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GAZDASÁGI, POLITIKAI VEZETÕI MAGATARTÁSOK
ÉS ÉLETUTAK AZ 1980-AS ÉVEK ELSÕ FELÉBEN
MÁSODLAGOS ELEMZÉS*

Az 1981–1984/85 között az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében végzett vezetõvizsgálat
interjúit a gyorsan változó történelmi események miatt nem dolgoztuk fel, azonban számos rész-
elemzés készült, magam is feljegyzések, tanulmánytöredékek sokaságát készítettem. Az OTKA
által biztosított lehetõséggel élve az interjúkat másodelemzésnek vetettem alá, és sorsparadig-
mákat fogalmaztam meg. Ezek közül mutatok be néhányat, különbözõ metszetekben. A teljes
dolgozat vaskos kötetnyi, itt csak ízelítõt adhatok a kutatásaimat jellemzõ szemléletbõl. Mind-
azonáltal úgy gondolom, hogy ezek a részletek is azt bizonyítják, érdemes volt elõvenni s mai
szemmel elemezni a húsz éve elfekvõ interjúkat, feljegyzéseket.

A KUTATÁSRÓL ÉS ANNAK ÁLTALÁNOS TANULSÁGAIRÓL
A nyolcvanas évek elsõ felében a gazdaság reformjának továbbfejlesztése, elsõsorban a vállalati
önállóság növekedése, a szabályozórendszer normatívabbá válása, a kisvállalkozások, a vezetõi
kiválasztás új módozatainak megjelenése, a vállalati önkormányzati szervek megalakulása stb.
mind olyan tényezõk, amelyek arra utalnak, hogy a gazdasági mechanizmus reformja a vezetés
területén is igen jelentõs változásokat hozott. Hogy ezek a változások elegendõk voltak-e az
ország alapvetõ gazdasági-társadalmi problémáinak megoldásához, az akut nehézségek felszámo-
lásához, s beváltották-e a hozzájuk fûzött reményeket, azt a rendszerváltozás megválaszolta. Tény
azonban, hogy a vezetõk személyének igen nagy jelentõséget tulajdonított a reformmal foglal-
kozó, a reform irányát meghatározó valamennyi állami és politikai szerv és valamennyi kutató.

A gazdaságirányítás átfogó reformjára vonatkozó szakmai és pártdokumentumok már
1965–66-tól (tulajdonképpen már 1957-tõl) kezdõdõen – a központi tervutasításos rendszer
bizonyos elemeket megtartó fölszámolásával párhuzamosan – az emberi tényezõnek (az úgy-
nevezett szocialista országoktól eltérve) lényegesen jelentõsebb szerepet tulajdonítottak, és
vallották, hogy gazdasági sikereket csak megfelelõ vezetõkkel lehet elérni. Vezetõn a (vállalati)
felsõ szinten tevékenykedõket, országos hatáskörû szerveknél a felsõ- és középvezetõket, va-
lamint a gazdálkodó egységek tevékenységét érdemben befolyásoló, különbözõ szinten és
szakterületen dönteni jogosultak körét értjük, vagyis azokat, akiknek érdemi befolyásuk volt
a „dolgok alakulására”.
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Amikor a Gazdaságunk szervezeti rendszere címû kutatás keretében a vezetõi életútvizsgá-
lat tervezéséhez kezdtünk, magunkénak vallottuk azokat a reformgondolatokat, amelyek a ko-
rábbi években – ha nem is maradéktalanul – megvalósultak, illetve úton voltak a megvalósu-
lás felé. Abból indultunk ki, hogy a megváltozott nemzet- és világgazdasági erõtérben, illetve
az állandó változások közepette a gazdasági vezetõk magatartása és gondolkodásmódja is
szükségképpen változik, illetve olyan vezetõk választódnak ki, akik képesek alkalmazkodni
az új körülményekhez. Azzal is tisztában voltunk, hogy egyik napról a másikra, de még egyik
évrõl a másikra sem lehetséges a teljes vezetõi garnitúra kicserélõdése, a vezetõk korábbi
szemléletmódjának megváltozása. A gazdasági változásokkal együtt fejlõdõ, azokhoz foko-
zatosan alkalmazkodó vezetõi magatartás formálódása csak hosszabb folyamat eredménye
lehet, akár oly módon, hogy a már vezetõi poszton dolgozók tanulnak meg alkalmazkodni a
változó körülményekhez, akár úgy, hogy az arra alkalmatlanokat új, fiatal vezetõk váltják fel.
Már a hatvanas évek elején, a „kádári konszolidáció” kezdetekor mind több területen jelentek
meg a káderek helyett a szakemberek, lehetõleg szakkáderek: olyan kvalifikált, vezetésre
alkalmas, saját szakterületükön felkészült személyek, akik politikailag is alkalmasnak bizo-
nyultak, vagyis a gazdasági egységek életébe beleszóló pártbizottságok is elfogadták õket,
ugyanakkor valódi szakemberként mûködtek.

A vezetõi életútvizsgálat nem azt tûzte feladatául, hogy a vezetõi döntések közvetlen motivá-
cióit kutassa, miként azt a legtöbb vezetõkkel foglalkozó kutatás teszi, hanem ennél általáno-
sabb feladatra vállalkozott: meg kívánta ismerni a gazdasági vezetõk életútját, s összefüggést
kívánt keresni a vezetõvé válás, az aktuális vezetõi magatartás és gondolkodásmód, valamint
a vezetõk teljes életútjának alakulása között. Azok a kutatások, amelyek konfliktusokat, vezetõi
döntésszituációkat elemeznek, általában elvonatkoztatnak a döntéshozó múltjától, nevelteté-
sétõl, politikai beállítódásától, attól az úttól, amelyet bejárt, hogy saját akaratából (vagy esetleg
éppen ennek ellenére) vezetõ legyen, és így nem veszik, mert nem is vehetik figyelembe azokat
a tapasztalatokat, magán- és közéleti sorsfordulókat, amelyek az aktuális döntés meghozata-
lánál befolyásolták.

Kutatásunk vállalt és választott módszere történeti és gazdaságszociológiai, a kérdésfelte-
vések, az értelmezések a szociológia felõl közelítik a gazdasági jellegû problémákat is. Két
dolgot azonban már itt, elöljáróban le kell szögeznünk. Az egyik, hogy – gazdasági vezetõkrõl
lévén szó – a közgazdasági kategóriák, a gazdasággal kapcsolatos nézetek, nézetrendszerek
koherensen beépültek a kutatás kategóriarendszerébe, a szociológiai jelenségeket, amennyi-
ben azoknak van gazdasági derivátuma, közgazdasági oldalról is elemeztük. A másik, hogy a
szociológiától nem távolodtunk el, s bár a gazdasági vonatkozásokat kiemelten kezeltük, egy-
ben szociológiai értelmezésükre is törekedtünk. A vezetõk gazdasági szervezetben betöltött
szerepe ugyanis csak gazdasági jellegû ismérvek alapján nem lenne értelmezhetõ. A gazdasági
vezetõ is olyan ember, aki – függetlenül a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepétõl,
szerepeitõl – nem képes elvonatkoztatni a személyiségének szerves részét képezõ értékektõl,
érdekektõl, beállítódásoktól, amelyek sokszor a vezetõi szerepnél is alapvetõbben határozzák
meg magatartását.

Végül is 1981 és 1984 között a termelés és az irányítás különbözõ területein tevékenyke-
dõ 156 vezetõvel készült magnetofonos életútinterjú, egyenként átlagosan 150–160 gépelt
oldal terjedelemben (ami két-, három, négyszeri beszélgetést, hét-nyolc órányi hangfelvételt
jelent).1 A vizsgált területek: az állami és a szövetkezeti ipar, az építõipar, a mezõgazdaság
(szövetkezetek és állami gazdaságok), a bel- és külkereskedelem, a szolgáltatások, valamint
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1 Az interjúk megtalálhatók az 1956-os Intézet Oral History Archívumában.
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ezen területek állami irányító szervei. Megkerestük a funkcionális tárcák, illetve országos
jellegû intézmények, valamint a MNB vezetõit is. Néhány interjú készült a tanácsi (területi)
gazdaságirányítás vezetõivel, illetve olyan volt pártfunkcionáriussal, akinek tevékenysége
szorosan kapcsolódott egy területhez, illetve aki pártfunkcionáriusként jelentõs szerepet játszott
az adott terület gazdasági életének alakításában.

Az interjúalanyokat biztosítottuk a teljes anonimitásról s arról, hogy az interjúkban elhang-
zott információkat csak oly módon tesszük közzé, hogy az idézett részletekbõl az adatközlõ
személyére ne lehessen következtetni. Nem egy-egy konkrét személy minõsítése volt a célunk,
hanem a konkrét esetbõl általánosítható érvényû következtetést kívántunk levonni. A megkér-
dezettek köre kvantitatív értelemben nem reprezentatív, de a kvalitatív reprezentáció felté-
teleit – mivel minden fontos típus megtalálható benne – kielégíti.

A kutatás célja csak bizonyos irányban tette lehetõvé és szükségessé az anyag feltárását,
azonban alkalmaztunk egy olyan információkinyerési módszert is, amely a szûkebb cél és a
tágabb felhasználás között hidat teremtett. Ez pedig a névmutató. Minden interjúhoz névmu-
tatót készítettünk, s az egyes névmutatókat összesítettük – az így létrejött mintegy hét-nyolc
ezer tételbõl álló nagy (összesített) névmutató felhasználásával több irányból is közelíthetünk
az egyébként nehezen kezelhetõ anyaghoz. Egyrészt a nevek segítségével egy meghatározott
szakterület és történelmi periódus viszonylag könnyen elérhetõ, másrészt egy-egy interjú név-
mutatója csupán a nevek említése alapján is eligazít bennünket abban a kérdésben, hogy a
meginterjúvolt vezetõ milyen közegben (networkben) élte le az életét.

A GAZDASÁGI VEZETÕK NÉZETEI, VÉLEMÉNYEI A GAZDASÁGRÓL,
A GAZDASÁGPOLITIKÁRÓL, A GAZDASÁGI REFORMRÓL
Arra a kérdésre, hogy miért éppen úgy gondolkodnak és cselekednek az egyes emberek, sok-
féle választ próbált adni a társadalomtudomány. Elsõnek azt kell vizsgálnunk, hogy mi történik,
csak azután, hogy hogyan, s csupán a legvégsõ fázisban kísérelhetünk meg a miért kérdésre
választ adni, vagyis a történelmi, társadalmi és persze a személyes okokat feltárni. Nem hihet-
jük azonban, hogy a jelenség puszta regisztrálása egyszerû feladat lenne, mert akár a gazda-
sági élet komplex cselekvéseit kívánjuk megismerni, akár a mögöttük álló embert, mindig
beleütközünk az érdekek által emelt falba, amely – függetlenül attól, hogy a piacos gazdaság
mûködését kívánjuk-e megismerni, vagy a szigorú tervutasításos rendszerét – visszapattint
minden nem kívánatos érdeklõdõt, aki sérti (sértené) a beavatottnak vélt személy cselekvési
lehetõségeit, megzavarja (megzavarná) taktikáját és stratégiáját. (A rendszerváltás óta eltelt
másfél évtized azt bizonyítja, hogy a nyolcvanas évek elején sokkal nyitottabbak voltak a gaz-
dasági élet vezetõ aktorai, mint napjainkban. Akkor még a legrejtõzködõbb vezetõ is több
információt adott életérõl és munkájáról, mint ma a legnyitottabb.)

Azok a gazdasági vezetõk, akik körében vizsgálatokat folytattunk, tíz, húsz, harminc vagy
még több éve dolgoztak, s felelõs vagy kevésbé felelõs posztot töltöttek be a gazdasági, illetve
a politikai hierarchiában.

Mint szervezetbe illeszkedõ személyek, akiknek érdekei nagymértékben egybeestek bizo-
nyos termelõi, igen sok esetben még magasabb szintû (tárca, területi) érdekekkel, gondolko-
dásukban, véleményeikben természetszerûen óvatosak voltak, és a szervezet érdekeinek
hangoztatásával, a szervezet „szócsöveiként” gyakran igyekeztek kitérni az érdemi válasz-
adás elõl. Ha valaki összeköti a sorsát valamely szervezettel (intézménnyel), akkor egziszten-
ciáját is annak sikerességétõl teszi függõvé, s ha „leleplezné” kenyéradó gazdáját, saját
magát is – jogosan – veszélyben érezhetné. Számolhattunk viszont azzal is, hogy csak kevesen
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képesek sok órán keresztül következetesen saját véleményüktõl eltérõ, gyakran azzal ellen-
tétes nézetet képviselni. A közlési kényszer kinyilvánítása, az önálló vagy legalábbis annak
szánt vélemény, a személyes én, egy „önkép” kialakítása elemi igénye minden embernek.
S ha ennek nincsenek közvetlen politikai, erkölcsi, gazdasági stb. veszélyei, akkor a szer-
vezeti ember a szervezet által sugallt hivatalos vagy hivatalosnak vélt véleménye mellett
(gyakran helyette) szívesen közli személyes véleményét, különösen, ha ezt személyes sor-
sába beágyazva mondhatja el.

Gazdasági vezetõk nyilatkozatainak elemzésekor föl kell figyelnünk arra, hogy a nyilvá-
nosság szintjétõl függõen változik azok személyessége és személyes igazsága. Elegendõ össze-
vetni a nekünk adott interjúkat a lényegében azonos idõben például a Heti Világgazdaságban
megjelent megnyilvánulásaikkal, hogy lássuk a különbséget a „véleményben”. Ezzel nem azt
állítjuk, hogy egy hetilapnak adott interjúban a vezetõ nem mond igazat, de más szintû az
az igazság, amelyet sok tízezer példányban nyomtatnak ki, mint az, amely szigorúan kutatási
célokra hangzik el. Az általunk megkérdezettek közül a kutatás idõszakában számosan nyi-
latkoztak heti- és napilapoknak, a televíziónak és a rádiónak, s ha ezeket a nyilatkozatokat
összevetjük az interjúk vonatkozó részleteivel, azt tapasztalhatjuk, hogy ellentmondás
ugyan többnyire nincs a két szöveg tartalma között, de az analízis és kritika mélysége és
fõleg ereje erõsen a kutatás számára adott interjú javára billenti az „igazságmérleg” nyel-
vét. Továbbá: ami tabu a nyilvánosság számára, az nem tabu a kutatás számára. Jelentõs
különbség van a két nyilatkozattípus között a személyesség szintjében is. Az általunk készí-
tett interjúk légköre más, a kérdezõ és a megkérdezett között nagyon sok esetben bensõsé-
gessé vált a kapcsolat, ezért olyan problémákat is megvitathattak, amelyek nem bírták volna
el a sajtónyilvánosságot.

Ha eddig azt hangsúlyoztuk, hogy a szervezet meghatározó, de legalábbis nagyon jelentõs
hatással van a vezetõkre, a vezetõk nézeteire, azok alakulására, akkor most a másik, a néze-
teket befolyásoló, a nézetek kialakulásában fontos szerepet játszó tényezõre kell felhívnunk a
figyelmet. Ez pedig a személyes sors.

Egyazon történelmi, társadalmi vagy politikai jelenség megítélésében jelentõs különbségek
tapasztalhatók az emberek között. S mert a vezetõi magatartást együttesen alakítja szervezet,
politika és magánéleti elõzmények bonyolultan összefonódó sorozata, a szervezeti elkötele-
zettségen túl nagy figyelmet kell szentelnünk annak az útnak, amelyet a vezetõ megtett, amíg
aktuális posztjára eljutott. Kutatásunk azért is választotta tárgyául (és címéül) a vezetõi élet-
útvizsgálatot, mert hangsúlyozni kívántuk, hogy az egyéni sors és az átélt történelem (vagyis
a különbözõ szervezeteknél különbözõ történelmi kondíciók között eltöltött idõszak) együtte-
sen alakították ki a vezetõk nézetrendszerét, világlátását, gazdasági-politikai beállítódását,
jelenkori történésekre adott válaszait.

Az életút – magából a fogalomból következõen – folyamatot jelent. Olyan folyamatot, amely
térben és idõben zajlik, s amelynek még nincs vége, még lehetséges emelkedés és bukás, még
lehetséges annak tudatos befolyásolása. A kutatás lefolytatásakor legidõsebb (70 éven túli, de
még állásban lévõ) generáció tagjai a világgazdasági válságtól és a feudálkapitalista harmincas
évektõl kezdve a háborús konjunktúrán és a világháborún át a rövid koalíciós (demokratikus)
korszakot, majd az ötvenes éveket, 1956-ot, az 56 utáni represszió, a várakozás idõszakát, a
68-as reform elõkészítését, majd magát a reformot és annak megtorpanását, a hetvenes évek ele-
jén kezdõdõ világgazdasági válságot, annak késleltetett hazai „begyûrûzését”, a kései reagálást,
a vizsgálat idején is tartó válságot, és a válságból való kijutás reményében a reform felélesztését
is átélhették. De a legtöbb esetben azok is állást foglaltak a történtekkel kapcsolatban, akik élet-
korukból következõen e politikai-gazdaságtörténeti folyamatnak csak egyes szakaszait élték át.
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A megkeresett vezetõk zöme a kutatás idején az ötvenes éveit taposta, tehát már aktív volt
a kemény tervutasításos rendszerben, átélte a 68-as reformtörekvések idejét s az azt követõ
korszakokat.

