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„A szocialista rendszer sok száz oldalon át igazolja azt a tételt, hogy a belső reformok nem 

képesek megmenteni a rendszert, hanem ellenkezőleg, aláássák annak alapjait. Minél inkább 

enyhül a nyomás, minél inkább fellazul a bürokratikusan kikényszerített fegyelem, annál in-

kább ellehetetlenülnek a régi hatalmi viszonyok.” 

 

Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz, 350 o. 
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Csehország, Szlovákia és Magyarország a közép-európai térben 

 

Magyarország és Csehszlovákia múltja sokban hasonlít egymáshoz, és csak a 20. század fo-

lyamán kezdett jelentősen különbözni. Mindkét ország történeti határai már a második évez-

red hajnalán kialakultak. Csehország önálló monarchiaként mintegy másfél évszázaddal ko-

rábban jött létre, ellenben formális függetlenségét már több mint négy és fél évszázaddal 

előbb elvesztette – 1041-től vált véglegesen a Német-római Birodalom részévé. Ennek ellené-

re volt olyan időszak, főleg II. Přemysl Ottokár (1253-1278) alatt, amikor regionális nagyha-

talmi pozícióra tört. 

A cseh-magyar történelmi kapcsolatok az európai történelem léptékében mérve is 

hosszan tartóak és mélyek. A jelenkori Csehország, Szlovákia és Magyarország a második 

évezred folyamán összesen 489 éven át élt egy uralkodó jogara alatt. 1301 és 1305 között a 

cseh Přemysl-dinasztia a magyar koronát is birtokolta; 1419-től 1437-ig Luxemburgi Zsig-

mond egyszerre volt cseh és magyar király; Habsburg Albert 1438 – 39 között úgyszintén 

mindkét ország koronáját magáénak mondhatta; Habsburg V. László 1440 (ténylegesen 1453) 

és 1457 között ismét a két ország királya; Hunyadi Mátyást 1469-ben Csehország királyává is 

koronázták, amit haláláig, 1490-ig birtokolt; 1490-től 1526-ig két Jagelló, II. Ulászló és II. 

Lajos újra mindkét ország ura volt; végül a Habsburgok uralma alatt a perszonálunió 1526-tól 

egészen 1918-ig tartott. Magyarország Csehországhoz mérhető hosszú távú történelmi kap-

csolatot legfeljebb csak Ausztriával alakított ki. A magyar-szlovák kapcsolatok még ehhez 

viszonyítva is egyedülállóan szövevényesek, a magyar-horvát köteléknél is mélyebbek. A mai 

Szlovákia, a történeti Felső Magyarország, a mai szóhasználatban Felvidék, 1021 és 1919 

között folyamatosan a magyar koronához tartozott, Morvaország pedig, akárcsak Ausztria az 

Innig, 905 és 955 között volt a magyar szállásterület része. Csehország és Magyarország tehát 

közvetlenül szomszédos volt egymással, ezért hosszabb-rövidebb időszakra magukhoz tudták 

csatolni a másik állam bizonyos részét. A 15. század közepén cseh huszita katonák szinte egy 

államot alakítottak ki Északkelet-Magyarországon, nemsokára pedig Hunyadi Mátyás foglalta 

el Morvaországot.  

 Ha csak Csehszlovákia és Magyarország kapcsolatát nézzük, a helyzet gyökeresen 

más. A második világháború alatti hétéves szétesést is beszámítva az előbbi csupán 74 évig 

állt fenn, ezzel szemben Magyarország 1001-től folyamatosan létezett, sőt, az államalapítást 

akár a honalapítás 894/6-os idejétől is számíthatnánk. 
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Ezek a múltbéli kapcsolatok azonban Csehország és Magyarország esetében egyálta-

lán nem jelentettek valamiféle politikai vagy gazdasági uniót. A középkor és koraújkor fo-

lyamán az országok az ilyen viszonyrendszerek idején teljes mértékben megőrizték politikai 

és gazdasági különállóságukat, társadalmi különbözőségüket. Egy rövid időszakra azonban ez 

a két ország mégis szoros kapcsolatba került, méghozzá annyira, hogy az egyik ország törté-

nései a másik országban belpolitikai eseménynek számítottak. Ez az Osztrák-Magyar Monar-

chia idején volt így. 

A két ország napjainkra háromra bővült, miközben ebben a keretben határaik nem vál-

toztak. Csehszlovákia az elmúlt évszázadban mindig a győztes oldalon állt. A kontinenst átfo-

gó békeszerződések alkalmával mindenkor sikerült elérnie, hogy nyugati társországa megtart-

hassa ezeréves országhatárait, majd etnikai határait is teljes mértékben ezekhez igazították, 

keleti országrésze esetében pedig erre meglehetősen sikeres kísérletek történtek. Magyaror-

szág esetében mindez éppen fordítva játszódott le. A 20. század eseményei miatt politikai 

határai messze nem esnek egybe a nyelvterületének a határaival. 

 A cseh-magyar-szlovák együttélés nagyon szerteágazó, mivel a nemzetek között más-

más szintű és jellegű kapcsolatok alakultak ki. A hosszú távú egymás mellett élés és múltbeli 

kapcsolatok ellenére a csehek és magyarok között nem formálódott ki olyan együvé tartozási 

tudat, mint amilyen a magyarok és lengyelek között. Talán úgy is lehet fogalmazni, hogy a 

konfliktusok jobban dominálnak, mint az együttműködés. Valamiféle közép-európai együvé 

tartozás tehát csak szűk körben jelent meg, és inkább magyar részről kezdeményezték. A cse-

hek magukat inkább Nyugat-Európa részének tartják, a magyarok és a szlovákok közép-

európainak, de a csehek nem egyszer tekintik a magyarokat kelet-, esetleg dél-európainak. Ez 

volt a helyzet Csehszlovákia fennállásának idején, és ez ma is. 

Ha az államközi kapcsolatokat vizsgáljuk, a 20. században Csehszlovákia és Magyar-

ország között nagyon különböző viszonyrendszerek alakultak ki. Amíg az évszázad első felé-

ben egyértelműen az ellenségeskedés dominált, és a hangsúly a különbözőségen alapult, addig 

a század második felében ez a sokrétű kooperáció felé tolódott. Jindřich Dejmek könyve 

(2002, 197, 217)
1
 magyar vonatkozású fejezetének első mondata is ezt fejezi ki: „a szentist-

váni korona országainak széthullása után Közép-Európában a Csehszlovák Köztársaság 

[CSK] és magyar állam közötti kapcsolatok gyakorlatilag a CSK létrejötte óta a cseh külpoli-

tika szempontjából a legnagyobb problémát jelentették”, majd néhány oldallal később úgy 

                                                           
1
 Československo, jeho susedé i velmoci ve XX. století. Vybrané kapitoly s dějín českolovenské zahraniční 

politiky. [Csehszlovákia, szomszédai és a nagyhatalmak a XX. században. Fejezetek a csehszlovák 

külpolitikából] 



11 

 

folytatja, hogy az 1945 utáni javulás is a Szovjetunió ráhatására történt meg. Ennek alapvető-

en az volt oka, hogy a két állam világpolitikai okok miatt a szovjet befolyási övezetbe került. 

Ahogy arra utaltam, a szocialista rendszer jóval nagyobb mértékben várta el tagjaitól az egy-

séges fellépést, mint a világ többi politikai rendszere. Ez természetesen igaz volt a gazdaságra 

is. Mindegyikőjüknek be kellett vezetniük a kollektív gazdálkodási formát, és a rendszer ve-

zető hatalma, a Szovjetunió, legfeljebb csak jelentéktelen eltéréseket volt hajlandó tolerálni. 

Idővel azonban az egyes államok más-más irányba kezdtek fejlődni, és a különbségek később 

látványosakká váltak. Az egyik legjelentősebb politikai, társadalmi és gazdasági eltérés éppen 

Csehszlovákia és Magyarország között alakult ki. Amíg az utóbbi jelzőjévé a legvidámabb 

barakk vagy a gulyáskommunizmus vált, addig az előbbi esetében ez a normalizáció és egy 

rövid időre az emberarcú szocializmus kifejezések lettek. Piotr S. Wandycz jellemzése szerint 

(2004, 243) a husáki Csehszlovákia a brezsnyevi időszak terméke volt, a kádári Magyarország 

továbbra is a hruscsovi éra jegyeit viselte magán. A különbségek már a kortársak számára is 

láthatóak voltak, hiszen az ismertetett jelzők már az adott korban születtek. Ebben a munká-

ban ennek a szövevényes és sok százéves cseh/szlovák – magyar kapcsolati rendszernek egy 

rövid és egy csupán egy szűk szeletével kívánok foglalkozni. 

A feldolgozandó problémát a gazdaságtörténet köréből választottam. A munkában arra 

szeretnék választ adni, hogy Csehszlovákia politikai vezetése miként tekintett a Magyarorszá-

gon alkalmazott gazdasági reformokra, azok társadalmi lecsapódására. Célom felkutatni és 

elemezni Csehszlovákia Kommunista Pártjának a véleményét azokra az intézkedésekre, ame-

lyekkel a magyar gazdaságpolitika megpróbálta csillapítani a központilag irányított tervutasí-

tásos gazdasági rendszerben törvényszerűen meglévő és idővel láthatóvá váló ellentmondáso-

kat. Ilyen intézkedésekre a rendszer valamennyi országa előbb-utóbb rákényszerült. A változ-

tatások gyakran nem voltak koherensek, átgondoltak, előre megtervezettek, hanem gyakran ad 

hoc elhatározások voltak egy-egy akut problémára, és sokszor addig voltak érvényben, amíg 

annak negatív hatásai nem mérséklődtek, vagy amíg a politikai rendszer vezető tisztségviselő-

iben, az apparátusban, erre megvolt az akarat. Annak ellenére, hogy Csehszlovákia és Ma-

gyarország hasonló problémákkal küszködött, a gazdasági helyzetük különbözött, és a nehéz-

ségeiken is másképpen próbáltak meg úrrá lenni. A reformok Magyarország esetében gyako-

riak voltak, és hullámszerűen ismétlődtek, majd idővel hozzájárultak a szocialista rendszer 

lebontásához, ezzel szemben Csehszlovákiában kevesebb átfogó reformterv született, és a 

szocializmus ortodox formája gyakorlatilag a rendszerváltás napjáig fennmaradt. A cseh és 
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szlovák közgazdászok által is tisztelt Kornai János a két ország gazdasági reformjait a követ-

kezőképpen datálja: 

 

1. táblázat: A csehszlovák és magyar reformintézkedések időrendje 

 Magyarország Csehszlovákia 

A beszolgáltatási rendszer megszüntetése a mezőgaz-

daságban 
1956 1960 

A kötelező tervgazdálkodás megszüntetése 1968 1990 

A központi mutatók megszüntetése  1968 1990 

Az árszabályozás megszüntetésének a kezdete 1968 1991 

Az egységes valutakurzus bevezetése 1981 1991 

Belépés az IMF-be és a Világbankba 1982 1990 

Jelentős engedmények a vállalkozás és magánvállalat-

ok alapításának a terén 
1982 1991 

A csődtörvény elfogadása 1986 1991, 1992 

A kétszintű bankrendszer bevezetése 1987 1990 

A személyijövedelem-adózás bevezetése 1988 1993 

Az általános forgalmi adó bevezetése 1988 1991 

A társaságok nyilvántartását szabályozó törvény elfo-

gadása 
1989 1991 

A kereskedelem liberalizációja 1989 1991 

A munkanélküliek segélyezésének a bevezetése 1989 1991 
Forrás: Kornai 1998, 98 o. 

 

Ebben a munkában az első reformok megjelenésétől, az 50-es évek közepétől a 80-as 

évek végéig szeretném összehasonlítani a csehszlovák és a magyar gazdasági reformokat, 

megvizsgálni azok kiváltó tényezőit és az eredményeiket. A disszertáció fő kutatási területe a 

20. század 70-es és a 80-as évei. A vizsgált időszak politikai, nemzetközi diplomáciai esemé-

nyeit, kulturális történéseit, a társadalmi változásokat vagy nemzetiségi kérdéseket csak éppen 

olyan mértékben kívánom érinteni, amennyire a téma feldolgozása érdekében szükségesek. 

Arra azonban időről-időre rá fogok mutatni, hogy a gazdasági kérdéseket illetően milyen kü-

lönbségek voltak Csehszlovákián belül a két társnemzet politikai csúcsvezetésében. 

A gazdasági reformok elemzésének mindkét országban szerteágazó irodalma van. 

Csehországban és Szlovákiában első sorban Vladimír Průcha és szerzőtársai
2
, Jiří Kosta

3
 és 

                                                           
2
 Hospodářská politika a vývoj československého hospodářství v období od roku 1960 do 21. srpna 1968 [Cseh-

szlovákia gazdaságpolitikája és gazdasági fejlődése 1960-tól 1968. augusztus 21-ig]; Miroslav Brdekkel, Hana 

Gebauerovával, Emília Krajniákovával, Jarmila Petričovával és Zora Urbanovával Hospodárske dejiny 

Československa v 19. a 20. storočí [Csehszlovákia gazdaságtörténete a 19. és a 20. században]; Ekonomický 

vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky [Csehszlovákia gazdasági fejlődése és a gazda-

ságpolitika aktuális kérdései]; Jana Geršlovával, František Vencovskýval, Alena Hadrabovával, Lenka 

Kalinovával és Zdislav Šulccal Hospodářské a sociální dějiny Československa. 2. díl období 1945-1992 [Cseh-

szlovákia gazdasági és társadalmi története. 2. rész 1945-1992] 
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Michal Londák
4
 munkáit kell kiemelni, de szintén érdekes a memoárirodalom is, mint például 

Zdislav Šulc
5
, de mindenekelőtt Ota Šik könyve.

6
 A csehszlovák gazdasági reformok történe-

tét legtömörebben szintén Šulc írta meg.
7
 

Tudni kell, hogy a reform elemzésével Csehszlovákiában már a szocializmus idősza-

kában
8
 foglalkoztak. A magyarországi forrásokról hasonlókat lehet elmondani. Berend T. 

Iván
9
 és Kornai János

10
 munkáinak az ismerete nélkül a korszakot nem lehet kutatni. Tekintet-

tel arra, hogy Magyarországon már az 1950-es évek közepétől a reform állandóan jelen van, 

így a gyakorlatilag valamennyi gazdaságtörténeti munka
11

 komoly teret szentel neki. Hasonló 

mondható el az országtörténeti könyvekről is.
12

 Úgyszintén érdekes a kort személyesen meg-

élők vallomásai is, mint például Nyers Rezsőé,
13

 Kopátsy Sándoré
14

 vagy az említett Kornai 

Jánosé.
15

 A dolgozatom során minden felsorolt forrásra rendszeresen hivatkozni fogok. 

Minden igyekeztem ellenére sem tudtam volna a disszertációmat kidolgozni, ha nem 

lett volna részem széleskörű és hatékony támogatásban. Ki kell fejeznem köszönetem és há-

lámat a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának, 

vezetőjének, Rechnitzer János Tanár Úrnak és munkatársainak, valamint a Doktori Iskola 

oktatóinak, akik hajlandóak voltak befogadni ezt a nem közvetlenül az intézmény profiljába 

vágó témát, és ennek ellenére nem csupán keretet biztosítottak az disszertáció elkészítéséhez, 

                                                                                                                                                                                     
3
 O pracích českých a slovenských ekonomů v exilu: 1948–1990 [Az 1948–1990 között emigrációban élő cseh 

és szlovák közgazdászok munkáiról]; K historii a koncepci československé ekonomické reformy v letech 1965–

1969 [Az 1965-1969-es csehszlovák gazdasági reform történetéről és koncepciójáról] 
4
 Otázky industrializácie Slovenska (1945-1960)[Szlovákia iparosításának kérdései (1945-1960)]; Stanislav 

Sikorával és Elena Londákovával Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 

1960-1967 [Tavaszelő. Politikai, gazdasági és kulturális fejlődés Szlovákiában 1960 és 1967 között] 
5
 Psáno inkognito. Doba v zrcadle samizdatu 1968-1989 [Inkognitóban írva. 1968-1989 a szamizdat tükrében]; 

Z jevište i zákulisí české politiky a ekonomiky: Vzpomínky novináře a ekonoma 1945-1995 [A cseh politika és 

gazdaság színpada és kulisszái: Egy közgazdász újságíró emlékei 1945-1995-ből];  
6
 Jarní probouzení – iluze a skutečnost [Tavaszi ébredés – illúzió és valóság] 

7
 Stručné dějiny reforem v Československu (České republice) 1945-1995 [Csehszlovákia (Cseh Köztársaság) 

gazdasági reformjainak rövid összefoglalása 1945-1995 
8
 Goldman, Josef – Kouba, Karel: Hospodářský růst v ČSSR [Gazdasági növekedés a CSSZSZK-ban]; Rozsypal, 

Kurt: Vývoj systému plánovitého řízení národního hospodářství v Československu v letech 1945-1970 [A nem-

zetgazdasági rendszer tervszerű irányításának a fejlődése Csehszlovákiában 1945 és 1970 között]; Šik, Ota: Plán 

a trh za socializmu [Terv és piac a szocializmusban] 
9
 Gazdasági útkeresés 1956-1965; Szocializmus és reform; A magyar gazdasági reform útja 

10
 A gazdasági vezetés túlzott központosítása 

11
 Lásd pl. Csikós-Nagy Béla: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén; 

Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete (1914-1989); Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete 

Trianontól a rendszerváltásig; Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-

1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás; Ungvárszki Ágnes: GazdaságPolitikai ciklusok Magyarorszá-

gon (1948 – 1988) 
12

 Lásd pl. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században 
13

 Útkeresés – reformok 
14

 A mi XX. századunk 
15

 A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz 
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hanem 2013 koranyarán anyagilag is támogatták tizenkét napos prágai levéltári kutatásomat. 

Az intézményen belül külön köszönet illeti Honvári János egyetemi docens urat szerteágazó 

támogatásáért, de mindenekelőtt türelméért és megértésért, amit az öt esztendő alatt irántam 

tanúsított. 
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1. A kutatás céljai, módszertana és hipotézisei 

 

A disszertáció elkészítése alatt az egyik legfontosabb szempont számomra az volt, hogy a 

kutatás valamilyen formában illeszkedjen az azt lehetővé tevő intézmény profiljába, a gazda-

sági, gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti kérdések mellett jelenjen meg a regionalitás 

problematikája is. Fontos volt, hogy egy olyan témát kutassak, amely eddig elkerülte a szak-

emberek figyelmét, miközben remélem, hogy a kérdéskör érdeklődésre tarthat számot. Az is 

befolyásoló tényező volt, hogy ki tudjam használni objektív lehetőségeimet, mint a nyelvis-

meret, a korábban megszerzett szakmai tapasztalatok, továbbá hogy térben aránylag könnyen 

hozzá tudok férni a feldolgozandó forrásokhoz és adatokhoz. A témaválasztást befolyásolta, 

hogy ténylegesen elérhető és levéltárilag már rendszerezett anyagokat akartam feldolgozni. 

Figyelembe kellett vennem azt is, hogy a munka milyen céllal készül, ami első sorban az írás 

hosszára volt kihatással. Ez egyrészt szűkítette a kutatás tárgyát, másrészt a kutatandó idősza-

kot. Legvégül szerettem volna olyan problémakört elemezni, amely számomra is sok újdon-

ságot és élvezetet tud nyújtani, és amely segítheti szakmai fejlődésemet. 

A disszertációban a rendszerváltást közvetlenül megelőző évekre, az 1969 és 1989 kö-

zötti husáki érára, illetve az érett kádárizmus éveire összpontosítottam. A kutatásban egy fő 

forrásra fókuszáltam, mégpedig a kor legfontosabb és legreprezentatívabb intézményének, a 

Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP), illetve szlovákiai testvérszervezete, Szlovákia 

Kommunista Pártjának (SZLKP) az irataira. A kutatásom keretében a párt véleményét szeret-

tem volna feltárni a magyarországi gazdasági és társadalmi reformokkal kapcsolatban. 

A konkrét téma mellett azért döntöttem, mivel az állampárt anyagai levéltárilag rend-

szerezettek és kutathatók, magam korábban történelmi és közgazdasági tanulmányokat foly-

tattam, se a szlovák, se a cseh nyelv nem jelent akadályt, magyarként jól ismerem a közelmúlt 

magyarországi gazdasági és társadalmi eseményeit, de szlovák állampolgárként szereztem 

áttekintést a csehszlovák történésekről is. Mivel a kutatás a pártállami diktatúra korszakát 

célozta meg, amikor a döntéshozatal alapvetően egy centrumban korlátozódott, feltételeztem, 

hogy releváns eredményt tudok elérni, ha ezeknek az anyagoknak a feldolgozására összponto-

sítok. Úgy érzem, hogy ez a két évtized elegendő lesz arra, hogy egy egységes, koherens disz-

szertációt írjak. A téma arra is jó, hogy bemutassam a két ország közelmúltjának témámhoz 

kapcsolódó eseményeit és különbségeit. Amíg a szocializmus korszakának korábbi fázisai 

jobban hasonlítottak egymásra, 1968 után nagyobb divergencia kezdett kialakulni. Magyaror-

szágon végérvényesen testet öltött a „gulyáskommunizmus”, miközben Csehszlovákiában egy 
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„brezsnyevista pangási időszak” bontakozott ki. Az 1968 és 1989 közötti időszak mindkét 

országban közvetlenül megelőzte a rendszerváltást, így jelentős mértékben meghatározta a 

későbbi plurális társadalom fejlődését is. A jelenkor problémáinak a gyökereit, a két, majd 

három ország aktuális világgazdasági pozíciójának a megértését az előző évtizedek történése-

inek az ismerete nagyban megkönnyítheti. 

Ez a munka első sorban olyan magyar olvasók számára készült, akik Csehszlovákia 

közlemúltja iránt érdeklődnek. Noha az egyik eszköze az összehasonlítás, ennek ellenére a 

magyarországi viszonyok bemutatására kisebb teret szántam. A fejezeteket és azok tartalmát 

úgy állítottam össze, hogy azok inkább Csehszlovákiáról adjanak közre tényeket és informá-

ciókat. Az aszimmetria érvényes az időtávra is. Az 1968 – 1989 közötti időszak értelmezése 

lehetetlen a szocialista korszak általános ismerete nélkül, de Csehszlovákia esetében ezt né-

hány helyen kiszélesítettem, megemlítem a második világháború és a két háború közötti idő-

szakot is. Ezt azért teszem, mert a csehszlovák és magyar létező szocializmusok közötti kü-

lönbséget alapvetően meghatározta a politikai, gazdasági és társadalmi örökség. A csehszlo-

vák vonal kidomborítása többek között abban is megnyilvánult, hogy a magyarországi esemé-

nyeket részben cseh és szlovák történészek munkái alapján ismertettem, illetve azokban meg-

próbáltam összegyűjteni a magyar vonatkozású utalásokat. A nézőpontok jelentősebb eltéré-

sére a lábjegyzetben utalok. A jobb megértés érdekében a források címét lefordítottam.  

A csehszlovák hatás esetenként alkalmazott terminológiában is megmutatkozik. A for-

dítás folyamán ragaszkodtam a dokumentumokban használt eredeti cseh és szlovák fogal-

makhoz, nem egyszer azok tükörfordításait vettem át. Ezeknek értelemszerűen nem kell 

egyezniük a Magyarországon alkalmazott szakkifejezésekkel. Ha lehetett, a korban használt 

szlovákiai magyar kifejezéseket vettem alapul, amelyek szintén különbözhetnek a magyaror-

szágiaktól. Arra is fel kell hívnom a figyelmet, hogy különbségek lehetnek az egyes fogalmak 

tartalma között is. Szükség esetén ilyenkor is lábjegyzetelek. Ugyanilyen oknál fogva állítot-

tam össze azokat az alfejezeteket, amelyek véleményem szerint leginkább rávilágítanak arra, 

hogy miben különbözött vagy hasonlított egymásra a kor Csehszlovákiája és Magyarországa. 

A disszertációm további célja, hogy megmutassam a magyar olvasóknak, miként látták 

őket (volt) északi szomszédjuk. Hasonló jellegű munkát már korábban is közre adtam 

(Horbulák 2010a; 2010b), most – noha más tudományágban – részben ezt szeretném folytatni. 

Ezzel hozzá szeretnék járulni a magyar önismeret javításához, de legfőképpen ahhoz, hogy az 

ország lehetőség szerint próbálja meg elkerülni a korábban elkövetett hibákat. A külső szem-

lélők nemegyszer ezeket jobban látják, még ha ezt óvatos kritikával kell kezelni. Annak elle-
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nére, hogy a vizsgált kor lassan három évtizeddel van már mögöttünk, mégis sok-sok szállal 

kötődik napjainkhoz. 

A levéltári és könyvtári források feldolgozásával volt egy másodlagos célom is. A 

gazdaságtörténeti elemzések mellett a magyarországi olvasóközönséggel meg szeretném is-

mertetni a kor Csehszlovákiáját, annak társadalomtörténetét, a csehek és szlovákok kapcsola-

tát és gondolkodását, részben a magyarsághoz való viszonyát. Az egyes részkérdéseket meg-

próbáltam a csehszlovák közéletben lévő valós súlyuk alapján bemutatni. Ami a feldolgozást 

illeti, a gazdaságtörténet és a regionális tudományok módszertanát is alkalmazom. 

A munka tartalmaz mellékleteket is. Ezek a kor legfontosabb makrogazdasági és tár-

sadalmi mutatói, amelyek hosszabb ismertetését fontosnak tartottam. Ezek egyrészt azért ke-

rültek be a disszertációba, hogy érthetőbbé tegyem az anyagot, másrészt a magyar olvasóknak 

Csehszlovákiáról olyan információkat kínáljak, amelyekhez nehezen tudnak hozzáférni. Az is 

célom volt, hogy ezek jól értelmezhető adatok legyenek, amelyek közvetlenül a Csehszlovák 

Statisztikai Hivatalból származnak. Az abszolút számok helyett lehetőleg előnyben részesítet-

tem az arányszámokat. A grafikonok és a táblázatok elkészítésekor igyekezetem azonos vagy 

legalább nagyon hasonló adatokból kiindulni. 

A történeti – gazdaságtörténeti munkák legfontosabb kutatási módszere a források 

elemzése és feldolgozása, legyenek azok bármilyen jellegűek, legyenek fellelhetők bárhol és 

használják fel bármilyen tudományág (társadalom- vagy természettudományi) által kínált le-

hetőségeket. Ezen disszertáció esetében az elsődleges források túlnyomó részben írott levéltá-

ri anyagok voltak, kisebb részben memoárirodalom.  

Mivel egy doktori disszertációt készítek, ami műfaját tekintve tudományos munka, és 

elsősorban a szakmai közönség számára készül, mégis remélem, hogy a tartalmát később a 

szélesebb olvasóközönség is megismerheti. 

Ami a kutatás folyamatát illeti, eredeti várakozásommal ellentétben a pozsonyi Szlo-

vák Nemzeti Levéltár (SZNL) CSKP anyagait egyáltalán nem őrzi. A kutatni kívánt források 

döntő része csak Prágában volt elérhető. Szlovákiában a Szlovákia Kommunista Pártjának 

(SZLKP) iratait archiválják. Ezek elemzése alapján ki lehet jelenteni, hogy kutatásom szem-

pontjából nagyon kevés adatot tartalmaznak. Ez jelentős részben megnehezítette a feladatom, 

ugyanis ha nyelvi akadályok alig, de egyéb problémák már felmerültek. A kutatás érdemi ré-

szét így Csehországban kellett elvégezni. Összesen három, két 12 és egy 5 napos prágai utat 

sikerült abszolválnom. A feldolgozott anyagok a CSKP Központi Bizottsága (KB) és Gustáv 

Husák 1945-1989 megnevezésű fondjából származnak. Itt az én szempontomból 94 különbö-
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ző hosszúságú dokumentumot találtam értékelhetőnek, melyeknek teljes hossza megközelítő-

leg 680 felvétel, azaz gépelt oldal. 

Az adott időszakból az SZLKP Elnökségének (KSS Predsedníctvo) és Titkárságának 

(Sekretariát) valamennyi 1968 és 1990 között keletkezett magyar vonatkozású anyagát átta-

nulmányoztam. Ezekben az iratokban elődfordultak mind magyarországi magyar, mind pedig 

csehszlovákiai magyar vonatkozású dokumentumok. Ezek mennyisége összességében ugyan 

nem elhanyagolható, de gazdasági jellegű írás nagyon ritkán fordul elő. Annak ellenére, hogy 

az SZLKP anyagait a témámhoz nem tartom igazán relevánsnak, belőlük is hozzájutottam 

néhány értékes információhoz. Előfordul, hogy utalásokon keresztül, mintegy a „sorok között 

kell olvasva” lehet megismerni a szlovák oldal véleményét a magyarországi gazdasági állapo-

tokról. Arányaiban a legtöbb dokumentum a nemzetiségi problémát érinti, de gyakori volt 

például a történelemmel kapcsolatos írás. Tény az is, hogy az SZLKP szervei nagy figyelem-

mel kísérték a szlovákiai magyarság tevékenységét. Terveim szerint ezt az anyagot egy kü-

lönálló tanulmányban később majd feldolgozom. 

Az elsődleges források mellett másodlagos forrásokat is tanulmányoztam. Ezek általá-

ban a vizsgált időszak gazdaságtörténetével, társadalomtörténetével, párttörténetével, illetve 

nemzetközi kapcsolatokkal, konkrétan a csehszlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak. 

Amikor csak lehetett, igyekeztem a legnevesebb közgazdák gondolatait is tolmácsolni. 

Tekintettel arra, hogy tudományos munkán dolgozom, szükséges néhány munkahipo-

tézist is megfogalmaznom. Ezek a következők: 

 1. sz. hipotézis: 1956 örökségeként a magyar vezetés folyamatosan figyelt a társa-

dalomra, mindenképpen el akarta kerülni a Rákosi-rendszer hibáit, és politikájára az 

óvatosság volt a jellemző. Ezzel szemben a késlekedő csehszlovák olvadás hajla-

mosabb volt a radikalizálódásra, ezért az 1960-as évek második felének csehszlovák 

gazdasági reformjai radikálisabbak voltak, mint a magyarországiak. 

 2. sz. hipotézis: Tekintettel arra, hogy a prágai tavasz bukása után hatalomra került 

husáki rendszer a létező szocializmus Magyarországhoz képest lényegesen ortodo-

xabb változatát alkalmazta, ebből kifolyólag az új gazdasági mechanizmus beveze-

tését Csehszlovákia Kommunista Pártjának vezetése határozottan negatívan ítélte 

meg. 

 3. sz. hipotézis: Általánosan ismert tény, hogy Kádár János támogatta a reformokat, 

ellenben Gustáv Husák azok gátlója volt. Ez egyben azt is jelentette, hogy Kádár 

jobban átlátta a szocialista rendszer korlátait. Ez a tény a csehszlovák-magyar ál-
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lamközi kapcsolatokban is lecsapódott, ezért Kádár János Gustáv Husákkal való 

személyes találkozásai alkalmával nyíltabban és őszintébben beszélt Magyarország 

gondjairól, mint Gustáv Husák Csehszlovákia problémáiról. 

 4. sz. hipotézis: A csehszlovákiai reformok történetében 1968 augusztusa mérföld-

kő volt. Ekkor változott meg a vélemény mind a saját, mind a pedig a többi szocia-

lista ország reformtörekvéseiről. Annak ellenére, hogy a magyar reformokkal 

szemben Csehszlovákia Kommunista Pártjának a hivatalos véleménye elutasítóvá 

vált, azért voltak olyan cseh és szlovák közgazdászok, akik a Magyarországon látott 

intézkedéseket, jelenségeket legalább részben, még ekkor is pozitívan értékelték, és 

Csehszlovákia viszonylatában is követendőnek tartották. 
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2. Csehszlovákia és Magyarország a 20. században 

 

A második világháború után Csehszlovákia és Magyarország sorsa alapvetően hasonlóan ala-

kult. Mindketten a Szovjetunió szatelitállamává váltak, ami azt jelentette, hogy a kommunista 

pártok a 40-es évek utolsó negyedében abszolút hatalomra törtek majd bevezették a szocialis-

ta rendszert. A folyamatot Martin Roberts (1992, 299-300) így foglalta össze: „Az oroszok 

könyörtelenül és ügyesen ragadták magukhoz a hatalmat a kelet-európai országokban. Min-

denütt ugyanazt a forgatókönyvet alkalmazták. A kommunista párt először más pártokkal 

gyakorolta a hatalmat. Ezután, Moszkva vagy a Vörös Hadsereg nyomására vagy anélkül, 

kommunista miniszterek kerültek a fegyveres erők és a rendőrség élére, majd a legbefolyáso-

sabb ellenzéki vezetőket kompromittálták, vagy bebörtönözték. Végül a meghamisított vá-

lasztások után egypárti kommunista kormányok alakultak, amelyek élén Moszkvában tanult 

és szinte kivétel nélkül Moszkva politikájához hű vezető állt”. A kortárs Hugh Seton-Watson 

szerint a kommunista hatalomátvétel három lépcsőben ment végbe. Az első stációban még 

valódi koalíciók működtek, a másodikban már csak látszatkoalíciókról lehet beszélni, ame-

lyekben a szilárd kommunista kormányokban a többi párt csak útitárs volt, a harmadikban 

aztán bevezették monolitikus kommunista hatalmat (Berend 1999, 45). 

Noha ezek az összefoglalások a történéseket eléggé leegyszerűsítik, mégis képesek a 

folyamatokat tömören összefoglalni. Azt le kell szögezni, ezzel később még bővebben foglal-

kozok, hogy a kort egy általános szenvedélyes demokrácia utáni vágy hatotta át. A vad 

nácítlanítás és a kollaboránsok üldözése az átélt borzalmakra adott természetes reakció volt. A 

kor kihívásaira a legüldözöttebb és a nácizmussal szemben a legkonzekvensebb politikai 

mozgalom tagjai, a kommunisták tudtak leginkább választ adni. A kommunista ideológia a 

társadalom széles rétegei számára kínált vonzó ideológiát (Berend 1999, 24, 39). Az általános 

balra tolódás nem csupán a szovjet érdekszférába került államokban volt érezhető, hanem 

Nyugat-Európában is. A kommunista pártok nem csak egyszerűen szalonképessé váltak, ha-

nem több országban kormánytényezők lettek. Mindez megmutatkozott a gazdaságban is. Az 

állami szféra mindenütt megnőtt, és az állam aktív gazdasági szereplővé vált. Ebben jelentős 

szerepet játszott John Maynard Keynes-ről elnevezett gazdaságpolitika, a Szovjetunió gazda-

sági sikerei a 30-as években, de a világháborúban alkalmazott gazdaságpolitika is. 

Mindezek mellett azonban Csehszlovákia és Magyarország 1945 utáni fejlődése között 

számos különbség alakult ki, amelyek már rögtön a harcok után láthatókká váltak. A legfon-

tosabb eltérés talán az volt, hogy Csehszlovákia a győztes oldalon állt, Magyarország viszont 
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a vesztes oldalra került.
16

 Ennek a helyzetnek a két állam viszonylatában komoly gazdasági 

következményei voltak. Magyarország 30 millió 1938-as értékű amerikai dollár kártalanítást 

volt kénytelen fizetni Csehszlovákiának, de a lakosságcsere is mélyítette az ellentéteket. 

Ezenfelül a háború idején Magyarországot nagyobb anyagi károk érték, mint Csehszlovákiát. 

Igaz, az utóbbi ország esetében jelentősek voltak a különbségek. Szlovákia területén a német 

és a magyar hadsereg a magyarországihoz hasonló kemény ellenállást fejtett ki, és 1944 őszén 

egy polgárháborúhoz hasonlítható németellenes felkelés is kitört. Ezzel szemben a cseh terül-

ten már nem voltak komoly harcok, és háború alatt se volt oly mértékben kitéve a Szövetsége-

sek légitámadásainak, mint a csatlós államok. Másrészről viszont a cseh országrész a Harma-

dik Birodalom része volt, így a legközvetlenebb módon volt kénytelen elviselni a háborús 

kizsákmányolást. 

Különbség volt a kommunista pártok hatalomra kerülésében is. Amíg Magyarországon 

a szalámitaktikát alkalmazták, addig Csehszlovákiában a kommunisták a kormányválságot 

kihasználva államcsínnyel alakítottak kormányt (Wandycz 2004, 228). A termelőeszközök 

államosítása, a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, a nehézipari beruházások erőltetése, a 

KGST-be, majd a Varsói Szerződésbe való belépés mindkét országban végbement, idővel 

pedig mind Csehszlovákiában, mind Magyarországon olyan erős reformhullám alakult ki 

(1956 és 1968), amelyeket a Szovjetunió csak katonai erő alkalmazásával volt képes megállí-

tani. Ezek mellett természetesen egyéb különbségek is voltak, mint például a cseh értelmiség, 

főképp az írótársadalom jelentős részének marxista meggyőződése vagy a nemzetiségi kérdés 

– a szlovákság és németség viszonya Csehszlovákiához. Másik oldalról viszont a zsidóság 

második világháborús tragédiája a csehszlovák társadalmat sokkal kevésbé traumatizálta, mint 

a magyart. Úgyszintén nagy különbségek voltak a pártfőtitkárok elképzelései, jelleme között, 

ami egy diktatúrában döntő jelentőségű (erről lásd a 9.2. alfejezetet). 

A történelmi-társadalmi különbségek idővel különféle fejlődést eredményeztek, ame-

lyek alapján Andrew C. Janos (2003, 279) Magyarország 1968 és 1989 között évtizedeit a 

„puhavonalas liberalizmus és színlelt behódolás”, Csehszlovákiáéit pedig a „keményvonalas 

konzervatizmus” és a Szovjetunióval való „szolidaritás” korszakaként jellemezte. Az első 

csoportba sorolta még Lengyelországot, a másikba Bulgáriát és az NDK-t. Annak ellenére, 

hogy disszertációm témája negyvenöt év – szűkebben mintegy két évtized, – ez a történelmi 

                                                           
16

 Az, hogy Magyarországról és a magyar nemzetről a második világháború után Sztálin szemében negatív kép 

alakult ki, a Janics Kálmán szerint (1989, 55-102) alapvetően a cseh és a szlovák politikusoknak volt köszönhe-

tő. 
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szempontból röpke időszak mégis sokféleképpen értelmezhető és tagolható. Erre a következő 

alfejezetekben kívánok kitérni. 

 

2.1. A kommunista időszak és a gazdasági reformhullámok periodizálása 

 

A szocializmus Közép-Európában mintegy negyven évig tartott. Kezdetének 1947-et vagy 

1948-at, esetleg 1945-öt szokás tekinteni. A végét illetően azonban már teljes egyetértés ural-

kodik, ugyanis azt mindenki 1989-re teszi. A vég kezdetének a dátumát viszont ismét sokfé-

leképpen adják meg. Gyakran szerepelnek mérföldkőként az 1980-81-es lengyelországi ese-

mények, az 1968-as prágai tavasz, a magyarországi ’56-os forradalom, esetenként az 1953-as 

berlini felkelés, sőt, Jugoszlávia eltávolodása a szovjet blokktól 1948-ban. Ebben a kérdésben 

valószínűleg sohasem születik konszenzus, ellenben azt le lehet szögezni, hogy szinte valam-

ennyi kelet-közép-európai ország esetében volt olyan esemény, amely mélyreható változáso-

kat okozott a szocializmus helyi fejlődésében, mi több, amely kihatással volt a többi szocialis-

ta országra is. Az is tény, hogy a szocializmus mind egészét, mind pedig egy-egy országban 

végbement történetét tekintve markánsan elkülöníthető időszakokra osztható fel, sőt, ezek a 

korszakok országonként átfedik egymást. Mennyire más volt a Rákosi-éra és a Kádár-

korszak, mennyire különbözött egymástól a 80-as évek Romániája a 80-as évek Csehszlová-

kiájától! Egy történeti jellegű munkában elengedhetetlen a korszakolás. 

 A szocializmus első évei, Jugoszláviát kivéve, minden országban megközelítőleg 

hasonlóak voltak. Így volt ez Csehszlovákia és Magyarország esetében is. Ezeket mindenütt a 

Moszkvához való feltétlen igazodás jellemezte. A váltást nem is Sztálin 1953-as halála, ha-

nem inkább a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) 1956. február 14-25-ike között 

megtartott XX. kongresszusa jelentette. Magyarországon az erjedés azonban már korábban 

elkezdődött, mégpedig Rákosi Mátyás hatalmának részleges megrendülésével és Nagy Imre 

miniszterelnöki kinevezésével 1953. július 4-én. Az igazi cezúra a nemzet életében aztán 

1956 lesz. Ekkor nem csupán egy új vezető került az ország élére, hanem rövidesen a szocia-

lizmusnak egy teljesen új formája jelent meg. 

 Csehszlovákia desztalinizációja ezzel szemben egyáltalán nem volt ilyen éles és 

gyors. Az eseményeket még az sem siettette, hogy Sztálin halála után két héttel 1953. február 

24-én Klement Gottwald is elhalálozott. Ellenkezőleg, ez jelentősen megkönnyítette a CSKP 

keményvonalasainak a helyzetét, ugyanis nem kellett számot vetniük a személyi kultusszal. A 

korszak egyik mérföldköve csak egy államjogi változás volt. 1960-ban az ország neve Cseh-
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szlovák Köztársaságról Csehszlovák Szocialista Köztársaságra változott. A névcserét azzal 

indokolták, hogy az országban sikerült lerakni a szocializmus alapjait, és mostantól már egy 

magasabb formát, a kommunizmust építik. Ennek hátterében az állt, hogy a csehek magukat 

ki nem mondva a tábor Szovjetunió utáni második legfejlettebb országának aposztrofálták, és 

ezt meg akarták jelentetni az ország nevében is. A névcsere azonban semmilyen gazdasági 

vagy társadalmi változással sem járt. Václav Průcha szerint (2009, 250-251) az 1949 és 1960 

közötti évek fontos eseménye a magánszektor felszámolása volt. A neves cseh gazdaságtörté-

nész azt is kiemeli, hogy már ekkor többször került sor korrekcióra, mégpedig 1950-ben és 

1951-ben, 1953 végén majd 1958-59 folyamán. A következő hullám aztán 1965-ben indul 

meg és vezetett el a prágai tavaszhoz. 

 Csehszlovákia esetében a legjelentősebb változást az 1968-as esztendő hozta. Tény, 

hogy az oda vezető út alatt szinte semmilyen politikai enyhülés se ment végbe, ez csupán 

1968-as esztendőt megelőző egy-két évben volt tapasztalható. Éppen fordítva történt, egy nem 

egyszer neosztálinistának nevezett időszak következett. 

 A korszakolásnál Csehszlovákia esetében Magyarországhoz képest nagyobb jelentő-

sége lehet az ötéves tervekhez való viszonyításnak. A tervgazdálkodás az ország életében ki-

emelt fontosságú tényező volt, és a gazdaságtörténészek nem egyszer ezek keretei között írják 

le az eseményeket (Průcha 1989, 40). Ezek a periódusok a következők voltak: 1949-1953, két 

egyéves terv, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985 és 1986-

1990. Ez a periodizáció már csak azért is érdemel figyelmet, mivel Ota Šik
17

 szerint (1990, 

94-95) az 1968-at elindító gazdasági reformok kiváltó okai is a harmadik ötéves terv megva-

lósítása közben felmerülő problémák voltak. 

 A csehszlovák gazdaság átalakításának határszakait azonban legátfogóbban Zdislav 

Šulc
18

 neves cseh gazdaságtörténész, a folyamatok egyik aktív résztvevője határozta meg, aki 

ezeket az alábbi formában sorolja fel (1998, 7): 

1) „A csehszlovák gazdaság első rendszerszerű átalakítása: államosítás és központi tervezés 

(1945 – 1952) 

                                                           
17

 Ota Šik (1919-2004), 1940-től a CSKP tagja, és mint ellenálló koncentrációs táborba került. A háború után 

elvégzi a politikai főiskolát. 1961-től a Csehszlovák Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetének a 

vezetője. 1962-től a CSKP KB tagja. 1968. március 30-a és szeptember 3-a között miniszterelnök-helyettes, 

majd emigrál. 1970-től a Sankt Gallen-i egyetem tanára. A rendszerváltozás után Václav Havel tanácsadója. 

Nagyon termékeny tudós, írásai magyarul is megjelentek.  
18

 Zdislav Šulc (1926), 1947 és 1969 között újságíró (Nová Svoboda, Rudé právo) majd a Csehszlovák Tudomá-

nyos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetének munkatársa. Ezután nyolc évig gumiabroncs gyártó. A Charta 

77 egyik aláírója. A normalizáció idején szamizdatban publikál. 1992-ben habilitál és egyetemi oktatóként szá-

mos könyvet ad közre. 
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a) Február előtti időszak19
 (1945. május – 1948. február): demokratikus politikai rendszer, 

részleges államosítás és a terv összekapcsolása a piaccal. 

b) Február utáni időszak (1948 – 1952): a totalitárius politikai rendszer bevezetése és a 

szovjet gazdasági mechanizmus modelljének az átvétele. 

2) Kísérletek a rendszer megváltoztatására és ezek sikertelenségei (1953 – 1989) 

a) A szovjet modell válságának a kezdete (1953 – 1956). 

b) Az első sikertelen gazdasági reform (1957 – 1964). 

c) A második gazdasági reform és annak erőszakos elfojtása (1965 – 1969. április). 

d) Az ún. normalizáció időszaka (1969 – 1989). 

e) A csehszlovák gazdaság második rendszerszintű átalakítása (1990 – 1995)” 

Šulc egy másik könyvében (2000, 211-212) a tárgyalt korszakban nem kevesebb 

mint nyolc átalakítási kísérletet számolt össze. Az elsőnek a kétéves tervet tartja (1947-48), a 

másodiknak a szovjet típusú tervgazdálkodásra való áttérést (1949-52), a következő az ún. 

első gazdasági reform 1958-ban, ezt a „régi” tervutasításos rendszerről a „bruttó termelésre” 

való áttérés követi
20
, az ötödik az ún. második gazdasági reform 1966 után, a hatodik a köz-

ponti elosztásos rendszer és a „bruttó termelés” újjáélesztése, a hetedik a vállalati normatív 

gazdálkodás ismételt bevezetése a 70-es évek közepén, a reformok sorát végül a gazdasági 

mechanizmus 1987-ben meghirdetett átalakítása zárja. 

