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1. hét 
 

A magyar társadalom 1945 és 1990 

között 

 

Horváth Gergely Krisztián 

 



Lehetséges közelítések – az 1945–1947-es fordulat 

tétje – a kommunista társadalomkép és a szocialista 

rendszer általános jellemzői 

Problémák:  

• Kevés a végigvitt alapkutatás, sok a 

fehér folt; a munkásságkutatás 

átideologizált volt, szegénységkutatás = 

ellenzéki tevékenység. 

• Jól feldolgozott a földreform és az 

agrárhelyzet, a társadalmi mobilitás és a 

demográfiai mutatók. 



Fogalmi keretek 
• Mi volt itt? Modernizáció; szocialista 

modernizáció; polgárosodás? 

• Tény: a marxista osztálykategóriák 

használhatatlanok: a gazdasági tőke az 

államgazdaság miatt elveszítette jelentőségét: 

az 50-es években a politikai tőkéknek van 

kizárólagos szerepük (megbízhatóság); majd 

fokozatosan: kulturális és gazdasági tőke is 

előtérbe kerül; 1990 után pedig a kapcsolati 

tőke. 

• Még a munkásokra sem igaz, hogy lett volna 

egységes marxista osztálytudatuk. 



A statisztikai kategóriák gyakori, ideológiai alapú 

változása; alapváltozók elhagyása (vallás, 

önálló gazdák) 

Népszámlálások 

1949-ben még 13 kategóriát alkalmaztak a 

foglalkozási szerkezetre; 1960-70-ben: 

alapvető vonás a kategóriák leegyszerűsítése; 

egyes csoportok önálló összeírásának 

megszüntetése: pl.: a mezőgazdasági 

népesség lett: szövetkezeti parasztság, ill. 

mezőgazdasági fizikai dolgozó. 

Módszertani problémák 
 



Korszakhatárok 
A politikatörténeti és társadalomtörténeti 

határok nem esnek egybe: 

• 1945: a polgári társadalomszerkezet 

nyílt felszámolása csak 1948-tól indul. 

• 1945: földosztás: a parasztoknak ez azt 

üzente, hogy a magántulajdonon alapuló 

gazdaság fennmarad a továbbiakban is; 

csak 1,5 évtized múlva sikerült a 

parasztságot megtörve, bekényszeríteni 

őket a termelőszövetkezetekbe. 

 



Korszakhatárok 
Politikatörténetileg:  

• 1945–48.: korlátozott parlamentarizmus 

(1947–49: kommunista hatalomátvétel), 

• 1949–63: „klasszikus” szocialista rendszer, 

• 1963–1981: kádári konszolidáció időszaka, 

• 1981–89: rendszerválság; demokratikus 

átmenet feltételeinek periódusa, 

• 1990 után: a parlamentáris demokrácia 

újrateremtése. 



Társadalomértelmezési kísérletek  
1. Két osztály – egy réteg. 

2. Ferge Zsuzsa et al.: munkajelleg-csoportok 

elkülönítése.  

3. Kulcsár Kálmán: szocializmus mint modernizáció.  

4. Szelényi Iván–Konrád György: az értelmiség mint 

uralkodó osztály. 

5. Andorka Rudolf: „felemás modernizáció”. 

6. Juhász Pál – Szelényi Iván: megszakított 

polgárosodás.  

7. Konrad Jarausch: „modern gondoskodó diktatúra” . 



1. Két osztály – egy réteg 
• Igen statikus kép, a valóságot nem fedi: 

munkásosztály + szövetkezeti parasztság + 

szövetséges értelmiség. 

• Célja: statisztikailag is bizonyítani, hogy a munkások 

vannak többségben (azaz a magyar társadalom 1945 

után homogénebbé vált). 

• A fentről sulykolt homogenizáció alól a társadalom az 

1960-as évektől igyekezett kibújni: vö. háztáji, 

maszekolás, fusizás. Ezt az állam tolerálta: feles 

energiáit a társadalom a gazdaságban kötötte le, s 

nem foglalkozott politikával. A társadalom az 1960-as 

években így növeli életszínvonalát, az 1970-80-as 

évek: így ellensúlyozza a reálbércsökkenést. 



