fejlett", s emiatt „a szocialista tábor orszá-
gai bizonyos esetekben... függő helyzetbe kerülnek... a kapitalista államoktól". Mivel 
a „KGST-államok hatalmas nyersanyagforrásokkal rendelkeznek", reális a lehetőség a 
vegyipar minden ágának gyors ütemű, nagymértékű fejlesztésére. 

Az elkészített hosszú távú (1975-ig szóló) KGST-szintű tervek 1957-hez képest a 
nitrogénműtrágya-termelés 5,3-szeres, a műanyagtermelés több mint négyszeres, a 
szintetikus szálak termelésének több mint ötszörös, a szintetikus kaucsuk-termelés 
tízszeres növelését irányozták elő. Az előirányzatok az Egyesült Államok akkori mií-
anyagtermelésének másfélszeres túlszárnyalását vették tervbe. 

A módosított helyzetértékelés az eredetileg szolidabb ütemű, hazai adottságokra 
épített vagy azokkal nagyobb mértékben számító elgondolások félretétele szempontjá-
ból is végzetes jellegűnek bizonyult. így a realitásokhoz közelebb állóval szemben 
győzött ismét a kiemelten gyors, mindenoldalú vegyipari fejlesztés koncepciója. Az 
„érvek" között szerepelt, hogy az egy köbméter műanyag előállításához szükséges 
beruházás csak harmada az acél- és ötöde az alumíniumgyártásénak, kimutatták, hogy 
energiaigénye pedig csupán ötöde az acélgyártásénak és nyolcada az alumíniumgyár-
tásénak. 
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A döntés főbb szempontjait akkoriban így idézték fel: „Hosszú ideig tartotta ma-
gát az a nézet, hogy vegyiparunk fejlődésének bázisául hazai barnaszeneinket tekint-
sük, mivel ezekből megfelelő készletekkel rendelkezünk. Számításaink, a lefolytatott 
szakmai viták nyomán olyan döntés született, hogy az alapvető nyersanyagbázisnak a 
szénhidrogéneket, a földgázt és a kőolajat tekintsük. A második ötéves terv időszaká-
ban megkezdjük tehát a petrolkémiai eljárások alkalmazását az iparágak egész sorá-
ban." Emellett szólt, hogy az olcsó szénhidrogénimport biztosítottnak látszott, s kimu-
tatták, hogy például a nitrogén műtrágya előállításához szükséges ammónia az akkori 
árviszonyok között szénből tonnánként majdnem ötezer, földgázból viszont csak 
háromezer forintba került volna. Mindennek ellenére nem volt teljes az egyetértés 
KGST-szinten sem. Hazai források szerint: „Kezdetben voltak... olyan elképzelések, 
hogy a vegyipart csak ott szabad fejleszteni, ahol az összes nyersanyag nagy mennyi-
ségben rendelkezésre áll. Ezt a nézetet főleg szovjet és magyar részről vitattuk." En-
nek eredményeként a KGST Állandó Bizottsága „leszögezte, hogy minden részt vevő 
országban fejleszteni kell az általános ipari haladáshoz szükséges nagy volumenű 
vegyipari termékek gyártását (műanyag, műszál, műtrágya stb.) és ehhez energia- és 
nyersanyagszállításokkal az országok nyújtsanak segítséget". Egyidejűleg az is 
„tisztázódott", hogy Magyarországon „a vegyipari fejlesztés legfőbb nyersanyagbázisa 
a kőolaj és a földgáz", ami „lehetővé teszi" a korszerű és nagyüzemi műanyag- és 
nitrogénműtrágya-gyártást. („Ezek mellett fejlesztenünk kell a gyógyszeripart" -
hangzott az egykorú kiegészítés.) 

1959-ben ilyképpen nálunk is kulcsfeladatnak minősítették a vegyipar fejleszté-
sét, s az ipari beruházások mintegy 12 százalékát kívánták e célra fordítani. 1960-ban 
a KGST 1961-1965-re határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy a „műtrágya-
termelés és nyersanyagai, a műanyagok, a műszálak és a szintetikus kaucsuk fejleszté-
sét minden ország a legnagyobb mértékben tűzze ki célul". 

Ezen elhatározások nyomán jöttek nálunk létre az olyan hatalmas létesítmények, 
bővítések a hatvanas évek első felében, mint a Tiszavidéki Vegyi Kombinát (TVK), a 
Borsodi Vegyi Kombinát kétszeresre bővítése, a műtrágyatermelés gyorsítása, a 
Berentei Vegyiművek új PVC-üzeme, a TVK polietilén-üzeme, a sajóbábonyi kapro-
laktám-gyár, a Magyar Viscosagyár perionrost- és végtelen poliamidszál-üzeme. 

1961 és 1969 között a vegyipar az összes nehézipari beruházásoknak kereken 
egyötödét kapta (ennél nagyobb arányban a beruházásokból csupán a bányászat és a 
gépipar részesedett). 

A rendkívül dinamikus - dinamikusan erőltetett - fejlesztésről hamarosan kide-
rült, hogy az időközben létrehozott vegyipari kapacitás az ipari átlagnál két és félszer 
nagyobb energiaigényt támasztott, s ugrásszerűen járult hozzá az energia- és nyers-
anyaghiány növekedéséhez. Miközben fontos területeken bővítette az alapanyagbázist, 
egyidejűleg fokozta az ország importra utaltságát. Mindemellett a fokozott vegyipari 
expanzió környezeti következményei is hamarosan jelentkeztek. Végeredményben az 
energia- és alapanyagiparra (bányászat, villamosenergia-termelés, kohászat, vegy-
ipar, építőanyag-ipar) az összes nehézipari beruházásoknak majdnem 78 százalékát 
fordították. 



