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A KOMMUNIZMUS 

GAZDASÁGTANA 

4. hét 

A kapitalizmus felszámolása, 
a forradalmi átmenet rendszere 

Készítette: Laki Mihály, Pető Iván 

Szakmai felelős: Laki Mihály 

Az elõzõ rendszer öröksége 

• Kiinduló tények 

− szándékuk szerint szocialista berendezkedésűek, a kommunista párt volt 

hatalmon – összesen 26 ország; 

− 14-ben legalább 30 évig (Mongólia, Bulgária, Csehszlovákia, 

Magyarország, Lengyelország, Románia, NDK, KNDK, + az alábbi 6); 

− nem ugyanebben a 14-ben alapvetően belső erőből kerültek hatalomra (az 

alábbi 6 + Kongó, Szomália, Dél-Jemen, Benin, Etiópia, Mozambik, 

Nicaragua, Zimbabwe); 

− átfedés (saját erőből és hosszú időre): 6 ország (Szovjetunió, Albánia, 

Jugoszlávia, Kína, Vietnam, Kuba); ez lenne papírforma szerint a minta, 

de:  

� a SZU-t nem számítva ezek az országok sem külső hatás nélkül 

alakították a berendezkedésüket, 

� legfeljebb az első szakasz, a kiinduló helyzet szempontjából 

mérvadó a belső erő, az átmenet és a klasszikus berendezkedés 

szempontjából már nincs jelentősége. 



 

 3 

• Az az örökség, ahol belső erőből győzött a szocializmus (szemben az eredeti 

feltételezés túlérett kapitalizmusával, demokratikus berendezkedésével): 

− igen elmaradott, gazdaságilag fejletlen országok, 

− alacsony az ipar részaránya (a proletariátus szerepe), 

− korszerű nagyüzemek szerepe szerény, 

− társadalmi viszonyokban, tulajdonformákban sok a prekapitalista elem, 

− kiugróan magasak a jövedelmi különbségek, 

− sehol nincs konszolidált parlamenti demokrácia, 

− többnyire gyarmati, félgyarmati országok, 

− többnyire valamilyen fegyveres konfliktus zilálja szét a fordulat előtt a 

gazdaságot. 

• Az örökség, ahol import volt a szocialista fordulat 

− van, ahol a fentiek jellemzők (Mongólia, Észak-Korea, Afganisztán), 

− csak Csehszlovákia és NDK áll közel a legfejlettebbekhez,  

− mindegyikre áll a fenti utolsó tétel, Csehszlovákia kivételével a 

konszolidált parlamentarizmus hiánya is, 

− ipar/mezőgazdaság (ipari munkás/paraszt) arány az említett kettő és 

Magyarország esetében kb. modern, máshol alulfejlettséget mutat, 

− prekapitalista elemek az említett kettő kivételével mindenhol. 

A forradalmi átmenet rendszere 

• Országonként sok eltérés, de alapvetően közös jegyek: 

– új rendszer: a társadalom mérvadó hányada hiszi, hogy az addigi 

elnyomottak számára igazságos világ köszönt be, sokan készek az 

áldozatvállalásra is; 

– a meghirdetett, bevallott közvetlen cél  

a) többnyire nem a szovjet típusú kommunista rendszer  

b) hanem az addigi igazságtalanságainak felszámolása  

– a parlamentáris demokrácia látszata egy ideig még fennmarad, 

– az érdemi magántulajdon, vállalkozási szabadság egy ideig szintén 

megmarad, 

– az igazságosságra, rendkívüli gazdasági nehézségekre (és nem a 

szocializmusra) hivatkozva állami vagy közösségi tulajdonba (kezelésbe) 

veszik a bankok, gyárak, más gazdasági intézmények egy részét  
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– megkezdődik a termelés és elosztás központosítása, 

– földreform, nagybirtokok elkobzása, szétosztása a földtelenek, 

szegényparasztok között – gazdaságilag részben irracionális társadalmi 

program, 

– nem csak a tulajdon, hanem a termék, termény és jövedelem redisztribució is 

erőteljes – száraz utas kisajátítás = formális kisajátítás nélkül, elosztással, 

szabályozással is radikálisan korlátozott magángazdálkodás, 

– ellátási nehézségekre, az igazságos elosztásra hivatkozva élelmiszerjegy-

rendszer bevezetése; feketézők üldözése, feketézők és haszonelvűen 

gazdálkodók közötti határok bizonytalanná válása 

– gazdasági lehetőségektől független társadalmi programok indítása: 

a. az analfabétizmus felszámolása, 

b. a népoktatás mindenki számára, 

c. a társadalmi emeltyűk beindítása (népi kollégiumok, gyorstalpalók, 

munkásigazgatók), 

d. az egészségügyi ellátás kiszélesítése, 

e. a gyermekellátás megteremtése, kiszélesítése; 