2. Munkajellegcsoportok 
• Ferge Zsuzsa–Kemény István–Láng 

Györgyné–Mód Aladárné (KSH 1966): az 

1963-as rétegződésvizsgálat alapján a 

munkajellegcsoportok elkülönítése (Ferge 

ennek alapján írta a Társadalmunk 

rétegződése c. könyvet) 

• Tételük: a tulajdon az 1960-as évekre 

elveszítette meghatározó strukturáló szerepét, 

helyére a munkamegosztásban elfoglalt hely 

lépett (viszont ez fő hiányossága: csak az 

államosított munka világát képes strukturálni). 



3. Szocializmus mint 

modernizáció 
• Kulcsár Kálmán (1982): az 1945 után 

történtek mint elkerülhetetlen és 

kényszerű modernizáció jelennek meg. 

„A magyar társadalom modernizációját 

végül is a szocialista fejlődés hozta 

meg” – ezzel egyben legitimálta is a 

történteket. (Lásd még Ránki György 

hasonló álláspontját.) 



4. Az értelmiség útja  

az osztályhatalomhoz 

• Szelényi–Konrád: az 

értelmiség (apparátus + 

bürokrácia) vált azzá az 

osztállyá, mely a javak 

feletti kizárólagos 

rendelkezése által 

biztosítja hatalmát.  



5. Andorka Rudolf:  

„felemás modernizáció” 
• Az életkörülmények javítása aránytalan 

munkaerő- és munkaidő-befektetéssel 

valósult meg. A javulás főleg a privátszférára 

korlátozódott. Közben: értékvesztés, a 

közösségek széthullása, család 

meggyengülése. 

• E modernizáció eredményeképpen nem 

csökkent Magyarország és a Nyugat közötti 

távolság, hanem nőtt: ez lett a rendszer 

összeomlásának is az oka. 



6. Juhász Pál–Szelényi Iván: 

megszakított polgárosodás  
• 1945 után megszakadt a parasztpolgárosodás 

19. század végén megindult folyamata, és 

csak az 1960-as évek második felétől 

folytatódott a második gazdaság révén 

 → erre azoknak volt jobb esélyük, akik a 

szülők-nagyszülők révén örökölték, 

habitualizált formában elsajátították ezeket a 

technikákat, a termelői-vállalkozói mentalitást. 



7. Konrad Jarausch: „modern 

gondoskodó diktatúra”  
• Fürsorgediktatur → vö. 

NDK, s annak 

társadalomtörténete. 

• Jóllehet az NDK 

viszonyaira alkotta meg 

e modellt és kifejezést, 

az jól adaptálható a 

Kádár-kor 

Magyarországára is. 

http://www.zeithistorische-

forschungen.de/site/40208707/defaul

t.aspx 



Magyarország 1945-ben 
1945–1947: egy demokratikus piacgazdaság 

esélye? 

• A 1941-es népszámlálás szerint a lakosság (a 

trianoni területre): 9,3 millió fő. 

• Háborús emberveszteség: a trianoni területre 

kb. 950–1 millió fő; a népesség 10-11%-a, + a 

meg nem született gyermekek: min. kb. 150–

200 ezer fő. 

• A nemzeti vagyon 40%-a elpusztult. 

• Az ipari kapacitás 90%-a sérült. 



1944–48 között a társadalomban 

jelentős változások 

• Elitcsere (politikai, gazdasági), 

• holokauszt, kitelepítések, 

• falusi osztályszerkezet 

megváltozása: földreform, 

• a városok pusztulása miatt a vidéki 

népesség nőtt. 



2. világháború után: esély a polgári 

fejlődés kiteljesítésére? 