Legvégül megemlíthető, hogy Kurt Rozsypal
21

 (1982, 11) a tervgazdálkodás változá-

saiból kiindulva korszakolta a szocialista Csehszlovákia gazdaságtörténetét. Szerinte az 1945 

és 1953 közötti időszakban a komplex nemzetgazdasági tervezés szubjektív feltételei valósul-

tak meg. 1948-ig vegyes gazdaság volt. 1953 és 1960 között végbement az államosítás továb-

bá az alapvető társadalmi változások történtek az élet minden területén. A következő évtized-

ben 1970-ig a 3 és fél éves terv szétesése után meggyengült a tervgazdálkodás, és a válság 

1968-ban érte el a csúcsát. 1971 és 1980 között sor került az arányosság minimális megújítá-

sára, a hatékonyság növelésére, továbbá választ sikerült adni az alapanyag és energetikai vál-

ság kihívásaira. 1980 után tökéletesedett a tervgazdálkodás. A cél az volt, hogy teret kapjon a 

tudományos műszaki fejlődés és a hatékonyság növelése érdekében a szocialista integráció. 
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 A cseh és szlovák történelemtudomány az 1948. február 25-én végbement kommunista hatalomátvétel előtti és 

utáni éveket hagyományosan „február előtti“, illetve „február utáni“ időszaknak nevezi. 
20

 Šulc a „bruttó termelés” alatt a vállalat anyagi érdekeltségének a bevezetését érti, amikor annak bevételei kizá-

rólag az értékesítésből származhatnak. 
21

 (1916-2013), csehszlovák kommunista politikus, egyetemi tanár, nemzetgazdász, az első gazdasági reform 

vezéralakja.  
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 A következő jelentős probléma az, miként is lehet megnevezni ezt az időszakot, pon-

tosabban az alkorszakokat, van-e olyan jelző, amely megfelelően képes jellemezni az egyes 

„nemzeti” szocializmusokat? 

 Az első időszak mindenütt a sztálinizmus jegyében telt. Ezt Ľubomír Lipták neves 

szlovák történész „név nélküli éveknek” nevezte (Lipták 1998, 288),
22

 miközben könyve kö-

vetkező oldalán a kérdéses korszakról azt írja, „… hogy történelmünkben kétségkívül a leg-

nagyobbak és legdrámaiabbak közé tartozik.” Jiří Pernes cseh történész ezeknek az eszten-

dőknek a kapcsán „elvesztegetett évekről” ír (2003, 167). Csehszlovákiában ebben az időben 

gyakran használták a „szocializmushoz vezető specifikus csehszlovák út” megnevezést, amit 

maga Sztálin hagyott jóvá 1946-ban (Šik 1990, 26, 37). Csehszlovákia legújabb gazdaságtör-

ténete (Průcha et al. 2009, 250) szintén kiemeli az 1948 és 1953 közötti évek jellegzetes vo-

násait, ami nem más, mint a „kommunista rezsim megalapozásának időszaka”. 

 1953 mindenképpen jelentős törés volt, hiszen a történészek a következő éveket 

posztsztálinista korszaknak nevezik. Kérdés ismét csak a határkő: ezt Sztálin halálától vagy 

inkább az SZKP XX. kongresszustól kell-e számítani? A Szovjetunió esetében, amikor egy-

egy pártfőtitkár az ország milyenségéből is adódóan óriási befolyással bírt az államügyekre, 

az 1953 és 1964 közötti bő évtizedet lehet Hruscsov-érának, majd az 1982-ig tartót pedig 

Brezsnyev-korszaknak nevezni. Ez utóbbi időszak találóbb megnevezése a „pangás időszaka”. 

Az egész szovjet blokk szempontjából ezeket az évtizedeket szokás a „létező szocializmus” 

vagy a „reális szocializmus” időszakának is hívni. Csehszlovákiában az 50-es évek jellemzé-

sére a „szocializmus építésnek a befejezése”, az „átmenet a fejlett szocialista társadalomba”, a 

„szocializmus sokoldalú fejlődésének az időszaka” vagy a „szocialista társadalom alapjainak 

az építése” (Průcha et al. 2009, 250) jelzős szerkezek szoktak előfordulni. 

 1969-től Csehszlovákia egy jelentős mértékben új és egyedi korszakba ért. Az idő-

szak általánosan elterjedt megnevezése a „normalizáció” de úgyszintén gyakori a legfőbb ve-

zetőről való elnevezés, a Husák-éra. A szakirodalom más megnevezéseket is ismer, mint pél-

dául a „szocialista törvénykezés megújítása” (Mitrovits 2013, 935), „reális normalizációs szo-

cializmus”, „fejlett szocializmus” vagy csak egyszerűen a rezsim „ami itt van” vagy ez hosz-

szabban és frappánsabban kifejezve „exportáru, amelyet a baráti hadseregek tankokon hoztak 

el” (Mervart 2013, 649). A normalizáció kifejezést viszont érdemes megmagyarázni. A szó 

nem más, mint a pártpropaganda eufemisztikus megnevezése a régi rend – értsd gottwaldista-
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 A „név nélküli évek” megnevezést Plevza Gustáv Husákról írt életrajzában az 1968 utáni, különösen a 80-as 

évek esetében alkalmazza (Plevza 1991, 143). 
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novotnysta-féle szocializmus – újbóli bevezetésére (Kosta 2005, 39). Gustáv Husák kommu-

nista életrajzírója, Viliam Plevza szerint (1991, 143) „a külföldi propaganda a Husák nevével 

fémjelzett politikát már abban az időben [Gusztáv Husák pártfőtitkársága és elnöksége alatt] a 

megmerevedettséggel és a konzervativizmussal azonosította”. A felsoroltak mellett előfordul-

nak kifejezőbb és nagyobb emocionális töltettel rendelkező megnevezések is, mint a Miroslav 

Kusý (2012, 211) szlovák politológus által használt „vaskalapos neosztálinista rendszer”.  

 A 60-as évek közepétől Csehszlovákiában 1968-ig egy olyan rendszert próbáltak 

kialakítani, amit a kortársak „ember arcú szocializmusnak” neveztek el. 

 Ami Magyarországot illeti, a helyzet ott sem egyszerű, hanem talán bonyolultabb, 

mivel az ország a szocializmus négy évtizede alatt még nagyobb változásokon ment keresztül. 

Romsics Ignác (2005, 273) ezeket az évtizedeket „négy jól elkülöníthető periódusra” osztja az 

1944 – 1949, 1949 – 1956, 1956 és 1956 – 1988 közötti évekre. Valuch Tibor szociológus 

(2001, 21) az 1949-es, 1963-as és az 1981-es határvonalakat adja meg. Az első intervallumot 

„klasszikus szocialista rendszernek“, a következőt „kádárista konszolidációnak” nevezte el. 

Az nem okoz különösebb problémát, mikortól számolható a szocializmus időszaka, ugyanis 

az átmeneti periódus három, de legfeljebb négy évig tartott. Az már vita tárgyát képezheti, 

hogy a „klasszikus szocialista rendszer” mikor kezdődött és mikor ért véget. Érdekes, hogy 

hátralévő nyolc-kilenc évet Valuch nem sorolja sehova. Ezzel szemben egy másik tanulmá-

nyában azt írja (2005, 365), hogy „a szocialista korszakban 1956 – a forradalom bukása elle-

nére is – határkő”. Kádár János egyik életrajzírója (Huszár 2003, 127) az 1963 utáni korszakot 

a „kádárizáció” időszakának nevezi. Szabó Miklós számára a „klasszikus kádárizmus” 1960-

tól 1968-ig terjed (Rácz 2001, 78-79). Az Egyesült Államokban élő Tőkés Rudolf (1998, 30-

31) a Kádár-rendszer idejére úgyszintén kidolgozott egy saját periodizációt. Ez a következő-

képpen néz ki: 1956 – 1963: Kádár a vonakodó túsz, 1963 – 1971: Kádár a kockázatvállaló 

reformer, 1972 – 1980: Kádár a jó király, 1981 – 1988: Kádár a hanyatló egyeduralkodó. 

 A Magyarországon létezett szocializmus esetében is találkozhatunk más jelzővel, 

mint a „kommunizmus”, a „szocialista rendszer” majd a későbbi fázisa a „Kádár-rendszer”. 

Valuch Tibor (2001, 15) a következő variációkat említi: kommunista rendszer, államszocia-

lizmus, totális rend, létező szocializmus illetve szovjet típusú társadalom. Elismeri, hogy ezen 

megnevezések mögött azonos tartalom rejlik.  

 Úgyszintén nagyon érdekes, miként nevezik azt a harminchárom évet, pontosabban 

annak „érett korszakát”, amikor az ország élén Kádár János állt. Nagyon sok szakkifejezés és 

általános megnevezés terjedt el, a leggyakoribb talán a „Kádár-rendszer”. A politikus neve 
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által fémjelzett korszakra mindazonáltal találóbb jelzők is születtek, mint a „fogyasztói szoci-

alizmus”, a „létező szocializmus Kádár-korszakbeli deformációja”, a „gondoskodó szocialista 

jóléti állam” vagy egyszerűen a gulyáskommunizmus (Valuch 2005, 361, 364). Berend T. 

Iván (1999, 259) még hozzáteszi a szintén sokatmondó fridzsiderszocializmus elnevezést is. 

Andrew C. Janos (2003, 300) a magyarországi rendszert a felhígított jugoszláv „piaci szocia-

lizmushoz” hasonlította. Meg kell még említeni a több helyen használt „puha diktatúra” szó-

kapcsolatot, és kései időszak jellemzésére használt „vállalkozói szocializmust”. Legvégül 

érdemes megjegyezni, hogy az akkoriban élő emberre úgyszintén kialakult egy erre utaló jel-

ző, mégpedig a „homo kadaricus” (Huszár 2003, 258). 

 A magyarországi szocializmus korszakolásának a kérdése egy külföldi szerző érdek-

lődését is felkeltette. Heino Nyyssonen (2006) a 40-es évek végét a szalámi taktika korszaká-

nak nevezi, ami az ellenzék felszámolásának a módjára utal. Az 50-es éveket a sztálini kon-

szolidációja érájának nevezi, és 1956-ig tart. A forradalom után 1963-ig a nyílt terror uralmá-

ról ír. A 60-as éveket az optimizmus és a reformokban való hit jellemezte, amelyre a legjobb 

jelző a gulyáskommunizmus kifejezés. Az időszak hivatalos vége 1972-ben érkezik el.  

 A gazdaságtörténészek a szocializmus négy évtizedét a fentebb ismertetett 

alperiódusoktól eltérő időszakokra osztják fel. Csikós-Nagy Béla (1996, 127-175) a 20. szá-

zad magyar gazdaságpolitikáját két nagy korszakra bontja: 1920 és 1950 között a független-

ségét visszanyert Magyarország, 1950 és 1989 között pedig a kommunista rezsim gazdaság-

politikájától ír. Ez utóbbit még tovább bontja négy alkorszakra. Az első 1950-1966 közötti 

időszakot a Szovjetunió anyagellátásán és piacnyitásán alapuló gyors növekedés szakaszának 

nevezi. Az 1967-től 1973 közötti esztendőket a gazdasági reform által működésbe hozott nö-

vekedés éveiként kategorizálja. Az 1974-et és 1978-at átfogó éveket a nemzetközi hitelfelvé-

tellel finanszírozott időszakként ismeri. Végül az 1979 és 1989 közötti évtizedet a gazdasági 

stagnálás és az éleződő válság időszakaként jellemzi. Csikós-Nagy a kádárizmus második 

felében egy paralel korszakolást is alkalmaz: az 1974-et és 1978-at behatároló esztendőket az 

eladósodás első, az 1985 és 1987 közöttieket pedig az eladósodás második hullámának évei-

ként aposztrofál. Gunst Péter (1996, 132, 142, 146) az 1950-et és 1968-at határoló esztendő-

ket a szocialista iparosítás korszakaként azonosítja. Ezen belül kiemeli az „új szakaszt” 1953 

és 1956 között, majd az 1968-ig tartó időszakot a gazdaság konszolidálásának éveiként minő-

síti. A Pető Iván – Szakács Sándor szerzőpáros (1985, 357) az 1957-es esztendőt emeli ki, 

„…amely világosan elkülönülő korszaka az elmúlt negyven év magyar gazdaságtörténet-

ének”, ami után egy új gazdaságirányítási rendszer következik, amit korrekciós gazdaságpoli-
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tikának nevez. Nyers Rezső (1988, 18-20, 26), az új gazdasági mechanizmus vezéregyénisé-

ge, három „általános politikai fordulatról” és három „elvetélt általános fordulatkísérletről” ír, 

amelyek 1947 közepétől 1948 közepéig, 1948 végétől 1949 végéig és 1957-től 1963-ig tartot-

tak, illetve 1953-54-ben, 1972-74-ben és 1979-80-ban mentek végbe, miközben a reform 

aranykora 1968 és 1972 közötti időszak volt. 

 Honvári János nagyívű, alapvetően a szocialista időszakot feldolgozó gazdaságtörté-

nete (2005) szintén különböző szempontok alapján osztja fel a tárgyalt korszakot. Könyvében 

az 1945 és 1947 között éveket tárgyaló rész az Áttérés a kötött gazdaságról a tervgazdaságra 

címet kapta. Az 1947 és 1953 közötti éveket külön nem nevezi meg. Az 1953-tól 1958-ig tar-

tó időszakot az „új szakasz” gazdaságpolitikájának és annak bukásának nevezi, amikor megje-

lennek az első reformtörekvések. A Kádár-rendszer gazdaságpolitikáját azonban már 1956-tól 

kezdődően tárgyalja. Ezen belül aztán pontosabb, évszámhoz kötött periodizálást már nem 

alkalmaz, hanem inkább az időszak fontosabb időszakait és eseményeit emeli ki, ezek között 

is a 60-as évek reformidőszakát és az eladósodás kezdetét. 

 A szocializmus korszakolását végül magukból a reformok szemszögéből is meg lehet 

kísérelni. Berend T. Iván (1988) a következő mérföldköveket állította fel: a reform szellemi 

előzményei és az első korrekciós lépések: 1953-1963, az átfogó reformok korszaka: 1966-

1972, a reform elleni kritikák időszaka: 1972-1977/78, végül a reformok újraindulása 1978-

tól, amelyek 1984-ben, 1987-ben és 1988-ban ismételten megerősödtek. Hasonló teszi ezt 

Tőkés (1998, 96), amelyek az ő esetében a következők: 1945-1952, 1953-1958, 1959-1964, 

1966-1972, 1973-1979, 1980-1986, 1987-1994. 

 Úgy érzem, hogy Csehszlovákia történetét egy érdekes, a csehszlovák történelemtu-

domány által eleddig figyelembe nem vett szempontból is lehetne értékelni, melynek jelentős 

gazdasági vonzata is van. Ez nem más, mint cseh és szlovák államjogi viszony, máshogyan 

fogalmazva Csehszlovákia felbomlásának a folyamata. Ahogy ezt korábban említettem, Cseh-

szlovákia megalakulása a csehszlovák nemzet fikciójával indult, ellenben szlovák részről hol 

erősebben, hol gyengébben, de megvolt az önállósodás óhaja. Az első gyakorlatilag teljes 

függetlenség elérésére már az ország létrejötte után két évtizeddel sor került. Megjegyzendő, 

hogy a csehek soha sem felejtették el az 1938-as szlovák „tőrdöfést” vagy „hátbatámadást”. A 

törekvés a szocializmus időszaka idején úgyszintén megvolt. Közvetlenül a háború után a két 

országrész között újra szoros kapcsolat alakult ki, és ez az 1960-as változásokkal (új név, köz-

igazgatás) még szorosabbá vált, de a prágai tavasz legfontosabb politikai hozadéka mégis a 

cseh és szlovák kiegyezés volt. 
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 A kortársak a „szlovák kérdésre” gyakran mint gazdasági problémára tekintettek, 

pontosabban hogy miként lehet a keleti országrészt a nyugati szintjére emelni. Az ma is vita 

tárgyát képezi, hogy Szlovákia gazdasági szempontból nyert avagy veszített-e azzal, hogy 

Csehszlovákia része lett. A második világháború után hivatalosan deklarált céllá vált Szlová-

kia gazdasági felzárkóztatása. Hatalmas fejlesztési pénzek indultak meg keletre. Még a fegy-

vergyártási kapacitások jelentős részét is Nyugat-Szlovákiába telepítették (Mesároš 1996, 

204). Mindennek eredményeképpen Szlovákia részaránya az ország ipari termelésében fo-

lyamatosan nőtt. 1945-ben még csak 8,2, 1960-ban 18,6, 1970-ben már 24, 1985-re viszont 

egészen 30 %-ra emelkedett (Mládek 1990, 45-46). Ennek ellenére szlovák részről mégis nem 

egyszer volt tapasztalható elégedetlenség, amit Michal Barnovský szlovák történész már 

1979-ben megfogalmazott: „A szlovák kérdés Szlovákia iparosításává, ill. gazdasági felzár-

kóztatásává való leegyszerűsítése, egy sajátos gazdasági vulgarizmust jelentett, és ezért csu-

pán látszatra volt paradoxon, hogy a szlovák nemzeti szervek önállóságának jelentős meg-

nyirbálása abban az időben [60-as évek] ment végbe, amikor a kitűzött cél Csehország utol-

érése volt belátható időn belül. A korszak propagandája még azt is hirdette, hogy a szlovák 

nemzeti szervek elrendezésének új rendszere segíti Szlovákia és a cseh országrészek kiegyen-

lítését, mivel az országos szintű irányítás miatt annak a hatásfoka javulni fog. A társadalmi 

gyakorlat ezt az elképzelést nem bizonyította be” (Průcha 1996, 109)
23

. 

 

2.2. A csehszlovák gazdaság és társadalom sajátosságai 

 

A magyar és a csehszlovák történelem tárgyalt korszakának a bemutatása, legyen az mégoly 

rövid és célirányos, értelemszerűen nem lehet ennek a dolgozatnak a feladata. Erre a célra 

számos kiváló könyv ajánlható.
24

 Ebben az alfejezetben azokat a tényezőket veszem számba, 

amelyek véleményem szerint leginkább jellemezték a Csehszlovák Szocialista Köztársaságot, 

illetve amikben leginkább eltért a Magyar Népköztársaságtól. Ez a felsorolás vázlatként szol-

gál Csehszlovákia tárgyalt korszakának általános állapotához, a kor összefüggésinek jobb 

megértéshez. A következő alfejezetben hasonló módon veszem sorra a magyar társadalom 

specifikumait. Elsőként azonban néhány fogalmi kérdést kell tisztázni. 
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 Szlovákia iparosításáról lásd bővebben Londák (1999). 
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 Magyarország 1945 és 1990 között történelméhez lásd Romsics Ignác (2005) 271-557 o. vagy Salamon Kon-

rád (1998) és Izsák Lajos (1998) könyvét. Csehszlovákia történetéhez lásd Rychlík (1998), Rychlík (2012) és 

Lipták (1998) munkáit. 
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Cseh, szlovák, csehszlovák 

 

A magyar köztudatban és a közbeszédben Magyarország volt északi szomszédjával kapcso-

latban a „Csehszlovákia“, „csehszlovák“ írásmód honosodott meg. Rövidebb formában a 

„csehek” megnevezés terjedt el, amely a köznyelvben aztán egész Csehszlovákiára vonatko-

zott. Akár ezt a rövidített alakot is helyesnek fogadhatnánk el, hiszen bizonyos szempontból 

történelmi tényeken alapul: a volt Felső Magyarországot Csehország, pontosabban a cseh le-

gionáriusok 1918 novemberében-decemberében katonai erővel szállták meg, és az újonnan 

megalakult ország is egy erőteljesen központosított állam volt abszolút cseh dominanciával. A 

hivatalos csehszlovakista állameszme alapján 1945-ig se a szlovákságot, se a szlovák nyelvet 

nem ismerték el önálló népnek, illetve önálló nyelvnek, csupán a csehszlovák nép keleti ágá-

nak és csehszlovák nyelv dialektusának, amit azonban az államigazgatásban szóban és írásban 

is lehetett használni. Ez csak 1945 után, majd még inkább 1968 után, de gyökeresen csak 

1990 után változott meg, miközben 1960-ban egy visszaesés történt. A második világháború 

vége óta hivatalosan már két nyelvről beszéltek, noha az 50-es évek helyesírási szabályzatai a 

két nyelvet továbbra is megpróbálták közelíteni. A teljes nyelvi önállóság elérése a 70-es 

évektől kezdődött. Mindez tükröződött az állam névalakjában is. Az ország nem hivatalos 

köznyelvi formában történő megnevezése – néhány rövid időszakot kivéve (1918-1920, 1938-

1939, 1991-1992) 1918 és 1990 között Csehszlovákia volt, mind csehül vagy szlovákul, mind 

pedig egyéb más nyelven, így magyarul is. A hivatalos megnevezés a két világháború között 

Csehszlovák Köztársaság volt, a szocializmus ideje alatt 1960-tól Csehszlovák Szocialista 

Köztársaság. Az identitás tekintetében azonban sohasem alakult ki egy „csehszlovák nemzeti-

ség”, ami ahogy az Jugoszláviában történt. 

Tudni kell azt is, hogy Csehszlovákia történetének egyik vezérszála a Szlovákia ön-

rendelkezésének az elismerése, illetve a szlovák nemzeti emancipáció volt. Erre már az „első 

köztárság” alatt komoly törekvések voltak. A folyamat egyik állomása az 1928-as közigazga-

tási rendezés volt, amikor az országot cseh, morva-sziléz, szlovák és kárpátaljai országrészek-

re osztották. A második világháború előtt a szlovák szeparatizmus megerősödése miatt, és a 

Szudéta-vidék és Dél-Szlovákia elvesztése után 1938. november 22-én az ország neve hivata-

losan is Cseh-Szlovákia lett. Szlovákia visszamenőleg el nem ismert teljes önállóságot a má-

sodik világháború kirobbanása előtt vívott ki. Ekkor történt egyébként az is, hogy – azóta első 

és utolsó alkalommal – Morvaország neve is hivatalosan szerepelt az ország hivatalos megne-

vezésben (Cseh-Morva Protektorátus német védnökség alatt). Ebből a szempontból az 1968-
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as események is jelentős mérföldkőnek számítanak, amikor az államszövetségről szóló alkot-

mánytörvény alapján 1969. január 1-én létrejött a Cseh Szocialista Köztársaság és a Szlovák 

Szocialista Köztársaság. 1990-ben az ország megnevezése Cseh-Szlovákiára, hivatalosan 

Cseh-Szlovák Szövetségi Köztársaságra változott, ami újabb kifejezése volt az önálló szlovák 

nemzet létének. Az ország végleges felbomlása 1993. január 1-én ment végbe. 

Hasonló változás figyelhető meg a pénznem jelölésében is. A csehszlovák korona az 

állam megalakulása kezdetén a „Kč” volt, amely 1939. január 27-én lett „K”, majd a második 

világháború után „Kčs”. Ilyen névváltozásokkal lehet találkozni a közös intézmények eseté-

ben is, mint például a központi bank neve. 

Ahogy fentebb említettem, a rövid „cseh” megnevezést Magyarországon már az első 

világháború után egész Csehszlovákiára, illetve az ország valamennyi lakosára kezdték vo-

natkoztatni, mi több, a 70-es – 80-as évektől már a szlovákiai magyarságra is. A magyaror-

szági köznyelvben Szlovákia önállósulása után egy évtizeddel kezdett el lassan változni a 

helyzet, a „szlovák” megnevezés akkortól kezdte felváltani a csehet. Ezt a jelzőt úgyszintén 

gyakran vonatkoztatják a felvidéki magyarokra is. 

Csehszlovákia történetéről csehül és szlovákul 1990-ig megírt munkákban az ország 

neve Csehszlovákiaként szerepel, az 1990 után kiadott munkákban viszont már az 1990 előtti 

időszakra visszamenőleg is Cseh-Szlovákia alak válik egyeduralkodóvá. Mivel ez a szokás a 

magyar(országi) történetírásban nem terjedt el, megtartom a hagyományos írásmódot, és a 

„Csehszlovákia” alakot fogom használni. Hasonlóképpen fogok írni a „csehszlovák társada-

lomról”, noha a két országrész között jelentős különbségek voltak. Ennek elemzése azonban 

ennek a munkának nem tárgya.
25

 

Legvégül a cseh és szlovák közti különbségről még azt kell elmondani, hogy amíg a 

csehek egyáltalán nem érdeklődnek a magyarok és Magyarország iránt, Szlovákiában gyöke-

resen más a helyzet. Ott mind a szocializmus ideje alatt, mind pedig manapság élénken figye-

lik a magyarországi történéseket.  

 

A cseh ipari potenciál és gazdasági fejlettség 

 

A 18., 19. és a 20. század elejének örökségeként Csehszlovákia nyugati része jelentős, jellem-

zően könnyűipari potenciállal rendelkezett. 1918-ban egy különböző fejlettségi szintű állam 

jött létre. Az ország nyugati és keleti része közti különbségét a történettudomány is előszere-

                                                           
25

 A kérdéskörhöz adalékként lásd: Hamberger (2002). 
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tettel hangsúlyozza. Amíg Csehországban az iparban és a mezőgazdaságban dolgozók aránya 

1921-ben 40% volt a 32%-hoz, addig Szlovákiában az arány 17 : 61%-hoz volt. Ebben a kor-

szakban Szlovákia még csak az ipari fejlődés kezdetén tartott (Průcha 1974, 79). A két háború 

közötti időszakban a cseh ipar még tovább fejlődött, és sikerült megközelítenie a világ fejlett 

államainak a színvonalát. A kommunista ideológia nehézipari beruházásokat erőltető gazda-

sági koncepciója a szocialista blokkon belül leginkább Csehszlovákiában tudott megvalósulni. 

Ebben az is segített, hogy az ország bővében volt barna- és feketeszénnek. Néhány kiemelt 

fontosságú alapanyag termelése Csehszlovákia és Magyarország, illetve néhány más ország 

esetében imígyen alakult: 

 

2.1. táblázat: Egy lakosra jutó termelés 1938-ban [kg] 

ország nyersvas acél cement benzin 
nitrogén-

műtrágya* 
cukor* 

Ausztria 83 100 96 - 0,3 26 

Belgium  290 272 358 9 11,0 23 

Csehszlovákia 91 128 81 - - 42 

Egyesült Államok 150 222 141 468 1,8 17 

Egyesült Királyság 145 222 165 7 2,6 7 

Franciaország 147 151 100 59 4,8 21 

Jugoszlávia 5 15 46 1 0,5 6 

Lengyelország 26 42 50 - 1,5 16 

Németország** 263 330 223 19 12,0 28 

Olaszország 22 54 107 10 2,5 9 

Spanyolország 17 22 23 - 0,1 5 

Magyarország 37 72 36 14 0,7 11 

csehszlovák -

magyar arány %-

ban 

44,66 56,25 44,44 - - 26,19 

Forrás: Nyitrai 1985, 13 o.; megjegyzés: * - 1938-1939-es gazdasági év, ** - 1938 előtti terület; saját kiegészítés 

 

Mindazonáltal az is tény, hogy a nagy gazdasági válság Csehszlovákiát igencsak meg-

viselte, néhány szempontból jobban, mint Magyarországot. Az ipari termelés mértéke az 

alábbi módon változott: 
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2.1. grafikon: Az ipari termelés a két világháború között Csehszlovákiában és Magyarorszá-

gon [%] 

 
Forrás: Csehszlovákia: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 845 o.; Magyarország: Průcha 1977, 45 o.; 

1929 = 100 

 

A szlovák gazdaság valós helyzete Csehszlovákián belül nem teljesen egyértelmű. A 

szlovákiai üzemek egy része a 20-as és 30-as években leépült. A szlovák gazdaságtörténészek 

között vita tárgyát képezi, hogy ez egy szándékos lépés volt a cseh ipar részéről, avagy egy 

természetes folyamat ment végbe egy liberális gazdaságban, ahol az erősebb hatására a gyen-

gébb elhal (Hallon 2004, 307-308). A második világháború után azonban egy erős iparosítási 

hullám indult be, aminek folyományaként a keleti országrész gazdasági potenciálja egyértel-

műen javult.  

A cseh gazdaságtörténészek nemrég közreadtak egy olyan munkát, amelyben a kérdést 

jóval árnyaltabban mutatják be. Eduard Kubů és szerzőtársai könyvükben arra hívják fel a 

figyelmet, hogy a csehszlovák gazdasági fejlettség jelentős mértékben mítosz. Az igaz, hogy 

Csehszlovákia a környező országokhoz viszonyítva valóban fejlett volt, ám a nyugat-európai 

államokhoz képest már egyáltalán nem. Az országon belül is óriási különbségek voltak. Szlo-

vákia, de még inkább a Kárpátalja, egyértelműen agrárjellegű vidék volt (Kubů – Pátek 2000, 

15). A kutatás-fejlesztés, minden siker ellenére, messze elmaradt például a némettől. A drá-

gább kutatást inkább szabadalomvásárlással oldották meg (2000, 23). Az országban magasak 

voltak az adóhátralékok, amit még törvényileg sem tudtak igazán mérsékelni (2000, 31). A 

GDP-hez való hozzájárulás 1930-ban az alábbi módon alakult: mezőgazdaság – 22%, ipar – 

38%, építőipar – 6%, közlekedés – 7%, kereskedelem – 6%, pénzügy – 2%, szabad foglalko-

zások – 2%, lakhatással összefüggő szolgáltatások – 5%, egyéb szolgáltatások – 3%, közszol-

gáltatások – 9%. Az export tekintetében Csehszlovákia azonban tényleg kimagasló eredményt 

nyújtott. (2000, 49 o.) 
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Az export tekintetében Csehszlovákia azonban tényleg kimagasló eredményt ért el 

(2000, 49). Minden adatot figyelembe véve, ha Csehszlovákia nem is tartozott a világ legfej-

lettebb államai közé, de a közepesen fejlettek közé, mint Norvégia, Ausztria vagy Finnország 

már besorolható volt, sőt, az ország nyugati fele megközelítette Belgium vagy Németország 1 

főre eső nemzeti össztermékét (2000, 53). Amíg azonban a gazdasági növekedés a 20-as 

években gyors volt, a 30-as években már vesztett a dinamikájából, és a legfejlettebb államok-

hoz képest megkezdődött Csehszlovákia lemaradása (2000, 279). 

A kor magyar és csehszlovák gazdaságának pontosabb összehasonlítását a Melléklet 1. 

számú táblázata mutatja. Ott a plasztikusabb összehasonlítás céljából feltüntettem a megfelelő 

német és lengyel adatokat is. A Melléklet 1. táblázatának számaiból kiolvasható, hogy Cseh-

szlovákia valóban csak Kelet-Közép-Európában számított igazán fejlett államnak, Németor-

szághoz viszonyítva már elmaradottabb volt. Igaz, voltak olyan ágazatok, amelyekben a régió 

országai külön-külön kiváló eredményt értek el. Tény az is, hogy Csehszlovákia egésze Ma-

gyarországhoz képest határozottabban fejlettebb volt, még a mezőgazdaságot is beleszámítva. 

Ez a gazdasági háttér aztán a második világháború után Csehszlovákia számára jelentős 

előnyt biztosított. 

 

A CSKP útja a hatalomhoz 

 

A csehszlovák társadalom átalakítása közvetlenül a második világháború után kezdődött el. 

Az egyes lépések jelentős része megegyezett a magyarországi változásokkal, mozgatórugói 

azonban a magyarországiakéitól bizonyos mértékig eltértek. Az egyik legfontosobb különbség 

a kommunizmushoz, illetve a Szovjetunióhoz való viszony volt. A kommunizmus Csehszlo-

vákiában jó „PR”-ral rendelkezett. Ennek gyökereit a második világháború idején kell keres-

ni. Az ország úgy vált a náci agresszió áldozatává, hogy a polgári politikai pártok gyakorlati-

lag passzívan figyelték az események alakulását. Mindez annak ellenére történt, hogy a két 

háború közti Csehszlovákia nagyon erős hadsereggel rendelkezett, fegyvergyártása világszín-

vonalú volt, a vészterhes 1938-as esztendőben a közhangulat egyértelműen fegyveres ellenál-

lást támogatta és éppen a Szovjetunió volt az, amely fegyveres segítséget ígért az országnak. 

Ekkor és a világháború alatt a fasizmussal szembeni legkonzekvensebb kiállást csak a CSKP 

képviselte. A csehszlovák kormány a londoni emigrációban újjáalakult, és lehetőségeihez 

képest segítette a hazai ellenállást, ezzel szemben a CSKP a szülőföldön harcolt. Tagjai közül 

nagyon sokan fogságba estek, 25 ezren pedig életüket vesztették. Többek között négy évig 
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volt a mauthauseni koncentrációs tábor fogja Ota Šik későbbi reformközgazdász, de vele 

együtt ott raboskodott Antonín Novotný is, Csehszlovákia 1957 és 1968 közötti köztársasági 

elnöke (Šik 1990, 23). Azonban nem csupán ő, hanem Zdislav Šulc, egy másik későbbi neves 

reformközgazdász is arról ír, milyen büszke volt arra, hogy országukat a Szovjetunió szabadí-

totta fel (2011, 40). Végül pedig a Vörös Hadsereget a lakosság talán Csehszlovákiában fo-

gadta a leglelkesebben. 

Ezt a hatalmas morális erőt a párt a háború után azonnal kamatoztatni tudta. Az 1946-

os választásokon a CSKP országos szinten 40,17%-ot szerzett, Csehországban 43,26%-ot, 

Morvaországban és Sziléziában 34,47%-ot. Az SZLKP-ra a választók 30,37%-a voksolt. A 

kommunista párt Csehországban ezzel az eredménnyel győzött, ellenben az ország keleti felén 

a polgári vonulatokat tömörítő Demokrata Párt 62%-ot szerzett (Barnovský 1993, 96-97).
26

 

Mindent összevetve ez az eredmény a legjobb, amit egy szabad választáson egy kommunista 

párt valaha is szerzett.
27

 A kommunista párt Csehszlovákiában nem csak magyarországi 

kommunista párthoz
28

 viszonyítva volt igen népszerű, hanem az egész keleti blokkhoz képest 

is. A következő táblázat a kommunista pártok tagságát hasonlítja össze az 50-es évekből: 

 

2.2. táblázat: A kommunista pártok taglétszáma és lakosságon belüli aránya 

ország év párttagok száma 
párttagok aránya a 

lakosságon belül [%] 

Albánia 1952 44 418 3,6 

Bulgária 1954 455 251 6,1 

Csehszlovákia 1954 1 489 234 11,6 

Német Demokratikus Köztársaság 1957 1 472 932 8,5 

Magyarország 1959 810 227 8,4 

Lengyelország 1954 1 290 000 4,7 

Románia  1955 583 815 3,4 

Jugoszlávia  1954 654 669 3,8 
Forrás: Janos 2003, 256 o. 

                                                           
26

 A csehszlovák parlamenti választások végeredményét érdemes összevetni a magyarországi 1945. novemberi 

országgyűlési választások eredményeivel: Kisgazdapárt (FKGP) 57,0%, Magyar Kommunista Párt (MKP) 

16,9%, Szociáldemokrata Párt (SZDP) 17,4%, Nemzeti Parasztpárt (NPP) 6,8%. Az igazsághoz tartozik, hogy 

Rákosi Mátyás vagy Révai József 70%-os kommunista sikert várt. Az 1947. augusztusi előrehozott választások 

eredménye a következőképpen alakult: MKP 22,2%, SZDP 14,9%, NPP 8,3%, FGKP 15,4%, Demokrata Nép-

párt 16,4%, Magyar Függetlenségi Párt 13,4%, Független Magyar Demokrata Párt 5,1%. Noha e második, ún. 

kékcédulás választásként az MKP csalással mintegy 200 ezer többletszavazatot szerzett, a baloldali blokk ered-

ménye ekkor is elmaradt az általuk várttól (Romsics 2005, 286, 292-293). 
27

 A választáson csak a cseh, szlovák és más szláv nemzetiségű állampolgárok szavazhattak, a német és magyar 

nemzetiségű lakosok ki voltak zárva. 
28

 Ezzel egybevágnak Kornai János szavai is, amikor a közvetlenül a háború utáni magyarországi helyzetről ír: 

„A felszabadulást követő hetekben-hónapokban sok szó esett a magyar ellenállási mozgalomról. A kommunisták 

hangosan hirdették, hogy az ő embereik voltak a legaktívabbak és a legönfeláldozóbbak ebben a küzdelemben. 

Igazság szerint a magyar fegyveres ellenállás gyenge és erőtlen volt, s csak szűk körre terjedt ki” (2005, 44). 
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 A müncheni döntés után nem csak a baloldali pártok, hanem a polgári pártok jelentős 

része is csalatkozott a nyugati hatalmakban. Sőt, a nyugat nem csupán 1938, hanem 1947-ben 

is – ekkor már a Szovjetunióval szemben – hagyta magára az országot, amit a csehszlovák 

demokraták is jól láttak (Renner – Samson 1993, 24). 1947-48 folyamán belpolitikai történé-

seknél rendszeresen kitértek az egyre agresszívabb CSKP elől. Ez nagyban elősegítette, hogy 

a párt a 1948. február 25-én átvegye az abszolút hatalmat majd gyorsan szovjetizálhassa az 

országot.
29

 

 

A közélet és politika háború alatti balratolódása 

 

A CSKP útját a hatalomhoz az előzőken leírtakon kívül egy további igen fontos tényező is 

segítette. A baloldali és etatista eszmék gyors elterjedéséhez hozzájárult az is, hogy Csehszlo-

vákia az 1929-33-as válság alatt nagyon sokat szenvedett. Gazdasága gyakorlatilag a háború 

kitöréséig nem tudott talpra állni, ipari teljesítménye még a magyartól is elmaradt (lásd a 2.1. 

grafikont). Ez az esemény alapvetően megrengette az emberek kapitalizmusba vetett hitét. A 

háború után több polgári párt is (Csehszlovák Néppárt, Demokrata Párt) egyetértett a szocia-

lista programmal, illetve azzal, hogy a háború után az államnak nagyobb szerepet kell kapnia, 

és hogy a legnagyobb vállalatoknak össztársadalmi érdekeket kell szolgálniuk (Průcha 1974, 

268-271). A csehszlovák reformok atyja, Ota Šik önéletrajzában több helyen írta (1990, 7, 

78), hogy a baloldaliságának fő oka itt gyökerezik. A másik befolyásoló esemény, amely 

alapvetően rányomta a bélyegét a csehszlovák, de még inkább a cseh társadalom fejlődésére, 

az a fentebb már említet müncheni döntés és a rá nem sokára következő német megszállás. 

Ezek a sokkok már a 30-as évek második felétől balra terelték a közgondolkodást függetlenül 

párthovatartozástól vagy az ellenállás helyszínétől. 

 Az említett okok alapjaiban befolyásolták a londoni kormánynak és magának Eduard 

Beneš elnöknek a tevékenységét is. Beneš 1940-ben angolul, majd két év múlva csehül is 

megjelent Demokrácia ma és holnap (Demokracie dnes a zítra) című könyvében (1999, 238-

239) kinyilatkoztatta, hogy a változtatni kell a politikai, társadalmi és gazdasági állapotokon, 

és a „… háború második legjelentősebb következménye […], hogy a termelőerőket államosít-

                                                           
29

 Talán érdemes megjegyezni, hogy volt egy olyan történelmi pillanat és földrajzi hely, amikor éppen fordított 

volt a helyzet: a magyarok álltak a kommunizmus, és a csehek az ellenforradalom oldalán. 1918-19 folyamán 

Oroszországban a magyar hadifoglyok a legnagyobb arányban csatlakoztak a Vörös Hadsereghez, és többek 

között a belőlük összeállított csapat gyilkolta meg a cári családot. Ezzel szemben a csehekből és kisebb részt 

szlovákokból felálló legionárius hadsereg az Antant oldalán tevékenyen vett részt a háborúban majd szovjethata-

lom ellen harcolt, végül döntő részt vállalt Észak-Magyarország megszállásában. 
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ják, vagy kollektivizálják és szocializálják”, és meg kell szüntetni a „botrányos igazságtalan-

ságokat bizonyos csoportok meggazdagodásánál.” Ezek a gondolatok hivatalos formában is 

megjelentek, mégpedig a Csehszlovákia háború utáni újjáépítésének a programjában 1942-

ben, amit az emigráns kormány gazdasági minisztere állított össze. Ebben szerepelt, hogy a 

vállalkozásoknak a társadalom egészének az érdekeit kell nézniük, nem a nyereséget; a gazda-

ságot irányítani és tervezni fogják; az ipar kulcságazatait, mint a közlekedés, energetika álla-

mosítani fogják, a pénzügyeket pedig új alapokra helyezik; a termelésben figyelembe fogják 

venni a munka arányát; teljes foglalkoztatásra fognak törekedni; a szociálpolitikán javítani 

fognak (Průcha et al. 2009, 46-48). 

 Közismert tény Eduard Beneš elnök Szovjetunióval szembeni engedékenysége 

(Wandycz 2004, 230). Mindez annak ellenére történt, hogy ő maga nem volt kommunista, de 

még szociáldemokrata sem, hanem a polgári irányultságú Csehszlovák Nemzeti Szocialista 

Párt tagja, és kilépése után
30

 is szorosan kötődött hozzá. Beneš már 1943-ban úgy döntött, 

hogy a jövőben az országot a Szovjetunió befolyási övezetébe helyezi. Ez jelentős részben 

abból is táplálkozott, hogy ő maga is csalódott volt a nyugati hatalmak háború előtti Németor-

szággal szemben kitérő politikája miatt (Renner – Samson 1993, 8-10). A Szovjetunióhoz 

való kapcsolódás hátterében az állt, hogy Beneš erőfeszítései nem csupán arra irányultak, 

hogy a nagyhatalmak ismerjék el az 1940. július 9-én Párizsból Londonba költöző emigráns 

kormányt Csehszlovákia képviselőjének, hanem hogy ezt az ország München előtti határainak 

elismerésével együtt tegyék. 

Meg kell említeni, hogy az 1943. december 12-én aláírt csehszlovák-szovjet egyez-

mény egy gazdasági részt is tartalmazott. A memorandumban szerepelt, hogy a háború után 

csehszlovák külkereskedelemben Szovjet-Oroszország is komoly szerepet fog kapni; kölcsö-

nösen figyelembe fogják venni a másik ország termelési terveit, alapanyag-szükségleteit és a 

termékek értékesítését; alapvetően azonos fegyverrendszereket kívánnak hadrendbe állítani; 

az együttműködés a kutatásra is ki fog terjedni; a két ország között közlekedési folyosó léte-

sül. A memorandumban az is szerepelt, hogy Csehszlovákiában a legfontosabb ipari szekto-

rokat, bányászatot és energetikát államosítani fogják, átszervezik a bank- és hitelrendszert. 

A londoni kormány elképzeléseihez képest a hazai ellenállás berkeiben lényegesen 

baloldalibb tervek születtek. Az első elképzelés már 1940-ben írott formát kapott A szabadsá-

gért az új Csehszlovák Köztársaságba (Za svobodu do nové Československé republiky) cím-
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 A kilépésének oka az volt, hogy 1935 decemberében köztársasági elnökké választották. 
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mel. Kidolgozói között nagyon sokféle hátterű csoportok voltak. Már ebben a dokumentum-

ban szerepelt az államosítás és a többpártrendszer megszüntetése. 

A háború alatt Csehszlovákia jövőjével legkevésbé a CSKP Moszkvában tartózkodó 

vezetése foglalkozott. Egyedüli feladatának a nemzeti felszabadító harcot tartotta. Gazdasági 

elképzelései összhangban voltak a londoni kormány elképzeléseivel. A moszkvai tárgyalások 

ideje alatt Beneš hat alkalommal is találkozott Klement Gottwalddal. Ebben az időben a poli-

tikai elképzeléseiket tekintve még alig volt közöttük különbség, így Csehszlovákia a többi 

kelet-közép-európai ország között abban is egyedálló volt, hogy a kommunista és polgári el-

lenállás vezetői között az együttműködés a legtovább tartott. 

A második világháború idején a csehszlovák és magyar gazdasági elképzelések vala-

milyen fokú egyeztetésére is sor került. 1942 júliusában Londonban eszmecserét tartottak a 

csehszlovák, magyar, lengyel és balkáni országok emigráns agrárpárti politikusai. A találkozó 

témája a földreform volt és a Közép-európai Manifesztum közzétételével és szignálásával 

végződött (Průcha et al. 2009, 41-50). 

 Szlovákia esetében a politikai helyzet jelentős mértékben más volt. Az ország formai-

lag önálló volt, és ha részben és csak korlátozottan, de ez mégis kifejezte a társadalom egy 

részének az óhaját.
31

 A háború utáni tervek először 1943-ban kezdek körvonalazódni, de 

akárcsak az ezt megelőző években, úgy ezután is az igazi törésvonal kommunista-

szociáldemokrata és a polgári-csehszlovakista körök között a szlovák-cseh államjogi viszony-

ra korlátozódtak. A balratolódás természetesen itt is megfigyelhető volt, de jóval kisebb mér-

tékben, mint a cseh társadalomban. A Demokrata Párt valamilyen középutas gazdaságpolitikát 

kívánt folytatni. A liberalizmust túlhaladottnak, ellenben a szocializmust megvalósíthatatlan-

nak tartotta. Az 1944. október 17-én egyesült SZLKP és a Szociáldemokrata Párt értelemsze-

rűen más állásponton volt, de a háború alatt még csak a Szovjetunióval való jó kapcsolatok 

kialakításáért szállt síkra, az állam- és gazdasági rendszer gyökeres átalakítása nem szerepelt a 

programjában. A kommunista párt a háború idején a legfontosabb céljának az önrendelkezé-

sen és az egyenlőségen alapuló cseh-szlovák kapcsolat elérését tartotta (Průcha et al. 2009, 

60; Lipták 1998, 228-241). 