A GAZDASÁGTÖRTÉNET NÉHÁNY KÉRDÉSE 51 

1958 tavaszán indították a dízelprogramot. Ez eredetileg a hagyományokkal ren-
delkező iparági fejlesztés koncepciójába, illetve a korabeli szerkezetváltási tervekhez 
illeszkedett, s a kiemelt iparágak (jármű-, erősáramú-, híradástechnikai és műszeripar) 
sorában elsődleges beruházásnak számított. Már 1961 nyarán mérsékelni látták szük-
ségesnek a programot: „...a hosszú lejáratú szerződés kereteihez képest is csökkenteni 
javasoljuk a dízelmozdony-exportunkat, a gyártás gazdaságtalansága, a távlati érté-
kesítési lehetőség valószínűtlensége, a magas tőkés anyag- és alkatrész-igényesség, 
valamint a fejlesztés igen jelentős további beruházási igénye miatt." 1965 tavaszán 
pedig már ezt jelentik: „A program életre hívása óta a feltételek oly módon változtak 
meg, hogy a fővonali nagy dízelmozdonyok gyártására berendezkedni nem tudunk, 
importból fedezzük szükségleteinket. Hasonló a helyzet a kiemelten fejleszteni terve-
zett szerszámgépiparban." 

1958-ban KGST-kezdeményezésként indult útjára a bauxit-, timföld-, alumí-
niumtermelés hosszú távú fejlesztési programja. 1960-ban kötötték meg a magyar-
lengyel, 1962-ben pedig a magyar-szovjet alumíniumegyezményt. Különösen ez 
utóbbi az évek során mind szélesebb kooperációvá fejlődött. Teljes kibontakozására 
csak 1967-1968 után került sor. 

Az egykorú megállapodásnak megfelelően 1967-től kezdődően 1980-ig Magyar-
ország fokozatosan évi 330 ezer tonnára növekvő timföldet szállít a Szovjetunióba 
kohósítás céljából, és az így előállított - súlyban maximálisan a kiszállított timföld 
felének megfelelő - alumíniumot szállít vissza a Szovjetunió Magyarországnak. Az 
egykori nyilatkozatok szerint az egyezmény „ésszerű takarékosságra nyújt lehetősé-
get" mind a természeti javak, mind a beruházási eszközök felhasználása terén. Úgy 
látták: az alumíniumipar „saját erőből" való fejlesztése 30 milliárd forint beruházást 
igényelt volna. A kooperáció viszont magyar részről 16 milliárdos beruházásigényt 
irányzott elő a bauxitbányászati és tiniföldgyártó kapacitás fejlesztésére, szovjet pénz-
ből pedig 14 milliárd forint nagyságrendben energetikai, kohászati, segédanyaggyártó 
kapacitásokat létesítenek. 

A magyarországi minisztertanács az előnyöket így összegezte: „Az a 
villamosenergia-mennyiség, amelyet a Szovjetunió a kohóalumínium gyártásához fog 
felhasználni, mintegy 500 megawatt hőerőművi kapacitásnak felel meg. A magyar 
energiagazdálkodásban ez egyenértékű 3 milliárd kilowattóra villamos energia import-
jával, ami 1961. évi teljes hazai villamosenergia-termelésünk 40 százalékával azo-
nos." Ugyanakkor: „Az államközi egyezmény a Szovjetunió számára lehetővé teszi, 
hogy vízi erőműveiben igen kedvező önköltséggel előállított villamos energiáját fel-
dolgozott alumínium formájában, azaz közvetve exportálja világpiaci áron országának 
olyan területéről, ahonnan a villamos energia exportja egyébként csak kevésbé gazda-
ságosan lenne megoldható." 

1957-ben még a hazai adottságokra alapozott iparfejlesztési elgondolás jegyében 
a hazai energiatermelés és -feldolgozás kiépítését látták célszerűnek. A szakértők 
gazdaságossági mérlegelése többek között arra a számításra épült, hogy egy tonna 
alumíniumnak megfelelő mennyiségű (6,54 tonna) bauxit nettó devizahozamáért csak 
mintegy 9 tonna hazai szénnek megfelelő fűtőértékű olaj vásárolható, míg például 
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alufólia esetében 1/289-hez a megfelelő arány. A nemzetközi kooperációra való össz-
pontosítás alapvetően módosította mind a fejlesztés méretét, mind módját. 

1963-1964-től rakták le az autóbuszok és tehergépkocsik, úgyszintén a vegyipari 
gépek gyártása terén a magyar-szovjet termelési-szakosítási együttműködés alapjait. 
Az autóipari kooperáció keretében került sor az autóbuszgyártás profilisztikus ággá 
fejlesztésére, a főegységek szerinti gyártásszakosításra (nagy szériában történő hátsó-
híd-gyártás Magyarországon, mellső tengely, tehergépkocsi, autóbusz sebességváltók 
stb. ugyancsak nagy sorozatú előállítása a Szovjetunióban). Ekkor került sor a szovjet 
„nagypaneles házépítő gyárak" (házgyárak) adaptálására. Középtávú egyezmények 
születtek hajók, úszóobjektumok magyar gyártására stb.1 

A vizsgált időszakban mindazonáltal távolról sem volt zavarmentes sem a bilate-
rális, sem a KGST-szintű együttműködés. A felek igen gyakran nem tartották be a 
szállítási határidőket, kooperációs, specializációs megállapodásokat. Egy 1964 máju-
sában kelt, a legfelső politikai vezetés számára készített tájékoztató jelentés szerint: 
„A gyártmányszakosítás jelenlegi helyzete, ebben vállalt kötelezettségeink, nem segí-
tik jelentékenyen iparunk, ezen belül gép- és vegyiparunk specializálódását." Az 
„ajánlások kidolgozása jelentős mértékben olyan termékekre történt meg, amelyekre a 
baráti országok részéről igény nem jelentkezett". Ezért a szakosítási megállapodások 
„egy része" teljesen formális volt. „Taktikai meggondolásokból az egyes baráti orszá-
gok az ajánlások kidolgozása során... bejelentik ugyan gyártási szándékukat", a való-
ságban azonban „a szakosított termékek jelentős részét majd minden ország gyártja". 
Emiatt: „A termelés fejlesztése során a szükségesnél nagyobb párhuzamos kapacitások 
jönnek létre." 