A kevés negyvenes éveiben járó vezetõ számára is személyes élmény volt a 68-as reform,
s már felnõtt fejjel élhették át (a legfiatalabbak még az egyetemen) a reform körüli vitákat,
sokan közülük középvezetõként tevékenykedtek a korábbi másfél évtizedben, s mert benne
éltek a gazdaságban, reagálniuk kellett a jelenségekre, vagy ha nem reagáltak, akkor ez volt
a válaszuk. S az interjú során állást kellett foglalniuk a mechanizmus reformjával kapcso-
latban (is).

Az életkori megoszlás igen szórt, a vélemények, a gazdaságról, politikáról alkotott nézetek
ezért is nagyon sokszínûek.

Sokszínûek, mert két tényezõcsoport (a személyes élmények és a véleményt befolyásoló
szervezeti és politikai érdekek) egymásra szuperponálódó hatásai – az egyéni személyiség-
jegyekkel kiegészítve – eleve nagyszámú variáns létezését feltételezik. A vezetõk nézetei között
nagyon nehéz volt „rendet” teremteni, olyan releváns csoportokat kialakítani, amelyek – túl
a pillanatnyi értelmezési igényeken – mélyebb összefüggések feltárását is lehetõvé tették.
Szinte minden egyes vezetõi sors egyedi, nagyon nehéz két hasonlót találni. A kutató felada-
ta azonban, hogy a nehezen áttekinthetõ, nagyon bonyolult szövevényben is meglelje azokat
az általánosítható, típusba sorolható elemeket, amelyek elemzése során tágabb érvényességû
igazságok kimondására is vállalkozhat. Ez azonban még csak a tények pozitivista leírása lenne.
Vállalnunk kellett az okok feltárását, a miért kérdésre is feleletet kell adnunk.

Arra a kérdésre kívánunk tehát választ adni, kik csinálták nyolcvanas évek elejének magyar
gazdaságát, s hogyan gondolkoztak. De arra is választ kívánunk adni, miért gondolkodtak éppen
úgy. Léteznek-e egyáltalán olyan tényezõk, amelyek hosszú távon befolyásolják, illetve meg-
határozzák a vezetõk gondolkodásmódját?

Közösnek tekinthetõ a megkérdezett vezetõkben a hatalomhoz való lényegében azonos
viszonyuk. Legitimként fogadták el a létezõ szocializmust, ebbõl eredeztetve státusukat szintén
legitimnek tartották, s a hatalmi hierarchiába való beépültségüket tekintették „normális”
állapotnak – még ha e hierarchiára vonatkozó kritikával is találkozhatunk. Kontesztálás,
ellenzékiség, a szocializmus alapelveinek megkérdõjelezése nem jellemzõ rájuk, a kritizált rész-
jelenségekkel kapcsolatban is bíznak abban, hogy a fejlõdés megoldja a problémákat. Az általuk
átélt történelem (magántörténelmük és a „nagy történelem”) már pusztán az életkori különb-
ségek miatt is alapvetõen különbözik. S e különbözõség akkor válik igazán szembetûnõvé, ha
felfigyelünk arra, hogy a vezetõvé válás formális és informális (hol deklarált, hol csak némán
alkalmazott) feltételei (csupán az 1950–84 közötti idõszakban is) milyen mértékben változtak.
Késõbb erre még visszatérünk, most csak a két szélsõséget említjük meg, a spektrum széles-
ségének érzékeltetésére.

Az egyik: külkereskedelmi vezérigazgatóként nyugdíjba vonult, illegális kommunista múltú,
hetvenéves interjúalanyunk négy polgárit, majd „vörös akadémiát” végzett, s élete során dol-
gozott a rendõrségnél, külügyi és külkereskedelmi szolgálatban bel- és külföldön, s itthon
több külkereskedelmi vállalatot igazgatott.

A másik: negyvenes éveinek elején járó, az egyetem nappali tagozatán végzett, majd hiva-
talnokként elhelyezkedõ, s a hierarchiában lépésrõl lépésre gyorsan emelkedõ, ugyancsak
külkereskedelmi vezérigazgatói székben ülõ menedzser, aki az elõbbi vezetõ egyik korábbi
funkcióját tölti be, a szakismereteket (a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen közgazdasági
ismereteket és a nyelvtudást) békés körülmények között, az iskolában szerezte meg, s kine-
vezésénél a közvetlen politikának, a korábbi érdemeknek semmi szerepe nem volt. Nézeteikben
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mégis meglepõen sok a közös vonás, de ugyanilyen fontos, hogy cselekvési stratégiájuk, ve-
zetõi gyakorlatuk, rutincselekvéseik mégis alapvetõen eltérnek.

A vizsgált idõszakban egyre több fiatal került magas pozícióba, kinevezésüknél már nö-
vekvõ szerepe volt a szaktudásnak, a szakterületen végzett bizonyító erejû munkának, s csak
akkor vált fontossá a politikai megítélés, ha két azonos jelölt esetében a szakszerûségi krité-
riumok nagyjából egyformán kielégültek. Ha két lényegében azonos felkészültségû, azonosan
alkalmas vezetõjelölt között kellett választani, az került elõtérbe, aki korábban nagyobb poli-
tikai aktivitást fejtett ki, többet szerepelt a döntésekben részt vevõ illetékes pártszerveknél.
(Voltak persze eltérések, de alapvetõ tendenciának ezt tarthattuk a nyolcvanas évek elején.
Vagyis egyre kevesebb volt a csak pártkatona és egyre több az iskolázott szakember, akik
persze – többnyire látványosan – letették a voksukat a rendszer mellett, igyekeztek mindent
megtenni annak érdekében, hogy bizonyítsák hûségüket az MSZMP-hez.)

Ha azonban tudomásul vesszük, hogy létezett egy szelekciós mechanizmus, amelyben a
politikának meghatározó szerepe volt, akkor nem tekinthetjük karrieristának (pejoratív érte-
lemben!) azt, aki alkalmazkodott. S mert ez az alkalmazkodás a középszintû menedzsereknél
igen gyakran formális feltételek kielégítését jelentette csupán (más a helyzet a felsõbb szin-
tû vezetõknél!), volt olyan vezetõ, aki a hivatalos nézetek hangoztatása mellett progresszív
szerepet töltött be saját pozíciójában, s olyan is, aki ugyanezeket a nézeteket hangoztatva a
reform megújulása ellen tevékenykedett.

A korábbi években még nagy számban létezõ funkcionárius-vezetõk egy része is képes volt
felzárkózni a reform mellé. És ha kettéválasztjuk is gondolkodásukban a mindennapi reform-
gyakorlatot és a reformhoz való hûséget, valamint a korábban õket egyedül vezérlõ hitet a
pártban, attól, hogy a reformhoz csatlakoztak, ezekben a vezetõkben megtörtént a szintézis,
amelynek eredményeképpen a korábbi funkcionáriusok közül is sokan megpróbáltak prog-
resszív menedzserré válni. Ezekben az esetekben a funkciót betöltõ ember és a megváltozott
szerep azonosulása anélkül történt meg, hogy a szerepet hordozó ember hite megingott volna a
korábbi szerepet elõíró ideológiában. De ennek a racionális magatartásnak a kialakulásához
olyan személyiségbázis kellett, amellyel nem sok funkcionárius rendelkezett. A korábbi tör-
ténelmi korszakok funkcionárius vezetõi csak nehezen voltak képesek átváltani egy kevésbé
direkten politizáló vezetés igényeinek kielégítésére és a közgazdasági szempontok (a piac,
az értékviszonyok, a verseny) szakszerû érvényesítésére. S akik nem voltak képesek váltani,
azokat a gazdaságnak mint visszahúzó ballasztot kellett hordoznia, mert a politikai praxis nem
tette lehetõvé minden konzervatív nézetû gazdasági funkcionárius azonnali eltávolítását a
vezetésbõl (s a megfelelõ utánpótlás sem volt biztosítva). A természetes elöregedés azonban
visszafordíthatatlan folyamat, s bár nem állíthatjuk, hogy a fiatalabb vezetõk mind elkötelezték
magukat a reform mellett s hogy nézeteik progresszívak voltak, és felkészültségük sem ha-
gyott kívánnivalót maga után, de a funkcionárius típusú vezetõk utáni generációk pusztán a
korkülönbség s az átélt élmények különbözõsége miatt is sokkal rugalmasabb gondolkodású-
ak, sokkal gyorsabban képesek a változásokhoz igazodni, már csak azért is, mert számukra
ismeretlen az idõsebb generációkat jellemzõ erõs átideologizáltság, indoktrináció. S ismeret-
lenek számukra azok a félelmek/retorziók is, amelyekkel az idõsebb generáció tagjainak ko-
rábban számolniuk kellett, amelyeket életvezetési stratégiájukba be kellett építeniük, s ame-
lyek olyannyira szervültek, hogy a megváltozott külsõ feltételek nem voltak képesek a rossz
beidegzõdéseket megszüntetni.

A legfiatalabb (negyvenes) és legidõsebb (hetvenes) generációbeli vezetõk gondolkodás-
módbeli különbségének másik oka, hogy a gyermek- és ifjúkori közegben, az iskolai és csa-
ládi élményekben szinte semmi közös nincs. A kutatás idején már a nagy NÉKOSZ-generáció

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK 121

GA
ZD
AS
ÁG
I, 
PO
LI
TI
KA
I V
EZ
ET
ÕI
 M
AG
AT
AR
TÁ
SO
K 
ÉS
 É
LE
TU
TA
K 
AZ
 1
98
0-
AS
 É
VE
K 
EL
SÕ
 F
EL
ÉB
EN

05koz.qxd  11/20/2004  7:24 PM  Page 121



is a nyugdíjkorhatár felé járt, az utánuk következõk pedig már egészen más élményeket kap-
tak. Gondolkozhatunk azon, hogy a személyi kultusz évei és 1956 mit jelentettek, milyen
irányban befolyásolták azokat, akik átélték, de az „ötvenes évek” kiszolgáltatottsága nem
azonos a Horthy-rendszerbeli kiszolgáltatottsággal, az ötvenes évek nyomora nem azonos a
harmincas évek falusi nyomorával, az ötvenes évek iskolai élményei nem azonosak a tovább-
tanulás harmincas évekbeli lehetetlenségével, s 56 megrázkódtatása sem azonos a második
világháborúéval.

Hitek és hitek elvesztése másképp jelenik meg a negyvenes-ötvenes éveikben járóknál,
mint az idõsebbeknél. A funkcionárius vezetõ hite kikezdhetetlen volt és többnyire az is maradt,
s bár a történelem (s a párt hivatalos vonala is) túllépett ezen a hiten (amely nagyon sok utópista
és irracionális elemet tartalmazott), a funkcionárius a korábban sokszorosan megerõsített
küldetéstudatát nem tudta, de nem is akarta feladni, mert ezzel saját identitását tette volna
kérdésessé. Ez a küldetéstudat nemcsak célkitûzésének grandiózus voltában, hanem az egyé-
nekre ható intenzitásában is méltán vetekszik a történelem legnagyobb messianisztikus áram-
lataival, sõt – ha eltekintünk a viszonylag rövid idõtartamtól – gyakran felül is múlja õket.

Csoda-e hát, ha ennek a küldetéstudatnak a hordozója inkább fordult a napi gyakorlat ellen,
mintsem hitét adta volna fel: különösen, mert úgy érezte, hitében árulták el, korábbi ideáit
tették semmissé, amikor a nagy jelszavak sikertelen aprópénzre váltása után egy sikeres pá-
lyára kísérelték meg vezérelni a gazdaságot. Igaz, nem sikerült megteremteni az ellentmon-
dásoktól mentes, ideális szocialista társadalmat – hihette joggal a funkcionárius vezetõ! –,
de a végsõ célhoz vezetõ korábbi úton bekövetkezett éles fordulatot mégis árulásnak érezhette,
s érezte is nagyon sok közülük még a kutatás idején, a nyolcvanas évek elején is.

Az már a történelem tragikomédiája, hogy ezeknek a vezetõknek egy része könnyebben
emésztette meg a koncepciós perek leleplezését, a sztálini korszak véres diktatúráját, az ab-
szolút és relatív elnyomorodás tézisének megsemmisülését, mint azt a csekélyke (legalábbis
ezekhez mérten csekélyke) változást, amely a gazdaságban a 68-as reform kapcsán bekövet-
kezett, illetve amelynek be kellett volna következnie. Különösen tanulságos számunkra, hogy
azok az öreg funkcionáriusok viszont, akik képesek voltak alkalmazkodni a megváltozott gaz-
dasági körülményekhez, mennyire toleránsak az ötvenes évek tragikusnak minõsített gazda-
ságpolitikájával szemben.

Ugyanakkor azonban a legidõsebb korcsoportba tartozó (tehát hetvenes éveikben járó, vagyis
a nyugdíjkorhatáron jóval túl lévõ) vezetõk, akik megmaradtak aktívnak vagy „félaktívnak”
(vagyis nyugdíjban voltak ugyan, de még teljes munkaidõben dolgoztak, s viszonylag fontos posz-
tot töltöttek be), vagy alkalmazkodóképességük következtében, vagy azért, mert már korábban
is a liberálisabb gazdaság mellett kötelezték el magukat, nagyrészt a reform mellett álltak. Talán
ez (is) volt az oka pályán maradásuknak, hiszen a másik oldalon tapasztalhatjuk, hogy hatvan-
éves korukban nyugdíjba küldtek életerõs vezetõket, mert személyükben gátolták a gazdaság
megújhodását, a reform kibontakoztatását.

Az életkor tehát jelent(het) választóvonalat a vezetõk gondolkodásmódjában, de nem ez a
legjelentõsebb differenciáló tényezõ.

A CSOPORTOSÍTÁS MÓDSZERE
Amíg eljutottunk az alaptípusokhoz, meg kellett ismernünk valamennyi vezetõ gondolkodás-
módját, nézeteit. S e nézetek csak ritkán fogalmazódtak meg explicit formában, s még ritkáb-
ban képviseltek koherens egészet. A vezetõk – beosztásuktól, iskolázottságuktól, s legfõképp
a vezetõi gyakorlatuk kívánta szükséglettõl vezérelve – csak a gazdaságpolitika, az elmélet

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK122

KO
ZÁ
K 
GY
UL
A

05koz.qxd  11/20/2004  7:24 PM  Page 122



azon területeire fordítottak komoly, többé-kevésbé megalapozott figyelmet, amelyekre a min-
dennapok során feltétlen szükségük volt. Amikor tehát a továbbiakban valamely típusba sorol-
tuk õket, akkor azt igen alapos megfontolás után tettük. Ezzel azonban elkerülhetõ a kérdõ-
íves módszernél vagy a különbözõ közvélemény-kutatásoknál szükségszerûen megjelenõ hiba,
az, hogy a viszonylag egyszerû kódolhatóság érdekében lemondanak a válaszok differenciált-
ságáról, s gyakran még sugalmazzák is a választ.

Amikor valamely vezetõt besoroltunk, az egész életpályát, a vezetõi életút lépcsõit, a konkrét
döntéseket, a részvéleményeket stb. is figyelembe vettük, s nem hagyatkoztunk kizárólag az
e tárgykörbeli megnyilvánulásokra. Amikor tehát a vezetõi magatartás különbözõ csoportjai-
ról szó esik, akkor mindig a teljes munkaélete áll elõttünk, s ennek az életnek az eseményei,
fordulatai, az ezekhez fûzött kommentárok együttesen adják az alapot a besoroláshoz.

Vannak olyan szociológiailag megragadható tényezõk a gazdasági vezetõk életében,
amelyek lényegesen befolyásolták a gazdasággal kapcsolatos nézeteiket, közgazdasági gon-
dolkodásukat, a gazdasági reformhoz való viszonyukat, és megalapozták gazdaságvezetõi
magatartásukat.

A szociológiai ismérvek és a gazdasági gondolkodás közötti kapcsolat sokszor evidens,
közhelyszerû eredményhez vezet. Azonban vannak evidenciák, amelyek „bejönnek” és bizo-
nyíthatók, s vannak, amelyek egyáltalán nem érvényesülnek, s ilyenkor feladatunk a további
oknyomozás.