 Magyarországon teljesen más volt a helyzet. A kommunista párt alig néhány ezer tag-

gal és szimpatizánssal rendelkezett, a társadalomra és a politikai eseményekre a háború alatt 

semmilyen befolyással sem volt.  
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 Az önálló Szlovákia elnöke a Jozef Tiso, uralkodó pártja pedig a Hlinka Szlovák Néppártja volt. A 

klerofasisztaként kategorizált ország német védnökség alatt állt, és hivatalosan üldözte mind a kommunista, 

mind pedig csehszlovakista eszméket. 
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A csehszlovák demokratikus hagyományok 

 

A két háború közötti Csehszlovákia egyik sajátossága volt, hogy egyedüliként a térség orszá-

gai közül mindvégig megmaradt parlamenti demokráciának, és kísérlet sem történt a diktatúra 

létrehozására. Ebből a szempontból Csehszlovákia még Ausztriát is megelőzte. Ennek volt 

köszönhető az, hogy közvetlenül a második világháború után egyedül itt volt lehetőség a há-

borút megelőző politikai rendszer visszaállítására, mindenütt másutt, így Magyarországon is, 

a régi kormányzatokat új erők váltották fel. 

A csehszlovák demokrácia egyik vívmánya volt az is, hogy a kommunista párt ebben 

az időszakban is teljesen legálisan működött, részt vehetett a választásokon és képviselői par-

lamentben szabadon felszólalhattak.
32

 Klement Gottwald, a CSKP 1945 és 1953 közötti főtit-

kára, Csehszlovákia kormányfője majd államelnöke, 1929-től a Nemzetgyűlés tagja volt. Ez-

zel szemben 1919 és 1945 között Magyarországon a kommunista párt teljes illegalitásban 

működött, és későbbi vezetője, Rákosi Mátyás, ezen időszak alatt 16 évet fegyházban töltött. 

Csehszlovákiában, a térségben egyedülállóan, már a 20-as évektől megismerhették a marxis-

ta-leninista tanokat. 

 A cseh társadalomban, ellentétben a magyarral, de más közép-európai nemzetekkel is, 

volt egy erős antiklerikális vonal. Ez a vallástalanság az 1919-ben létrejövő országban a vallá-

sos szlovák országrésszel is konfliktusokat okozott, 1945-48 után pedig ez az erős valláselle-

nesség számottevően segítette a kommunista ideológia térnyerését. 

 

A csehszlovák államosítás véghezvitelének okai 

 

A termelőeszközök állami vagy közösségi tulajdonba való vétele valamennyi szocialista or-

szágban végbement. Az ipar esetében az államosítás mértéke gyakorlatilag teljes volt, a me-

zőgazdaságban voltak bizonyos kivételek. Csehszlovákia azon államok közé tartozott, ahol az 

államosítást következetesen végrehajtották. A már tárgyalt okok miatt (az 1929-33-as gazda-

sági válság tapasztalatai, német megszállás, a kommunista párt népszerűsége) létezett egy 

további jelentős tényező, amely eredményeképpen a lakosság túlnyomó többsége egyetértett a 

tulajdoncserével, ugyanis annak szenvedő alanyai az állam ellenségének tartott nem szláv 

nemzetiségű lakosok voltak. A német vagyonvesztés valamennyi közép-európai országban 
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 Csehszlovákia Kommunista Pártja a két világháború között megtartott választásokon a következő eredménye-

ket érte el: 1925 – 13,7%; 1929 – 10,0%; 1935 – 10,0% (Krivý – Zemko 2008, 50, 64, 78). 
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végbement, ám a csehszlovák specifikum az volt, hogy ez teljes kitelepítéssel is együtt járt, és 

ennek támogatói és haszonélvezői a Csehszlovák állam és annak cseh és szlovák nemzetiségű 

lakosai voltak. Hasonlóval legfeljebb Lengyelországban lehetett találkozni. Minderről az 

1945. április 5-én elfogadott Kassai Kormányprogram rendelkezett. Ebben többek között az 

alábbiak voltak olvashatók: „…bebiztosítani és a nemzeti felügyelet számára azonnal átadni 

mindenféle vagyontárgyat, amelyek az ellenséges államok polgárainak tulajdonában vagy 

kezelésében vannak: az ellenséges államok polgárainak, főleg Németországénak és Magyar-

országénak; a Csehszlovák Köztársaság német és magyar polgárainak, akik elárulták a nemze-

tet és aktívan támogatták a német és magyar megszállókat; részvény- és egyéb társaságokat, 

amelyek a fentebb említett személyek három kategóriájának a kezelésében voltak” (Průcha 

1974, 270). 

Az ilyen célú és irányú vagyoncsere nem volt teljesen új a csehszlovák történelemben, 

mert hasonló okok motiválták az első világháború után végrehajtott földreformot is, ellenben 

az messze nem volt ilyen mértékű. A németekkel való leszámolás – teljes vagyonvesztés és 

kitelepítés – úgyszintén már a világháború alatt megjelent mind a hazai ellenállásban, mind 

pedig az emigráns kormány elképzeléseiben. Az utóbbiaknál ez már 1941-ben felmerült, az 

előbbiek részéről a gondolat 1943 májusában írásos formát is kapott (Průcha et al. 2009, 56, 

42) A korrektség kedvéért illendő megemlíteni, hogy Magyarország sem bánt humánusan 

német nemzetiségű lakosságával. A kitelepítés gyakran megalázó és embertelen körülmények 

között ment végbe (Romsics 2005, 304-305). 

 

A cseh és szlovák nemzeti ideológia, csehszlovák – orosz történelmi kapcsolatok  

 

A szocializmus csehszlovákiai meghonosításában nem csupán a társadalom jelentős része 

által elfogadott ideológia segített, hanem sokat számított az is, honnan érkezett ez az eszme-

rendszer. Csehszlovákia szláv ország volt – 1918 és 1946 között jelentős, később jóval keve-

sebb nem szláv lakossággal, amelyben megalakulásakor fontos szerepet játszott a nemzeti 

érzés. Az országot nemzetállami keretekben szervezték. Ennek gyökerei az előző évszázadba 

nyúlnak vissza. A 19. század második negyede óta a cseh, de legalább olyan mértékben a 

szlovák értelmiségi körök egyik vezéreszméje az össz-szláv testvériség gondolata volt. Széles 

rétegek tekintettek szimpátiával a cári birodalomra, és ez az érzés a korszakban liberálisnak 

tekinthető első köztársaság idején is megfigyelhető volt. A cári birodalomra a 19. századi 

szlovák nemzetébresztők mint a szlávok védőjére tekintettek, amit Szlovákiára is ki szerettek 
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volna terjeszteni. Hasonló volt a helyzet a világháború kitörése után is. „Az orosz behatolás 

szlovák területre a liberális értelmiség képviselői – korábbi hlasisták
33

 – is pozitívan fogadták, 

akik a háború előtt kritikával tekintettek a szlovák ruszofil konzervatívokra.” Ugyanígy sokan 

mások várták, „… hogy az orosz hadsereg mikor szabadítja fel a szlovákokat az idegen ura-

lom alól” (Hapák 1986, 421). 1945-47 folyamán a propagandájában a CSKP is erős nemzeti 

húrokat pengetett (Renner – Samson 1993, 25-26). A szláv orientáció, a hídszerep kelet és 

nyugat között a háború után egybevágott a szlovák középrétegek és az akkor Szlovákiában 

domináns pozíciót elfoglaló Demokrata Párt elképzelésével is (Lipták 1998, 271).  

A szláv nyelvcsaládhoz való tartozás önmagában egyáltalán nem jeleneti, hogy az 

adott állam jó kapcsolatokat alakít ki a Szovjetunióval, lásd Lengyelország esetét, de az is 

igaz, hogy a jó történelmi kapcsolatok máskor is segítettek az ország szovjetizálásában, mint 

például Bulgária esetében (Burakowski – Gubrynowicz – Ukielski 2014, 23-38; 382-383). 

Az elmondottak értelemszerűen nem jelentik azt, hogy a szovjet rendszer bevezetése 

zökkenőmentesen ment volna végbe, hogy nem alakultak ki komoly társadalmi feszültségek, 

ne lettek volna Csehszlovákiában másként gondolkodók, vagy hogy a doktriner gazdaságpoli-

tika árnyoldalait ne vették volna észre. A történeti hűség kedvéért azt is el kell mondani, hogy 

akkor, amikor a Vörös Hadsereg második alkalommal is, 1968 augusztusában Csehszlovákiá-

ba érkezet, az ország valamennyi polgára nagyon negatívan élte meg, az esemény megakadá-

lyozásában pedig sokan tevőlegesen vettek részt. A csehekben és szlovákokban meglévő 

ruszofil érzés miatt az oroszokra mint testvérekre tekintettek. Ez 1968 augusztusában pár óra 

alatt megszűnt (Pernes 2003, 291). 

A fentiekben természetesen messze nem merítettem ki a Csehszlovákiára jellemző 

specifikumok felsorolását. A Hans Renner és Ivo Samson szerzőpáros többek között megem-

líti (1992, 45), hogy semmilyen más állampárt részéről nem volt érezhető olyan értelmiségel-

lenesség, mint a CSKP esetében. Ez részben a kommunizmus ortodoxabb felfogásából is 

eredt, miszerint az értelmiség nem egy külön osztály, hanem réteg, amely vagy a tőkés osztály 

szolgálatába áll, vagy pedig haladó értelmiségivé válik. Kurt Rozsypal azt emeli ki (1999, 

26), hogy amíg a Szovjetunióban – és úgyszintén a térség többi országában – az akkumuláció 

forrása a mezőgazdaság, addig Csehszlovákiában az ipar volt. 

Az előbbiekben felsoroltak mellett volt néhány olyan jelenség is, amely a szocialista 

blokkon belül éppen ebben a két országban volt hasonló. Berend T. Iván szerint (1999, 259) 
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 Hlas [Hang] kulturális és politikai havilap. Szakolcán jelent meg 1892 és 1902 között. Kiadói és szerkesztői 

Vavro Šrobár és Pavol Blaho. A lap fiatal szlovák liberálisok fóruma is volt. 
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közvetlenül a háború után a kelet-közép-európai országok között ebben a kettőben jöhetett 

létre, noha csak pár röpke évre, többpárti parlamenti demokrácia. Kiemeli azt si, hogy a szo-

cializmus ideje alatt a keleti blokkon belül a családok életszínvonala e két helyen volt a leg-

magasabb. Első sorban a zöldség- és gyümölcs ellátás volt megfelelő, és a többi országhoz 

viszonyítva nem volt sorban állás. A családi költségvetésben az élelmiszerekre fordított ösz-

szeg itt volt a legalacsonyabb, fele-harmada az összkiadásoknak. Emellett megugrott a tartós 

fogyasztási cikkek vásárlása is. 

 

2.3. A magyar gazdaság és társadalom jellegzetességei 

 

A következőkben azokat a magyar sajátságokat, tényeket és történéseket vázolom fel, ame-

lyek véleményem szerint elengedhetetlenek a disszertáció tárgyának a jobb megértéséhez, 

továbbá felsorolom azokat az egyedi jelenségeket, amelyekben a magyar gazdaság és társada-

lom leginkább különbözött a kommunista Csehszlovákiától. 

 

A gazdaságpolitika ciklikussága  

 

A magyar gazdaságpolitika Csehszlovákiától leginkább elütő jellegzetessége, amely a magyar 

gazdaságirányításnak máig sajátja maradt, a „húzd meg – ereszd meg” politikája. Ez a kifeje-

zés azt jelenti, hogy egy gazdasági rendszeren belül időről időre jelentősen megváltoznak a 

preferenciák, amik aztán komoly gazdaságpolitikai változásokhoz vezettek. A ciklikusság 

mögött több ok húzódik, amelynek kiterjedt és máig bővülő irodalma van, de jelenség a min-

denkori aktuálpolitikában is megjelent, és 80-as évek folyamán a társadalom széles rétegei is 

foglalkozni kezdtek vele. A szakirodalom (Ungvárszki 1989, 9) az alábbi töréspontokat sorol-

ja fel: 1953, 1958-59, 1966-67, 1971-72, 1979 és 1985. Az irányváltások két „ellentétes pó-

lus”, a megújító irányzat és a doktriner irányzat harcaihoz kapcsolhatók. Az évszámok fele 

nehézipari iparosító hullámok, másik fele pedig reformtörekvések időszakának a kezdetét 

jelzik, amikor is a mezőgazdaság és a fogyasztási javak kerültek előtérbe. Az előbbiek az 

1948-53, az 1959-65 és az 1972-78-a szakaszokat jellemzik, a köztük lévő időszakokban a 

reformerők megerősödésének voltunk a tanúi. A magyar gazdaságpolitika ezen sajátosságá-

nak a megértéséhez ismét csak Ungvárszki Ágneshez (1989, 19-20) fordulok: 

„A struktúraalakítás szinte teljes egészében közvetlen központi döntésekre alapozott 

módja, a kiemelésekre, különböző fejlesztési programokra hozott határozatok sokasága min-
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dig egy offenzív struktúrapolitika látszatát kelti. A döntések és a tényleges folyamatok részle-

tesebb vizsgálatából azonban más kép bontakozik ki. Egyrészt, a döntések tekintélyes részét 

olyan, a megelőző időszakok fejlesztési irányából következő strukturális feszültségek kény-

szerítették ki, amelyeknek a mérséklése halaszthatatlanná vált. Másrészt, a fejlesztési prioritá-

sok – részben a kényszerű változtatások, részben azonban az autonóm döntések következmé-

nyeként – olyan gyakran változtak, hogy az gyakorlatilag lehetetlenné tette a fejlesztési elkép-

zelések véghezvitelét. Az újabb és újabb strukturális irányváltozások, »programok«, »kieme-

lések« oly mértékben terhelték – rendszerint túlterhelték – a rendelkezésre álló fejlesztési (el-

sősorban beruházási) forrásokat, hogy a programok vagy maguktól elakadtak, vagy végrehaj-

tásuk lelassult, »túlszaladt rajtuk az idő«, és ezért le kellett őket állítani.” Ahogy mások is 

írják (Szamuely – Csaba 1997, 38) „… a gazdasági reformok kérdése úgyszólván állandóan 

napirenden volt a Kádár-rendszer három évtizede alatt.” 

Ezzel szemben a csehszlovák gazdaságban sokkal kevesebb ilyen törés volt. A legre-

levánsabb szakirodalom (Průcha et al. 2009, 21) csupán csak két gazdasági reformidőszakot 

sorol fel, mégpedig 1957 és 1960 közöttit, amelynek kicsengése 1962-ig tartott, majd 1964 és 

1968 között véghezvitt kísérletet, amely 1969 áprilisában zárult le. Mindezekkel a disszertá-

ció további részeiben bővebben fogok foglalkozni. 

 

A magyar kisvállalkozások a szocializmus időszaka alatt 

 

A magyarországi kommunizmus egyik jellemzője, amelyben nagymértékben eltért északi 

szomszédjáétól, hogy az ország politikai vezetése a rendszer fennállásának szinte egész ideje 

alatt kisebb nagyobb mértékben mindvégig tolerálta, de legalább megtűrte a magánvállalko-

zást, kisipari tevékenységet és a háztáji gazdálkodást. Az 50-es években a magángazdaságra 

mint szükséges rosszra tekintettek, amely segít kezelni a hiánygazdaság problémáit, a 70-es és 

80-as években viszont mint már a jólétet növelő tényezőre. A kisvállalkozások tiltása, tűrése 

majd támogatása egyben jól tükrözi a kommunista rendszer felbomlásának a fázisait is. Ezzel 

a jelenséggel már egy korábban készített tanulmányomban is foglalkoztam (Horbulák 2011), 

most levéltári dokumentumok alapján kísérlem meg pontosítani a helyzetet. 

 Csehszlovákiában gyökeresen más viszonyok uralkodtak. Az ország vezetése 1948 

februárja után korán feladta azt az elképzelést, hogy hagyják együtt fejlődni és versenyeztetni 

a szocialista, illetve a kistermelői magánszektort.  
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Az eladósodás 

 

A következő említésre méltó tényező a magyar eladósodás folyamata. Ebben a mutatóban 

Magyarország nem csak északi szomszédját múlta felül jelentősen, hanem az egész szocialista 

blokkon belül sikerült kivívnia a kétes értékű elsőséget. Igaz, hogy Lengyelország a 80-as 

években nagyon hasonló helyzetbe került, de itt nem részletezhető okok miatt a problémát 

idővel sokkal hatékonyabban sikerült menedzselnie. A túlzott hitelfelvétel Magyarországon 

már az 50-es években jelen volt, de igazán komoly problémává csak a 70-es és 80-as évekre 

vált. Ekkor indult el Csehszlovákia eladósodása is. A pártvezetés azonban felismerte ennek 

veszélyeit, és lépéseket tett csökkentésének az irányába. Ez a teher Magyarország számára 

aztán csak a rendszerváltozás után okozott óriási gondokat, amely napjaink magyar gazdaság-

politikájának egyik legfontosabb befolyásoló tényezője maradt. A két ország eladósodást az 

alábbi grafikon szemlélteti: 

 

2.2. grafikon: Csehszlovákia és Magyarország bruttó eladósodottsága [Mrd. dollár] 

 
Forrás: Janos 2003, 304 o. 

 

Nyugati kapcsolatok 

 

A külföldi kapcsolatok megléte a Kádár-rendszer egyik legitimációját jelentették. A forrada-

lom utáni első években még a szocialista blokkon belül is bizonyítani kellett, hogy törvénye-

sen jutott hatalomra. A rendszerre jellemző relatív belső nyitottság mellett csakhamar megje-

lent a külföld felé irányuló nyitottság, és nem csupán a szocialista országok, hanem előbb a 

környező tőkés, a távolabbi el nem kötelezett, de csakhamar a szabad világ vezető államai felé 

is. Sor került magyar-osztrák, magyar-finn, később pedig a magyar-NSZK kapcsolatok felvé-

telére. Az ENSZ-szel a viszonyt 1963-ban sikerült rendezni. A harmadik világ felé nyitás már 
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1957-ben elkezdődött. Az Egyesült Államokkal 1968-ban emelték a kapcsolatokat nagyköveti 

szintre. 

A magyar gazdaságpolitika további specifikuma a nyugati gazdasági kapcsolatok bő-

vítése. Ezek között ki kell emelni az IMF tagságot. Tény, hogy a keleti blokk országai közül 

nem Magyarország volt az első, mivel Bulgária, Románia és Lengyelország is foglalkozott 

a belépés gondolatával, Románia pedig előttünk vált taggá, Csehszlovákia, Jugoszlávia mel-

lett, az alapító tagok közé tartozott, de mivel az intézmény számára a felfüggesztette a statisz-

tikai adatok szolgáltatását, tagsága 1954-ben megszűnt.  

A külföld felé irányuló kapcsolatok ápolása, ha nem is nyugatra, hanem a szocialista 

országok felé, a magyarországi szabad légkör egyik legnépszerűbb vívmánya volt. 1960-tól 

éppen Csehszlovákia és Lengyelország voltak azok, ahová relatíve szabadon el lehetett láto-

gatni. Nem sokára aztán Bulgáriába, az NDK-ba, Romániába és a Szovjetunióba is szabad 

volt turistaútra menni, bár az utóbbiba csak engedéllyel és szervezetten. De a szabadság még 

ettől is nagyobb volt, ugyanis turisztikai céllal háromévente, rokonlátogatásra kétévente még 

nyugatra is lehetett utazni (Romsics 2006, 424). Ezt a szabad légkört a nyugati világ politiku-

sai és értelmisége érzékelte és értékelte.  

Az igazsághoz tartozik, hogy a keleti blokk különutas országa a 60-as évek második 

felétől Románia lett. Nicolae Cauṣescu a 60-as és 70-es évek fordulóján példátlan népszerű-

ségre tett szert a nyugati világ vezetői körében, Charles de Gaulle-lal és Richard Nixonnal 

szívélyes viszonyt alakított ki, és kapcsolatait a 80-as évekig meg tudta őrizni. A román és 

magyar nyitottság közti jelentős különbségeket, és hogy Románia esetében nincs szó semmi-

féle demokratizálódásról, a nyugat legfeljebb csak a rendszerváltozás környékén tudatosította. 

 

Közélet, kultúra, rendszerkritika 

 

A rendszerkritikával Magyarországon egészen korán az irodalomban lehetett találkozni, már 

az 50-es évektől. Talán azért, mert a nehéz sors a művészetben termékenyítőleg hat. Olyan 

művek születtek, mint Illyés Gyula Egy mondat zsarnokságról című verse. A csalódottság és 

a kiszolgáltatottság érzése a kor számos irodalmáránál megjelent. A 60-as évek elején aztán 

megtörtént a „nagy alku”, az íróknak a politizálásról való lemondásért a hatalom hajlandó volt 

teljes magánéleti és szociális biztonságot kínálni. Mindez persze távolról sem jelentette azt, 

hogy nem születtek volna nagy alkotások. Ez érvényes volt a művészet minden területére 

(Kósa 2006, 634-640). 
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A sok egyéb magyar sajátosság közül meg kell említeni a leginkább Magyarországra 

jellemző szabad légkört. Ezt a tényezőt szintén sokféleképpen lehet leírni, jellemezni. Talán a 

leggyakrabban idézett specifikum az ún. „három T”, amely a tiltás – tűrés – támogatás hár-

masságára utal, s amelyet Aczél György neve fémjelez. További „magyar specifikumnak” 

tekinthető a mérsékelt módon engedélyezett rendszerkritika. Mindez számos egyéb tényező-

vel együtt oda vezetett, hogy a magyar köztudatban a Kádár-kori Magyarországot „a legvidá-

mabb barakk” jelzővel szokták emlegetni. Ennek a szabadságnak számos összetevője volt. A 

nyugati eszmék – sajtó, könyvek, napi hírek – begyűrűzése, a marxizmus kritikája, az angol-

szász könnyűzene hallgatása mind-mind ezek közé tartozott. A Kádár-rendszer kultúrája, mű-

velődése és szórakozási lehetőségei lényegesen sokszínűbbek voltak, mint a kor Csehszlová-

kiájában. 

Annak ellenére, hogy a szó szoros értelmében ez nem minősül rendszerkritikának, de 

mégis jelentős befolyással volt a szocialista rendszer elerodálódására. A 60-as, de főleg a 70-

es és 80-as években nagyszámú kutatást végeztek a társadalom állapotának a felméréséről. 

Ezek a kutatások sok egyéb más mellett képet adtak az alkoholizmusban vagy a lelki betegsé-

gekben szenvedők arányáról, vizsgálták az öngyilkosságokat és az egyéb deviáns viselkedési 

formák okait, a cigányság helyzetét, felállították a rendszer társadalmi piramisát, rámutattak a 

regionális különbségekre, a folyamatosan jelenlevő szegénységre. Itt lehetne még említeni a 

szociográfiai munkákat, melyek minőségét a magyar hagyományok is garantálták. Ilyen mér-

tékű szembenézés a társadalmi problémákkal Csehszlovákiában nem létezett, hasonlóval leg-

feljebb a szlovákiai magyar írók foglalkoztak. 

A magyar „ellenállás” és rendszerkritika egyik jellemzője a humor volt. A 60-as évek-

től kezdve azonban a politikai és gazdasági problémák szóvá tétele a kabaréban és szatirikus 

lapokban, mint Ludas Matyi vagy a Ludas Magazin, mindennapossá vált. Hofi Géza előadásai 

párját ritkítóan szókimondóak voltak már a 70-es években is. Ilyen műfajú kritika legfeljebb 

csak Lengyelországban fordult elő (Burakowski – Gubrynowicz – Ukielski 2014, 18).
34

 

Arról értelemszerűen nincs szó, hogy Csehszlovákiában ne lett volna humor vagy sza-

tíra, de ott a rendszerkritika összehasonlíthatatlanul gyengébb volt, mint Magyarországon. 

                                                           
34

 A csehszlovák-magyar politikai kapcsolatokban esetenként még a szatíra problémája is felmerült. A Csehszlo-

vák nagykövet Komócsin Zoltánnál tett látogatása alkalmával szóba került a televízió szilveszteri programja. 

Komócsin szóvá tette, hogy a műsorban megsértették a kormány elnökét és KB titkárát, Nyers Rezsőt, amikor 

„alacsony fokú Nyers tej” kifejezés használták, amit a szlovák nyelvű szöveg is szó szerint közöl. „De más meg-

jegyzések [is elhangzottak, hogy] a programban is nem megfelelő módon »küzdöttek« a magyar-szovjet barátsá-

gért.” ÚV KSČ Gustáv Husák 1945-1989, 390 sz. doboz. A CSSZSZK és az MNK kapcsolatai, 1180, CSNL. 

Látogatás Komócsinnál 1973. február 2-án az MSZMP KB székházában 
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Csehszlovákiában a Dikobraz nevű szatirikus hetilap 1945 és 1990 között jelent meg. A lap 

„eleinte mint pártokon felül álló folyóirat képét mutatta, ám hamar a kommunista ideák szó-

csövévé vált, és mint az CSKP KB ideológiai osztályának az orgánuma működött majdnem 

megjelenése végéig. A szatírát és a humort nemsokára mosolytalan és erőszakos agitáció, 

továbbá a legdurvább propaganda váltotta fel” (Pernes 2004, 8). A lap csak rövid ideig volt 

valóban kritikus, a megjelenése után néhány évig, majd 1968 tavaszán. A normalizáció idején 

azért valamelyest mégis foglalkozott a gazdasági és szociális helyzettel, az értelmetlen terv-

gazdálkodással, vagy a munkamorállal, de a „kritika annyira fogatlan volt, hogy probléma 

nélkül átment a cenzúrán” (2004, 201). A korszakban a Dikobraz oldalain többek között a 

fogyasztói gondolkodást is kipellengérezte (2004, 174-176), ami akkor Magyarországon már 

kormánypolitikai tényező volt. 

 

Magyarország a csehszlovák szakirodalomban 

 

Legvégül érdemes néhány mondatot szentelni annak is, hogy miként látják a korszakot a má-

sik oldal szakértői. Magyarországgal meglehetősen kevesen foglalkoznak, így, nem csupán a 

helyhiány okán, mindössze egy kiadványt ismertetek. 

 Magyarország második világháború utáni társadalom- illetve gazdaságtörténetének 

hosszabb lélegzetű tudományos szintű összefoglalásával Csehországban csak egy szerző pró-

bálkozott. Eva Irmanová a szocializmus időszakának neves szakértője, akinek írásai Nyugat-

Európában is megjelennek, egy közel 200 oldalas könyvben ír Magyarországról A kádáriz-

mus: egy illúzió keletkezése és bukása (Kádárismus: vznik a pád jedné iluze) címmel. Az 

1998-ban megjelent könyv kiegyensúlyozott munka, melyben a Kádár-rendszer minden fon-

tosabb eseményéről tájékoztat. Irmanová munkáját a következő módon tudnám összefoglalni: 

 A szerző szerint a kádárizmus a 60-80-as években egyfajta harmadikutas megoldás 

volt, amely Kádárral született, és 1989-ben Kádárral halt is meg. Érdekes, hogy a főtitkár
35

 

nevével fémjelzett korszak kezdetét 1966-ra teszi. Az 1956-os forradalom eltiprása azt jelen-

tette, hogy a szocializmus megreformálása lehetetlen, a szocializmus és a demokrácia kizárják 

egymás, csak a szovjet szocializmus létezett. Ezt bizonyították egyébként 1968-as események 

is. Mindezek ellenére a 60-70-es évek a kádárizmus aranykorszakát jelentették. A gazdasági 

helyzet Magyarországon 1973-tól kezdett romlani, aminek első sorban külső tényező, az olaj-

válság volt az oka. Ez a gazdasági helyzet általános hanyatlásához vezetett, ami viszont elin-

                                                           
35

 Helyesen első titkár. 
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dította az eladósodást. Mindezek az események 1978-tól kiváltották a reformok újrakezdését. 

A nehézségek ellenére a 60-as évektől a rendszer mozgástere nőtt, és sikerült bizonyos ered-

ményeket elérnie. A 70-es évekre jellemző például a mezőgazdaság felfutása. A Kádár-

rendszer sajátosságai közé tartozott a relatív jólinformáltság, az alkotói szabadság vagy a 

nyugati nyitás. 

 A rendszer szétesése a 80-as években is a gazdasági problémák sokasodásával kezdő-

dött. A helyzet leírására nem is válság, hanem inkább stagnálás a megfelelő kifejezés, majd 

később a mégis megjelenő gazdasági krízis egyszerre politikai krízissé változott. Irmanová 

Hankiss Elemérre hivatkozik, aki az „értékrendszer széteséséről“ beszélt. Persze ezekre a je-

lekre mások is rámutattak, mint Bauer Tamás vagy Bihari Mihály.  

A teljes összeomlás 1985-től kezdődik meg. Növekszik a külkereskedelmi hiány, ami 

az újraelosztás növekedéséhez vezet. A nagyvállalati irányítási rendszer szintén válságba jut. 

Az átalakulás 1986/87 fordulóján következik be, amikor meghirdetik a Fordulat és reform 

nevű programot. Ekkor születik meg Bihari Mihály programja is. A rendszer végét Irmanová 

akkora helyezi, amikor 1987 júniusában a Beszélőben nyíltan leírják, hogy „Kádárnak mennie 

kell“. 

A szerző Csehszlovákia és Magyarország kapcsolatáról keveset ír. Ezek közé tartozik 

az a mondata, miszerint „Nem véletlen, hogy Alexander Dubček a magyar 

reformkommunisták körében nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendett, és hogy 

a nézeteit továbbra is aktuálisnak tartották” (1998, 140).  
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3. Az átmenet időszaka 

 

A második világháború Csehszlovákia és Magyarország gazdasági, politikai és társadalmi 

viszonyait mélyrehatóan változtatta meg. Annak ellenére, hogy a két ország az ellentétes olda-

lon állt, a háború mindkettő számára óriási emberi és anyagi veszteségeket okozott. Ez alap-

vetően befolyásolta a lakosság politikai nézeteit és érzelemvilágát. 

A veszteségek összegzésekor Csehszlovákiában számba vették a vagyontárgyakban 

keletkezett károkat beleértve a szokásosnál lényegesen magasabb amortizációt, a megszállás-

ból adódó károkat, a háborús kiadásokat, a meghurcoltak és elhunytak hozzátartozóinak kárta-

lanítását, a háborús rokkantak hozzátartozóinak kártalanítását, a Németországba hurcolt kény-

szermunkások kártalanítását, az elmaradt hasznot és egyéb további tételeket. Az 1945 végén 

Párizsban összeült jóvátételi konferencia a károkba beleszámolta még Csehszlovákia 1933-tól 

kifizetett hadi kiadásait is. Az ország jogot formált a birodalmi Németország vagyonának 3%-

ra. A jóvátételbe nem vették be a kitelepített németek vagyonát, mivel azt amúgy is csehszlo-

vák vagyonnak tekintettek. Az 1945. szeptember 29-én kelt hivatalos memorandumban a 

közvetlen károkat Csehszlovákia 11,6 milliárd dollárban állapította meg. A közvetett, jogilag 

nem igénylehető károk mértékét 5,98 milliárd dollárra becsülte. 

A brüsszeli székhelyű Szövetségközi Jóvátételi Ügynökség összesen tíz alkalommal 

majd még egy rendkívüli alkalommal hirdette meg a német vagyon felosztását. Az ebbe a 

körbe került üzemek közül Csehszlovákia 59-et vett át 11,2 millió RM értékben. Köztük sok 

értékes vállalat is volt, mint a Waldrich nehézszerszámgép-gyár, amely segítségével Cseh-

szlovákia ebben az iparágban teljesen önellátóvá vált, de áthoztak két BMW üzemet is. Az 

összes megítélt jóvátétel összege 14,6 millió dollár, azaz 727 millió korona volt. Ebből Szlo-

vákia 3 millió dollárral részesült. A jóvátétel és kárpótlás keretében Csehszlovákia 91 382 668 

dollár (4 569 133 400 korona) értékben jutott hozzá anyagokhoz és gépekhez, ami a megálla-

pított kár 0,57%-a volt (Hallon – Sabol – Falisová 2011, 132-138). 

Az öt és fél évig tartó harcok során Magyarország 1944-es becsült nemzeti vagyoná-

nak 40%-a semmisült meg, ami magasabb volt, mint az 1938-as nemzeti jövedelem ötszöröse. 

A háborús károk 16,8%-a a mezőgazdaságban, 0,3%-a a bányászatban és a kohászatban, 

9,3%-a a gyáriparban, 16,8%-a a közlekedésben, 8,4%-a a lakóházakban és 48,4%-a pedig 

egyéb javakban keletkezett. Ez utóbbi kategóriába tartozik a lakosság egyéb ingó vagyona. A 

háború következtében az 1945/46-os nemzeti jövedelem az 1938/39-es szint 48,8%-ra esett 

vissza. A nemzeti jövedelem csökkenése az egyes ágazatokban a következő mértékű volt: 
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mezőgazdaság – 42,2%, bányászat – 49,1%, gyáripar – 40,0%, kézműipar – 60,0%, kereske-

delem – 35,6%, lakáshasználat – 30,0%, egyebek 48,9%. A felsoroltak mellett az országnak 

további terheket is el kellett viselnie, amelyek ugyan a háború után, de mégis annak követ-

kezményeként keletkeztek. Többek között a Szovjetunió javára le kellett mondania Németor-

szág felé irányuló 280 millió dolláros követeléséről, vagy az oda irányuló 30 millió dolláros 

tartozását szintén a Szovjetuniónak kellett törlesztenie (Csikós-Nagy 1996, 108-110).
36

 

Ha Magyarország teljes háborús veszteségét vesszük számba, pénzben kifejezve 33,4 

milliárd pengő lehetett. Ebből a háborús kár 22 milliárd pengő, a többi a jóvátétel teljes ösz-

szege. Ez utóbbi dollárban mintegy 1-2 milliárdra becsülhető (Honvári 2005, 109). 

 

3.1. Államosítások, földreform és kötött gazdálkodás 

 

Ahogy arra korábban utaltam, a vagyonátrendeződés óhaja Csehszlovákiában már a háború 

befejezése előtt általánossá vált, és azt a lakosság jelentős része is támogatta, és nem csupán a 

baloldali pártok szimpatizánsai. Habár a társadalmat erős baloldaliság hatotta át, ennek ellené-

re teljes államosításról közvetlenül a háború után még nem volt szó. Az akkori elképzelések 

szerint a gazdaság a kis- és középvállalatokon, illetve a szövetkezeteken alapult volna. A ka-

pitalista vállalkozást „össztársadalmi érdek alá kellett volna vonni, amit az államnak kellett 

volna vezetni és irányítani” (Průcha 1974, 271). Az állami szerepvállalás növekedésének 

azonban nem csak politikai, hanem gazdaságtudományi gyökerei is voltak. A keynesiánus 

gazdaságpolitikai gondolatok Csehszlovákiában már háború előtt megjelentek, és a legjelen-

tősebb népszerűsítői J. Macek, K. Maiwald, J. Nebesář, J. Nečas és T. Pistorius voltak 

(Průcha et al. 2009, 35), ezzel szemben Magyarországon az állam szerepének kisebb növeke-

dését a világválság, jelentősebben pedig a hadi helyzet alakulása kényszerítette ki.
37

 

A vagyonelkobzás Csehszlovákiában 1945 tavaszán indult meg. Az ellenségek és áru-

lók vagyonát az 1945. május 19-én született elnöki dekrétum alapján kezdték kisajátítani. Au-

gusztus végéig 9045 vállalatot 923 486 dolgozóval és 2 946 395 ha földterületet helyeztek 

állami ellenőrzés alá. A Nemzeti Felügyeletek a vagyonnal háromféleképpen rendelkeztek, 

államosították, szövetkezeti tulajdonná alakították vagy reprivatizálták őket. Az első csoport-

ba nagyvállalatok, bányák, bankok, biztosítók, illetve a filmgyártás és filmforgalmazás került. 

A cukorgyárakat, kisebb vállalatokat, műhelyeket, vendéglőket, kiskereskedéseket és a mező-
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gazdasági egységek nagy részét a második csoportba sorolták. A harmadik csoport tételeit 

cseh és szlovák igénylők között osztották fel (Průcha 1974, 273, 278). 

A valódi állami kézbe való vételre néhány hónap múlva, október 24-én került sor. A 

dekrétum alapján az állam az 500 főt meghaladó, bizonyos esetekben a 150 főt foglalkoztató 

vállalatokat vette át. A különleges jelentőségű szektorokat (bányák, erőművek, gázművek, 

vasművek, acélművek, hengermalmok, fegyvergyárak, bizonyos vegyi művek, cementgyárak, 

cukorgyárak, szeszfőzdék, részvénytársasági pénzintézetek), hacsak nem voltak szövetkezeti 

tulajdonban, teljes egészében államosították. Az intézkedés 3000 üzemre terjedt ki. Az álla-

mosításnál nem voltak tekintettel az esetleges külföldi résztulajdonlásra (Průcha 1974, 282-

286).
38

 

 Annak ellenére, hogy az első békeévben Magyarországon sem merült fel a kollektív 

gazdálkodási formára vagy egypárti diktatúrára való áttérés, a közhangulat itt is radikális tu-

lajdonváltozást óhajtott. Ez egyértelműen a földreform esetében valósult meg. Már 1945 már-

ciusában elfogadták a legradikálisabb javaslatot, amelynek értelmében a 100 (gyümölcsösök 

esetében 20, erdőknél 10) holdat meghaladó birtokokat elvették, és a termőföldet felosztották. 

Az 1000 holdat meghaladó birtokot teljes mértékben kisajátították, de esetenként ez történt a 

kisebb birtokokkal is. A legelők, erdők, halastavak osztatlan állami, községi vagy szövetkeze-

ti tulajdonba mentek át. A kisebb talajművelő gépeket az igénylők között szintén felosztották, 

a nagyobb értékű gépeket, üzemeket, kúriákat stb. a szövetkezetek használatába utalták. 

  A további ágazatokra fokozatosan került sor. Először a stratégiai szektorok kerültek 

állami kézbe, úgymint a szénbányászat, a legnagyobb vasművek és fémgyárak, nagyobb vil-

lamos erőművek (1946), majd a bankok, az alumínium- és a bauxitipar (1947). Habár a tulaj-

donosokat ekkor még hivatalosan kártalanítani kellett volna, a gyakorlatban erre már nem 

került sor (Honvári 2005, 114-120, 133-137). 

 Az állam térnyerése Csehszlovákiában két-három évvel azelőtt megindult, mielőtt vég-

leg eldőlt volna, hogy az ország a szocializmus útjára lép. Az 1946-os májusi választások után 

megalakult Nemzetgyűlés júliusban elfogadta az Építő Programot (Budovateľský plán), 

amely a CSKP programjának döntő részét is tartalmazta. Az új kormány gazdaságpolitikájá-

ban szerepelt egy kétéves terv kidolgozása az 1947-48-as esztendőkre. A gazdaságpolitika 

ekkor az ország újjáépítésére, Szlovákia iparosítására, a földreform folytatására, nemzeti tár-

sadalombiztosítás létrehozására és nagykereskedelem visszaszorítására összpontosított, de 

még a magángazdálkodás fenntartása mellett. 

                                                           
38

 A csehszlovák államosításokról lásd bővebben Lhota (1987). 



52 

 

A kétéves terv, amely elfogadására 1946. október 25-én került sor, az Építő Program 

elképzeléseire alapozódott. Fő kidolgozója a CSKP KB Nemzetgazdasági Bizottságának el-

nöke, Ludvík Frejka volt. A terv továbbra is egy vegyes gazdaság kialakítást célozta meg, és 

legfőbb törekvése az 1937-es életszínvonal elérése, majd túlszárnyalása volt. A kétéves terv 

egyik fő hozadéka a tervgazdálkodás bevezetése volt. Ez akkor még szintén nem jelentette 

óhatatlanul a szocializmus eljövetelét, hiszen ez akkor összeurópai tendencia volt. Csehszlo-

vákiában ennek első lépése a Gazdasági Tanács (Hospodářska rada) felállítása volt 1945 au-

gusztusában. A tényleges döntés azonban a kormányelnökég mellett működő Gazdasági Ta-

nács Főtitkárságának (Generální sekretariát Hospodářské rady) kezében összpontosult. A 

kormány tanácsadó szerve az Állami Tervhivatal (Státní úřad plánovací, SÚP) lett. Ennek 

szlovákiai megfelelője az Állami Statisztikai és Tervhivatal (Štátny plánovací a štatistický 

úrad) volt. A következő évben alakították meg a Központi Tervbizottságot (Ústřední 

plánovací komise). Ennek, illetve a Gazdasági Tanács Főtitkárságának a vezető tisztségviselő-

jévé Eduard Outratát választották (Průcha et al. 2009, 149-159). 

A társadalmi légkör változása 1947 folyamán indult meg. A politikai polarizáció fel-

erősödésével kiéleződtek a viták a gazdaság további fejlődésének az irányáról is. A felzárkó-

zás megtorpant, ami leginkább a mezőgazdasági termelés visszaesésében mutatkozott meg, de 

lakosság életszínvonalának az emelkedése is lassult, az infláció gyorsult, újraéledt a feketepi-

ac. Kétségtelen tény, hogy visszarendeződésben komoly szerepet játszottak a külpolitikai té-

nyezők, legfőképpen a nagyhatalmi ellentétek kiéleződése. Az, hogy a csehszlovák lakosság 

jelentős mértékben a keleti orientáció felé fordult, nagy szerepe volt a német revansizmustól 

való félelmének. Ekkor már az Egyesült Államok is egyre növekvő gyanakvással tekintett 

Csehszlovákiára, és a gazdasági együttműködésnek kezdett gátat emelni. Az USA 1946 

szeptemberében felfüggesztette a nemrég jóváhagyott hitel folyósítását, és nem újította meg a 

háború előtt megkötött gazdasági egyezményt sem. Októberben megtagadta a segélyek folyó-

sítását, és a következő év februárjában nem támogatta Csehszlovákia hitelkérelmét a Világ-

bank felé. 1947-ben, szintén az USA nyomására, radikálisan csökkent a német jóvátétel fo-

lyósítása, az aranytartalék visszaszolgáltatását pedig akadályozták.
39

 

Az igazi törést Csehszlovákia külgazdasági orientációjában azonban a Marshall-

segélyből való kimaradás jelentette.
40

 A kormány július 4-én részvétel mellett döntött, de ezt 

10-én szovjet befolyásra megváltoztatta. A döntéssel, noha korábban más véleményen volt, 
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Beneš is egyetértett. A katasztrofális termés miatt azonban Csehszlovákia külső segítségre 

szorult. Az ország a Szovjetunióhoz fordult, amely hajlandó volt segíteni, és 600 ezer tonna 

gabonát szállítani. Ez tovább növelte a CSKP népszerűségét, és egyben csökkentette a nyu-

gatba vetett bizalmat (Průcha et al. 2009, 165-174, 183-184). Csehszlovákia számára ezután 

már nem volt visszaút, végleg a szovjet táborba sodródott. Az ősz folyamán felerősödő politi-

kai válságot a CSKP és a SZLKP még inkább gerjesztette, ami aztán az 1948. februári esemé-

nyekhez vezetett. 

A háború utáni Magyarországon szintén nem kerülhetett sor egy többé-kevésbé műkö-

dőképes piacgazdálkodás kialakítására. Ennek ekkor még nem politikai, hanem objektív okai 

voltak. A hiperinfláció 1946 nyaráig megakadályozta az ország rendbetételét és megnehezítet-

te a károk helyreállítását. A meglévő javak hatékonyabb elosztása miatt az ország vezetése 

egyetértésre jutott, hogy kötött gazdálkodási formát kell folytatni. Ez azt jelentette, hogy az 

árakat és a béreket, a termelést és annak elosztását szabályozzák, ellenben a tulajdonviszony-

ok érdemben nem változnak. A józanul gondolkodó politikusok és közgazdászok szerint 

szükség volt a gazdaságirányítás központosítására. 

Az Országos Gazdasági Tanács megalakítására 1945 márciusában került sor. Két hó-

nap múlva állították fel az Újjáépítési Minisztériumot, majd november folyamán hívták életre 

a Gazdasági Főtanácsot. A valutareform keretében az év nyarán megszervezték az Anyag- és 

Árhivatalt, 1947 júniusában pedig az Országos Tervhivatalt (OT), amely tulajdonképpen az 

Anyag- és Árhivatal utódszerve volt, és amelyet aztán 1948 tavaszán megszüntettek. Vezetése 

ugyan szociáldemokrata kézben volt, de a főtitkári poszton a tényleges hatalmat a szociálde-

mokrata és kommunista párt egyesülésével létrejött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) birtokol-

ta. 

A tervgazdálkodás gondolata Magyarországon is teret nyert. Ennek általános irányel-

veit az OT dolgozta ki. Elfogadásával a Függetlenségi Frontba tömörülő koalíciós pártok va-

lamennyien egyetértettek. Célja, akárcsak Csehszlovákiában az volt, hogy a gazdaság telje-

sítménye érje el (mezőgazdaság), sőt teljesítse túl (gyáripari termelés) az utolsó békeév telje-

sítményét. Kidolgozását már 1945 nyarán megkezdték, befejezésére 1947 márciusában került 

sor. Ekkorra azonban már Magyarországon is megváltozott a politikai helyzet. A magyar 

kormány is úgy döntött, hogy a Marshall-tervben nem vesz részt (Pető – Szakács 1985, 62-76, 

83). 
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3.2. A gazdaságok szovjetizálása 

 

A 20. század folyamán a csehszlovák és magyar történelem sohasem alakult annyira hasonló-

an, mint a 40-es évek végén és az 50-es évek első harmadában. 1948 második felében a két 

ország politikailag és gazdaságilag betagozódott az akkor már teljesen egységes kelet-közép-

európai térbe. Mindkét országban gyakorlatilag azonos események mentek végbe. A Mar-

shall-segélyből egyikük sem részesült. Mindenhol elindult a tervgazdálkodás, amely sok 

egyéb mellett az erőltetett iparosítást jelentette. A társadalmi-gazdasági változások legfonto-

sabb eleme a magánszektor jelentős visszaszorulása, csaknem teljes eltűnése és az egypárti 

baloldali diktatúra kialakítása volt. 

