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A PROLETÁRDIKTATÚRA A MUNKÁSOSZTÁLY „ÖNURALMA”
Munkások Magyarországon 1948—1956. Dokumentumok. Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket 
írta Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos. Budapest, 2000, Napvilág, 485 o.

Bármennyire is közhelyszerűen hangzik, kétségtelen tény, hogy a második világháború befe
jeződését követő bő  évtizedben, a szocialista rendszer kialakulása során a magyar munkásság 
a társadalmi változtatások egyik kiemelt célcsoportja volt. Ennek az átalakulásnak a leglé
nyegesebb elemei az állandó és nagyarányú létszámnövekedés, valamint a két háború 
közötti időszak meglehetősen tagolt, sokszínű munkásságának a „proletarizációja” , pontosabban 
a politika és a kommunista ideológia által kialakított szocialistamunkás-eszménynek törté
nő megfeleltetése voltak. A  létszámnövekedés bázisát elsősorban a földtulajdonuktól meg
fosztott parasztok és az újonnan munkába álló nők jelentették. Ez együtt járt a városi munkásság 
belső tagoltságának az átalakulásával is, hiszen közöttük folyamatosan nőtt a képzetlen, illetve 
alacsony iskolázottságú munkavállalók aránya. A  városhoz, valamint az ipari munkavállalás
hoz kötődő proletárlét az ötvenes évek első felében vált tömegesen megélt társadalmi tapasztalat
tá. Természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezzel egyidejűleg a káderré válást 
jelentő kiemeléseknek köszönhetően — különösen 1956 előtt — a kilépés is nagy arányokat 
öltött.

A  kérdéskör — annak ellenére, hogy elemzése nélkülözhetetlen a szocialista rendszer k i
alakulásának és működési mechanizmusainak megértéséhez — a szükségesnél és a lehetsé
gesnél is kevesebb figyelmet kapott az elmúlt évek történetírásában. Az adott keretek között 
természetesen nincs lehetőség arra, hogy hosszasan taglaljuk a X X. század második felével, 
ezen belül pedig a munka világával kapcsolatos (társadalom)történeti kutatások állapotát, a 
helyzetet azonban jól jelzi, hogy a magyar munkásság 1948—1958 közötti történetét egy an
gol történész, Mark Pittaway kísérelte meg összefoglaló jelleggel feldolgozni 1998-ban elké
szült doktori értekezésében. Önmagában már ezért is nagy figyelmet érdemel minden olyan 
munka, amely új adalékokkal és elemzési szempontokkal gazdagítja az 1945-öt követő évtized 
magyar munkástársadalmának történetét. A  Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos által szerkesz
tett Munkások Magyarországon 1948—1956 című dokumentumkötet esetében azonban ennél 
jóval többről, hiánypótló műről van szó. A  kötet összeállítói arra vállalkoztak, hogy — hangsú
lyozottan társadalomtörténeti szempontrendszer alapján válogatott — dokumentumok segítsé
gével bemutassák a negyvenes évek végének és az ötvenes évek első felének magyar városi 
munkásságát, szerkezeti átrendeződését, élet- és munkakörülményeiket s nem utolsósorban a 
változások mozgásterét megszabó „munkáspolitikát” .

A  közel félezer oldalas, hetvenhét dokumentumot tartalmazó kötetet a két szerkesztő mint
egy három és fél ív terjedelmű, igen alapos tanulmánya vezeti be. írásukban nagyívű áttekin-
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test adnak a témakör szinte valamennyi fontos kérdéséről. A  háborút követő évtized társada
lomszerkezeti változásaitól kiindulva, a munkásság társadalmi összetételének a vizsgálatán ke
resztül, a tömegmunka és a munkásság nagyarányú növekedése közötti összefüggéseket ele
mezve a munkások életmódjának és életkörülményeinek változásait is bemutatják.

A  tanulmányban megfogalmazott állítások helytállóak, az adatok általában pontosak. Az 
azonban mindenképpen fontos lett volna, hogy a szerzők írásuk bevezetésében egyértelműen 
meghatározzák, hogy az adott időszakban kiket tekintenek (ipari-városi) munkásnak. Ezen túl
menően még két érdemi kritikai észrevétel fogalmazható meg a tanulmánnyal kapcsolatban. 
Ezek közül az egyik a munkásság létszámával kapcsolatos statisztikai adatokra, a másik pe
dig a politikai meghatározottságokat némiképp túlértékelő szemléletmódra vonatkozik.

