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MUNKÁSLÉT MAGYARORSZÁGON 1956 UTÁN
A MIKRO- ÉS MAKROTÖRTÉNET METSZÉSPONTJAI*

„A gyár dolgozói, munkásai túlnyomó többségében becsületesen helytállnak, jól képzett szakemberek
vannak közöttük, mégis gondot okoz a személyi állomány heterogén összetétele. Egyrészt idõnként személyi
vitákat szül, másrészt tapasztalható – a többi gyárainkhoz viszonyítva – a kellõ helyi ismeretek hiánya.
Említésre méltó továbbá, hogy a karbantartólétszám hangulatát gyakran negatív irányba befolyásolja
a jelenleg érvényben lévõ bérezési rendszer, melynek átdolgozása a helyi viszonyokhoz alkalmazva hasz-
nosnak látszik. […] Külön kell említeni a kõbánya személyi állományánál tapasztalható problémákat.
Egyrészt a bánya dolgozóinak összetétele elmarad a gyárihoz viszonyítva, jellegébõl adódóan nyersebb
munkaerõbõl áll.”

„A szovjetellenesség, a nacionalizmus, a nyugatimádat, a cinizmus elterjedése eredményeink lebecsülé-
sére irányul. Az osztályellenség elszemtelenedése, tevékenységének fokozása nagyobb éberségre kell hogy
késztessen bennünket.”1

KÉRDÉSEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK
Az „államot” könnyebb ábrázolni, mint a „társadalmat”, hiszen annak intézményei, eljárás-
módja és rendelkezései jól és hamarabb követhetõ nyomokat hagynak. Az állami beavatkozás
a szovjetizálás és szuverenitásvesztés összefüggései alapján még élesebben látható, hiszen
nyíltan a külsõ, szovjet világhatalom rendszerének befolyásától függõen közelíthetjük meg az
1945 utáni történéseket. Annál nehezebb viszont – a szétforgácsoltság miatt – a társadalmi
viszonyok megragadása, leírása és értelmezése. Egyszerre kell komolyan venni az ideológiai
elvárásokat, az egypártrendszer hatalmi struktúráját és ugyanilyen módon kell figyelnünk a
társadalmi reakciókat. A kutatás során alkalmazott mikrotörténeti megközelítés eredményeit
az ábrázolásban átváltottuk: arra törekedtünk, hogy az általunk megfigyelt mikrovilágok
jelenségeit, szabályszerûségeit, a változási irányokat – némi kockázattal – az általánosság
szintjére emeljük.2 Minderre természetesen a kutatás jelenlegi állapotában csak korlátozottan
vagyunk képesek. A mikrotörténeti ábrázolást a kezdeti szakaszban azért is preferáljuk, mert
ez több esélyt nyújt a német–magyar viszonyok további összehasonlítására.
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* A Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdamban 2003. szeptember 23. és 25. között tartott tanácskozásán

(Arbeiter im Staatssozialismus) elhangzott elõadás szerkesztett változata.

1 Jelentés a Dunai Cement- és Mészmûrõl. Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya (PML VO) XXVIII. 770. MSZMP

Vác Városi Bizottsága 1966. sz. n.; A „Párt” váci helyzetének értékelése. Uo. 1966. május 12.

2 Lindenberger (1999) 18–21. p.
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Lényegében az érdekelt bennünket, hogy a politikai diktatúrának hol húzódtak a társadalmi
határai.3 Jogállami értelemben diktatórikus formákat találhatunk, a társadalmi gyakorlatot
illetõen viszont sokkal összetettebb a kép. Annak ellenére, hogy az ipari proletár lét a társa-
dalom egyik legtömegesebben átélt tapasztalata volt, a munkásság történeti vizsgálata a leg-
kevésbé feldolgozott terület.4 Az, hogy elsõsorban az 1956 utáni jó egy évtizedre koncentrá-
lunk, számos nehézséget okoz: például kevés új kutatási elõzmény van, a források információi
sokszor nem elégségesek. Kutatásunk térben fõként a Pest megyei s azon belül is a Budapesttõl
keletre esõ régióra terjed ki, a mikrovilágok vagy hétköznapi tapasztalatok történeti vizsgála-
tához ezt kiváló terepnek gondoljuk.

A korszak társadalomtörténeti vizsgálata elválaszthatatlan a politikai szférától.5 Az egypárti
politikai diktatúra társadalompolitikai döntései, beavatkozásai közül itt azok érdekelnek,
amelyek a munkáslétet is meghatározó szervezeti formákat érintették. Általában is érdekelt
bennünket a szocialista „új emberré nevelési program” proletarizációjának kérdése, a min-
dennapi érdekeltségi viszonyok, a politikai döntések egyéni és közösségi reakciói és stra-
tégiái. Kérdéseink viszonylag széles köre ellenére – a hatalmat kézben tartók dokumentumai
alapján – többnyire csak a korabeli tapasztalatokra bukkanhattunk, amelyek helyenként
nehezen összegezhetõk koherens képpé. A társadalmi cselekvésekbõl, szerkezetekbõl és folya-
matokból azokat a momentumokat igyekeztünk megragadni, amelyek a munkások számára
a legközvetlenebbek, a legkönnyebben elérhetõek voltak. A szocialista rendszerek vizsgá-
latakor különösen fontosnak tartjuk a térbeli, szociális és kulturális közelség és távolság
kérdéseit, ugyanis nagymértékben ezektõl függött a politikai hatalmat birtoklók állandó ellen-
õrzési törekvéseinek és az „ellenõrzöttek” menekülési, színlelési, alkalmazkodási vagy éppen
konok ellenállási stratégiájának sikere. Mindezt persze csak az ábrázolás kedvéért vetettük
fel ilyen duális módon, hiszen tudjuk, hogy ezek az ellenõrzési-menekülési mechanizmusok
mennyire interaktívak voltak.6

Az üzem, a gyár világát a „hatalom társadalmi praxisának” olyan tereként fogtuk fel, ahol a
kapcsolatok szükségszerûen interakcióban ragadhatók meg, azaz (a lehetséges módon) elsza-
kadtunk a társadalom egyszerûsítõ felosztásától alávetettekre és hatalmon lévõkre. A foucault-i
hagyományra is támaszkodó németországi elemzéseket figyelembe véve, a hatalmat mint
szociális erõteret akarjuk láttatni. Az Eigen-Sinn koncepciója szerintünk is sokat segíthet a
mindennapok történeti kutatásában, hiszen a cselekvések többjelentését, az egyéni és kollek-
tív magatartásmódokat sokkal életszerûbben magyarázhatja meg, mint az ellenállás kifejezés.7

További fontos elméleti és gyakorlati feladatnak tartjuk a korabeli magyarországi „miliõk”
sokrétûségének a hangsúlyozását. A miliõket olyan társadalmi egységeknek tekinthetjük,
amelyek több struktúradimenzió (vallás, regionális tradíció, gazdasági helyzet, kulturális
orientálódás, az intermedier csoportok összetétele) egybeesése alapján keletkeznek.8 Azt fel-
tételezzük, hogy a munkásmiliõket elsõsorban a fenti tényezõk együttes vizsgálata alapján
lehetséges életszerûen ábrázolni. Mindamellett ebben a tanulmányban nem tudjuk teljesen
kifejteni ezeket a kérdéseket, legföljebb csak illusztrációkat nyújthatunk.
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3 Pittaway (2003) 71–82. p.

4 Gyáni (2003); Valuch (2001) 213. p.

5 Kocka (1994) 547–548. p.; Lüdtke (1998) 12–13. p.

6 Az információk idõrétegeirõl lásd Koselleck (2000) 19–26. p.; a kortársi –„hivatalos” és hétköznapi – nyelv

összefüggéseirõl lásd Lüdtke (1997) 13–18. p.

7 Lindenberger (1999) 22–23. p.; Majtényi (2003) 83–84. p.

8 Bauerkämper (2002) 20. p.
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Érdemes azt a problémát is megfogalmazni, hogy a döntéshozók számára a munkásság
termelõi vagy fogyasztói funkciója mennyit nyomott a latban, s mikor melyik volt a fontosabb.
Az 1950-es évek lényegében mindenképpen a proletárlétet, a tulajdonvesztést és az azzal járó
életmódbeli ellehetetlenülést jelentették, az anyagi javakban megmutatkozó javulásról csak
ezután lehetett beszélni.9 Hangsúlyozzuk, hogy a „tulajdon” több tényezõ együttes konstruk-
ciójának az eredménye, olyan egységnek foghatjuk fel, amelynek történeti, társadalmi, jogi
és kulturális vonatkozásai vannak, ennek megfelelõen mind a szimbolikus, mind pedig a
szociális mezõben meg kellene találni annak jelentõségét, vagy éppen tömeges elvesztésének
hatásait a szocializmus idején.10 A tulajdon esetében jogok és jogosultságok kötelékeirõl
van tehát szó, amelyek következményei igazán csak a mikrotörténeti ábrázolásban köze-
líthetõk meg. Erre gondolva kellene a proletarizáció fogalmát minden esetben szélesebb
értelemben használni.

TÖMEGESEDÉS AZ IPARBAN. A MILIÕK STRUKTURÁLIS EREDÕI
A hivatalos statisztika szerint 1964-ben az aktív keresõ népesség több mint egyötöde – egy-
millió fõ – ipari munkásként az állami ipari vállalatoknál dolgozott.11 Ez az 1945. évi állapothoz
képest közel négyszeres növekedést jelentett. A létszámemelkedés az építõiparban, a közle-
kedésben és a kereskedelemben volt a legjelentõsebb.

ÉV IPARI MUNKÁS (1000 fõ) NEM KERESÕK MUNKAERÕFORRÁS
(a munkaerõforrás százalékában)

1949 414 (6,8%) 2005 (33%) 6028
1954 718 (11,6%) 1712 (27,8%) 6158
1964 1005 (16,7%) 1140 (19%) 5998

A MUNKAERÕFORRÁSOK ÉS AZ IPARI MUNKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
Forrás: Statisztikai Idõszaki Közlemények, 82. kötet. 1966/3. 13. p.

Az úgynevezett munkaerõforrások 1964. évi statisztikája alapján az állami iparban foglal-
koztatott munkásoknak közel fele (az ipari tanulókat is beleértve) az iskola elvégzése után
közvetlenül ipari munkásként kezdett dolgozni. Több mint 10%-uk az ipari munkavállalás
elõtt nagyrészt önálló parasztgazda volt, tehát egészen eddig nem lett téesz-tag. A munkások
mintegy 20%-a elõzõleg egyéb ágazatokban dolgozott, több mint 17%-uk az eddig eltartottak
és az úgynevezett háztartásbeliek kategóriájából, 3%-uk pedig a szintén jóval korábban
minimális arányúra csökkentett önálló kisiparosi és kiskereskedõi rétegbõl került ki.12

A legfontosabbnak a mezõgazdaságból jöttek arányszámát tartjuk, akik elsõsorban a bá-
nyászatban, villamosiparban, a kohászatban, az építõanyag- és az élelmiszeriparban helyez-
kedtek el. A háztartásbeliek és eltartottak (97%-ban nõk) nagyobb arányban a könnyûipari
ágazatokban és az élelmiszeriparban találtak munkát, de számuk a gépipar egyes ágazataiban
és a vegyiparban is jelentõs volt. A korábban mezõgazdaságban dolgozók létszáma ennél jóval
nagyobb volt, de itt elegendõnek tartjuk az arányszámok alakulását követni. A családi straté-
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9 Valuch (2001) 213. p.

10 Siegrist–Sugarmann (1999) 11. p.

11 A statisztikák kritikájával itt nem foglalkozhatunk. A kategóriák ellentmondásossága ellenére hasznosítjuk az

adatokat.