A gazdaság szovjetizálásának talán legfontosabb jellemzője a gazdaságirányítás meg-

változása, továbbá a gazdaság intézményrendszerének az átalakítása volt. 1948 folyamán Ma-

gyarország bevezette az egyszintű bankrendszert, és hitelnyújtásban a gazdasági ésszerűség 

immár nem játszott szerepet. A Magyar Nemzeti Bank szerepe módosult. Az ún. egyszámla 

rendszeren tartotta nyilván a cégek valamennyi pénzmozgását. Az egyes funkciókra MNB 

köré külön pénzintézeteket szerveztek. Hasonló módon történt meg a vállalatirányítás átszer-

vezése is. A vezetést centralizálták, miközben az irányítás fokozatai többlépcsőssé váltak. 

Megemelkedett a minisztériumok, például az ipari minisztériumok száma 1952-re elérte a 8-

at. Az irányítás középső fokává 1948-tól az iparigazgatóságok váltak. Belőlük kezdetben 29-

et állítottak fel. A termelő vállalatokat ipari központokban szervezték. A nagy állami vállala-

tokat az ipari központok, a trösztök, esetleg az egyesülések irányították, a kisebbek vezetését 

a tanácsokra bízták. Végül meg kell említeni az ún. profilírozást, amikor a cégtől elvették a 

termeléssel közvetlenül nem összefüggő tevékenységeket. Egyfunkciós vállalatokat alakítot-

tak ki (Honvári 2005, 157-163). 1949-ben a gazdasági tárcák és az irányító intézmények 

munkájának az összehangolására létrehozták a Népgazdasági Tanácsot (Berend 1988, 17). 

„A gazdaság irányításának – írja a Pető – Szakács szerzőpáros (1985, 110-111) – a fe-

lülről érkező utasításoknak a terv lett az eszköze, amely nem egyszerűen célkitűzés, a lehető-

ségek meghatározása volt, hanem szigorú és részletes utasítás. A gazdasági egységek nem 

maguk döntöttek a feladatról, hanem az OT által kiadott keretszámok, előtervek, a minisztéri-

umok által »lebontott« és hozzájuk eljuttatott irányszámok alapján dolgozták ki tervjavaslatu-

kat, amit továbbítottak a felsőbb szerveikhez. Az utóbbiak ugyanazt a munkát ugyanúgy vé-

gezték el a maguk hatáskörében. E »felösszesítő« folyamat után, a hierarchia legfelsőbb szint-

jén döntöttek az országos tervről. Az itt meghatározott tervszámokat, mutatókat a hierarchiá-
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ban lefelé haladva egyre részletesebben bontották most már utasításként az alárendeltjeink-

nek. Ezen elképzelés alapján elvileg végső soron a munkapadig lebonthatók lettek az országos 

tervszámok. Ugyanakkor a kézhez kapott terv, a tervezés eme mechanizmusából következőn 

szinte soha nem egyezett a tervezési egység eredeti javaslatával. A tapasztalat alapján a terv-

javaslat készítői már arra számítva, hogy feletteseik úgyis fokozzák a javaslatukban szereplő 

követelményeket és szigorítják a feltételeket, a feladatok terén eleve minimális, a szükséges 

eszközök terén pedig maximális javaslatokat készítettek elő. A felettesek viszont már ennek 

tudatában fordított szempontok szerint jártak el. Így a felfelé áramló javaslatok és a lefelé 

irányuló utasítások nemcsak egymástól tértek el, hanem a realitásoktól.” 

A tervezés eme gyakorlatából következett, hogy a felsőbb szervek a lehető legrészlete-

sebb tervet dolgozták ki. Mindennek további következménye volt az adminisztratív alkalma-

zottak számának a növekedése. A tervgazdálkodás értelemszerűen nem tudott igazodni a fo-

gyasztói igénykehez. Az ellátás hatékonyságát csökkentette, hogy a kisebb üzemeket betagol-

ták a nagyobbakba, és a méretgazdaságosság miatt gyakran az általuk előállított termékek is 

eltűntek. Mindezek következtében mind a termelésben, mind a fogyasztásban állandósultak a 

zavarok (Pető – Szakács 1985, 104-120).
41

 

A csehszlovák gazdasági vezetők az ország szocialista blokkba való tagozódását elein-

te pozitívan fogadták. Remélték, hogy Csehszlovákia, mint a legfejlettebb kommunista állam 

kivételes pozícióba kerül, és a szocialista rendszer műhelyévé válik. Az ország helyzetét javí-

totta, hogy a szintén iparosodott NDK-t egyelőre még a jóvátétel kötötte le. 1948-49 folyamán 

azonban tovább lendült az inga. A pártvezetés letett a kommunizmusba vezető specifikus 

csehszlovák útról, és elfogadta a szocializmus építésének általános tételét, ami nem volt más, 

mint a dogmatizmus tudomásulvétele. Ez többek között a kisárutermelés és a magángazdaság 

teljes felszámolását jelentette (lásd a Melléklet 2. és 3. táblázatát). 1949-ben Csehszlovákiá-

ban elfogadták az első ötéves tervet. 

A csehszlovák gazdaság szovjet rendszerűvé való átszervezésének a megkezdése alap-

vetően megegyezett a magyarországi változásokkal. Erre 1951 szeptemberében került sor. A 

legfontosabb irányító pozícióba a SÚP került. Vezetője Jaromír Dolanský, a CSKP KB tagja 

lett. A tervezés szigorúan központosítottá, komplexé, direktívvé és részletessé vált. A helyi, 

járási, kerületi és a szlovákiai központi szervek jogköre szűkült. A gazdasági minisztériumok 

száma 12-re emelkedett. Megszüntették a 14 központi igazgatóságot (ústředné ředitelství), 

helyettük 94 főigazgatóságot (hlavní správa) alakítottak ki, amelyek a minisztériumok alá 
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tartoztak. Többségük irányította az akkor létező 1417 állami vállalatot. A vállalatok korábbi 

önállósága megszűnt. A cseh üzemgazdálkodásban hagyományosan alkalmazott Baťa-féle 

rendszer helyett bevezették az ún. hozraszcsot rendszert.
42

 Megszüntették az Államosított 

Vállaltok Alapját, valamennyi vállalatot az állami költségvetésbe kapcsoltak. Maximalizálták 

a növekedés dinamikáját. A dolgozók befolyása csökkent, az üzemi szakszervezeti tanácsok 

hatásköre átment a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalomhoz.
43

 Nőtt a nyomás a Szovjetunió 

részéről, hogy Csehszlovákia szállítson több nehézipari terméket. Ez már az 1949-ben meg-

alakult KGST keretében történt. Az országba jól fizetett szovjet tanácsadók érkeztek. 

A szocialista típusú gazdaságirányítás meghonosításának második lépése a tervezés 

szovjet módozatának a bevezetése volt 1952 áprilisában. Amíg a korábbi tervek a prioritáso-

kon alapultak és mintegy 100 feladatot tartalmaztak, számuk 1951-re 1100-ra nőtt és az ipar 

kétharmadát foglalták magukba, illetve kiterjedtek a belkereskedelemre, továbbá néhány szol-

gáltatási ágazatra. Az ötéves terv teljesítése a vállalatok számára direktív módon szétírt éves 

feladatsor lett. A tervet „mobilizációsnak” kezdték nevezni, ami alatt a feszességet értették, és 

többnyire naturális mutatókban adták meg. Az ár, a költségek, a jövedelem és a nyereség 

többnyire csak nyilvántartási kategóriákká váltak.  

A szovjet rendszer hivatalos átvételét 1953. január 1-én jelentették be, és nyers formá-

jában 1958-ig, a fő kereteiben egészen a 80-as évekig működött (Průcha et al. 2009, 262-265, 

372-378). 

 A szocialista termelési mód egyik leglátványosabb megnyilvánulási formája a nehéz-

ipar abszolút prioritása volt. Ez Magyarország esetében jól látszott a hároméves terv esetében 

is. Ez az irányvonal egyértelműen a kommunista párt elképzelését tükrözte. További törekvés 

volt a folyamatok gyorsítása, a tervet mintegy két és fél alatt teljesítették. Az első ötéves terv-

ben (1949-1954) azonos tendenciák érvényesültek, sőt, még nagyobb mértékben. A nehézipa-

ri beruházások arányát már a terv elfogadása előtt emelték, majd közben még ezt is növelték. 

A folyamatoknak másik jellemzője volt, hogy ezeket a módosításokat nem hozták nyilvános-

ságra. Az arányokról csak annyit, hogy a nehézipar esetében az eredeti 104,3%-os tervet 

380%-osra emelték (Pető – Szakács 1985, 151-161). 

                                                           
42

 Oroszul hozjajszvetnnij raszcsot – gazdasági költségvetés. A kifejezés általános a csehszlovák szakirodalom-

ban. Jelentése „a vállalat tervszerű gazdálkodásának a metódusa a szocialista gazdaságban. A vállalat gazdálko-

dása pénzügyi költségeinek és eredményeinek az összehasonlításán, a vállalat kiadásainak saját bevételeiből 

származó kifizetésén, a jövedelmezőség bebiztosításán, valamint a vállalat és dolgozói anyagi érdekeltségén 

alapul” (Politicko-ekonomický slovník 1974, 91). 
43

 Revolučné odborové hnutie, általánosan használt rövidítése ROH. Csehszlovákia szakaszervezeti tömegmoz-

galma. Nagyon széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki. Taglétszáma az 1980-as években mintegy 7 mil-

lió 300 ezer fő volt. 
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Meg kell említeni a mennyiségi elv érvényesülését a minőségi felett. A tervet külső 

forrás híján belső forrásokból fedezték. Azokat a mezőgazdaság mellett a lakosság életszín-

vonala növekedésének a visszafogásából biztosították. Az erőltetett iparosítás mellett a gazda-

ságot megterhelték a hadicélú kiadások is. Végül szólni kell a rendszer káderpolitikájáról. Az 

irányításba nagy számban vontak be szükséges ismeretekkel nem rendelkező, viszont politika-

ilag megbízhatónak tartott munkásokat, parasztokat. 

A nehézipar, illetve az ehhez közvetlenül kacsolódó fegyvergyártás központi helyzetbe 

való állítása Csehszlovákiában is teljes mértékben érvényesült. Ez annál is könnyebb volt, 

mivel a 40-es – 50-es években a gazdaságilag erős államokban a nehézipar dominált. A cseh-

szlovák szakértők úgy látták, hogy a nehézipari termékek külgazdasági szempontból is megfe-

lelőbbek, mint a hagyományos fogyasztási áruk, ugyanis a gépek jó csereeszközt kínálnak az 

alapanyagokért és az élelmiszerért. Az ország fel szerette volna futtatni a vegyipart és az 

elektromos energia ipart, továbbá felújítani az elavult gyártósorokat, közlekedési- és építőipa-

ri infrastruktúrát. Mindehhez úgyszintén elengedhetetlenek voltak a nehézipari beruházások. 

Ennek az irányvonalnak az érvényesülését az is alátámasztotta, hogy a nagy gazdasági válság 

alatt a Csehszlovákiában domináns könnyűipar óriási visszaesést volt kénytelen elszenvedni. 

Végül egy földrajzi jellegű súlyponti változást is végre akartak hajtani. A nehézipari beruhá-

zások emblematikus eredménye a kassai kohászati kombinát felépítése volt. 

 Ennek az időszaknak Szlovákia egyértelműen a nyertese lett. 1948 után az ország ke-

leti felén szocialista iparosítás ment végbe, számos új üzemet építettek. Az 1. ötéves terv ide-

jén az országos beruházások 24,8%-a mintegy 9,422 milliárd korona értékben irányult ide. 

Csehországba 38,056 milliárd koronát fektettek be. A 2. ötéves terv alatt ez arány 23,2%-ra 

csökkent, ami a feldolgozóipar visszaszorulásával, és a nehézipar, üzemanyagipar, illetve az 

energetikai beruházások térhódításával függött össze. Ez volt az az időszak, amikor Szlovákia 

agrárjellegű országból ipari-agrár országgá vált. Az 50-es évek végén Szlovákia gazdasága 

éves szinten 10 %-kal nőtt, csak 1962-ben kezdett elmaradni országos növekedési rátától 

(Londák – Sikora – Londáková 2002, 155-163). 

Ami a gazdaság területén talán a legmarkánsabb változást jelentette, az a tulajdonfor-

mák végleges megváltozása volt. A folyamatot Csehszlovákia esetében a Melléklet 2. grafi-

konja szemlélteti. Ez azt mutatja, hogy a fordulat már 1948 februárja előtt végbement, és a 

magángazdaságot az 50-es években végleg felszámolták. 

 A kereskedelemben azonos változások történtek. A tízezres számú magánbolt az 50-es 

évekre párezerre, majd párszázra csökkent, végül 1961-re végleg eltűnt. A 4.1. grafikonból 
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kiolvasható, hogy nagy számuk ellenére csak a forgalom elenyésző részét (1951 – 1,8%, 1955 

– 0,2%) generálták. Ebből látszik, hogy szinte valamennyi egység kisbolt volt, egyszemélyes 

vagy családi vállalkozás. 

 

3.1. grafikon: A belkereskedelemi egységek forgalmának aránya [%], illetve száma [db] 

Csehszlovákiában 1949 és 1968 között 

 
Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 60 o.; az üzletek száma 1951-ben: Statistická ročenka 

republiky Československé 1957 1957, 183 o. 

 

A grafikon azt is mutatja, hogy az 50-es években az állami üzletek mérete nőtt, keve-

sebb egység is képes volt azonos méretű forgalmat generálni. Végül arra is érdemes felhívni a 

figyelmet, hogy a szövetkezeti szektor itt volt jelen a legmagasabb arányban, az 50-es és 60-

as években mintegy 35%-kal. 

 

3.1. táblázat: A kereskedelmi egységek száma szektorok szerint Csehszlovákiában 1949 és 

1961 között 

 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

állami üzletek 35 204 39 142 47 326 56 853 44 620 44 506 43 338 

szövetkezeti üzletek 21 687 32 484 34 843 25 797 26 019 27 925 29 450 

magánüzletek 37 284 12 264 5 442 3 678 1 279 1 671 1 553 

 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 

állami üzletek 42 316 40 859 39 303 38 276 36 805 33 724 

szövetkezeti üzletek 29 316 29 692 29 724 29 520 28 943 28 369 

magánüzletek 1 456 1 174 471 204 107 0 
Forrás: 1949, 1950, 1951, 1952: Statistická ročenka republiky Československé 1957 1957, 183 o.; 1953, 1954: 

Statistická ročenka republiky Československé socialistické republiky 1961 1961, 319 o.; 1955, 1956, 1957, 1958, 

1959, 1960, 1961: Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1962 1962, 335 o.
44

 

                                                           
44

 A Historická statistická ročenka ČSSR [Csehszlovák történeti statisztikai évkönyv] által megadott számok az 

állami kézben levő üzletek száma valamelyest eltér a kortárs statisztikai évkönyvekben megadott számoktól. 

A kiadvány az alábbi adatokat közli: 
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A mezőgazdaságot számba véve szintén megfigyelhető, hogy az állam szerepe kizáró-

lagossá vált, 1954-től kezdve az aránya 80%-osra nőtt, és magánszektor 1959-re teljesen mar-

ginalizálódott.  

 

3.2. grafikon: A tulajdonviszonyok aránya a csehszlovák mezőgazdaságban 1948 és 1968 

között 

 
Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 55 o. 

 

 Az államosítások természetszerűleg magukkal hozták a kisvállalkozások megszűnését 

is. A két háború közötti Csehszlovák Köztársaságban az iparostársadalom a gazdaság egyik 

meghatározó ágazatát jelentette. Számuk, a mezőgazdaságból élőket nem számítva, 1930-ban 

elérte az 573 ezer főt. Közülük 148 ezernek nem volt alkalmazottja. Az 1 és 5 fő közötti al-

kalmazotti létszámmal működő vállalkozások száma 265 ezer volt, 6 és 29 közötti alkalma-

zottja közel 20 ezer vállalkozónak volt (Průcha 1974, 118-119). Teljesen nyilvánvaló, hogy 

ennek a társadalmi rétegnek a kissemmizése óriási gazdasági és morális károkat okozott. 

  

3.2. táblázat: Kisipari üzemek és alkalmazottainak száma Csehszlovákiában 1948 és 1960 

között [fő] 

 1948 1950 1952 1956 1957 1958 1959 1960 

A 172 675 120 283 47 526 28 336 25 644 14 142 6 095 4 260 

B 458 880 231 701 53 727 29 596 27 006 14 448 6 169 4 279 

C 2,657 1,926 1,130 1,044 1,053 1,022 1,012 1,004 
Forrás: 1948, 1950, 1952, 1956: Statistická ročenka republiky Československé 1957 1957, 180 o.; 1957, 1958, 

1959, 1960, 332 o.: Statistická ročenka republiky Československé socialistické republiky 1961 1961; A – kisipari 

üzemek száma, B – alkalmazottak száma, C – átlagos alkalmazotti létszám, saját számítás 

 

                                                                                                                                                                                     
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

64 783 52 978 51 071 50 213 46 421 45 645 45 104 44 048 42 708 39 798 

Az eltérés okát nem sikerült megtalálnom. 
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A kisipar gyors visszaszorulását az is mutatja, hogy az alkalmazottak száma rohamo-

san csökkent. 1950-ben az egy vállalkozásra jutó átlagos dolgozói létszám 1,93 volt, 1952-

ben 1,13, négy év múlva 1,04, 1958-ban 1,02, 1960-ban pedig csak kevesebb mint 1,01. A 

szektor visszaszorulását az is érzékletesen mutatja, hogy az 1962-es statisztikai évkönyv már 

nem is tartja számon. 

 Az 1940-es évek végétől nagyon hasonló tendenciákat láthattunk Magyarországon is. 

A kisvállalkozások számának az alakulása megegyezett az 1940-es és az 1950-es évek fordu-

lója Csehszlovákiájának a számaival, viszont 1954-től a leépülés megállt, és szektor ismét 

erőre kapott. 1956-ban ugyan újra megtorpanás volt tapasztalható, ezután azonban az élénkü-

lés, noha lassú, ellenben töretlen volt. A korszak kisiparosainak a számát a 4.3. táblázat teszi 

áttekinthetőbbé. (A mezőgazdasági foglalkoztatási adatokat lásd a Melléklet 4. táblázatában.): 

 

3.3. táblázat: A kisvállalkozók száma Magyarországon 1948 és 1960 között 

időpont 

önálló 

magánkis-

iparosok 

száma 

alkalma-

zottak 

száma 

ebből 

ipari 

tanulók 

új iparjogosítványok száma 

1944-ig 
1945-

1953 

1954-

től 

1948. december 31. 169 329 
a
162 114 

b
41 156 - - - 

1951. január 25.  126 673 29 396 3 734 - - - 

1952. február 1.  84 060 12 861 655 - - - 

1953. február 1. 50 509 2 806 59 - - - 

1954. december 31.  108 163 10 607 3 900 30 204 24 680 53 279 

1955. december 31. 97 636 15 992 11 332 30 080 18 924 48 632 

1956. szeptember 30.  98 116 18 517 15 919 - - - 

1957. december 31.  123 187 35 901 24 577 26 534 20 601 80 591 

1958. december 31.  116 783 38 415 25 866 - - 
c
6 591 

1960. január 1.  96 456 
b
33 645 

b
20 556 25 332 9 818 62 408 

Forrás: Statisztikai évkönyv 1960, 132 o. 
a
1948. október 1., 

b
1959. október 1., 

c 
csak 1958 

 

A gazdasági változások további markáns jele volt a külkereskedelem szocialista blok-

kon belüli belterjessé válása. A Szovjetunió felé való orientálódás Csehszlovákia esetében 

korábban ment végbe. Ennek fő oka az, amint erre már utaltam, hogy az ország a háborút a 

győztesek oldalán fejezte be, így nem szigetelődött el, mint Magyarország, illetve a szovjet-

csehszlovák gazdasági együttműködés alapjait már a háború alatt lerakták. A csehszlovák-

szovjet együttműködés tehát gyorsan intenzívvé tudott válni. 

Ha a földrajzi irányultságot vesszük figyelembe, a magyar külkereskedelemben nem 

ment végbe olyan óriási változás, hiszen a fő külkereskedelemi partnerek a szomszédos or-

szágok voltak, és ezek később KGST-tagokká váltak. Még Ausztria háttérbe szorulása sem 
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volt annyira szembeszökő, ugyanis a háború után az osztrák gazdasági kapcsolatok amúgy is 

meggyöngültek. A külgazdaság átorientálódásának negatív hatásai mind Magyarország, mind 

pedig Csehszlovákia esetében majd csak hosszabb távon jelentkeztek. 
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4. A magyar és a csehszlovák gazdasági és társadalmi átalakulások 

vázlata 1948 és 1989 között 

 

A következőkben röviden összefoglalom a szocializmus időszakának a disszertáció témája 

szemszögéből legfontosabb változásait. Látni fogjuk, hogy az új rend nem csak a gazdaságot, 

hanem az élet valamennyi szegmensét megváltoztatta. A folyamatok nem spontán módon 

alakultak, a rendszer képviselői tudatosan és tervszerűen alakították a társadalmakat. Az 1947 

és 1990 közötti időszakot, de különösen a 60-as évektől szokás modernizációnak, a felzárkó-

zás korszakának tekinteni. Ez sok mutató esetében valóban igaz is. A 80-as évektől azonban 

Magyarország ismét távolodott Nyugat-Európától. A szocialista modernizációs kísérletet tehát 

kudarcnak lehet tekinteni (Andorka 2006, 685-686). A kor Csehszlovákiája ezt az időszakot 

bizonyos mértékben másként élte. A magyarországi átalakulásokhoz közelebb álltak a Szlo-

vákiában végbement változások. Ott nőtt az iparosodás színvonala, szinte minden szempont-

ból közelített nyugati társországhoz, ellenben Csehország inkább stagnálásként, világpiaci 

helyzetének romlásaként élte meg az időszakot. Összességében elmondható, hogy Magyaror-

szág több évszázados hátránya valamelyest csökkent. 

 

4.1. A gazdasági és politikai változások társadalmi lecsapódása  

 

A számos említésre méltó tényező között nagyon fontos a mobilitás kérdésköre. 1948-49 fo-

lyamán óriási változások játszódtak le a magyar társadalom szerkezetében, és ami szintén nem 

kevésbé fontos, nagyon rövid idő alatt. „Napjainkban a korszakkal és a témakörrel foglalko-

zók körén belül többé-kevésbé egyetértés van abban, 1950 és 1960 között a kommunista párt 

mindent elkövetett, hogy a felemás polgári társadalom struktúráját teljes mértékben lerombol-

ja, és helyette létrehozza a marxista ideológiai elvárásoknak megfelelő szocialista társadalmi 

tagolódást” (Valuch 2001, 98). A nagypolgárság és a felső középosztály eltűnése, a középosz-

tály meggyengülése persze közös közép-európai sors volt. A társadalmi hierarchia változásá-

val szorosan összefüggve nagyon sokat módosult az egyes foglalkozások presztízse. Ezeknek 

a változásoknak a mozgatói azonban a fentről jövő politikai akarat volt. 

 Általában ma is pozitívnak tekintett fontos változás volt az esélyegyenlőség javulása. 

Ez jól látható többek között az iskoláztatásban, leginkább az általános iskolai végzettség te-

kintetében. Nőtt az iskolázottak száma, csökkent a nemek közötti különbség, pontosabban a 
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szelekció magasabb szintre tolódott. Főleg a mennyiségi mutatók nőttek, és ez volt érvényes 

az oktatási rendszer mindhárom szintjére: a szakmunkások és a diplomával rendelkezők szá-

ma megsokszorozódott. Mindez értelemszerűen az oktatási intézmények kapacitásbővülését is 

jelentette. A felsőoktatásban aránylag nagyobb mértékben nőttek a műszaki és természettu-

dományi hallgatói helyek. Természetesen a származás, családi vagy földrajzi, jelentős befo-

lyásoló tényező maradt (Valuch 2001, 94-96; Romsics 2006, 321-324). 

 A célirányos elitcsere a kommunista hatalom megerősítését, és ideológiai szempon-

tokat szolgált, ezért voltak olyan társadalmi csoportok, amelyek szinte teljesen a kárvallottjai 

voltak – katonatisztek, csendőrség, papok, lelkészek, nagybirtokosok stb., voltak viszont 

olyan rétegek, amelyek komoly támogatásban részesültek. Az iskoláztatás már említett kiszé-

lesedése mellett megemlíthető a népi kollégiumok rendszere, amely segítségével a hatalom 

egy kiválasztott társadalmi osztály pozícióját kívánta javítani. Mindamellett arról is kell szól-

ni, hogy az új káderek szakmai felkészültsége főleg a kezdetekben jelentősen elmaradt a szük-

ségestől. Az 50-es évek igazgatóinak, katonatisztjeinek többsége csak 6-8, sőt, csak 4 osztályt 

végzett. A különféle kedvezmények, mint a szakérettségi, amely két év alatt juttatott el az 

érettségi vizsgáig, majd felvételi lehetőséget is adott a felsőoktatási intézményekbe, vagy a 

párt továbbképző intézményeinek az elvégzése, inkább rontották a tudás, a munkavégzés és az 

eredményesség színvonalát. Annak ellenére, hogy ez a feljebbjutási mód mindvégig megvolt, 

a káderbürokráciában a felkészültség tekintetében idővel lényeges javulás volt érezhető. A 

társadalmi rétegek megoszlásának a változását a következő táblázat mutatja: 

 

4.1. táblázat: Az aktív keresők megoszlása Magyarországon 1949-1990 között [%] 

társadalmi réteg 1949 1960 1970 1980 1990 

vezető és értelmiségi 1,8 3,0 5,1 7,8 11,0 

középszintű szellemi és irodai 8,0 13,7 20,7 22,5 22,4 

önálló kisiparos, kereskedő  8,1 2,4 1,6 1,5 4,2 

szakmunkás 11,2 15,5 19,5 23,2 25,7 

betanított munkás 5,2 13,1 16,6 20,8 18,1 

segédmunkás  12,1 14,0 13,0 7,7 5,9 

önálló paraszt  46,7 19,9 1,6 0,6 1,1 

mezőgazdasági munkás 6,9 18,4 21,9 15,8 11,6 

összesen  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: Andorka 2006, 180 o. 

 

Mélyreható változás ment végbe az aktív keresők megoszlásában, méghozzá több 

szempontból is. A mezőgazdaságban dolgozók száma csökkent, a munkaerő az iparba, és idő-

vel egyre nagyobb mértékben a szolgáltatási szektorba vándorolt. A szellemi foglalkozásúak 
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aránya szintén gyorsuló ütemben nőtt. Ugyanúgy gyorsan emelkedett a dolgozó nők aránya, 

ezzel ellentétesen pedig csökkent az inaktív lakosságé. Ez a trend aztán a 80-as években meg-

fordult (Valuch 2001, 96-97). 

A felsorolt változások mellett sok más mélyreható társadalmi átalakulás ment végbe, 

amely azonban nem érinti közvetlenül témámat, noha kétségtelen, hogy a szocializmus hoza-

déka. Írni róluk talán azért sem érdemes, mivel nem annyira országspecifikusak. Gondolok 

most a kultúrában és a művészetben történt változásokra, a közigazgatási átszervezésekre, 

körzetesítésekre, az egészségügy, tudomány, a lakhatás vagy közlekedés terén tapasztalt vál-

tozásokra. Nem térhetek ki az egyes társadalmi csoportokon belül végbement átrendeződések-

re, de nem írhatok az étkezési, öltözködési, viselkedési szokások vagy az életmód megválto-

zásáról sem, holott mindezek alapvetően módosultak, és jelentős gazdasági vonzataik is vol-

tak. 

 Amiről viszont még szólni érdemes, az a mentalitás változása, miként hatottak a tár-

sadalmi változások az emberekre. A 20. században Magyarország több gyökeres változást is 

átélt, de talán a szocialista rendszer bevezetése hozta a legmélyrehatóbb és legtartósabb átala-

kulást, legfeljebb gyorsaságban marad a világháborúk eseményei mögött. A kommunista 

ideológia ugyanis nem csak egy merőben új világnézetet jelentett, amelyek mellesleg nagyon 

sok eleme szöges ellentétben állt a magyar hagyományokkal. Ezek között kell említeni a val-

lásellenességet, a magántulajdon szentségének el nem ismerését vagy a nemzeti érzés üldözé-

sét. Jelentős volt a közelmúlt történéseihez való viszony, mint a Horthy-korszak megítélése és 

a második világháborúban való részvétel. „Az omnipotens hatalom atomizálni és proletarizál-

ni igyekezett a társadalmat. Ennek érdekében, ahogy a padlásokat, úgy az emberi tudatokat is 

megpróbálták tisztára söpörni. […] Így minden 1945 előtti érték feleslegessé vált vagy reak-

cióssá, kispolgárivá nyilvánították, az értékrendek folytonossága megszakadt, szerves átalaku-

lásának elveszett a lehetősége” (Valuch 2001, 258). A megváltozott gondolkodásmód a gaz-

daságban is lecsapódott. Ismét Valuch Tibor szerint felértékelődött a magánszféra, a magán-

gazdaság. Minden, ami nem volt állami, amit a maszek állított elő, jobb volt. További fontos 

tényező volt az individualizáció, a depolitizáció és stabilizáció, ami első sorban az anyagi 

jólét megőrzésére irányult. „Aki 12-14 órát dolgozott naponta, az nem ért rá a politikával tö-

rődni,…” (Valuch 2001, 262). Az egyéni érvényesülés ilyen irányú lehetősége erősítette a 

családi és baráti kapcsolati hálózatot, ellenben gyengítette az ezen körön kívül levő kapcsola-

tokat. A bizalmatlanság légkörének kialakítása egyben a rendszer sajátja is volt. A gondolat-

menetet továbbvéve, mivel a második gazdaság jelentős részben illegális módon működött, a 
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bizalmatlanság egyenes úton vezetett a jövedelemeltitkoláshoz, végső soron a közterhek aluli 

kibúváshoz. Nőtt a korrupciós hajlam. Mindez a társadalmi szolidaritás csökkenésében mutat-

kozott meg. A korszak során erősödött az értékválság és az erkölcsi válság. „A jó adófizető 

polgár mentalitása nem volt vonzó” (Valuch 2001, 263). A kettős értékrend kialakulása – hi-

vatalos állami egyenlőség versus társadalmilag elfogadott egyéni érdek és fogyasztás – jelen-

tős mentalitásbeli változások okozójává vált.
 45

 

 Annak ellenére, hogy csehszlovákiai kommunizmus hivatalos kezdete 1948. február 

25.-éhez kötődik, az, hogy az ország a szocializmus felé fog orientálódni, már hónapokkal 

korábban eldőlt. Annak ellenére, hogy ezt a napot a szocializmus idején mint győzelmes feb-

ruárt ünnepelték, az eseményt a tankönyvek is gyakorlatilag államcsínyként írták le. 

 A CSKP a politikai hatalom megszerzése után megkezdte a gazdasági hatalom meg-

szerzését is, majd belekezdett az ország ideológiai átnevelésébe. A párt Csehszlovákiában is 

elindította a társadalom átalakítását, és itt is végbement egy általános társadalmi elitcsere. 

 Magyarországgal ellentétben a háború után bekövetkezett társadalmi változásokat 

sokkal később kezdték el kutatni, és vonatkozik ez annak mélységére is. Igazi össztársadalmi 

vita csak 1968 tájékán alakult ki, de időtartama nagyon rövid volt. A kultúra szemszögéből 

60-as évek mégis kiemelkedő időszaknak számított. A sok példa közül legalább Jiří Menzel és 

Miloš Forman filmművészetét kell megemlíteni. Amíg azonban a normalizációval ez is meg-

akadt, addig Magyarországon, noha hullámzó mértékben, a kultúra is fejlődhetett. Csehszlo-

vákiában, Gustáv Husák szavaival szólva, azt a művészetet támogatták, „… melyet a párt 

szellemisége inspirál…” (Berend 1999, 211). A korszak társadalmi átalakulását a következő 

táblázat illusztrálja:  

 

4.2. táblázat: A lakosság szociális összetételének változása Csehszlovákiában [%] 

 1950 1961 1970 

munkás  56,3 56,3 60,1 

egyéb alkalmazott 16,4 27,9 27,4 

szövetkezeti tag 0,0 10,6 9,4 

egyéb szövetkezeti tag - 1,2 1,7 

kis- és középparaszt 20,4 3,5 1,2 

szellemi szabadfoglalkozású - 0,1 0,1 

egyéb szabadfoglalkozású  3,8 0,4 0,1 

összesen  100,0 100,0 100,0 
Forrás: Průcha 2009, 650 o. 

 

                                                           
45

 A magyarországi társadalmi változásokhoz lásd bővebben pl. Andorka (1982); Gazsó (1976); Erdei (1980); 

Ferge (1969); Kolosi (1987); Róbert (1986). 
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A táblázatból a társadalom szociális összetételének változása mögött megbúvó tulaj-

donosi változások mellett kiolvasható, hogy a csehszlovák társadalom meglehetősen egalitári-

ussá vált, amely nagyon kevéssé támogatta a szabad gondolatokat. A táblázat azonban, nem 

mutatja a két országrész közötti különbséget. Nem helyes letagadni azt sem, hogy a cseh tár-

sadalom modernebb volt, mint a magyar. Ezt a következő fejezet grafikonjai majd érzékelte-

tik.  

A változások mögött a műszaki fejlődés is meghúzódott. A gazdaságnak egyre több 

fehérgalléros foglalkoztatottra volt szüksége, miközben a kékgalléros alkalmazottak száma 

évtizedeken át azonos maradt. A szellemi foglakozásúak rétege nagyon heterogén volt. Akár-

csak a korszak más országaiban, Csehszlovákiában is jelentősen nőtt a nők foglalkoztatottsá-

ga. Átlagon felül dolgoztak a feldolgozó-, az élelmiszer- és textiliparban. 

A változásokat jelentősen befolyásolták a demográfiai változások. A háború után szü-

letett baby boom generáció új életszemléletet alakított ki. Nem véletlen, hogy leginkább ép-

pen ők vettek részt a prágai tavasz eseményeiben. 

A 60-as évektől lassult a generáción belüli mobilitás. Csökkent az iparon belüli ágaza-

ti, és megállt a dolgozók felfelé mutató szociális mobilitása is. Erősödött viszont a generáción 

átnyúló mobilitás, másképpen szólva a feljebblépéshez már műveltségre is szükség volt, ezt 

pedig csak a következő nemzedék szerezhette meg. 

Az urbanizáció tekintetében úgyszintén mélyreható változások mentek végbe. A vá-

rosok jelentős része népességrobbanást élt át. A legtöbb betelepülőt az 50 ezer lakosnál na-

gyobb települések szerezték. A folyamat másik végén az 500 lakos alatti falvak voltak, ame-

lyek elnéptelenedése felgyorsult. Másik oldaról viszont a falusi és városi lakosság életminő-

sége közeledett. 

Jelentős mértékben nőtt az emberek műveltségi színvonala. Az újonnan létrehozott 

felsőoktatási és kutatási intézményeken kívül ehhez a folyamathoz nagyban hozzájárult a 

nyolc évfolyamos rendszerről a kilenc évfolyamosra való áttérés, illetve 11 éves iskoláztatás-

ról való áttérés a gimnáziumi képzésre. Az oktatási intézmények tanulói illetve hallgatói szá-

mának az alakulását a Melléklet 5.1., 5.2., 6. táblázata és a 4.1. grafikon szemlélteti (Průcha 

2009, 649-654).
46
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 A csehszlovákiai társadalmi változásokhoz lásd bővebben pl. Kalinová (1993); Machonin (1969); Kaplan 

(2007); Charvát – Linhart – Večerník (1978); Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992) 

(1996); Bálek (1998). 
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4.1. grafikon: Egyetemi és főiskolai hallgatók száma [fő/1000 lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen 1996, 235–236 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka 1985, 397 o., 1984-90 forrás: Statistická ročenka České a slovenské 

federatívni republiky ʼ91 1991, 569 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

4.2. Népjóléti és infrastrukturális változások 

 

Az időről időre felerősödő visszarendeződés ellenére a magyar társadalom egyre nagyobb 

szabadságot élvezett. Ennek egyik jele többek között a könyvkiadás fejlődése volt. Az 4.2. 

grafikon szerint Magyarország ebben az időszakban múlta egyértelműen felül Csehszlovákiát. 

Amíg az utóbbi országban ez a mutató a szocializmus egész ideje alatt stagnált, addig az 

előbbiben, sok egyéb mellett a határon túli magyarok nagy örömére, folyamatosan javult. Va-

lószínűleg az sem a véletlen műve, hogy a könyvkiadás azonos szinten való megrekedése 

Csehszlovákiában éppen a husáki időszakban következett be. 

 

4.2. grafikon: Kiadott könyvek száma [db/10000 lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 238 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 397 o., 1984-90: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky, 49 o., saját számítás a lakosság száma alapján 
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Persze Magyarország relatív lemaradása, ha úgy tetszik szegénysége, ezekben az évti-

zedekben is meglátszott. A korábban már hivatkozott 4.1. grafikon jól mutatja, hogy a felső-

oktatás terén nem sikerült beérnie északi szomszédját, sőt, a lemaradás a 70-es években még 

fokozódott. A korházi ágyak tekintetében Magyarország minden igyekezete ellenére sem olt 

képes utolérni Csehszlovákiát (4.3. grafikon), igaz, az orvosok számát tekintve (4.4. grafikon) 

az arányok gyakorlatilag folyamatosan azonosak voltak. 

 

4.3. grafikon: Kórházi ágyak száma [db/10000 lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága (1996) 219-220 o.; Csehszlovákia: 1950-1983: 

Historická statistická ročenka ČSSR (1985) 401 o., 1984-90: Statistická ročenka České a slovenské federatívni 

republiky ʼ91 (1991) 49 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

4.4. grafikon: Orvosok száma [fő/10000 lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996) 219-220 o.; Csehszlovákia: 

1950-1984: Historická statistická ročenka (1985), 401 o., 1985-86: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1987 (1987), 594 o., 1987-1990: Statistická ročenka České a slovenské federatívni 

republiky ʼ91 (1991), 590 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

A jólét egyik legfontosabb mérőszáma a lakosság és az üzemben tartott személygép-

kocsik aránya, amit az 4.5. grafikon szemléltet. Ebben a mutatóban a csehszlovák számok 

lényegesen jobbak voltak a magyar adatoknál. Ennek természetesen objektív okai is voltak: 

Csehszlovákiában a gépipar hagyományosan húzóágazatnak számított, ezen felül a KGST-n 



69 

 

belüli munkamegosztás keretében a személygépkocsi-gyártásra szakosodhatott. Mindezekből 

kifolyólag az ott üzemben tartott gépkocsik száma a 80-as évekig nagyságrendileg meghalad-

ta az itt üzemben tartott személyautók számát. Igaz viszont az is, hogy az arány folyamatosan 

javult. A magyar elmaradást azonban nem mutatja, hogy a Dunától északra a személyautók 

minősége jobb volt, mivel az utakon kevesebb Wartburg, és alig valamennyi Trabant futott. A 

Škodán kívül a Ladák is gyakoribbak voltak, a Zaporozsec pedig ismeretlen volt. 

 

4.5. grafikon: Személygépkocsi-állomány [teljes lakosság/db] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996) 182 o.; Csehszlovákia: 1950-

1984: Historická statistická ročenka (1985), 313 o., 1985-1990: Statistická ročenka České a slovenské 

federatívni republiky ʼ91 (1991), 424 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

Az életszínvonal másik mutatója az újonnan átadott lakások száma. Annak ellenére, 

hogy az 4.6. grafikon nem teljes értékű, nem utal sem a lakások alapterületére, sem a komfort-

fokozatra, azért elég pontos kiegyenlítődést mutat. Az azért joggal feltételezhető, hogy a ház-

gyári lakások már összkomfortosak voltak. Igaz, minőségük már kérdéses lehet. 

 

4.6. grafikon: Lakásépítések száma [teljes lakosság/db] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996) 212–213 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 185 o., 1984-1987: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1988 (1988), 25 o., 1988-1990: Statistická ročenka České a slovenské federatívni 

republiky ʼ91 (1991), 35 o., saját számítás a lakosság száma alapján 
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A jólét és egyben a műszaki fejlődés egyik egyedi kifejezője telefonállomások száma. 

Ebben Magyarország jóval elmaradt a csehszlovák adatoktól (4.7. grafikon). Megjegyzem, 

hogy a távbeszélés siralmas helyzete a korban nem egy alkalommal a kabarétréfák tárgya volt. 

 

4.7. grafikon: Távbeszélő állomások száma [teljes lakosság/db] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 189-190 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 318 o., 1984-90: Statistická ročenka České a slovenské 

federatívni republiky ʼ91 (1991), 42-43 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

Az infrastrukturális fejlettség legjobb mutatója azonban a közúthálózat és a vasúti há-

lózat hossza. Az előbbi esetében Csehszlovákia két szempontból is fejlettebb volt. Ha a 1000 

lakosra kivetített arányt vesszük figyelembe, Csehszlovákia mindenkor előnyben volt. Tény 

viszont az, hogy ez folyamatosan csökkent. Amíg 1955-ben a csehszlovák érték a magyaror-

száginak a 186%-át érte el, a rendszerváltás évében ez 164%-ra csökkent. Ha viszont az or-

szágok területe alapján számolunk, az arány jottányit sem változott, a csehszlovák 1955-ös 

182%-os előnyből Magyarország a rendszerváltásig mindössze két százalékot volt képes le-

dolgozni. Magyarország és Csehszlovákia közútjainak sűrűségét a lakosok száma, illetve az 

országok területére számolva a következő két táblázat szemlélteti: 

 

4.3.1. táblázat: 10 000 lakosra jutó közúthálózat hossza [km] 

 
1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Magyarország 34,66 30,43 29,06 29,15 28,84 28,62 28,49 27,79 28,08 28,67 

Csehszlovákia 
  

53,96 53,58 51,33 54,85 49,61 48,26 47,62 47,09 
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4.3.2. táblázat: 100 km
2
-re

 
jutó közúthálózat hossza [km] 

 
1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Magyarország 33,59 30,40 30,51 31,22 31,44 31,76 32,16 31,99 31,99 31,97 

Csehszlovákia  
 

55,53 57,39 56,97 57,26 57,64 57,70 57,71 57,67 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 178 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 309 o., 1984-85, 1987-90: Statistická ročenka České a 

slovenské federatívni republiky ʼ91 (1991), 412 o., 1986: Statistická ročenka Československé socialistické 

republiky (1988), 428 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

 A vasútvonalak hosszát tekintve jóval kiegyensúlyozottabb a helyzet. A tényeket az 

4.8. grafikon ábrázolja.  

 

4.8. grafikon: A vasútvonalak hossza [10000 lakosra és 1000 km
2
-re számítva] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 173 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 309 o., 1984-85, 1987-90: Statistická ročenka České a 

slovenské federatívni republiky ʼ91 (1991), 412 o., 1986: Statistická ročenka Československé socialistické 

republiky (1988), 428 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

Érdekes, hogy ebben a mutatóban az arány nagyon hasonló. Ami figyelemre méltó az 

az, hogy az első összehasonlítható évben Magyarország a lakosság számát 4, az ország kiter-

jedését tekintve pedig 6%-os előnyben volt. Ez az arány aztán 8, illetve 18%-os hátránnyá 

vált. 

 A jólét valódi mutatói közé tartozik a táplálkozás és az energiabevitel. A 4.9. grafikon 

látható, hogy ebben az esetben Magyarország hátrányból indult, és éppen a tárgyalt korszak 

kezdetén tett szert a rendszerváltozásig behozhatatlan előnyre. 
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4.9. grafikon: Napi energiabevitel [kJ/nap] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 201 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 372 o., 1984-86: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1988 (1988), 539, 1987: Statistická ročenka České a Slovenské federatívni republiky 

1990 (1990), 554 o., 1988-89: Statistická ročenka České a Slovenské federatívni republiky 1991 (1991), 532 o. 

 

 A táplálkozás részletesebb lebontásáról a Mellékletben mutatok be néhány további 

grafikont. 3. grafikon érdekes ténye, hogy a tejfogyasztás 1960 és 1975 között a két országban 

teljesen azonos volt, majd aztán Magyarországon erőteljes növekedésnek indult. Talán arra is 

érdemes felhívni a figyelmet, hogy a tej fogyasztása Csehszlovákiában a szocializmus egész 

időszaka alatt folyamatosan csökkent. Ami a burgonyafogyasztást illeti (4. sz. grafikon), a kép 

sokkal kiegyenlítettebb. Ezen adatsor esetében azt érdemes megjegyezni, hogy ennek a zöld-

ségnek a táplálkozásban betöltött szerepe Csehszlovákiában is csökkent, noha Szlovákia 

északi részén szinte nemzeti ételnek számított. Igaz, a szegénység jelképének is. Az 5. grafi-

kon azt közli, hogy a magyar lakosság a 60-as évektől kezdve egészségesebben táplálkozott, 

több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztott. A Melléklet következő, 6. grafikonja meglepőnek 

tűnő információt közöl: a borfogyasztás mértéke Magyarországon hosszú távon alig emelke-

dett, a 70-es évektől pedig csökkenő tendenciát mutat, ezzel szemben Csehszlovákiában ha 

lassan is, de nőtt. Az persze valószínűleg nem lep meg senkit, hogy az arány Magyarország 

előnyére megközelítőleg kétszeres. Ez a sör fogyasztásával állítható szembe (7. grafikon), 

amely esetében éppen fordított volt a helyzet. Az is említésre méltó lehet, hogy ennek az ital-

nak a fogyasztása Csehszlovákiában is folyamatosan emelkedett, illetve az, hogy ennek üteme 

Magyarországon nagyobb volt. Azt talán többeket meglephetett, hogy Csehszlovákia egy főre 

eső alkoholfogyasztásban is megelőzi Magyarországot, ahogy ezt a 8. számú grafikon mutat-

ja. 
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 A társadalmi jelenségek egyik érdekes mérője a válások száma. Ezt az 4.10. grafikon 

ábrázolja. Sajnos, mint sok hasonló itt nem említett mutató esetén (például dohányzás, civili-

zációs betegségek), a magyarországi helyzet szinte mindig rosszabb volt. 