Előfordult, hogy az került hátrányos helyzetbe, kényszerült következményeit te-
kintve hibás döntésre, amelyik fél tartotta magát a megállapodáshoz. Magyarország 
esetében ennek egyik legjellegzetesebb példáját a mezőgazdasági gépgyártás fontos 
területeinek visszafejlesztése képezte. A hazai vezetés - közvetlenül a kollektivizálás 
előtt és alatt - magáévá tette a KGST-ajánlást, s teljesen megszüntette például az 
arató-cséplő gyártást, leállította a traktoripar fejlesztését. így az eredeti hazai tervek 
szerint másfélszeres bővítésre szánt mezőgazdasági gépgyártást - éves előirányzatai 
alapján korrigálva az ötéves tervet - 1960-hoz képest 1965-re 20 százalékkal visszafej-
lesztették. Ugyancsak KGST-ajánlásra szüntették meg egyebek között a tehervagon-

1 Nagyjából ezek voltak a korabeli sajtó és rádió által meghíresített (fontosabb) programok. Voltak természe-

tesen hírzárlat alattiak is, mint az urán, amire 1956-ban így kérdeztek rá: ??Azt kérdezik Pesten, Budán, hová 

lett a magyar urán?" (Pécs környékén, kormányközi megállapodás alapján, szovjet szakértők bevonásával, 

1953-ban kezdték el az intenzív uránkutatást. Két évvel később megalakult a Pécsi Bauxitbánya Vállalat, 

noha bauxit „egy porszemnyi" sem volt arrafelé. Iparszerűen a termelés 1957-ben kezdődött. 1964-ben 

adták át az ércdúsítót, ezzel egy időben vette fel a cég a Mecseki Ércbányászati Vállalat [MÉV] elnevezést. 

A MEV termelése és létszáma a hetvenes évek közepén érte el a csúcspontot: nyolcezer dolgozóval és 800 

ezer tonna érccel, amiből a dúsítóban ezer tonna 60-65 százalék urántartalmú „sárga port" állítottak elő. 

A dúsított anyagot a SZU-ba szállították. A Paksi Erőmű üzembe helyezéséig a kibányászott urán hadászati 

célokat szolgált.) 
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gyártást is 1962-ben, de hogy az ezzel járó hátrányt mérsékeljék, 1964-ben újraindí-
tották. 

Az „utolérési", illetve KGST-programokba való intenzív bekapcsolódás lényegi-
leg új irányvételt jelentett. S ha jelentkeztek is gondok, zavarok, a növekedés is gyors 
volt, s ez a vezetés számára elfedte a fejlődés árnyoldalait, vagy legalábbis tényleges 
jelentőségüknél kisebbnek láttatta őket. Olcsó energia és nyersanyag birtokában a 
gazdaságossági szempontok, a hiánygazdaságból eredő biztos piac miatt pedig a mi-
nőség és a fejlesztés szempontjai szorultak háttérbe. A nagy KGST-tervbe szervezett 
magyar-szovjet kooperáció a vezetésre akkor beláthatatlannak tetsző távlataival gya-
korolt vonzerőt. Tény, hogy a magyar ipartörténet addig legnagyobb méretű, nagy 
feszültségeket hordozó, új iparosítási hulláma nyersanyag és energia tekintetében 
mind fokozottabban szovjet forrásokra épült. A második ötéves terv idején 10 millió 
tonna vasércet, 3 millió tonna kohókokszot, 7 millió tonna nyersolajat, 6 millió köb-
méter faárut, 200 ezer tonna gyapotot vásárolt az ország szovjet partnerétől. A magyar 
kohóipar nagy részben Krivoj Rog-i vasércet dolgozott fel. A korabeli magyar kőolaj-
feldolgozó ipar nyersanyagszükségletének mintegy felét az Urál-vidék fedezte. 
A textiliparban felhasznált gyapot több mint 60 százaléka Üzbegisztánban termett. 
A szovjet asszisztenciával épített üzemek produkálták a magyar acéltermelés ötödét, a 
nyersvastermelés kétötödét, a hengerelt áruk termelésének több mint egyharmadát. 

A fejlődés értékének és szerepkörének megítélésénél tekintetbe kell venni, hogy 
1960-1966 között az ipari termelés egyszázalékos emelkedése 1,3 százalékos 
külkereskedelmiforgalom-emelkedéssel járt. Ez az arány a KGST-tagországok vi-
szonylatában is a legkedvezőtlenebbnek számított. A paraméterek ekkoriban: 1,1 
(NDK és Lengyelország), 1,2 (Csehszlovákia), 0,7 (Románia), 0,8 (Szovjetunió). Az 
együttműködés szélesítésének indoklásaként továbbra is azt hangsúlyozták, hogy az 
ország természeti, geológiai adottságainál fogva energiában és főleg nehézipari nyers-
anyagokban rendkívül szegény: a négyzetkilométerre jutó energiahordozó-készle-
teinek nagysága a világátlagnak csak az 1/13-át tette ki. 