12 Statisztikai Idõszaki Közlemények, 82. kötet, 1966/3. 14. p.
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MUNKAERÕ- ÖSSZES EBBÕL SZAKMUNKÁS BETANÍTOTT SEGÉD-

FORRÁS MUNKÁS FÉRFI NÕ MUNKÁS MUNKÁS

(a munkások százalékában)
iskolából 496 359 (72%) 137 (28%) 284 (57%) 146 (30%) 66 (13%)
mezõ- 105 93 (88,57%) 12 (11,42%) 25 (23,8%) 43 (40,95%) 37 (35,2%)
gazdasából
egyéb ágazatból 200 169 (84,5%) 31 (15,5%) 72 (36%) 78 (39%) 50 (25%)
háztartásból 168 5 (3%) 163 (97%) 13 (7,73%) 108 (64,2%) 47 (27,97%)
kisipari és egyéb 31 27 (87%) 4 (13%) 15 (48,3%) 10 (32,2%) 6 (19,3%)önálló szektorból

A MUNKÁSOK LÉTSZÁMA EREDETI FOGLALKOZÁSUK ÉS KÉSÕBBI SZAKKÉPZETTSÉGÜK SZERINT (1000 fõ)
Az „egyéb” kategória lényegében szintén a volt mezõgazdasági népességre vonatkozik.
Forrás: Statisztikai Idõszaki Közlemények, 82. kötet. 1966/3. 15. p.

giáknak megfelelõen a férfiak 84–88%-os ipari munkavállalása egyúttal azt is jelentette,
hogy inkább a nõk maradtak otthon, illetve lettek téesztagok. Szinte biztosan ezek a munkások
adták az ingázók, a kétlakiak nagy részét is, akik hétvégén és munkaidõ után rendszerint me-
zõgazdasági tevékenységet is folytattak. Erre utalhatnak a körükbõl kikerülõ, képzetlen,
35–41%-nyi segéd- és betanított munkásság adatai is.

Az állami ipar munkásainak 64,3%-a dolgozott 1964-ben a nehézipari ágazatokban, ame-
lyek közül a legjelentõsebb a gépipar (29%) és a bányászat (13,0%) volt. A munkásság
25,3%-át foglalkoztató könnyûiparban a textilipar volt a legnagyobb súlyú: 11,1%. Az állami
iparban 1964-ben 348 ezer munkásnõ dolgozott. Iparon belüli foglalkoztatottságuk 34,7%-os
aránya nemzetközi viszonylatban is magas volt.13

Ha az ipari munkavállalás elõtti foglalkozást nézzük, nagy a különbség a nemek között.
A férfiak 54,5%-a az iskola befejezése után iparvállalatnál helyezkedett el, s közülük 29%
ipari tanuló volt. A nõknek viszont csak 40%-a jött közvetlenül iskolából, s csak 7%-uk volt
ipari tanuló. Az utóbbiak többsége a könnyûiparban tudott elhelyezkedni. Lényegében a
munkásnõk álltak nagyobb életformaváltás és kihívás elõtt, hiszen 1964-ben az iparban fog-
lalkoztatott munkásnõk kb. 45%-a korábban „eltartott, illetve háztartásbeli” volt.

A falvakból elkerülõk elsõsorban a nehezebb fizikai munkát követelõ ágazatokban – bá-
nyászatban, kohászatban és építõiparban – helyezkedtek el, azzal is összefüggésben, hogy
ezeket a vállalatokat vidékre telepítették. S hogy ez a vidéki munkaerõ legaktívabb korú ré-
tegét érintette, az a korabeli európai összehasonlításból is kiderül, hiszen az 1964. évi adatok
szerint az állami iparban dolgozók átlagéletkora 34 év volt. Az 1956 utáni gazdasági-társadal-
mi és politikai rendszer strukturális stabilizálódását is jelzi, hogy 1959 és 1964 között a mun-
kások iparban eltöltött átlagos szolgálati ideje több mint egy évvel meghosszabbodott. Ebben
a tekintetben a legnagyobb arányú növekedés a 26 évesnél idõsebb, azaz feltételezhetõen
a házasemberek körében volt tapasztalható. Tendenciáját tekintve a kétezernél több munkást
foglalkoztató vállalatoknál volt magasabb a hosszabb ideje egy helyen dolgozók aránya. Szak-
mák szerint nézve feltûnõ volt a – nyilván alacsonyabb presztízsû – fonó- és szövõiparban
eltöltött kevés szolgálati idõ.14

A munkásmiliõt alapvetõen reprezentálta az iskolai végzettség. 1964-ben az állami ipar-
ban dolgozó egymillió munkás nem egészen fele fejezte be az általános iskolát. Persze fontos
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13 Huszár (1967) 31. p.

14 Uo. 40–53. p.
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a korcsoportonkénti belsõ megoszlás. Alapvetõ különbség a 46 éven felüliek körében mutat-
kozott: csupán egyötödük végezte el az általános iskolát, közel felük hat-hét osztályt végzett,
közel harmaduk pedig csak négy-öt évig járt iskolába. A skála másik végén elhelyezkedõ
19–25 évesek 8-9%-nyi rétege középiskolai vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkezett. A kortárs kutató megjegyzi, hogy a 60 éven felülieknél feltûnõen magas – 7,6% –
a diplomások száma, amely feltételezhetõen a rendszer „ellenségeit” és polgári pályájukat
derékba tört személyek csoportjait is magában foglalja.15

Mint fent is látható, a szocializmusban tömegeket érintõ kényszerû mobilizáció történt, ennek
legkiemelkedõbb példái voltak a paraszti és falusi társadalomból a városi, ipari munkásmiliõbe
került emberek kollektív életútjai. Számítások szerint 1960-ban az aktív keresõk közel 43%-a
tartozott a munkássághoz.16 A mobilitásnak egyes vélemények szerint négy motivációs ténye-
zõje van: a fizikai egzisztencia biztosításának a hiánya; az, hogy bizonyos célok elérése lehe-
tetlen az intézményes kereteken keresztül; a korábbi közösséggel, társadalommal való identi-
fikáció lehetetlensége; az életideál megvalósulási esélyének hiánya.17 Némileg leegyszerûsítve,
az 1945 utáni kényszerû magyarországi egyéni és családi helyváltoztatás egyszerre mindegyik
okra visszavezethetõ, ezek együttesen bizonyultak rendszerspecifikusnak.

A MUNKÁS MINT TÁRSADALOMPOLITIKAI VEZETÕ FIGURA. KITALÁLT
MUNKÁSOSZTÁLY?
Marx és követõi minden politikai rendszert osztálytársadalomként mutattak be, vagyis e logika
szerint például a burzsoázia diktatúráját a munkásság diktatúrájának kell követnie.18 A hiva-
talos ideológia nyíltan hirdette, hogy a rendszer diktatórikus, hiszen minden társadalomban
ezt akarták láttatni, ami tehát egyértelmû osztálypolitikát jelentett. Ez a felfogás igényelte az
egységes munkásosztály mítoszát, amely azután nem közvetlenül, hanem az egypártra átru-
házva gyakorolta volna a hatalmat. A jogi keretek és mozgásterek szempontjából is meghatá-
rozó volt, hogy a szocialista polgári jogban tagadták a közjog és a magánjog megkülönbözte-
tését, mivel a hatalom így tudta a magánéletet is ellenõrizni. Ez különösen a paraszti gyökerû
munkásságra lehetett hatással, hiszen õket igen nagy mértékben sújtotta a proletarizáció, azaz
eredeti értelmében a tulajdontól (ingatlanok) való megfosztás. Szerintünk itt kulcskérdésrõl
van szó, amely a munkásság alkalmazkodási, életmódbeli és mentális beállítottságát egyaránt
befolyásolta. Ezt az alaphelyzetet tovább erõsítette a munka világának jogi szabályozása: szinte
minden dolgozó állami alkalmazott lett, azaz nem vagy csak korlátozott módon rendelkezett a
munkahely szabad megválasztásának jogával. A sztálini minta alapján készült 1949. évi al-
kotmány Magyarországon is hosszú évtizedekre deklarálta, hogy „A Magyar Népköztársaság a
munkások és a dolgozó parasztok állama”, ami lényegében eleve kirekesztõ jellegû volt, hiszen
például „a dolgozó nép ellenségeit” megfoszthatta választójoguktól.19

Hogy a munkás figuráját mennyire a politikához kötötték a szocializmus idején, azt az is
jelzi, hogy az utóbbi évtizedben alig jelenik meg a közbeszédben. A fogalom tehát politikailag
inflálódott.20 A volt szovjet tömbhöz tartozó országok társadalmi vizsgálata során érdemes kiemel-
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15 Huszár (1967) 57. p.

16 Andorka (2000) 177. p.

17 Piper (1997) 198–202. p.

18 Holzer (1998) 13. p.

19 Mezey (1996) 387–388. p.; Kornai (1993) 65–93. p.

20 Gyáni (2003) 7–11. p.
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ten kezelni ezt a kérdést, hiszen ––  ahogyan ezt a kortárs társadalomkutató, az emigrációt választó
Kemény István megfogalmazta – „Semmit sem ért a magyar és a lengyel októberbõl, a lengyel
augusztusból és egyáltalán mindabból, ami Kelet-Közép-Európa kis országaiban 35 éve történik,
aki nem fogja fel az emberek álláspontjának filozófiai és morális oldalát. […] Lengyelország, Cseh-
szlovákia és Magyarország lakói ezer éve óta abban a nyugat-európai kultúrkörben élnek, amely
kezdettõl fogva az egyéni szabadság megvalósítását tûzte ki célul. […] Ezért idegen és elfogadha-
tatlan számukra az az állapot, amelyre a szovjet uralom vezette õket.”21 Az 1956-os forradalom
egyik hajtóerejét az a morális felháborodás adta, hogy alapvetõ emberi értékeket nem lehetett
képviselni, így például a „személyiség öncélúságát” és a kompetenciát. Ezekre utalva fogalmazott
úgy Kemény, hogy az 1956-os munkástanácsok választásakor alapvetõen két szempontot vettek
figyelembe: a „kompetenciát és a lelki függetlenséget”. 1956 történéseinek ismerete, az akkor és
a közvetlenül azután történtek ezért is fontosak a késõbbi évtizedek megértése szempontjából.
Ismét Keményt idézzük: „Csak kivégzésekkel, börtönökkel, internálásokkal tudták a gyára-
kat visszavenni a munkásoktól, valamint azzal, hogy az egész országban mindenütt végigver-
ték az embereket.”22 A vizsgált idõszak kezdetén tehát erõszakot alkalmaztak egy elgondolt
politikai rendszer, egy társadalmi modell érdekében, amelybe fõ helyen illeszkedett a mun-
kásság társadalompolitikai kategóriája.

1956 után a hatalmat gyakorlóknak ezek tükrében kellett úgymond a lojalitást megszerezni,
ami lényegében a kádári depolitizálás és közömbösítés révén sikerült. A semlegesség már lojali-
tásnak számított. A munkahelyeken nagyrészt vége lett az 1950-es évekre jellemzõ „közösségi élet
terrorjának”, s jóval finomabb eszközökkel és idõt hagyva látszott érvényesülni a párt- és állami
akarat. Mindennek rendkívül fontos alapját képezte a fogyasztás színvonalának emelése.23

További fontos konszolidációs tényezõnek bizonyult az információhiány; ennek révén a
szocialista rendszer sokak számára valóban alternatíva nélkülinek mutatkozott. Ugyanakkor
véleményünk szerint messzemenõ tanulsága van annak, hogy „… a konszolidáció kormányzati
stabilitást biztosít, míg a legitimáció rendszerstabilitást. A nem legitimált rendszerekben a
lojalitás, az engedelmességi készség nagyobb mértékben irányul vezetõ személyekre vagy
vezetési garnitúrákra: vezetõ személyek csoportjaira, kormányzatokra.”24 A rendszer addig
volt a többség, így a munkásság számára elfogadható, amíg a belátható privát szférán belül
megfelelõ vagy – a túlmunka révén – többletjövedelemre, a „társadalmi tulajdon” lehetséges
igénybevételére lehetõséget adott.