• 1950-es évek: a meglevő polgári struktúrák 

felszámolása, 

• 1960-as évek végétől: szocialista 

kispolgárosodás/felemás kispolgárosodás, 

• 1980-as évek: a társadalom már csak az állami 

gazdaság túlsúlya miatt szocialista, 

• 1990-es évek: visszatérés a piacgazdasághoz, 

esély a polgári útra. 



Bibó István az 1945-ös fordulat jelentőségéről  

(A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi 

változás értelme) 
• Ez történelmi esély a szabadságra: „a magyar társadalom 

mozdulatlanná merevedett erőviszonyai 1514 óta most mozdultak 

meg először, éspedig a nagyobb szabadság irányában”. 

• Naiv: a Szovjetuniónak köszönhetően van lehetőség arra, hogy 

Magyarország a Nyugathoz csatlakozzon. 

• Az elért eredményeket meg kell tartani, ehhez végig kell vinni, 

lendületbe kell hozni a forradalmat (vö. A magyar demokrácia 

válsága), ellenben a forradalom feltételei hiányoznak: az országot 

úgy megviselte az elmúlt 10 év, hogy leginkább nyugalomra van 

szükség. 

• Megoldás: egy határolt és tervezett forradalom: lényeges pontokon 

forradalmi változásokat kell véghezvinni (a gazdasági, állami, 

kulturális, társadalmi életben), így elmúlna a félelem légköre. 

Szükség lenne ehhez a kommunisták önmérsékletére is. 



A kommunista hatalmi gépezet 

kiépülésének folyamata 
Sztálin: Jobboldali elhajlás az SzKP-ban 

(In: Sztálin Művei 12.) 

• Az osztályharc tétje: „Ki kit?” – Lenin 

után Sztálin: „mi fogjuk-e őket, a 

tőkéseket, két vállra fektetni, és – mint 

Lenin mondta – mi mérjük-e rájuk a 

végső, döntő csapást, vagy pedig ők 

fektetnek-e bennünket két vállra.”  



• Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottságának 

megalakulása (1944. december 14. Debrecen) => Rossz 

előjel: az egyes pártok bemondott taglétszámuk alapján 

delegáltak képviselőket, így a 230 helyből 90 

kommunista, 56 kisgazda... 

• 1944 dec. 21.: az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

megalakulása, ill. az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

megalakulása. 

• 1944. dec. 28. hadüzenet Németországnak és jóvátétel-

vállalás: 300 millió dollár, a valóságban ennek kb. 

háromszorosát fizette az ország, mert az érték 

megállapítása a szovjetek joga volt + mint hadizsákmány 

övék lett az összes magyarországi német tulajdon, ami 

az összes magyarországi külföldi érdekeltség több mint 

fele volt. → Ti. a zsidók 1944-ben elvett vagyona 

automatikusan német vagyonná lett. 



• Az országot a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

felügyeli: formailag a 3 nagyhatalom, 

praktikusan Vorosilov és a Vörös Hadsereg. 

• A SZEB ellátásáról (ide értve a Vörös 

Hadsereget is) az országnak kellett 

gondoskodni, ami 1945-46-ban a nemzeti 

jövedelem kb. harmada volt. 

Megszállás = 

•  a szovjetek ellenőrizték a pártokat és az 

intézményeket, 

• a nekik nem tetsző törvények tárgyalását 

megakadályozhatták az Országgyűlésben + 

nyílt erőszakoskodás, félelemkeltés. 



Kortárs társadalomátalakítási 

kísérletek 
1. Polgári (FKGP – kisgazdák, M. Függetlenségi Párt, 

Demokrata Néppárt, Polgári Demokrata Párt → 

Kovács Béla, Sulyok Dezső, Pfeiffer Zoltán, 

Barankovits István) 

2. Radikális polgári demokrata (Csécsey Imre, Zsolt 

Béla) 

3. Szociáldemokrata (Kéthly Anna, Böhm Vilmos, 

Peyer Károly) 

4. Nemzeti radikális demokrata (Parasztpárt: Bibó 

István, Kovács Imre, Erdei Ferenc) 

5. Kommunista  



Jellemzőik 
• 1–4: közös bennük:  

• magántulajdon tisztelete, többpártrendszer, 

radikális, de építkező társadalomreform és 

demokratizálás 

• 5: kommunista:  

• Igyekeztek lerövidíteni a proletárdiktatúra 

eléréséhez szükséges időszakot (az ún. népi 

demokrácia időszakát), 

• radikális változásokat akartak (ez amúgy sok 

támogatót hozott nekik), 

• módszereik: az eszközök alárendelése a céloknak 

(lentebb bővebben). 