Kézenfekvõ összefüggést „kellene” mutatnia az iskolai végzettség és a reformnézetek kap-
csolatának: az lenne „logikus”, ha magasabb végzettséghez, egyetemi oklevélhez „reformis-
tább” nézetek kapcsolódnának, de nem így van. A felsõfokú és az alacsonyabb végzettségû-
ek között nagyjából egyformán oszlanak meg (az általunk) hét csoportba sorolt vezetõk. Más
a helyzet azonban, ha az oklevél szakiránya, azaz a szakképzettség szerint vizsgáljuk ugyan-
ezt: a mûszaki egyetemet végzettek, a mérnökök között alacsonyabb, a közgazdasági egyete-
men, a különbözõ tudományegyetemi karokon végzettek között viszont magasabb a reformnak
elkötelezett vezetõk aránya (a „humán” végzettségûek közel fele, a mérnökök csak alig több
mint negyede feltétlen híve a reformnak). Evidencia? Természetesen: az (is). A mûegyeteme-
ken az 1945 utáni évtizedekben a mérnöki ismeretek mellett kevés figyelmet fordítottak a
majdani vezetõk gazdaság- és társadalompolitikai/társadalomtudományi képzésére. Évtizede-
ken át elhanyagolták az ilyen irányú oktatást, a társadalomtudományi tárgyakat a politikai
gazdaságtannak a gazdasági valóságtól távol álló, a marxizmus leegyszerûsített, gyakran ér-
vényüket vesztett tantételei helyettesítették, és a mérnök, kikerülve a gyakorlati életbe, csak
nehezen – és felkészületlensége folytán olykor egyáltalán nem – tudta megtanulni vagy meg-
érteni a gazdaság mûködésének bonyolult belsõ törvényeit, a terv és a piac ellentmondások-
kal terhes kapcsolatát és legfõképpen azt, hogy a vállalat jövõjét megszabó gazdasági terveket
az íróasztalok mellett másképpen kell kialakítani, mint a mûszaki terveket.

Ehhez az általánossághoz természetesen hozzájárul az is, hogy a gazdasági reform – elsõ-
sorban a Közgazdaságtudományi Egyetemen – már a hatvanas évek közepétõl az oktatás, a
tananyag szerves része volt, s ha nem is egyértelmûen és konfliktusmentesen, de minden itt
végzett hallgatónak meg kellett ismerkednie a reform alapvetõ elveivel, sõt az ezzel kap-
csolatos vitákkal is. A közgazdasági egyetem nem volt ugyan a reform bástyája, de annak szel-
leme a korábbi két évtizedben alaposan átjárta a falait. Nem így a mûegyetemeken.

A 156 interjú alapján végeredményben hét csoportot alakítottunk ki. Mi magunk is úgy
ítéljük meg, hogy ez a hét csoport egyszerre sok is, kevés is. Sok, mert alapvetõen háromféle
magatartás, beállítódás jellemzi a nyolcvanas évek vezetõit (reformpártiság, közömbösség,
reformellenesség), kevés azonban, mert ennek a három alapmagatartásnak igen sok árnyalatát
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ismerhettük meg, s még a két szélsõ csoportba is (reformpárti, reformellenes) különbözõ fo-
kozatok tartozhatnak. Mielõtt a hét csoportot ismertetnénk, el kell mondanunk, hogy e cso-
portok kialakításához induktív úton jutottunk el. Természetesen volt munkahipotézisünk, volt
elképzelésünk arról, milyen gondolkodási típusok lehetnek jelen a vezetõk körében, de igye-
keztünk egyenként elemezni a megkérdezetteket, s ennek alapján kialakítani a csoportokat.

REFORMPÁRTIAK

Ez a csoport mind a mi vizsgálataink, mind a szakirodalom alapján igen népes és sokszínû.
Tagjai a legegyszerûbben úgy jellemezhetõk, hogy õk maguk a reform, õk csinálják a refor-
mot. Készült interjú olyan magas beosztású állami hivatalnokkal, akit mint tudóst és gyakor-
lati közgazdász-politikust egyaránt ismer a közvélemény, aki a reformnak mind az elméleti,
mind a gyakorlati megvalósításában meghatározó szerepet vállalt. Õt a reformközgazdászok
alcsoportjába sorolhatjuk. 

A reformpártiak másik markáns alcsoportja az ipari vezetõk radikális reformerekként jelle-
mezhetõ köre. A radikális reformerek nem alkotnak homogén csoportot, mert nem feltétlenül
jellemzõ rájuk, hogy elméletileg is felkészültek, azonban ez nem jelenti azt, hogy a reform lé-
nyegét, a gazdasági fejlõdés fõbb emelõit ne értenék, s ne aszerint járnának el mindenna-
pi gyakorlatukban. A radikális reformer politikai szerepe, súlya attól függ, milyen szinten tevé-
kenykedik a hierarchiában. Nyilvánvaló, hogy a felsõ vezetésben a radikális – vagy enyhítsük:
elkötelezett – reformer sokkal többet tud ügyének használni, mint az, aki egy vidéki szövetke-
zet élén áll. Ugyanakkor azonban nem tartjuk kisebb súlyúnak azt a gazdasági vezetõt, aki a
saját szûkebb szakterületén a reform szellemében dolgozik, hiszen a reform gyakorlati megva-
lósítása csak akkor képzelhetõ el, ha képviselõi valamennyi szinten jelen vannak.

A reformpártiak között találhatunk olyanokat is, akik bizonyos fenntartásokkal azok, akik
csak annyit kívánnak a reformból, amennyi szûkebb érdekeiknek megfelel. Ezek az óvatos
vagy mérsékelt reformerek, illetve fenntartással reformpártiak. Ezek egy csoportjához tartozik
a pragmatikus reformer, illetve szakterülethez kötve: a pénzügyi reformer. Általában is különb-
séget kell tennünk azok között, akik magas szintû tudatossággal állnak ki a reform mellett,
illetve akik nem elméleti alapon közelítenek a problémához, hanem a mindennapi gyakorlat
vezeti, vezette el õket a reform támogatói közé.

Bár önálló csoportot alkot, lényegében a reformerek egyik alcsoportja is lehetne: az agrár-
reformer. Önálló csoportként történõ kezelésüket az indokolja, hogy az agrárszférában tevé-
kenykedõk karakterisztikusan eltérnek az összes többi ágazati és funkcionális szerv vezetõitõl.
Ennek történelmi okait könnyû felismerni.

A mechanizmus 1957-es (hamar megbicsaklott), illetve 1968-as reformja után a magyar
mezõgazdaságban kialakult egy progresszív szemlélet, s ez nagyon széles bázist szerzett ma-
gának, meghatározta, pozitívan befolyásolta a mezõgazdaság vezetõinek szemléletét (a legfel-
sõbb szinttõl a téeszelnökig, s még lejjebb). Az agrárszektorban tevékenykedõ vezetõk között
(22 fõ) nem találkoztunk reformellenes gondolatokkal! A mechanizmusreform itt gyökerezett
meg a legerõsebben, s e területen a vezetõi kontinuitás is biztosítottnak látszott. Ez azonban
visszamenõleg nem menti a mezõgazdaság szocialista átszervezésekor elkövetett hibákat,
visszaéléseket (mert ezekrõl is szép számú példát kaptunk az interjúkban, olyanoktól, akik
maguk is részt vettek a második – kevésbé erõszakos – téeszesítésben, s akik ma már elítélik
akkori tevékenységüket s azokat az elveket, amelyek jegyében akkor cselekedtek), sokkal
inkább arra figyelmeztet bennünket, hogy más módszerekkel, a fokozatosság és az önkéntesség
szigorúbb betartásával talán még elõbbre juthattunk volna.
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KÖZÖMBÖSEK

A reformpártiak és a reformellenesek között elhelyezkedõ köztes nézetek képviselõi nem ké-
peznek homogén alcsoportot. Az egyik „középutas” csoport a tisztviselõké, azoké, akiknek
nincs karakterisztikus véleményük a gazdaság egészérõl, teszik, ami a hivatali kötelességük
(vagy amit annak vélnek), felkészültségük és fõleg belsõ késztetésük sincs arra, hogy a reform-
mal kapcsolatban állást foglaljanak. Ezek régi típusú fõkönyvelõk, akik azt tekintik felada-
tuknak, hogy a rendeletek útvesztõiben eligazodjanak, a pénzügy és számvitel területén rendet
tartsanak, s nem is érzik magukat feljogosítva arra, hogy véleményük legyen. Fõ jellemzõjük
a passzivitás: sem a reform ellen, sem mellette nem fejtenek ki propagandát, a reformtörek-
véseket különösen akkor nem kedvelik, ha azok többletmunkát rónak rájuk. A rendszerválto-
zás után a különbözõ kft.-k, bt.-k s egyéb gazdasági szervezetek könyvelését végzõ cégek
„állománya” ugyanezt a nézetet képviseli: el kell végezni a vállalt munkát, a megbízó számára
a törvény által szabott játéktéren belül a legjobb kondíciókat kell biztosítani.

Hasonló típus a technokratáké, de míg az elõbbiek zöme közgazdász végzettségû, addig ez
utóbbiak a mérnökök között találhatók nagyobb számban. A technokratákat önmagában az, hogy
technokrata nézeteket vallanak, még nem minõsíti. A technokraták egy csoportja (az, amelyik
felismerte, hogy a mûszaki elképzelések megvalósításának emelõje, segítõje lehet a gazdasági
mechanizmus fejlõdése) reformpárti, egy másik csoportja, amelyik megszokta, hogy gazdasági
megfontolások nélkül lehet a mûszaki fejlesztéseket megvalósítani, lehet technokrata ellenre-
former, míg a harmadik csoport, amelyik apolitikusságával tûnik ki, nem foglal állást a gazda-
sági kérdésekkel kapcsolatban. Õket csak a mûszaki kérdések érdeklik, ezért jogos, hogy kü-
lön csoportként kezeljük, miként a tisztviselõket, az alkalmazkodókat. De szemben a tisztvise-
lõkkel, õk nem az adminisztráció, a szabályozók által behatárolt területen tevékenykedtek,
s azt hitték, kivonhatják magukat a gazdaság egészének hatásai alól, nézeteiket ezért szigo-
rúan a technikai kérdésekre, a mûszaki problémákra koncentrálták, elhatárolódtak a gazdasági
kérdésektõl, s amikor technokratáknak nevezzük õket, akkor a fogalmat eredeti értelmében
használjuk, vállalva az enyhe pejoratív felhangot.

A technokrata szemlélet ugyanakkor nem zárja ki, hogy hordozója szûkebb szakterületén
erõs innovatív szemlélettel rendelkezzék, vagy éppen vállalatcentrikus beállítódása következté-
ben még hasznos is lehessen, ha olyan közegben fejti ki a tevékenységét, amely a szûk mûszaki
szempontokat alá tudja rendelni a „magasabb” gazdasági érdekeknek, illetve áll mellette olyan
gazdasági szakember, aki a mûszaki elképzelések gazdasági hátterét biztosítani tudja.

Vitatható, hol helyezkednek el a retorikus reformerek. Verbális megnyilvánulásaik, illetve
ezek hatása alapján a reform támogatóinak vélhetjük õket, hiszen a külsõ póz – a „szöveg” –
reformista, s csak a mélyebb analízis, az interjú alaposabb elemzése (elszólások, következet-
len véleménynyilvánítások) és cselekedeteik ismerete alapján dönthetõ el, hogy csak szavak-
ban reformisták, valójában azonban vagy reformellenesek, vagy nincs is igazán véleményük
(ez utóbbiak vannak többen). A reform melletti retorika számos okra vezethetõ vissza.

Az egyik, hogy – nem rendelkezvén saját véleménnyel – a mindenkori politikai vonalhoz
igyekszik alkalmazkodni, de mert a nyolcvanas évek világa meglehetõsen gyorsan és gyakran,
számára követhetetlenül változott, a „retorikus reformer” mindig a legutolsó párthatározatot
tartotta irányadónak, abból a(z egyébként jogos) feltételezésbõl kiindulva, hogy ez a magatar-
tás nem hozhat rá bajt. De oka lehet e magatartásnak a belsõ bizonytalanság is, amely lehetet-
lenné teszi az elkötelezett kiállást akár a reform mellett, akár ellene. E csoportba tartoznak pél-
dául azok, akik felismerték alkalmatlanságukat egy piacos gazdaságban, s bár hirdették a
reformot, valójában féltették saját egzisztenciájukat a változásoktól. Véleményük deklarálásakor
azonban „igazodtak”, mert ezzel kívánták meghosszabbítani vezetõi pozícióban töltött idejüket.
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ELLENREFORMEREK

A par excellence ellenreformerek között két nagy csoportot fedezhettünk fel. Az elsõ a tech-
nokrata ellenreformereké, a második a „tisztán”, jelzõ nélküli ellenreformereké.

A technokrata ellenreformerek „csak” abban különböztek a technokratáktól, hogy e cso-
port képviselõi úgy érezték, korábbi mûszaki lehetõségeiket veszélyezteti a piac, a piac meg-
jelenése. Õk azok, akik azért fordultak szembe a reformmal, mert a korábbi gazdaságirányí-
tási mechanizmusban megkapták a lehetõséget terveik valóra váltásához, amikor nem volt
szempont, hogy egy mûszaki elképzelés kivitelezése mibe kerül az országnak, van-e haszna, s a
gazdaság hosszú távon érdekelt-e a megvalósításban. Kutatásunkon kívüli példát véve: a
Nagymaros–Gabcikovo vízlépcsõ felépítése (túl a politikai vonatkozásokon) mint az Országos
Vízügyi Hivatal (a „vizes lobbi”) szûken értelmezett prakticista szemléletû vezetõinek érdeke,
olyan csoportot tételez, amelynek számára a reform csak nyûg, csak bajt okoz, csak akadályo-
kat gördít egy grandiózus technikai terv megvalósítása elé, amikor felteszi a kérdést: akár fo-
rintban számolva, akár más, természeti veszteségeket figyelembe véve megéri-e az ország-
nak az erõmû felépítése?

A technokrata ellenreformer a reform minden megnyilvánulását gyanakvással szemléli,
és támadásnak érzi, ha az elemzõ közgazdász és a gazdaságpolitikus felteszi a kérdést, vajon
gazdaságos-e az általa javasolt mûszaki elképzelés. A piacos szemlélet olyan a technokrata
ellenreformernek, mint a sátánnak a feszület, megrémül tõle, menekül elõle. De még ha csak
menekülne! Kapcsolatait megmozgatva híveket szerez, hamis érveket vonultat fel, s a legfelsõbb
politikai vezetésnél keres szövetségeseket a „mûszaki haladást akadályozó” személyekkel szem-
ben. Az egyszerû technokrata (egyebek mellett) abban különbözik ellenreformer társától,
hogy az elõbbi vezetõi utasításra alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, követi a pi-
ac által kikényszerített, reformer vezetõi által közvetített utat, az utóbbi azonban elvi szintre
emeli elképzeléseit, s szembehelyezkedik a reformmal. A technokrata ellenreformerek azért
voltak különösen veszedelmesek a gazdaság fejlõdésére, mert koncepcióik technikai tálalásával
a laikusok között is képesek voltak híveket szerezni maguknak, antiökonomikus nézeteiket racio-
nálisnak tûnõ propagandával leplezték.

S lehet, hogy a retorikus reformerek éppen annyira ellenségei a reformnak, mint a tech-
nokrata ellenreformerek, azonban õk szavakban a reform mellett állnak, így igazi érzelmeik
ellenére a reformnak csinálnak propagandát (de legalább nem fúrják), míg a technokrata
ellenreformerek demagóg érveikkel képesek voltak a reformmal kapcsolatban közömböseket
a reform ellen fordítani.

A technokrata ellenreformerek legnépesebb alcsoportjának képviselõje az a nagyvállalati
mûszaki vezetõ, aki a nagyvállalati érdekek mögé bújva, a nagyvállalat érdekeit pajzsként
maga elõtt tartva technokrata érvekkel fordul a reform ellen. Hatása nem lebecsülhetõ, mert a
termelés közvetlen irányítása az õ kezében van, s a gazdaság egészén belüli súlya is túl nagy.