Kétségtelenül nagyon nehéz feladat a korabeli munkásság létszámát pontosan meghatározni, 
aminek elsődleges oka az akkori adatsorok megbízhatatlansága és az alkalmazott kategóriák 
tartalmának — gyakori — változása. A  munkásság valós létszámnövekedésének bemutatásához 
azonban szükség lett volna egy olyan táblázatra is, amely külön tartalmazza az iparban, a bá
nyászatban és az építőiparban foglalkoztatott munkások és alkalmazottak adatait. A  szöveg
ben több-kevesebb következetességgel egy-egy rövidebb időszakra vonatkoztatva megtörténik 
ez a bontás, de mindenképpen szerencsésebb lett volna ezeket az adatokat együtt látni a kö
tet címében megjelölt időhatárok között.

A  másik kritikai megjegyzéshez visszatérve: tény, hogy a politika — különösen ebben az 
időszakban — erőteljesen meghatározta a társadalmi változások irányát és keretét, de a folya
matok feletti teljes körű politikai kontroll még ebben a „vaskorban”  sem működött. A  politikai 
akciók — amint ez a kötet dokumentumaiból is kiderül — szinte minden esetben igen gyorsan 
társadalmi reakciókat váltottak ki —, a munkahelyhez kötés esetében ilyen válasz volt például 
a tömeges méreteket öltő önkényes kilépés. A  társadalom egyes csoportjaiban, így a városi 
munkásságban is a politikai felügyelet mellett vagy gyakorta éppen ennek ellenére működtek 
a belső mechanizmusok, hatottak a megnyirbált autonómia maradékait megőrizni akaró erők, 
az informális társadalmi mechanizmusok. Mindezen kritikai észrevételek ellenére is úgy vé
lem, Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos tanulmánya jelentősen segíti a kötet használatát, a kor
szak és a témakör kérdéseiben történő eligazodást.

A  szerkesztők a tematikus forráskiadás révén próbálták meg áttekinteni a magyarországi 
munkásság helyzetének változásait a kommunista hatalomátvétel évtizedében. A  kiadás elő
készítése során — a vállalkozás úttörő jellegénél fogva is — nyilvánvalóan számos nehézséggel, 
eldöntendő kérdéssel kerül(het)tek szembe. Az is igaz, hogy egy-egy eseménysorozatról, a po
litikai küzdelmekről könnyebb feladat forráskiadványt szerkeszteni, mint egy társadalmi kérdés
ről vagy éppen egy társadalmi csoport helyzetéről, változásairól. Tematikus, társadalomtörténeti 
dokumentumkötetről lévén szó alaposan át kellett gondolni a közlésre alkalmas dokumentu
mok gyűjtőkörét, tartalmát, azt, hogy milyen iratoknak van (lehet) ebből a szempontból for
rásértéke, milyen legyen a témához kötődő, de elsősorban politikai jellegű dokumentumok aránya. 
S a sor még hosszan folytatható. A  végeredményt tekintve — számomra legalábbis úgy tűnik — 
kompromisszum született. A  bevezető tanulmányban megfogalmazott szempontokhoz képest 
mintha a szükségesnél valamivel több lenne a társadalomtörténeti szempontból másodlagos 
forrásértékű iratok aránya. Megítélésem szerint a közölt dokumentumok közel egyharmada so
rolható ebbe a kategóriába.

A  szerkesztéssel kapcsolatos másik probléma a dokumentumok keletkezési idő szerinti meg
oszlása: a kötetben szereplő források nagyobbik része 1948—1953 között született, aránytalanul 
kevés az 1953—1956 közötti időszakra vonatkozó irat. Az 1956 napjaiban keletkezett doku
mentumok közlése kapcsán az olvasónak óhatatlanul az az érzése támad, hogy ezek elsősor
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ban azért kerültek a kötetbe, mert szakmai és tudománypolitikai szempontból „illetlenség”  
lett volna a forradalmi napok munkásköveteléseit kihagyni. Ebben a formában azonban a köz
lés meglehetősen szervetlennek és töredékesnek tűnik. Az itt közzétett három irat mellett vagy 
helyett nyilvánvalóan számos teljesebb és tartalmasabb, a korszakot és az eseményeket je l
lemző forrás kerülhetett volna közlésre. Bár az is kétségtelenül igaz, hogy ezeket más temati
kus forráskiadványokban már megjelentették.

Belényi és Sz. Varga a válogatás során a lényegi momentumok megragadására törekedett, 
ezért érdeklődésük homlokterében elsősorban a meghatározó politikai testületek és intézmé
nyek iratai álltak. Ez természetesen érthető és elfogadható szempont, hiszen az itt keletkezett 
iratok révén lehet talán a legrészletesebben bemutatni a változások mechanizmusát, amit még 
a helyi pártiratokból történő válogatás révén lehetett volna még teljesebbé tenni.