A politikai pártok és bázisuk 
• FKGP: 1945 nyarán kb. 900 ezer tag (Tildy Zoltán, Nagy 

Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla) ugyanitt: polgári vonal: 

Sulyok Dezső és Pfeiffer Zoltán; kommunista vonal: Ortutay 

Gyula, Dobi István. 

• Nemzeti Parasztpárt: 170 ezer tag (Veres Péter, Kovács 

Imre-kisgazda vonal, Erdei Ferenc: kommunista vonal). 

• Szociáldemokrata Párt: 1945 nyarán kb. 400 ezer tag 

(Peyer Károly polgári vonal, Kéthly Anna szociáldemokrata, 

Szakasits Árpád és Marosán György: kommunista). 

• Magyar Kommunista Párt: 1945. február: 30 ezer tag, 

októberben 500 ezer (Rákosi, Gerő, Farkas, Rajk). 

• Polgári Demokrata Párt: 50-60 ezer tag – főleg a 

nagyvárosokban.  

• Demokrata Néppárt: Barankovits István. 



1945–48.: ún. „koalíciós évek”, 

átcsúszás a szovjet érdekszférába 
Radikális és gyors változások: 

•  tulajdonviszonyok megváltozása, 

•  elitcsere, 

•  az 1945 előtti világ tagadása, 

•  érzelmi és ideológiai alapú döntések 

szakmai (gazdasági, közigazgatási) 

kérdésekben, 

•  a polgári/konzervatív értékek helyére a 

baloldali értékek kerülnek. 



1945: Földreform 
• Rendelet: 1945. márc. 17. (Ideiglenes Nemzeti 

Kormány) => mivel a front előretörésével elhagyottá 

lett nagybirtokokat a Tiszántúlon spontán módon 

kezdték felosztani, a kormányrendelet: az 1000 

kataszteri hold feletti birtokokat kártalanítás nélkül, a 

100 hold felettieket a kártalanítás ígéretével 

felosztották 

• Két koncepció: 

• Parasztpárt és kommunisták: lehetőleg kapjon 

mindenki földet (a földművelésügyi miniszter Nagy 

Imre volt), 

• kisgazdák: életképes birtokok kialakítása a cél. 

 



• Elsősorban az 

agrárszegénységet juttatták 

földhöz (a kommunisták 

szeme előtt már a 

kolhozosítás lebegett, így 

nem az életképes 

birtokokban gondolkodtak). 

• Kihatott a 

településhálózatra is: a 

művelt terület 35%-a került 

a földalapba (3,22 millió 

hektár). 

• 730 ezerből 660 ezer 

igénylő kapott földet, átlag 

kb. 2,9 hektárt + 350 ezer 

házhely. 

http://www.s-geszti.hu/mester.htm 



A földosztás hatásai 
• Lecsökkent a nincstelenek száma, ami a 

polgárosodás alapja lehetett. 

• A nagybirtok (uradalmak, majorok) megszűnt. 

• Új – az utolsó – tanyásodási hullám: 75 ezer új 

tanya épült. 

• Új agrárpiac esélye, a korábbi nagy termelők, 

elosztók nélkül: a parasztpolgárság esélye. 

• Az Alföldön túl sok igénylő => a következő 

években sokan átkerültek a kitelepített 

németek helyére a Dunántúlra. 



Választások 
• 1945. október 7.: előválasztás Budapesten: a 

kommunisták úgy gondolták, hogy a 

szociáldemokratákkal együtt indulva megszerezhetik a 

szavazatok több mint felét → a budapesti helyhatósági 

választást ezért tartották az országos választás előtt. 