A „szovjet blokkhoz” tartozó más országokkal együtt a magyarországi munkáspolitika lénye-
gében egy „genetikailag kódolt szovjetizálás” volt. Az idõ múlásával módosult, „magyarosodott”
a rendszer. Erre utal találóan az az elterjedt mondásokból kombinált megállapítás, hogy ha
Magyarország volt a „legvidámabb”, akkor az NDK volt a „legszorgalmasabb és legjobban
berendezett barakk a szocialista táborban”.25

Az úgynevezett reálszocializmus rituáléja a tömeglojalitást célozta meg. Ez hatalmas feladat
volt: az egységet, a közösségi ideált ugyanis úgy kellett megvalósítani, hogy közben megmaradjon
a magas motivációs és modernizációs szint. Általánosságban elmondható, hogy erre a kihívásra a
munka világának – egyáltalán, a munka mint szellemi és testi erõfeszítés folyamatainak – igen
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21 Kemény (1991a) 71. p.

22 Uo. 71–72. p. Az emigránsok mellett a megtorlás áldozatainak kétharmada a munkások közül került ki. Valuch

(2001) 223. p.

23 Szabó (1989) 292–295. p.

24 Uo. 300. p.

25 Danyel (1997) 82. p.
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részletes szabályozásával, valamint a magán- és családi élet ezekhez kötõdõ „üzemcentrikus”
szervezésével kívántak válaszolni. Ezért volt fontos a brigádélet, a szocialista munkaverseny, a sza-
badidõ ellenõrzött eltöltése, a kirándulás stb. Mindezeknek egyúttal a „kollektivizált” társadalom
képét kellett volna mutatniuk, az egyén tehát mindig egy „közösségben” jelent meg. Ezt az oda-
tartozást erõsítették meg a különbözõ szimbolikus jelvények, törzsgárdatagi igazolványok, kitün-
tetések, az üzemenkénti megjelenés a felvonulásokon, közös koszorúzások a munkásmozgalmi
emlékhelyeknél. Ehhez igazodott a történelemszemlélet is, szimbólumokon keresztül közvetített,
összefüggéseibõl kiszakított politikai pedagógiájával. A monumentalitás késõbb csökkent, de
demonstrációs célja megmaradt.26 1956 után a „militáns szellemû munkáspolitika” helyett a
hatalmon lévõk más, pragmatikusabb, érdekelvû, de lényegében továbbra is állandó teljesít-
ménynövelésre késztetõ politikát folytattak. A forradalmat követõ évek béremelései mellett az
üzemi kontrollt a szociális ellátási feladatkörökkel kombinálták, amelyek eredményei (munka-
idõ-csökkentés) sokak számára elfogadhatóvá tették a rendszert.27

A pártvezetés állandó törekvése volt, hogy fenntartsa a munkás–paraszt szövetség mítoszát.
Ezt kellett szolgálnia a téesz-szervezés idején megkötött úgynevezett patronálási szerzõdésnek,
amelyben rögzítették a közös május elsejei felvonulást, könyvkölcsönzést, a KISZ-tagok közös
kirándulásait, a szocialista brigádok társadalmi munkaóráinak számát, illetve azt, hogy a téesz
viszonzásképpen a zöldséget és a gyümölcsöt alacsonyabb áron adja az üzemi dolgozóknak.28

Viszonzásképp az ipari üzemek dolgozóinak aktívan be kellett kapcsolódniuk a téeszszerve-
zésbe, ami konkrétabban a parasztcsaládok meglátogatását, azaz agitációt jelentett. Az üzemi
munkások – akik többségének közvetlen hozzátartozói, illetve korábban õk maguk is paraszti
munkát végeztek – és a mezõgazdasági dolgozók, valamint a diplomások közötti többrétegû
konfliktus azonban fiktívvé tette a párt „szövetségi politikáját”. Az ebben a kérdéskörben ké-
szített jelentésnek kifejezetten a közvélekedést kellett összefoglalnia: „A csak ipari munkából
élõk zömének az a véleménye, hogy 20 év óta a gyárak és üzemek dolgozói úgymond rákeres-
tek a parasztságra és ezért állandóan emelkedõ élelmiszerárakat, azonkívül pedig állandóan
emelkedõ iparcikkárakat kaptak cserébe, és elég sokan szemére vetik a kormányzatnak elsõsor-
ban azt, hogy szabadon hagyta és hagyja garázdálkodni a piacokon a szabad kereskedést ûzõ pa-
rasztokat és egyéb üzérkedõket. […] Az értelmiség felé pedig azt vetik fel, hogy a párt beleesett
a diplomások imádatába, és csak azoknak van szavuk lassan az országban, ugyanakkor döntõ
%-uk mást sem tesz, mint hajszolja a prémiumokat és szalad az autó és egyéb más javak után,
és ha szerét teheti, lógnak [sic!]. […] A kétlakiaknak a véleménye a döntõ %-uknál az egész
szövetségi politikánkról lényegében közömbös. Õket csak az érdekli elsõsorban, hogy mentül
többet tudjanak összekaparni – pontosabban addig jó nekik az egész politikánk, amíg a saját
termelvényeiket jó áron el tudják adni […]. Az állam direkt engedi, hogy az orvosok raboljanak
a kórházban, egy vizit 500 ft., egy heti kezelés bármelyik falusi orvosnál 200 ft., a tanító csak
akkor tanítja a fiaikat, ha viszik neki a tojást-csibét-szalonnát – mondják: úgy, mint régen,
egykutya –, semmi sem változott.”29 A pártreferensek által rögzített munkástapasztalatok szem-
ben álltak a „munkásosztály” ideológiailag konstruált, az életszerûtõl távoli képével.30
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26 Danyel (1997) 68–76. p.

27 Valuch (2001) 224. p.

28 PMLVO, XXVIII. 770. kb. 1960. 99., 158. p.

29 Uo. Jelentés a közvélekedésrõl, munkás–paraszt szövetségrõl. Szám és dátum nélkül, kb. 1965–66.

30 Vö. Hübner (1996) 199–223. p.
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A MUNKÁSMILIÕ MINT STABILITÁSI ÉS DEZINTEGRÁCIÓS FORRÁS
A szovjet mintát követve a gyáron belüli ellenõrzést, a személyi kötöttségeket erõsítették
a – marxista terminológiával élve – „gazdaságon kívüli kényszerek”. Az ipari munkások
feletti ilyen fokú állami ellenõrzés 1949-tõl vált általánossá, ennek megfelelõen épültek ki a
személyzeti csoportok és osztályok, készítettek részletes kádernyilvántartást, részben titkosí-
tott módszereket és anyagokat is felhasználva.31

A szóbeli és írásos kinyilatkoztatásokban a döntéshozók elsõsorban a „munkásosztály” érde-
keit kívánták érvényesíteni. A „munkásfetisizmus” sikertelen politikáját önmagában is jelzi
az 1956-os forradalom munkástanácsainak létrejötte, amelyek a politikai rendszert illetõen két
lényeges elvet képviseltek, a parlamenti demokráciát és az önkormányzatot. Egyik vezetõjük ezt
így fogalmazta meg: „Nem akarjuk a párt uralmát a munkástanácsok uralmára cserélni,
nem akarjuk a munkástanácsok uralmát az egész társadalomra kényszeríteni.”32

PÁRTPOLITIKA AZ ÜZEMBEN

Az 1956-os forradalom szabad szervezkedésének rövid idõszaka egyáltalán nem múlt el nyomta-
lanul, sõt lényegesen meghatározta a késõbbi évek munkáslétét is. Az 1960-as évek elején mint-
egy 6500 munkást foglalkoztató váci állami iparvállalatokról szóló 1957. februári pártvélemény
szerint a „„Finomfonógyár az egyik legnehezebb része az üzemeknek. Meg kell mondani, hogy
hosszú idõre van szükség, amíg létre tudjuk hozni a pártszervezetet.” Annak ellenére, hogy a
munkástanács támogatta õket, „az elvtársak nagyon tartózkodók a párttal kapcsolatosan”. Még
ennél is nagyobb problémát jelentett számukra az, hogy az üzem dolgozóinak 90%-a nõ volt, akik
a megnyilatkozások szerint „megunták a népszerûtlen feladatoknak a vállalását és a dolgozók
elõtt nem járatják le magukat. Jobban érzik magukat, hogy amikor elvégezték a 8 órás munka-
idõt, nyugodtan mehetnek haza.” Ezt a közvélekedést általánosnak tartották. Az 1956-os for-
radalom elõtti állapotokhoz képest a városban a kommunista párttagok száma egy hatodára
(kb. 300 fõ) csökkent. A helyi MSZMP a köztéri, funkcionális tereket is igyekezett szimbolikus
eszközökkel (emlékmû-helyreállítás, a vörös csillag visszahelyezése) minél hamarabb visszafog-
lalni. Maga az elsõ számú pártvezetõ sem tartotta stabilnak a helyzetet, többek között arra hivat-
kozva, hogy a pedagógusok 98%-a az „ellenforradalom” oldalán állt. Lemondási szándékát azzal
is indokolta, hogy „a karhatalmisták megkérdezésünk nélkül tartóztatnak le embereket. Elsõ
esetben megbeszélték velünk, de azután nem tájékoztattak bennünket az eseményekrõl. […]
a fejesek futnak, a kisebbeket pedig letartóztatják.”33

A párt és az állam erõszakos politikai gyakorlata ellenére 1957 elején a munkástanácsok
egyes helyeken még olyan pozícióban voltak, hogy például a Váci Kötöttárugyárban a vezetõjük
kijelenthette, ha a korábbi igazgató visszajön („mindent megmozgat, hogy visszajöjjön, ezért
nem veszi fel a karhatalomnál a fizetését”), akkor tiltakozásul lemond. Az üzemi párttitkár
(MSZMP), aki szintén elfogadhatatlannak tartotta az igazgató ismételt megjelenését, a követ-
kezõkre alapozva kérte a munkástanácstól az együttmûködést: „az elvtársak egy része idegen-
kedik az elvtárs megszólítástól, de nekem az a véleményem, hogy mindannyian egy elven
vagyunk, mindannyian a szocializmust építjük, […] az emberek fejében az okt. 23-át követõ
események lassan tisztázódnak. […] A magunk részérõl azt kívánjuk, hogy tegyünk pontot
ezekre az eseményekre és próbáljunk kéz a kézben haladni.” A párttitkár „elvtársi megszó-
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32 Kemény (1991a) 70. p.