A  szerkesztők merítési bázisa lehetett volna valamivel bővebb is, hiszen alig remélhető, 
hogy belátható időn belül akad olyan kiadó, amely nyomtatott vagy elektronikus formában ha
sonló kiadvány megjelentetésére vállalkozna. A  Magyar Országos Levéltárban, a Politikatör
téneti Intézet Archívumában, valamint az egykori Szakszervezeti Levéltárban kétségtelenül szá
mos fontos és érdekes irat található, de biztosra vehető, hogy pusztán ezek alapján nem lehet 
teljes körű áttekintést adni a kérdésről. Nyilvánvalóan nem lett volna szabad figyelmen kívül 
hagyni az úgynevezett szocialista városok — például Ajka, Komló, Kazincbarcika —, a régi és 
az újonnan létesített ipari központok — például Ózd, Salgótarján, Tatabánya, Pécs és Sztálin- 
város (Dunaújváros) —, valamint a hagyományosan nagy múltú ipari üzemek — például a Ganz, 
a Goldberger — vonatkozó dokumentációját, ha nem is a teljesség igényével, de legalább tájé
koztató jelleggel. Az üzemi szintű dokumentumok közlése ebben az esetben azért lett volna 
fontos, mert a politikai döntések reakciói ezen keresztül jobban elérhetők, követhetők, mint 
a politikai intézmények irataiban.

A  forrásközlés módját tekintve látható, hogy Belényi és Sz. Varga többnyire következete
sen ragaszkodott a teljes dokumentum közlésének elvéhez, vagyis csak ott rövidítettek, ahol 
ez tartalmi-technikai szempontból elkerülhetetlen és szükséges volt. A  források közlése mind 
tartalmi, mind pedig formai értelemben korrekt. Az természetesen már egy másik kérdés, hogy 
ezen dokumentumoknak mekkora a valóságos forrásértéke. így például a szindikalizmus ve
szélyével (12. sz. dokumentum, 106. o.), illetve a „szociáldemokratizmus”  jelenségével fog
lalkozó irat (50. sz. dokumentum, 278. o.) esetében — csekélyebb információtartalmuknál fogva
— talán elegendő lett volna a rövidített közlés, míg az életmóddal, -körülményekkel kapcsola
tos dokumentumokat — talán éppen az üzemi iratanyag felhasználásával —, éppen ellenkező
leg, még bővíteni lehetett volna.

Azonban így is számos nagy forrásértékű dokumentumot tartalmaz a kötet, amelyek révén 
a korszakkal kapcsolatos ismereteink pontosabbá, árnyaltabbá válhatnak. Ennek az összeál
lításnak azok a legérdekesebb részei, amelyek tartalmukban teljes egészében megfelelnek a 
szerkesztők által felállított előzetes szempontrendszernek, vagyis elsődlegesen társadalomtör
téneti információkat, adatokat tartalmaznak. Ezeknek az iratoknak a segítségével részletes ké
pet kapunk a magyar munkásság élet- és munkakörülményeiről, a rabmunkáról, a munkaügy 
kriminalizálásáról.

Ugyancsak fontos és rendkívül érdekes részei a válogatásnak a munkahelyi balesetekről 
szóló (44. sz. dokumentum, 254. o.), avagy a három budapesti munkáscsalád fogyasztási szer
kezetét elemző iratok (32. sz. dokumentum, 196. o.), de hasonlóan érdekfeszítő, bár kétség
telenül aránytalanul hosszúnak tűnő forrás — a könyv teljes terjedelmének több mint egytizede
— az üzemi dolgozók szociális és kulturális helyzetét értékelő 1953-as jelentés (62. sz. dokumen
tum, 327—381. o.), a toborzott dolgozók elképesztő élet- és munkakörülményeit bemutató
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(52. sz. dokumentum, 289. o.), illetve a munkás- és az alkalmazotti családok 1956-os létmi
nimumát elemző összeállítás (74. sz. dokumentum, 443. o.). A  még teljesebb áttekintés érde
kében érdemes lett volna megnézni a munkavédelmi vizsgálatoknak, illetve az egyes üzemek 
közegészségügyi felmérésének, valamint a helyi területi szociálpolitikai igazgatásnak a doku
mentációit is.

Mindaz, ami ezekben az iratokban olvasható, nem igényel különösebb kommentárt, nyil
vánvalóvá teszi a korszak politikai gyakorlata és a hétköznapok kiszolgáltatottsága, nyomorú
sága, az általános elszegényedés között feszülő ellentmondásokat, egyértelműen bizonyítja, hogy 
a proletárdiktatúra korai szakaszában az uralkodó osztállyá nyilvánított munkásosztály rosszabb 
körülmények között élt és dolgozott, mint a kor propagandája által nap mint nap kárhoztatott 
Horthy-korszakban.

A  két szerkesztő munkájának eredményeként egy olyan könyv látott napvilágot, amely a 
korszak történeti feldolgozásához és megértéséhez valószínűleg megkerülhetetlen. Remélhe
tőleg egyszer majd kézbe vehetjük — talán éppen ennek a munkának a folytatásaként — a Ká
dár-korszak városi munkásságának világát bemutató dokumentum-összeállítást is.