– az előző rendszer kiváltságosai, „haszonélvezői”, gazdagok, politikusok, 

köztisztviselők, jobboldaliak üldözése 

Ideiglenesség és „végcél” az átmenet 
rendszerében 

• Azoknak az országoknak a jellegzetességeivel érdemes foglakozni, ahol 

tartósnak bizonyult a kommunista rendszer – akár külső gyámkodás miatt, akár 

e nélkül – afrikai, dél-amerikai országok, Afganisztán témánk szempontjából 

elhagyható 

•  A nyílt (proletár)diktatúra ebben a szakaszban csak néhány országban kerül 

bevezetésre, a kommunista pártok taktikáznak. Okok:  

– vagy dominánsan agrárgazdaság, nagy paraszti tömegekkel – ázsiai 

országok 

– vagy külső követelmény a demokrácia, a 2. világháború utáni időszakra 

érvényes nagyhatalmi megállapodások alapján – európai szocialista 

országok, két kivétellel 
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• Kivétel: ahol közvetlen külső beavatkozás nélkül kerül Európában hatalomra a 

kommunista párt, a világháborús partizántevékenység nyomán, Jugoszláviában 

és Albániában; itt az átmenet valóban csak az előző rendszer maradványainak 

felszámolása, az új kiépítése  

• Az egy Csehszlovákia kivételével mindenhol új rendszer a hirdetett cél  

• 1947-ig hosszabb távú átmenetre számítanak a szovjet érdekszférába került 

országok kommunista pártjai  

– de a rendkívüli gazdasági körülményekre hivatkozó redisztribucióra 

törekvő koalíciós politika megfelel a kommunista stratégiának, míg a többi 

párt kényszernek tekinti, 

– a minél nagyobb befolyás megszerzését és a hatalom kisajátítását 

keskeny sáv választja el 

Ázsiában  

(az európai szovjet befolyási övezet országainak klasszikus szocialista 

időszakában; Kína, a polgárháború 1949-ben ér véget, Észak-Vietnámban a 

háború 1954-es lezárása): 

– imperialista befolyás nélküli, szuverén állam,  

– önerőre építő kisparaszti agrárgazdaság,  

– háborús és polgárháborús rombolás felszámolása,  

– források központosítása,  

– nagyszabású iparosítási tervek 

Európában 

– feudális vonások felszámolása, 

– Nyugat-Európához felzárkózó gazdaság,  

– a nyugatinál szélesebb körű állami szociális ellátási rendszer, 

– kommunista dominanciájú korlátozott többpártrendszer a népi demokrácia 

• A szovjet beavatkozás következményei:  

– korlátozott többpártrendszer, már a jobbközép pártok is nehezen 

működhetnek, 

– kommunista túlhatalom, Csehszlovákiát kivéve – vö. Magyarország: 1945-

ben kisgazda abszolút többség a választáson, de diktált koalíció, a 

kulcsminisztériumok kommunista kézben; Lengyelországban a nyugati 

emigráció kiszorítva stb., 
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– a Szovjetunió a megszállt országokban (NDK, Magyarország) győztes 

nagyhatalom, birodalom és a kommunizmus országa, a többiben „csak” az 

utóbbi kettő, 

a) megszállt országokban a jóvátétel címzettje, aktív gazdasági 

szereplő jelentős tulajdonnal, 

b) szerződéses gazdasági partner; sajátos szerződésekkel: 

nyersanyagot szállít, nagy piacot biztosít; a gazdasági függőség első 

lépése  

• Visszamenőleges értékelések:  

– van, aki úgy véli, hogy minden eleve eldőlt, nem volt mozgástér - egykor is 

sokan érezték így,   

– és van, aki úgy látja: volt mozgástér és voltak is, akik bíztak a korlátozott 

változtatás lehetőségében 

A magyar eset 

• 1945 eleje: földreform; ez nem a kapitalizmus felszámolásának iránya; 

– a magyar mezőgazdaság csak kisebb részben kapitalista, 

nagybirtokrendszer felszámolása az összes párt programja, 

– az 1919-es szövetkezetesítés vagy a szovjet mintájú kolhozosítás 

„mumus”,  

– az árutermelésre alkalmas birtokméret nem cél (az agrárnépesség aránya, 

az igénylők száma miatt nem is lehet), 

– egészségtelen birtokszerkezetből másként egészségtelenbe. 