 

4.10. grafikon: Válások száma [válás/1000 lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 65-66 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka (1985), 68 o., 1984-90: Statistická ročenka České a slovenské 

federatívni republiky ʼ91 (1991), 103 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

 Érdemes megnézni a jövedelmi viszonyokat is. Itt nem abszolút számokat, hanem ará-

nyokat vetek össze a statisztikai hozzáférés alapján. Annak ellenére, hogy ebben az esetben 

nem áll rendelkezésre teljes adatsor azért mégis látható, hogy a reáljövedelmek tekintetében 

Csehszlovákia folytonosan felülmúlta Magyarországot, és a különbség éppen a husáki éra 

elején, illetve az új gazdasági mechanizmus bevezetése után vált markánsabbá, az olló ezek-

ben az években nyílt igazán ketté. 

 

4.11. grafikon: A reáljövedelem alakulása [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 43 o.; Csehszlovákia: 

Historická statistická ročenka (1985), 349 o., 1955=100, saját számítás  
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Ami a 70-es és 80-as évek Csehszlovákiáját Magyarországtól sok egyéb mellett még megkü-

lönböztette az az, hogy az előbbiben ez idő tájt volt a második demográfiai csúcs. Az ekkor 

született gyermeket a társadalomtörténet husáki gyerekeknek nevezi. 

 

4.3. A két népgazdaság ipari teljesítményének az összehasonlítása 

 

Ha néhány fontosabb gazdasági mutatót veszünk szemügyre, a következő kép tárul elénk. 

Első látásra talán meglepő, hogy Magyarország éppen a kohászat tekintetében tett szert előny-

re. Ebben az esetben azonos adatok híján csak hasonló termékeket tudok összehasonlítani, de 

mivel arányokat állítok egymás mellé, talán így is sikerül érzékeltetnem a különbséget. A 

4.12. grafikon Magyarország esetében valamennyi kohászati termék, Csehszlovákiánál vi-

szont csak a nyersvas előállításának a változását mutatom be. Érdekes módon a magyar fejlő-

dés a 60-as – 70-es évek folyamán dinamikusabb volt, ez azonban csupán az alacsonyabb bá-

zisnak köszönhető. A 5.5. táblázat már abszolút értékeket mutat, és látható, hogy a nagyság-

rendi különbségek folyamatosan megvoltak, legalábbis a kohászaton belül ennek a két ter-

méknek az esetében. 

 

4.12. grafikon: Kohászati- (Magyarország) és nyersvastermelés (Csehszlovákia) [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 117 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 274 o., 1984-90: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky, 41 o., saját számítás a termelés alapján 1950-hez igazítva  

 

4.4. táblázat: A nyersvas- és acél előállítása [ezer t] 

 

1946 1950 1960 1970 1980 1990 

Magyarország 
nyersvastermelés 160 457 1 244 1 822 2 214 1 697 

acéltermelés 353 1 048 1 887 3 108 3 764 2 963 

Csehszlovákia 
nyersvastermelés 

 

1 924 4 630 7 521 9 819 9 667 

acéltermelés 1 677 3 122 6 768 11 480 15 225 14 877 
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Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 123 o.; Csehszlovákia: 

1946-1980: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 185 o., 1990: Statistická ročenka ´91 České a slovenské 

federatívni republiky, 41 o. 

 

A következő fontos mutatószám a villamos energia előállításnak az alakulása. Ebben 

az esetben szintén látható egy magyar felzárkózás, amely megint csak megközelítőleg 1965-öt 

követő egy évtizedben volt a legerőteljesebb. 

 

4.13. grafikon: Villamosenergia-termelés [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 117 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 271 o., 1984-90: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky, 41 o., saját számítás a termelés alapján 1950-hez igazítva 

 

 Az építőanyagok előállításában a rendelkezésre álló adatok alapján Csehszlovákiában 

dinamikusabb volt a fejlődés, ami úgyszintén az általam vizsgált korszak első felében volt a 

leglátványosabb. Azt viszont itt, de több másik mutató esetében is érdemes megjegyezni, 

hogy a magyar és a csehszlovák gazdaság nem egy alkalommal, ha nem is azonos ütemű, de 

mégis hasonló irányú fejlődést mutatott. 

 

4.14. grafikon: Az építőanyagok előállítása [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 117 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 242 o., saját számítás 1950-hez igazítva 
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A 4.15. grafikonon ismét fordított az arány, a magyar növekedés gyorsabb. Ismereteim 

szerint a szétnyíló olló mindenképpen megfelel a tényeknek, mert a magyar vegyipar fejlődé-

se valóban igen látványos volt. Felhívom a figyelmet a növekedés százalékban kifejezett ará-

nyára, amely 1950 és 1988 között több mint 40-szeres, azaz 4000%-os volt! 

 

4.15. grafikon: Vegyipari termelés [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 117 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 242 o., saját számítás 1950-hez igazítva  

 

 A következő grafikon a két gazdaság fejlődéséről újra kiegyenlített képet fest. A ki-

sebb ütemű csehszlovák bővülés a lényegesen magasabb bázisnak volt köszönhető. A magyar 

gazdaság meglehetősen jó alkalmazkodóképességét mutatja a 80-as években látható vissza-

esés. Ekkor a fejlett gazdaságokban már határozott elmozdulás történt a szolgáltatási szektor 

felé. Amíg ez a tendencia Magyarországon már határozottan érvényesült, addig Csehszlováki-

ában még mindig az ipari fejlesztést erőltették. 

 

4.16. grafikon: Az iparban foglalkoztatottak arányának változása [%] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 114 o.; Csehszlovákia: 

1948-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 146 o., 1984-90: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 188 o., saját számítás 1948-hoz igazítva 
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Tekintettel arra, hogy ez az írás a magyar olvasóközönség számára készült, a Mellék-

letben magyar összehasonlítás nélkül közre adok még három, illetve két táblázatot, amely 

Csehszlovákia elemzett korszakának bizonyos gazdasági ágazatai teljesítményét mutatja. 

 

4.3. A mezőgazdasági termelés összevetése 

 

Közismert tény, hogy Magyarországon a mezőgazdaságnak kiemelt szerepe van. Háttérbe 

legfeljebb a Rákosi éra esztendeiben került, a szocializmus minden más korszakában a pártve-

zetés tisztában volt a fontosságával. Az is köztudott, hogy Magyarország ebben az ágazatban 

még ezekben az évtizedekben is képes volt komoly sikereket elérni. Most ezek bemutatását 

mellőzöm, hanem ebben az alfejezetben is a csehszlovák és magyar mezőgazdaság főbb muta-

tóit vetem össze. 

 A magyar mezőgazdaság relatív előnye egyrészt a hagyományban, másrészt pedig az 

ország adottságaiban gyökerezik. Sok volt a földet szerető ember, és sok kiváló minőségű 

termőföld állt a rendelkezésre. A 4.5. táblázat ellenben arra világít rá, hogy a csehszlovák 

gazdasági erő itt is megmutatkozott, a gépesítés színvonala kétszer olyan fejlett volt ott, mint 

itt. 

 

4.5. táblázat: Gépi vonóerő-kapacitás [1000 kW/100 ezer lakos] 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Magyarország 3,25 6,69 13,30 26,24 37,05 51,88 69,67 79,32 80,00 

Csehszlovákia - 18,87 36,30 55,26 71,54 85,19 107,53 193,13 154,59 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 108 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 229 o., 1985, 1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 320 o., saját számítás a lakosság száma alapján 

 

Ami talajerőpótlást illeti, annak ellenére, hogy Magyarország sokáig agrár-ipari ország 

volt, ebben a mutatóban már nagyságrendekkel maradt el Csehszlovákiától, és súlyos hátrá-

nyát csak a 70-es évek közepétől volt képes csökkenteni.  

 

4.6. táblázat: Műtrágyaellátás hatóanyagban, [kg/ha mezőgazdasági területre] 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Magyarország 5 7 23 51 122 224 211 205 194 

Csehszlovákia 28,2 46,7 68,3 126,1 182,4 242,8 262,6 264,9 *121,8 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 108 o.; Csehszlovákia: 

1950-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 230 o., 1984-1989: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 39 o., 1990: Statistická ročenka České republiky (1993), 221 o., * - csak 

Csehország 
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A magyar mezőgazdaság gyengébb teljesítményét mutatja a két fő termény, a búza és 

a kukorica hozama is. Ez a lemaradás viszont a 70-es évek végére teljesen eltűnt. 

 

4.17. grafikon: A búza termésátlaga [t/ha] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 104-105 o.; Csehszlovákia: 

1948-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 218 o., 1984-1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 37 o. 

 

 A kukorica esetében az enyhe magyar lemaradás a 80-as évekre megfordult, és egy 

tisztességes előnyre változott.  

 

4.18. grafikon: A kukorica termésátlaga [t/ha] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 104-105 o.; Csehszlovákia: 

1948-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 218 o., 1984-1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 37 o. 

 

 Az állattartás tekintetében ismét csak két fő állatfajtára összpontosítok. A magyar 

előny igazán a szárnyasok, konkrétan csirketenyésztés esetében mutatkozott meg, ami az ipar-

szerű termelés eredménye volt. A szarvasmarha-állomány Magyarországon mind fajlagosan, 

mind pedig a darabszámot tekintve elmaradt az északi szomszédjától. 
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4.19. grafikon: Szarvasmarha-állomány [db/lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 109-110 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 223 o., 1984-1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 37 o. 
 

 A sertések esetében viszont folyamatosan megvolt a magyar előny. Érdemes azonban 

megfigyelni a Magyarországon az egész időszakban meglevő kilengéseket. Ezt a szakiroda-

lom a kukorica és egyéb szemestakarmány termelési eredményének ingadozásával (ún. sertés-

ciklusok) magyarázza. 

 

4.20. grafikon: A sertésállomány alakulás [db/lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 109-110 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 223 o., 1984-1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 37 o. 
 

 A felsorolt gazdasági adatok megerősítik a korábban írottakat, miszerint Csehszlová-

kia egy hagyományosan erős gazdaságú állam volt. Noha ebben az időszakban világviszony-

latban már jócskán elmaradt a legerősebbektől, a keleti blokkon belül csak Kelet-

Németország tudta vele felvenni a versenyt. Andrew C. Janos szavai szerint (2003, 330) innen 

származott az az erő, amellyel a párt képes volt megtartani hatalmát. Arra már Janos is utal, 

hogy a korabeli statisztikai adatokat ügyeskedéssel vagy egyszerű hamisítással manipulálták. 

Ezt a feltételezést Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská és Jakub Fischer (2013) tanulmánya 

ugyan nem erősíti meg, mivel szerintük a különbségeket a számítás metodológiai eltérései 

okozták. 
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5. A reformgondolat keletkezése Magyarországon és Csehszlová-

kiában 

 

Ennek a fejezetnek a címében nem véletlenül került előre Magyarország, ugyanis a változtatás 

kényszere sokkal előbb merült fel a Dunától délre, mint attól északra. Ahogy arra korábban 

rámutattam, a szocialista ideológia a csehszlovák társadalom számára érezhetően elfogadha-

tóbb volt, mint a magyarnak, a szocialista társadalmi viszonyok a nemzeti hagyományok 

szempontjából Prágában kevésbé voltak idegenek, mint Budapesten. Talán azt is ki szabad 

jelenteni, hogy a szocializmus kezdeti formája Csehszlovákiában nem öltött annyira agresszív 

formát, mint Magyarországon, mivel a társadalmat kevésbé kellett „erővel meggyőznie”. 

Tény, hogy a látványos össztársadalmi elégedetlenségre Magyarországon tizenkét évvel ko-

rábban került sor, mint Csehszlovákiában, és nálunk a gazdasági okok is jóval korábban je-

lentkeztek. Például Magyarországon az eladósodás már 1954 táján gondokat okozott. Tudjuk, 

hogy ez a jelenség csak tünet, vagyis a gazdasági gondok már ezt megelőzően megjelentek. 

Csehszlovákiában az, hogy a gazdasággal valami nincs rendben, igazán csak 1958 folyamán 

kezdett érzékelhetővé válni, de komolyabb korrekciós lépésekre csak 1964-től került sor. 

Amíg azonban Magyarországon a már idézett Szamuely Tibor és Csaba László félmondata, 

miszerint „… a gazdasági reformok kérdése úgyszólván állandóan napirenden voltak a Kádár-

rendszer három évtizede alatt” pontos meghatározása az akkori helyzetnek, addig 1969 után 

Csehszlovákiában bármiféle gazdasági vagy politikai változásnak magja szakadt. A külső 

kényszer legfeljebb csak a 80-as évek második felében indított el valami bátortalan belső 

mozgást. 

 Nagy Imre miniszterelnöksége alatt (1953. július 4. – 1955. április 18.) jelentős politi-

kai enyhülés következett be. Ezt egyrészt a gazdasági helyzet kényszerítette ki, de Nagy in-

tézkedései egybeestek a lakosság döntő többségének óhajával is. Az 1953-ban végrehajtott 

megújítási program „új szakaszként” vonult be a gazdaságtörténtbe. Bevezetésének kikény-

szerítésére nem csupán belső, hanem külső ok, Moszkva ráhatása is vezetett. A Központi Ve-

zetőség a legfontosabb hibákat négy pontban foglalta össze, mégpedig a túl gyors iparosítás-

ban, a mezőgazdasági termelés elhanyagolásában, a lakosság életszükségleteinek a figyelmen 

kívül hagyásában és az önkényeskedés elharapózásában. A kormányprogramban három vál-

toztatást javasoltak: a nemzeti jövedelem elosztásának a módosítását, a politikai feszültség 

enyhítését és az apparátus létszámának a csökkentését. Az MDP kisebb politikai jellegű vál-
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toztatásokat is végrehajtott, az OT élére Berei Andor került. A konkrét intézkedések közül 

talán legfontosabb a beruházások arányának a változása. A nehézipar részesedése az 1953-as 

41,3%-ról 30,6%-ra csökkent, és a mezőgazdaságé 13,7%-ról 24%-ra nőt. Meg kell jegyezni 

még a parasztság életkörülményeit javító intézkedéseket továbbá az élelmiszerek és a fo-

gyasztási cikkek árának a csökkentését. 

A visszarendeződésre azonban nagyon hamar sor került. Az 1954-es esztendő első fe-

lében megjelenő gazdasági gondok Friss István gazdaságpolitikus szerint az életszínvonalat 

javító intézkedésekben keresendők. 1955 elején aztán újabb fordulat következett, ismét az 

enyhülés felé lengett az inga. A lakosság fogyasztási alapját növelték és 15%-os béremelésre 

is sor került. Néhány hónap után aztán, külpolitikai okok folytán, megérkezett a rákövetkező 

fordulat, amikor az 1953 előtti gazdaságpolitika kevésbé erőszakos formáját élesztették újjá. 

Az 1955. évi márciusi határozat alapján nehézipar és a téeszesítés ismételten prioritást kapott, 

a kisiparosok terheit pedig növelték. A második ötéves terv 1956 áprilisában nyilvánosságra 

hozott koncepciója azt tartalmazta, hogy a korábbi irány csak módosításra, és nem felülvizs-

gálatra szorul. Az 1956-os őszi politikai események azonban ezeket a terveket elmosták (Pető 

– Szakács 1985, 242-247). 

 

5.1. A strukturális problémák megjelenése 

 

A gazdaságirányítás a 4.2. alfejezetben leírt módszere csakhamar komoly problémákba tor-

kollott. Magyarországon már az első ötéves terv idején a többszöri módosítások miatt a köz-

ponti elvárások elszakadtak a reálisan teljesíthető céloktól. Az 1950-től alkalmazott darabbér-

rendszer negatív hatással volt a minőségi munkára. 1951-től bevezetett termelési terv ellenőr-

zése pedig oda vezetett, hogy a prémium érdekében érdemesebb volt az egyszerűbb és szám-

szerűleg túlteljesíthetőbb termékeket előállítani, mint a szükségeseket. A gyenge minőségű és 

eladhatatlan áruk mennyisége gyorsan nőtt. A külföldi partner esetenként az árucikkek 30-

50%-át nem vette át. Ugyanúgy káros jelenséggé vált a kampányszerű, rendszertelen leszállí-

tás. 1949-től az ár szerepe lényegesen csökkent. A szűkös kapacitásokat alacsony hatékony-

sággal használták fel. 

Jelentősen nőtt a vállalati adatszolgáltatási kötelezettség, és rövidült az adatszolgálta-

tási idő. Mindez oda vezetett, hogy ott könnyítettek, ahol lehetett. A számos mutató mellett 

igyekeztek azokat mellőzni, amelyek nem voltak mérhetők. Mindez egyre csökkentette az 

áttekinthetőséget. A tervezés pontatlan volt és felületes. Egyszerre több óriásberuházásba 
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kezdtek bele, majd egy részüket késéssel, vagy esetenként egyáltalán nem fejezték be. A fi-

gyelem az új kapacitások kiépítésére, kevésbé a meglévők bővítésére, állaguk megőrzésére 

irányult. A többleteredmények forrásának kimondatlanul a lakossági tartalékokat tartották. 

Tekintettel arra, hogy a feszített tempó csak rövidtávon tartható fenn, a hatalom propaganda 

és az elrettentés eszközéhez nyúlt. Már 1949-től elterjedt a vélt ellenségek keresése, a nyilvá-

nos megszégyenítések, az ellenőrzések megszaporodása és a letartóztatások. A munkahelyvál-

tás és a munkaerő jobb allokációja miatt létrehozták a Munkaerő Tartalékok Hivatalát. Elter-

jedt a versenymozgalom.  

A mezőgazdaság teljesítőképessége szintén elmaradt az elvárhatótól. A gépekkel való 

ellátás messze nem érte el a szükséges szintet. A tagosítások után a föld sokszor távolabb ke-

rült a megművelőjétől, és gyakran parlagon hagyták. A parasztság adó- és beszolgáltatási ter-

heit nagyon megnövelték, de az ún. hármas árrendszer
47

 szintén jelentős jövedelmeket veze-

tett el a szektorból. Nagyon kevéssé fejlesztették a tömegközlekedést is. Hasonlóan rossz volt 

a helyzet az építőiparban, illetve az energiaellátásban alkalmazott gépek és berendezések ese-

tében (Pető – Szakács 1985, 169-174, 183-195, 201-203, 234). 

Az 1953-ban kidolgozott második ötéves terv az első nyomdokain haladt. „Az új kö-

zéptávú elképzelés is mutatja, hogy a legfelsőbb vezetés, miközben átfogó képet alkothatott a 

gazdaság állapotáról, nem volt képes a maga teljességében átlátni a gazdaság működését vé-

gül is meghatározó objektív folyamatokat és ezek törvényszerűségeit, illetve, amit ezek közül 

felismert, azt akarati úton megváltoztathatónak tartotta. Továbbra is abban a tudatban szerve-

zett és intézkedett, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatokat szilárdan kézben tartja és 

irányítja” (Pető – Szakács 1985, 234). 

 Mai gazdaságtörténészi vélemények szerint (Průcha et al. 2009, 275-277) Csehszlová-

kiában az 50-es évek első esztendőit vegyesen lehet értékelni. A szélsőséges központosítás és 

a szövetkezetek életébe való durva beavatkozás negatívan hatott a háború után meglévő akti-

vitásra, a közös tulajdon érzésére. Emellett viszont tény az is, hogy az adott külpolitikai hely-

zetben a pénzügyi és anyagi javak központi elosztása segítette csökkenteni a nyugati embargó 

hatásait, meggyorsítani az ipar szerkezeti átalakítását, a külkereskedelem területi átorientáló-

dását, az ország védelmi képességének a megerősítését, az óriásberuházások megvalósítását, 

és az elmaradott térségek felzárkóztatását. 

Az aránytalan beruházási politika negatív hatásai 1953-tól kezdték éreztetni hatásukat. 

Ennek kiváltó oka itt is a „nagy ugrás” okozta problémák, azaz a túlzott beruházási boom 
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volt, amely egyben a további növekedést is fékezte. Idővel hiány keletkezett feldolgozó- és az 

élelmiszeripari termékekből.  

A forgalomban levő pénz felhasználhatatlansága miatt inflációs nyomás lépett fel. A 

vezetés a problémát pénzreformmal oldotta meg. 1953. június 1-én minden előzetes cáfolat 

ellenére a lakossági megtakarításokat az összeg nagyságától és elhelyezésétől függően 5:1, 

6,25:1, 10:1, 25:1 valamint 50:1-hez arányban váltották át. A pártvezetés a reformot 

burzsoázia és spekulánsok elleni harc nevében hajtotta végre, ennek ellenére az akció 

legnagyobb vesztesei a jól kereső ipari munkások voltak. A lakosság az eseményekre 

munkabeszüntetésekkel és demonstrációkkal reagált. A legnagyobbra 20 ezer ember 

részvételével Pilsenben került sor. A hatalom ellenreakcióként mintegy 500 munkást 

tartóztatott le (Horbulák 2015, 114-115; Renner – Samson 1993, 43). 

A sztálinizmus egyik legjellemzőbb megnyilvánulása a kirakatperek voltak. Az 50-es 

évek elején ezekre a keleti blokk valamennyi országában sor került. Ennek Csehszlovákiában 

a gazdaságirányítás legfelsőbb szintjén is lettek áldozatai. Halálbüntetést kapott és ki is 

végezték az elnöki hivatal gazdasági elnökét Ludvík Frejkát, a CSKP KB titkárának 

gazdasági elnökét Josef Frankot, Otto Fischl pénzügyminiszter-helyettest, Rudolf Margolius 

külkereskedelmi-miniszterhelyettest. Börtönbüntetést kapott Eugen Löbl későbbi 

külkereskedelmi-miniszterhelyettes, továbbá Josef Goldmann, a Tervhivatal vezető 

munkatára, Eduard Outrata, a Rudé právo publicistája František J. Kollár vagy Pavel Hrubý és 

több vállalati vezérigazgató. A vádak között szerepelt a szabotázs, a nehézipar elhanyagolása, 

rémhírterjesztés, miszerint az országban nincs elég érc és alapanyag, az ipari termelés 

profiljának a szűkítése, a termelő kapacitások szándékos alultervezése, a projektdokumentáció 

késedelmes elkészítése, a beruházások túlzott szóródása, a kapitalista forrásból származó 

nyersanyagra való hagyatkozás fenntartása, a kapitalista országokba való húskivitel 

engedélyezése, magas árakon realizált kivitel a szocialista országokba, burzsoá szakértők 

alkalmazása illetve kulákok beléptetése a szövetkezetekbe (Průcha et al. 2009, 277-278).
48

 A 

gazdasági bajok gyökerét Ota Šik professzor a prágai tavaszt megelőző rövid szabad légkörű 

időszakban ekként foglalta össze (1968, 72, 80): 

„A társadalmi munka produktivitásának számos szektorban meglévő lemaradása 

a világ fejlődéséhez képest abból adódott, hogy a mi termelői áraink magasabbak voltak 
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 Csehszlovákiában a belső tisztogatások legjelentősebb áldozata az államellenes tevékenységért 1952 novem-

berében elítélt Rudolf Slánský miniszterelnök-helyettes volt. A belső ellenség keresésére való biztatás éppen a 

magyar példából származott, hogy keressék a „csehszlovák Rajkot” (Pernes 2003, 140; Renner – Samson 1993, 

38). 
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a világpiaci szintnél. Tekintettel arra, hogy a világpiaci árak, amelyeken kénytelenek voltunk 

értékesíteni, a világ termelői költségein alapulnak, ami miatt aztán egyre növekvő 

veszteségeket szenvedtünk el. A sok ágazatban meglévő műszaki lemaradásunk, gyengén 

fejlett gyártói szolgáltatásunk, a pótalkatrészek nehézkes leszállítása számunkra árveszteséget 

okozott.“ [...] „Eközben a nehéziparba, főleg a bányászatba irányuló magas, mégis egyre 

emelkedő beruházások elméletileg alátámasztották a nagyon egyszerűen értelmezett elvet a 

termelői eszközök elsőbbségéről a fogyasztási javak előtt, amit egyébként semmilyen konkrét 

termelői struktúrával sem lehet megmagyarázni (pl. a vegyipari és a mezőgazdasági termelés 

többnyire termelő eszközök előállítása). Ugyanígy a terv helyességét annak 

kiegyenlítettségével bizonyítani teljesen más, mint a műszaki-gazdasági fejlődést bizonyítani 

annak belső kiegyenlítettségével.“ 

A két ország politikája 1954 táján kezdett különbözni. Amíg Magyarországon megin-

dult az enyhülés, addig Csehszlovákiában minden maradt a régiben. Ennek okát abban kell 

keresni, hogy Magyarországon a kommunista párton belül kialakult egy liberálisabb ellen-

zék,
49

 ellenben Csehszlovákiában a párt továbbra is monolit maradt. Történészi vélemények 

alapján az események ilyen alakulásában az játszotta legfontosabb szerepet, hogy Csehszlo-

vákia sztálinista vezetője, Klement Gottwald, már 1953 márciusában meghalt, illetve a nagy 

társadalmi ellenállás 1953 júniusában már lejátszódott. Csehszlovákiában a vezetőcsere így 

probléma nélkül végbement, és a pénzreform miatt kitört lázadás eltiprásával a hatalom siker-

rel félemlítette meg a lakosságot (Renner – Samson 1993, 40-44). 

 

5.2. Az első reformok és reformközgazdászok 

 

A változtatás kényszerét először Magyarországon érezték 1954-ben. Az egyik legjobban in-

dokolható javaslat az egyszerűsítés volt. Ez alatt a könyvvitel, statisztika és az ellenőrzési 

egyszerűbbé tételét értették. További jelentős módosítás a racionalizáció, azaz a bürokrácia 

csökkentése volt. A mintegy százezer fős előirányzatból sikerült egy 73 ezer fős leépítést vég-

rehajtani. A siker mértékét azonban csökkentette, hogy kampányszerűen történt, és az érintet-

tek körében nagy bizonytalanságot okozott. Döntés született a Közgazdaságtudományi Intézet 

felállításáról és a Közgazdasági Szemle kiadásának a felújításáról. 
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A Közgazdasági Szemle a reformgondolatoknak gyakorlatilag azonnal a fórumává 

vált. Már az első évben olyan szerzők adták közre gondolataikat, mint Liska Tibor, Máriás 

Antal vagy Péter György,
50

 de abban az évben más vitaindító írások is megjelentek.
51

 Ebben a 

tekintetben Magyarország a szocialista blokkon belül egyedülálló volt, hiszen például Cseh-

szlovákiában a gazdasági reformok későbbi atyja, Ota Šik, egy évvel korábban még a sztáli-

nista gazdaságpolitikát népszerűsítette!
52

 Ezeknek a munkáknak a jelentősége az volt, hogy 

nyíltan beszéltek az ár szerepéről (Liska-Máriás), kritizálták a tervgazdálkodást (Balázsy), sőt, 

arról is mertek írni, hogy a vállalatok gazdaságos működését hatósági úton nem lehet elérni, 

azok tevékenységét csak a vásárlók-fogyasztók képesek ellenőrizni, a vállalatok orientálójá-

nak a versenynek és a nyereségnek kell lennie (Péter). Mi több, a minisztertanács titkársága is 

előállt egy tanulmánnyal, amelyben a gazdaságirányítási rendszer módosításának a lehetősé-

geit elemezte. A magyar közgazdász-társadalom kiválóságai tehát már az 50-es évek közepén 

átlátták a szocialista gazdaságszervezés visszáságait, sőt – szemben a cseh és szlovák szak-

emberekkel – erről írtak is. 

Meg lehet jegyezni, hogy Kopátsy Sándor könyve alapján (1996, 378) 1954 őszén Fe-

kete Ferenccel és Móré Andrással írtak egy Gazdasági Reform
53

 című tanulmányt. Ebben az 

anyagban szerepelt először a gazdasági mechanizmus szó. 

 A változtatás nem csak az ipart, hanem a mezőgazdaságot is érintette. A módosítások 

elfogadásának a folyamata azonban jól jellemzi egy diktatúra működési rendjét.
54

 

1954-55 folyamán ezeket a gondolatokat számos kritika érte, de 1956 tavaszától a re-

formpolitika ismét megélénkült. Vita kezdődött az ár szerepéről és a racionalizálásról. Tár-

cánként három-négy vállalatnál (pl. Duna Cipőgyár, Hungária Vegyiművek, Kőbányai 
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 Šik – Kazda (1953): O některých ekonomických zákonech. Ke studiu díla J. V. Stalina „Ekonomické 

problémy socializmu v SSSR” (Néhány gazdasági törvényszerűségről. Hozzászólás Sztálin „A szocializmus 

gazdasági problémái a SZU-ban” című munkájához) 
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 Helyesen Tézisek a gazdaságpolitikai munkaprogram kialakításához. 
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 „Az 50-es évek elejét Sztálinnak a világháborúra való lázas felkészülése jellemezte. Ennek egyik jele volt a 

beteges autarkiára való törekvés. Moszkvában kisütötték, hogy nyersgumiból és gyapotból is önellátóvá kell 

válniuk. […] Mai pénzben sok milliárdot pocsékoltak el. 

 Közben az első nemzetközi gazdasági információként a világgazdaságtól tökéletesen elzárt országba 

bejött egy moszkvai, orosznyelvű gazdasági adatokat tartalmazó hetilap. Ebből megállapíthattuk, hogy mennyi-

ért lehet venni a nyersgumit és a gyapotot Rotterdamban, és mennyiért lehet ott eladni a magyar cukrot és kuko-

ricát. 

 Az így nyert adatok alapján készítettem egy feljegyzést Vas Zoltánnak arról, hogy egy hektár cukorrépa 

terméséből 25-ször annyi nyersgumit lehet venni a világpiacon, mint amennyit a gumipitypang termelése hoz. 

Vas lehívott és mondta, hogy ő most ezt nem meri elküldeni Gerőnek, mert az esetleg az ország háborús erejének 

a megtámadását látja benne. […] Este mégis elküldte és másnapra már ott volt Gerő válasza, ráírva az én fel-

jegyzésemre: ha valóban ilyen ostobaság, ne csináljuk. Ezt a feljegyzést még sokáig őriztem az irataim között” 

(Kopátsy 1996, 377). 
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Gyógyszerárugyár, Budapesti Csokoládégyár) kezdődtek ún. tervezési és gazdálkodási kísér-

letek. Megélénkült a tudományos élet, már reformmal foglalkozó könyveket is kiadtak.
55

 

Mindehhez természetesen ismét szükség volt a Szovjetunió felől fújó enyhébb szelekre (Pető 

– Szakács 1985, 324, 326-340). A folyamatok új kurzus néven váltak ismertté, és kisebb-

nagyobb mértékben valamennyi szocialista országba begyűrűztek. 

A párt részéről megjelent az önkritika. Berend T. Iván (1983, 18-19) az MSZMP irata-

iból a következőket tartotta fontosnak idézni: „A Rákosi-Gerő klikk…1948 végétől kezdve 

letért a marxizmus elvi alapjairól…a gazdasági élet irányításában szektás és dogmatikus poli-

tikát…bürokratikus vezetési módszereket honosított meg… Olyan gazdasági politikát erőltet-

tek a népre, amely figyelmen kívül hagyta az ország gazdasági adottságait, gátolta a dolgozók 

életszínvonalának emelését…a termelőszövetkezeti mozgalmat súlyosan kompromittálták a 

parasztság széles tömegei előtt. A szovjet példa gépies másolásával…a nemzeti érdekek hát-

térbe szorításával…súlyosan megsértették a magyar nép nemzeti és hazafias érzéseit… Az 

Ideiglenes Központi Bizottság azt tartja – hangsúlyozta a határozat a legfontosabb feladtok 

között –, hogy a kormánynak az illetékes állami szervek és a legjobb gazdasági szakemberek 

bevonásával mielőbb ki kell dolgoznia az új helyzetnek megfelelő gazdaságpolitikát. E gazda-

ságpolitikának minden tekintetben gazdasági adottságainkra és sajátosságainkra kell épülnie. 

Segítenie kell messzemenően az egyéni kezdeményezés és szaktudás érvényesítését […] al-

kalmazni kell az anyagi ösztönzést minden területen, így a műszaki fejlesztés előmozdítására, 

a minőség javítására, az önköltség csökkentésére, a munka termelékenységének az emelésére. 

A tervezés fontossága nem csökkent, de a feladatkörének meg kell változnia, és első sorban a 

népgazdaság legfontosabb arányai és fejlesztési aránya megállapítására kell figyelmét fordíta-

ni, ahol ez a szocializmus építését nem veszélyezteti, nagyobb lehetőséget kell biztosítani a 

magánszektor fejlesztésére. Egész gazdaságpolitikánk fő kérdése, hogy a nemzeti jövedelem 

elosztásában, gazdasági beruházási terveink készítésében elsődleges szempont a dolgozók 

életszínvonalának fokozatos emelése legyen… [Ennek] érdekében elő kell segítenie a mező-

gazdasági termelés erőteljes fellendítését, az egyéni paraszti gazdaságokban és a mezőgazda-

ság szocialista szektorában egyaránt.” 

Berend visszaemlékezése szerint (1988, 58, 78-85) 1957 elején az egész politikai kö-

zeg a változást sürgette. A Közgazdasági Bizottságban Varga István és Antos István vezeté-

sével kidolgozták a reformtervezetet. Két javaslat készült el, az első márciusban, a második 

júniusban és mindkettő inkább kompromisszumosnak tekinthető. A párt vezetésében 1957-
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ben ugyanakkor egyszerre jelent meg a változtatás és folytonosság. A követendő irányt leg-

markánsabban, és később gyakran idézett mondattal, Berei Andor fogalmazta meg, miszerint 

nem mást kell csinálni, hanem jobban. Az inga visszalendülése már az év nyarán elkezdődött. 

Az MSZMP inkább csak a „túlzásokat” és „torzulásokat” kívánta kiküszöbölni, és ennek az 

irányvonalnak a vezetőjévé Friss István vált, aki akkor az MSZMP Államgazdasági Osztályá-

nak az osztályvezetője volt. 

Csehszlovákia esetében a reformgondolatok más síkon mutatkoztak meg. Ahogy erre 

már utaltam, az egész csehszlovák társadalom lényegesen baloldalibb volt, így a reform kény-

szere is másként jelentkezett. Az első vita már az első ötéves terv koncepciója idején felme-

rült. A Központi Tervbizottság 1947. október 10-ei ülésén a Nemzetiszocialista Párt képvise-

lője, Jiří Hejda a keynesianus gazdaságpolitika felé hajlott, míg a CSKP tag Frejka egy szek-

torokra kiterjedő és folyamatosan mélyülő tervezés kialakításáért szállt síkra. A vitában in-

kább a második elképzelés győzött, de szovjet minta átvétele, ahogy erről szó volt, csak 1950-

ben történt meg (Šulc 1996, 15-17).
56

 

Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett halála után néhány nappal Klement Gottwald 

is eltávozott az élők sorából, így a politikai váltás bizonyos szempontból könnyebben mehe-

tett volna végbe, mint Magyarországon. Nem így történt. Antonín Novotný főtitkár és 

Antonín Zápotocký elnök színrelépésével tovább folytatódott az üldöztetés, melynek tipikus 

példája az ún. burzsoá nacionalisták elleni per volt, melynek áldozatai közé, többek között, 

Gustáv Husák is tartozott (Renner – Samson 1993, 40). 

 A nem hivatalosan „új kurzusnak” nevezett módosításra Csehszlovákiában szintén 

1953-ban, már az év elején sor került. A legfontosabb intézkedések közé tartozott a téeszesítés 

felfüggesztése, a tervgazdálkodás enyhítése két konszolidációs éves terv bevezetésével, a be-

ruházások átcsoportosítása a fogyasztásba, a hadikiadások csökkentése, a szociális kiadások 

növelése, illetve a tőkés külkereskedelmi partnerek arányának a növekedése (Průcha et al. 

2009, 290-292). Mindezek ellenére Csehszlovákiában mindez még nem hozott komolyabb 

enyhülést. Ennek oka feltehetően az volt, hogy sem a gazdaságban, sem pedig a társadalom-

ban nem halmozódott fel akkora feszültség, mint a magyarországiban. A gazdaság valamivel 

jobban volt képes elviselni a vad iparosítási tempót, a pénzreformmal megfélemlített lakosság 
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 A csehszlovák gazdaságtörténészek máig kiemelik a tervgazdálkodás megalapozottságát, és ezt azzal is indo-

kolják, hogy a második világháború után Nyugat-Európában, de az Egyesült Államokban már a 30-as években 

alkalmazták (Průcha 2009, 151-152; Šulc 1996, 9-12). A Nyugaton a II. világháború után alkalmazott tervezés 

azonban nem azonos a kelet-európai tervgazdálkodással, mivel ott a tervek indikatívak voltak, nem tartalmaztak 

kötelező mutatókat, azokat nem bontották le, nem rendeltek a feladatokhoz erőforrásokat, a tervek nem fogták át 

az egész gazdaságot stb. 
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pedig egészen a prágai tavaszig nem lázadt. Ebben szerepet játszott a korábban említett 

szudéta német revansizmustól való félelem (az NSZK NATO-tagsága, vezetőinek kijelentése 

a határok kérdésében – Ordnungsprinzip), amely az országban éppen 1955 táján erősödött fel. 

Ahogy a Rákosi Mátyásék, úgy Antonín Novotnýék is komoly kritikát kaptak Moszk-

vában, ahol őket is felszólították, hogy változtassanak a kurzuson. Ennek első és egyben nagy 

feltűnést keltő eredménye az volt, hogy Zápotocký augusztus 1-én egy vízerőmű átadásán 

nyíltan beszélt a korábban alkalmazott erőszakos módszerekről, továbbá kijelentette, hogy 

senkinek sem akadályozzák meg a szövetkezetekből való kilépést. A Titkárság a Lány-i kas-

télyban tartott találkozóján születtek meg az Augusztusi Tézisek (Srpnové teze), amely kísérlet 

volt a CSKP 1948 óta tartó gazdaságpolitikájának az értékelésére. Az írás tartalmazta, hogy a 

kormány néhány nehézipari ágazat esetében túl gyors tempót határozott meg, miközben a 

könnyűiparra, és ezen belül az élelmiszeriparra, nem fordított elegendő figyelmet. Az elfoga-

dott ötéves tervvel szemben felemelte az előirányzatokat, viszont elhanyagolta a dolgozók 

anyagi és kulturális igényeinek a kielégítését. A tézisekben kitértek arra is, hogy a kis- és kö-

zépparasztok érdekeit megsértették, de konkrét javító javaslatokat is megfogalmaztak. A szö-

veget az Állami Tervhivatal munkatársai állították össze. A téziseket Moszkvába is eljuttat-

ták, de otthon nem hozták nyilvánosságra. A SZKP válasza kritikus volt. A cseh és szlovák 

elvtársak szemére hányta, hogy a szövetkezeti dolgozók rosszabb körülmények között élnek, 

mint a magángazdák, de politikai jellegű megjegyzések is voltak. A meglehetősen ellentmon-

dó levelet a CSKP KB nehezen értelmezte. Az élesebb szeműek mégis észrevették, hogy 

Moszkva inkább nyugalmat akar. Ez már a KB szeptemberi ülésén az ortodox vonal megerő-

södéséhez vezetett (Pernes 2003, 178-183). 

Két év múlva még született egy reformpróbálkozás. A pártvezetés 1955 szeptemberé-

ben tette közzé a CSKP KB és a CSK [Csehszlovák Köztársaság] tézisei a csehszlovák ipar 

további műszaki fejlődéséről (Teze ÚV KSČ a vlády ČSR o dalším technickém rozvoji 

československého priemyslu). Ebben, ha bátortalanul is, de rámutattak a műszaki fejlesztések 

elmaradására a gépiparban, az energetikában és a vegyiparban. Vita kezdődött az intenzív és 

az extenzív gazdasági növekedésről (Průcha et al. 2009, 292). Az enyhébb légkör azonban 

nem tartott sokáig, legfeljebb 1956 nyaráig. Az évtized második felében végleg felszámolták 

a még megmaradt magángazdaságot, és megindult a szövetkezetesítés következő hulláma is. 

A nagyipar ismételten prioritást kapott. 

A változtatás szükségességét, „tűzoltásos módszer” elégtelenségét azonban a párt is 

érzékelte. A CSKP 1957. februári konferenciáján felmerült, hogy a tervezés és a finanszírozás 
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terén új módszert kell kidolgozni. Mivel a felkért szakértők képtelenek voltak elszakadni az 

ortodox gazdasági felfogástól, megszületett a politikai akarat egy reform véghezvitelére. A 

csehszlovák gazdaságtörténet ezt mint az első gazdasági reformot tartja számon. Kidolgozójá-

nak az Állami Tervhivatal helyettes elnökét, Kurt Rozsypalt kérték fel. A végrehajtásra 1958-

60 folyamán három lépcsőben került sor. Az első lépés lényege nagyobb gazdasági egységek 

(výrobné hospodárske jednotky, VHJ
57
) kialakítása volt, aminek következtében a nemzeti 

vállalatok száma 1417-ről 383-ra csökkent, és decentralizációval járt együtt. Második körben 

változtattak a tervezésen, és növelték a vállalatok anyagi érdekeltségét. A harmadik lépésben 

megváltoztatták a bértarifákat. A reformok azonban legfeljebb csak félgőzzel mehettek tovább 

(Šulc 1996, 24-27). 

A jobb áttekintéshez való közeledés kérdésében jelentős lépés volt, hogy 1958-tól, ki-

lenc év után, ismét megjelent a Statisztikai Évkönyv (Průcha 1996, 108). 

 

5.3. Az 50-es évek reformelképzeléseinek értékelése 

 

Már a szocializmus első reformhulláma idején megmutatkoztak a Csehszlovákia és Magyar-

ország közötti történelmi, társadalmi, politikai és gazdasági különbségek. Az erősebb cseh-

szlovák gazdaság könnyebben viselte a szovjet típusú gazdaságpolitika káros következménye-

it, és a cseh és szlovák nép nagyobb hajlandóságot mutatott a szocialista társadalom kialakítá-

sára, illetve az aközben megjelenő megrázkódtatások elviselésére. Ehhez társultak a 40-es 

évek végétől megjelenő további, többnyire külpolitikai hátterű okok. Andrew C. Janos még 

hozzáteszi (2003, 326), hogy a rendszerrel szembeni ellenállást jelentősen csökkentette, hogy 

Csehszlovákia a 60-as évek közepéig, amikortól aztán az NDK megelőzte, egy kelet-európai 

fogyasztói paradicsom volt. Janos felhívja a figyelmet arra is, hogy a pilseni zavargásokat 

leszámítva, Lengyelországgal és Magyarországgal ellentétben, nyugalom honolt. Az elmon-

dottakat összegezve ki lehet jelenteni, hogy a csehszlovák lakosság nem csupán tűrte, hanem, 

hogyha csak passzívan is, de mégis támogatta a rezsimet. 

  Az 50-es évek közepének szélesebb körű magyar változásainak minden bizonnyal oka 

volt az is, hogy „a magyarországi gazdaságpolitika a […] a hasonló utat járó országok közül a 

legszélsőségesebbnek bizonyult” (Pető – Szakács 1985, 240). Nyilvánvaló, hogy a balra job-

ban kilengett inga jobban ki fog lengeni jobb oldalra is. Persze az is tény, hogy valamilyen 

korrekcióra mindenképpen szükség volt. Ahogy Berend T. Iván írja (1988, 34-35) a „hosz-
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 Stark Antal könyvében (1987, 80) középirányító szervként határozza meg. 
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szabb távon […] az alkalmazott rendszer már ezen központi fejlesztési cél elősegítésére sem 

volt egyértelműen alkalmas, hiszen az […] érvényesülő ellentmondások olyan »elszivárgási 

csatornákat« nyitottak meg, amelyeken a társadalmi össztermék mind nagyobb hányada tűnik 

el az újratermelés folyamatából. A legfőbb és statisztikailag is nyomon követhető, elszivárgá-

si csatornákat a készletek állománynövekedése és a befejezetlen beruházások állománynöve-

kedése tette ki. Kétségtelen, hogy 1949 és 1953 között ezeken a csatornákon nem is szivár-

gott, hanem vastag sugárban ömlött ki a megtermelt nemzeti jövedelem jelentős része.”
58

 

Csehszlovákia esetében más volt a helyzet. „Annak ellenére, hogy a CSKP vezetése 

szavakban továbbra is az SZKP XX. kongresszusának
59

 a vezérgondolatait követte és elítélte 

a sztálini személyi kultuszt, Csehszlovákiában Hruscsov A személyi kultusz és annak követ-

kezményei című referátumának elhangzása óta semmi sem változott. Amíg Európa többi szo-

cialista blokkba tartozó országában, de leginkább magában a Szovjetunióban, Lengyelország-

ban, sőt, még Magyarországon is, politikai enyhülésre került sor és megpróbálták a múlt hibá-

it kijavítani, addig a prágai rezsim nem volt hajlandó visszakozni” (Pernes 2003, 236). Ami a 

gazdaság állapotát illeti, Zdislav Šulc imígyen értékel: „A háború után vegyes csehszlovák 

gazdaság átformálása az irányítás szovjet típusú központilag irányított modelljére nem hozta 

magával se a gazdasági fejlődés elvárt tempóját, se pedig a magasabb »társadalmi hatékony-

ságot«” (Průcha et al. 2009, 378). Šulc ezenkívül felrója még az ambiciózus beruházási prog-

ramokat, amelyek aztán az első ötéves tervtől kezdődően ciklikus kilengésekhez vezettek.  