Nagyon fontos és nagyon karakterisztikus csoport a reform nyílt ellenzõié. Az 1968-as
mechanizmusreformot követõ vezetõvizsgálat során (amikor elsõsorban a reformmal kap-
csolatos vezetõi véleményeket kívántuk megismerni2), sokkal nyíltabban és differenciálat-
lanabbul fordultak egyes – fõleg nagyvállalati – vezetõk a változások ellen. Akkor a nagy-
üzemi vezetõk a téesz-melléküzemágak létrehozása ellen ágáltak, mondván, hogy azok tönk-
reteszik a nagyüzemeket, elszívják a jó munkásokat, megbontják a munkásosztály egységét,
szervezettségét. Nem volt ritka az a vezetõi vélemény sem, hogy „az új mechanizmus kissé
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túlságosan elõtérbe helyezte a gazdaságosságot”. (Ez olyan érv, mintha egy orvos azt mondaná,
hogy a betegellátásban túlságosan nagy szerepet kap az egészség.) De mivel a 68-as reform meg-
valósítása számos következetlenséget hordozott, olyat is, amely valóban reális tápot adhatott a
konzervatív ellenérzésekhez (például a bérek és prémiumok differenciálásának nem kellõ
elõkészítése egy több évtizede az „egyenlõsdi elvét” alkalmazó közegben), könnyû dolguk
volt a reformmal ellenszenvezõ vezetõknek, amikor érveket és (fõleg) tábort kellett maguk
mellett felsorakoztatni.

De azt sem feledhetjük, hogy az 1968-as reform idején aktív vezetõk gazdasági vezetõi
tapasztalatába sokkal mélyebben épült be a tervutasításos rendszer, mint a tizenöt évvel
késõbbiekébe, s az akkori vezetõk nagyobb hányada volt funkcionárius típusú vezetõ, mint a
nyolcvanas évek elején. A mérnök–közgazdász álküzdelem akkor egyértelmûen a mérnökök
javára dõlt el, hiszen még azokat a posztokat is mérnökök töltötték be, amelyek kutatásunk
idején már szigorúan közgazdasági végzettséghez voltak kötve. Akkor (1969–70-ben) a vizs-
gált vállalatoknál a gazdasági és kereskedelmi igazgatók jelentõs hányada mérnök volt, s csak
a szûken értelmezett közgazdasági területeken tevékenykedett a mérnökök által lenézett
közgazdász, akit úgy kezeltek, mint irodakukacot, s legfeljebb azt ismerték el, hogy admi-
nisztrációs tevékenysége nélkülözhetetlen rossz, de nem fogadták el mint a vállalatok straté-
giáját meghatározó, ahhoz a mérnöknél sokkal jobban értõ szakembert.

Az idõközben eltelt közel másfél évtized e területen ha nem is átütõ, de igen jelentõs
változásokat eredményezett. A reform megtorpanása utáni idõszakban is folytatódott, sõt
fokozódott a közgazdászok térnyerése, s a köztudatban (elsõsorban a vállalati, gazdaság-
irányítói köztudatban) már a 68-at követõ idõszaknál sokkal nagyobb lett a közgazdászok
presztízse. De a harc nem dõlt el, igen sok helyen nem a racionális munkamegosztás, ha-
nem változatlanul (ha nem is azonos mértékben) az értékesítési, számviteli és a termelé-
si, mûszaki fejlesztési szemlélet küzdelme volt a jellemzõ. A mérnökök és közgazdászok
helyes arányának meglelése után a munkamegosztás, a szerepek racionális leosztása volt
az egyik döntõ lépés a gazdasági vezetõk eredményes magatartásának kialakulásához. Az
érdekek kölcsönös fel- és elismerése, a funkciók tisztázása a gazdaságban, az ellenséges-
kedés helyett a partneri viszony kialakítása vált az új pályára kerülés nélkülözhetetlen fel-
tételévé.

Az ellenreformeri magatartás kialakulásában mind 68-at követõen, mind a vizsgálat idején
az egyik döntõ érv volt, hogy a szabályozórendszer túl gyakori változása hiteltelenné tette a
közgazdászok mégoly racionális tevékenységét is, hiszen bármily felkészült legyen is egy köz-
gazdász, nem képes sikeres hosszú távú stratégiát kidolgozni a vállalata számára, ha azt a
következõ évben megváltozó központi szabályozók érvénytelenné teszik.

A kutatás ellenreformerei már nem azzal érveltek, hogy a téesz-melléküzemágak szívják
el a legjobb munkaerõt, hanem azzal, hogy a gmk-k, vgmk-k csapolják meg a szakembergárdát.
S hiába érvelt a szociológus összesített létszámokkal, hiába bizonyította, hogy az állami szek-
torban tevékenykedõkhöz képest milyen kevés azoknak a szakembereknek a száma, akik
önállósították magukat, a konzervatív vezetõ leragadt konkrét példáinál, azzal érvelt, hogy
legjobb mûszaki szakemberei hagyták ott a vállalatot, s nélkülük nem képes eredményt elérni,
ugyanakkor az adott szabályozórendszer keretei között megfizetni sem képes õket.

Az ellenreformerek véleményeiben sajátosan keverednek érvek és ürügyek. Az egyik
rendszeresen visszatérõ „érv” a szocializmus féltése, ugyanis ez a konzervatív ellenreformerek
zászlaján nagyon hatásosan mutat a kisvállalkozások elleni tiltakozáskor. Állításuk szerint
a szocializmus fejlõdését veszélyeztette ez a gazdálkodási forma, s visszatérést jelent a kapi-
talizmus felé, tehát létezésük nem összeegyeztethetõ a fennálló szocializmussal. A korabeli
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sajtóban megjelent különbözõ jellegû cikkekbõl (interjúkból és tanulmányokból) is kivilág-
lik, hogy ebben a vonatkozásban a hatalom legfelsõ szintjén sem volt maradéktalan egyetértés,
s igen gyakran találkozhattunk a kisvállalkozások nyílt támadásával.

BEÁLLÍTÓDÁS ÉS SZAKTERÜLET
Mielõtt a vezetõk reformhoz való viszonyát vizsgálnánk, meg kell néznünk, hogy a különbözõ
nézeteket valló interjúalanyaink a gazdaság milyen területén tevékenykednek. Sokféleképpen
osztályozhatjuk a vezetõket, figyelembe vehetjük egész életpályájukat, de vitatható például,
hogy a mezõgazdaság vagy az ipar felsõ szintû irányításában tevékenykedõket a szakterület
szerint soroljuk-e be, vagy – a szintet tekintve meghatározónak – az irányításba inkább? Mi
az utóbbit tettük. Függetlenül attól, hogy milyen országos fõhatóságnál dolgozik egy vezetõ,
államigazgatási dolgozónak tekintettük. Ebbe a kategóriába került a miniszterhelyettes (tár-
cától függetlenül), a minisztériumi fõtisztviselõ, valamint minden országos hatáskörû szerv
vezetõ munkatársa – így a Magyar Nemzeti Bank vezetõ munkatársai is. A többi „bankost”
külön kategóriába soroltuk, mert õk nem rendelkeztek azokkal a jogosítványokkal, mint az
MNB dolgozói.

Eszerint a megkérdezett vezetõk (156 fõ) közel fele az iparban (50 fõ) és az építõiparban
(21 fõ) dolgozott, negyedük az államigazgatásban (39 fõ), a többiek a mezõgazdaságban (22 fõ),
a külkereskedelemben (9 fõ), belkereskedelemben (8 fõ) és a bankokban (7 fõ). Az itt bemu-
tatott csoportosítás – éppen a reformhoz való viszony sajátos megoszlása tekintetében – hasz-
nálhatónak és a nézeteket jól elrendezõnek, értelmezõnek bizonyult.

Szándékunk szerint nem vagy csak nagyon ritkán kívántunk számokkal, százalékokkal
operálni, mert – még ha elfogadjuk is, hogy a megkérdezettek köre kvalitatíve reprezentálja
a magyar vezetõket – az elemszám kicsi, így a további bontások nem bírják el a matematikai
statisztika kritikáját. Bizonyos tendenciák azonban olyan karakterisztikusak, hogy a számada-
tokat legalább informálódás céljából érdemes megismerni.

A reform szelleme a legkevésbé a vállalati szférába, az ipar közvetlen irányítói közé hatolt
be, s ennek megfelelõen az ellenreformerek száma és aránya az ipari vállalatok vezetõi körében
a legmagasabb. Az iparban tevékenykedõ vezetõk fele (!) abba a két, lényegét tekintve passzív
magatartáscsoportba tartozik, amelyet tisztviselõi, alkalmazkodó, illetve technokrata magatar-
tásnak neveztünk. A másik fele egyenletesen oszlik két csoportba, tehát negyedük tartozik
a reformerek, s másik negyedük az ellenreformerek közé (ez utóbbiak kisebb hányada tech-
nokrata alapon ellenreformer, nagyobb hányada nyíltan – jelzõ nélkül – reformellenes gon-
dolkozású).

Derûsebb a kép az építõiparban. Itt a vezetõk közel a fele reformpárti, a reform szellemé-
ben vezeti a felügyelete alá tartozó vállalatot, szövetkezetet, egyharmaduk tartozik a „passzív”
csoportba (tisztviselõ, alkalmazkodó, illetve technokrata; az utóbbiba lényegesen többen,
mint az elõbbibe), s csak tíz százaléknál kevesebben az ellenreformerek közé.

Az államigazgatásban dolgozók között igen magas a retorikus reformerek és a tisztviselõi,
alkalmazkodó magatartásúak aránya, de még közöttük is jóval több a reformpárti, mint az ipa-
ri vezetõk között, s alacsony (a 10 százalékot alig haladja meg) az ellenreformerek tábora. Itt
a reformellenesség sokkal veszedelmesebb és kártékonyabb a gazdaság egészére, mint a ter-
melésben.

A mezõgazdaság vezetõi között találjuk a legmagasabb arányban a reformnak elkötelezette-
ket, egyetlen olyan vezetõvel sem találkoztunk, aki reformellenes nézeteket vallott volna. Ha az
államigazgatásban tevékenykedõk közül kiemeljük azokat, akik az agrárszférát felügyelik,
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akkor az államigazgatásról alkotott kép romlik, a mezõgazdaságról alkotott pedig javul, mert
a mezõgazdaságot felügyelõ államigazgatási szervek (Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-
térium, Állami Gazdaságok Országos Központja, Termelõszövetkezetek Országos Tanácsa,
Pénzügyminisztérium, Magyar Nemzeti Bank) általunk megkeresett vezetõi valamennyien a
reformnak elkötelezettek.

Más oldalról vizsgálva az arányokat, még szembetûnõbb, hogy az ipari termelésben vezetõ
funkciót betöltõk között a legmagasabb a reformellenesek aránya. Az összes megkérdezett
vezetõ kevesebb mint harmada (156-ból 50 fõ) tevékenykedett az iparban, ezzel szemben a
reformellenesek (szerencsére nem túl népes) csoportjának pontosan a fele az ipari termelés-
ben dolgozott. A fentiek alapján az már szinte triviális, hogy a technokraták 60 százaléka
szintén az ipari termelés irányítói között található (29-bõl 17 fõ). A maradék 12 fõ eloszlik a
többi hat szakterületi csoport között, s értelemszerûen az építõiparban találhatunk még emlí-
tésre méltó arányban technokratákat.

Ezeket a számadatokat az akkori magyar gazdaság egészére vonatkozóan nem tekinthetjük
statisztikailag érvényesnek, a tendencia azonban a szakirodalomban fellelhetõ, különbözõ
szinten megformált nézetekkel egybevág, s jól jellemzi a nyolcvanas évek elejének gazdasági,
pénzügyi vezetõit. (Egy reprezentatív vizsgálat a számadatokat nyilván pontosította volna.)

Végül álljon itt az a következõ táblázat, amelyik a szakterület és a reformhoz való viszony
összefüggéseit mutatja be.

REFORMER AGRÁR- RETORIKUS TISZT- TECHNOKRATA TECHNOKRATA ELLEN ÖSSZES
REFROMER REFORMER VISELÕ ELLEN- REFORMER (FÕ)

REFORMER
IPAR 12 0 1 8 17 4 8 50
ÉPÍTÕ-

10 0 2 2 5 1 1 21
IPAR

KÜLKER. 3 0 2 2 1 0 1 9
BELKER. 3 0 0 2 1 0 2 8
BANK 3 1 0 1 0 1 1 7

ÁLLAMIG. 11 5 9 6 3 1 4 39
MEZGAZD. 1 17 1 1 2 0 0 22
ÖSSZES

43 23 15 22 29 7 17 156
(FÕ)

KARRIERTÍPUSOK
A kutatásba bekerült vezetõk karrierjét egyenként elemeztük, s ezeknek az elemzéseknek az
alapján karriertípusokat alakítottunk ki. Most csak néhány alaptípust mutatunk be. (A rend-
szerváltás után másfél évtizeddel sem érdektelen e típusok alapos megismerése.)

A MUNKÁSMOZGALMI MÚLTÚ KÁDER
Az 1945 utáni korszak legizgalmasabb, a magyar történelem korábbi korszakaiban ismeretlen
karrier azoké, akik a két világháború közötti idõszakban, illetve a háború évei alatt részt vettek
a munkásmozgalomban, az ellenállásban, netán az illegális kommunista párt tagjai voltak.
Sokan hiszik ma is, hatvan évvel a felszabadulás után, hogy a második világháború elõtti
kommunisták, baloldaliak sorsa zökkenõmentesen alakult az 1945–89 közötti világban, hogy
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nekik tulajdonképpen már semmit sem kellett tenniük, megkapták a legjobb állásokat, auto-
matikusan biztosították számukra a rendszeren belüli felemelkedést. Részben persze így
történt, de nagyon sokuknál nem. Hogy miért, annak számos oka volt.

Az 1945 elõtti illegális kommunisták, baloldaliak egy részének sorsa még az 1919-es
Tanácsköztársaságig nyúlik vissza, az õ generációjuk volt a legidõsebb a felszabadulás után.
Sokan az 1910–20 között születettek közül (de még a náluk idõsebbek közül is!) a húszas,
harmincas években lettek baloldaliak, néhányan csatlakoztak az illegális kommunista párthoz,
de többségükben csak érzelmeikben szimpatizáltak a baloldallal, szociáldemokraták vagy
éppen pártonkívüliek voltak. Az 1945 elõtti aktív baloldaliakat a hatalom egy ideig valóban
jutalmazta, ám közülük a bekövetkezett események hatására sokan kiábrándultak vagy leg-
alábbis apatikussá váltak korábban vállalt értékeikkel, eszméikkel szemben.

A Horthy-korszak kommunistaüldözései, illetve a zsidótörvények hatására sokan menekül-
tek emigrációba (nemcsak a zsidók!), ki Keletre (a Szovjetunióba), ki Nyugatra. De nem elha-
nyagolható azok száma sem, akik külföldi tanulmányaik során (a mûszakiak esetében: Brno,
Zürich) lettek baloldaliak, kommunisták. (Ne feledjük, hogy például Csehszlovákiában a kom-
munista párt legálisan mûködött!) Az itthon maradottak közül voltak, akik részt vettek a hazai
ellenállási mozgalomban, voltak, akiket gyakran több ok miatt is deportáltak (baloldaliságuk és
zsidóságuk miatt), s persze olyanok is, akik átvészelték a második világháborút, illetve haza-
kerültek a munkaszolgálatból.

Végül is a munkásmozgalmi múltú vezetõk indulásuk szerint különbözõ utakat jártak be.
Egy részük végig itthon volt (szabadon, vagy megjárta a börtönt, mert részt vett az ellenállási
mozgalomban), mások nem tartózkodtak itthon: lehettek nyugati emigrációban, beleértve a
spanyolosokat, dél-amerikaiakat stb. vagy a Szovjetunióban, s ott túlélték a sztálini terrort,
vagy munkaszolgálatosok/deportáltak voltak.

Amikor a felszabadulás után a kommunisták szervezni kezdték az ország életét, elsõsorban
ezekre az emberekre építettek, közülük rekrutálódott a párt elitje, õket helyezték bizalmi
állásokba. S ezek az illegális múltúak – a már bizalmi állásokban lévõk – vonták be késõbb,
mintegy a második fordulóban azokat a barátaikat, ismerõseiket, akiknek világnézetét ismer-
ték, s akiket – bár 1945 elõtt nem voltak kommunisták – egész sorsuk, gondolkodásmódjuk
arra predesztinált, hogy fontos pozícióba kerüljenek.

Már az elsõ pillanatban, tehát még az ország teljes felszabadulása elõtt nyilvánvalóvá vált,
hogy a különbözõ utakat megjárt baloldaliak nem azonos nyelvet beszéltek. A szovjet emigrá-
cióból hazatértek gyanakvással szemlélték a hazaiakat és viszont. S különösen a „nyugatiakkal”
kapcsolatban voltak gyanakvók az itthoniak és a „keletiek”. Ez a gyanakvás részben a késõbbi
hatalmi harcok elõjátékának tekinthetõ. S ami a legtragikusabb, a hazaiak között is tovább
éltek a korábbi évtizedek frakcióharcai, a frakciók közötti ellenségeskedés. 