33 1957. február 15. PMLVO XXVIII. 770. 
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lításra” utaló megjegyzése érzékeltetett bizonyos kommunistaellenességet, de ugyanakkor azt
is, hogy megosztottak lehettek ebben a tekintetben, erre utalt a „szocializmus” közös építé-
sére tett megjegyzés.34

A munkásság egységessé formálásának nehézségeit a váci MSZMP 1957. június 21-i ülésén
felszólalók egyértelmûen kifejezték. Eszerint a fonógyári „dolgozók azt állítják, hogy az üzemben
nem volt ellenforradalmi jelenség”. Mindezt olyan idõszakban hangoztatták, amikor egy másik
gyárban „40 személyt, akik az ellenforradalmi munkákban kivették részüket, eltávolítottak az
üzembõl, 50 fõt pedig alacsonyabb beosztásba tettek”. A munkások a „tömegkapcsolat kiszélesí-
tése” szempontjából is igen fontossá váltak a párt számára, hiszen a tömegmegmozdulásokat így
lehetett hatásossá tenni. Egy katonatiszt arról számolt be, „hogyha megnézzük a május 1-jei
ünnepséget, igen szép számban sikerült a tömegeket megmozgatni, de összehasonlítva a tegnapi
körmeneten résztvevõk számát, igen eltérõ az arány, itt is igazolódik az, hogy a politikai munkával
közelebb kell kerülni a tömegekhez, […] ezt pedig csak úgy lehet megoldani, ha a régi stílus
mellett új módszereket is alkalmazunk. A honvédség részérõl ezen a téren fontos lépéseket tet-
tek, egyes üzemekkel kulturális téren felvették a kapcsolatot.” Vácott tehát a munkásjelenlét
és egység hangsúlyozása egyúttal a nagy hagyományokkal rendelkezõ egyházi – római katoli-
kus püspökségi – befolyással szembeni küzdelem eszköze is lett. Ehhez hasonlóan a katonaság
kulturális rendezvényei alárendelõdtek a népnevelési és tömegpolitikának.35

A pártvélemények szerint a forradalom után egy évvel továbbra is lehet találkozni „nyílt és
burkolt ellenséges megnyilvánulásokkal”. A Kötöttárugyárban a „nacionalizmust” tartották még
veszélyesnek, amire a szóbeli megnyilatkozások („Magasabb lehetne az országban az élet-
színvonal, ha az összes magyarlakta területet visszakapnánk, és ezt a SZU meg is tehette volna,
ha jóakarónk stb.”) alapján következtettek. A másik általánosnak vehetõ véleménynyilvánítási
forma a kormányellenes viccelõdés és a hatalom szidalmazása volt (a „kommunistákat véresszá-
júaknak” nevezik). Szerintük „mindezek a jelenségek igazolják, hogy párttagságunk jó része nem
veszi fel a harcot, bátortalan (pl. néhányan félnek fényképet leadni a tagkönyvhöz)”..36

Egy 1957. májusi beszámoló szerint a kilenc váci üzem fiatalságának 15%-a volt tagja
a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, az iskolai diákságnak pedig csupán 9%-a.

A politikai semlegesítés és az ellenõrzés gyakorlata minden lehetséges módon érvényesült az
üzemen kívüli, nyári táborozásokban is. A KISZ egyik feladata az volt, hogy az üzemi vezetéssel
egyeztesse a turnusok és a szabadságolási idõszak azonos idõpontjait.37 Mindamellett a kom-
munista tömegszervezetek mindenütt gyenge lábakon álltak. A városi KISZ-titkár beszámolójá-
ban megemlíti, hogy az egyik megmozduláson a „forradalmi dalokat éneklõket” leköpdösték,
míg az iskolákban folyamatos ellenszenvet tapasztalt szervezetükkel szemben, a pedagógusokat
kifejezetten „passzívnak” találta. A tömegszervezeti ellenõrzés szempontjából további nehéz-
séget jelentett, sokszor elérhetetlennek bizonyult a munkásszállások és az albérletek fiatalsága,
ez a probléma pedig ismételten rávilágított a lakáskérdés megoldatlanságára is.38
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34 Az említett vezetõ még évekig igazgatta a gyárat, kinevezése a kinyilvánított akarattal szemben történt, s nyilvánva-

lóan az ott dolgozók jelentõs részének a bizalmatlanságát erõsítette meg. Az 1957. február 27-i munkástanácsülés

jegyzõkönyve. PMLVO, XXIX. 38-i /A/1.d. A hajógyárban és a bélésárugyárban is ellenezték a kommunisták jelen-

létét a szakszervezeti vezetésben. Pártjegyzõkönyv. 1957. június 21. PMLVO, XXVIII. 770.

35 Uo.

36 „Általában az üzemekben a nacionalista nézetek fõleg olyanoktól hangzanak el, akik Csehszlovákiából vagy

Romániából lettek áttelepítve.” Pártjegyzõkönyv 1957. december 12. Uo. 85. p. 

37 1957. május 27. ; 1957. május 17. Uo.

38 1958. november 29. Uo. 5639–5642. p.
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1958 közepén a mintegy ezerfõs váci párttagság 64%-át munkásszármazásúnak mondták,
önértékelésük szerint az iskolai végzettségük nagyon alacsony volt.39 Ezzel és a kényszerrel is
összefügg, hogy a tömeglojalitás megszerzése zökkenõkkel járt, hiszen a pártvezetés sokszor
már azt is eredménynek tekintette, ha a rendezvényeken „megjelentek végig ottmaradtak”.

A pártbizottságon kiemelten foglalkoztak az úgynevezett munkáslevelezéssel, amelynek
információi arra világítanak rá, hogy a levélírók rendszerint legközvetlenebb, mindennapi
problémáikkal fordultak a párt illetékeseihez. Az 1958-as év 29 levelének tanulsága a belsõ
pártértékelés szerint lesújtó: „Itt meg kell említeni, hogy nem egy esetben olyan elhelyezést
várnak a Pártbizottságtól, ahol lehetõleg kevés munkával kereshetnek sok pénzt. […] Egy
kivétellel nem érkezett levél például az üzemekben vagy a városban tapasztalható pazarlások-
ról, lopásokról.”40 Úgy látszik, hogy sokan korán felismerték a párt teljhatalomra való törek-
vésének és monopolhelyzetének elõnyeit. Talán egyes pártfunkcionáriusoknál is hamarabb
jöttek rá arra, hogy ez a „mindenható” szerep mekkora terhet jelenthet a párt számára. A párt-
beszéd szerint „közösséginek” tartott egyének számára a „politika” ekkoriban is a legközvet-
lenebb privát anyagi javak megszerzésének technikáira vonatkozott. Lojalitást elsõsorban
ezek érdekében mutattak. 

A tömeglojalitás megszerzése szempontjából elsõdlegesen kiszemeltek a törzsgárdatagok
voltak: „…egy munkáscsalád majd minden tagja: apa, anya és gyermek megtalálhatja a gyár-
ban a képzettségének megfelelõ munkakört. Ez a módszer helyes. Így fonódhat egybe a mun-
kásember két családja: közvetlen hozzátartozói és munkahelyének kollektívája. Így kap igazi
értelmet az a megállapítás, hogy a törzsgárda képezi munkásosztályunk gerincét.” A párt-
határozatokat követni igyekvõ jelentéskészítõk sem rejthették véka alá a munkásság helyzetét
ekkoriban általánosan befolyásoló két fontos problémát, amit „türelmetlenséggel” magyaráz-
tak: „Észlelhetõ bizonyos mértékû türelmetlenség, mely azonban jó szándékú és a fejlõdés
ütemének fokozását kívánná. Különösen a mezõgazdaság átszervezésével és a lakásépítkezé-
sekkel kapcsolatosan észlelhetõ az említett türelmetlenség.”

Még tovább lépnek a kritikában, amikor a mûveltség, kulturális színvonal, pontosabban –
a korszak társadalmi militarizáltságot tükrözõ nyelvén megfogalmazva – a „kulturális front”
eredményeit kell összegezni. A nyilvánvalóan dezorganizált és a hivatalos programok iránt ér-
dektelenséget tükrözõ állapotleírásban azt is jelzik, hogy ebben az üzemi világban mennyire a
teljes életszervezést („a munkásember két családját”) akarták megvalósítani, melynek során
még a „testnevelés és a sport is a kulturális nevelés egyik eszköze” kívánt lenni.

A fenti jelentés pártbizottsági vitáján elhangzott, hogy a munkásszállásokon heti két alka-
lommal filmvetítéseket tartanak, könyvtár, rádió és televízió is van a „dolgozók szórakoztatása
céljából”, ám lényegében megoldatlan a „szociális probléma”: „Ha nem lenne ilyen rossz a
lakásviszony, a szociális kérdések 60%-a megoldódna.” Súlyos gondot jelentett a lakáshiány,
a bölcsõdei és napközi-elhelyezés, a kommunális ellátás. „A vízmû eredetileg emberi igények
kielégítésére lett létrehozva. Ma már ipari célokat is szolgál.” Mindezek mellett az öltözõk
túlzsúfoltsága, az ebédért való hosszas sorban állás problémája eltörpült.41

Két évvel késõbb, 1960-ban a váci vezetés szerint továbbra sem volt stabil a párt elfogadott-
sága. A konokság, az ellenállás világos jelei – laza munkafegyelem, verbális szembenállás a párt-
tal, kilépés a várt materiális elõnyök elmaradása miatt – ekkor is megmutatkoztak. Az 1960
októberében végzett felmérés szerint a Váci Kötöttárugyárban „„a délutános mûszakban már
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¾ 10 órakor a blokkolóóránál állnak a dolgozók, igen sok a kilépõk száma, valamint a késõn
jövõk száma, mely nemcsak a fizikai dolgozóknál, hanem a tisztviselõknél is tapasztalható.”42

Úgy érezték, hogy a kommunista párttagokat sem becsülik meg. Az egyik mérnök ki akart
lépni a pártból, amit a környezete azzal indokolt, hogy „a pártot ugró deszkának kívánta
felhasználni, nem sikerült neki és így határozta el magát, hogy kilép pártunk soraiból. […]
Indokai között többek között szerepel, hogy a vállalat által adott lakásához nem biztosítottunk
fürdõszoba-berendezést, a vállalat nem tud képzettségének megfelelõ munkakört biztosítani
stb.”43 Folyamatosan beszámoltak arról is, hogy az üzemi párttitkár és alapszervezet vélemé-
nyét rendszerint mellõzi a vállalatvezetés. 

A párt politikájának munkásfetisizmusa belsõ feszültségeket is teremtett. Az 1960-ban
még érvényben lévõ utasítások szerint a „munkás- és parasztszülõk” gyerekei elõnyt élveztek az
iskolai felvételek során. Ezzel szemben sokan a „kiválasztottságból”, a döntéshozói szerepbõl
fakadóan természetesnek tartották, hogy az apparátusbeliek gyerekeit fel kellene menteni a fenti
rendelkezés hatálya alól. A városi párttitkár a megyei feletteseihez fordult ebben az ügyben.44

A munkásmiliõt alkotó tényezõkre (nem, korosztály, származás, vallás, üzemi bürokrácia,
életkörülmények) ható külsõ nyomás egyszerre váltott ki stabilizációs és dezintegrációs
jelenségeket.45 Példáink elsõsorban az utóbbiakat illusztrálják, amelyek inkább erõsítették az
individualizációt, mint a kollektív magatartást.

DIFFERENCIÁLT ÖREGEDÉS

Az egészségügyi szociológia differenciált öregedésnek nevezi az ipari munkások körében
tapasztalható folyamatot, amelynek során az emberek a biológiai öregedést megelõzõen beteg-
gé, rokkanttá válnak.46 Az okokat illetõen természetesen ebben a tekintetben is megoszlanak
a vélemények. Mi elsõsorban a – szélesebb értelemben vett – társadalmi oldal felõl közelítve
tartjuk megmagyarázhatónak ezt a jelenséget.