Az ipari nyersanyagforrások hiánya miatt, illetve a felgyorsított, extenzív jellegű 
iparosítás következtében, Magyarország a hatvanas évek közepén a Szovjetuniónál 
hatszor, Lengyelországnál kétszer, Romániánál két és félszer több nyersanyagot és 
fűtőanyagot vásárolt külföldön. Enélkül viszont a vezetés iparosítási elgondolásai, 
melyek ekkor lényegileg hozzásimultak a KGST-szintű, sokban voluntarista szemléle-
tű „utolérési" tervhez, adott formában eleve megvalósíthatatlanok lettek volna. 

A nagy tanítók árnyékának fogságában fogtak hozzá „az agrárkérdés »meg-
oldásához«", a „kollektivizáláshoz", a kisüzemi (magántulajdonra épült) mezőgazda-
ság, vele a sajátján élő parasztság felszámolásához. A megkapaszkodás első heteiben 
- 1956. november végén - a kormány „parasztsághoz" intézett „felhívásá-ban" - még 
- elítélte az előző évek „hibás mezőgazdasági politikáját, az erőszakos termelőszövet-
kezeti szervezést, a zaklatás jellegű tagosítást, mindazokat a módszereket, amelyeknek 
alkalmazása következtében évekre visszaesett a magyar mezőgazdaság". Kinyilvání-
totta, hogy „alapvető feladatának tekinti a magyar mezőgazdaság fejlesztését", 
„megteremti a mezőgazdasági termelés biztonságát, a termelők anyagi érdekeltségét 
és általában a mezőgazdaság belterjes irányban történő fejlesztését". Differenciálás 
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nélküli támogatásáról „biztosította" a szövetkezeti és a magángazdálkodást, amennyi-
ben fokozzák a termelést, és meggátolják a „kizsákmányolást". A parasztság szabad 
elhatározására „bízta" a gazdálkodási mód megválasztását. Olyan szövetkezeti tör-
vény megalkotását ígérte, „amelyik kimondja, hogy a dolgozó parasztok maguk válasz-
szák meg a szövetkezeti formát, maguk határozzák meg a szövetkezet működési sza-
bályát, és maguk döntsenek a jövedelemelosztás módjáról".2 - Két év se kellett, hogy 
fordítsanak egyet megint a mondókán. 

Az 1958-1965 közötti időszakot (nagyjából az említett hétéves terv idejét) itthon 
a tömeges kollektivizálás, illetve ennek befejezése, a tervutasításos rendszer mező-
gazdaságra is teljes kiterjesztése, a messze e tanulmány időkeretén túl ható követ-
kezményű ipari nagyvállalati átszervezés, egyidejűleg a KGST-keretekre szabott 
- említett - hazai „nagyprogramok" sorozatának elindítása, az utolérés gyorsításának 
szándéka, az intézkedések folyományaként a hagyományos társadalmi formák szét-
verése lezárulásának tünetei, illetve folyamatai jellemezték. 

Az úgynevezett „felzárkózó" szakasz idején (1958 közepén) „tűzték napirendre", 
immár a „kommunizmusba" való átmenet előkészítésének jegyében, a kollektivizálás 
befejezésnek „ügyét". Tágabb keretbe helyezve ennek időzítése a legközvetlenebb 
összefüggésben állt egy világtörténeti jelentőségűnek ítélt, Kínától az NDK-ig a szo-
cialista világ egészét átfogó frontáttörés elindításával. Ekkor hirdették meg a „nagy 
ugrást" Kínában, dolgozták ki a („grandiózus") hétéves tervet a Szovjetunióban, 
gyorsították meg a többi „szövetséges" országban is a napirendre tűzött „feladatok" 
teljesítését. Először 1958 végén Bulgáriában jelentették be a kollektivizálás befejezé-
sét. Egy esztendő múlva Csehszlovákiában, 1960 elején Albániában, 1960 végén az 
NDK-ban, 1961-ben Magyarországon, végül 1962-ben Romániában fejeződött be a 
földreform után uralkodóvá vált paraszti üzemek kollektivizálásának záró szakasza. 

Magyarországon a fordulatot jelentő döntés az MSZMP 1958. decemberi határo-
zatához fűződik. Jelentőségét mutatja, hogy a tsz-ek 1956. és különösen 1957. évi 
felbomlási folyamata miatt, némi megszilárdítás és előkészítés ellenére, szinte elölről 
kellett kezdeni a szervezést. 

A parasztgazdaságok száma 1957-ben s 1958-ban csak néhány százalékkal ma-
radt el az 1949. évitől (igaz, ebben jelentős birtokelaprózódás is közrejátszott). Egy-
idejűleg a mezőgazdasági termelésnek abszolút meghatározó tényezői voltak, mint-
hogy a termelőszövetkezetek szerepe teljesen periferikussá vált. A kisüzem részesedé-
se az összes mezőgazdasági termelés bruttó értékéből 1956-ban 71, 1957-ben már 80 
százalékra rúgott, nettó teljesítménye viszont ugyanakkor 82-ről 87 százalékra nőtt, 
míg a szövetkezeti közös gazdaságoké bruttóban 9,6 százalékról 4,8 százalékra, nettó-
ban 9-ről 3,7 százalékra esett vissza. 

1958 végétől hatalmas átszervezési művelet bontakozott ki. 

2 A felhívással együtt tették közzé a földművelésügyi miniszternek a termelőszövetkezetből való kilépést és 

a termelőszövetkezet feloszlását szabályozó utasítását (65/1956. FM sz. ut.). 1956 decemberében mindösz-

sze 700 körül volt azoknak a tsz-eknek a száma, amelyek tagsága „szilárdan kitartott a közös gazdálkodás 

mellett, megvédte a közös vagyont", márpedig ez alig volt több, mint az 1956 nyarán még meglévő 4863 

„közös gazdaság" 14 százaléka. 
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Három koncentrált kampány eredményeként 1959 első három hónapjában, 1959-
1960 és 1960-1961 telén, nem számítva a mezőgazdasági munkák főidejét, amikor a 
szervezést leállították - mintegy 15 hónap alatt megvalósult a parasztporták „közösbe" 
kényszerítése. 