Most azokról fogunk szólni, akik kezdetben nem morzsolódtak le. Sokan voltak ugyanis,
akik korábbi baloldali elkötelezettségük, netán tevékenységük ellenére, tudomásul véve,
hogy bekövetkezett, amire vágytak, visszahúzódtak saját szakterületükre, s igyekeztek ott bé-
késen élni. Nem rajtuk múlt, hogy késõbb megtalálták õket, s vagy magas (állami vagy párt-)
pozícióba kerültek, netán az ÁVH-ba, vagy egyéb funkciókba, például a szakszervezetekbe.
Arra nem volt s ma sincs egyértelmû algoritmus, hogy ki miért oda került, ahová, e kérdésre
csak az egyéni életút elemzése adhat választ. Vannak azonban igen erõsen érvényesülõ tenden-
ciák. A moszkvaiak dominanciája azt eredményezte, hogy a hazaiakkal és a nyugatosokkal
szembeni gyanakvásuk miatt szignifikánsan több hazai és nyugati baloldali/kommunista (és per-
sze szociáldemokrata) került Rákosi börtöneibe, de sokan bántatlanul megúszták az ötvenes
éveket, kitüntetéseket kaptak, jó állásokba kerültek, a rendszer megbízható kádereivé váltak.
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Kutatásunk idején, tehát az 1980-as évek elején az ötvenes években meghurcolt káderek
jelentõs részét már évtizedekkel korábban rehabilitálták, s ezeket az idõs baloldaliakat a Kádár-
rendszer támaszául használta föl (ha hagyták magukat). Ebben nyilván jelentõs szerepe volt
annak is, hogy maga Kádár szintén megjárta Rákosi börtönét. Sokkal tragikusabb (a magyar
történelem számára!), hogy Kádár nem távolította el a közéletbõl azokat, akik az ötvenes éveket
csinálták, képes volt megbocsátani saját pribékjeinek is, csak néhány emblematikus rákosista
vezetõt nem engedett vissza a hatalomba, s egyedül Rákosi maradt haláláig szovjet emigráci-
óban. Nem feladatunk az ávós-perekrõl szólni, de annál inkább feladatunk tudatosítani az ol-
vasóban, hogy az 56-os forradalom leverése után a megtorlásokat a korábbi ÁVH középkáde-
rei vezették, és igen sokan azok közül is az akkorra már a BM-hez került állambiztonsági osztá-
lyon dolgoztak – mégpedig vezetõ pozícióban –, akik az ötvenes években aktívan részt vettek
a koncepciós perekben.

Rendkívül szövevényes volt annak a csoportnak az élete, amelyet mozgalmi múltúnak ne-
vezünk. Különösen azoké lehetetlenült el, akik az 56-os forradalomban Nagy Imre mellé álltak,
tehát a kádárista terminológia szerint ellenforradalmárok lettek, és sokan közülük a kádáriz-
mus börtöneit is megjárták. A nagyimrések csoportja (s itt nemcsak a szûk, legbelsõ magra
gondolok, hanem mindazokra, akik akár tevõlegesen, akár csak belsõ szimpátiával álltak
Nagy Imre mellett) igen nehéz helyzetbe került, s még a nyolcvanas években, 25 évvel a for-
radalom után is csak a különbözõ hierarchiák megtûrt figurái lehettek. Ne feledjük, a nagy-
imrések zöme is megjárta az MKP-t, majd az MDP-t, s csak fokozatosan, gyakran rendkívüli
lelkierõvel tudtak szembefordulni a létezõ szocializmussal, s váltak egy másik, a csak 1968-ban,
Dubcekék által emberarcúnak nevezett szocializmus híveivé.

Ezeknek a szövevényes utaknak a leírása szinte lehetetlen: túl sok az elágazás, és túl sok
magyarázatot igényelne, ha minden utat pszichológiai, szociálpszichológiai elemzésnek vet-
nénk alá. Ugyanakkor néhány esetben, jelesül azok esetében, akik kutatásunkba bekerültek,
érdemes alaposabb elemzés tárgyává tenni a munkásmozgalmi múltúak motivációit, gondol-
kodásuk alakulását, s a kutatás során megismert mentalitásukat.

A magyar történelem úgy hozta, hogy nagyon sokan kényszerültek évtizedekig vélemé-
nyük elhallgatására személyes biztonságuk érdekében. Kiváló (nem politikus!) szakemberek,
akik 1945 elõtti baloldaliságuknak köszönhették karrierjüket, ám megúszták az ötvenes éve-
ket, s megúszták a forradalom utáni retorziókat is, mélyen hallgattak, nem mondták el, mit
gondolnak, mert tudták, hogy véleményük õszinte kinyilvánítása kettétörhetné a karrierjüket.
De azért nagyon sokuknak megvolt a véleménye mindarról, ami ebben az országban történt és
történik. És sokan, nagyon sokan vállalták a képmutató hûséget, csak azért, hogy békében
élhessenek. S ezek az emberek nem voltak karrieristák, hiszen korábbi, ifjú éveikben bebizo-
nyították, hogy nagyon nehéz és veszélyes körülmények között ki mertek állni eszméik mellett,
de amikor az eszme cserbenhagyta õket, belátták, hogy megszûnt számukra az a játéktér,
amelyben még ismerõs és elfogadható szabályok szerint tevékenykedhetnének.

D., egy nagy vegyipari üzem a vizsgálat idején már nyugdíjas vezérigazgatója a munkás-
mozgalmi múltú káderek legkevésbé meggyötört tagjai közé tartozik, talán azért, mert 1945
elõtti tevékenysége miatt senkinek sem állt az útjában (bár illegális kommunista volt), s ta-
lán azért is, mert az újpesti partizánvezér, Földes László indította útjára karrierjét, akirõl tud-
ták, hogy mindig kiállt volna „káderéért”, erre azonban – D. szerencséjére – nem került sor.

D. a történelem és a gazdaság színpadáról már letûnt – vagy onnan a kutatást megelõzõ
években lelépõ – figurát személyesít meg. 1908-ban született, tehát a kutatás idején már
hetvenes évei második felét taposta, igaz, hogy évek óta nyugdíjban volt. Zsidó proletár,
deklasszálódott szociáldemokrata munkásapa fia, nevét Deutschról csak jóval a felszabadulás

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK 131

GA
ZD
AS
ÁG
I, 
PO
LI
TI
KA
I V
EZ
ET
ÕI
 M
AG
AT
AR
TÁ
SO
K 
ÉS
 É
LE
TU
TA
K 
AZ
 1
98
0-
AS
 É
VE
K 
EL
SÕ
 F
EL
ÉB
EN

›

05koz.qxd  11/20/2004  7:24 PM  Page 131



után – Kossa István határozott felszólítására – magyarosította. Így nem ahhoz az asszimiláns
zsidó polgári értelmiségi réteghez tartozott, amelyhez a többi zsidó származású gazdasági
vezetõ nagy része. Testvéreinek zöme is részt vett a munkásmozgalomban, egyiküket megkí-
nozták a fehérterror idején. D.-bõl a felszabadulás után illegális munkája jutalmául Földes
László, az újpesti párttitkár, az újpesti partizánok vezetõje csinált gazdasági vezetõt. Az illegális
mozgalomban való részvétele meghatározta D. felszabadulás utáni pályáját.

A szerény munkásmozgalmi múlt bõven elég volt ahhoz, hogy D. katapultáljon, de késõbb
se legyen szálka senki szemében.

1933-ban veszik föl a nagy vegyi üzembe mint segédmunkást, és több mint negyven év
után mint a gyár vezérigazgatója megy nyugdíjba. A maga nemében egyedülállóan „sematikus”
karrier, buktatóival, problémáival együtt is szinte megható.

D., mindenki Csibi bácsija (akin rajta maradt ifjúkori, sportolói beceneve) teljesen azono-
sul a gyárral, ott mint villanyszerelõ mindenkit ismer. Másfajta munkásigazgató lesz belõle,
mint azokból, akiket kívülrõl, idegenként küldtek egy gyár élére. Az államosítás után az
organikus fejlõdés megköveteli, hogy a gyár saját munkásai közül jelöltessék ki az igazgató,
és D. esetében ez történt. 1945-ben, a felszabadulás után néhány nappal Földes László neve-
zi ki a még tõkés tulajdonú gyárba párttitkárnak. Nem sokkal késõbb elvezénylik a Vegyipari
Minisztériumba, itt a Vegyipari Fõosztályt vezeti, közben megfordul a pártközpontban is, majd
kinevezik a vegyipari szakszervezet fõtitkárává, és 1951–53 között elvégzi a vörös akadémiát
(ez a legmagasabb végzettsége). Ragaszkodik ahhoz, hogy visszakerüljön a gyárba, az inter-
júban nagyszerûen jellemzi a gyökerek problémáját, erõs kötõdését a gyárhoz. A koncepciós
pereket aggodalommal fogadja, s azt is fontosnak tartja, hogy a gyár, a munkások helyzete sta-
bil legyen. Szerencséjére csak 1953-ban került vissza a gyárba, a legsötétebb Rákosi-kor-
szakot a vörös akadémián tölthette.

Az 1956-os forradalom természetesen váratlanul éri, mert 1953–56 között a nagy gyár
igazgatójaként lekötik a maga (vagyis a gyár) gondjai. A konszolidáció sikerének titkát a mû-
szakiak megnyerésében látja. A forradalom után senkit sem bánt forradalmi megnyilvánu-
lásai miatt, sõt megvédi embereit, megakadályozza a letartóztatásokat, ezért a gyár viszonylag
sérülésmentesen vészeli át az 1956 utáni esztendõket.

Nem azért áll ki emberei mellett, mert a forradalom híve, hanem emberségbõl, a saját
bõrén megtapasztalt üldözésekre visszaemlékezve. Azok közé tartozik, akik lényegében konf-
liktusok nélkül élhették le felszabadulás utáni életüket, minden gondolatukat és egész tevé-
kenységüket a gyár töltötte be, hûségesek voltak a rendszerhez, de a hûségük bázisa a saját
emberekhez való ragaszkodás volt. D. csak annyit akart, hogy az általa (egyébként kiválóan)
vezetett gyár jól mûködjön, az embereknek legyen munkájuk, s amit termelnek, az eladható
legyen.

D. karrierje: illegális kommunista múlt, jutalmul párttitkárság, kiemelés, szakszervezet,
pártközpont, vörös akadémia, vissza a termelésbe, immáron a gyár vezetõjeként, békés munka
a nyugdíjazásig.

MUNKÁSMOZGALMI MÚLT NÉLKÜLI POLITIKAI INDÍTTATÁSÚ KARRIER 

E típus legfõbb jellemzõje, hogy képviselõi csak a felszabadulás után kapcsolódtak be a po-
litikai életbe. Életkorukból következõen sem vehettek részt a felszabadulás elõtti baloldali
mozgalmakban, csak 1945 utáni magatartásukkal, az akkor tanúsított politikai elkötelezettsé-
gükkel vívták, vívhatták ki maguknak a politikai indíttatású karrierhez elengedhetetlen érde-
meket. E típus képviselõit két nagy csoportba sorolhatjuk.
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Az elsõbe azok tartoznak, akik karrierjüket szakképesítésüknek, kvalifikáltságuknak, hoz-
záértésüknek is köszönhetik, nem csupán a párt gyermekeiként emelik/ejtik õket. A második-
ba tartozók esetében viszont a szakképesítésnek igen csekély a jelentõsége, a kádert csupán
politikai meggondolások alapján helyezgetik egyik magas beosztásból a másikba. Az elsõ cso-
port reprezentánsát mutatjuk be, akinél a politikai hûség magas szakképesítéssel párosul.

K. K. középgenerációs, a felsõ vezetési szférákat is megjárt, mindig kitartó és hûséges,
„nagyon kemény fából” faragott munkáskáder – ahogy magát jellemzi. Néhány évvel késõbb
született, mint „kellett volna” (1932), s így 1945-ben még túl fiatal volt ahhoz, hogy a kez-
detektõl részt vegyen az új társadalmi rendszer kialakításában, de ahhoz nem született késõn,
hogy a szokásos állomások érintésével életútja a tipikus elemeket sûrítve tartalmazza. K. K.
édesapja kazánkovács, tehát munkás, de falun nevelkedett, s a tanulmányi kitérõk után visz-
szatért a mezõgazdasághoz, élete jelentõs részét az agrárszektorban töltötte. K. K. is gyerek-
kori élményeibõl vezeti le affinitását a mezõgazdasághoz, a családban találkozott a disznóhíz-
lalással, baromfitartással, konyhakertészettel stb. Véletlen elem a sorsában, hogy apja Salgó-
tarjánba került dolgozni, s ott a Chorinék „jóvoltából” mûködõ gimnázium lehetõvé tette a te-
hetséges munkásgyerekek továbbtanulását is, különösen azoknál a családoknál, amelyeknél
az anyagi feltételek is biztosítva voltak. 

K. K. családjánál ez nemcsak azért volt lehetséges, mert apja kazánkovács szakmunkás,
hanem azért is, mert K. K. egyke, így nem okozott akkora anyagi gondot a taníttatása. Persze
– életkorából adódóan – 1945 elõtt nem sokat jár gimnáziumba, tanulmányait már az új kor-
szak új kondíciói között folytathatja.

Az interjú készítõje így írta le K. K.-t: Mentalitására iszonyatos energikusság jellemzõ, ami
– általa is bevallottan – jó adag erõszakossággal párosul: õ az, aki mindig mindent tud, s job-
ban tud a többieknél.

Igyekezett megõrizni az édesapjától származó proletárértékeket, egész életében rendíthe-
tetlen kommunistának vallotta magát, de mindig vállalta a fenegyerek szerepet, bátran bele-
ment a konfliktusokba, s így lett a mezõgazdasági reform egyik kiemelkedõ szereplõje.

Az alapfeltételek adottak: proletárcsalád sarjaként 13 évesen találkozott az új rendszer új
értékeivel, amelyeket nagyon gyorsan magáévá tett, s kiváló képességei csak gyorsították
emelkedését.

Nagyon hamar kibontakozó politikai érdeklõdése eredményeképpen már 17 éves korában
kéri felvételét a pártba (1949), s 18. születésnapján fel is veszik. De közben a Diákszövetség
megyei titkára, a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ) központi vezetõségének és orszá-
gos végrehajtó bizottságának is tagja.

Innen kezdve K. K. élete a párt kezében van. Õ maga tette oda, illetve elfogadta, hogy a
párt rendelkezzék felette, saját sorsának irányításába szinte nem szól bele. S ha bele is avat-
kozik, akkor is csupán a párt által felajánlott lehetõségek közül választ. Sikeres érettségije
után a párt jelöli a Szovjetunióba egyetemre – s K. K. ezt természetesen elfogadja. Elfogadja,
de csak azzal a feltétellel, hogy ösztöndíjából hazautalhat pénzt a szüleinek.

Már egyetemista korában, a Szovjetunióban is vezetõ: a magyar diákok fõnöke. Agrárköz-
gazdásznak szakosodik. 

Az ötvenes évek elsõ felét ugyan Szaratovban éli át, de a diákok elszigeteltségük (s kez-
detben nyilván gyenge nyelvtudásuk) miatt nem sokat érzékelnek a kollégiumon, egyetemen
kívüli szovjet valóságból. Az itthon történtekrõl pedig csak késve és nagyon felületesen sze-
rezhetnek tudomást, ám ennek ellenére K. K. számára is nyilvánvalóvá válik, hogy valami
bûzlik. Különösen apjának a pártból való kizárása jelent K. K.-nak nagy traumát. (Apjának mun-
ka közben elázik a tagkönyve, ezért zárják ki a pártból.) A Rajk-perrel kapcsolatban illegális
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kommunistától kap kétkedésre indító információt, de hamarosan elutazik, s ott egészen más
problémák kötik le. (Közben 1948-ban, tehát 16 évesen, az MKP ifjúsági vezetõképzõ isko-
láján vesz részt Balatonudvariban – vagyis a párt már igen korán a potenciális vezetõ káderei
közé sorolja.)

