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A funkcionális elit fogalma 
• „A társadalmi hierarchia csúcsán helyet 

foglaló kollektívum, vagy azok együttese”, 

akiket erőfölény jellemez a társadalom más, 

lentebb elhelyezkedő csoportjaival szemben.  

• Az erőfölény lehet:  

• politikai akarat monopolizálása, 

• erőforrások feletti rendelkezés kisajátítása,  

• a megtermelt javak elosztásának 

meghatározása. 



• Az elit fogalma itt így: tulajdonosi vagy szakmai 

csoportok magas státusú tagjai, akik hatalmi 

jogosítványait egy vagy több uralmi pozíció 

erősíti meg. 

• Uralom és hatalom weberi 

megkülönböztetése. 

• A pozíciók száma egyben az elittag helyének 

szilárdságát is mutatja az eliten belül 

(pozícióhalmozás). 

• A legláthatóbb a politikai elit (működés, 

befolyásolás menete és iránya), míg pl. a 

sokszor informálisan szerveződő gazdasági elit 

feltérképezése jóval nehezebb. 



Az elit helyzete 1945 után 

• Igen nagymértékű elitcsere 

→ a régi elit elmenekül, ill. deklasszálják. 

• Földreform és az 1946-os törvény az 

előjogokról: az arisztokráciát mint 

társadalmi elitcsoportot felszámolták → 

• 1988-ban 125 egykori főnemesi család 

528 tagja élt Magyarországon, külföldön 

2000-2500 fő. 

• Az 1951-es budapesti kitelepítés 

fokozottan érinti a maradottakat. 



Az elit helyzete 1945 után 
• Igazoltatási eljárások: 1945 januárjától 1948-ig az 

ideiglenes kormány rendelete alapján a tisztviselőréteg 

háború alatti magatartásának vizsgálatára, 

• e bizottságok tagjait a pártok delegálták → alkalom a 

régi középosztályi tisztviselőréteg eltávolítására. 

• B-listázások: 1938-ban csak kb. 200 ezer fő a 

közszolgálatban → 

• a háború alatt számuk megduplázódik 

(visszacsatolások, hadigazdaság), 

• eredeti cél a gazdasági alapú racionalizálás, 

• a 400 ezerből 1945-1946-ban kb. 80-100 ezer 

ember elbocsátása a közszolgálatból, 

• de 1947-ig kb. 2/3 a régiek aránya a közszférában. 



Az elit helyzete 1945 után 
• Államosítások 1949-ig: 3300 üzem, gazdasági 

szervezet kerül állami tulajdonba → ezekhez 

kellett megbízható vezető. 

• „Rendteremtés” a tudományban 1949–50-ben: 

• Magyar Tudományos Tanács (1949. II. 25.) 

• Átszervezik az Akadémiát és tagságát 1949-

ben: 257 főről 128-ra csökken a tagság → 

mindenkit kizárnak, aki nem marxista (pl. 

Navratil Ákos, Hajnal István, Szent-Györgyi 

Albert, Márai Sándor, Bay Zoltán, 

Domanovszky Sándor). 



Az elit helyzete 1945 után 
• Az 1945 utáni helyzetre jellemző a 

káderhiány: a pártoknak, ill. a 

kommunistáknak nincs elegendő szakembere 

az állam működtetésére → gyors karrierek 

lehetségesek. 

• 1947 után: aki nem emigrál, azt üldözik → 

csak a kommunisták maradnak pozíciókban. 

 

 

 Nincs kontinuitás a régi és az új elit között. 



• Viszonylag kutatott és jól áttekinthető a politikai és a 

katonai elit változása 1945 és 47 között. 

• Meghatározó politikai pártok: 

• kisgazdák (Kovács Béla, Nagy Ferenc, Tildy Z., 

Ortutay), 

• M. Függ. Párt: Pfeiffer Z., Moór Gyula, 

• Demokrata Néppárt: Barankovics István, 

• Nemzeti Parasztpárt: Erdei, Darvas, Illyés, Veres 

P., Kovács I., Bibó → vö. kriptokommunisták, 

• szocdemek: Kéthly A., Peyer K., Marosán, 

Szakasits, 

• kommunisták → moszkovita mag (Gerő, Rákosi, 

Nagy Imre, Farkas Mihály, Révai J. Vas Zoltán, 

Lukács Gy.).  