Ľubomír Lipták szlovák történész értékelése alapján (1998, 332) Rákosi, Gerő és Far-

kas bukásából a sztálinista csehszlovák vezetők sajátságos következtetéseket vontak le. Még 

inkább ragaszkodtak a hatalomhoz, a sztálinizmus kritikáját revizionizmusnak, reakciós tevé-

kenységnek minősítették. Ezzel a véleménnyel összhangban fogalmaz Jindřich Dejmek (2002, 

218). Antonín Zápotocký és Antonín Novotný a desztalinizáció folyamata miatt Magyaror-

szággal szemben mindvégig ellenséges érzülettel viseltettek, nehogy az ellenállás szikrája 

átcsapjon Dél-Szlovákiába. A magyarországi eseményekre mutogatva, azok eredményeit ki-

forgatva sikerült is pozíciójukat megerősíteni. Václav Průcha azt írja (2009, 299), hogy ebből 

kifolyólag a gazdasági kurzus módosításra az 50-es évek közepén nem került sor. A második 

ötéves gyakorlatilag az első nyomdokain haladt. A gazdaságpolitika célja a „kapitalizmusból 
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 Berend T. Iván egy másik könyvében (1999, 111) azt írja, hogy 1949 és 1953 között ez az érték a nemzeti 

jövedelem ötödét tette ki. 
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 A kongresszus nem csak a desztalinizáció kezdetének számít. A szovjet vezetők ekkor hirdették meg a két 

társadalmi rendszer békés egymás mellett élésének az elvét, továbbá azt, hogy a szocializmushoz vezető út több-

féle is lehet, és a szovjet modell mechanikus másolása hibákhoz vezethet. 
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a szocializmusba való átmenet befejezése és a szocializmus anyagi-termelési alapjainak a vég-

leges kiépítése” volt. Csehszlovákiában a gazdasági rendszer határait feszegető írásokra, mint 

amilyenek Magyarországon már 1954-től napvilágot láttak, csak majdnem egy évtizeddel 

később lehet találkozni. 

Az 50-es évek végén Magyarországon ismét megerősödött keményvonalas vezetés, a 

gazdaságpolitika a csehszlovákiaival újra konvergálni kezdett. A magyar gazdaságtörténet-

írás (Pető – Szakács 1985, 369) az 1957 utáni éveket a „korrekciós gazdaságpolitika” idősza-

kának nevezi. A hangsúly a folytonosságra került, ámde az előző évtized szélsőségeinek a 

korrigálásával. A vállalatirányítás terén szerkezeti módosításokat hajtottak végre, ellenben a 

szövetkezetesítés III. hullámával a kollektivizálás végleg befejeződött, és a mezőgazdaságban 

dolgozók túlnyomó többsége szövetkezeti dolgozó lett. Másrészről viszont lehetőség volt ré-

szes művelési rendszer, azaz a családi munkaszervezés alkalmazására is. 1957 táján Cseh-

szlovákiában úgyszintén megtorpanás következett. Ott is beindult a szövetkezetesítés utolsó 

hulláma. Noha volt bizonyos hajlandóság a korrekciókra, ámde ezek a rendszer lényegére alig 

voltak hatással. Ami a csehszlovák és a magyar reformokat illeti a fő különbség az, hogy 

amíg Csehszlovákiában a kezdeményezés első sorban felülről indult, addig Magyarországon a 

szakemberek egyaránt kezdeményezők voltak, mind 1953-ban, mind 1956 után. 

A korszak gazdaságpolitikájának a lényegét Ota Šik (1968, 8-9) a következőképpen 

foglalta össze: „1957-1958 táján […] még nagyon meggyökeresedett volt az az elképzelés, 

hogy a szocialista tervgazdálkodás semmilyen teret sem engedhet a piacnak. Olyan gondola-

tok illetve eszközök, mint a nyereség, ár stb. széleskörű használata csak nagyon bátortalanul 

törhettek maguknak utat, és mindezt anélkül, hogy sikerült volna felfedniük a tervmutatók 

rendszerének egyoldalú, csak a mennyiséget figyelembe vevő és a piaci viszonyokat mellőző 

káros voltát. Az egyre növekvő gazdasági ellentmondások úgyszintén nem voltak bizonyító 

erejűek, hogy elméleti konklúzióik és elemzéseik képesek lettek volna megdönteni a leegy-

szerűsített gazdasági elképzeléseket. Ilyen körülmények között a tervgazdálkodás és az irányí-

tás megváltoztatására csak elégtelen minőségű tervek születhettek, amelyekben a gazdasági 

eszközök felhasználásának a segítségével fellelhetők voltak bizonyos progresszív elemek. Ez 

azonban csak úgy valósulhatott meg, hogy kompromisszumot kötöttek az öreg, mint később 

megmutatkozott igen kitartó adminisztratív terv- és igazgatási metódusokkal, ami viszont ké-

sőbb megfojtotta az új elemeket is.“ 
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6. A 60-as évek reformjai és reformtervei   

 

A 60-as évek reformjai tekintetében Magyarország és Csehszlovákia közelíteni kezdett egy-

máshoz. Ezek kiváltó oka értelemszerűen mindkét országban a gazdasági problémák voltak, 

Magyarország esetében azonban nagy szerepet kapott a politikai is. Az állampárt vezetése 

nagy figyelemmel kísérte a lakosság tűrőképességét, amit egyszer már próbára tett. Az új gaz-

daságirányítási mechanizmus, illetve a második reform kiteljesedéséhez vezető út azonban 

különbözött egymástól, mint ahogy a végkifejletük is teljesen másként alakult. Amíg Ma-

gyarország esetében megfigyelhető valamilyen kontinuitás az 50-es évek reformjaival, addig 

Csehszlovákiában gyakorlatilag a 60-as évek közepén egy új irányvonal kezdődött el kéz a 

kézben a megkésett desztalinizációval. 

 

6.1. Az új gazdasági mechanizmus 

 

A magyar gazdaság az új mechanizmus 1968. január 1-ei elindításával határozott lépést tett a 

reformok folytatásának és a szocializmus lebontásának az irányába. Ahogy ezt az 1. táblázat 

mutatja, ezzel egy emberöltőnyivel megelőzte északi szomszédját. Arról, hogy miért volt 

szükség a reformra, hogyan is működött a reformot megelőzően a magyar gazdaság, Berend 

T. Iván (1986, 25) a következőképpen ír: 

”Miközben a hatvanas évtized végére az ipari termelés értékében már volumene hét-

szeresére ugrott, addig az egy foglalkoztatottra jutó termelés csak háromszorosára, s míg az 

ezer lakosra jutó ipari foglalkoztatottak számát tekintve 35 ország között Magyarország az 

előkelő hetedik helyet foglalta el, az egy lakosra jutó nettó ipari termelés alapján csak a hu-

szonkettediket. Más szavakkal: a nagy ipari át- és előretörés időszakában a termelékenység, a 

technikai korszerűség tekintetében az ország viszonylagos lemaradása még fokozódott. 

Ugyanakkor a gazdasági reform előtti egész időszakban a termelés jelentékeny része, egyes 

periódusokban a nemzeti jövedelem 5-7%-át is kitevő hányada, az ipar volumenének hatalmas 

ütemű növekedése ellenére (és jórészt következtében) a felesleges, értékesíthetetlen, selejtes 

készletek felhalmozódására vezetett. A hiánygazdaság jellegzetes tünetei mind a termelés 

folyamatosságát és gazdaságosságát, mind pedig a lakosság megfelelő ellátását akadályozták. 

 Az iparosítási áttörés útvesztőihez tartozott, hogy az erőltetett mennyiségi iparfejlesz-

tés oltárán egy ideig a lakosság életszínvonalának és a gazdaság más ágazatainak érdekei is 
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áldozatul estek. Az előbbi inkább csak az első ötéves terv időszakára volt jellemző (amelynek 

éveiben a munkás- és alkalmazotti reálbérek 22%-kal csökkentek), az utóbbi azonban tartó-

sabban érvényesült.” Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között elengedhetetlen volt az 

irányváltás. 

Ennek a munkának nem feladata az új gazdasági mechanizmus bemutatása, ezért a fő 

kontúrjait csak vázolom. Ehhez Honvári János könyvéhez (2005, 723-732) fordulok segítsé-

gért. Az egyik legfontosabb változás, hogy megszűnt az éves és ötéves tervek vállalati szintű 

lebontása, és ezzel összefüggésben megnőtt a vállalati önállóság. A felügyeleti szerv a vállala-

tokat általában nem utasíthatta, azokat ezután közvetett szabályzó eszközökkel ösztönözték, 

mint az ár, adó, támogatás, hitel, kamatfeltételek stb. A naturális mutatók alkalmazását jelen-

tősen csökkentették. A vállalatok a termelési tényezőket szabadon szerezhették be, és a ter-

mékeiket is szabadon értékesíthették. Néhány kivételt (hús, búza stb.) azért meghatároztak. A 

terv és a piac nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő kategóriává vált. Az állami, 

szövetkezeti és részben a kismagántulajdont egyenjogúsították. A fogyasztási cikkek mintegy 

negyedének az árát liberalizálták. Részben feloldották a korábbi munkaerő-piaci kötöttsége-

ket. A külkereskedelemben egységes devizaszorzókat vezettek be. Az OT-t átszervezték, né-

hány osztályát megszüntették. 

Fontos hangsúlyozni a reform korlátait is. Az állam kezében továbbra is sok szabályzó 

maradt, és hogy ha az OT úgy érezte, hogy erre szükség van, akkor konkrétan is beavatkozott, 

de a fejlesztések is központi hatáskörben maradtak. 

 

6.2. Ota Šík és a prágai tavasz 

 

A csehszlovákiai gazdasági problémák a 60-as évek elején kezdtek sokasodni. Az 1954-55-ös 

megtorpanás ellenére a gazdasági növekedés 1961-ig töretlen volt. Azt már akkor is tudatosí-

tották, hogy a növekedés mögött mennyiségi tényezők állnak, amelyek aztán 1961-62-re ki-

fulladtak. Tekintettel az 1958-59-es évek sikereire, az 1961-től induló harmadik ötéves terv-

ben még óriási elvárásokat fogalmaztak meg. Ez jelentős mértékben szovjet nyomásra történt, 

ahol abban az időben nyert teret az ”érjük utol a nyugatot” doktrína. 1961 és 1965 között az 

ipar esetében 42, a mezőgazdaságnál 23%-os növekedést irányoztak elő. Amíg az első évben 

volt valamilyen növekedés, a másodikban stagnálás, a harmadikban egyenesen visszaesés 

következett be. A hibákat Novotný elnök a vállalatok túlzott önállóságában vagy azok lokál-

patriotizmusában látta, a probléma azonban az óriási beruházásokban volt keresendő. A válla-
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latok a látszólagos termelékenységben voltak érdekeltek, a hiány és a selejt nőni kezdett (Šik 

1990, 94-95). 

 Az ország keleti felén a válságjelenségek 1961 táján kezdtek megmutatkozni. Ezek 

többek között ellátási gondok formájában jelentkeztek, amelyben a legnagyobb részt az élel-

miszerek tették ki. Az erős iparosítási hullám ellenére a nem foglalkoztatottak aránya 23,46% 

volt szemben a csehországi 13,96%-kal. Ekkor indult meg Szlovákia leszakadása. 1963-ban 

országos szinten 5,1, Szlovákiában 7,3%-os ipari bővülésre számítottak, a valóságban az érté-

kek, beleértve a GDP-t is, negatívak voltak. Ez Csehszlovákia történetében egyedülálló volt, 

de minderről a lakosságot nem tájékoztatatták. Amíg az országos szintű visszaesés a sztálinis-

ta gazdaságmodell számlájára írható, történészi vélemények szerint (Londák – Sikora – 

Londáková 2002, 165-167) a szlovákiai számok mögött államjogi tényezők álltak, mivel a 

szlovák nemzeti szervek kompetenciái a gazdasági fejlődés tekintetében elégtelenek voltak. 

Hiába irányult átlagon felüli tőkeinjekció az ország keleti felébe, az iparban arányaihoz képest 

mégis kevesebb munkahely létesült. 

 A válság egyik markáns megjelenési formája a kohászat nehézségeinek a növekedése 

volt. A cseh gazdaság hagyományosan az iparra épült, és az ide irányuló beruházások a 40-es 

évek végétől még tovább nőttek. A feltételek az ágazat fejlődésére azonban még Csehszlová-

kiában sem voltak adottak. A gépgyártás bővülésével az alap- és a tüzelőanyagok beszerzése 

nem tudott lépést tartani, amit csak szovjet behozatallal lehetett megoldani, miközben a szek-

tor környezetterhelése egyre nagyobb gondokat okozott. Az ágazat jövedelmezősége a tőkés 

országokhoz viszonyítva egyre csökkent. Romlott a termékstruktúra is, mivel a fejlett álla-

mokban a gépek helyett egyre inkább az elektronika és az elektrotechnika került az előtérbe, 

de a legyártott termékek minősége is gyenge volt. A hanyatlás 1957 táján vette a kezdetét. 

Igaz, hogy a kivitel aránya magas volt, ám e mögött az húzódott meg, hogy jelentős volt a 

fejlődő országokba irányuló export. Ez annak a folyománya is volt, hogy a 60-as években a 

KGST-kivitel csökkent. A külkereskedelem visszaesésében közre játszott a 60-as évek köze-

pétől egyre nagyobb arányban előforduló selejt. A romló külkereskedelem miatt nőni kezdett 

a kapitalista országok felé való eladósodás (Kaplan 2000,166-174, 195, 237). Csehszlovákia 

gondjait ezek mellet fokozta még a szakítás Kínával, az extenzív források kimerülése, a me-

zőgazdaság gondjai vagy az arab országok bizonytalan piacai. 

 A politikai olvadás kezdete Csehszlovákiában nem köthető pontos dátumhoz. A 60-as 

évek elejétől a folyamat lépésenként indult meg, amely aztán elvezetett a prágai tavaszhoz. A 

megemlítésre méltó mérföldkövek közé tartozik Gustáv Husák 1960. májusi amnesztiája, a 
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Sztálin-szobor 1962 őszi lebontása vagy a Klement Gottwald hamvainak elszállítása a számá-

ra épített mauzóleumból, nemzetgazdasági szempontból pedig 1961-62 tele, amikor szénellá-

tási gondok okán akadozott az áramellátás. A következő télen ez megismétlődött, mi több, 

ehhez élelmiszer-ellátási gondok is járultak. Az enyhülési folyamatot Moszkva is bátorította, 

Rudolf Slánský rehabilitációja 1963 augusztusában az SZKP nyomására történt. A változás 

szele természetesen a kultúrában is érződött. Sok egyéb mellett ettől az évtől kezdve jelenhet-

tek meg Bohumil Hrabal, Dominik Tatarka vagy Milan Kundera részben korábban tiltott mű-

vei és színpadra kerülhettek Václav Havel abszurd drámái. A tömegkommunikációban meg-

élénkült a vita az aktuális problémákról, és lassan kezdett beszűrődni a nyugati kultúra 

(Pernes 2003, 252-258). 

A politika szemszögéből a reform kezdetét nem lehet tenni a CSKP XII. 1962. decem-

beri kongresszusára. Ezen ugyan alapvetően gazdasági kérdésekről tárgyaltak, ellenben a 

pártvezetés többsége még az 50-es évek reformjait is negatívan értékelte. A politika a cselek-

vés mellett csak 1965 januárjában döntött. A Központi Bizottság ekkor hozott határozatot A 

nemzetgazdasági tervezés tökéletesítésének főbb irányairól és a pártmunkáról (O hlavných 

směrech zdokonalování plánovitého řízení národního hospodářství a o práci strany) címmel.  

A második csehszlovák gazdasági reform megindulására azonban már korábban sor 

került. Ezt Šik vezetésével kidolgozott Tézistervek a nemzetgazdaság tervirányítási rendsze-

rének tökéletesítéséről (Návrh tezí o zdokonalení soustavy plánovitého řízeni národního 

hospodářství) című tanulmány elkészítésétől szokták számítani. A tézisekben szerepelt egy 

áru és pénz kapcsolaton alapuló önszabályzó vállalatgazdaság kialakítása (Průcha 1996, 114). 

A téziseket kidolgozó munkacsoport további tagjai Bohumír Komenda, Čestmír Kožusník, 

Rudolf Kocanda, Jaroslav Matejka és Ladislav Říha voltak. 

A közgazdászok első reformelképzeléseiket Csehszlovákiában csak a 60-as évek elejé-

től tudták közreadni. Ezek közé tartozik többek között Zdeněk Kodet írása a vállalatok anyagi 

érdekeltségéről,
60

 amelyben felhasználták Komenda
61

 és Kožušník
62

 munkáit az árviszonyok-

ról (Šulc 1996, 31-34). Az enyhülés egyik jele volt, igaz, inkább szakmai körökben, 

Wlodimierz Brus könyvének
63

 cseh kiadása 1964-ben, Michał Kaleckiénak
64

 a következő 

évben, illetve Oskar Langéénak
65

 1966-ban. A kiadványok egy másik része a gazdasági növe-

                                                           
60

 Kodet (1963) 
61

 Komenda (1964)  
62

 Kožušník (1964) 
63

 Brus (1964) 
64

 Kalecki (1965) 
65

 Lange (1966) 



96 

 

kedés elméletével foglalkozott, és komoly teret szenteltek a „burzsoá” szakértők elméleteinek, 

mint Harrod és Domar, de hivatkoztak Langéra és Brusra is. Természetesen ők sem lépték túl 

az árnyékukat, amikor olyan végkövetkezetést vetettek papírra, miszerint „… a nemzetgazda-

ság hatékony fejlődésének alapvető biztosítéka az adminisztratív direktív irányítási modell 

felcserélése egy tökéletesebb tervirányításos rendszerrel” (Goldman – Kouba 1967, 130). 

 A gazdasági változások szükségességének gondolata egyáltalán nem csak Prágában 

jelent meg. Szlovákiában úgyszintén születtek a témában publikációk. Ezek között megemlít-

hetőek tudományos jellegű munkák Felix Hutník
66

 és Viktor Pavlenda
67

 tollából, de más 

szakértők (H. Kočtúch, A. Lantay, K. Pekník, O. Čapo stb.) a sajtóban is élénk vitákat folytat-

tak. Ezek fő témája a gazdasági hatékonyság javítása volt mind makro, mind pedig vállalati 

szinten. Ismét bekerült a köztudatba a piac, piackutatás vagy a fogyasztás fogalma. Az 

Ekonomický časopis
68

 hasábjain 1963-ban már külföldi, többek között magyar szerzők gon-

dolatait is közölték. Nem csupán szlovák közgazdászok látogathattak nyugatra, hanem Szlo-

vákiában is tartottak nemzetközi konferenciákat. A kor neves szlovákiai közgazdászai közül, 

akik mertek új gondolatokkal jelentkezni és volt bátorságuk „burzsoá” szerzőkre hivatkozni, 

meg kell említeni legalább Štefan Heretík
69

 nevét. 

A reform gyakorlati végrehajtása 1965 áprilisában kezdődött. A kísérlet 440, a közle-

kedésben, belkereskedelemben, helyi gazdaságban működő vállalat, illetve termelési- és fo-

gyasztási szövetkezet bevonásával indult meg. A többi ágazatra kiterjedő átalakításokra a kö-

vetkező évben került sor. A reform alapkoncepciója a vállalatok anyagi érdekeltségének a 

bevezetése volt. Az abban az évben megtartott XIII. kongresszus úgy döntött, hogy a folya-

matot gyorsítani kell, és ennek keretében fogadták el a következő ötéves tervet. 1967 januárjá-

tól indult ki a nagykereskedelmi árak átalakítására (Průcha 1996, 116-118).
70

 

A Tézistervek alapján a vállalatok a következőképpen működtek volna: 

 „az anyag- és energiaköltségek, az amortizáció illetve a közlekedési kiadások le-

számolása után megmaradt volna a bruttó bevétel, a további kiadások egyedüli for-

rása; ebből kellett volna a vállalatnak fedeznie az átutalásokat az alapokba, a banki 

hitelkamatok törlesztését, a saját beruházásokat és a nyereségadót; 
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 a vállalat a költségvetésbe előre meghatározott kulcs alapján vagy százalékosan a 

bruttó bevételből fizetne be, vagy az elért bruttó nyereségből, esetleg más megfele-

lő mutató alapján; 

 az értékesítést, a bevételt, a nyereséget vagy egyéb vállalati pénzügyi mutatót nem 

tervmutató alapján határoznák meg, hanem a vállalat által összeállított gyártási 

tervből és a gyártási hatékonyságból indulnának ki; 

 a járulékok és egyéb befizetések átutalása után megmaradna a foglalkoztatási alap, 

amelybe az egyéni munka alapján kiszabott jutalom tartozna – mindenekelőtt az 

alapfizetés és a prémium, amiket a vállalati gazdálkodás mennyisége, minősége és 

társadalmi hasznossága alapján határoznának meg” (Průcha et al. 2009, 385). 

Szintén fontosnak tekinthetőek még az árrendszerben végrehajtott változtatások. Há-

rom árkategóriát vezettek be. Az alapvető létfenntartáshoz szükséges cikkek árát – mezőgaz-

dasági termékek, alapanyagok – szabályozták. Szabadárasak lettek például a különleges- vagy 

a divatcikkek. Bizonyos ármozgást engedélyeztek a szállító-átvevő viszony esetében (Průcha 

et al. 2009, 385). 

A változtatások részeredményét, az 1967-es számokat, Průcha 1996-os tanulmányában 

(120) így foglalta össze: 

 nőtt a gazdasági növekedés dinamikája, 

 a termelő szférában lassult a foglalkoztatás és a termelékenység, ezzel szemben a 

mezőgazdaság nagyobb mértékben nőtt, 

 hatékonyabbá vált az egész nemzetgazdaság, a fogyasztáshoz képest csökkent a 

termelés aránya, 

 javult az ipar energetikai és külkereskedelmi struktúrája, 

 enyhült a belső piac feszültsége, 

 csökkent a beruházások aránya. 

Csehszlovákia gazdasági problémáiról a magyar közgazdász-társadalom is tudott. Eb-

ben minden bizonnyal közrejátszhatott a mindkét országban meglévő nyitott légkör. A Köz-

gazdasági Szemle 1967. szeptemberi számában Vladimír Nachtigal és Ladislav Jüngling egy 

tanulmányt tettek közre a csehszlovák gazdaság egyensúlybeli problémáiról. Az írásban 

(1967, 1048-1051) a szerzők nyíltan írtak arról, hogy a problémák okozója az „adminisztratív 

utasításos gazdaságirányítási rendszer”. Ez a rendszer a háború után segítette a növekedés 

meggyorsítását, de a 60-as évek elején a gyors növekedés lelassult. Ennek fő oka az „újrater-

melési folyamat mennyiségi oldalának a túlbecsülése”, és a „minőségi oldal lebecsülése”. A 
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fejlődést az extenzív termelés, a dolgozók a mezőgazdaságból az iparba való áramlása jelle-

mezte. A strukturális változásoknak az volt az ára, hogy nem tartották tiszteletben az értékvi-

szonyokat, aminek okán megbomlott az általános piaci egyensúly. A termelés a „súlypont” 

köré összpontosult, ami a szén-koksz-acél-gépipar-beruházások tengely volt. A magas fel-

halmozás miatt alacsonyak voltak a jövedelmek, és beruházások hatékonyságának a csökke-

nése okán a munkabérek ösztönző ereje is csökkent. A rendszer további hiányossága volt a 

minőségi termelés direktív úton való ösztönzése. 

A csehszlovák gazdasági reform ekkor se volt hosszú életű. Úgy is lehetne fogalmazni, 

hogy csak addig tartott, amíg Ota Šik vezető pozícióban volt. Az 1968. március 30-án kineve-

zett kormány két miniszterelnök-helyettese Ota Šik és Gustáv Husák lett. Šik szeptember 3-án 

lemondott. 

 Alec Nove könyvében (1990, 139) a magyar, lengyel, jugoszláv és kínai reformokkal 

foglalkozik behatóbban, Ota Šik munkássága mellett azonban nem tud elmenni. Róla a követ-

kezőket írja: “Šik [Brusnál] még tovább ment, és egy terjedelmes könyvben
71

 egy meglehető-

sen kidolgozott alternatív gazdasági modellt adott, mely sem nem »szovjet szocialista«, sem 

nem kapitalista. […] Bár kétségtelenül befolyásolta őt a marxista neveltetése, ugyancsak ha-

tottak rá szülőhazájában, Csehszlovákiában szerzett negatív tapasztalatok is, olyannyira, hogy 

a »szocializmus« szó gyakran szerepel nála így, idézőjelben, és vele kapcsolatban mindig a 

szovjet változatra gondol, amivel szemben (érthető módon) elég nagy ellenszenvvel viseltetik. 

A lényeget tekintve azonban az ő harmadik útja egy demokratikus-szocialista út, és ennek is 

kell tekintenünk. Az foglakoztatja, hogyan lehet »meghaladni a bér és profit ellentmondását«, 

hogyan lehet »demokratizálni és humanizálni a gazdaságot«. A nagyvállalatok tőkéjének 

oszthatatlan alapot kell képeznie (ezt nevezi ő Kapitalneutralisierungnak) egy a munkások 

által választott vállalatvezetés vagy felügyelőbizottság (Aufsichtsrat) irányítása alatt. A köze-

pes méretű vállalatok lehetnek vegyes tulajdonúak is, úgyhogy a tőkéjük egy része magántő-

ke. A kisvállalkozások magánkézben lennének. Mindhárom vállalattípus folyó műveletei a 

piaci mechanizmusra lennének alapozva. Ösztönöznék a versenyt, harcolnának a monopolista 

tendenciák ellen. A profitot részben a vállalat tőkéjének bővítésére fordítanák, részben nyere-

ségrészesedésként kiosztanák a munkások között. Hogy e kettő között mi legyen az arány, azt 

a politika határozná meg a növekedési és jövedelempolitikai célok alapján. Érthető módon Šik 

hangsúlyozza a demokrácia fontosságát a kormány megválasztásában és a tervcélok meghatá-

rozásában. Hatékonysági kritériumként nem »profitmaximalizálást«, hanem »profitoptimali-
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zálást« javasol, nagy hangsúlyt fektetve az élet minőségére és a beruházás és fogyasztás kö-

zötti kívánatos arányokra. Az »optimalizálás« ebben az összefüggésben valószínűleg azt a 

profitszintet jelöli, amit a kívánt többlet eléréséhez meg kell teremteni.” 

Mai szlovák történészek (Londák – Sikora – Londáková 2002, 180) abban látják Šik 

által szorgalmazott reformok egyik negatívumát, hogy A szocialista áruviszonyok problemati-

kájához (K problematice socialistických božných vztahů) című könyvében Csehszlovákiára 

mint monolit államra tekintett, Szlovákiát egyáltalán meg sem említette. Ez részben az állam 

aszimmetrikus kialakításából eredhet, de részben a CSSSZK gazdaságának ágazati irányításá-

ból is. 

 

6.3. Párhuzamok és ellentétek a magyar és a csehszlovák reformok között 

 

A 60-as évek gazdasági reformjainak kiváltó okai mind Magyarországon, mind pedig Cseh-

szlovákiában nagyon hasonlóak voltak: az 50-es és 60-as évek fordulóján a Szovjetunióban 

uralkodó optimista jövőkép miatt túl optimista ötéves terveket fogadtak el, amelyeket aztán 

nem voltak képesek betartani, illetve a már régebb óta meglévő, alapvetően a szocialista gaz-

dálkodás okozta problémák. Az évtized második negyedében mindkét országban korrekciót 

kellett végrehajtani, amelyekből idővel mélyreható reformok alakultak ki. Ezek a gazdasági 

átalakítások aztán Magyarország esetében tovább fejlődtek, Csehszlovákiában viszont 1969-

ben végleg leálltak. Ennek a disszertációnak nem célja maguknak a reformoknak a kutatása, 

azonban érdemes felhívni a figyelmet Varga Zsuzsa meglátására (2004, 101-109), miszerint a 

magyar reformfolyamat már a kidolgozás időszakában elkezdett saját utat járni. Mivel az át-

szervezések nem hoztak eredményt, már akkor felhagytak a tervgazdaság javítgatásával. Mi 

több, ez a mezőgazdaság esetében már az 50-es években megtörtént, még ha közben végbe-

ment egy erős szövetkezetesítési hullám. Varga szerint ennek az is oka volt, hogy Magyaror-

szágon az 50-es évektől kidolgozott reformelképzelések halmozódtak fel, és ezen reformter-

vek kipróbálásának a terepe aztán a mezőgazdaság lett. 

A magyar és csehszlovák reformok között másik különbség az volt, hogy az utóbbi 

esetében a változás óhaja alulról, a szakemberek felől jött, és felül erre nem volt fogadókész-

ség. A magyarországi politikai elit jelentős részének, persze, csak bizonyos határok között, 

meglevő reformkészsége viszont közismert. A további jelentős különbség ugyanis az volt, 

hogy a magyar reformok kizárólag a gazdaságra korlátozódtak, ezzel szemben Csehszlováki-

ában a változtatások sokkal szélesebb körűek voltak, érintették mind a politikát, mind pedig 
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az ideológiát. Ez csak látszólag volt előremutató. Nem véletlen, hogy a pártot ért nyilvános 

bírálatok vagy vezető szerepének ilyen mértékű megkérdőjelezését a környező államok veze-

tői, leginkább Walter Ulbricht, Władysław Gomulka és Leonyid Brezsnyev, nem nézték tétle-

nül, és a katonai intervenció mellett döntöttek. 

 A reformfolyamatban azonban közös volt, hogy azonos időben mentek végbe, és ez-

alatt egymást erősítették.  

A kommunista időszak legmeghatározóbb magyar személyisége Kádár János volt. Ő 

1956. november 7-től tekinthető az ország első emberének, utolsó funkciójából, az MSZMP 

pártelnöki tisztségéből 1989. április 12-én mentették fel. Nyers Rezső szavai szerint a reform-

politika Magyarországon mégsem Kádár János, hanem Nagy Imre nevéhez köthető. Az „új 

szakasz” meghirdetésének az idején Kádár még börtönben volt. A magyar gazdasági reformok 

Kelet-Európában egyedülállóak voltak. Hasonló legfeljebb csak az 1947-től külön utakat járó 

Jugoszláviában történt, illetve Csehszlovákiában, de ott csupán egy-két évig. Nyers Rezső 

Kádár Jánost majd csak az új gazdasági mechanizmus vezéregyéniségének, a reformok egyér-

telmű támogatójának tartja, még ha időként meg-megtorpant. Kádárnak ugyanis figyelembe 

kellett vennie sok egyéb tényezőt (Nyers 2001). Hasonló formátumú cseh vagy szlovák poli-

tikus talán csak Alexander Dubček volt, ő azonban egy röpke esztendőig volt képes befolyá-

solni országa sorsát.  

Ami a magyar-csehszlovák kapcsolatokat illeti, természetszerűen ekkor is léteztek, sőt, 

a megszokottnál talán élénkebbek voltak. Közismert, hogy Kádár szimpátiával figyelte a prá-

gai enyhülést. Megértette, hogy az segítheti a magyar reformokat. Alexander Dubček szemé-

lyében szövetségest látott, de Dubček is számított Kádár János támogatására.
72

 Kádár ezt meg 

is kísérelte, és közvetíteni próbált Csehszlovákia és a Szovjetunió között (Dejmek 2002, 220, 

223). Ahogy tudjuk, sikertelenül. A kérdéssel bővebben a 10.2. alfejezetben kívánok foglal-

kozni. 

Karel Kaplan véleménye szerint (2000, 154-156) a prágai tavasz eseményei más kül-

politikai közegben mentek végbe, mint az 1954-56-os történések. Amíg az 50-es évek re-

formmozgalmai jóval több szocialista országot érintettek és lényegesen szélesebb nemzetközi 

összefüggések között játszódtak le, addig a 60-as évek második felének reformjai csak Cseh-

szlovákiára korlátozódtak. Való igaz, hogy a szocialista blokk már elindult a szétesés útján, 

Kína és Albánia, illetve a Szovjetunió között komoly ellentétek alakultak ki, továbbá Romá-
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nia is külön utat kezdett járni, Csehszlovákiának mégsem sikerült bennük szövetségesekre 

találnia, miközben Berlin, Varsó és Szófia egyre ingerültebben figyelte a prágai eseményeket. 

A csehszlovák reformok legfeljebb csak a francia és az olasz kommunisták között váltottak ki 

tetszést. De addigra ez már a szovjet vezetést nem zavarta, mivel lemondott arról, a kommu-

nizmus a belátható jövőben Nyugat-Európában is győzhet. 
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7. A CSKP és az új gazdasági mechanizmus 

 

A disszertáció fő témája az 1968 és 1989 közötti magyar gazdasági reformok elemzése Cseh-

szlovákia Kommunista Pártjának a szemszögéből. Az időszak legmarkánsabb átalakítási kí-

sérlete Magyarországon az új gazdaságirányítási mechanizmushoz köthető, a későbbi refor-

mok tulajdonképpen ennek a tervezetnek a megújításai. A reform elindítása éppen a prágai 

tavasz eseményeinek a csúcspontjára esett, kiteljesedése viszont már annak utózengései idején 

történt. A következőkben levéltári anyagok segítségével kívánom bemutatni csehszlovák oldal 

véleményét az új gazdasági mechanizmusról. Látni fogjuk, hogy Magyarország északi szom-

szédja ekkor még őszintén érdeklődött a friss gondolatok iránt, a magyar reformkedv lanyhu-

lása és a gazdasági problémák újbóli megjelenése pedig egybeesett a prágai rezsim újbóli 

megmerevedésével. Mindez akár Alexander Dubček karrierjén is megfigyelhető, aki első tit-

kári posztját 1969 áprilisáig megtartotta, utána októberig a Szövetségi Gyűlés elnöke volt, és 

a pártból való kizárására az ankarai nagyköveti visszahívása után, 1970 júniusában került sor.   

 

7.1. Ismerkedés a reform elmeivel és az első reakciók 

 

A fordulat után az első csehszlovák-magyar találkozót 1968. október 30-a és november 6-a 

között tartották meg.
73

 A tanulmányi jellegű találkozón V. Hájek, a CSKP Központi Ellenőr-

zési Bizottságának az elnökhelyettese és Biszku Béla folytatott eszmecserét. Biszku a prágai 

tavasz eseményeivel kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, miszerint jól tudja, mi 

vezetett Csehszlovákiában 1968 eseményeihez. „Hangsúlyozta, hogy a magyarországi 1956-

os évet nem tekinti a jelenlegi csehszlovák helyzet analógiájának. […] A véleménye szerint a 

CSKP jelenlegi helyzete 1959-60-ban kezdődött.” A disszertációhoz kapcsolódó témában a 

feljegyzés szerint Biszku véleménye a következő volt: Ami a gazdasági helyzetet illeti, Ma-

gyarországon most az új mechanizmus bevezetésével foglalkoznak. „A fő hangsúly – ahogy 

mondta – a szocialista vállalatok önállóságának a növelésén van azzal a céllal, hogy növeljék 

a gazdasági egységek, a vállalat- és üzemvezetők felelősségét. A jelenlegi tapasztalatokat 

(1968. január 1-től) az új gazdasági mechanizmus bevezetését illetően a magyar gazdaság 

irányításában és tervezésében Biszku elvtárs pozitívan értékelte. Azt mondta, hogy ezek a 
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tapasztalatok megerősítik az MSZMP IX. kongresszusa által 1966-ban hozott döntését, amely 

jóváhagyta a nemzetgazdaság irányításának új alapelveit.” 

 Ez a dokumentum meglehetősen semleges hangvételű, mind a CSKP, mind pedig 

Biszku részéről. Az is figyelemre méltó, hogy a keményvonalas magyar politikus itt még pár-

tolta az új mechanizmust, de a csehszlovák fél is inkább a reform pozitív oldalát kereste. 

 A CSKP szakértői Gustáv Husák 1969. május 15-16-i magyarországi látogatása idején 

a csehszlovák főtitkár részére a magyar gazdaság állapotáról egy átfogóbb összefoglalót ké-

szítettek.
74

 Az anyag címe Eredmények és tapasztalatok az új gazdaságirányítási rendszerről 

a Magyar Népköztársaságban. Az adatokat a budapesti nagykövetség gyűjtötte össze. A bő öt 

és féloldalnyi szövegben az szerepelt, hogy az új rendszerre meglehetősen könnyen sikerült 

áttérni. A gazdasági egységek és a lakosság pozitívan fogadták. Megjelentek a reform első 

eredményei, de az első negatív tendenciák is. A gazdaság még mindig dinamikusan nő. Az ár 

teljesíti funkcióját, a világpiaci nyomás azonban kezd érződni. A kiskereskedelmi árak vala-

micskét nőttek. Bevezették a forgalmi adót, és a vállalatok anyagi érdekeltségét. A bővülő 

kereslet érdekeltté teszi a vállalatok számára az értékesítést. Néhány cég szélesíti a termékská-

láját. Bizonyos vállalatoknál a nyereség nőtt. A nyereségalap feltöltése gyorsult. A beruházá-

sok volumene folyamatosan emelkedik. A cél az, hogy szűküljön a dotációban részesülő vál-

lalatok köre és célirányosabbak legyenek a beruházások. A munkanélküliség nem emelkedett. 

Az eddigi rendszer nem ösztönözte a vállalatokat a munkaerővel való takarékoskodásra. Léte-

zik „túlfoglalkoztatottság”. A külkereskedelemben áttértek a devizakoeficiens alkalmazására. 

1 rubel 43-44 Ft, 1 dollár 68-69 Ft.
75

 1968-ban az exportált áruk 68%-át dotálták. Ezzel a do-

tációs politikával nagyvállalatok számára
76

 megközelítőleg azonos belföldi és külföldi értéke-

sítést biztosítanak. Tavaly a szocialista országokba könnyebben értékesítettek. A kapitalista 

államokba irányuló kivitelt fékezte az alacsony anyagi érdekeltség, a nagyobb a konkurencia, 

és a jobb minőség kívánalma. Idén a behozatalt a szocialista országokból támogatni akarják. 

 Az anyagból kiolvasható, hogy ebben az időszakban a csehszlovák oldal inkább a re-

formok pozitív oldalát emelte ki. Igaz, problémák csak később jelentkeztek. A jelentés rámu-

tat arra, is hogy a csehszlovák belpolitika megmerevedése folyamatként játszódott le, nem a 

Varsói Szerződés országai hadseregének a bevonulásával azonnal ment végbe. Nem csak a 
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lakosságban élt a remény, hanem az apparátushoz kötődő intézményekben vagy bizalmi pozí-

ciókban is, mint a nagykövetségek. A jelentés megértő hangvételét magyarázhatja az, hogy 

Magyarországon készült, összeállítója a reménytelje reform légkörében élt. 

 A következő érdeklődésre számot tartó dokumentum a CSKP Elnöksége számára ké-

szült 1969. június 30-ai keltezésű sokoldalas jelentés, amely a Szovjetunió, a Magyar Nép-

köztársaság, a Lengyel Népköztársaság és az NDK Konzultáció a gazdaság irányítási rend-

szer fejlődésének és tervezésének a kérdéseiről címet viseli.
77

 A dokumentum célja az volt „… 

hogy vizsgálja meg a szocialista országok tervezési és gazdaságirányítási rendszerét…” és „az 

így szerzett ismereteket használja fel a szocialista gazdasági rendszer további fejlesztésére, 

amit a CSKP KB őszi gazdasági kérdésekkel foglalkozó ülése fog megítélni.” Tekintettel arra, 

hogy az új gazdaságirányítási mechanizmusnak ez az egyik legátfogóbb ismertetése, hosszab-

ban foglalkozom vele. 

Az ismertetés a gazdasági reform kezdetét 1957-re teszi, amikor „megkezdődött a 

gazdasági rendszer bizonyos mértékű tökéletesítése. […] 1964-ben bevezették a termelési 

eszközök utáni járulékfizetést. 1965-ben a kiemelt vállalatokban kísérletként új irányítási és a 

tervezés új módszereket kezdtek alkalmazni.” Az 1968. január 1-től elindított rendszernek… 

„az az értelme, hogy meggyorsítsa az állami tervezés és a piacgazdaság összhangba hozását, 

javítsa a minőségi termelést, növelje a konkurenciaképességet a világpiacon. Az irányítás új 

rendszere nagyobb teret enged a termelő vállalatok és az egyének kezdeményezésének.” Az új 

rendszerben „a terv megmarad a nemzetgazdasági irányítás fő eszközének. A központi irányí-

tás a hosszú-, közép- és rövid távú tervek egységes rendszerére támaszkodik. […] A tervezés 

két síkon történik, a nemzetgazdaságin és a vállalatin. A vállalati tervezés néhány kivételtől 

eltekintve a teljes önállóságon alapul. […] A vállalat az export és import számokon kívül nem 

kap semmilyen állami mutatót. Ezek csak bizonyos alapanyag- és termékkontingensekre vo-

natkoznak. Egyébként a külkereskedelem szabályozására a deviza szaldót alkalmazzák. A 

tervet a gazdasági szabályzás eszközeivel (stabil szabályzók, ötéves időtartam, biztosítják a 

központ elképzeléseinek vállalati végrehajtását) kívánják elérni…”  

A gazdasági és politikai szervezetek nagyobb mértékben vesznek részt a terv elkészí-

tésének a munkálataiban. 

A vezető maga nevezheti ki a helyettesét, a minisztérium véleményről tájékoztatást 

fog kapni. „A beszerzés és az értékesítés a vállalat hatáskörébe kerül. A felvásárlónak lehető-

                                                           
77

 KSČ-ÚV-02/1 1945-1989, Předsedníctvo 1966-1971. 99. köt., 165/3 levéltári egység. CSNL. 1969. július 7. 

Konzultace otázok vývoje soustav řízení a plánovaní ekonomik. Zpráva. Beterjeszti O. Černík 



105 

 

sége lesz választania a hazai vagy import áru között, az eladónak a hazai vagy külföldi értéke-

sítés között.” 

„A […] reformok egyik fő eleme az árreform. A magyar közgazdászok ezt mérföldkő-

nek tartják az árak és a társadalmi kiadások közötti összhang megteremtésének a folyamatá-

ban. […] Az árak tartalmazzák az anyagárakat, bérköltségeket, a rezsiköltségeket és az amor-

tizációt.” 

[…] A nagykereskedelmi árakat úgy kell képezni, hogy azoknak fedezniük kell a ter-

melési árakat és minimális nyereséget, és ennek a világpiaci árak figyelembevételével kell 

történnie. A nagy- és kiskereskedelmi árak összekapcsolása 10-15 éven belül történhet meg. 

[…] 

Az ármechanizmusban végrehajtott változások a forgalmi adó esetében is változások-

kal jártak. A különbségiből a tarifásra.” 

A dokumentum ezután a vállalatgazdálkodás elemeit mutatja be. Kiemelendő, hogy „a 

vállalatokat érdekeltté kell tenni a folyó évből származó nyereségre és a jövendő nyereség 

képzésére.” A szöveg a következőkben a nyereség adóztatásának és elosztásának a rendszerét 

ismerteti. 

„… a fő beruházási tevékenységeket a központi szervek határozzák meg.” A beruházá-

sok lehetnek államiak és vállalatiak, az utóbbiakról a vállalat saját anyagi és pénzügyi lehető-

ségei alapján maga dönt. „A források elégtelensége esetén a vállalatok hitelt vesznek fel.” A 

rövid távú hitel kamata 8%, a hosszú távúé 7%-os. „A vállalatok által kevésbé fejlett területe-

ken végrehajtott beruházásokat 20-30%-ig vissza nem térítendő állami támogatás formájában 

is lehet finanszírozni.” 

A reform következő eleme a bér. Arra épül, „hogy azt a bérnövekményt, amelyet az 

átlagbér növekedése okozott a kiindulási évhez képest, a részvételi alapból kell fedezni. A 

bérnövekedés mértékét az elért nyereséghez számítják és megadóztatják.” A dolgozók a mun-

kafolyamatban betöltött szerepük alapján három csoportra vannak osztva, amelyek egyben 

bérezési kategóriák is. 

 „A külkereskedelmet […] a gazdasági eszközökön keresztül befolyásolják. […] A 

kereskedelempolitikai téren fontos eszköz marad a kiviteli és behozatali engedélyek rendsze-

re. […] A külkereskedelmet az állam irányítja. […] A szakosodott külkereskedelmi vállalatok 

aránya továbbra is meghatározó.” 
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A szöveg véleményem szerint tárgyilagos és meglehetősen pontos leírását adja az új 

gazdasági mechanizmusnak. Nem tartalmaz semmilyen megjegyzést, csupán a tényekre szo-

rítkozik. 

 A magyar reformok iránti nyitottságot az is mutatja, hogy a kor cseh és szlovák szak-

emberei ebben az időben tanulmányútra mehettek Magyarországra. 1969. június 17-e és 20-a 

között a CSKP KB delegációja Viktor Pavlenda egyetemi tanár, az SZLKP KB titkárának a 

vezetésével Budapesten konzultált.
78

 A küldöttség tagja volt még az SZLKB KB nemzetgaz-

dasági osztályvezető-helyettese Štefan Karabin, a CSKP KB nemzetgazdasági osztályának 

munkatársa Bohumil Pilný, a CSKP KB ipar, közlekedés, illetve posta és távközlés pártirányí-

tási osztályának munkatársa Antonín Sloup, a CSKP KB ipari bizottságának tagja Vladimír 

Hájíček és a Pozsonyi Gazdaságtudományi Főiskola professzora, az SZLKP aktivistája és 

egyben a delegáció tolmácsa Gustav Sládek. A kiküldetés célja a „tanulmányozni és konzul-

tálni a magyar elvtársakkal a gazdasági reform végrehajtása terén szerzett tapasztalataikról.” 

A vendégek találkoztak az MSZMP vezető politikusaival, köztük Nyörs Rezsővel
79

 és a 

Medikor
80

 vállalat egyik vezető tisztségviselőjével, Martossal. A delegáció tagjai a programot 

és a konzultációk minőségét igen nagyra értékelték. Az út egyetlen negatívumának azt érez-

ték, hogy a helyi csehszlovák külképviselet kevés érdeklődést mutatott a pártdelegáció iránt. 