1958. december 31. és 1961. március 31-e között 169 ezerről egymillió kétszáz-
ezerre emelkedett a szövetkezeti tagok száma, 958 ezerről négymillió 666 ezer hektár-
ra a közös, 273-ról 1021 hektárra az átlagos területük, 13,5 százalékról 67 százalékra 
az ország szántóterületéből való részesedésük. 

A célkitűzéseknek megfelelően következményszerű lett, hogy a területi alapada-
tok tekintetében megcserélődött az egyéni és a szövetkezeti gazdaság szerepe. 1958-
ban az egyéni gazdaságok összes területe 8,2, szántóterülete 6,6 millió katasztrális 
holdat tett ki. 1962-ben viszont a tsz-ek összterülete közelítette meg a 9,4, illetve 
szántója lépte túl a 6,7 millió katasztrális holdat. 1958-ban a mezőgazdasági foglal-
koztatottak 79 százaléka talált megélhetést a magán(kis)üzemben, 1962-ben 75 száza-
lékukat „szervezték" át a „közös"-be. A változás méretét és horderejét más oldalról 
mutatja, hogy a kollektivizálás következményeként lényegileg felszámolták a korábbi 
magyar társadalom legjellemzőbb alakzatát, az egyéni parasztságot. E folyamat vég-
eredményeként hosszabb távon - a negyvenes évek második felétől a kollektivizálás 
befejezéséig - az egyéni gazdaságok több mint 90 százaléka „tűnt el". A milliós nagy-
ságrend helyett 1962 elején már csak 150 ezer magánföldművelőt tartottak számon, 
újabb hat év múltán pedig csak körülbelül 80 ezret. 

Általános tendenciaként jelentkezett a mezőgazdaságból való eláramlás. 1959 és 
1963 között több mint félmillió kereső hagyta el a mezőgazdaságot, az 1950-1970 
közötti húsz év alatt pedig közel egymillió. 

Miként a számadatok is jelzik, az „elvándorlás" jóval nagyobb volt, mint azt a 
munkaszervezet változása indokolta volna. A termelési tényezők (föld, munka, ráfordí-
tás, érdekeltség) hagyományos, kisparaszti gazdasághoz fűződő összhangja a kollek-
tivizálással felbomlott. Összevonták ugyan az egyéni földeket, ebből azonban nagy-
üzemi feltétel, kellően korszerű eszközállomány, érdekeltség nélkül nem lett valódi 
nagyüzem. így az átszervezés generális jellegéhez képest eleve elégtelenek voltak a 
termelési tényezők összhangja korszerű, nagyüzemi szinten való megteremtésének 
feltételei. Az e célra juttatott eszközök messze nem pótolták az 1960-ról 196l-re a 
földművelést feladó több mint 210 ezer, vagy az 1959-1963 között máshol megélhe-
tést kereső mintegy 550 ezer termelőt. További feszültségképző elemmé vált, hogy 
például 1961-ben, amikor a tsz-ek statisztikailag 1,1 millió tagot tartottak nyilván, a 
tagság egyharmada elmúlt 60 éves (túllépte a parasztság kivételével akkor már általá-
nos férfi nyugdíjkorhatárt), közel negyedmillió szövetkezeti tag egyáltalán nem vett 
részt a közös munkában. Csúcsmunkák idején állandósult a munkaerőhiány, amelyet a 
kormányzat a hadsereg és az oktatási intézmények, az i f júsági szervezet és az ipari 
dolgozók alkalmi bevonásával, betakarítási kampányaival igyekezett ellensúlyozni. 

A feladat nagyságához és bonyolultságához képest elégtelennek bizonyultak a 
fejlesztési eszközök. Ezt sok egyéb mellett különösen két tényező motiválta. A máso-
dik ötéves terv során a magyar gazdaságtörténet addig legnagyobb iparosítási hulláma 
indult el, ami (ipar, építőipar együtt) önmagában a beruházási javak több mint 
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kétötödét kötötte le, míg a mező-, erdő-, és vízgazdálkodás összes beruházásai nem 
érték el a 16 százalékot: évenként 14-17 százalék között mozogtak (ami más össze-
függésben azt jelentette, hogy a termelő beruházások több mint 78 százalékát fordítot-
ták nem mező-, erdő-, illetve vízgazdálkodási célra). 

A mezőgazdaság eszközigénye viszont az átszervezéssel nagymértékben megnö-
vekedett. 1958 és 1968 között pusztán a „kiesett" kisüzemi termelőerők helyettesítésé-
re a mezőgazdasági beruházásoknak csaknem kilenctizedét kellett fordítani (pótolni 
kellett a kieső munkaerőt, a nagyüzemben nem hasznosítható, illetve nem hasznosított 
gazdasági épület- és eszközállományt). 

A kollektivizálás - ma már elég nyilvánvalónak tetszik - a 20. század minden 
bizonnyal egyik legnagyobb (következményeivel együtt talán legtragikusabb) társa-
dalmi-gazdasági megrázkódtatása volt, amelynek hatásai (a „rendszerváltás" után 
megerősítve különnemű, összességében azonban azonos irányba félresikerített 
„privatizációs" processzusokkal) mindmáig, sőt valószínűleg még jó ideig nem lesz-
nek teljességgel felmérhetők. Mégis csak egyike volt a „kommunizmus" előkészítését 
célzó hajdani „látomásoknak". 