Témánk szempontjából különös fontossága van annak az elgondolásnak, hogy a munkafeltéte-
lek megváltozása minden esetben társadalmi erõtérben történik. Az itt tapasztalt egyenlõtlenségek
kifejezik a társadalom hierarchizáltsági fokát is. A munkakörülményeket rendszerint valamilyen
külsõ katalizátor-tényezõk befolyásolják, amelyeknek két nagy csoportja van: a piaci viszonyok,
illetve a piaci verseny által kitermelt hatások és a társadalmi korrekciós mechanizmusok.
Lényegében megállapíthatjuk, hogy a szocialista rendszerben ezek a tényezõk egyáltalán nem,
vagy csak részlegesen mûködtek. Sajátos szempontból világítja meg a helyzetet az egyik beszá-
moló. A nõk helyzetét mérték fel Vácott 1966-ban, pontosabban arra voltak kíváncsiak, hogy
munka- és lakóhelyüket illetõen mi a véleményük. A Tv-képcsõ és Alkatrészgyár munkásnõi
elsõsorban a szombat éjszakai mûszak megszüntetését kérték. „Felvetették a nõk a bölcsõde
és napközi problémákat és mondták, hogy magánosok 3–500 Ft-ért vigyáznak a gyermekre.
Javasolták, hogy a gyár vezetõi hozzanak létre olyan munkahelyet, ahol megfelelõ körül-
mények között tudnák a gyár terhes nõi dolgozóit foglalkoztatni.” A megyei építõipari vál-
lalatnál a szociális ellátás sokkal súlyosabb hiányait sorolták fel, amelyek szemmel látható
hátrányba hozták õket a textilgyári és a más iparágakban dolgozó munkásnõkkel szemben. Így
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42 1960. október, sz. n. Uo. 

43 1960. október, sz. n. Uo.

44 1960. március 10. Uo.

45 Vö. Hübner (2001) 220–243. p.

46 Tardos (1993) 3–12. p.
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például az építkezéseken nincs külön nõi öltözõ és mosdó, s általában sokkal nehezebb fizi-
kai munkát kell végezniük, amely egyáltalán nincs arányban a keresetükkel. A munkásnõk sze-
rint érdekeik azért sem érvényesülnek, mert a vállalatvezetésben kevés nõ van. Ezt az egyenlõt-
lenséget a gyakorlatban állítólag a Váci Kötöttárugyárban nem tapasztalták: ott közismerten
többségében nõk dolgoztak, akiket a vezetésben is megfelelõ arányban képviseltek. Ismét
más aspektust vetettek fel a vendéglátóiparban és a börtönben dolgozó nõk: leginkább az egye-
dülállók helyzetén kellett volna szerintük javítani. Másutt (Húsipari Vállalat) a „vendéglátóipar
egyes dolgozóinak hanyagságát kifogásolták, hogy ittas embereket szolgálnak ki, akik
ugyancsak veszélyeztetik a biztonságos közlekedésüket”. A Bélésszövõgyárban a férfiakénál
alacsonyabb bérezést fájlalták, a hajógyári munkásnõk az élelmiszer-ellátásra panaszkodtak.
Az erdõgazdaságnál egy nõ felvetette, hogy „gyermeke betegsége esetén rendes szabadságát
kell kivenni az ápolás miatt”.47

Visszatérve az említett katalizátor-tényezõk hiányára, ebben az is nagy szerepet játszott
– és ezzel a rendszer paradox vonásainak a száma emelkedett –, hogy a teljes foglalkoztatás,
illetve az arra való állandó törekvés negatívan hatott a munkakörülményekre. Két okból is:
olyan technológiát kellett alkalmazni, amely megfelelt a nagy tömegû szakképzetlen munkaerõ
képességeinek, késõbb pedig ehhez a technológiához kellett munkaerõt biztosítani. Ez végül
azt eredményezte, hogy a foglalkoztatási kényszer miatt – jobb híján – sokaknak el kellett
fogadniuk a rossz feltételeket. Összességében tehát sem a fluktuáció, sem pedig a munkaerõhiány
nem javította a munkakörülményeket.48

Az illusztratív váci példák igazolhatják az eddigieket. Az áruhiányra és a lakáskérdés
megoldatlanságára utaló panaszok állandóak voltak. Mint más helyi eseteink felsorolásakor
láthattuk, a teljes foglalkoztatás révén lehetett a legmesszebbmenõkig kiterjeszteni a társa-
dalmi kontrollt. A taylori munkaszervezet és a teljesítménybér – szemben a nyugat-európai
változásokkal – Magyarországon továbbra is domináns maradt.49 Mindezek igen jól illeszkedtek
a szocialista társadalomszervezési és irányítási elvekhez és gyakorlathoz, de végül ezek a
munkásság csak igen vékony rétegének a helyzetét tudták hosszú távon javítani.

A fokozott balesetveszély 1969-ben vált intézményesült egészségkárosító tényezõvé. 1950
és 1954 között 1000 fizikai dolgozó közül évente átlagosan 92 fõ, 1970 és 1974 között 43 fõ,
1980 és 1984 között 42 fõ szenvedett üzemi balesetet. Végeredményben ez az ártalom akkorra
vált hivatalosan is egészségkárosítóvá, amikor a kockázati szintet eredményesen csökkentették.

Korjelzõnek is tekinthetõ, hogy a szociológiai vizsgálatokban milyen életmódelemek alapján
vizsgálták a fáradtság akkumulációját több magyarországi városban az 1980-as években: 8 órán
túli munka, a 30 percet meghaladó munkába utazás, teljesítménytõl függõ kereset, kizárólag
munkával töltött szabadság. Az még inkább tanulságos, és a tendenciákat is érzékelteti, hogy
azokban az üzemekben, ahol a beruházások révén javultak a munkakörülmények, ott sem az
„emberek, hanem a gépek technológiai szükséglete váltotta ki a munka humanizálását”.50

Az 1964. évi statisztikai felmérés szerint az iparban elõforduló, legjellemzõbbnek tartott
egészségi ártalmak a következõk voltak: föld alatti munka, vegyi és hõhatás, porártalom,
magas páratartalom, nagyfokú szennyezõdés, nagy zaj, egyéb.51 Mint látható, a felsorolásban
csupán a fizikai ingerek szerepelnek, persze utólag meg kell említenünk azokat a tényezõket,
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47 1966. augusztus 24. PMLVO, XXVIII. 770. Ag. 42/1/966. sz.

48 Tardos (1993) 14. p.

49 Uo. 15–17. p.

50 28., 59., Uo. 80. p.

51 Huszár (1967) 66. p.

10oko.qxd  11/20/2004  7:34 PM  Page 256



amelyek a munkaszervezésbõl, az üzemszervezeten keresztül gyakorolt társadalmi-politikai
kontrollból fakadóan fejtettek ki pszichikai hatást. A monotónia elleni megnyilvánulások
körét szélesítette a munkaidõ alatti egyre gyakoribb kávézás. Az otthoni munkavégzés és egyéb
célok miatt pedig egyes üzemrészekben rendszeressé vált, hogy a munkások „minden éjszakás
héten csütörtök, péntek, szombatra rendszeresen lebetegszenek”.52

Az ipari munkások többsége (80,4%-a) heti 48 órát dolgozott, 45 órás munkahét a könnyû-
ipar néhány ágában volt általános. Ennél kevesebb, 40–42 órát dolgoztak például a vegyiparban
és a kohászatban, a gumigyártó részlegekben. A kortárs összehasonlítás szerint ez Európában
a közepes kategóriának felelt meg. A le nem dolgozott munkaidõ felét átlagosan a fizetett
szabadság tette ki (az évi teljesíthetõ munkanapok 4,5–4,7%-a), ezt a betegség miatti kiesés
(a kortársi szövegben „mulasztás”) követte, amelynek aránya 42% volt. Jellemzõ szabálysze-
rûség volt az, hogy az életkor emelkedésével csökkent a kiesõk száma.53

A munkáslét parasztival, de mindenesetre falusival összekapcsolódó szálaira világít rá az
1962. évi „kultúrnevelési” munkára vonatkozó beszámoló: „A kultúrmunka programozását
ma is nehézzé teszi az a tény, hogy a munkások péntek este kezdenek hazautazni, és hétfõn
fáradtan jönnek vissza. Emiatt heti 3 nap marad, amelyen meg kell oldani a filmvetítést, könyv-
tári munkát, ismeretterjesztõ elõadások rendezését, oktatást, értekezleteket és az aktívák
mozgatása is csak ezeken a napokon lehetséges. Bõven jut az adminisztrációkból és az érte-
kezletekbõl is.” A vidékiek aránya 55% volt, akik naponta vagy hetente ingáztak lakó- és
munkahelyük között. A Dunai Cementmûben a dolgozók közel 80%-a betanított munkás volt,
akiknek életvilágától nyilvánvalóan távol esett a párt „kultúrnevelési” programja.54

KÖZÖMBÖSSÉG, DEPOLITIZÁLTSÁG, KONFLIKTUSOK

A hajógyári munkások „passzív” magatartásáról 1963-ban részletes pártjelentésben kellett
beszámolni: „Felvetõdött az a kérdés, miért nem szólnak a fizikai dolgozók. Azért, mert nem
tudják, hogy mi a napirend. […] A párttagok hozzáállása a pártélethez itt nem a legjobb.
Néha nem merjük az igazságot megmondani, nem beszélünk róla nyíltan, és ezt sokan azért
teszik, mert félnek az elküldéstõl.” Rosszul mûködõ KISZ-szervezetrõl, igen jelentõs mértékû
italozást folytató, privilegizált helyzetüket kihasználó hajógyári munkásõrökrõl esik szó:
a gépkocsivezetõ otthon tartja a gyári autót, a másik hétfõnként rendszerint otthon marad beteg-
állományban, minden pénzét „szórakozásra” költi, elhanyagolja a továbbtanulást. A munkás-
õrök 25%-a tartozott a kifogásolt magaviseletûek köréhez.55

A termelés középpontba állítása lehetõséget teremtett a gazdasági irányítással foglalkozók
számára, hogy a „mozgalmi”, „ideológiai” tevékenységet a lehetséges határig háttérbe szorít-
sák. Részben ezzel is összefügghet például az, hogy a mechanikai laborban nem akarták
vállalni a dolgozók a munkásõrséget és a pártmegbízást, „maga az ott kialakult politikai han-
gulat eredményezi ezt”.56 Hogy a mindennapi valóságban az ottani munkások között milyen
belsõ feszültségek keletkezhettek, s ezek miképpen manifesztálódtak, arra valamelyest rávi-
lágít a következõ beszámoló: „Találkozni lehet azonban olyan jelenséggel is – elvétve –, hogy
egyes munkásõrök kifogásolták a megbecsülést, úgy vetették fel, hogy Õket üldözik, minden-
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52 1965. március 25. PMLVO XXIX: 38-i.

53 Huszár (1967) 71–72., 80–83. p.

54 1963. január 18. PMLVO XXVIII. 770. 15. f. 

55 1963. március 22., 26., 29. Uo.

56 1966. január 27. Uo.
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bõl kirekesztik, mert kommunisták és munkásõrök. Az esetek többségében kiderült, hogy
ezeknek a munkásõröknek többsége nem érdemel dicséretet, […] Italosan mennek be mun-
kahelyükre, minden bejelentés nélkül elhagyják az üzemet és ezzel szemben Õk vannak meg-
sértõdve. […] Az általános tapasztalat az, hogy a fegyelmet megsértõkkel szemben nem azért
járnak el, mert munkásõr vagy kommunista, hanem azért, mert mint dolgozó fegyelmezet-
len.”57 Hasonló passzív magatartást tapasztaltak a Pamutfonóipari Vállalatnál is.58

Az 1960-as évek elején általánossá vált – közvélekedésre és magatartásra vonatkozó – párt-
beszámolók a „közéleti”, „politikai ügyektõl” való távolságtartásról tudósítanak. A „közössé-
geket” fejleszteni óhajtó társadalompolitika ellenében mindinkább az individualizálási törek-
vések és mechanizmusok érvényesültek. A rendszer egyik jellemzõ paradoxona lett a konkrét
anyagi célkitûzések érdekében vállalt – sokszor színlelt – lojalitás.