• Áruhiány, közellátási feladatok miatt kötött anyag- és készletgazdálkodás 

– a háborús rendszer folytatása 

– de belenő az új rendszerbe 

• Infláció, stabilizáció, pénzügyi eszközök:  

– a rendkívüli helyzetben fedezetlen kormányhitelek, pénzszaporítás, 

– nem cél, de következmény a bankbetétek elértéktelenedése,  

– 1946. augusztus 1-ig akadozik a piacgazdaság egyik fő eszközének, a 

pénznek a működése, 
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– az új árrendszer politikai, gazdaságpolitikai célokhoz igazodik  

a. az iparfejlesztést szolgálja az ipari/mezőgazdasági áraránnyal, 

b. nő a munkaadó által fizetett szociális teher stb. tőkeellenes él, 

c. a szabott, hatósági árak szintén megelőlegezik a kommunista 

rendszert 

• Kiépül a gazdaság hatósági irányítására alkalmas rendkívül centralizált hivatali 

rendszer; Gazdasági Főtanács, rendelet-kibocsátási jogokkal; Anyag és 

Árhivatal, Jóvátételi Hivatal stb. 

• Az állami tulajdon formális bővítésétől, államosításoktól függetlenül: gazdasági 

eszközökkel halad előre a száraz utas kisajátítás 

• Állami tulajdon kiterjesztése:  

– szénbányászat államosítása (1945 végén állami kezelés, 1946 közepén 

államosítás, nem bányák, hanem teljes vállalatok) – kommunista 

javaslatra, 

– öt meghatározó nehézipari üzem, erőművek, távvezetékek állami 

kezelésbe vétele (1946. december),  

– bankok államosítása 1947 végén; a kommunisták 1947 tavaszán vetik fel 

– ezzel átlépik a koalíciós program határát, ez már nem rendkívüli 

helyzetre szabott, hanem a távlati célok jegyében; a bankállamosítással 

az állami tulajdon túlsúlyba kerül, de még megmarad a vállalatok jogi 

önállósága, a rendszer államkapitalista,  

– a 100, majd 10 főnél többet foglalkoztató ipari üzemek államosítása, 1948. 

március 25., ez már nyílt kommunista puccs, minden addigi keret 

felrúgása, 1949. december, rendeleti úton. 1949-ben a kiskereskedelem 

némi kisipar és a mezőgazdaság kivételével állami tulajdonba kerül a 

teljes gazdaság, s előrehaladt az állami irányításba tagolása is. 

• A tervgazdaság kezdetei: az 1947. augusztus 1-én kezdődő 3 éves terv  

– eredetileg piackonform,  

– nem más mint egy három évre szóló állami beruházási, költségvetési 

program,  

– csak 1948/49-ben változik a helyzet  

a. a kommunisták kizárólagos hatalmának megteremtésével, 

b. a gazdaság túlnyomó részének államosításával, 

c. a bürokratikus gazdaságszervezet megteremtésével 

– a vállalat és a hatóság ugyanannak a vertikálisan szervezett 

láncnak a része, 

d. a terv feszítésével – 3 év helyett 2 év és 5 hónap 
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Az óra tematikája 

A kapitalizmus felszámolása 

• A létező szocializmus országainak öröksége:  

– elmaradottság, 

– szerény ipar, 

– „feudális” mezőgazdaság, 

– kirívó jövedelmi különbségek  

• A forradalmi, átmeneti rendszer:  

– a bevallott cél nem a szovjet típusú kommunista rendszer, hanem a 

kapitalizmus igazságtalanságának felszámolása, a liberális demokrácia 

látszata, kényszereknek (újjáépítés stb.) megfelelés, 

– a változások illeszkednek a célrendszerbe; leendő állampárt túlhatalma, 

– a tulajdon, illetve a jövedelmek redisztribúciója: a javak előállítása szinte 

teljes állami, illetve „közösségi” tulajdonban, a mezőgazdaságnál, 

szolgáltatásoknál kényszerű engedményekkel, „csak” rendelkezési joggal, 

– a társadalmi igazságosság: földosztás, oktatás, egészségügy, szociális 

juttatások, társadalmi mobilitás 

Irodalom 
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