Ugyancsak a korszak minősítő jellegzetességei közé tartozott a zömmel 1962-
1964 között végrehajtott (részben abbahagyott) ipari „nagyvállalati" átszervezés, he-
lyesebben ennek egy minden korábbit meghaladó nagy hulláma, amit akkor indítottak 
el, amikor az ebbe előbb beugró „testvérországok" már nem titkolták: nemcsak a várt 
eredmény nem következett be, hanem inkább hatékonyságromlást eredményezett. 
A kampányt 1962-ben kezdték, s 1963 végén befejezettnek is nyilvánították, jóllehet 
az „összevonások", noha kisebb mértékben, miként a kampány előtt, utána is - lé-
nyegileg a hetvenes évek végéig - folytak. 

Előzményei részben a sztálini időszak iparirányítási szervezete átvételéhez, ez utóbbi 
működési elégtelenségeihez, illetve a nagyszervezetek irányítási és termelési „hatékony-
ságához" fűzött, „klasszikusokra" visszavezethető képzetekhez kapcsolódtak. 

1957-tel nagyszabású átszervezés kezdődött a szovjet iparban. Részleges eltéré-
sekkel, de hasonló célú szervezeti, igazgatási átszervezésre került sor Bulgáriában, az 
NDK-ban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, s kampányszerűen 1962-től Magyar-
országon is. Mindenütt úgy látták, hogy a korában kialakított iparigazgatás „túlbürok-
ratizált", feleslegesen soklépcsős, s különösen a „fejlődés", felgyorsítás elgondolt 
szükségleteihez képest nem elég „hatékony". 

Mind az okokra, mind a célokra nálunk világos fényt vetett egy - mindenekelőtt 
a kohó- és gépiparra vonatkozó, áttételesen azonban az egész iparpolitikára jellemző -
felső szintű „eligazítás": „Ha mi tőkés szemmel nézzük a magyar ipar ezen részét, 
akkor bizony sok vállalatot be kellett volna csukni, és ezen hibák a mi közös együttes 
hibáink. Az ismert helytelen helyzetből ki kell kerülni. Ki vezesse ezt a kivergődést? 
Ebben a kérdésben az ország vezetése nyilatkozott, hogy ebből a helyzetből az ország 
iparát önálló, cselekvőképes, nagy gazdasági egységek kell, hogy kivezessék." Dön-
tően olyan centralizációs elgondolás érvényesítéséről volt szó, amelynek „a tervgaz-
dálkodás megszilárdítását, a központi akarat... érvényesítését", a „határozatok mara-
déktalan végrehajtását" kellett volna biztosítania. Úgy látták, hogy a „nagyvállalat", 
amire - a „kollektivizálás" után - az ipari (vagy újabb ipari) átszervezés irányult, 
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éppen „korlátlan utasítási joga révén a lehető legjobb lehetőségekkel rendelkezik az 
alárendelt termelőegységek működésének meghatározására, a rábízott gazdasági fel-
adatok teljesítésére", s már emiatt is a legalkalmasabb a központi látomások meg-
valósítására. 

Az MSZMP 8. kongresszusa 1962 februárjában határozatban mondta ki: „Az 
ipar... termelőerőinek jobb kihasználása, a gazdaságosság és a munkatermelékenység 
emelése végett a vállalatokat, ahol célszerű, össze kell vonni." A végrehajtás határide-
jét 1963 végében szabták meg. 

Káros következményeit tekintve teljes mértékben végrehajtották az iparban az 
úgynevezett „nagyvállalati" átszervezést. Összességében az iparvállalatok száma 1960 
és 1965 között 1338-ról 840-re esett vissza, azaz ha az iparosítás során újonnan létre-
hozott vállalatokat nem számítjuk is, a hatvanas évtized első felében körülbelül félezer 
vállalat önállóságát számolták fel. 

Az összevonások folytán 13 iparágban (így többek között az üveg-, papír-, se-
lyem-, baromfi-, cukor-, növényolaj-, sör-, gumi-, bőriparban) egy-egy vállalatban 
összpontosult a teljes állami ipari tevékenység, négy iparágban (brikett, bauxit, egyéb 
ércek, ásványok bányászata, háztartási és kozmetikai vegyi cikkek) két-két, három 
iparágban (festék-, épületasztalos-, len-kender-juta ipar) pedig három-három vállalat 
működött. 

Az eredetileg már a negyvenes évek végétől érvényesülő, 1962 és 1964 között 
hirtelen felgyorsuló szervezeti centralizáció következtében 1950-hez képest majdnem 
megnégyszereződött az egy állami iparvállalatra jutó átlagos munkáslétszám (az ipari 
szövetkezetek esetében pedig 5,7-szeresére nőtt). De 1960-1965 viszonylatában is 
nem egészen félmillióról több mint 820 ezerre emelkedett az ezer főnél többet foglal-
koztató üzemekben dolgozó munkások száma. Nálunk 1965-ben a munkásságnak 
majdnem fele, Csehszlovákiában nem egészen 42, a Szovjetunióban 33-34 százaléka 
dolgozott ez utóbbi üzemkategóriában. De e téren - tulajdonképpen az igazgatási 
centralizáció üzemi formáját tekintve - Magyarország nemcsak a KGST-országokat 
„előzte" meg, hanem a fejlett tőkés országokat is, s vált ezzel a világ egyik legtorzabb 
üzemszervezetű országává, ahol a korábban már jelentéktelenné zsugorított állami 
kisvállalati szféra mellett a középvállalati forma is erősen visszaesett: tovább sorvadt. 