1944 decembere és 1947 ősze között 999 

parlamenti képviselő, 1500–2000 fő országos 

főhivatali vezető, pártelitek (5-600 fő) 

 → a szűkebb politikai elit kb. 1400-1500 fő, 

 → az 1945-ös választás után a parlamenti 

képviselők közül: 

• egyharmad felsőfokú végzettséggel (33%), 

• egynegyed hat elemivel (25%), 

• egyhatod érettségivel (kb. 15%), 

• kb. 10% négy elemivel, 

• idegen nyelven beszélt kb. 50%. 

rendelkezett 



Hadsereg 
• 1945-46-ban 5830 tisztet nem 

igazolnak. 

• 1956-ra a tiszti állomány csak 5%-a 

szolgált 1945 előtt is → csak a tisztek 

20%-ának volt elemi iskola feletti 

végzettsége. 

• (Jellemző azonban a nemzeti 

érzésre, hogy 1956-ban 6731 tiszt 

nem esküszik fel Kádárnak – őket 

leszerelik + 361 disszidált.) 



Alapjellemző: a káderhiány 

→ milyen a jó káder? 
• 1945 után a Szakadát István–Kelemen 

Gábor-féle felosztásban a kommunista 

pártban az ún. „hivatásos forradalmárok” 

kerültek az élre (vö. PB-tagok) → 

• az ő életútjuk megszabta azt az elvárást, 

amit a káderekkel szemben 

támasztottak. 

Szakadát–Kelemen 2004: 667–668. 



Milyen a jó káder? 
• „Hosszú illegális kommunista tevékenység”, 

• sok börtön, internálás, letartóztatás, 

• kizárólagos hit a Szovjetunióban, a 

kommunista eszmében és a pártban 

• a párt: „a munkásosztály legféltettebb 

kincse” 

• vezetése karizmatikus személyekből áll → 

„élcsapat” 

• konspirációs szabályok betartása az illegális 

pártmunkában. 



Milyen a jó káder? 
• a párt által kiadott feladatok maradéktalan 

végrehajtása, 

• a közigazgatási dolgozóknál elvárt a 

párttagság → az 1949-ben kinevezett 

vezetők 99,5%-a párttag, 

• döntőek a patrónus-kliens viszonyok: 

• patrónusa nélkül a kliens súlytalan → 

előbbi bukása utóbbiét is jelenti (vö. kinek 

az embere? → Rajk, Rákosi, Nagy Imre, 

Kádár, Fehér Lajos stb.) 

 



• Farkas Mihály az 1947-es választási 

„győzelmet” követően: „az államapparátus 

meghódításáért kell harcolnunk”→  

a pártnak volt káderosztálya. 

Idézi Gyarmati 1998: 177. 

A kiemelésre szánt káder 

kiválasztásának 

szempontjai → 

„felkáderezés”: akiket 

munkahelyükről kiemelve 

az apparátusban, 

igazgatásban kívántak 

foglalkoztatni. 

1949. március 15. Farkas Mihály, Gerő Ernő és 

Rákosi Mátyás  

http://mult-

kor.hu/20100215_marcius_15_vagy_aprilis_11__egy_ne

mzeti_unnep_viszontagsagai 



Kiemelésre szánt káderek 
• A legfontosabb a megbízhatóság (vö. az egyén 

politikai életútja) 

→ ennek ellenőrzésére információs hálózat 

kiépítése: 

• családi háttér a nagyszülőkig visszamenően, 

ill. sógornőkig bezárólag, plusz lakhelyek: a 

szomszédoktól is információkat gyűjtenek. 

• Második legfontosabb a származás 

• Ideológiai fejlődőképesség, a „viszonyulás” → 

• milyen a viszonya a párthoz, Szovjetunióhoz, 

szocializmushoz, reakcióhoz stb.  



Kiemelésre szánt káderek 

• Legyen pártszerű, azaz a párt érdekeit 

a legmesszemenőbbekig figyelembe 

vevő. 

• Lásd még:  

• „Lekáderezés”: a lefokozást, 

menesztést megelőző jellemzés. 

• „Háttérkáderezés”: bizalmi állásba 

helyezés előtt a család és a 

kapcsolatrendszer ellenőrzése. 



Az új elit társadalmi bázisa 
• 1950: tanácsrendszer bevezetése → a helyi 

közigazgatás újabb, több tízezres igénye. 