De a kisgazdák 50,5%-ot kaptak, a „Dolgozók 

Egységfrontja” csak 42,7%-ot. 

1945. nov. 4.: nemzetgyűlési választások 

• Csak listás indulás. 

• Győztesek a kisgazdák 57%-kal.  

• Szociáldemokraták: 17,4%, MKP: 16,9%, NPP: 6,9%, 

Demokrata Néppárt: 1,6% 



A Tildy-kormány megalakulása 
• Bár a választások előtt deklarálták, hogy a 

belügyminisztérium a kisgazdáké lesz, a MKP csak 

úgy lépett be a kormányba, ha övék a BM. 

• Tárcák elosztása: 7 kisgazda, 3-3 MKP és 

szociáldemokrata, 1 NPP => a győztes kisgazdáknak 

a kormányban nincs többségük. 

• 1945. XI. 24.: a Gazdasági Főtanács létrehozása, 

tagja a miniszterelnök, Gerő Ernő (közlekedési és 

iparügyi miniszter), a szociáldemokrata Bán Antal, 

titkára a kommunista Vas Zoltán (1949-ig működött). 

• GFT: rendeletkibocsátó joga volt => a 

gazdaságirányítás kikerült a kormányból és a 

kommunisták kezébe jutott. 



1946 
• 1946 jan. 31.: az 

államforma köztársaság 

lesz (Slachta Margit – 

Keresztény Női Tábor – 

kivételével mindenki 

támogatta).  

• Deklarálják a modern 

értelemben vett 

szabadságjogokat.  

• A köztársasági elnök 

Tildy lett, helyére Nagy 

Ferenc került. 

Tildy Zoltán 



A Baloldali Blokk támadása (tagjai  

a MKP, SzDP, NPP, szakszervezetek) 
• 1946. március 5.: a BB megalakulása. Célok: harc hirdetése 

a földreform védelmére (ti. a kisgazdák helyenként kiigazítást 

akartak), a közigazgatásnak a reakciótól való megtisztítása, 

az államosítás gyorsítása. 

• 1946 március 7.: tömeggyűlés a Hősök terére: „Ki a nép 

ellenségeivel a koalícióból!” 

• A kisgazdák védekezésként 20 kisgazdát, Sulyok Dezsővel 

az élen, kizártak a pártból. 

• 1946. március 12.: kommunista előterjesztésre törvény 

(1946/7. tc.) a demokratikus államrend védelméről: minden 

szervezkedést, propagandát (a magánbeszélgetésben 

elhangzottat is), ill. aki tud róla, de nem jelenti, maximálisan 

büntetnek → ez lesz a koncepciós perek alapja. 



• 1946. május 3.: a közigazgatás megtisztításának 

kezdete: októberig 60 ezer főt bocsátanak el (B-

listázás). 

• 1946 nyara: az államosítások kezdete: szénbányák és 

erőművek, majd decemberben: 1000 fő feletti üzemek 

(Ganz-Mávag, Rimamurány-Salgótarján vasmű, Weiss 

Manfréd Művek, Győri Vagon és Gépgyár). 

• 1946 július első fele: Rajk kb. 1500 társadalmi 

szervezetet, egyesületet oszlat fel (mint a „reakció 

fészkeit”) – a parlament megdöbben, de kommunista 

nyomásra Nagy Ferenc nem tudja meneszteni Rajkot. 

• (A kisgazdák azért engedtek, mert arra számítottak - a 

nyugati politikusokkal együtt -, hogy a békeszerződés 

után a szovjetek kivonulnak, és ha engedmények árán 

is, de marad a demokrácia.) 