1953-ban, Nagy Imre elsõ kormányalakításakor még a Szovjetunióban tanul, de amikor
Rákosiék visszaszorítják a reformot és vele együtt Nagy Imrét, már itthon van. Van is vélemé-
nye errõl a korszakról. Általában szimpatizált Nagy Imre programjával, de voltak fenntartásai
(sajnos nem derül ki, hogy mik voltak ezek, s erõs a gyanúm, hogy a kötelezõ negatív értéke-
lés utólagos hangoztatásáról van szó). Még ennek a korszaknak az értékelésénél mondja ki
egész késõbbi magatartása alappillérét képezõ elvi állásfoglalását: „… én mindig a párt
talajáról vitatkoztam…” 

A késõbbiek igazolni látszanak K. K. megállapítását, éppen ezért érdemes ennek a nagyon
fontos gondolatnak az elemzésével egy kis idõt eltölteni. Annál is inkább, mert nem K. K. az
egyetlen, aki ezt vallja, hiszen nagyon sok olyan kommunista vezetõvel találkoztunk, aki – ha
nem fogalmazta is meg ilyen határozottan, ennyire explicit módon – mégis lényegében egy
életen keresztül ezt az álláspontot képviselte. Lehet-e büszkének lenni arra, hogy valaki
mindig a párt talajáról – tehát a mindenkori vonal, a mindenkori uralkodó eszmerendszer
alapján – fogalmazta meg a véleményét? Hiszen a mindenkori párt után következõ párt (vagyis
az MDP után következõ MSZMP) csak részben vállalta a kontinuitást, nem fogadta el mara-
déktalanul a korábbi korszak politikáját, sõt! Elegendõ az 1956-os forradalomról hozott
MSZMP-határozatra gondolnunk, amelyben a kiváltó okok között az MDP s annak vezetõi sze-
repelnek az elsõ helyen. K. K. ezzel a túlhangsúlyozott konformizmussal utólag kíván magya-
rázatot adni arra a fel nem tett kérdésre, hogy adott történelmi szituációban miért nem volt
keményebb, bátrabb, önállóbb.

Különösen figyelemreméltó, hogy azt állítja, már 1956 elején-nyarán tudta, hogy ellenfor-
radalom készül. Ezt azért kell kétségbe vonnunk, mert ha ez az állítás igaz, õ volt az egyetlen
ember, aki ilyen elõrelátó volt. „… 49–50-ben még buzgón hittem…” – mondja az interjúban,
de sajnos nem kerül rá sor, hogy a hit elveszítésérõl többet is megtudhassunk; sokkal inkább
a buzgóság marad meg életelvként – szerencsénkre többnyire jó ügyek szolgálatában.

A Szovjetunióból hazatérve (1954) pártközponti közvetítéssel az Országos Tervhivatalba
(OT) kerül. Az ezt követõ három hónapos katonaság ideje alatt is (már) párttitkár, tehát meg-
õrzi politikai aktivitását. Az Országos Tervhivatalban a mezõgazdaság fejlesztése, a mezõgaz-
dasági beruházások és a KGST-ügyek tartoznak hozzá. Berei Andor (az OT akkori elnöke) bízik
benne, s kitûnõ orosz tudásának is köszönheti, hogy megbecsült munkatárssá válik. Részt
vesz a beszolgáltatás eltörlésében, késõbb a mezõgazdasági hitelek elengedésében, vagyis
Nagy Imre agrárpolitikájának gyakorlati megvalósításában. 

1956-ban ugyan munkahelyén nemkívánatos személynek nyilvánították, de bántódás nem
érte, s bár kitiltották a hivatalból, õ bejárt. Újabb példa a jólinformáltságra: november 3-án
egy volt évfolyamtársa megtelefonálta neki, hogy másnap bevonulnak a szovjet csapatok, mert
õ (a telefonáló) már a „túlsó oldalon” (a szovjet csapatoknál) van. K. K. tehát megint ponto-
sabban volt értesülve (ha hinni lehet neki), mint az ország politikai vezetõi. 

A forradalom megítélésével kapcsolatban sajnálatos politikai tájékozatlanságot is tanúsít:
Malétert horthysta tisztek bandája vezetõjeként aposztrofálja. 

1956 novemberében az OT-ban harmadmagával az MSZMP és a munkásõrség alapítója.
Pontosabban: munkásõrség még nincs, csak „pufajkások” vannak, de õ már köztük van,
szervezi õket. E korszakból egyetlen említésre méltó kalandja, hogy hivatalos szovjet papí-
rokkal felszerelve saját családjának élelmet szerez vidékrõl. S az összefoglalás 1956-ról:
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„Nagy Imrének nem tudok megbocsátani … késõn döntött, rosszul döntött … [mert] túl nagy
volt rajta a súly”.

Fõbb vonalaiban ismerjük, tudjuk, mit jelentett a gazdasági reform agrárpolitikája. K. K.
a legdöntõbbnek az érdekeltség megteremtését tartja. Az agrárpolitika reformja megvalósítá-
sának csapata – K. K. szerint – Fehér Lajos, Dimény Imre, Soós Gábor, Hont János, Villányi
Miklós, Garamvölgyi Károly.

K. K. aktívan részt vett a reform elõkészítésében és megvalósításában, az MSZMP 1970-es
X. kongresszusa elõmunkálataiban (õ írja Kádár kongresszusi beszédének az agrárpolitikáról
szóló részét!), de ezen túl számtalan területen tevékenykedett a reform érdekében. 1970 a
reform megerõsödése – legalábbis a mezõgazdaságban. A munkásdemagógok, a dogmatiku-
sok hecckampánya dacára a mezõgazdaság erõsödik, a paraszti jövedelmek nõnek, s K. K. tevé-
kenységének (is) hála, az élelmiszeripar kezd felzárkózni a mezõgazdasághoz: hatalmas beruhá-
zások indulnak el. Az 1973–74-es törés a mezõgazdaságot kevésbé érinti, mint az ipart, a
fejlõdés nem torpan meg, a nagy termelési rendszerek (tojás, kukorica, sertés stb.) válto-
zatlanul fejlõdnek. Amikor a reform visszaszorításának egyik tragikus jeleként az iparban
ismét eluralkodik a nagyvállalati koncepció, ez a mezõgazdaságban is érezteti hatását: a
szövetkezetek összevonását szorgalmazzák hozzá nem értõ balos erõk. K. K. óriási ered-
ményként értékeli, hogy a politika hivatalosan is egyenrangúnak tekinti a szövetkezeti és
az állami tulajdont.

Bábáskodik az ÁGOK (Állami Gazdaságok Országos Központja) létrehozásánál, s büszke
rá, hogy az állami gazdaságoknál sikerült bevezetni a bértömeg-gazdálkodást. Ma már nehéz
ezt a döntést értékelni, de az adott körülmények között valóban nagy jelentõségû volt. S azt is
jelentõsnek ítélhetjük (innen, a mából, 2004-bõl) hogy az ÁGOK nem hatalmi szerv, hanem
érdekvédelmi, koordinációs központ, korlátozott hatáskörrel – s ebben jelentõsen különbözik
az ipari trösztöktõl.

Nagyon fontosnak tartjuk K. K. megállapítását, miszerint a reform egyik alapvetõ hibája
volt, hogy bizonyos elemei nem voltak reformkonformak. „Nem lehet új mechanizmust úgy
csinálni, hogy ne gondoljuk át minden egyes elemét… Bízzák a gazdasági formációkat is a
gazdasági folyamatra, mozogjon, mozoghasson a tõke a hatékonyság irányába.” K. K. gondo-
lata nemcsak az interjúkészítés idején volt helytálló, a mai napig érvényes.

Miniszterhelyettesként jelentõs szerepet játszott Magyarország agrárkülkapcsolatainak
fejlesztésében is. 1972-ben hivatalos úton járt az USA-ban, 67-ben visszaléptette Magyaror-
szágot a FAO-ba (az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete). 1970-ben FAO-
konferenciát szervezett Budapestre, 1971–74 között az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
Mezõgazdasági Bizottságának elnöke volt. 1972-ben hivatalos úton járt az USA-ban (az USA-
beli út a szarvasmarha-program alapja – mondta az interjúban). Létrehozta az Agrobert, hogy
a mezõgazdaságnak legyen saját beruházó vállalata. Új külkapcsolatokat létesített (például
Spanyolországgal). Miniszterhelyettességének ideje alatt hallatlanul aktív és agilis, kül- és
belföldön mindenütt személyesen járt. Csupa jó ügyet képviselt, mindig a progresszió mellett
találhattuk.

1973-ban erõsödnek a dogmatikusok, s ezt követi 1975-ben a progresszió lefejezése
(Fehér Lajost nyugdíjazzák, Dimény helyett Romány József lesz a miniszter, csak Soós Gábor
marad meg a „nagy csapatból” a tárca vezetésében, változatlanul miniszterhelyettesként).
K. K.-ra is sor kerül: 1975 novemberében, nyolcévnyi miniszterhelyettesség után õt is menesztik.

A reform ellenzéke – legalábbis átmenetileg – gyõzött. Hiszen nemcsak a mezõgazdasági
tárca élén következtek be jelentõs személyi változások, hanem a kormányzatban is. Más kér-
dés, hogy az új emberek mennyiben váltották be a gyõztes dogmatikusok reménységét. A KB
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két ajánlatot tett K. K-nak (az egyik KGST-funkció volt), de õ azt az Agrobert választotta, ame-
lyet õ hozott létre. Hivatalosan (a sajtóban) meg sem köszönték neki korábbi tevékenységét,
ennek ellenére K. K. nincs megsértve, „amit a párt mond, azt kell csinálni” – vallja. „Nekem
azt mondták, hogy parkolópályára megyek.”

K. K. nem kis kárörömmel mondja, hogy „akik lefejezték az agrárprogramot, szerencsére
azok is hamarosan eltûntek a süllyesztõben”. S itt azért érzõdik az optimista szöveg mögött
egy kis keserûség is, ezt mondja: „Meg kellene valósítani a szocialista demokráciát.”

Az Agrobernél is „feltalálja” magát. Tagja lesz a XI. kerületi pártbizottságnak, vezeti a
kerület gazdaságpolitikai bizottságát, kiharcolja a cégnek az önálló külkereskedelmi jogot,
s szépen alakulnának a dolgok körülötte, de ekkor összeütközésbe kerül a párttal. Szinte hihe-
tetlen, hogy ez az ember, ezzel az életúttal, ezzel a nyíltan vállalt párthûséggel egy szimpla párt-
konfliktus miatt kénytelen megválni vezérigazgatói székétõl. A konfliktus szinte banális.

A kerületi pártbizottság egyik munkatársa visszatér a politikai fõiskoláról, s állás kell neki,
mert korábbi munkakörét már betöltötték. Ekkor függetlenített párttitkárként K. K. nyakába
ültetik. Ez K. K.-nak nem tetszik, annál kevésbé, mert a párttagok száma a fennálló szabá-
lyok értelmében nem is tenné lehetõvé függetlenített párttitkár foglalkoztatását. „Nem szere-
tem azt az elosztást, hogy a vállalatot úgy kell vezetni, hogy van egy komisszár és van egy gaz-
dasági vezetõ. Ezen már túl vagyunk…” – mondja. Ellentmond a kerületi pártbizottságnak, s
mennie kell. De idõközben a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal is meggyûlt
a baja, mert a nagy összevonási kampányok keretében a megyei Agrobereket a minisztérium
regionális egységekké akarta összevonni, s ezt K. K. (logikus érvekkel alátámasztva!) ellenezte.
(Neki lett igaza, utódjánál már föl sem merült ez az összevonás.) Az Agrober élérõl már szépen
búcsúztatják, de ez a lényegen nem változtat: az állást a párt adta, s a párt is veszi el.

Újabb választási lehetõség elé állítják, mehetne egy kereskedelmi kirendeltség vezetõjé-
nek külföldre, vagy mehet a Vízépítõ Tröszt élére vezérigazgatónak. K. K. – becsületére legyen
mondva! – a szinekúra helyett az utóbbit választja. Erre a váltásra 1983-ban, egy évvel az
interjú készítése elõtt került sor. Az interjú idején ebben az állásban volt, s úgy érzi, itt is van
mit csinálnia.

Gazdasági, politikai vezetõi pályafutása mellett rengeteg mást is vállalt. Tanított (és tanít)
több egyetemen, ma már címzetes egyetemi tanár. Tagja számos egyesületnek, szervezetnek,
többnyire ezek vezetõségének is tagja. 

A VILÁGNÉZET NÉLKÜLI ALKALMAZKODÓ
A vezetõi (és nemcsak a vezetõi!) életutak, sorsok nagyon jellegzetes típusa, amelynek kép-
viselõje minden probléma nélkül, alkalmazkodva élte végig az elmúlt korszak mindennapjait.
Ha kellett, belépett a pártba és hagyta, hogy a felsõbbség a párt katonájának tartsa, ha békén
hagyták, akkor tette a dolgát, nem akart mást, mint meg- és túlélni, minél kevesebb ráfordí-
tással. S amikor azt mondjuk, hogy minél kevesebbet kívánt befektetni a karrierjébe, akkor
nemcsak az elvégzett munkára gondolunk, hanem az elõbbre jutáshoz szükséges egyéb „kel-
lékekre”. Tudjuk, hogy a kádárizmusban a munkahierarchiában való elõbbre jutásnál a leg-
több esetben megkívánták a politikai hûség deklarálását (legalább alapszinten), így lett
Magyarországon egymillió vagy azt megközelítõ számú, s még a rendszerváltáskor is közel
800 ezer párttag. Ezért is teljesen értelmetlen a rendszerváltás után másfél évtizeddel bárkit
annak alapján minõsíteni, hogy tagja volt-e az MSZMP-nek. A mi magyar világunk, a
kádárista puha diktatúra bizonyos szintig „csak” ennyi áldozatot követelt. Természetesen ma-
gasabb szintek eléréséhez ennél többet is, de a legtöbb esetben ez az „ennél több” is a ugyan-
olyan formális volt, mint a párttagság. A munkavállalók jelentõs hányada olyan státuscsoportba
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tartozott, hogy a helyi hatalom számára érdektelen volt politikai hûsége, s ezért meg sem
kísértették a pártba való belépéssel. Voltak viszont, akik ellenálltak a kísértésnek, s végül
volt egy olyan csoport, amelynek a szakértelme sokkal fontosabb volt, mint a politikai hûség
deklarálása.

Másik oldalról közelítve: voltak gazdasági (státus) funkciók, amelyek betöltéséhez elen-
gedhetetlen volt a párttagság, mert e funkciókra szinte korlátlan számú, politikailag is meg-
felelõ jelentkezõ akadt. Ilyenkor a káderpolitika felügyelõi (a szakmai felettesek, a személy-
zetis, a munkaügyis, az esetek zömében az üzemi négyszög tagjai) – már csak hivatalukból
következõen is – a politikailag is „megfelelõt” választották.

A pótolhatatlanok esetében a párttagság és a konformizmus két alapesetét különböztethetjük
meg. Az egyik, amikor a pótolhatatlan szakképesítésû, felkészültségû „káder” éppen szakmai
elkötelezettsége miatt vállalta a politikai terhet, s csak azért, hogy a magas szakmai színvo-
nalat megfelelõ szinten képviselhesse, vállalta a párttagságot. A másik alapeset, amikor e
káder nem tett eleget a politikai elvárásoknak, tudván, hogy ennek ellenére is magasabb
beosztásba fogják helyezni, hiszen a szervezet érdeke ezt kívánja.

Számos alesetet is felsorolhatnánk, például azt, amelyikben a szervezet érdekeit képviselni
hivatottak fontosabbnak tartották a politikai felsõbbségnek való (vélt) megfelelést, s ha a ma-
gasan kvalifikált, elvileg nem helyettesíthetõ káder nem lépett be a pártba, inkább a szervezet
érdekei ellen cselekedtek (szakmai preferenciák helyett a politikai preferenciát alkalmazták).
Ennek jellegzetes al-alesete, amikor formálisan a politikailag megfelelõ káder került a vezetõi
székbe, de ténylegesen a szakmailag legalkalmasabb személy vezette a szervezeti (al)egységet.
Empirikus kutatások, tereptapasztalatok bizonyítják, hogy a politikailag kifogástalan pe-
digréjû fõmérnök, igazgató stb. mellett szürke eminenciásként ott volt a megfelelõ szakember,
aki a tényleges döntéseket hozta, s a gazdasági szervezet gördülékenyen mûködött.

Most azt a világnézet nélküli alkalmazkodót mutatjuk be, aki szakmailag egyáltalán nem
volt pótolhatatlan, s ezt õ maga is tudta. Jól ismerte viszont a korszak játékszabályait, megfe-
lelõ elõmenetele érdekében be is tartotta õket.

T. P. 1983-ban egy vegyipari külkereskedelmi vállalat nyugalmazott gazdasági igazgatója,
vagyis a vállalat elsõ számú gazdasági embere volt. Funkciójából következõen hihetnõk, hogy
életútja, személyisége legalább annyira érdekes, hogy néhány szimpla adalékkal hozzájárul a
kutatás végeredményéhez. 