Különösképpen a nõk, az orvosok és a mérnökök csoportját tartották úgy számon, mint akiket
a legnehezebben lehetett párttaggá nevelni. Az elõbbiek közismert többes – családi, munkahelyi
– feladatuk és túlterheltségük alapján könnyebben kitérhettek a megkeresések elõl. Az orvosok
presztízse, viszonylagos függetlensége, intellektuális tõkéjük rendszerint kizárta, hogy kapcsola-
tot építsenek ki a párttal. A mérnökök hasonló okok, de leginkább a termelésben is megtapasz-
talt szakkompetencia miatt maradtak nehezen megszólíthatóvá. Feltételezhetõen szerepet játszott
más is, különösképpen a „tömegeket” jelentõ munkásságtól való elzárkózás.59

Az „új gazdasági mechanizmus” bevezetése hallgatólagosan a termelés pártellenõrzési
kudarcának az elismerését is jelentette.60 „A párttitkárok fejét megzavarta az új gazdasági
mechanizmus. […] Ragaszkodnak a pártszervek a termelés pártellenõrzésének végzéséhez,
s nem tisztázott, milyen mélységig mehetnek el.” A korábbi évtizedek és az 1960-as évek
káderpolitikájának iskolázottságtól is függõ különbözõségei fokozták a feszültségeket. A régi
káderek gyakran kritizálták a „bizonyítványimádatot”, mondván, hogy „a rátermettséget, az
alkalmasságot sok esetben már nem is veszik figyelembe a bizonyítvány, a diploma mellett”.61

A cigányság a munkásságon belül is marginalizált helyzetben volt. Elkülönült helyzetüket
így jellemezték a pártbizottságon: „Az üzemi munkások sem szívesen fogadják a cigányokat
és a lakosság is idegenkedik tõlük.”62

A váci üzemi miliõt igen jelentõsen befolyásolta az, hogy a munkások több mint 45%-a
nõ volt, akik a családi és háztartásbeli elvárások, illetve a munkahelyi követelmények között
vergõdtek. A pártjelentés szerint az is elõfordult, hogy nekik kellett beavatkozni, amikor egy
anyát egyértelmûen azért bocsátottak el, mert gyerekét gyakran kellett ápolnia. Az üzemi alá-
és fölérendeltségi viszonyokat és a magas fluktuációt is tükrözte a következõ megállapítás:
„…többször keresik fel a Pártbizottságot olyan panaszokkal, hogy egyes üzemekben a dolgo-
zókkal durván, gorombán, nyomdafestéket nem tûrõ hangon beszélnek. […] Elõfordul ma
még az üzemekben, hogy a dolgozók felvetik sérelmeiket – köztük párttagok –, s ennek orvos-
lása helyett »ha tetszik, elmehet« választ kapnak. Ezért és más körülmények miatt helyen-
ként igen magas a fluktuáció.”63
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63 1966. november 8. Uo.
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PÁRTTAGFELVÉTELEK

„Az osztályharcot családon belül is folytatni kell.”64

A tagjelöltek felvételekor fokozottan érvényesülhettek a hivatalos ideológiának megfelelõ gya-
korlati szempontok. A forradalom utáni években a jelöltek elé alapvetõen két követelményt
állítottak: egyrészt igazolniuk kellett, hogy 1956 októberében „rendesen”, „józanul” viselked-
tek, másrészt hogy sem õk, sem pedig a gyerekeik nem vettek részt vallásos szertartásokon.
Az utóbbi feltételeknek rendszerint a szûkebb-tágabb család nõtagjainak (feleség, édesanya,
nagymama, anyós) ellenállása, a gyerek hittanra járatása, templomi esküvõ vagy istentisz-
telet-látogatás miatt nem tudtak megfelelni. Késõbbi forráselemzésünk szerint 1960-ban a
párttagok felvétele a változásoknak megfelelõen kissé módosult. Enyhültek a felvételi szem-
pontok, változott az indoklás nyelvezete is. Az egyik jelöltet (29 éves, parasztcsaládból szár-
mazó varrónõ, majd gépíró, a férje ugyanitt dolgozik) így jellemezték: „Az ellenforradalom
alatt az õ üzemrésze volt az, amely legtovább dolgozott. Egy nyolcéves gyermekük van, akit a
nagyszülõk igyekeznek vallásossággal kapcsolatban befolyásolni. A gyermek hittanra nem jár
ugyan, azonban probléma, hogy a nagyszülõk imádkoztatják. A fentieket nevezett õszintén
közölte. Szükségesnek látom, hogy e problémájával az alapszervezet a jövõben foglalkozzon
és adjon segítséget annak megoldásában.”

28 éves, munkáscsaládból származó segédmunkás: „ […] 1956-ban munkástanács elnök
[…] semmi olyan tevékenységet nem fejtett ki, amely államellenes lett volna, vagy a dolgo-
zókkal szemben megtorló hatású. […] Materialista világnézetû, családját is ebben a szellem-
ben neveli.”65 Az 1960-as években az 1956-os munkástanácstagok közül is többen kérték a
párttagfelvételt.

A pártvezetés komolyan vette azt, hogy az egyházi befolyás és a vallásosság ellen elsõsor-
ban a családon belüli agitációt kell erõsíteni. Különbséget tettek a tagjelöltek és a párttagok
között: az elõbbieknél fokozottan tekintetbe vették azt, hogy többéves, évtizedes vallásos
nevelésben részesültek, ezért az õ átképzésüket a pártszemináriumokban akarták elvégeztetni.
Pontosan megszabták a tagjelöltidõ végét: addigra meggyõzõ eredményt kellett felmutatni. Ez-
zel szemben a párttagoknál nem hagytak ennyi türelmi idõt, ha az illetõ egyházi szertartáso-
kat látogatott vagy családtagjait a pártnak nem megfelelõ irányba terelte. Ezért is újították fel
ilyenkor a személyes elbeszélgetés és a családlátogatás intézményét.

A vallásosság elleni tevékenység hivatkozási alapja rendszerint az volt, hogy Vác „püspöki
város, ahol a papság akcióinak fokozódását […] aktívabb ateista propaganda kifejtésével”
kell ellensúlyozni. Ezt egy 1966. évi végrehajtó bizottsági határozat szerint négy területen
kívánták elérni. Elõször is a megüresedett pedagógusi állásokba „fiatal, ateista nevelõk”
felvételét szorgalmazták. Másodszor a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) „ateista
elõadásainak” számát és színvonalát emelték. Harmadszor az óvodákban és az iskolákban az
elsõ osztályos szülõk gyerekeivel foglalkoztak intenzívebben. A negyedik fontos terepet az
üzemek jelentették, ahol a pártszerveknek kellett „ateista tevékenységüket” fokozni. Ezeket
az intézkedéseket azért hozták, mert kimutatásaik szerint az 1964/65-ös tanévben a tanulók
14,5%-a járt hittanra, 2,5%-kal többen, mint az elõzõ évben. A határozatoknak megfelelõ
pártagitáció és nyomásgyakorlás a következõ eredményeket érte el: az 1966/67-es tanévben
már csak a gyerekek 8,8%-át íratták be hittanra. Szóbeli kikérdezés alapján statisztikát
készítettek a beiratkozók indítékairól, bár – mint írták – „a vélemények õszinteségérõl teljes
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65 1960. április 27. Uo. 8738–8740. p.; 1966. november 23. 
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mértékben meggyõzõdni nem tudtunk”. Eszerint a szülõk 25%-a így látta „biztosítottnak a
gyermek erkölcsi nevelését”. A többségi 75% a következõ okokat sorolta fel: az elsõ áldozást
és bérmálást csak akkor engedélyezi az egyház, ha a gyermek hittanra jár; fél, hogy környe-
zete megszólja; a nagyszülõi akarat és a családi béke érdekében. Végül: „Politikai állásfog-
lalásukat kívánják ezzel megmutatni. (Ezek voltak a legkevesebben.)”

Konklúzióként ezt fogalmazták meg: „Foglalkozni kell a pedagógusok ateista nevelésével.
Minden iskolában ki kell alakítani egy ateista csoportot, […]”66

A TIT a párthatározatnak megfelelõen arányosította az „ateista propagandát szolgáló elõ-
adások” számát, 1966-ban 24 ilyen elõadás volt (9%). A munkásmiliõrõl így vélekedtek:
„Az ateista elõadások döntõ részét munkásszállásokon terveztük, abból kiindulva, hogy az ott
élõ alacsonyabb mûveltségû dolgozók között több a vallásos, babonás szemléletû ember.
Az elõadók jelentései alapján feltevésünk helyesnek bizonyult, az ottani hallgatók – elsõsor-
ban a kezdeti idõben – mereven elzárkóztak az elõadások meghallgatása elõl is. Késõbb egy
12–15 fõs hallgatóságot sikerült biztosítani.”67 Az átfésült jelentésekben azonban gyakran
található utalás arra, hogy az elõadások iránti érdeklõdés rendkívül csekély volt.

TELJESÍTMÉNYNÖVELÉSI KÍSÉRLETEK
A háborús károk helyreállítása során bevezetett – reális elemeket tartalmazó – munkaverse-
nyek céljukat tekintve alapvetõen módosultak az egypártrendszerben, és elsõsorban a tömeglo-
jalitás, a „mozgósíthatóság” lemérésére szolgáltak.68 Ezt akarták növelni például az 1950-es
évekbeli politikai diktatúra magyar és szovjet vezetõ személyiségeinek névnapja tiszteletére
vagy az épp „aktuális” háborús fenyegetettség jelszavai jegyében rendezett munkaversenyek-
kel. A szovjet modellt követve honosodott meg a sztahanovista mozgalom. 1956 után elõbb
élmunkásmozgalmat és szocialista brigádmozgalmat szerveztek, majd bevezették a „kommu-
nista szombatot”, ami heti egynapos ingyenmunkát jelentett. Ez utóbbit a hivatalos nyelv
„társadalmi munkának” nevezte, amely persze – ismét paradox módon – a gyakorlatban a leg-
nagyobb mértékû erõvisszafogással és laza munkafegyelemmel „társadalmasult”.

A teljesítménynövelést szolgálták a különbözõ jutalmazási formák, így például a hûség- és
az újítási jutalom.69 A szocialista rendszerben mindenképpen tekintetbe kell venni más kere-
seti forrásokat is, a mellékfoglalkozást, a magánkisiparos melletti hivatalos és nem hivatalos
formában vállalt munkát, a munkaidõ alatti és munkaidõn túli „fusizást”. Mindezek kombi-
nálódtak a szociális juttatásokkal, amelyekkel a munkások nagy része élt: családi pótlék,
kedvezményes étkeztetés üdülés, és egyéb állami források.

A váci kötöttárugyári munkaverseny formális célkitûzése rendszerint a konkrét termelési
mutatók javítására vonatkozott: minõség, anyagtakarékosság, hulladékcsökkentés és munka-
fegyelem. Ezzel párhuzamosan szerveztek még tisztasági és egyéb „versenyeket”. A „tömeg-
szervezeti” képviselõknek és vezetõknek (párt, KISZ, szakszervezet) ebben aktív szerepet
kellett vállalniuk, ami elsõsorban agitációs tevékenységet jelentett. A munkaversenyek min-
dig összekapcsolódtak a „társadalmi tulajdon” védelmével, azaz a gyári eszközök, tárgyak,
anyagok hazavitele elleni küzdelemmel. Ebben a tekintetben is a kölcsönös és állandó bizal-
matlanság fedezhetõ fel a beszámolókban, bár általában igen szókimondó módon ecsetelték a
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68 Valuch (2001) 218–221. p.