• 1946 augusztus 20.: a forint bevezetése 

• Kidolgozója a Gazdasági Főtanács, azaz a MKP 

• Előfeltétele: árukészlet felhalmozása, az állami 

bevételek fokozása, a kiadások csökkentése, új ár- és 

bérrendszer: az új bérek a háború előtti bérek felében 

lettek megállapítva, a pedagógusoknál 20%-ban. 

http://lazarus.elte.hu/h-sf-atlas/kep-hu/rakosi_zeit/536.jpg 



1947 
• 1947. január–február: Kovács Béla kisgazda főtitkár 

elhurcolása 8 évre a Szovjetunióba (II. 25.), plusz kb. 250 

bírósági ítélet (kisgazdák és parasztpártiak). 

• 1947. február 10.: párizsi békeszerződés: 1938-as határok 

visszaállítása + az ún. pozsonyi hídfő – 3 falu – elvesztése 

• 1947. május 14.: Nagy Ferenc Kovács Béla elrablása után 

pár hétre Svájcba utazott: távollétében Rákosi bejelentette 

„lemondását”, ill. a bankok államosításának tervét. Nagy 

Ferenc nem mert hazajönni többet, majd Varga Béla, a 

parlament kisgazda elnöke is elhagyta az országot (VI. 2.). 

• 1947. július 10: Magyarország nem vesz részt a Marshall-

tervben (= 14 milliárd dollár, 1946-ban 1 USD= 11 FT). 

• 1947 augusztus 1.: a hároméves terv beindítása 



A Marshall-tervet népszerűsítő 

plakátok 

http://mek.niif.hu/01900/01906/html/index302.

html 
http://www.businessinsider.com/why-a-new-marshall-

plan-for-the-arab-world-makes-sense-2011-2 



1947. augusztusi 31-i választások 

• 350 ezer személyt kihagytak a névjegyzékből 

• A kékcédulás csalások (68 ezer hamis szavazat) 

ellenére az MKP csak 22,3%-ot kapott, de ez volt a 

legtöbb (kisgazdák-szocdemek 15-15%, NPP 9%). 

• Az ellenzék 38%-ot kapott (M. Függetlenségi P., 

Függ.M. Dem.P.) – Pfeiffer Zoltánt választási 

csalással vádolják, 49 mandátumukat elveszik, 

Pfeiffer emigrál. 

• Miniszterelnök: Dinnyés Lajos: „milyen ország lehet 

az, ahol én lehetek a miniszterelnök?”. 

• Immár formálisan is kommunista többségű a koalíció. 



1948 
• Február–március: az egyesülés előkészítése az SZDP-

vel: tagságátcsábítás, Marosánék kizárják Kéthly Annát. 

• 1948. június 12.: a két párt egyesül Magyar Dolgozók 

Pártja néven (elnök Szakasits, főtitkár Rákosi, 

helyettesei: Kádár, Farkas, Marosán) a 800 ezer 

szociáldemokratából csak kb. 200 ezret vettek át. 

• 1948. június 16.: az iskolák államosítása. 

• 1948. augusztus: a tsz-szervezés elindítása. 

• December 10.: Dinnyés lemondatása, új miniszterelnök: 

jön Dobi István, a belügy: Kádár János; hadügy Farkas 

Mihály. 

• December 23. Mindszenty József esztergomi érsek 

letartóztatása, majd életfogytiglanit kap. 



1945–1947: egy demokratikus 

piacgazdaság esélye? 
• Hubai László: „korlátozott demokrácia” 1945 

nyarától 1947 nyaráig: 

• Elvben polgári demokrácia: mert 

• a tulajdon döntő többsége magánkézben 

van (ugyanekkor nagyfokú államosítások 

történtek Nyugaton is), 

• a politikai részvétel soha nem látott 

mértékű: 66% a választásra jogosultak 

aránya, többpártrendszer van, 

• a szabadságjogok deklarálása (1946/1 tc.). 



A gyakorlatban korlátozott demokrácia: mert 

• a SZEB miatt nincs teljes szuverenitás, a 
szovjet – MKP-s – érdekek szem előtt 
tartása:  

• A végrehajtó hatalom túlsúlyban volt a 
törvényhozóhoz képest: a rendőrség, kisebb 
mértékben a hadsereg kommunista befolyás 
alatt, sok helyi túlkapás. 