Olyan fontos, vagy éppen kulcsiparágakban, mint a kohászat, gépipar, vegyipar, 
élelmiszeripar az ipartelepenkénti átlagos foglalkoztatotti létszám tekintetében Ma-
gyarország „vezetett", vagy legalább - így az élelmiszeriparban - az első kettő között 
volt. Kimutatták, hogy egy japán kohászati vállalatban a hatvanas évek közepén átlag 
108, az NSZK-ban 554, nálunk 1225 fő dolgozott, ugyanakkor Japánban a gépiparban 
69, az NSZK-ban 253, nálunk 372 fő volt az ipartelepenkénti átlagos dolgozói létszám 
stb. Hozzá kell mindehhez tennünk, hogy a hazaiak a viszonyítás alapját képező or-
szágok nagyvállalatainak műszaki, technikai, termelékenységi szintjével, közgazda-
sági hatékonyságával nem állták a versenyt. Jórészt elmaradtak az átszervezéshez 
fűzött várakozások, eredmények is. A „nagyvállatok jelentős része nem váltotta valóra 
az átszervezés célkitűzéseit" - adta tudtul némi lehangoltsággal az egykorú értékelő 
jelentés. Az összevonást követő évben a vállalatok több mint kétharmadának teljesít-
ménye esett vissza. Két év múlva a vállalatoknak még mindig háromötöde produkált 
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kevesebbet, mint az átszervezés előtt. A teljes termelési élték, az egy foglalkoztatottra 
jutó napi termelési érték alapján a vállalatok húsz, illetve tizenhat százaléka 1967-ig 
sem érte el összevonás előtti teljesítményét. Ugyancsak az évtized közepén kelt a 
szakértői megállapítás: „...korábban egyes iparágakban kevesebb volt a tervmutató, 
mint jelenleg." Nem változott alapvetően az utasításoknak sem száma, sem jellege. 
Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a kollektivizálás nyomán a járási szervek közbe-
jöttével a jogilag nem „tervkötelezett" termelőszövetkezeteket is bekapcsolták a terv-
utasítás időleg újra felerősített rendszerébe, akkor nyilvánvaló a következtetés: a hat-
vanas évek első felében egyértelműen minden korábbinál szélesebbre terjedt a köz-
ponti utasításos irányítás hatóköre. Igaz, ezzel együtt erősödött az országos jellegű 
ipari nagyvállalatok „népgazdasági érdekre", „ellátási felelősségre" hivatkozó „alku-
pozíciója" („nyomásgyakorló képessége") is. 

Az átszervezéssel járó gondokat szaporították a szakirodalomból ismert techni-
kai, infrastrukturális, illetve háttéripari elégtelenségek és hiányosságok. Nem általáno-
san ismert, hogy szovjet felmérés szerint is 1960 és 1965 között romlottak a magyar 
műszaki színvonal mutatói. 1965-ben Magyarország a szovjetek által az összes KGST-
országra alkalmazott szintetikus mutató szerint a KGST-országok sorában az 1960. évi 
utolsó előtti helyről az utolsóra szorult (nem kizárt természetesen, hogy a magyar 
adatok közelebb álltak a valósághoz, s ez is befolyásolta a végeredményt). Ugyancsak 
szovjet számítás szerint 1970-re is csak Lengyelországhoz képest tudott az ország 
felmutatni némi viszonylagos javulást e téren. Köznapi értelemben ez KGST-szinten 
ítélte meg a magyar műszaki kultúra, a hazai munka leértékelődését. Márpedig ez az 
utolérési és „túlszárnyalási effektus" tekintetében sem jelentett kedvező megítélést, 
jóllehet a hetvenes évekre már messze nem volt meg a DIP-stratégiának az a felsora-
koztató ereje, ami az ötvenes évek végi, hatvanas évek eleji szovjet és KGST politiká-
nak olyan jellegzetes keretet szabott. 

Az „utolérni és túlszárnyalni" vizionárius politikája tulajdonképpen külön kér-
déskört is képez, ami valójában a legszorosabb összefüggésben állt a korszak „nagy 
rohamainak" (kampányainak) és „kifulladásaiknak" történetével. 

A DIP, vagyis a fejlett Nyugat utolérését és túlszárnyalását célzó „grandiózus 
terv", ami az ötvenes évek végétől a hatvanas évek közepéig megszabta a szovjet és 
vele a KGST gazdaságpolitikáját, az SZKP 20. kongresszusán politikai, a 21. kongresz-
szusán már tervezési alapelvként szolgált. Ezt ösztönözte a „nagy ugrás"-t ekkor már 
előkészítő kínai politika is. Az elgondolások arra épültek, hogy - mint ezt az SZKP 
21. kongresszusa fogalmazta: „A tőkés országokra jellemző egyenlőtlen fejlődés tör-
vénye a szocialista világrendszerben megszűnik. A szocialista világrendszer törvénye, 
hogy azon belül minden egyes ország gazdasága szakadatlanul fejlődik, ugyanakkor a 
gazdasági színvonala kiegyenlítődik, mégpedig a legfejlettebbek színvonalán." 

1961 októberében, a 22. kongresszus kimondta: a Szovjetunióban a proletár-
diktatúra állama betöltötte történelmi funkcióját, és a szovjet állam össznépi állammá 
fejlődött. Célul tűzték ki a kommunizmus anyagi-műszaki alapjainak 1980-ig történő 
megteremtését. 

A kommunizmus építésének húszéves programjában rögzítették: 1980-ban a 
Szovjetunió ipari termelése több lesz, mint az egész világé 1960-ban, a mezőgazda-
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sági termelés pedig három és félszeresére növekszik, ami a népélelmezés soha nem 
látott bőségét fogja biztosítani. Az MSZMP is alig más hangszerelésben konstatálta: 
„A magyar nép ma a szocialista társadalmat építi. Ez az út a kommunista társadalom 
felé vezet. Ha töretlenül, következetesen valósítjuk meg a jövőben is pártunk lenini 
politikáját, akkor biztosíthatjuk, hogy a kommunista társadalom Magyarországon is 
azonos időszakban épül fel, mint a Szovjetunióban." 