Nem voltak jelen az érkezésnél sem, a delegációt csak később hívták meg egy rövid állófoga-

dásra. A látogatás eredményeit összegezve a delegáció a 27 oldalas jelentésében kiemelte, 

hogy a gazdaságpolitikában a magyar elvtársak fontosnak tartották a párt szerepét. Noha az 

állami tervek és a költségvetés elkészítésében nem, de az újraelosztás mértékében vagy a 

meghatározó ágazatokban igen. A káderezésnél a pártnak szintén nagy a befolyása. Az 

MSZMP már 1957 óta dolgozik a reformokon. Annak szükségességével az egész párt egyet-

értett, és közben biztosította a lakosságot, hogy az életszínvonal nem fog csökkeni, sőt, emel-

kedni fog. Az MSZMP KB gazdasági bizottságát 10 éve Nyörs vezeti, és ezen kívül létrehoz-

tak egy 40 tagú gazdaságpolitikai bizottságot. A meggyőződés az, hogy csak az óvatos lépé-

sek vezetnek sikerre. A reform magjának a következőket tarják: 1) a vállalati mutatók meg-

szüntetése; 2) a termékek piaci körülmények között történő elosztása; 3) az árak a költségek-

hez, a külföldi áraknak pedig a belső árakhoz való igazítása. Külön figyelmet fordítottak az 

átmenet időszakára. Jelenleg úgy néz ki, hogy az alkalmazott taktika megfelelő volt, és sike-
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rült megszerezni a lakosság bizalmát. „Az alapvető tapasztalat az, hogy végre lehet hajtani 

egy gazdasági reformot gazdasági és társadalmi megrázkódtatás nélkül is.” A reformok to-

vábbi fejlődése alatt azt értik, hogy az állam a gazdasági erejét a vállalatok irányában a követ-

kező formákban fogja érvényesíteni: 1) a gazdasági eszközök szigorítása; 2) a dotációk lebon-

tása; 3) a piaci nyomás növelése, a fogyasztók helyzetének javítása; 4) a szocialista országok-

kal való együttműködés hatékonyabbá tétele. A reform keretében nőtt a nemzetgazdasági terv 

szerepe, miközben csökkent a mutatók száma. „Az eddig elért eredményeket a magyar elvtár-

sak nem értékelik túl. Úgy vélik, hogy jellemzőek rájuk a gyermekbetegségek.” 

 A jelentés egyértelműen arról árulkodik, hogy – legalábbis szakértői körökben – ér-

deklődéssel és bizalommal figyelték az új gazdasági mechanizmus bevezetését, és ezt nyíltan 

ki is mondták. A jelentésben szereplő megjegyzés, miszerint a csehszlovák nagykövetség 

meglehetősen passzívan viselkedett, szerintem még nem utalhat a későbbi elzárkózásra. A 

későbbiek folyamán majd még többször hivatkozott külképviselet által készített jelentések a 

magyar reformokat inkább pozitívan, de legalábbis semlegesen és mindenképpen pontosan 

írják le. 

 Kádár János decemberi csehszlovákiai látogatása alkalmával ismét készült egy kísérő 

anyag. A nyolcoldalas dokumentum
81

 fő mondanivalója a bevezetés alatt álló gazdasági re-

form, illetve szélesebb értelemben a Magyarországon végbemenő változások és átalakulások, 

a hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések. Ebben az olvasható, hogy a reform vég-

rehajtása a CSSZSZK-ban végbement mély válság idejére esett, ami lassította a tempót. A 

szöveg röviden foglalkozik gazdasági kérdésekkel is, amelyek egyben Tímár miniszterhelyet-

tes szavai. Az irat szerint magyar vezetés elégedett az eredményekkel. 

1968 folyamán a csehszlovák-magyar kapcsolatokat keretében a gazdasági együttmű-

ködés élénk maradt. Ez az állítás Csehszlovákia és a többi szocialista ország aktuális viszo-

nyáról szóló dokumentumban szerepel.
82

 A külkereskedelemben felmerülő problémákat a 

csehszlovák gazdaság gondjai okozták. Az árukereskedelem 1969-ben 12%-kal haladta meg 

az 1968-ban tervezett szintet. Az előző évben aláírták a fogyasztási cikkek szabad határ menti 

kereskedelméről szóló egyezményt, majd 1969 augusztusában meghatározták a cikkek sorát. 

A CSSZSZK-ban lévő gazdasági problémák miatt Magyarország beleegyezett, hogy a 35 M. 
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rubeles csehszlovák passzívumot 1971-72-ben fizessék meg. A szöveg megemlíti azt is, hogy 

az MSZMP részéről már 1968 októberében megvolt a szándék a kapcsolatok felújítására. 

Másrészről viszont magyar vezetés azonnal rámutatott a CSSZSZK-ban lévő hibákra. A 

CSKP KB áprilisi és májusi plénumait valóban a magyar-csehszlovák kapcsolatok megújítása 

jellemezte. 

Egy néhány hónappal később kelt dokumentumhoz
83

 kapcsolva egy kis formátumú 

papírdarab, amely a magyar mezőgazdasággal foglalkozik. Az írásban az szerepel, hogy a 

minisztertanács olyan határozatott tett közzé, miszerint a földműves szövetkezeteknek a hite-

lek törlesztő részleteire könnyítést ad. Az újonnan belépő tagok számára közös gazdaságba 

vitt állatok és egyéb értékek megvásárlására biztosítja a hitelt és a bevitt föld utáni járadékot. 

Biztosítja a beszolgáltatáson felüli termékek szabadpiaci eladását, lehetőséget ad szélesebb 

kereskedelmi tevékenység végzésére. Engedélyezi traktorok beszerzését, segíti személygép-

kocsik, pótkocsik és építőanyagok vásárlását. A határozat támogatja az alacsonyabb típusú 

szövetkezetek, érdekcsoportok és alakalmi egyesülések fejlődését. Az említett határozat 

ugyan nem függ össze a reformmal, a tárgyalt események idejétől jóval korábbi időszakra 

utal, viszont olyan intézkedéseket említ, amelyek a kor Csehszlovákiájában elképzelhetetle-

nek voltak. Látható, hogy magyar szándék a szövetkezetek mibenlétéről már távolra jutott 

annak ortodox mintájától.
84

 

A csehszlovák-magyar gazdasági kapcsolatokról 1971 és 1975 közötti tervezett alaku-

lásáról szóló Jelentésben
85

 alapvetően nincs szó a magyar reformokról, csupán a kölcsönös 

árukereskedelemről. Az az azonban mindenképpen tény, hogy a csehszlovák vezetés odafi-
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gyelt az új gazdasági mechanizmusra mutatja, sok egyéb mellett azt is, hogy erre még Vice 

József új nagykövet életrajzában is megemlíti.
86

 

 

7.2. A nehézségek megjelenése 

 

A bemutatott iratok alapján a CSKP vezetése tisztában volt a magyarországi belpolitikai és 

gazdasági helyzettel és gazdasági reform céljaival. Amikor úgy látszott, hogy a reformok 

eredményesek, ez megjelent a pártdokumentumokban is, amikor viszont a gondok sokasodni 

kezdtek, a csehszlovák állampárt erről is azonnal tudomást szerzett. 

Az események meglehetősen pontos ismeretéről tanúskodik egy 1970-es évek legele-

jén készült jelentés,
87

 amelynek tartalmát szintén bővebben ismertetem. A szöveg 1971-ből 

származik, pontosabb keltezése nem ismert. A hosszabb közlést azért tartom fontosnak, mivel 

a nagyköveti jelentés, nem túl hosszú, öt gépelt oldal, és kendőzetlenül ír a gazdasági és poli-

tikai helyzetről. Figyelemre méltó a fogalmazása, amely önmagában is tömör, lényegre törő 

és minden bekezdése külön problémát elemez. Vezérgondolata az, hogy a gazdasági gondok 

miatt a Politikai Bizottságban a helyzet nagyon feszült. Összeállítója Csehszlovákia budapesti 

nagykövete volt. Már a cím is sokatmondó: Beszámoló a kedvezőtlen magyarországi gazda-

sági és politikai helyzetről. Már a Husák főtitkárnak címzett kísérő levél is érdekes. Ez, töb-

bek között, a következőket tartalmazza: 

„A választások után a PB több alkalommal foglalkozott a helyzettel, és a meglehető-

sen feszült helyzetben Kádár elvtárs kijelentette, hogy a PB a felelősséget nem vállalhatja 

magára, ezért a helyzet megtárgyalását a KB plénuma elé viszi. […] A KB titkára, Nyers elv-

társ, a referátumában nem boncolgatta a nemzetgazdasági helyzet komolyságát olyan mérték-

ben, amilyennek azt a PB tartotta. Aggasztó, hogy sem a választások utáni, sem pedig a leg-

utolsó plénumon senki sem nyitott vitát, noha komoly dolgokról tárgyaltak. Az elvtársak 

mindkét referátum tartalmát eltitkolják. […] 

A […] szövetkezeti tendenciák szószólója Fehér elvtárs […] más véleményt vall, mint 

a miniszterelnök utasításai, és kiáll a szövetkezetek támogatása mellett. A KB több mint húsz 

tagjával beszéltem. A helyzet jó néhány elvtársat nyugtalanít. Azok az elvtársak, akik hozzá 

tudnak férni valamennyi elérhető tényhez, azt állítják, hogy amennyiben nem hoznak erélyes 
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intézkedéseket, a Magyarország talán már jövőre kénytelen lesz a Szovjetuniótól segítséget 

kérni. (500 millió rubelről beszélnek). 

Kérem, tisztelt főtitkár elvtárs, hogy ezt a levelet kezelje szigorúan titkosan. Egy pél-

dányt a CSKP KB titkárának, Biľak elvtársnak is elküldök. […]” 

A disszertáció szemszögéből nézve a dokumentum tartalma a következőkben is na-

gyon érdekes. Az összes forrás között talán ez a leginkább szókimondó. Benne a következők 

olvashatók: 

„Amíg a többi európai szocialista országban a nemzetgazdaság fejlődésével kapcsolat-

ban a vita az […] ipari csoport arányának a fejlesztéséről folyik, addig Magyarországon el-

döntötték […], hogy a kohászatot nem kell bővíteni és a többi alapiparágakat is csak kis mér-

tékben. Így gyakorlatilag a fogyasztási [javak] gyártása, illetve jelentős mértékben a termelő-

szövetkezetek bővülnek. 

 A termelőszövetkezetek (a mezőgazdaságiakon kívül) nem csak a kistermelőket tömö-

rítették, hanem egyre több munkást alkalmaznak, továbbá beavatkoznak az ipari termelésbe és 

a kivitelbe. Ezek gyártórészlegeiben jelenleg 240 000 alkalmazott dolgozik, ami több mint az 

iparban a háború utáni években (1945) összesen foglalkoztatottak száma. Tekintettel arra, 

hogy termelőszövetkezetekben magasabbak a jövedelmek (különféle jutalmakat, részesedése-

ket, prémiumokat osztanak), a munkások és a technikusok az ipar alapvető ágazataiból át-

mennek a szövetkezeti szférába. A termelőszövetkezeteknek saját üzleteik vannak, ahol saját 

termékeiket árulják, és ezeket közvetlenül exportálják is. 

 A szektor anarchikus rendetlenségéhez kapcsolódik az efsz-ek
88

 termelése. Mindez 

abnormális méreteket ölt. Néhány efsz és termelőszövetkezet társul, öntödéket hoz létre és 

kohászati, gépészeti termékeket állít elő. Van olyan efsz, amely olyan építő kapacitással is 

rendelkezik, ahol gépek is vannak, és Budapesten továbbá más városokban gyáraknak és in-

tézményeknek épületeket húznak fel. Csupán egy példát mutatok be: a »Zsiguli« személygép-

kocsikba (Szov. Fiat) bizonyos alkatrészeket Magyarországról szállítanak. Amikor a gépipar 

nem tudott lakatot és zárat biztosítani, ezeknek az alkatrészeknek az előállítását a Budapest 

szélén található »Béke« efsz vette át, amely rendelkezik saját nikkelező káddal és gépgyártó 

műhellyel. (Ennek az efsz-nek van építő üzeme is, van egyéb csatolt termelése, ahol 200 

munkás és technikus dolgozik.) 

                                                           
88

 Helyesen tsz. A Csehszlovákiában használt kifejezés magyarországi viszonyokra való alkalmazása. Vö. a 83. 

sz. lábjegyzettel. 



111 

 

 A nagy gyárak vezető gazdasági szakemberei és a pártszervezetek ezt a helyzetet jó 

ideje kritizálják. A megoldás régóta tartó halogatása és a helyzet bagatellizálása után olyan 

döntés született, hogy a problémával előbb a PB majd a kormány fog foglalkozni. Jelenleg 

eldöntött tény, hogy az efsz-ek nem alakíthatnak ki csatolt öntödéket. 

[…] 

 A vállalati szférában és a szövetkezeteknél a beruházások ellenőrizhetetlen mértéket 

öltöttek. A beruházások az előző évben a 15%-kal nőttek. A terv erre az évre 7-8%-ot irányoz 

elő, a valóság azonban 15-20% lehet (pontosan senki sem tudja). Eközben az állami beruhá-

zások tavalyi és idei indexe 100, a vállalati szféra növekedése 29%. (A gépeket külföldről 

hozzák be és a felhalmozott eszközöket, illetve a hiteleket az építkezések finanszírozására 

fordítják.) 

A folyó építkezések értéke tavaly elérte a 21 milliárdot, és a különböző párt és állami 

határozatok ellenére tovább bővül (az idei év első felében 26 milliárd). 

 A Politikai Bizottság arra utasította a kormányt, hogy vizsgálja meg az 1972-75 közöt-

ti beruházásokat, és hogy nem lehetne-e azokat későbbi időszakra halasztani. Erélyes intézke-

dések azonban nem történnek és az egész akció valószínűleg úgy végződik majd, hogy min-

denki bizonygatni fogja saját beruházásainak a szükségességét. 

Az ipari termelés statisztikailag kimutatott 14%-os növekedése a szakértő elvtársak 

szerint csak fiktív, és azt csak az építési árak óriási emelkedéssel érték el, a valós építési 

munkálatok mértéke kisebb, mint korábban. 

[…] 

A tavalyi költségvetés 8 milliárdos hiánnyal zárt. Az első 5 hónapban megközelítőleg 

3 milliárd a deficit, de a kormány az idei esztendőre további 8 milliárdot vár. (Vannak viszont 

olyan elvtársak, akik azt állítják, hogy a valós hiány 2 évre 25 milliárd körül lesz.) 

A nemzeti jövedelem 1970-ben 5%-kal bővült, a fogyasztás 8%-kal, a költségvetési 

szervek kiadásai 10%-kal voltak nagyobbak; a magas deficit oka az előre nem látható kiadá-

sok. A vállalatoktól származó állami bevételek 40%-kal maradtak el a várakozásoktól – (van-

nak veszteséges vállalatok is, amelyek állami támogatást kérnek: bányák, kohók, de a 

nehézgépgyártás is). 

Ezeknek a lyukaknak a betömése tavaly és idén a külkereskedelmi mérleg passzívu-

mából történik. Tavaly a Magyar Népköztársaság külkereskedelmi mérlege nagyon kedvezőt-

lenül alakult és idén tovább romlik. (A PB titkos határozatának megállapítása.) Tavaly Ma-

gyarország szocialista országok felé fennálló aktívumai eltűntek és átfordultak adósságba. 
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Adósság keletkezett a kemény valutákban is. Az első félévben a külkereskedelmi deficit dol-

lárrelációban 2, rubel relációban 2,7 milliárd valuta valutaforinttal nőtt. (A gépek behozatala a 

rubel övezetből 8,4 helyett 12 Mrd, a dolláréból 8,2 helyett 8,5 milliárd valuta Ft volt.) Amíg 

Magyarország kivitele a tavalyi szinten van, a behozatal 27%-kal nőtt (a rubel övezetből 30, a 

dollár övezetből 24%-kal). A tavaly év eleji 55 milliárdos rubel passzívumunk 15 milliárdos 

aktívumra változott. 

[…] 

A külkereskedelem szabályozására illetve a takarékoskodásra elfogadott intézkedé-

seknek alacsony a hatékonysága. Az a jelszó járja, hogy »akinek forintja van, annak dollárja 

is van«, és ekként is cselekszenek. (Pl. egy Budapesthez közeli efsz nem tudta eladni az őszi-

barackot – az élelmiszeripar csak magmenteset akart. A hivatalos szervek közvetítése vagy 

beavatkozása nélkül néhány nap alatt 2 M Ft-ért Olaszországból beszerzett egy magozót.) A 

fogyasztási javak behozatala a dollárövezetből, mint a textiláru, lábbeli, elektromos készülé-

kek stb., szintén széleskörű. 

A kiskereskedelmi forgalom az első félévben 10%-kal nőtt, és a piac, főleg a budapes-

ti, jól el van látva. Az árak azonban folyamatosan emelkednek, és a kormány- illetve állami 

szervek az alapvető szükségletek esetében, mint a hús, hústermékek, kenyér […] alternatív 

áremelési terveket készítenek. Az eddigi lassú, de megállíthatatlan infláció gyorsulóban van. 

A felelős elvtársak egy része a jövő miatt komolyan aggódik. 

Gyakori jelenség, hogy az alkalmazottaknak, beleértve a magas beosztású állami hiva-

talnokokat, két állásuk van. A gyári munkások a termelő szövetkezetekben és a magánműhe-

lyekben a munka után néhány órát [másodállásban dolgoznak]. Az ilyen műhelyek üzletei és a 

raktárai vezetőivel fenntartott »jó kapcsolatok« segítségével minden alkatrészt meg lehet kap-

ni. Az állami alkalmazottak és a nemzeti bizottságok alkalmazottai »kisegítenek« a könyvelé-

si munkákban és az adminisztratív teendők elvégzésében, a projektekben, néhány órát az isko-

lákban tanítanak, kurzusokat tartanak, a felsőoktatásban adnak elő stb. A kettős foglalkoztatás 

olyan méreteket öltött, hogy ezzel a kérdéssel a PB-nek szintén foglalkoznia kell. 

Az egész folyamat hátterében véleményem szerint az rejlik, hogy nem képesek meg-

birkózni az új vezetési rendszer irányítási feladataival, ez pedig a magyar nemzetgazdaságban 

óriási válsághoz vezethet (és könnyen egy politikai válságba csaphat át). 

Azokon a területeken, ahol még a kapitalizmus idejéből származó tapasztalt »mene-

dzserek« dolgoznak lehetőség van rá, hogy mint tanácsadók a termelés területén felhasználják 

múltbeli tapasztalataikat »vegyél el amennyit csak lehet« jelszó alapján. 
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A bármiféle kötelezettség nélküli csupán orientációs kerettervet komolyabb követ-

kezmények nélkül szinte mindenki megszegi. Közben ezt az állapotot mindenki kritizálja és a 

másiktól vár el fegyelmet, miközben maga kiskapukat keres. 

A jelenlegi irányt képviselő káderek a magyar nemzetgazdaságban nagyon jó pozíci-

ókban és döntéshozó helyeken vannak, nem csak az állami és gazdasági szervekben, hanem a 

sajtó, rádió és televízió gazdasági osztályain. Kritikus hangú cikkek nem kerülnek nyilvános-

ság elé. A magyar lapokban egyetlenegy elemzés sem jelent meg, amely a Šik »reformelkép-

zeléseit« kritizálta volna. Šiknek Budapesten sok tisztelője volt és 1968 augusztusa előtt elő-

adásokat tartott.” 

A következőkben három bekezdés a csehszlovák-magyar gazdasági együttműködés 

konkrét példáiról szól. 

„A mezőgazdaságban már harmadik éve átlagon felüli a gabonatermés volt. Idén Ma-

gyarország az NDK-ban 100 ezer t gabonát szállít, de az állami alapok is jól el vannak látva. 

Takarmánygabonát Magyarország továbbra is importál. A sertéshús előállításának a növeke-

dését a felvásárlási ár is befolyásolta […]. Ez lehetőséget biztosít a kivitelre (hozzánk is, az 

NDK-ba, Lengyelországba). A húsexportot a három szocialista országba a KB
89

 előtt Nyers 

elvtárs azzal indokolta, hogy a húsért áruval fizetünk, amit különben kapitalista országokból 

kellene behozni.” 

A jelentés nagyon sok érdekes részlettel szolgál. Látható, hogy a makrogazdasági 

problémák nem oldódtak meg, az egyensúlytalanság továbbra is jelen volt. A számos negatí-

vum mellett mai szemmel azért pozitívumokat is lehet látni, hiszen sok újítás a piac, a maga-

sabb hatékonyság és az egyéni kezdeményezés felé tett lépésről tesz tanúbizonyságot. Ezek 

csak a tervutasításos rendszer szemszögéből elitélendő cselekedetek. A dokumentum összeál-

lítója is érzékelte, hogy az általánosan bonyolult, kissé kaotikus, törvényileg is elégtelenül 

szabályzott gazdasági helyzetben az egyéni előrelépésnek és meggazdagodásnak komoly tere 

volt. A második gazdaságra való utalás, amiről bővebben a 8.2. fejezetben fogok írni – noha 

az innováció jeleit hordozza – össztársadalmi szempontból káros hatással is bírt, hiszen az 

abban résztvevők az előnyüket nem egyenlő feltételek mellett érték el. Ilyen jelenséggel a 

csehszlovák társadalomnak lényegesen kevésbé kellett szembenéznie. A szövegből mindezek 

mellett jól kiérezhető az állampárt vezetésében meglévő feszültség, a vívódás, sőt, a tanácsta-

lanság, a megfelelő út megtalálásának az óhaja. A reformok akkori állása ugyanis rámutat a 
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társadalmilag káros mellékhatásokra, ami szabályozatlanság, a sok kiskapu ügyeskedők általi 

kihasználásából ered. 

Csehszlovákia értelemszerűen nem csupán közvetlen, hanem közvetett, mégis pontos-

nak tekinthető forrásokból is tájékozódott. Ezek között szerepel a The Economist Magyaror-

szág és a Szovjetunió kapcsolata című cikkének a BBC cseh nyelvű adásában leadott változa-

ta.
90

 Ennek tartalmát a következőképpen lehet összefoglalni: 

Probléma lehet Magyarország és a Szovjetunió között. Magyarország nem tudja, hogy 

1980-85 között mennyi nyersanyagot kap. A problémákról Szovjetunióból érkezése után Fock 

nyíltan beszélt. A Szovjetunió átveszi a Magyarországon gyártott berendezéseket. A dogmati-

kusok, a baloldali diákok, néhányak gyors meggazdagodását irigylő munkások és a türelmet-

len reformisták támadják a magyar reformokat. Vasiľ Bilak talán a szovjet kritikát fogalmazta 

meg, miszerint Magyarországon a közélet és gazdaság irányítását nem tudják kordában tarta-

ni. Lehet, hogy Kádár változtatna a politikáján, de a magyarok nem örülnének, mert lassítaná 

az életszínvonal emelkedését. 

Röviden értékelve ez a dokumentum is rámutat arra, hogy a magyar reform belső el-

lenzéke nem csupán a párt ortodox módon gondolkodó szárnyából került ki, hanem más tár-

sadalmi rétegekből is. Az értelmiségiek és a munkások különféle csoportjai is észlelték, hogy 

a reformok eredményeképpen gyorsul a vagyoni egyenlőtlenség, bizonyos rétegeknek lénye-

gesen jobb lehetőségeik vannak a meggazdagodásra, ez pedig további feszültséget szült. 

A magyarországi helyzettel kapcsolatban hasonlóan nyíltan kritikus Csehszlovákiai 

budapesti nagykövetségén készült másik dokumentum.
91

 Az elaborátum címe Elemzés a nem-

zetgazdaság irányításának a tapasztalatairól az MNK-ban. A kilenc oldalas dokumentum 

szerint az MSZMP KB 1971 áprilisában összeállított egy elemzést a reform eddigi eredmé-

nyeiről. A járási szintig szétküldött anyagban a reform céljainak felsorolása mellett szerepel, 

hogy „a gazdasági mechanizmus piaci eleme a nemzetgazdaságban egyensúlytalanságokat 

okozott, a beruházások folytatódását és az MNK külföldi partnerei felé való további eladóso-

dását eredményezte.” Az elemzés következő részében további kritikus megállapítások olvas-

hatók. Ezek között kiemelhető, hogy a belső fogyasztás mértéke átlagban 3%-kal haladta meg 

a nemzetgazdasági növekedést, a tervezés területén bekövetkezett változások azonban megfe-
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lelnek az új helyzetnek. Mindezek mellett még nincs összhang a tervek és a források között, 

főleg a külföldi piacok tekintetében. A tervezésben a kapitalista konjunktúrával sem nem le-

het számolni. A központi beruházási döntéseknél a hatékonyság megbecsülésénél komoly 

hiányosságok vannak. A jogkörök esetében sincsenek meghatározva pontos szabályok. A vál-

lalati beruházások nagyon alacsonyak, és az a tendencia érvényesül, hogy ezek terhét a köz-

pontra próbálják hárítani, ami alacsony hatékonyságot eredményez. A termelést illetően a 

javulás mellett továbbra is érezhető az új technológiák hiánya és a hazai piacra való orientá-

ció. Az állami vállalatok döntési centrumába a nyereség került, és a magyar elvtársak szerint 

ez helyes, mivel a nyereség a legkomplexebb mutató. A bér vállalati nyereséghez való kap-

csolása nem megfelelő megoldás, mivel lehetetlenné teszi a meghatározott nyereségtől való 

eltérést. Az állami támogatások a továbbiakban is megmaradnak, jelenlegi mértékük azonban 

túlzott, és hatásuk negatív. A vállalatok nagyobb kockázatvállalása helyes, de ennek mértéke 

még elégtelen. Ezt a kockázatot számos vezető a fogyasztókra és az államra hárítja át. A kü-

lönféle hatások miatt az árak inkább nőttek. A lakosság szempontjából ugyan nagyobb szere-

pe van a jövedelmeknek, az árak mértéke mégis a közvélemény érdeklődésének a központjá-

ban van. A kapitalista országok kommunista- és munkáspártjai szimpátiával tekintenek a re-

formokra, a burzsoá körök pedig elismeréssel nyilatkoznak róla, valószínűleg azért, hogy fe-

szültséget gerjesszenek a szocialista országok között. Igaz viszont, hogy az utóbbi időben 

egyre gyakrabban hallani csalódott hangokat, amelyek szerint nem az történik, amit vártak. A 

reformokat a közvélemény szimpátiával fogadta, de egyben a munkanélküliségtől és az inflá-

ciótól való félelmének is hangot ad. A reform kezdeti sikerei bizonyos körökben túlzott elvá-

rásokat gerjesztett. A munkások nehezményezték, hogy a bérek a kulcsszektorokban gyorsan 

nőttek. 

Az idézett írás nem csak a negatívumokról szól, a reform eredményeit is megemlíti. 

Egybecseng mind fentebb hivatkozott dokumentummal, mind a szakirodalmi véleménnyel 

(Tőkés 1998, 106) amely szerint a reform ellenzői nem kizárólag a párt keményvonalasai vol-

tak, hanem a középkorú és idősebb szak- és betanított munkások, akik megrettentek a diffe-

renciált bérezés bevezetésétől. Az irat emellett szól a változások tartalmáról, továbbá az 

MSZMP KB plénumának további intézkedéseiről, de itt a részletek ismertetésétől eltekintek. 
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A CSKP rendszeresen készítetett jelentést a magyar gazdaság általános állapotáról is. 

A következő dokumentumban
92

 az 1973-as esztendő I. félévének gazdasági adatait szemlézik. 

A dokumentum forrásként a nyilvános statisztikai adatokat, a Tervhivatal munkatársaival való 

konzultációt és a többi szocialista ország budapesti külképviseleteit jelölte meg. A nyolcolda-

las szöveg a negatívumokkal kezdi: a felhalmozás arányának túllépése a nemzeti össztermék-

ben; a költségvetés túllépése; a külkereskedelem kiegyensúlyozatlansága. Az eredmények 

közé a gyors gazdasági növekedés és a fogyasztás aktív bővülése tartozott. A kritikusok sze-

rint az egyensúlytalanságok oka az 1968. január 1-e utáni túlzott lazítás, a másik oldal szerint 

viszont még mindig túl sok a központi intézkedés, a direktív beavatkozás gátolja a fejlődést. 

A dokumentum a továbbiakban számokat és értékeléseket tartalmaz. 

A fél évvel később készült jelentés
93

 hasonló észrevételeket közöl: a növekedés magas, 

a beruházások nőttek, a mezőgazdasági termelés csökkent; a forgalomban lévő pénz mennyi-

sége növekedett, ami inflációs tendencia, ebből következően a lakosság jövedelme tervezetle-

nül nő; a külkereskedelmet tekintve főleg a gépipari termékek miatt a szocialista országok felé 

aktívum, a kapitalista országok felé továbbra is passzívum alakult ki. A feldolgozáshoz ismét 

segítséget nyújtottak a magyar és a budapesti szovjet szakértők is. 

 A május 7-én küldött budapesti jelentés
94

 fő mondanivalója a trösztösítés, 50 kiemelt 

üzem kialakítása. A szöveg hangsúlyozza, hogy 

 a szabad döntéshozatal miatt nőttek a szektor- és vállalati érdekek. A központi 

szervek nem voltak képesek ezeket az érdeket a társadalom hasznára integrálni. 

Nem sikerült minden vállalat számára azonos feltételeket teremteni; 

 hiányzik az összhang a céltervek és a végrehajtási eszközök között; 

 nincs meghatározva a felelősség a tervek teljesítésére; 

Nőtt a szakminisztériumok felelőssége a vállalati tervteljesítés területén. Ez a direktív beavat-

kozás további centralizációt jelent. Ezen felül az állam kiemelt 6 vállalatot, melyet támogatni 

fog. Állásfoglalás: az új irányítási rendszernek nem sikerült elérnie, hogy a vállalatok saját 

forrásból tudjanak növekedni. 
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 1973 márciusától 8%-os bérnövekedés volt az iparban. Állásfoglalás: nem sikerül 

összhangba hozni a bérnövekedést a gazdasági növekedéssel. Ehhez az árpolitikához a kisvál-

lalatok és az efsz-ek jobban tudnak alkalmazkodni, a munkások bére lassabban emelkedik. Ez 

a munkások politikai elégedetlenségét hozza magával. 

 Néhány vállalat esetében az átlagbér helyett globális bérezést alkalmaznak. Az anyag-

árak 90%-át rögzítették. Emelték a tej, cigaretta, alkoholos italok és a motoros járművek adó-

ját. Végrehajtottak bizonyos szociális intézkedéseket is. Állásfoglalás: mivel a ruha árát annak 

mérete nem befolyásolja, megterheli a sokgyerekes családokat. A Könnyűipari Minisztérium 

bizonyos gyermekruhák árát maximalizálta. Zárszó: a pártvezetés egyre többet foglalkozik a 

gazdasággal. A gazdasági rendszert társadalmilag egyre negatívabban értékelik, ezeket ré-

szekben korrigálják. A részleges korrekcióknál közvetlen eszközöket alkalmaznak. A Mellék-

letben felsorolták az 50 trösztöt. 

Érdemes belelapozni a rövidnek tekinthető, négy gépelt oldalnyi júliusi jelentésbe is.
95

 

Ebben a KB Gazdasági Bizottságának az új feladatkörét ismertetik. A Gazdasági Tanács és a 

párt gazdasági bizottsága összeolvadt. A vállalatok és a trösztök saját tervet készítenek el. 

Ennél az 50 vállalatnál összpontosul a termelés 66%-a. A KB Gazdasági Bizottságának új 

tevékenységének meg kell erősítenie a párt befolyását a gazdaságra. A gazdaságirányítás terén 

meg kell szüntetni a párt- és az állami szervek kettősségét. 

Jól látható, hogy CSKP vezetése tisztában volt a magyar gazdasági reform aktuális ál-

lapotával. Ismerte az MSZMP belső használatra készült iratait is, de a magyar fél sem zárkó-

zott el az információk átadása elől. Az új mechanizmus bevezetését követő két-három évben a 

tudósítások inkább az eredményeket emelték ki. A jelentések hangvétele véleményem szerint 

enyhén bizakodó, esetleg semleges. Ennek oka az lehetett, hogy ez idő tájt még Csehszlováki-

ában is bíztak a reform esetleges folytatásában. A 60-as – 70-es évek fordulóján Magyaror-

szág az eufória varázsában égett. Sokan reménykedtek a gazdasági helyzet tartós javulásában. 

Minden bizonnyal ez is hatott a csehszlovák véleményformálókra. 

A negatívabb vélemények a 70-es évek elejétől váltak gyakoribbá. Ebben szerepet 

játszhattak a Csehszlovákiában bekövetkezett fordulat, de a Magyarországon sokasodó prob-

lémák is. Az sem véletlen, hogy a magyarországi belső ellenzék is ekkor erősödött meg. A 

változás a két közel teljes egészében közre adott dokumentumon is látszik. Amíg az első az 

átalakítások leírását tartalmazza, a másik szövege már egy kritikus hangú beszámoló, a gazda-
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sági nehézségek mellett immár hivatkozhat az össztársadalmi problémák jelenlétére és a szo-

ciális elégedetlenség növekedésére, amelyek jelentős részét éppen a gazdasági reformok okoz-

ták. Amíg 70-es évek elején a magyarországi folyamatokban Csehszlovákia még egy esetle-

gesen követhető példát, vagy legalábbis nem elitélendő váltást látott, addig a 70-es évek kö-

zépső harmadáról már az elhatárolódást, a valóban meglévő nehézségeket hangsúlyozta ki. A 

csehszlovák pártvezetés a magyarországi tapasztalatokból azt szűrte le, hogy a gazdasági át-

alakítások akaratlanul a társadalmi egyensúlyt is megbolygatják, ezt pedig el kell kerülni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

8. A fordulat utáni évtized eseményei 

 

1968 mind Csehszlovákiában, mind Magyarországon a fordulat évének tekinthető. A cseh-

szlovák történelem egyik mérföldköve a Varsói Szerződés csapatainak a bevonulása volt au-

gusztus 21-én. Ez az össztársadalmi sokk máig hatással van az immár kettévált országra. Az 

intervenció célja a reformok megakasztása volt. Ez teljes mértékben sikerült. A reform leállá-

sa a gazdaságra nem volt azonnal negatív hatással. A prágai tavaszt követő években a cseh-

szlovák gazdaság jól teljesített. Amilyen tanulságot a pártvezetés levont az eseményekből az 

az volt, hogy nagyobb súlyt kell helyezni a szociálpolitikára, meg kell békíteni a lakosságot. 

Magyarország esetében a cezúra értelemszerűen nem volt ekkora, hiszen politikai tö-

rés egyáltalán nem történt. Még az új gazdasági mechanizmus bevezetése sem volt újdonság, 

ugyanis gazdasági átalakításokkal az ország akkor már régóta kísérletezett, és az új mecha-

nizmus tervezése is évekig tartott. 1968-ban Magyarországon egy olyan folyamat indult meg, 

amely – a kortárs Csehszlovákiával ellentétben – a rendszer végleges leépítését indította el. 

1968 Csehszlovákiában nem csupán a politikában és a gazdaságban volt mérföldkő, 

hanem a társadalom fejlődésében is. 1969 és 1971 között a CSKP mindent megpróbált, hogy 

az emberek fejéből kiirtsa a reformgondolatot. Az ideológiai indíttatású tisztogatások mértéke 

meghaladta a más szocialista országokban látott méreteket, mivel közel félmillió embert érin-

tett, és az üldözések további százezrek életére hatottak ki. Az ilyen méretű hatások természe-

tesen széleskörűen befolyásolták a társadalmi mobilitás folyamatát. Rövid időn belül töme-

geknek kellett nem csak munkahelyet, de szakmát is váltaniuk. Megváltozott a társadalmi 

klíma, nőtt az emberek félelme. A változások mértékét hatványozta, hogy az értelmiséget job-

ban érintették. A leírt folyamatok nagyobb mértékben voltak érezhetők a cseh országrészben, 

mint a szlovákban (Kalinová 1999, 15-16). Egy konkrét példán érzékeltetve Csehszlovákiá-

ban 1968 után majdnem kétszer annyi újságírót – 1900 embert zártak ki a pártból, mint 1956 

után Magyarországon, ahol mintegy 1000 főnek jutott ilyen sors (Takács 2008). 

 Az üldöztetések különösen érzékenyen érintették a reformközgazdászokat. Közülük 

sokak kényszerültek elhagyni a hazájukat. Jiří Kosta összesítése alapján (1991, 826-830) 1968 

augusztusa után 35 olyan szakember emigrált, akik neves európai, amerikai és ausztráliai in-

tézményekben továbbra is a gazdaságtudománnyal foglalkoztak. Egy kivételével valamennyi-

en megérték a rendszerváltozást, és volt köztük olyan, mint például a cikk írója, aki hazatért. 

 A megtorlás a párttagokat is érintette. Alexander Dubčeket 1970 júniusában zárták ki a 

pártból, és ez várt további 67 ezer tagra. 259 ezer ember kihúztak a névsorból, 147 ezer ember 
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pedig önként távozott. Az országot 136 876 lakos hagyta el, miközben az előző húsz évben 

„csak” 36 ezer (Pernes 2003, 294, 292). 

 1968 egy igen fontos belpolitikai változást is hozott. Magyarországon kevésbé tudato-

sított, hogy a prágai tavasz egyben a szlovák nemzeti emancipáció mérföldköve is volt. A 

szlovák nacionalizmus, és az ezzel kéz a kézben járó magyarellenesség, ebben az időszakban 

nagyon megerősödött. Az 1969. január 1-én életbe lépő alkotmánytörvény alapján két köztár-

saságot alakítottak ki. A gazdaság területén az összállami jelentőségű kérdések kizárólagos 

köztársasági hatáskörben maradtak. Ezek közé tartozott a fűtő- és tüzelőanyagok továbbá az 

energetika, illetve a kohászati-gépipari komplexum, külkereskedelem és a közlekedés többi 

ágazata. További magas szintű kérdés maradt a tervezés, belső gazdasági kapcsolatok, tudo-

mányos-műszaki fejlesztés, belső gazdasági kapcsolatok, beruházások, agrárium, monetáris és 

pénzügyi politika, ár- és szociálpolitika (Průcha et al. 2009, 659). 

 Ebben az időszakban a magyar gazdaság és társadalom divergálása a szovjet blokktól, 

így Csehszlovákiától is, lassan gyorsulni kezdett. A magyar és a csehszlovák szocializmus a 

70-es – 80-as években öltött végleges formát. Ez a korszak adott nevet a magyar és a cseh-

szlovák szocializmusnak, és leginkább ez hatott a rendszerváltozás utáni esztendőkre, illetve 

befolyásolja mindannyiunk életét még mai is. 

 

8.1. A normalizáció első évei Csehszlovákiában és a „húzd meg, ereszd 

meg” korszaka Magyarországon 

 

Az 1968 utáni magyar reformfolyamatot és a politikai helyzetet Kornai János (2005, 281) a 

következőképpen jellemzi: „Volt valami álságos, mesterkélten konstruált, »megjátszott« ab-

ban, ami a magyar gazdaság állami szektorában kialakult. Megszűntek az aprólékos tervutasí-

tások, az igazgató kezébe került a döntés joga. Igen, de miféle önállóságról beszélhetünk ak-

kor, amikor az igazgatót a pártbizottság és a minisztérium szemelte ki, és az ő kezükben volt a 

kinevezés és a leváltás joga. Az igazi piacon az árakat az eladó és a vevő megegyezése szabja 

meg. Itt az árak jelentős részéről nem közvetlenül a vevő és az eladó, hanem továbbra is a 

központi árhivatal döntött. A jobbik esetben úgy, hogy megpróbálták »szimulálni« a piacot, 

megtalálni azt az árat, amely megfelelne a keresleti-kínálati arányoknak. A rosszabbik esetben 

meg sem kísérelték a piaci ár »szimulálását«, hanem eleve úgy szabták meg azokat, hogy 

egyes termékek vagy akár egész vállalatok tartósan veszteségesek maradtak, másoknál pedig 

a magas ár eleve garantálta a nyereséget. Megnőtt a nyereség szerepe; sokkal inkább törődni 
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kezdett a jövedelmezőséggel a vállalat vezetése, mint a régi időkben. Csakhogy ez a nyere-

ségérdekeltség sem volt az igazi, részben az árak torzításai miatt […], részben pedig a nyere-

ség bürokratikus újraelosztása következtében. Ha egy vállaltnál »túl sok« volt a nyereség, 

akkor elvonták, és odaadták a veszteségesnek. Olyan verseny volt ez, amelynek voltak ugyan 

nyertesei, de nem lehettek vesztesei. Más szóval puha maradt a költségvetési korlát.” 

Úgy gondolom hasznos lehet, ha ennek az időszaknak egy másik jelentős szakértőjé-

től, Berend T. Ivántól (1986, 15, 19) is idézek néhány gondolatot: 

„Ez az évtized [1970-es évek] ugyanis sajátos-furcsa ellentmondásos időszakká vált. A 

gazdaság növekedése egész történelmünkben erre a periódusra érte el a leggyorsabb és legki-

egyensúlyozottabb ütemet, méghozzá olyan körülmények között, amikor a növekedés úgy-

szólván kizárólagos forrása a termelékenység emelkedése volt. És ugyanezen évtized a színte-

re a negyedszázados erőltetett ütemű menetelés hirtelen lelassulásának, a növekedési ütem 

hirtelen megtörésének. Ebben az évtizedben nemcsak a jövedelmek leggyorsabb emelkedésé-

nek lehettünk a tanúi, hanem a magyar gazdaság egész történetében elért legmagasabb fo-

gyasztási életszínvonalnak, valamint legjobb áruellátásnak is. És ugyanezen évtized éppen a 

magasabb fogyasztás szintjén fogalmazott meg újra alapvető jövedelemelosztási kérdéseket. 

[…] A hetvenes évtizedben azonban mintha alábbhagyott volna a változtatási dinamizmusunk 

korábbi lendülete. A stabilitás, a már elért és megszokott megőrzése, a »csak rosszabb ne le-

gyen« kényelme, a felismert és a kitűzött feladatok megvalósításának lassúsága vagy elmara-

dása az elöregedés veszélyeit és közérzetét táplálták. A történelmi horderejű gazdasági re-

formkísérlet elleni félsikerű, de az évtized közepe táján már-már áttörni látszó támadás köz-

vetlen hatásainál súlyosabb általános kérdéseket is megfogalmazott. Mennyire merevedtek 

meg a kialakult keretek, képesek vagyunk-e a valódi megújulásra?” 

A magyar gazdasági kísérlet tehát nem hozott átütő sikert. Ebben persze külgazdasági 

okok, mégpedig legfontosabbként az első olajsokk, is közrejátszottak. Ez volt példának okáért 

legfőbb kiváltója az akkoriban olyan gyakran emlegetett cserearányromlásnak. A belpolitiká-

ban pedig egy kisebb visszarendeződés ment végbe. 

 A 70-es évek derekán tehát már nyilvánvaló volt, hogy a magyar gazdaság egyhamar 

nem tud kimászni a gödörből. Egy magyarországi pártdelegáció 1974. április 10-13.-iki láto-

gatása alkalmával összeállított helyzetkép
96

 ugyan tartalmazza, hogy az MSZMP X. kongresz-

szusa megerősítette, miszerint az új gazdasági mechanizmus működik, ellenben leginkább a 
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bérek és az árak aránytalan növekedése miatt az életszínvonal stagnál, esetenként esik, ezért 

1972 végén egy vegyes állami és párttagokból álló bizottságot alakítottak. Az írás még meg-

említi, hogy megszüntették a nyereség és a bér kapcsolatát a bányászatban, kohászatban és az 

energetikai ágazatban; megújították a központilag figyelt ingatlanberuházásokat az energeti-

kában; újra létrehozták az Állami Tervbizottságot. De talán még ettől is érdekesebb a doku-

mentumcsomagnak az a része,
97

 amely pontokba szedve hasonlítja össze a magyar és a cseh-

szlovák gazdaság közti különbségeket. Ezek kivonatolva a következőek: 

 Tervezés és a nemzetgazdasági tervek rendszere: az MNK-ban különbségek vannak az 

állami és a vállalati tervek összeállítása és végrehajtása között; a szakminisztériumok nem 

készítenek terveket, csak koncepciókat; a vállalatok a központból nem kapnak direktív terve-

ket, a nemzetgazdasági célokat gazdasági eszközökkel érik el (szabályzók, adók, hitelek, 

árak), azonban kötelesek tájékoztatni a minisztériumot. A CSZSZK-ban viszont az alárendelt-

ség alapján szétírják a feladatokat. A vállalati és kollektív kezdeményezésre a terv előkészí-

téskor és a végrehajtásakor van lehetőség. 

 A termelési alap technikai szervezése: Magyarország – kétszintes szervezés (miniszté-

rium-vállalat); az utóbbi időben nagyvállalatokat alakítanak ki. Csehszlovákia – háromszintes 

(minisztérium – vezérigazgatóság – vállalat), a kétszintes irányítás a nagyobb gazdasági egy-

ségek 20%-nál van érvényben, és érvényesül a középszint megerősítésének elve. 

 Ár és árpolitika: Magyarország – legfontosabb gazdaságirányítási eszköz. A terv és az 

árpolitika közti összhangot az Állami Tervhivatal teremti meg. A kötött áraknál az árpolitikát 

az Állami Ár- és Anyaghivatal határozza meg. A plafonárak esetén a maximális nyereség is 

meg van határozva, a keretárak esetében az eltérés 10-15%-nyi lehet. A magyar árrendszer a 

rugalmasságra épül. Csehszlovákia – 1969-től ármoratórium van érvényben. Jelenleg a nagy-

kereskedelmi árak teljes átalakítása folyik. Ezeket később folyamatosan fogják aktualizálni. 

 Jövedelemelosztás és anyagi érdekeltség: Magyarország – az érdekeltség alapja a nye-

reség abszolút mértéke, amely fedezi a vállalat kiadásait is. A nyereség egyszerre bér- és be-

ruházási szabályzó eszköz. A nyereség 60 %-a fejlesztési, a többi a szociális alapba kerül. 

 Személyi anyagi érdekeltség és bérszabályzás: Magyarország – se a pénzalap se a dol-

gozók száma nincs direktíve meghatározva. A bér és az árbevétel szabályzása az adó és a nye-

reségelvonás útján történik. Az alapbéreket központilag, a bérsávokat vállalatilag határozzák 

meg. Csehszlovákia – a vállalati anyagi érdekeltség alapja a tiszta nyereség. Ebből különböző 
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alapokat (építési, kulturális stb.) képeznek, és az elsőt csak behatárolt céllal szabad felhasz-

nálni. A bérszabályzás a bér- és bevételi arányra épül. A nemkívánatos bérnövekedés ellen 

progresszív adózást alkalmaznak.  