• A kormány rendeletekkel kormányzott (ez 
részben a rendkívüli, s gyors válaszokat igénylő 
helyzetből fakadt). 

• Budapest kivételével nem voltak helyhatósági 
választások (az 1945-ös kudarc után a 
kommunisták nem szorgalmazták ennek 
előkészítését). 

• Igen korlátozott a pénzügyi mozgástér a jóvátétel 
miatt. 



A kommunista rendszer sajátosságai  

1963-ig (Kornai J., Csanádi M.) 
• Alapintézmény az erősen centralizált, hierarchikusan felépülő 

párt (egyetlenként). 

• A hatalom magas fokú koncentráltsága: a rendszert 

egycsatornásság jellemzi, nincs többirányú információáramlás: 

a cél és a feladat a központi akarat végrehajtása. 

• A politikai berendezkedés diktatórikus jellegű (erre elvben az 

addig elnyomott munkásság hatalmának biztosítására van 

szükség). 

• Kommunista ideológia a klasszikus időszakban: az egyén 

részéről feltétlen azonosulást követelt meg (pártérdek = közjó). 

• Ideológiája (marxizmus): monopolhelyzet; felsőbbrendűségi 

tudat, messianisztikus küldetéstudat. 

• A kultúrát propagandacélokra használja.  



A rendszer sajátosságai 
• Kettős struktúra a közigazgatásban és a gazdaságban: a párt 

területi és munkahelyi rendszert is alkotott→ minden 

közigazgatási és irányítási szintnek megvolt a megfelelője a 

pártban. A döntések a pártban születtek; a 

közigazgatás/gazdaság pedig végrehajtja a pártutasításokat. A 

párt tehát rátelepszik az államra. 

• Az egyén jogai formálissá váltak: az állam a teljes létszférát 

ellenőrizte. 

• Társadalompolitikája: nagyfokú paternalizmus, szűk látókörű 

osztálypolitika; érték lett a feltétlen engedelmesség; alattvalókban 

gondolkodott, nem cselekvő állampolgárokban. 

• Ehhez létrehozza a bizalmatlanság légkörét, a nemkívánatos 

csoportokat marginalizálta és felszámolta. Fő ellenség: a régi elit, 

a kulák, a vallásosak, polgár (az ÁVH 1,3 millió főt tart nyilván, 

387 ezret elítéltek). 



A rendszer sajátosságai 
• A társadalmi autonómiák felszámolása, társadalmi 

csoportok függő helyzetben tartása. 

• Gazdaság: a magántulajdon radikális korlátozása 
= a jövedelemszerzésre, termelésre használható 
eszközök, ingatlanok magántulajdonának 
felszámolása. 

• Minden termelési kapacitás állami tulajdonba kerül 
(ennek enyhébb formája a szövetkezeti tulajdon). 

• A megtermelt javakat központosítva, tervszámok 
mentén termeli, majd újraosztja (= tervutasításos 
gazdasági rendszer a piaci koordináció helyett).  

• A hadiipar prioritása. 



A rendszer sajátosságai 
• Az állam ellenőrzi a termelést: erre azért van elvileg 

szükség, hogy biztosíthassák a javak elosztásának 
egyenlőségét. 

• A tervutasítás tervanarchiába és áru-, nyersanyag- és 
munkaerőhiányba torkollik.  

• A hiány melegágya a korrupciónak. 

• A rendszer erejének alapjai: ideológia, hatalmi struktúra, 
kényszer, presztízs + anyagi javakra is váltható 
privilégiumok. 

• Kornai: a magyar politikai elit és a társadalom 1956 után 
kölcsönösen tartottak egymástól, ezért egy konfliktuskerülő 
magatartás jellemezte mindkettőt. 

• Mire kiépült a központi gazdaságirányítás rendszere (1960-
as évek), addigra a működőképesség fenntartása 
érdekében fokozatosan elkezdték annak lebontását is. 