69 Huszár (1967) 172–176. p.
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gyári lopások körülményeit és megítélését. Ez utóbbira vonatkozik a következõ kortársi tapasz-
talat: „Kovács párttitkár elvtárs véleménye szerint azonban az általános kép az, hogy a szemé-
lyi tulajdon tolvajait a dolgozók elítélik és sajnálják a károsultat, míg a társadalmi tulajdon
fosztogatóinál, ha tetten érik, sajnálják õket.”70

A munkaversenyek formális jellegére és az elfogadottság hiányára világít rá egy 1966. évi
vállalati helyzetértékelés, amely nyilvánvalóan a felsõ szervektõl érkezett direktíváknak meg-
felelõen vázolta az „új gazdasági mechanizmus” jövõképét: „A pénz elõtérbe kerül, mint
közgazdasági eszköz, mert szocialista rendszerben is árutermelés folyik. Másik ilyen alapvetõ
dolog a piac. A megfelelõ központi tervgazdálkodáson belül teret enged az új mechanizmus a
piaci lehetõségeknek. Ennek kapcsán az áru értéke is szerepet kap. (Az áru realizált értéke.)
A piac fog mondani értékítéletet.” Mindez persze azzal járt, hogy ugyanebben az idõben ennél
a húsipari vállalatnál 70 fõvel csökkentették a létszámot.71

A vállalati úgynevezett igazgatói alapok elosztásában a szakszervezet is megfogalmazhatta a
véleményét, de lényegében mindig ugyanazzal a kerettel lehetett gazdálkodni. Az ilyen célú
pénzösszeg létezése is illusztrálja, hogy az üzemnek milyen mértékben kellett (volna) a poli-
tikai és társadalmi kontrollt átvennie. A rendelkezésre álló összeg 46%-át jutalmazásra
(például április 4-én és november 7-én) és „jóléti” célokra (sport, kultúra, gyereküdültetés,
ösztöndíj) lehetett fordítani.72

JÖVEDELEM

A háború utáni évben a munkások és a fõmesterek órabére közötti különbség ötszörös is lehetett.
A mestereknek és a kiemelt szakmunkásoknak a bér mellett táppénz-kiegészítés is járt, valamint
évente munkaruhát és egy öltönyre elegendõ szövetet kaptak. 1947 októberétõl a fokozódó kom-
munista beavatkozás következtében is új bérszabályozást vezettek be: három szakmunkási és hat
segéd- és betanított munkási bérkategóriát alakítottak ki. Ezzel párhuzamosan fokozták az
1945-ben bevezetett területi bérdifferenciálást, amely az egyes régiók között 15–20% különbsé-
get jelentett. Az 1950-es évek normaemelésnek nevezett bércsökkentései ellen a munkások az
igen gyakori munkahely-változtatással védekeztek. Így például 1951-ben a munkakönyvet kivál-
tó munkások 92%-a, 1959-ben pedig 70%-a legalább egyszer munkahelyet cserélt. Ezt a gya-
korlatot még nagyobb állami ellenõrzéssel (általános munkakötelezettség, a „közveszélyes mun-
kakerülés” büntetése) akarták megszüntetni.73 A bérezésben egyértelmû nivellálódást lehet látni:
1959 és 1964 között a szakmunkások órabére 6,6%-kal, a betanított munkásoké 7,8%-kal,
a segédmunkásoké 14,6%-kal nõtt. Ez a tendencia nyilvánvalóan nem ösztönzött a szakképzettség
megszerzésére. A szakmák szerinti differenciálás persze megmaradt. A legjobban a vájárok keres-
tek. Egy lakatos átlagos 9,09 forintos órabérének például közel 128%-át kapta egy vájár, 52%-át
a legalacsonyabban fizetettek közé tartozó kéziszövõ. A lényegesebb szakmák kereseti sorrendje a
következõ volt: vájár, meleghengerész, vasolvasztár, nyomdai gépszedõ, vas- és acélöntõ, autó- és
motorszerelõ. A legrosszabbul fizetettek voltak: kéziszövõ, fonó, gépi szövõ, nõi szabó.74

A bérezési formák az 1960-as években a két alaptípus – az idõbér és a darabbér – több vál-
tozatát mutatták, skálájuk a legmagasabb átlagbért biztosító progresszív darabbértõl a legala-
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71 1966. június 29. Uo.

72 1966. március 25. PMLVO XXIX. 38-i.

73 Valuch (2001) 217–222. p.

74 Huszár (1967) 133–137. p.

10oko.qxd  11/20/2004  7:34 PM  Page 261



csonyabb kategóriájú havidíjig terjedt. A nyereségrészesedés elsõsorban a hosszabb ideje a
vállalatnál dolgozó törzsgárdatagoknak és a valamilyen módon kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tóknak kedvezett. Azonban már 1958–59-ben, amikor a rendszert mûködésbe hozták, sokak
számára világossá vált, hogy a munkás maga a nyereség összességéért, az alaprentabilitás ki-
tûzött mutatójának eléréséért és túlteljesítéséért keveset tud tenni. Ezt a kortárs elemzõ is meg-
állapította, megjegyezve, hogy „nem lehet számszerûen rögzíteni a feladatokat”. Az adatokból az
is kiviláglik, hogy 1959-ben egy munkásnak átlagosan 805 forint nyereségrészesedése volt,
ami akkor a havi átlagkereset 52%-ának felelt meg. Azonban ez az összeg és arány öt évvel
késõbb már csak 621 forint (36%) volt. Lényegében tehát ez a rendszer csak bizonyos ideig,
megfelelõ létszám és piaci adottságok mellett lehetett ösztönzõ. Az viszont alapvetõ problé-
mát jelentett, hogy a korábbi rentabilitási szint növelését gyakorlatilag függetlenítette a nye-
reségszinttõl. Így fordulhatott elõ, hogy egy olyan vállalat munkásai, akiknek „abszolút nye-
resége számottevõ mértékben meghaladja egy másik vállalatét, jóval kevesebb nyereségrésze-
sedést kapnak, mint a másik vállalatnál, ahol a rentabilitási mutatót »túlteljesítették«, s
emellett a népgazdaságnak kevesebb nyereséget hoztak…”75

Összességében a hivatalos statisztikák azt mutatták, hogy a „munkások és alkalmazottak”
egy fõre esõ reáljövedelme 1965-ben kétszerese volt az 1950. évinek. Ennél kisebb mér-
tékben – 75%-kal – nõtt a parasztság jövedelme. A reálbér az elõbbiek körében 68%-kal,
a mezõgazdaságban dolgozóknál 84%-kal növekedett. Ugyanakkor továbbra is megmaradt a
„munkás–paraszt szövetség” egyenlõtlen viszonya az egy fõre jutó összes jövedelem esetében,
hiszen a hivatalos kimutatások szerint 1965-ben a munkások és az alkalmazottak 16%-kal
többel rendelkeztek, mint a mezõgazdaságban dolgozók. A munkások és az alkalmazottak össz-
jövedelmének mintegy 75%-a a kategóriától – hivatalosan a „végzett munkától” – függött, 25%
pedig „társadalmi juttatásokból” tevõdött össze. Ez utóbbi 10%-a pénzt (nyugdíj, táppénz,
családi pótlék, segély, ösztöndíj), a többi pedig természetbeni juttatást jelentett.76 Ismételten
hangsúlyozni kell, hogy ezek a makroadatok a korabeli statisztikai kategóriákban írják le az
„eredményeket”. Így például a felsorolásban a nyugdíj összege is szerepel ebben a kimutatás-
ban, vagy például a természetbeni juttatásnál nincs differenciálás. Azokról a munkásokról nem
is szólva, akik ebben eleve nem is részesülhettek, mert például Vácott az évi egyszeri 750 forin-
tos textilutalvány azoknak járt, akik legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkeztek.77

A Magyar Selyemipari Vállalat 1964. évi bérszabályzata szerint a teljesítménybérnek öt
variációja fordult elõ. A másik forma az idõbér volt. A prémium – beosztástól is függõ – össze-
ge nem haladhatta meg az alapbér 40%-át. Érdemes egy pillantást vetnünk a nyereségelosz-
tás szabályozására. Az említett váci gyárban 1964-ben az elért „nyereségrészesedés” 70%-át
egyenlõ arányban osztották fel, 15%-át tartalékolták szociális és kulturális beszerzésekre,
egyéb kiadásokra és jutalmazásokra, 15%-át hûségjutalomként osztották ki azoknak, akik öt
éve itt dolgoztak. Tehát a szabályozás maximálisan üzemcentrikus volt, és ismételten több szá-
lon megkötötte a munkavállalókat. Ez a rendszer is hierarchizált volt. Ugyanakkor vállalati
szempontból „takarékos” is, hiszen ebbõl a keretbõl adták a hûségjutalmat, illetve ebbõl fe-
dezték a szociális és a kulturális kiadásokat. Az általános munkakötelezettség szempontja itt
is érvényesült: egy nap igazolatlan hiányzás esetén a nyereségrészesedés 30%-át, két nap
után 60%-át, három nap után pedig 100%-át vonták le.78

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK262

Ö.
 K
OV

ÁC
S 
JÓ

ZS
EF

75 Huszár (1967) 157., 170–171. p.
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77 1964. sz. n. PMLVO XXIX. 26-g.
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ÖSSZEFOGLALÁS. EGY NÉMET–MAGYAR ÖSSZEHASONLÍTÁS NÉHÁNY VONÁSA
A szocialista rendszer 1949 utáni magyarországi „összetartó erejét az ideológia, a hatalmi
struktúra, a kényszer, a presztízs és (szûkebb körben) az anyagi javakra (is) váltható privilé-
giumok adták”.79 Mindez a „rendszer” egyik oldalról való megközelítésének jellemzõ sajátos-
sága. Ugyanakkor ezek az „oszlopok” centrifugális erõként is hatottak. A szocialista rendszert
paradoxonok alapján lehet igazán leírni.80 Sok kutató legtömörebben a pazarlás rendszerével
azonosítja a szocializmust. Pazarlás folyt a földdel, a munkával és a tõkével.81 A felsorolás el-
sõsorban közgazdasági szempontú, de nyilvánvaló, hogy mindegyik tényezõ mögött az embe-
ri kapcsolatokat kell látni. A kutatói véleménnyel egyébként teljesen megegyezik az egyik
magyarországi felmérés az 1980-as évekbõl: a megkérdezett munkások szintén ezt sorolták a
negatív skála elsõ helyére.82

A szocialista rendszerben élõk viszonylagos elégedettsége tehát elsõsorban a „materi-
alista” nézõpontra volt érvényes, mert egyébként az életvezetés személyes szabadságának
feltételei nem – vagy csak igen kis részben – voltak biztosítottak. A kortársak általában
nyilván nem ezen társadalomelméletek felõl közelítették meg a kérdést, de a hiány min-
dennapjaiban generációk sora érzékelhette, s fejezte ki viccben, metakommunikatív módon,
hogy mit jelent az, ha a „piac és a pénz mint generalizáló kommunikációs médium” nem jól
mûködik; a „konfliktusmegoldás diszkurzív elvei”, s mindenekelõtt a parlament nem tölthe-
ti be demokratikus funkcióját; alapvetõen hiányzik a racionális uralomban és a pozitív
jogban gyökerezõ jogbiztonság.83 A „gondoskodó diktatúra” mind Magyarországra, mind
pedig az NDK-ra alkalmazható és nyilván vitát inspiráló kifejezés, mert egyrészt a rendszert
tágabb összefüggésbe helyezi, másrészt utal a benne élõ emberek empátiájára és ambivalens
tapasztalatára. Leginkább a „modern” jelzõt tehetnénk még hozzá (modern gondoskodó dik-
tatúra), amellyel azt is jelezzük, hogy az antimodern vonások ellenére például a tömegfo-
gyasztást és a jóléti állam intézményeit tekintve sorolható modernnek.84 Úgy tûnik, hogy a
magyarországi „felemás modernizáció” többek között azért is mutathatott fel látványosabb
eredményeket a keletnémettel szemben, mert Magyarország eleve hátrányosabb helyzetben
volt. Jellemzõ közös vonásnak tekinthetõ viszont az, hogy a kommunista párt- és állami poli-
tika egyik nagy gazdasági-társadalmi korlátját mindkét országban a fogyasztási igények növe-
kedése jelentette.85 Mindez olyan reakciókat is kiváltott a kisebb társadalmi egységekben,
például a családban, a rokonságban, a munkahelyi kollektívában, amelyek a „kisemberek”
számára is eredményezhettek bizonyos hatalmi és szabályozási kompetenciát. Nem kis mér-
tékben ezzel is összefüggésben vannak az 1990 utáni nosztalgikus megnyilvánulások.86

Inkább kutatási módszerbeli azonosságnak minõsül az, hogy mindkét országban elválaszt-
hatatlan a politika- és a társadalomtörténet. Ismert, hogy az NDK történetének kutatói körében
mennyire elterjedt vélemény, hogy a keletnémet „politikai társadalom” volt. Ehhez persze
máris hozzá kell tennünk, mennyire általános volt ugyanakkor a mindennapokban a „politikai

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK 263

M
UN

KÁ
SL
ÉT

 M
AG

YA
RO

RS
ZÁ

GO
N 
19
56
 U
TÁ

N

79 Valuch (2001) 21–22. p.; elméleti vonatkozásban is lásd még Carl Joachim Friedrich hatpontos szindrómáját:

Hildebrand (1999) 78–79. p.; Jarausch (1998) 33–46. p.; Romsics (2000) 334–338. p.