T. P. egész életében konformista, jellegtelen és jelentéktelen hivatalnok volt. Különösebb
ambíciók nem fûtötték, s különösebb indulatai sem voltak soha. Nyíltan meg is fogalmazza,
hogy egész életében az alkalmazkodást, a szabályok betartását tartotta a legfontosabbnak, föl
sem merült benne, hogy a szabályokat megszegje. De mert szervilizmusa soha el nem hagyta,
konfliktusai sem voltak, szépen ment elõre a szamárlétrán, a buta és szintén szervilis fõnökök
(de a nem buták és nem szervilisek is) ezt a munkatársat szeretik, hiszen nincs vele gond,
megbízható hivatalnok, de semmiképpen sem vezetõ, még akkor sem, ha formálisan igen nagy
apparátus tartozik a keze alá, s döntéseket is hoz. Unalmas ember, unalmas élet.

Vidéki iparoscsaládba születik 1921-ben, faesztergályos apa nyolcadik gyerekeként. Õ az
egyetlen, aki tanul, s ez annak köszönhetõ, hogy idõsebb testvérei vállalják taníttatását. A nagy
család szerény, de nem szûkös körülmények között él, a nagyobb gyerekek – felnõttségük
elsõ néhány évében – mindig segítenek a család anyagi szintjének fenntartásában, így megy
az üzlet, az ipar, a vásározás.

Életkorából következõen T. P. akár a munkásmozgalmi káder reprezentánsa is lehetne, de
ettõl nemcsak született szervilizmusa, hanem az õt körülvevõ szegény vidéki kispolgári lét és
a zárt család is visszatartja.
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1940-ben érettségizik, amikor már egy éve tart a második világháború. Nem kívánhatja
nõvérétõl, hogy továbbra is eltartsa, ezért állás után néz, s érettségijével a Hitelbanknál
helyezkedik el – tisztviselõ (könyvelõ) lesz.

Középiskolás korában elkerülte a politika, még cserkész, illetve levente sem volt. Szülõfa-
lujában erõsek a vallásos hatások, és még a verés is dívik az iskolában. Az alkalmazkodás,
nyilván a nagy család, illetve a „kegyelemkenyér” miatt, korán és mélyen beivódott T. P.-be.
Kapcsolatai szûkösek, fõleg a családra korlátozódnak, s ez a késõbbiekben is megmarad.

T. P. tudja, hogy csak alkalmazkodással, szorgalommal, a szorgalom deklarálásával, az ala-
possággal juthat elõre, s azt is tudja, hogy az érettségije kevés ahhoz, hogy az életben komo-
lyabb eredményeket érjen el.

1941-ben beiratkozik „mezei jogásznak”, mert ez az egyetlen kitörési lehetõség, hogy
munka mellett tanuljon, s a katonaságtól is halasztást kap. Az alaposság már ekkor alapvetõ
tulajdonsága, miként az alkalmazkodás is. Szürke, jellegtelen kishivatalnoki életet él, nem is
figyel arra, mi történik a világban, de nem tévedünk túl nagyot, ha azt állítjuk, hogy talán meg
sem értené.

1944-ben végül mégis behívják, de szerencséje van, mert anélkül csinálja végig a katona-
ságot s kerül amerikai fogságba, hogy akár egyszer is el kellene sütnie a fegyvert. 1945 szep-
temberében megszökik, s visszatér a Hitelbankhoz könyvelõnek. Két évre visszamegy szülõ-
falujába a Hitelbank ottani kirendeltségéhez, mert a családi összetartás és az õstermelés ott
jobban biztosítja a megélhetését. 1946-ban megnõsül, felesége kishivatalnok, az is marad
mindvégig.

Sorsába bele van kódolva, hogy a túlélésért cserében mindig kompromisszumot kell kötni.
Talán élete egyetlen önálló és jelentõs döntése volt szökése az amerikai hadifogságból, de e
cselekedetét is a biztonságot jelentõ szürkeségbe való visszatérés vágya motiválta.

A koalíciós korszakot szülõfalujában éli végig, s természetes módon a Nemzeti Parasztpártba
lép be. Föl sem merül, hogy kommunista legyen. A munkáspártok egyesülését nem fogja fel,
nem is érti (úgy tûnik, még ma sem!). 1948-ban visszakerül Budapestre a Hitelbank egyik
utódjához, a Kelimpex NV külkereskedelmi vállalathoz. A szakmai elõrehaladás azonban
mindennél fontosabb számára, ezért 1950-ben mérlegképes könyvelõi vizsgát tesz, s egy évvel
késõbb már számviteli osztályvezetõ.

Az ötvenes évekrõl nincs személyes emléke, csak arra koncentrált, hogy egyre feljebb kerül-
jön, s az életszínvonala – függetlenül az ország általános helyzetétõl – egyre jobb volt. Nem
lépett be az MDP-be, ezt nem is erõltették. De azért nem maradt teljesen kívül a politikán,
szakszervezeti funkciókat vállalt, így eleget tett a kor minimális követelményeinek. 1953-ról,
Nagy Imre elsõ miniszterelnökségérõl alig van emléke, a politika, amely nyilván körülötte is
szedte áldozatait, érintetlenül hagyta.

T. P.-t kizárólag saját sorsának alakulása foglalkoztatta, s mert nem érdekelte az õt körül-
vevõ világ, nem is foglalkozott vele, harminc évvel késõbb ezért nincsenek emlékei.

1956 októberében éppen vidéken tölti szabadságát, ezért kívül marad a forradalom ese-
ményein, s nem tudni, óvatosságból-e, vagy mert valóban nincs neki, az interjúban sem nyil-
vánít a véleményt forradalomról. 1957-ben már helyettes fõkönyvelõ a vállalatnál, s 1959-ben
megszerzi a hites könyvvizsgálói címet. Ekkortól a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán is tanít,
jegyzetet ír, vizsgabizottságok tagja. 1957 után már biztatják, hogy lépjen be a pártba, de
1983-ban, az interjúban úgy érvelt, azért nem lett párttag, mert nem akarta, hogy azt higy-
gyék, amiatt emelkedik a karrierje. Aztán 1963-ban, miután már kinevezték gazdasági veze-
tõnek, belépett az MSZMP-be. Ezt úgy indokolja, hogy megnyugvással vette tudomásul a for-
radalom utáni konszolidációt, s egyet is értett a párt politikájával.
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Természetesen egy szavát sem hisszük el, a forradalomról azért nem beszélt, mert a minden
irányban érvényes opportunizmusa és óvatossága megakadályozta, hogy bármit is mondjon. Aki
ugyanis Magyarországon felnõttként, mi több, középvezetõként élte át 1956-ot, annak vala-
milyen véleményt kellett formálnia róla. Azt sem hisszük el, hogy a jelleme akadályozta meg,
hogy 1957-ben belépjen a pártba. Sokkal valószínûbb, hogy kivárásra játszott, s amikor
1963-ban már biztos lehetett benne, hogy a kádári konszolidáció megállíthatatlan, a hatalom
megszilárdult, elérkezettnek látta az idõt, hogy csatlakozzon az élcsapathoz. Elvtelenségét mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az ötvenes éveket visszamenõen úgy értékeli, hogy abban
sok pozitívum is volt.

1965–66-ban, bár részt vesz a gazdasági reform elõkészítésében viszonylag alacsony szin-
ten. Megcsinálja azt, amit rábíznak. Az 1968-as reformot nem hajlandó sem személyhez, sem
csoporthoz kötni, kitérõ módon „kollektív bölcsesség eredményének” tulajdonítja, nagyon
pártszerûen értékeli! Még a kérdezõ provokálására sem ismeri el, hogy voltak személyek, akik
a reformot akarták, erõltették, s voltak, akik ellene dolgoztak.

Ez az óvatosság természetes, hiszen a reform egyszer már megbicsaklott, prominens figurái
elkerültek a hatalom csúcsáról, T. P. tehát óvatos, nem szeretne a bukott politikusok sorsára
jutni, kikerül minden értékelést. Igaz, az interjú készítésekor a reform újra erõre kapni lát-
szott, de T. P. tanult a múltból, már nem hiszi, hogy a folyamat visszafordíthatatlan, inkább
óvatosan kitér a kérdések elõl, mintsem bármi mellett is kiállna.

A reform 1972-es megtorpanását T. P. szerint vállalata nem érzékelte, így errõl sincs sok
mondanivalója. Az 1973–78 közötti korszakot is közhelyesen értékeli, semmi cégspecifikus
megnyilvánulása nincs. A külkereskedelmi vállalatok aktuális struktúráját helyesnek tartja.
Fõnökeirõl semmit nem mond, sem jót, sem rosszat, még név szerint sem említ egyetlen kollégát
sem! Óvatossága itt érhetõ tetten a legkarakteresebben. Úgy beszél a munkájáról, a munka-
helyérõl, hogy minden személyes vonatkozást kiiktat. Ez az óvatosság tovább erõsíti a T. P.
személyével kapcsolatos ítéletünket: tudja, hogy amit nem mond ki, azt sem visszavonni, sem
megbánni nem kell, s amiatt baja sem lehet. Érintetlen maradt mindentõl, ami nem volt közvet-
len hatással sorsa alakulására, ami életvitelét, karrierjét közvetlenül nem befolyásolta.

A NEGYVENESEK KÉT KARAKTERES TÍPUSA
A negyvenes éveikben járók közül a kutatás idején kevesen voltak vezetõ beosztásban, azon-
ban ez az a korcsoport, amely a rendszerváltáskor ereje teljében volt, s közülük kerültek ki a
megváltozott világ vezetõi. Õk voltak azok, akik kapcsolati tõkéjüket, korábban szerzett szakmai
és vezetõi tapasztalataikat képesek voltak gazdasági potenciállá konvertálni. Ezért különösen
fontosnak tartjuk, hogy néhány karakteres sorsot bemutassunk.

A SZIKÁR, NEM POLITIZÁLÓ, TUDÁSA MIATT MEGKERÜLHETETLEN SZAKEMBER 
Olyan vezetõt mutatunk be, aki magas szakmai tudásával és visszafogottságával kikerülhe-
tetlenné tette magát. A kutatás idején még nem volt negyvenéves, s a rendszerváltás után
is megõrizte magas pozícióját (sõt egyre feljebb került!), mert soha, semmilyen politika tisz-
tátalanságot nem tudtak felhozni ellene.

Bizonyos distanciával figyeli önmagát, de nem is hipokrita, örül a felelõs állásnak. Köz-
vetlen stílusú, alig különbözik a ma végzettektõl, a legfiatalabbaktól, szakértelme juttatta oda,
ahol van. A szerencsének csak annyiban volt szerepe, hogy az az évfolyam, amelyben A. M.
végzett, közel s távol az MKKE legerõsebb évfolyama volt, olyanok kerültek ki onnan, mint
Bauer Tamás, Soós Károly Attila, Madarász Aladár, Laki Mihály, s ebben a közegben A. M.-nek
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viszonylag könnyû dolga volt, mert ha eléggé odafigyelt, akkor már benne is volt a fõcsapás-
ban. Illetve mégsem, mert sokkal inkább akkori legjobb barátjához és példaképéhez, a nála
sokkal teoretikusabb beállítódású évfolyamtársához igazodott, valamint – származásából
következõen – sokkal mértéktartóbb volt, mint nagy reményû évfolyamtársai. De a légkör
mindenképpen adott volt, s õ ebben a szellemiségben futotta ki magát.

1947-ben született Vas megyében, az általános és középiskolát is ott járta. Erõsen vallá-
sos paraszti környezetbõl származik. E környezet értékei a kutatás idejéig (illetve tudjuk,
hogy napjainkig) meghatározóak maradtak a számára, s a rendszerváltás után már vallásossá-
gát sem kellett titkolnia. Az egyetemen alaposan kivette részét az 1968 körül amúgy is élénk
ideológiai vitákból. A reformpárti vonalat képviselte, szemben az akkor divatos balos áram-
latokkal. Nagyon értelmes hallgatónak számított, akinek a lelkéért több irányzat is harcot
indított. Végül is elfogadta a marxizmust, és megfelelõ magyarázó erõt talált benne az õt körül-
vevõ világ értelmezéséhez. Az interjú készítésekor õszintén bevallotta, hogy nem érti, hogyan
is tudott egyetemista korában bármit is megmagyarázni magának a marxizmus alapján.

Az egyetemen elsõsorban az ideológiai, elméleti diszciplínák foglalkoztatták, és csak a
munkába állás után tért le fokozatosan az elméleti vonalról; ma már szinte kizárólag gyakor-
lati pénzügyi kérdésekkel foglalkozik.

Az egyetemrõl a Közgazdaságtudományi Intézetbe került, ahol hamar egyéves franciaor-
szági ösztöndíjat kapott. Ez és egy valamivel késõbbi londoni tanulmányút meghatározó
élményt jelentett a számára. A franciaországi út során kezdett megismerkedni a nemzetközi
valutáris kérdésekkel, akkor ismerte meg a téma nemzetközi irodalmát is.

A vizsgálat idején a Magyar Nemzeti Bankban volt osztályvezetõ. Az MNB-be azért ment,
mert az ösztöndíjak idején felhalmozódott kérdések megválaszolására itt látott leginkább
lehetõséget. Munkahelye, az MNB Közgazdasági Osztálya abban az idõben rendkívül dezor-
ganizált volt. Idõvel sikerült ütõképes csapatot összehozni, amelyben már interjúalanyunknak
is jelentõs szerepe volt. Mindeközben élvezte Bácskai Tamás és Pulai Miklós támogatását.
Bácskai távozása után lett osztályvezetõ. Saját elmondása szerint soha nem voltak vezetõi
ambíciói, mindig független szakértõi beosztást szeretett volna magának. Az interjúkészítés
idején fõként az IMF-tagság körüli feladatokkal foglalkozott. Nem tagja a pártnak.

Egyre biztosabban hiszem, hogy a tehetség kibontakozásához szerencse is kell, de az iga-
zán tehetséges emberek mindig megtalálják a szerencsés utat, mindig segítségükre siet a vélet-
len is. A koincidencia azonban látszólagos, valójában mindig a törvényszerûség következik be:
a tehetség elnyeri méltó jutalmát.

Ha megnézzük a fentebb említett évfolyamtársak sorsát, kiderül, hogy példaképe kutatóból,
egyetemi oktatóból a Fõvárosi Önkormányzat képviselõje, Demszky Gábor fõtanácsadója lett,
Bauer Tamás Frankfurtban egyetemi tanár, az SZDSZ országgyûlési (ex)képviselõje, Soós Károly
Attila nyolc évig volt szabaddemokrata országgyûlési képviselõ, kutató közgazdász. Laki Mihály
is tagja az SZDSZ gazdasági tanácsadó csapatának, de õ megmaradt a kutatói pályán.

A. M. családi, szociális hátterébõl egyáltalán nem következett az az életút, amely 1984-ig
mögötte állt. A Vas megyei parasztcsaládból nem vezet egyenes, s fõleg nem szükségszerû út
az MNB osztályvezetõi székéig. Ráadásul A. M. esetében nem egy osztályvezetõi beosztásról
van szó a sok tíz vagy száz közül, hanem olyanról, amelynek döntõ hatása van az ország gaz-
daságának egészére, s amelyben a hibák nehezen vagy talán egyáltalán nem is korrigálhatók.
A. M. ugyanis a forint árfolyamának elvi és részben gyakorlati kérdéseivel foglalkozik.

Családi háttér: középparaszti család, erõs vallásos nevelés (amelynek hatása máig tart!),
kiváló pap a faluban, aki szorgalmazza továbbtanulását, szorgalmas és szolid értékeket õrzõ
szülõk és olyan falusi közösség, amelyben a tanulás érték. Õ maga otthon maradt volna, ha
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nem jön a téeszesítés, azonban elvesztek a paraszti létforma illúziói, ezért került osztatlan
általános iskolából közgazdasági technikumba. Kollégiumi évek, katonás, bornírt fegyelem,
„kaszárnyaszellem, pokol volt” – mondja, jó tanuló, s fel is veszik az MKKE-re.

1965–69 között végzi az egyetemet, amikor a gazdasági mechanizmus reformjának elõké-
szítése folyik, s a tanárok egy csoportja is kiveszi a részét az elõmunkálatokból. Már az egye-
temen a „reform lángoló híve”, mondja. „Akkor marxisták voltunk, ma azonban ez a kérdés
értelmetlen.” Ez a rövid kritikai megjegyzés utal arra, hogy mindaz, amit szocializmus és a ka-
pitalizmus politikai gazdaságtana címszó alatt tanultak, mennyire értelmetlen volt, s csak ma-
ga a történetiség fontos belõle (vagyis hogy volt egyszer egy Marx, kitûnõ gondolkodó, mint
Adam Smith is például).

Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás traumaként érinti.
Az egyetem elvégzése után a KTI-bõl az akkori gyakorlatnak megfelelõen kihelyezik a

Külkereskedelmi Minisztériumba, hogy ott ismerkedjék meg a praxissal. (Mentora, tanító-
mestere Esze Zsuzsa volt.)