Eszközök: 

• Már 1945-től pártiskolák: 3-6 hetes tanfolyamok, 

munkásakadémiák → 

• Ezeken 1948-ig kb. 150 ezren vettek részt 

(Majtényi 2005: 80.). 

• Szakérettségi 1948–56: 1-2 éves tanfolyam 

révén gimnáziumi érettségi, majd szabad út az 

egyetemhez. 

• 1949–50 között 32 600 szakérettségis tanult 

egyetemen, kb. bő 1/3 lemorzsolódott. 

 



Az új elit társadalmi bázisa 
• 1948 november, Gerő Ernő az MDP KV 

ülésen: „az államapparátusba, 
honvédségbe, általában kisebb-nagyobb 
vezető posztokra 50 000 munkást akarunk 
küldeni” (→ szakmunkások tízezreit vonták 
el a termelésből az erőltetett iparosítás 
idején…) => 

• 1952-re az új munkáskáderek tömegesen 
menekülnek vissza a termelésbe. 

 → erőszakos, felülről irányítottságra lásd 
a szociológia irányított mobilitás és 
mobilizáció kifejezéseit. 



Következmények 
• Gyorsan nő az apparátusban, 

közszférában foglalkoztatottak száma, 

jóllehet a régieket az 1950-es évekre 

menesztik. 

• Az állami hivatalokban 1939-ben: 78 

ezer fő ↔ 1952: 260 ezer fő (Majtényi 

2005: 82.). 
• Csak 1947–48-ban kb. 100 ezer új állami állás 

létesült. 

 

 



A rendszer működése különösen az 1950-es években 

hektikus: 

• a helyi (vállalati/tanácsi) személyzetisek munkája 

torlódik a központi káderesekével, 

• a kiemelések, továbbképzések, elhelyezések, 

leváltások miatt állandó káderhiány → sok állás, 

főleg a falvakban, betöltetlen, 

• a szakszerű bürokratikus munka a káderforgó miatt 

sem volt lehetséges: 1-1,5 év múltán elhelyezték a 

kádert, nehogy meggyökeresedve, a helyi 

érdekekben részrehajló legyen (vö. „éberség”). 

→ 8-10 ezer közigazgatási vezető folyamatos 

mozgatása. 



• Mivel a megbízhatóság a 

legfontosabb, az új 

gazdasági vezetők 

képzetlenek → 

• 2/3-uk munkás (Majtényi 

2005: 81.), 

• 2/3-uk 4-6 elemivel, 

→ a régi tulajdonosok, 

szakemberek lefokozva 

próbálják az üzemeket 

menteni. 

• Igen alacsony hatékonyságú 

együttműködés a 

termelésirányításban.  

http://server2001.rev.hu/oha/oha_picture_id.a

sp?pid=1411&idx=2005&lang=h 



A közigazgatásban is nagy színvonalesés: 

• 1956. május: a megyei és megyei jogú városok 

tanácselnökei között egyetlen értelmiségi sincs. 

• Katasztrofális a helyesírás az iratokban, a 

hivatali/iktatási fegyelem elhagyása. 

• Meghasonlás az új vezetőknél is 1956. szeptemberi KV 

jelentés: „Sok helyütt találkozunk azzal a nézettel, hogy 

a kerületi politikai munkatársak – amennyiben nincs 

egyetemi végzettségük – nem tekintik magukat 

értelmiségieknek, sőt tiltakoznak az ilyen besorolás 

ellen; magukat büszkén – munkakörüktől függetlenül – 

munkásnak vallják.” (idézi Majtényi 2005: 85.) 

• Vö. Balla Bálint: a szocializmusban káderigazgatás van, 

s nem bürokrácia, 

• az utóbbi működő jogrend és precizitás nélkül nem 

létezik (Balla 2001: 270–275.). 

 

 



• Az egyetemeken és az akadémián politikailag 

elkötelezettek → nem a tudományos teljesítmény a 

mérvadó. 

• A tisztviselői-akadémiai-pedagógusi pálya elveszíti 

korábbi vonzerejét → vö. az 1980-as évek 

presztízsvizsgálatai. 

• A régi középosztály, elit gyermekei X-esek (a 

származást a szülők 1938. évi státusa határozta meg). 

1959-ben KB Titkárság enyhítése: „lehetőség olyan 

osztályidegen szülők gyermekeinek főiskolai, egyetemi 

felvételére, akik az elmúlt 14 év alatt a harc kiélezett 

szakaszaiban sem léptek fel a népi hatalom ellen.” → 

miniszteri engedéllyel (Gudenus–Szentirmay 1989: 

138.). 