80 Lásd például Wolle (1999) 135–169. p.

81 Kemény (1991b) 85–95. p.

82 Fukász (1984) 55. p.

83 Diewald (1995) 226. p.

84 Jarausch (1998); Kohli (1994) 34–38. p.; Huinink (1995) 34. p.

85 Kocka (1995) 118–119. p.; Merl (1997) 239–241. p.; Zwahr (1994) 555–557. p.; Ritter (2002) 174. p.

86 Lindenberger (1999) 27–31. p.
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szféra privatizálása”.87 Ugyanakkor nem gondoljuk a magyarországi társadalmi köteléket (Sozial-
verband) a politikai hatalomtól „függetlennek”.88 Azt pedig végképp nem látjuk igazolódni,
hogy akár az NDK, akár Magyarország „osztálytársadalom” lett volna.89

Abban sokan egyetértenek, hogy az üzem – mint társadalmasodási mag – bármilyen konok
ellenállási formának jelentõs lehetõséget nyújtott.90 Az itt dolgozó munkásság számos közös
jellemzõje megengedi az általános kép felvázolását. E vonásokhoz sorolják rendszerint a sze-
mélyi kötöttségektõl való mentességet, a viszonylag szabad bérmunkavállalást a mezõgazda-
ságon kívül. Tehát azok az emberek tekinthetõk munkásnak, akik az iparban, a szállításban
és a szolgáltatásban fizikai munkát végeznek, s ezen túlmenõen mindinkább kötõdnek a váro-
sokhoz, bár nem feltétlenül laknak ott. Magyarországon lényeges különbség van a XIX. század
második felétõl a második világháborúig tartó idõszakban és az 1950-es évektõl formálódó
munkástársadalmak között, ugyanis 1950 után a munkások többsége a mindent ellenõrizni
akaró állam alkalmazottja lett. Mindamellett hangsúlyozni kell a belsõ kohézió – szerintünk
az „egységes munkásosztály” – képzõdése ellen ható „kétlakiak” vagy „kettõs jövedelmûek”
nagyszámú csoportját. A munkások – a hivatalokban dolgozók és alkalmazottak mellett –
munkavállalóként egyértelmûen függõségi helyzetben voltak: rákényszerültek, hogy fizikai
erejüket, tudásukat és képességeiket „bérbe adják”.91

A munkásság szociális egzisztenciája eredendõen is üzemcentrikus, s ezt különösképpen fel-
erõsítette az átfogó szocialista társadalompolitika, amely egy rendszeres ellenõrzési mechanizmus-
ban akarta az átnevelési programot véghezvinni. A szocialista társadalmakban a munkának köz-
ponti jelentõsége volt, sokkal több volt, mint puszta keresõ tevékenység. Sokkal inkább számított
az „érdekek, intézmények és identitások strukturálódása központi forrásának”. Az üzembeli bri-
gádok mindkét országban egyfajta konkurenciát jelentettek a párt és a szakszervezet számára.92

A társadalompolitikában – s így a munkásságra vonatkozóan is – az 1950-es évek militáns
jellege halványult, és késõbb elsõsorban a paternalizmus érvényesült. Az ellenségképekre
(kulák, kispolgár stb.) alapozó megítélésben az egyénekrõl alkotott vélemények legfontosabb
fokmérõje a politikai megbízhatóság volt. Gazdasági tekintetben a legszembetûnõbb az áru-,
a nyersanyag- és a munkaerõhiány volt. Ha kulcsszót kellene választanunk a „szocialista gaz-
daság és társadalom” egymástól igen nehezen elválasztható rendszerének jellemzésére, akkor
mindenképpen a hiányt és az ebbõl logikusan következõ mindennapi korrupciót emelnénk ki.93

A gazdasági-társadalmi szerkezeti mutatók alapján lényegesen átalakult Magyarország, erre
hivatkozva joggal beszélhetünk „felemás modernizációról”, de az anyagi életkörülmények javu-
lása mellett nehezen felmérhetõk az emberi erõforrásokban keletkezett károk (lásd a „népbe-
tegségi”, öngyilkossági statisztikákat), amelyek a társadalmi integrációt hátráltatták.94

Az 1956 utáni években és évtizedekben mindinkább jellemzõvé vált az „élni és élni hagyni”
politikai gyakorlata. A munkások többsége lényegében képes volt egy rejtett formájú érdekvéde-
lemre, sõt egyes helyeken üzemi „kettõs hatalomról” is lehet beszélni: a gyárvezetõségrõl és az
informális munkáselitrõl.95 Az 1960–70-es évek ilyen üzemi társadalmasodására közvetett bizo-
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87 Kocka (1994) 547. p.; Lüdtke (1998) 12–13. p.

88 Lepsius (1994) 17. p.

89 Solga (1995) 45–88. p.

90 Kemény (1991a); Zwahr (1994) 557. p.; Kocka (1994) 551. p.; Hübner (2001) 234–243. p.;

91 Belényi (2000) 13–15. p.; Valuch (2001) 213–214. p.; Hillmann (1994) 36. p.

92 Kohli (1994) 39–43. p.; Hoffmann (1999) 41–42. p.; Hübner (1996) 214. p.

93 Kornai (1993).

94 Belényi (1993); Valuch (2001) 35–42. p.
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nyítékot jelentenek az 1980-as években kifejlõdött, tipikusan nem a szocialista modellre jellemzõ
vállalkozási formák. Ennek megfelelõen rétegzõdött az 1970–80-as évek munkássága: az elitet
alkotó szakmunkások; a kettõs státusúak, akik általában vállalaton kívüli jövedelem-kiegészítésre
is rászorulnak; akik az elõbbi két kategóriába nem sorolhatók, mert alacsony a szaktudásuk és
általában pályakezdõk; a képzetlen, marginalizált rétegek. Ha származás és képzettség szerint néz-
zük a munkásság rétegzõdését, akkor az elsõ nagyobb csoportba a tradicionálisan szakképzettek,
a másodikba a többgenerációsan alacsonyabb iskolázottságú és a képzetlenebb tradicionális
munkáscsaládok, a harmadikba a 20–30 ezer fõt számláló magánszektorbeliek, a negyedikbe
pedig az elsõgenerációs „újmunkások” köre tartozik.96

Az üzemeken belüli pozíciókat több tényezõ befolyásolta: mindenekelõtt a képzettség és a
tapasztalat, a személyes kapcsolat, amely alapulhatott például korosztályi, iskolatársi, közeli
vagy távoli ismeretségre, azonos lakóhelyre. Ugyanakkor az életmód szerint a munkásságon
belül is belsõ törésvonalak voltak. A legdöntõbb értékrendbeli változásnak a munkához való
viszony bizonyult. A teljesítmény tisztelete, a minõségi munka révén is kialakult munkáshie-
rarchia és ezek normái helyett mindinkább a politika által meghatározott szereposztás játszotta
a fõszerepet. Rendkívül nagy hatású volt a radikális társadalmi átalakulásban, hogy a munkás-
ság is a folytonos átmenetiségben és tömegesedésben élt.97

Néhány vázlatos, így a késõbbiek során esetleg korrigálandó összehasonlítást tennénk.
A nõknek mindkét országban hátrányos megkülönböztetésben volt részük. Lokális mintáink
szerint a munkások aránya Magyarországon magasabb lehetett a pártban, mint az NDK-ban
(41%).98 Tapasztalatunk szerint Magyarországon a munkásoknak több lehetõségük volt a
hivatalos munkán kívüli jövedelemszerzésre. Hasonlóképpen volt ez a mezõgazdaságban.99

A vallásellenes pártpolitika része lett a munkáspolitikának is. Kérdés lehet például az, hogy
az állami befolyással szemben, azzal „karöltve” Magyarországon mekkora szerepet játszott a
felekezeti sokszínûség.100

Az általunk bemutatott források nyelvi ritualizmusa101 (Sprachritualismus) már közvetlenül
1956 után kifejezte a legitimációs krízist. Az NDK-ban és Magyarországon rendszerspecifikussá
vált a „közösségi ugródeszka-stratégia” (gemeinschaftliche Trittbrettfahrer-Strategie), amely vég-
eredményképpen a társadalom nagy részét nem tette szolidárissá az államhoz.102 A munkásságra
hivatkozó politikában végül nem a „társadalmi igazságosságról”, a „munkás–paraszt állam” hata-
lomra jutásáról, hanem elsõsorban a kommunista párt- és állami vezetés hegemóniájáról volt szó.103

A munkásnak mint társadalompolitikai vezetõ figurának az „új emberré nevelés” példáját
kellett volna nyújtania. Az üzemi szocializáció akarva-akaratlanul is alapvetõ személyiségfor-
máló erõvel bírt.104 A kérdés az, hogy a párt- és az állami normáknak milyen mértékben és
meddig kívánt megfelelni a kiválasztott célcsoport. A „szocializmus projektje” nagyon ambi-
ciózus volt, hiszen „új embert” akart kifejleszteni. Egyszerre kívánta elvégezni a „politikai,
szakmai és kulturális” nevelõmunkát, pontosabban az átnevelést. Mindez alapvetõen bele-
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95 Valuch (2001) 224. p.

96 Uo. 227–229. p.

97 Uo. 224–225. p.

98 Hübner (1996) 211. p.

99 Bauerkämper (2002) 20. p.

100 Klessmann (1993) 29–53. p.

101 Jessen (1997) 75. p.

102 Huinink (1995) 41–42. p.

103 Weber (1993) 141. p.
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ütközött a hozott (korábbi lakóhely, például falusi társadalmi világ) és részben a kialakított
(például munkásszállás, lakótelep) miliõbe. A miliõ számos tényezõje: az eredeti lakóhelyi,
regionális, vallási, foglalkozási, sõt talán „rendi” identitás sokkal meghatározóbbnak bizo-
nyult a központi párt- és állami akaratnál. Tanulságos módon a párt- és szakszervezeti beszá-
molók – a minimálisan szükséges ideológiai igazodás, a lojalitás kinyilvánításának bevezetõ so-
rai után – lényegében mindig a belsõ konfliktusokról szóltak. A határtalanná vált (párt)állami
hatalom éppen olyan mértékben társadalmasodott, amilyen mértékben kiterjeszkedett. 105
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