A szovjet útmutatás nyomán tizenkettő-tizenöt-húsz éves terveket (terv-
koncepciókat) dolgoztak ki egymás után. A magyar tizenöt éves terv továbbfejlesztett, 
azaz húszéves változata már illő emelkedettséggel deklarálta: „Alapvető gazdaságpo-
litikai célkitűzése Magyarország 20 éves tervének, hogy Magyarország a 20 éves 
tervidőszak folyamán megközelítően felzárkózzék a nála jelenleg fejlettebb szocialista 
országokhoz, azokkal együtt elérje és túlszárnyalja az egy főre jutó termelés és a 
munka termelékenysége tekintetében a legfejlettebb tőkés országokat, megteremtve az 
anyagi, műszaki és szellemi előfeltételeket a kommunizmusba való fokozatos átlépés-
hez." Ki is adták nyomban a jelszót: „Meggyorsítjuk a szocializmus építését." A poli-
tikai konzervativizmus és a DIP elsöpörte a (megkapaszkodás időszakában megcsillan-
tott) reformot: félretették végleg a közgazdasági bizottság által felvetetteket s ki-
mondva-kimondatlan megvalósították a reform helyett terv gyakorlatát. 

Ennek jegyében folyt a (második) ötéves terv előkészítése, felemelése és szétfe-
szítése. 1958 nyarán 30 százalékkal, aztán 50-60, 65-70, végül több mint 80 százalék-
kal emelték meg a tervet, ami a „grandiózus" szovjet hétéves tervhez igazodott. 
(Emiatt számították át 1958-1965-ös viszonylatra is.) Éltek tehát az első ötéves terv 
során alkalmazott tervfelemelés ismert gyakorlatával. „Gyorsítottak", rohamoztak 
tehát megint. És mint az egykori hajszára, a mostanira is bekövetkezett a „kifulladás". 
Az első, ami az 1964 decemberéig revizionizmusnak minősített „reform", „a gazda-
sági mechanizmus" reformjának megkezdésére a legfontosabb indokként szolgált. 

Az „aranykor", a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, amit hivatásos közírók oly 
megejtő líraisággal énekeltek (kicsit később) meg, a mából visszapillantva már csak 
„őszi verő" volt, amire zordonabb időkben volt miért visszaemlékezni. Romlásnak 
induló időkben, mint szokott lenni, megnőtt a távolságok szépítő ereje, s egyre inkább 
úgy tűnt, hogy akkor volt rend, közbiztonság és emelkedett az életszínvonal - főleg a 
rá következőkhöz (különösképpen pedig a mai esztendőkhöz képest). 

Azt lehet mondani, hogy a rezsim későbbi történetének jószerint egész pályaívét 
„felfele" már az első egy, másfél évtizedében megfutotta. Voltak ebben reformkísérle-
tek és visszavetések. Nyitás, visszafogás, hajrá, gyorsítás és kimerülés megint. Az 
integrációs fennhéjázásoknak és kudarcaiknak folytonossága. A gazdaság mindvégig 
politikai kezelése. A lenini terv sztálini-brezsnyevi kivitelezésének vastörvénye. 
A birodalomba integrálás eltökéltsége. DIP-vízió és erre (benne „nemzetközi kötele-
zettségekre", „fegyverzet-korszerűsítésre" stb.) elköltött (akkori) sok-sok százmilliárd 
forintnyi - ma már ezermilliárdokra tehető - tékozlás és rontás. 

A hetvenes évek második felében, a világgazdasági és politikai földmozgásoknak már 
egy teljesen új szakaszában, a magyar gazdaságtörténet harmadszorra, megint legnagyobb-
nak indított iparosítási hullámával (a tékozló növekedés mondhatni iskolapéldájaként), a 
hazai vezetés - tőkés hitellel, az időközben „fejlett szocializmussá" minősített DIP szár-
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nyain - tette meg utolsó, remélt rohamát a többször elbukott áttörésre. .Egy újabb integrá-
ciós hajrá, közös beruházási nekigyürkőzés, „elvtársi" dollár-rubel {rubelért barterben dol-
lár) konverzió, az ország számára Nyugatról-Keletről romló „cserearány", „pozitív szaldó" 
(meghitelezés) Keletre, adósság, eladósodás Nyugatra, ez volt a kezdete a végnek. Végül a 
propaganda sem volt már egészen a régi. 

A nyolcvanas évek második felére még futotta arra, vagy már csak arra futotta, 
hogy (az időközben mind nagyobb mértékben elmagánosodó honi rendszergazda re-
ménytelenül utolsó próbálkozására) még meghirdessenek valaminő „élénkítést", 
„növekedést". De csak az adósság - a be nem váltott ígérgetések - nőttek tovább. 
Aztán a „gazda" ment (egykori hívei is menesztették); rendszerből is, hívekből is csak 
annyi maradt, ami elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy szétesési folyamatok végered-
ményeként, meg tőke-bátorításra, még garantálható (és garantált) alkupozíciókkal, de 
már jószerint minden másnemű fenntartás nélkül, bontakozhassék ki a leszakadás a 
már megbízói képességek tekintetében is kiürült nagytérpolitikai „gazdaságról" a 
„Nyugathoz" való „felzárkózáshoz". (Annak megfelelően természetesen, hogy a poli-
tikai vállalkozóknak is üzlet az üzlet, és pénz a ráfordított idő, az említett „alkalom". 
A többi jobbára „részeltetési" vagy „hatalmi kérdés", legalább abban a tekintetben, 
hogy aki egyetért, azt nem kell kényszeríteni.) 

Bizonyos értelemben az egész korszakra is találónak tekinthető Kádár Jánosnak 
1956. november 21-én tett megnyilatkozása: „...az országot nem az intelligencia fogja 
vezetni." Függetlenül attól, hogy a megjegyzés akkor az „intellektuelekre" vonatko-
zott, majdnem telitalálatnak tekinthető a gazdaságpolitikára is. 
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