• Valódi könnyebbség csak az 1970-es évektől 



Nómenklatúra: nevesített káderhatásköri listák, azaz mindazon 

gazdasági-társadalmi-kulturális pozíciók jegyzéke, melyek 

betöltése párthozzájáruláshoz volt kötött. 

• 1950-ben: 3812 pozíció, 1966: 2789; 1987: 1241 pozíció A 

párt felső elitje: PB (10-13 fő) és a KV/KB. 

• PB összetétele: az első titkár, a szakszervezeti titkár és a 

budapesti első titkár mindig tag ↔ a megyei első titkárok 

viszont szinte teljesen hiányoznak. 

Káderbürokrácia: 

• Az 1970-es évek végén kb. 33 000 fő (előtte nem vezettek 

róla statisztikát). 

• 1983: a pártapparátusban meghatározó döntési pozícióban 

volt kb. 5800 fő. 

• Kádermegmaradás törvénye: aki egyszer bekerült, az jó 

eséllyel onnan ment nyugdíjba. 



Szabó Márton:  

A rendi „szocializmusról” 
• „A rendi szocializmus »támasza 

és talpköve« a káderbürokrácia”, 

amely a keresztény középosztály 

örököse, ti. 

• egyik sem vált modern polgári 

értelmiséggé, 

• működésében egyiknek sem 

a szakmai, hanem a hatalmi 

szempontok a döntőek. 
Szabó Márton 

http://e3.hu/pdk/hun/tagok/szabomarton.php 



Szabó Márton:  

A rendi „szocializmusról” 
• A káderbürokrácia mint hatalmi rend elegyítette a 

rendi és modern vonásokat. 

• Önálló felsőoktatási rendszert hozott létre 

(Marximus-Leninizmus Esti Egyetem = főiskolai 

diploma; Politikai Főiskola = egyetemi diploma; 

SZKP Társtud. Akadémia = akadémiai 

minősítés) 

• DE!: a bürokrácia tagjai gyermekeiket már 

nem ide járatják → az iskola tehát nem egy 

születési, hanem egy hatalmi rend 

újratermelését szolgálta. 



Szabó Márton:  

A rendi „szocializmusról” 
• Jóllehet a szakmai elem a korszak végére nőtt, 

Bibóval szólva, „a szakszerűségi és 

osztályszempontok végzetes összekeveredése” 

jellemezte, és konfliktushelyzetben a hatalmi elv lépett 

működésbe. 

• Közigazgatási, hatalmi posztok betöltésekor (még a 

legkisebbeknél is) alapkövetelmény az ideológiai 

hűség (= politikai megbízhatóság). 

• Ez az elvont hűség a valóságban mint személyes 

hűség volt jelen → a nómenklatúra = klientúrák 

rendszere, „melynek tagjai egymás ellen is 

küzdöttek”. 



A rendszer mint hűbéri rendszer 
• A nómenklatúra által birtokolt kiváltságok 

mindenre kiterjedtek, ami a köznek nem volt 

elérhető → eredmény: kasztszerű tagoltság 

magán a káderbürokrácián belül is. Vö.: „az 

íróasztalok hierarchiája” = „a lakások, a 

szolgáltatások, az utazások, a kedvtelések, 

sőt még a temetkezések hierarchikus rendjét 

is jelentette”. (Szabó 1991: 29.) 

• E kiváltságok viszont leplezettek: nyíltan – 

beszédben, ruházatban, modorban – nem 

vállalták őket, nem jelentek meg → 

egyenlőséget hirdettek, nem hierarchiát. 



Változások az 1960-70-es években 

• A célokat már nem övezi kvázi vallásos hit. 

• Az egyéni karrierlehetőségek, egzisztenciális előnyök 

állnak a pártszolgálat előterében. 

• Fokozatosan csökkent a párttagság s így a 

megbízhatóság mint elvárás jelentősége is. 

• Nő az átlagos iskolai végzettség (bár ez sokszor csak 

politikai főiskola esti tagozat) és  

• a szakszerűsödés (professzionalizáció) → de az 1970-

es években a „gazdasági felső vezetők” 55%-a, a 

„műszaki felső vezetők” negyede felsőfokú végzettség 

nélküli. 