Dolgozik is a Külkereskedelmi Minisztériumban, azonban kap egy nancyi ösztöndíjat, s ez
meghatározó jelentõségû élete további alakulásában. Nancyban nagyon sokat tanul, nemcsak
nyelvet, sokkal inkább nemzetközi pénzügypolitikát, hiszen elõadói a Közös Piac vezetõ tiszt-
viselõi. Ennek a kinn töltött évnek a végén posztgraduális diplomamunkát illik írni, meg is
írja, magyarra is lefordítják, ám itthon (már 1972-ben) viharok támadnak körülötte. Hagel-
majer István szerint ugyanis nem elég marxista, sõt antimarxista. Madarász védi meg, aki hihe-
tetlen elméleti felkészültségével az összes opponenst zsebre teszi. A vita egy ideig még a saj-
tóban is gyûrûzik, majd elül.

A KTI-tõl azért távozik, mert olyan állást keres, ahol azonnal lakást kap. Bácskai Tamás
segítségével kerül az MNB-be. A Közgazdasági Fõosztályon lesz fõelõadó 1975-ben.

Közben – már egyetemista korától – az MKKE-n is tanít. Felajánlanak neki egy angol utat,
de mert nem tud angolul, egy évvel elhalasztja, s egy év múlva három hónapot tölt London-
ban. Az MNB helyi rezidense legnagyobb megbotránkozására nem nyelvkurzusra iratkozik be,
hanem az angol bankrendszerrel ismerkedik meg, amelyet a legszofisztikáltabbnak tart, s máig
is óriási hasznát veszi a Bank of Englandban töltött idõszaknak. Hazajövetele után megírja
kandidátusi disszertációját.

1978-tól kizárólag gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozik. „Évek óta nem olvasok szép-
irodalmat” – mondja. 1980-ban kinevezik osztályvezetõnek, ekkor 33 éves. A. M. ekkor már
komoly nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik – ezért nem is merül fel ellenjelölt a kine-
vezésénél, s még az sem akadály, hogy pártonkívüli. Kinevezése nem lelkesíti, többször is
mondja, hogy jobban szeretne magánzóként tevékenykedni, mint a hierarchiába beépülve, ve-
zetõként.

Híve a reformnak, híve még a kétszintes bankrendszernek is, holott ezt a bankosok, akik
egyébként a reform mellett állnak, rendre elutasítják. Az 1979-es áremelést szükségszerûnek
tartja, mint ahogy a beruházások visszafogását is, csak nem így, mert a fékek mesterségesek,
s nem a tényleges hasznosság elve határozza meg a folytatást, illetve leállítást.

A munka, amit végez, nemcsak felelõsségteljes, de hatalmas megterhelést is jelent, szinte
semmire sem marad ideje, ezért nem elégedett a sorsával.

A magánéletérõl megtudjuk, hogy valóban kapott lakást az MNB-tõl, amelyet aztán elcserélt
(helyesebben: kicserélt) egy rózsadombi 62 négyzetméteresre. Nõtlen, fizetése tízezer forint,
de mellékes keresetre nem marad ideje. Még kocsija sincs.

1985-ben a következõket írtam A. M.-rõl: „Karrierje a szakszerûség karrierje. Valaki ért
valamihez, s azt is csinálja. Jó lenne, ha létezne számára reális alternatíva, hogy amikor né-

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK 141

GA
ZD
AS
ÁG
I, 
PO
LI
TI
KA
I V
EZ
ET
ÕI
 M
AG
AT
AR
TÁ
SO
K 
ÉS
 É
LE
TU
TA
K 
AZ
 1
98
0-
AS
 É
VE
K 
EL
SÕ
 F
EL
ÉB
EN

05koz.qxd  11/20/2004  7:24 PM  Page 141



hány év múlva már elfárad, akkor úgy tudjon pályát módosítani, hogy azt ne érezze süllyedés-
nek sem egzisztenciálisan, sem presztízsben. A. M. számára nyitva az út az MNB-ben a fel-
sõbb posztok felé, de úgy tûnik, hogy nem ezt célozta meg. Most van a saját szintjén, most csi-
nálja azt, amihez jól ért, semmi értelme nem lenne tehát, hogy ügyvezetõ igazgató, majd el-
nökhelyettes legyen, arról nem is szólva, hogy ahhoz be kellene lépnie a pártba, s õ ezt már
megtagadta.

Talán egy külföldi kirendeltségen fogja kipihenni a nehéz banki évek fáradalmait. Korábbi
elméleti vonzalmaiból arra is jogosan következtethetünk, hogy ha megpihen, akkor egy remek
szakkönyv kerül ki a keze alól.”

A rendszerváltozás után A. M. számára minden lehetõség megadatott, tehetsége és szak-
tudása abszolút konvertálható volt, szabadon megválaszthatta, hogy mit csináljon. A megvál-
tozott banki körülmények között megtalálta a számára legalkalmasabb posztokat, karrierjének
csak egyéni ambíciója szab határt.

EGY TISZTA KARRIERISTA

Befejezésképpen a negyvenesek generációjának egy olyan figuráját mutatjuk be, aki már a
rendszerváltozás elõtt azokat az „értékeket” képviselte, amelyekkel napjainkban a legjobban
lehet boldogulni.

A negyvenesek egyik nem túl népes, de a gazdaság és a politikai élet számára egyaránt ve-
szedelmes csoportja azoké, akiknél ugyan a hatalmi ambíciók és a szakértelem nincsenek
összhangban, de azért rendelkeznek annyi munícióval, hogy a hierarchiában egyre magasabbra
kerüljenek, s végsõ soron olyan hatalmi pozíciókba verekszik be magukat, amelyekben már
komoly kárt képesek okozni.

Az idõsebb generációk esetében a kor értékítélete és szokásjoga szerint a politikai érdem
alapján létrejövõ karriernek volt reális alapja. Különösen azoknál, akik az illegalitásban,
illetve nehéz történelmi szituációkban bizonyították elkötelezettségüket, bátorságukat, s ezért
elvárták, s meg is kapták a jutalmukat: vezetõ pozícióba kerültek. Hogy a gyõztes politika
számára valóban ez-e az egyetlen honorálási mód, arról essék majd szó az idõsebb generációk
életútjának vizsgálatakor. Ám látjuk, hogy hiába történt rendszerváltozás, a mindenkori hatal-
mon lévõ politikai elit gazdasági stallummal (is) jutalmazza azokat, akik hatalomra kerülésü-
ket támogatták, vagyis mai szóhasználattal: közülük kerülnek ki a párt közeli cégek vezetõi,
tulajdonosai.

Abban biztosak vagyunk, hogy nemzettel, gazdasággal szemben tragikus vétség a politikai,
eszmei „szilárdságot” gazdasági státussal jutalmazni. Hogy ez mégis megtörtént a kádáriz-
musban, s megtörténik ma is – nem is olyan ritkán, mint gondolnánk –, annak az az oka, hogy
akik e státusokat osztogatják, nem tudnak mást nyújtani, márpedig a derék vazallusokat
valamilyen módon értékelni kell. Megbízható káder, a mi emberünk, számíthatunk rá a jövõ-
ben is, tehát támogatnunk kell az elõmenetelét. S a szakértelem, a vezetõi rátermettség szinte
szóba sem kerül, ha egy megfelelõen magas beosztású politikai keresztapa egyengeti az ifjú
karrierista útját. Így volt ez a nyolcvanas években, s így van ma is!

Amikor a kváziszakemberek alkalmatlanságáról beszélünk, a szigorúan vett politikai funk-
ciókra nem is gondolunk, bár ezek betöltésénél is elengedhetetlenül szükséges lett volna
(a késõ kádárizmusban éppen úgy, mint ma) a magas szakértelem.

De most térjünk vissza a nyolcvanas évekhez! Mit is értünk kváziszakértelmen? Elsõsor-
ban azt, hogy a kiválasztott káder a formai követelményeknek – természetesen – megfelel:
rendelkezik felsõfokú végzettséggel (hogy ez mennyiben esik egybe a betöltött funkcióhoz
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szükségessel, arról késõbb lesz szó), politikai iskolázottsága is kielégíti a feltételeket (elvé-
gezte a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemet), tagja a pártnak, korábbi munkahelyein konf-
liktusmentesen töltötte el idejét. S természetesen ismerik a megfelelõ személyek, rendelkezik
a szükséges kapcsolatokkal, amelyek nélkül az elõbbre jutásnak szinte semmi esélye sincsen,
s kellõen gátlástalan ahhoz, hogy teljesíti, bármire kérik. Ugyanakkor szorgalma, ügybuzgó-
sága kétségbevonhatatlan, hûbérurához mindaddig ragaszkodik, amíg az jólétét biztosítja.

N. É. intellektuálisan jól felkészült, bölcsész végzettségû, vizsgálatunk idején éppen negy-
venéves volt. Munkaélete igen változatosan alakult. Sima modorú, saját karrierjét minden esz-
közzel, morális megfontolásoktól mentesen építõ életvezetés jellemezte, amelyben a legfõbb
érték – bevallottan! – a hatalom, a kapcsolatok, a presztízs.

A biztos hátteret nyújtó polgári származás anyagi gondtalansága, a jó középiskola simán
vezette az egyetemig, ahol két nyelvszakon szerzett diplomát. Mellette megtanult még két
másik nyelvet is, közülük az egyik egy ritka nyelv. Már egyetemista korában (bevallottan
azért, mert különösen jó anyagi lehetõséget biztosít e munka) bekapcsolódik egy kollektívá-
ba, amely nyelvoktatással kísérletezik. Ha megmarad a nyelvtanári pályán, bizonyára szép
karriert fut be, mert társai szerint tehetséges.

N. É.-nek azonban ez kevés volt, mert – mint elmondta – már kora ifjúságától nagy karri-
errõl álmodozott. Mindig a hatalom vonzotta, mindig messzebbre tekintett. Tudatosan végzett
olyan tevékenységet, amely csak hosszabb távon kamatozik. A KISZ-ben nagyon aktív, meg
is kapja a jutalmát: nyelvtudása miatt igen sokat utaztatják külföldre. De túl az utazásokon,
jó kapcsolatokat épít ki a Külügyminisztériummal, s ezzel már egyetemista korában egyengeti
diploma utáni karrierjét. A tolmácsból igen hamar delegátus lesz, felfigyelnek a jó fellépésû
fiatalemberre, aki ugyan nem ért semmihez sem, de amit beprogramoznak a fejébe, azt jól
képviseli. S alkalmas arra, hogy bármilyen programot skrupulusok nélkül végrehajtson.

Az egyetem után sima út vezet a külügybe, s bár csak rövid három évet tölt el ott, a koráb-
ban kezdett kapcsolatépítést folytatja, nem is kevés sikerrel. Elsõsorban az MSZMP KB ille-
tékes elõadóival és osztályvezetõivel kerül szoros munkakapcsolatba, s néhányukkal ennél
szorosabb privát kapcsolatba is.

A külügyi pálya túlságosan hierarchikusnak és bürokratikusnak tûnik számára, nem akarja
végigjárni a szamárlétrát, ezért kapcsolatait felhasználva pályát változtat. Tudományos titkár lesz
egy akadémiai intézetben (itt elsõsorban ismét nyelvtudását és jó modorát kamatoztatja, váltja
át utazásokra), s az újabb kapcsolatok gondos kiépítésével tovább egyengeti karrierjét. Erre
annál is inkább szüksége van, mert a kutatóintézetben hamar kiderül róla, hogy a képviselt
szakmához nem ért.

Az Oktatási Minisztérium fõosztályvezetõje (bár címe nem ez, funkciója szerint a minisz-
terhelyettes és a fõosztályvezetõ között helyezkedik el), hatalmas (legalábbis a tárca vonatko-
zásában hatalmas) pénzek felett diszponál, de igazán az imponál neki, hogy tárgyalópartnerei
KB-titkárok, miniszterek, miniszterhelyettesek, állandó belépõje van a KB épületébe, s ami
ennél is fontosabb: jelentõs mûvészek rettegik és függnek tõle. Kapcsolataival az interjú során
nyíltan dicsekszik is, büszke rájuk, s igyekszik a külvilág tudomására hozni, milyen sokra vitte.

Idõközben pártfogója is akad a KB apparátusában, aki a pártba való belépésrõl határozot-
tan lebeszéli. Kellenek dísz-pártonkívüliek ma is – ez a pártfogó határozott álláspontja.

A minisztériumi karriernek azonban véget vet az átszervezés, az új miniszterhelyettesek
megjelenése, közöttük egy olyan személyé, aki hamar átlátja N. É. karakterét, s rövid úton
meneszti. Rövid ideig „parkolópályán” van (lényegében olyan szinekúrán, amikor semmit
sem kell csinálnia, csak keresnie az új munkahelyet), pártközponti patrónusával konzultál,
hogy hová menjen. A patrónus egy nagyvállalat átszervezésekor azt javasolja, hogy N. É. legyen
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az igazgató helyettese. Bár a területen N. É. teljesen járatlan, elvállalja a beosztást. Itt töltött
ideje elsõ félévében kerestük meg, s az inkompetens fiatalember véleménye határozott volt:
fõnökét el kellene tenni láb alól (természetesen átvitt értelemben), s neki, mármint N. É.-nek
kellene az igazgatónak lennie. Ha ez rövid idõn belül nem sikerül, akkor tovább fog lépni
– közölte az interjúban.

Idõközben azonban pártfogója helyzete meggyengült, így N. É. is óvatosabb lett, s csönde-
sen teszi tönkre a vállalatot, amelynél dolgozik.

N. É. a középgeneráció gátlástalan, de jól felkészült karrieristáját testesíti meg, aki min-
dent megcsinál, ami hatalmi elképzeléseinek szolgálatába állítható. A nyelvtanításon kívül
semmihez sem ért, s annak ellenére, hogy nem párttag, klasszikus pártfunkcionárius, aki min-
dig a felsõbb szintû elvárások kiszolgálásáért kapott jutalom reményében cselekszik, s ezt a
stratégiáját nyíltan be is vallja. Miként azt is, hogy hajlandó mindenkin keresztülgázolni, aki
útját állja, s hajlandó eladni minden ügyet, ha érdekei úgy kívánják. Nem megy bele sem
elvi, sem gyakorlati csatározásokba, ha eleve nem biztos abban, hogy õ lesz a gyõztes, inkább
szép csöndesen elsomfordál. Nem gyárt ideológiát magatartásához, legfeljebb könnyen válto-
gatható pózokat ölt fel. Hangsúlyozza ugyan, hogy nem párttag, de rögtön hozzá is teszi, hogy
amikor a helyzet úgy kívánta, akkor azt „füllentette” (sic!), hogy párttag.

A fõ póz, amelynek árnyalatait gyakran változtatja: a liberalizmus, de ezt is cáfolja botlá-
saival, s kiderül, hogy alapjában igazi autoritatív vezetõ, aki – ha erre lehetõsége van – tûzzel-
vassal viszi keresztül az akaratát.

Õ képviseli az eszmények nélküli, mûvelt, cinikus értelmiségit, aki veszedelmesebb az
igazi szélsõségeseknél, mert azok gyakran rajtakaphatók, hiszen rigiditásuk könnyen felis-
merhetõ, de az N. É. típusúaknak nincs koncepciójuk, s belsõ vezérlõjük csupán a karrier.
Primitív pragmatizmusuk (amelynek középpontjában az önérdek áll) s a megfelelés minden-
kori vágya rendre olyan szituációkat eredményezhet, amelyek kivédhetetlenek, mert megfog-
hatatlanok. S csak ha az okozott kár már jóvátehetetlen, akkor lehet rajtakapni õket, de ad-
digra hetedhét határon túl vannak.

N. É. abban különbözik hasonló karakterû kortársaitól, hogy határtalan cinizmusával nyíltan
vállalja ezt a magatartást, s az interjúban kendõzetlenül jellemzi önmagát. A rendszerváltozás
után N. É. ismét hatalmi pozícióba került.

A kutatás idején a negyvenes éveikben járó vezetõk e két szélsõséges típusa mellett egé-
szen kiváló, vállalatukat a rendszerváltás után sikeresen vezetõ igazgatókkal, ipari és mezõ-
gazdasági szövetkezeti elnökökkel is találkoztunk, akik a nyolcvanas évek reformnemzedékét
képviselték. A létezõ szocializmusban szerzett tapasztalataikat eredményesen kamatoztatták a
megváltozott gazdasági, politikai körülmények között, ami két feltételezést enged meg. Az egyik,
hogy a nyolcvanas években már a piacosnak nevezett gazdaság kellõ rutin megszerzését tette
lehetõvé az akkor sikeres vezetõk számára, a másik, hogy a kontraszelekció tényleg átadta
helyét a valódi szelekciónak. Hogy milyen mértékben, s a gazdaság mely területein, azt csak
egy empirikus vizsgálat segítségével tudhatnánk meg.
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