 Beruházási politika: Magyarország – ennek eszközei az alapok és a hitelek. A közpon-

ti források aránya 50%. Csehszlovákiában ezt a tervben határozzák meg központilag, a leg-

fontosabb cél a lakásépítés. A felhasznált források mértéke nem haladhatja meg az előírtat. A 

források egyesítésére van lehetőség, a vállalatközi hitelezés viszont tilos. 

 Külkereskedelem: Magyarország – akárcsak Csehszlovákiában, a 80%-át a szakosított 

intézmények végzik. A gyártó a kereskedővel a devizakoeficienssel megszorzott árban álla-

podik meg. Csehszlovákia – az alapanyagok ára és a nagykereskedelmi árak közti különbsé-

get a költségvetés kiegyenlíti. Kivitelkor az árkülönbözetet a gyártó szervezet pénzügyi tervé-

be foglalják. A külső paritásos ár és a valós reprodukciós devizaár közötti különbséget járulé-

kok és pótlékok formájában belső stimulációs árkiegyenlítéssel oldják meg. 

 Az elemzés elkészítője írását azzal zárja, hogy a csehszlovák és a magyar nemzetgaz-

dasági irányítás között van hasonlóság. A 60-as évek jelentős párhuzamait a  68-69-es cseh-

szlovák események törték meg. Magyarországon nagyobb mértékben támaszkodtak az anyagi 

ösztönzőkre. A jelenlegi magyarországi korrekció a terv megerősítése felé irányul. A két gaz-

daságirányítás egyre inkább hasonul. 

Ebben az időszakban szintén születtek „hangulatjelentések”. Csehszlovákia budapesti 

nagykövetsége tudósított az 1974. szeptember 1-én bekövetkezett árváltozásokról. A doku-

mentum
98

 közli, hogy az áremelkedés a fűtő- és hajtóanyagokra vonatkozik. Ezzel együtt az 

efsz-tagokat kivéve bér és nyugdíjkompenzációt hajtottak végre. Annak ellenére, hogy az in-

tézkedés népszerűtlen, a felvilágosító kampánynak köszönhetően a hírt a közvélemény meg-

lehetősen nyugodtan fogadta. A jelentés idézi Szabó osztályvezetőt, miszerint a lépés előre 

kidolgozott volt. A leggyakoribb kritika az volt, hogy az MSZMP KB márciusi plénumán 

még azt mondták, hogy a nyugati válság nem tud begyűrűzni. Végül az állami tartalékok még-

is elégtelenek voltak. A legtöbb kritika faluról érkezett, hiszen ott nincs kompenzáció. Jelen-

leg azt vizsgálják, hogy ez miként fog hatni a mezőgazdasági árakra. 1975 év elejétől a terme-

lői árak is változnak. Az áremelkedés módja az állam gazdasági lehetőségein és a tervrendsze-

ren alapul. A döntés a vállalatoknál van, a költségvetés az „üres államkassza” elvére épül, ami 
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annyit tesz, hogy nincs lehetőség dotációra. A dokumentum tartalmazza az agitációs irat for-

dítását, amely az áremelést indokolja. 

A következő jelentés novemberi keltezésű.
99

 A szöveg azt tartalmazza, hogy 1973-74 

folyamán gyorsult a pénzromlás üteme. Ez a külkereskedelemben okozott problémát, mivel 

cserearányromlást idézett elő. Magyarország egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célja az 

árstabilitás. Ezt többek között a kapitalista valuták kurzusának a mérséklésével érték el. A 

legfontosabb inflációt visszafogó eszköz azonban a költségvetés, ezen belül a termelői árak 

rendezése. A dokumentum idézi Faluvégi miniszter könyvét, illetve Vincze pénzügyminisz-

ter-helyettes véleményét. 

A következő, 1976 júniusában készült jelentés
100

 fő mondanivalója szintén az infláció, 

ez esetben a húsok és húsáruk emelkedése. Ezek mértékét a jelentéstevő pontosan közli. A 

jelentéshez csatolták az MSZMP KB információs anyagának nem hivatalos fordítását. 

 

8.2. A „második gazdaság” Magyarországon 

 

A kádári Magyarország egyik legegyedülállóbb jelensége a második gazdaság megléte volt. 

Nem csupán a 2.3. fejezetben megemlített kisvállalkozásokról van szó, hanem egy sokkal 

szélesebb gazdasági jellegű tevékenységről, melynek résztvevői a társadalom különféle réte-

geiből kerültek ki, és tevékenységüket gyakran nem hivatalosan, a szürkegazdaság mezsgyé-

jén végezték, miközben ezt hosszú távon művelték, és belőle jelentős többletjövedelmük 

származott. 

 A második gazdaság jelensége már a kortárs magyar közgazdászokat és szociológuso-

kat is foglalkoztatta.
101

 A disszertáció szempontjából arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy 

ezt a tevékenységet a magyar államhatalom nem szankcionálta, hallgatólagosan eltűrte, mi 

több, idővel támogatta. A magyarországi helyzet jobb megértéséhez álljon itt egy 1980-ból 

származó pártdokumentum,
102

 amely rövidítve a következőt tartalmazza: 
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Ez a szektor „valós, társadalmilag elismert szükségleteket elégít ki; kisüzemi, szemé-

lyes tevékenységen alapul; működését döntően közvetlenül a piac szabályozza. Létalapja ab-

ból táplálkozik, hogy az életszínvonal növekedésével együtt járó reális és differenciált szük-

ségletek egy részét a szocialista nagyüzemek nem képesek, vagy nem kellő hatékonysággal 

képesek kielégíteni. Ugyanakkor a felnőtt lakosság jelentős hányada szabad idejének jelentős 

részét jövedelem-kiegészítő munkával kívánja kielégíteni. Így a második gazdaság létalapja 

tartós (kereslet és kínálat is adott). 

A második gazdaságban végzett munka mind az egyénnek, mind a társadalomnak 

hasznos, a társadalmi összmunkaidő ráfordítás kb. 16-18%-át fejtik ki ebben a szektorban, 

vagyis az állami és szövetkezeti szektor munkaidőalapjának negyedét ez teszi ki.  

 Mezőgazdasági kistermelés (háztáji, kisegítő, és egyéni gazda): az ország bruttó me-

zőgazdasági termelésének 1/3-át, nettó termelésének több mint a felét adja. Az itt kifejtett 

(döntően töredék munkaidő) kb. 1,1 millió fő törvényes évi munkaidejének felel meg, ami 

10%-kal több, mint a mezőgazdaság szocialista szektorában végzett összes munkamennyiség. 

Megközelítőleg minden második családnak van kisgazdasága, a kistermelők 55%-a nem me-

zőgazdasági főfoglalkozású. 

 A magánkisipar évi bruttó teljesítményértéke több mint 1 milliárd Ft, a hiánycikkek 

tág köre, a féltermékek gyártása élteti. 40 ezer fő a kisiparosok száma, több ezer fő alkalmi 

»bedolgozó« segít nekik.  

Második gazdaság keretei között évi 35-40 ezer családi ház és több ezer üdülő készül 

évente. […] Ha ezt szervezett építőiparral kellene elvégezni, ehhez 80-100 ezer fő teljes mun-

kaideje kellene.  

Lakossági fogyasztási szolgáltatások becsült évi szükséglete 25-30 milliárd Ft. Ennek 

kb. negyedét teljesíti a szocialista szektor, 3/4-ét a második gazdaság elégíti ki. (Itt van legá-

lis, illegális és házilagosan végzett, önellátást szolgáló tevékenység.) A nem legális szolgálta-

tó tevékenységben legalább 250 ezer szakmunkás vesz részt.  

 A második gazdaságban az aktív keresők közül mintegy 3,5 millióan, az inaktívak 

közül 1-1,5 millióan vesznek részt becslések szerint. (A családok 3/4-e érintett, kizárólag eb-

ből azonban nagyon kevesen élnek.) 

 Vezető állásúak 10%-a, az értelmiségiek 20-25%-a, az egyéb szellemiek 1/3-a, a fizi-

kai dolgozók 70-90%-a vesz részt a második gazdaságban.  

 Néhány tízezer azoknak a száma, akik a második gazdaságból hazai viszonyok között 

magas jövedelemre tesznek szert (de nem csak itt keletkeznek nagy jövedelmek).  
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[…]  

A második gazdaság fontos pótlólagos forrást biztosít a gazdaság fejlődéséhez, ez a 

szerep most, amikor a fejlesztési források beszűkülnek, még fontosabb lesz. Ezen felül pótló-

lagos jövedelemforrást biztosít a lakosság számára is, segít az életszínvonal megőrzésben, 

mindez azonban többletmunkát igényel.  

Feladat: a második gazdaságot még jobban be kell vonni a társadalmilag szükséges te-

vékenységbe. Az állam szervezze, a fontosnak tartott tevékenység felé terelje, nyesegesse a 

nem kívánatos jelenségeket. Tehát erre a szektorra tartósan szükség van a jövőben is.”  

 Az előterjesztésből jól látszik, hogy a 70-es évek végére a második gazdaság teljesít-

ményét jól ismerték és azt a népgazdaság szerves részének tekintették. A következő táblázat 

az innen szármázó lakossági jövedelmek arányát mutatja be: 

 

8.1. táblázat: A második gazdaság különféle részeiből származó jövedelmek aránya 

 
háztáji és egyéb 

gazdaságból 

nem mezőgazdasá-

gi önálló tevékeny-

ségből 

egyéb munkából 
együtt a második 

gazdaságból 

származó jövedelmek aránya az összes jövedelemben [%] 

1967 17,3 1,6 1,5 20,4 

1972 14,4 2,0 1,4 17,8 

1977 13,3 1,5 1,9 16,7 

1982 10,3 2,7 1,9 14,9 

1987 10,5 7,0 2,9 20,4 
Forrás: Andorka 2006, 478 o. 

 

Csehszlovákiában a helyzet gyökeresen más volt. A pártvezetés 1968 után ugyancsak 

rákényszerült valamilyen kurzusváltásra. Amíg azonban Magyarországon az enyhülés egy-

szerre történt politikai és főleg gazdasági téren (de nem ideológiai téren!), addig Csehszlová-

kiában egyikre sem került sor. A hasonlóság legfeljebb csak abban mutatkozott meg, hogy a 

politikai nyugalom érdekében mindketten javítani igyekeztek a lakossági ellátás színvonalán. 

De még ebben az esetben is jelentős volt a különbség. Amíg az előbbi országban lépésről lé-

pésre felhagytak a klasszikus szocialista gazdaságirányítással, és egyre nagyobb szerepet ka-

pott az egyéni kezdeményezés, a második esetben ez érintetlen maradt. Magyarországon a 

jóléti intézkedések fokozatosan növekvő hányadát a második gazdaság biztosította, ezzel 

szemben Csehszlovákiában ez a központilag irányított szociális juttatások emelkedésében és 

az árszabályozás megőrzésében mutatkozott meg. 
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A helyzet Csehszlovákiában abban is különbözött, hogy ott folyamatosan nőtt a fog-

lalkoztatás aránya. Ez volt a helyzet akkor is, amikor a gazdasági növekedés negatívba for-

dult, vagyis a 60-as és a 80-as évek elején. Ez értelemszerűen növelte a lakossági jövedelme-

ket is. 

 

8.2. táblázat: Néhány szociális mutató Magyarországon és Csehszlovákiában 

mutató [%] ország 1970 1975 1980 1985 

kiskereskedelmi árak  
Magyarország 100 156 245 364 

Csehszlovákia 100 130 156 182 

kiskereskedelmi forgalom 
Magyarország 100 135 153 164 

Csehszlovákia 100 130 140 146 

személyi fogyasztás aránya 
Magyarország 86,1 86,5 86,4 86,0 

Csehszlovákia 81,4 81,4 72,7 67,7 

nominális pénzbeli jövedelem 
Magyarország - 8,9

1 
8,4

2 
8,5

3 

Csehszlovákia - 5,2
1 

4,1
2 

3,1
3 

Forrás: Průcha – Urban 1989, 235, 237, 238 o. Megjegyzés: 
1
1971-1975, 

2
1976-1980, 

3
1981-1985 

 

 A táblázatból kiolvasható, hogy a két ország miben volt jobb helyzetben, és miben 

hátrányban. Magyarországon élénkebb volt a kiskereskedelmi forgalom, bővült a fogyasztás, 

ellenben a pénzromlás üteme egyre gyorsult. Persze azért Csehszlovákiában is történtek jelen-

tős változások. Ebben az időszakban újra polgárjogot nyert a marketing, megerősödtek a fo-

gyasztói jogok, egyre nagyobb hangsúlyt kapott a minőségi áruk gyártása és a minőség-

ellenőrzés, illetve a kereskedelmi egységek műszaki és higiéniai állapotának kontrollja. A 

piac felé nyitás elemei gyakoribbá váltak. Például az alkoholmenetes italok eladása esetében 

1976-ban bevezették a kereskedelmi dolgozók anyagi érdekeltségét (Horbulák 2015, 62-66). 

A 80-as évek csehszlovák munkaerőpiacának jellemzője volt az alacsony differenciált-

ság. Az érettségivel rendelkező alkalmazottak fizetése mintegy ötödével haladta meg az álta-

lános iskolai végzettséggel rendelkezők fizetését. Az általános iskolai és a felsőfokú végzett-

ség közti különbség 55%-os volt. A megfelelő arány Magyarországon kétszeres volt 

(Kalinová 1999, 39). Ez és sok más egyéb tényező mellett azt mutatja, hogy az országban 

magas volt az újraelosztás mértéke. Ez mellesleg azt is jelentette, hogy jelentős volt a szociá-

lis biztonság. Mindennek azonban kísérő jelensége volt bizonyos szolgáltatásokhoz való ne-

hezebb hozzáférés és azok változó színvonala. Ezt a helyzetet a lakosság is érzékelte, így el-

terjedt a házi előállítás és a baráti kisegítés. Ez a hiánygazdaság tipikus velejárója volt. Bizo-

nyos csoportok feketén szerzett jövedelme elérte a legálisan szerzett jövedelmük szintjét, sőt, 

némelykor azt akár hatszorosan is meghaladta. Az egészségügyben és az iskolarendszerben 



128 

 

elterjedt a hálapénz rendszere. A fekete- és szürkegazdaságból származó jövedelem nem csak 

a luxusfogyasztásban kötött ki, hanem megjelent a bankbetétekben is. Főleg Csehországra 

volt jellemző a hétvégi házak vásárlása. 1991-ben több mint 200 ezret tartottak nyilván. A 

víkendházak vásárlása egyben a társadalomból való menekülés, az illúzióvesztés és szabadidő 

privatizálásának a megnyilvánulása is volt.  

A szürkegazdaság térnyerése magával hozta a szociális különbségek növekedését is. A 

gazdagok közé nem csak a nomenklatúra tagjai tartoztak, hanem a szürkegazdaságban tevé-

kenykedők is. Egy felmérés alapján kiviláglott, hogy az üzemek felében megjelent a magán 

munka és az adatok kozmetikázása (Kalinová 1999, 59-62). 

 Lenka Kalinová szociológus tehát egy másik társadalomról beszél. Természetesen 

Csehszlovákiában is létezett feketegazdaság, de ez 1990 elejéig meg is maradt annak. Ebből 

kifolyólag a csehszlovák pártvezetés bizalmatlanul tekintett a magyarországi magánvállalko-

zásokra és a második gazdaság előtörésére. A 7.2. fejezetben bemutatot Beszámoló a kedve-

zőtlen magyarországi gazdasági és politikai helyzetről című dokumentumban, a budapesti 

nagykövet egy teljes bekezdést szentelt a másodállásnak és további háromban véleményezte 

azt. 

Gustáv Husák 1977. szeptemberi magyarországi látogatásához készítetett segéd-

anyag
103

 szintén szentel néhány sort a második gazdaságnak, mégpedig a következő monda-

tokkal: 

 „Ennek a politikai irányvonalnak [ti. a munkásosztály szerepének növelése] a végre-

hajtása komoly akadályokba ütközik. Az állami és szövetkezeti szektor mellett az MNK-ban 

törvényileg engedélyezett a magán kisvállalkozás és a magánkereskedelem. A munkások egy 

része a magán kisvállalkozóknál és kisiparosoknál talál gyakran jobban fizetett másodállást. A 

lakosságnak úgyszintén jelentős része függ a mezőgazdaságtól. Ezek háztájiban gazdálkodók, 

parasztok, hivatalnokok és nyugdíjasok, földtulajdonosok. Az ő termelésük fedezi a magyar 

piac disznóhús 60, marhahús és tej 40, a zöldség és gyümölcs igényének 50%-át. 

 Mindezeknek ideológiai és politikai kihatásai is vannak, és hozzájárulnak a kispolgári 

életvitel kialakításához. Ez politikai téren a munkásosztály vezető szerepének a meggyengülé-

sében, a munkásosztály saját helyzetének az elégedetlenségében és nacionalista tendenciák-

ban stb., gazdasági téren a központi irányítás és tervezés megszilárdításának a fékezésében, 
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 ÚV KSČ Gustav Husák 1945-1989, 387 sz. doboz. Maďarsko, 11020. Titkos. CSNL. Oficiální přátelská 

návštěva stranické a vládní delegace ČSSR vedením generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem ČSSR G. 

Husákem v Maďarsku ve dnech 14-19. 9. 1977. Informace o současném vývoji Maďarské lidové republice 
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ideológiai téren pedig a nyugati kultúra, főleg a filmek terjesztésénél, televízióban és a 

könyvkiadásnál mutatkozik meg.” 

 A csehszlovák főtitkár öt évvel későbbi útja alkalmával,
104

 sok egyéb mellett, ismét 

megemlíti a kérdést. A dokumentum írja, hogy „ennek az évnek az elejétől bővülnek a kisvál-

lalkozások lehetőségei. Egy szövetkezeti formában akár 30 iparos is egyesülhet, miközben 

családtagjain kívül közülük mindegyiknek van lehetősége egy további főt alkalmazni. Ez le-

hetővé teszi mintegy százfős cég kialakítását. Ezek a vállalatok maguk állapítják meg a fizeté-

seket és az árakat, és maguk döntenek a nyereségről is. 

 A kistermelők száma mintegy 50 ezer fő, és megközelítőleg 8 Mrd Ft értékű terméket 

állítanak elő. […] Magán kiskereskedelem 11 ezer embert foglalkoztat, amely az összforga-

lom 2%-át generálja. Feladata ettől lényegesen nagyobb, mivel a változó körülményekhez és a 

szezonális kereslethez gyorsan alkalmazkodnak. A turizmusban az összes szálláshely 50%-át 

a magánszektor biztosítja.” 

 Gustáv Husák és Kádár János 1985. szeptember 30-i csehszlovákiai baráti munkata-

lálkozása alkalmával a csehszlovák szakértők Magyarország jellemzésekor ismételten szentel-

tek neki néhány sort: „Az MNK jelenlegi gazdaságpolitikájának meghatározó jellemvonása az 

állami szektor és a magánvállalatok összefonódása. Vidéken a magánszektor a szántóföldek 

12-14%-át műveli, miközben az összes mezőgazdasági bevételek 1/3-át, az állattenyésztésnek 

pedig 50%-át realizálja. A magánvállalkozás formái és a munkaerő munkaidőn túli felhaszná-

lása a belső piacon ugyan gazdagítja a kínálatot, de egyben súlyos társadalmi gondok sorát 

okozzák. Nő a spekulációs kereskedelem, a túlárazott értékesítés és egyéni vagyonosodás.”
105

 

Ugyanehhez a találkozáshoz készült másik kísérő anyagban
106

 az szerepel, hogy a „magyar 

elvtársak arról biztosítanak, hogy a magánvállalkozás a megengedhető mértékben (az össz-

termelés 4%-a) teljes egészében ellenőrzés alatt van. Vannak viszont olyan területek, ahol az 

állami szektor kárára megnőttek. Például a gyümölcs- és zöldségkereskedelem 60%-a, a ter-

melés 10%-a és a fővárosi kenyéreladás 30%-a magánkézben van.” Néhány sorral lejjebb a 

GMK-at is megemlítik. „Az utóbbi időszak tapasztalatai alapján korlátozzák a vállalatokon 
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 ÚV KSČ Gustav Husák 1945-1989, 388 sz. doboz. Maďarsko 11026. CSNL. Přátelské pracovní setkání 

generálního tajemníka ÚV KSŠ a prezidenta ČSSR G. Husáka a 1. tajemníka ÚV MSDS J. Kádára v Budapešti 

dne 13. 9. 1982. Zpráva o návštěvě 2) Vnútropolitická a hospodárska situácia v MĽR 
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 ÚV KSČ Gustav Husák 1945-1989, 389 sz. doboz, 11038. CSNL. Přátelské pracovní setkání generálního 

tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR G. Husáka a generálního tajemníka ÚV MSDS J. Kádára v ČSSR dne 30. 

9. 1985. Podkladové materiály. Hlavné rysy vnútropolitickej a hospodárskej situácie MĽR. Hospodárska oblasť 
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 Informace k situaci v MLR, zpracovaná čs. Velvyslanectvím v Budapešti, 11038. K situaci v MĽR. A) 

K vnitropolitickému vývoju 
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belüli gazdasági munkaegységek létrehozását (GMK). Ezek a munkaidőn túli kisebb munka-

kollektívák, amelyeket általánosan »szükséges rosszként« jellemeznek.” 

A magyarországi folyamatok a határ másik oldalára is átszivárogtak. 

Szlovákia Kommunista Pártjának anyagai között található egy utalás, amely a magán földmű-

velőkre vonatkozik. A magyarországi háztáji gazdálkodás felkeltette a szlovák pártvezetés 

figyelmét. Az SZLKP KB Elnökségének 1981. december 8-án megtartott ülésén
107

 Alžbeta 

Harasztiová arról tájékoztatott, hogy például marcelházai és szentpéteri szövetkezeti tagok 

egyre jobban érdeklődnek a „háztáji”, mint a szocialista mezőgazdaság iránt; egyoldalúan 

értelmezik a CSKP KB 4. ülésének záró gondolatai; számukra a „kedvező gazdasági modell” 

a MNK-ban lévő rendszer. „Čiba Ladislav elvtárs (Szabad Földműves)
108

 megerősítette 

Harasztiová elvtársnő véleményét, miszerint elhajlás indult meg a magánjellegű kezdeménye-

zések felé Az én házam az én váram alapján: amire szükségem van, azt megtermelem. A többi 

egyéb másodlagos. Čiba elvtárs megjegyezte, hogy nagy szükség lenne Dél-Szlovákiában 

lektorok előadásaira, akik megfelelő módon reagálnának az MNK-ban végbemenő gazdasági 

változásokra.” 

Ezen felül a dokumentum szerint Imrich Csikmák elvtárs arról tájékoztatott, hogy az 

MNK-ban végbemenő gazdasági változások, de főleg az ideológiai engedékenység miatt a 

magyar lakosság bizonyos köreiben nacionalista tendenciák érzékelhetők.
109

 

A háztáji termeléssel az SZLKP vezetősége máskor is találkozott. Az SZNT elnöke, 

Viliam Šalgovič az MSZMP Győr-Sopron megyei első titkárával, Hári Bélával és Apró An-

tallal való találkozás alkalmával megtudta, hogy a magyar vezetés ezt a formát a lakossági 

élelmezés fontos elemének tartja.
110

 

A magyarországi háztáji termeléssel kapcsolatban az SZLKP még egy alkalommal 

foglalkozott. Bánki András Magyar Hírlap január 16-i cikkében arról ír, hogy a csallóközi 

mezőgazdászok olyan jólétben élnek, mint az alföldi emberek. Egyetlen különbség van, még-

pedig hogy nem olyan fejlett a háztájijuk, a termesztett termékeket maguk fogyasztják el, „a 
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 SZLKP KB Elnökségi ülés, 1981. december 8. 1620 doboz. SZNL. Informácia z porady šéfredaktorov, 

zástupcov maďarskej tlače zo dňa 30. 11. 1981. Lejegyezte Š. Gerstner 
108

 Korabeli csehszlovákiai magyar kulturális-irodalmi hetilap. 
109

 A dokumentumban említett személyek nagy valószínűséggel mindannyian magyarok voltak, csak azok írója 

változtatta meg azok vezetéknevét. Ez az eljárás más iratokra is jellemző. 
110

 SZKP KB Elnökségi ülés, 1981. december 8. 1620 doboz. SZNL. Správa z pracovnej návštevy člena 

predsedníctva ÚV KSČ a predsedu SNR s. V. Šalgoviča v Maďarskej ľudovej republike v dňoch 23. a 24. 

novembra 1981  
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piacra semmit sem visznek, mivel a piacon lévő meghatározott árak számukra előnytele-

nek”.
111
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 SZKP KB Elnökségi ülés, 1988. március 1. 1780 doboz, e) 707. SZNL. Szigorúan titkos. Tlač MĽR 

o postavení a problémoch občanov maďarskej národnosti v ČSSR. Beterjeszti Pezlár 
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9. A szocializmus időszakának utolsó évtizede 

 

A 80-as évekkel megkezdődött a kelet-európai szocializmus záró évtizede. Annak ellenére, 

hogy az egyes országok között a társadalmi és gazdasági divergencia jelentős mértékben előre 

haladt, ideológia téren nem történt semmilyen változás. Még jó néhány évig nem akadt senki, 

aki egyáltalán csak gondolni mert volna arra, hogy a rendszer 1989 végére teljesen összeom-

lik. Az 1. táblázat jól szemlélteti, hogy Magyarország, Csehszlovákiával ellentétben, egyér-

telműen rálépett a piacgazdaság felé vezető útra. Politikailag azonban más volt a helyzet. 

Romsich Ignác (2005, 513) szavai szerint „Magyarország, amely gazdasági és kulturális téren 

legmesszebb jutott a szovjet modelltől, külpolitikai téren továbbra is a blokk legszervilisebb 

államai közé tartozott.” Ezzel szemben Csehszlovákiában még ennyi változás sem történt. 

Erre kiváló példa Václav Průcha ma is aktív gazdaságtörténész itt is többször hivatkozott 

könyve (1989), amelyben az egyik legtöbbet használt főnév a CSKP és a hatodik oldalon 

Klement Gottwaldot idézi. A kézirat leadásának határideje 1988 decembere volt. A mozdulat-

lanság érvényes volt a monetáris politikára is. Az 1989-ben megújított százkoronás bankjegy-

re a sztálinista csehszlovák diktátor képmását tették. Rákosira való hivatkozás Magyarorszá-

gon 1988-ban már elképzelhetetlen lett volna. 

 A 80-as években jelentős világpolitikai változások történtek. „Az 1983-as évvel olyan 

tízéves szakasz zárult le, melyben negyedszázados folyamatok törtek meg.” Berend T. Iván 

(1986, 133) ezek között említi a chilei puccsot, a közel-keleti háborút, olajárrobbanást, 

stagfláció megjelenését, az államcsődöket (Mexikó, Nigéria stb.) vagy a reálbércsökkenést 

(USA, Japán). Mindezt megérezte a szocialista blokk is, leginkább pedig éppen Magyaror-

szág. Ezzel szemben Csehszlovákiának sikerült megőriznie gazdaságának az erejét és meg-

menekülnie a Magyarországot két igazán sújtó bajtól, a gyorsuló inflációtól és az eladósodás-

tól. 

 A 80-as évek gazdasági teljesítményének a korlátait azonban a kortárs szakértők is 

észlelték. Václav Průcha (1989, 225-226) elismerte, hogy Csehszlovákia műszaki téren elma-

radt a legfejlettebb nyugati államok mögött; a gazdasági egyenlőtlenség mélyül, ami a KGST-

tagországok többségében inflációs bérek formájában csapódik le, a belső piacon, a beruházá-

soknál, az államháztartási hiánynál, a nemzeti valuták esetében pedig feszültségek jelennek 

meg, illetve nő az eladósodás a kapitalista országok felé. A KGST-n belüli kooperáció sem 

volt sikeres.  
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A gondok sokasodását természetesen a politikai vezetés is kezdte érezni. Az utolsó át-

fogó gazdasági reformra Csehszlovákiában 1987-ben került sor. A CSKP A Csehszlovák Szo-

cialista Köztársaság gazdasági mechanizmusának alapelvei (Zásady prestavby 

hospodárskeho mechanizmu Československej socialistickej republiky) címmel januárban adta 

közre elképzeléseit, melyeket a CSKP KB folyó év decemberi ülésén fogadtak el. Az átalakí-

tást mint „az 1948 februárja óta a legforradalmibb változás szociális-gazdasági folyamatok 

irányításának a terén” jellemezték. A következő év februárjában hozták nyilvánosságra A 

CSSZSZK gazdasági mechanizmusa átalakításának komplex dokumentuma (Komplexní 

dokument pro přestavbu hospodářskeho mechanizmu ČSSR) című dokumentumot. A változ-

tatás egyik legfontosabb eleme a gazdasági szervezetek önállóság és felelősségvállalása növe-

lésének kísérlete volt. Ennek része volt a gyártás és a külkereskedelem újfajta gazdasági és 

szervezeti összekapcsolása. A reform kiterjedt a jogszabályi változtatásokra is. Mindezen át-

alakítások a 9. ötéves terv (1991-1995) részét képezték volna. A változtatások stratégiai célja 

új minőségű gazdasági növekedés elérése, a gazdaságpolitika szociális orientációjának a nö-

velése, illetve demokratikus centralizáció olyan formájának a kialakítása lett volna, amely a 

kollektívákat és az egyéneket hatékonyabb gazdálkodásra ösztönzi (Průcha 1989, 213-215; 

Průcha 2009, 702). 

A változás szelét, a piaci elemek bevonását a gazdaságba, mutatja az 1988-as XCVIII. 

tc. Ez az állami vállalatot imígyen jellemzi: „A vállalat egy olyan szocialista szervezet, 

amelynek fő társadalmi küldetése vállalkozói tevékenységén keresztül kielégíteni a szocialista 

társadalom igényeit; ezzel a küldetéssel összhangban a vállalat bebiztosítja saját gazdasági 

fejlődését, és a gazdálkodásától függően a saját dolgozói kollektívája szociális fejlődését is. A 

vállalat egy szocialista termelő (termékek, munka, szolgáltatások); tevékenységét önállóan, az 

állami terv és szociális fejlődés, …teljes hozraszcsot és szocialista önigazgatás alapján végzi” 

(Průcha 1989, 216-217). 

 

9.1. A kapitalizálódó Magyarország képe a CSKP dokumentumaiban 

 

A disszertációban többször utaltam arra, hogy az 50-es évek óta a magyar gazdaságpolitika 

sajátja a ciklikusság. Az új gazdasági mechanizmus lendülete több ok miatt 1974-re meg-

akadt, de a magyar gazdaság később többször visszatért a reformok útjára. Az állami szektor 

mellett egyre szélesebb teret kapott a magángazdaság, az állami vállalatok nagyobb önállósá-
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got élveztek, élénkültek a kapcsolatok a tőkés gazdaságokkal. Nyilvánvaló, hogy a csehszlo-

vák pártvezetés ezekre a változásokra továbbra is odafigyelt. 

 Az 1981-ben készített 11. sz. gazdasági jelentés
112

 mintegy másfél évtized történéseit 

tekinti át. A tartalma röviden így foglalható össze: A háború végétől a 60-as évek végéig a 

termelés 7-szeresére, a produktivitás 3-szorosára nőtt, így az MNK relatív lemaradása nőtt. A 

hiánygazdaság jelei lassították a gyártás folyamatosságát és gazdaságosságát. Megérett a 

helyzet a nemzetgazdaság irányításának a reformjára. 1968: a mozgatóerők intenzív reformja. 

Versenyt kell teremteni, hatékonyabban kell érdekeltté tenni a szocialista vállalkozást, rugal-

masabbá kell tenni a gazdaságot és be kell vezetni a nyereségérdekeltséget. A magyar értéke-

lések szerint a reform rövid távon részben sikeres volt. Még az 1970-es X. kongresszuson se 

jelent meg az óhaj a határozott minőségi váltásra. A 70-es évek kezdetétől állandósult az 

egyensúlytalanság. Magyarország ördögi körbe került. A kisvállalatok helyzete stabil, ellen-

ben néhány nagyvállalat hosszan tartó problémákkal küzd. Nő a különbség a kisebb és kiegé-

szítő gazdaságban – a nem nyilvántartott jövedelmeknek is köszönhetően, de leginkább a tu-

lajdonlást illetően. Idővel megindult a lassú visszarendeződés „a vadhajtások lenyírása”. Újra 

hierarchikus kapcsolatokat kezdtek kiépíteni, a részlegek száma nőtt, megerősödött a direktív 

döntésmód. Kialakult a „kétszeres tájékozódási rendszer”: a vállalatokat formálisan a nyere-

ség alapján irányították, a valóságban azonban az irányító szervekkel kialakított közvetlen 

kapcsolatok voltak fontosak. Megerősödött az árnyékmechanizmus. 1971-75 között nőtt a 

központi beruházások és források aránya. A szabályzó szervek kezdtek közvetlenül beavat-

kozni a vállalatirányításba. A döntés magasabb szintre került. Nőtt az éves tervek jelentősége. 

 Az ismertetett anyag az egyik legpontosabb látkép (korkép-körkép-kórkép) a kor ma-

gyar gazdaságáról.  

 A csehszlovák kíváncsiságot nem hagyták hidegen Liska Tibor gondolatai sem. A kö-

vetségi jelentés Liska Tibor magyar nemzetgazdász koncepciója – szocialista vállalkozás
113

 

címmel készült. A sűrűn teleírt 19 oldalnyi szöveg aprólékosan mutatja be Liska elképzelése-

it. A szöveg összeállítója szerint Liska vita nélkül az egyik legegyénibb közgazdász, aki szen-

vedélyesen keres új utakat. „Ebben a törekvésében és agilitásában fanatikus, az elképzelései a 

szélsőségig ragadják el, a javaslatai utópisztikusnak tűnnek. Ennek ellenére véleménye soka-
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kat gondolkodásra ösztönöz, mások viszont nem veszik őt komolyan.” Noha marxista, néhány 

gondolata közel áll a nyugati neoliberálisokéihoz. 

 Magyarország saját maga is tájékoztatta északi szomszédját aktuális gazdasági helyze-

téről. Miloš Jakeš Havasi Ferenc MSZMP KB titkár levelét terjesztette be a CSKP Elnöksé-

gének.
114

 A levél azzal kezdődik, hogy a hatékony gazdaság egyenlő a hatékony szocializ-

mus-építéssel. Majd úgy folytatja, hogy az 1968-ban bevezetett rendszer megfelel az MNK 

sajátosságainak. „A reform összekapcsolta a központi tervezést és a nemzetgazdaság irányítá-

sát az objektívan létező áru-pénzügyi viszonyokkal. Figyelmet szentelt arra, hogy a szocialista 

gazdaság tervirányítása objektív elvárás, és hogy a nemzetgazdaság fejlődését a terv határozza 

meg.” A tervezés alapelveit 1972-ben fektették le. A gazdaságirányítás szerepe az árak, válla-

latok bevételének, a valutakurzusnak, a béreknek és a költségvetési támogatások befolyásolá-

sában van. Az 1968-as mechanizmussal egy életképes szocialista gazdaságirányítási rendszert 

hoztak létre. A párt XII. kongresszusa 1978-ban elhatározta, hogy el kell érni a gazdasági 

egyensúlyt. A legfontosabb változások közé tarozott az árpolitika (1980) és az átváltási kur-

zus (1981). A levél ír még az Állami Tervbizottságban, a Gazdasági Bizottságban, a miniszté-

riumokban, bankrendszerben stb. történt szerkezeti változásokról. Havasi kiemeli, hogy im-

már 16 év tapasztalata áll mögöttük. A fejlődést a megcsontosodás zavarja. Ezen kívül meg-

említi még a vállalatokat, azok szervezési struktúráját fejleszteni kívánják. A kiskereskedele-

mi árakat a kereslet-kínálat befolyásolja. A forgalmi adót emelni kell, a szabad árakat és a 

bérkülönbségeket növelni kell. 

 A levél nem rejti véka alá, hogy a magyar gazdaságban komoly rendszerszintű átalakí-

tások zajlanak. Az általam kivonatolt levél ezek széles skáláját írja le. 

 A magyar pártvezetés mindig is meglehetősen nyílt volt a csehszlovák kollegáival 

szemben. 1981 késő őszén Kádár János személyes levélben
115

 tájékoztatta Gustáv Husákot, 

hogy országa felvételét kérte a Nemzetközi Valutaalapba. Ebben Kádár azt írta, hogy a Ma-

gyar Népköztársaság jelentősen függ a külkereskedelemtől, annak közel 50%-a nem szocialis-

ta országokba irányul. Ebből indulnak ki a pénzügyi tranzakciók is. Már nyolc-tíz éve foglal-

koznak azzal a gondolattal, hogy csatlakozzanak az ENSZ egyik speciális pénzügyi szerveze-

téhez. Folyamatosan konzultáltak a szovjet elvtársakkal, akik szerint a döntés a saját kezünk-

                                                           
114

 KSČ-ÚV-02/1 1945-1989, Praha Předsedníctvo 1981-1986. 104 köt., 109/k info 2 tárgyalási pont. 1984. 

május 29. Titkos. Informace o usnesení ÚV MSDS ze dne 17. dubna 1984 o úkolech dalšího rozvoje systému 

řízení hospodářství. Beterjeszti M. Jakeš 
115

 A ÚV KSČ Gustav Husák, ČSSR-MLR. Maďarsko 11095. Dopis s. J. Kádára o vstupu MLR do 

Mezinárodního měnového fondu 



136 

 

ben van. Közismert tény, hogy a világpiaci nyersanyagár-emelkedés miatt azonos behozatalra 

20%-kal többet kell exportálni, és rosszabb feltételekkel jutnak nyugati hitelekhez is. A tavaly 

decemberben elfogadott program alapján a KGST-vel való együttműködést minden módon 

szeretnék szélesíteni. A cél, hogy jobb finanszírozási feltételekhez jussanak. Se több, se keve-

sebb. A felvételek esetén is szocialista országként fognak viselkedni. 

 A szemelvények azt mutatják az 1968-ban megkezdett reform iránt a CSKP folyama-

tosan, másfél évtizeddel a megkezdése után is érdeklődött. A jelentések ugyanakkor tárgyila-

gosnak tekinthetők, és a problémákat illetően a magyar fél is őszinte volt. A csehszlovák fél 

véleményének a megismerésére azonban ezek az iratok kevés fogódzót adnak. Tény, hogy a 

minősítésük általában titkos, és a csehszlovák gazdaságpolitika egyáltalán nem próbálkozott 

hasonló jellegű reformokkal. 

 

9.2. Gustáv Husák és a magyar reformok 

 

A történelem menetére döntő befolyással vannak az országok vezetői. Ez még inkább igaz a 

diktatúrákra. A diktátor gyermekkora, iskoláztatása, jelleme, egészségi állapota, családi kör-

nyezete éppen olyan befolyással van az ország politikájára, mint a nemzetközi viszonyok 

vagy a gazdasági helyzet. A történettudományra jellemző, hogy már az ókor óta szívesen állít-

ja párhuzamba a történelem formálóit. 

 A kommunista vezetők között talán éppen Gustáv Husák és Kádár János származása 

áll egymáshoz a legközelebb. Az első dolog, amiben a két politikus hasonlít egymásra az szü-

letésük ideje: Kádár 228 nappal korábban jött világra, mint Husák. Életük talán legmeghatá-

rozóbb tulajdonságát, elkötelezett baloldali kötődésük, már tizenéves koruktól megfigyelhető. 

Mindketten csonka családban nőttek fel. Még nemzetiségüket tekintve is voltak átfedések. 

Gustáv Husák szlovák volt, de a magyar nyelvterület határán született. Kádár János maga fé-

lig szlovák származású volt. Ezt mutatja eredeti neve a Csermanek is. Sőt, felesége, Tamáska 

Mária, is szlovák szülők gyermeke volt. A két későbbi vezetőben még az is azonos volt, hogy 

mindketten nevet változtattak. Kádár a vezetéknevét másította meg, Husák új keresztnevet 

vett fel, eredetileg Agustínnak hívták. Iskolai végzettségüket tekintve nagyobbak voltak a 

különbségek. Az mindkettőjükre igaz, hogy komoly önművelésbe fogtak, a marxista klasszi-

kusok mellett sok egyéb könyvet is elolvastak. Amíg azonban Husák reálgimnázium után el-

végezte a Comenius Egyetem jogi karát, addig Kádárból csupán műszerész lett. Gustáv Hu-

sákban és Kádár Jánosban még közös volt, hogy már diákéveik alatt bekapcsolódtak a mun-
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kásmozgalomba, a második világháborúban pedig az ellenállásba. Ezen felül életük abban is 

hasonlított, hogy a sztálinizmus idején koholt vádak alapján mindkettőjüket letartóztatták. 

Talán Husák szenvedett többet, mivel őt kilenc évig tartották fogva, Kádár csak három évet 

volt börtönben. A sorsuk még abban is azonosan alakult, hogy országuk egyik legválságosabb 

időszakában kerültek hatalomra. Amiben azonban merőben különböztek, az a politikájuk. 

Kádár János és Gustáv Husák az ország vezetésére vonatkozó nézeteik alapvetően eltértek 

egymástól. Kádár a 60-as évek közepétől pragmatikus volt, aki hajlott bizonyos reformokra, 

és a prágai tavasz időszakában egyértelműen kiállt Alexander Dubček mellett, Husák mind-

végig ortodox kommunista maradt és szemben állt az emberarcú szocializmus eszméivel. 

Nem csoda, hogy sohasem voltak jó kapcsolatban egymással. Nem meglepő hát az sem, hogy 

a két ország jelentősen eltérő módon fejlődött (Horbulák 2016). 

 Gustáv Husák első „magyar kapcsolata” a második háború után volt. Szlovák Belügyi 

Megbízottként személyesen vett részt a lakosságcserét kezdeményező Áttelepítési Hivatal 

munkájában (Šutaj 2013, 293-310), ismét közel Magyarországhoz majd csak mint főtitkár 

került. 

 Gustáv Husák és Kádár János 1969 folyamán négyszer is találkozott. Ez összefüggött 

Kádár azon szándékéval, hogy közvetítsen a csehszlovák válság megoldásában, de azzal is, 

hogy a csehszlovák vezetők, köztük személyesen Husák is, tanulmányozni akarták a magyar 

válságmegoldási tapasztalatokat. 1971 után a találkozók megritkultak, összesen még hétre 

került sor. 

 Husák uralma idején a magyarországi reformokat érintő első nyilvános csehszlovák 

kritika Vasiľ Bilakra hivatkozva a Le Monde-ban jelent meg. A cikk tartalmát azonban maga 

Biľak tagadta (Mitrovits 2013, 948). 

 A Cseh Nemzeti Levéltárban fellelhető iratok alapján nem könnyű meghatározni a 

Gustáv Husák viszonyát a magyar gazdasági reformokhoz. Amint azt korábban láttuk, a sze-

mélyes találkozók idején a gazdaságok állapotáról nem egyszer esett szó, a magyar helyzetről 

Kádár folyamatosan tájékoztatott. A teljesség igénye nélkül két eszmecserét hozok fel példá-

nak. 

 Kádár János 1980. novemberi pozsonyi látogatásakor
116

 megítélésem szerint elég nyíl-

tan beszélt a Magyarországon végbemenő változásokról, legyenek azok politikai, társadalomi 

vagy gazdasági jellegűek. Az első titkár sokat szólt az önállóságról (szakszervezetek, vállala-
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tok), az össztársadalmi vita meglétéről, ami immár 20 éve gyakorlat. Szavai szerint az élet-

színvonal tekintetében a cél a jelenlegi szint megőrzése, a gazdaságban a fizetési mérleg 

egyensúlyának a megtartása. Tavaly szigorították a vállalatok gazdálkodását. Nagy erőfeszíté-

sek történtek a behozatal csökkentésére és a kivitel növelésére. Ezen kívül Kádár hosszasan 

beszélt a magyar gazdaság gondjairól, a többi témához képest messze a legtöbbet. Ezzel 

szemben Husák a csehszlovák problémákról lényegesen kevesebbet nyilatkozott. Bár sok 

mindent megemlített, azt csak érintőlegesen tette, a magyarországi helyzethez pedig nem fű-

zött semmilyen kommentárt. Csehszlovákia gazdasági problémái kapcsán témánkhoz kapcso-

lódva csak annyit mondott, hogy a lassítani kell a növekedést és az életszínvonal emelkedését. 

Az 1985. szeptemberi találkozó alkalmával
117

 a Kádár János partnerével azt közölte, 

hogy a „tavalyi év nem úgy sikerült, ahogy tervezetük. Bizonyos nehézségekkel kellett szem-

benézni, leginkább a téli időszakkal összefüggő eseményekkel kapcsolatban, mint az áramki-

maradás. […] Ebben az évben a növekedés 0,5-1% lehet.” Kádár azt is mondta, hogy a reálbé-

rek 6%-kal csökkenek, de emellett azt is, hogy a „gazdasági fejlődés fő vonala a szocialista 

gazdaság fejlesztése.” Emellett megemlítette az átalakítás olyan elemeit is, mint a nagyobb 

anyagi érdekeltséget vagy a jövőre bevezetendő ingatlanadót.
118

 Egy helyen fejezte ki óhaját 

az élénkebb vállalati együttműködésről. A találkozón elhangzottak nem szó szerint jegyezték 

le, de a leírtak alapján úgy érzem, Gustáv Husák ekkor is lényegesen kevesebbet beszélt a 

csehszlovák problémákról, a magyarországi helyzethez pedig nem fűzött semmilyen kom-

mentárt. 

A dokumentumokból látható, hogy a csehszlovák pártvezető véleményét a magyar 

gazdasági helyzetről a kétoldalú találkozók anyagaiból nem lehet megállapítani. Husák még 

utalást sem tett ezekre, valós nézeteire politikai tevékenysége alapján lehet megismerni, amely 

viszont jelentősen eltért Kádár politikai ténykedésétől. 

 

9.3. A kishatárforgalom és bevásárló turizmus – Magyarország gazdasági 

helyzete Dél-Szlovákia lakosságának a szemével 

 

A csehszlovák pártvezetés tisztában volt azzal, hogy a magyar reformok valamilyen módon 

begyűrűznek Csehszlovákiába. Vagy úgy, hogy Szlovákiában is terjed a magángazdálkodás 
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egyetlen megtűrt formája, a háztáji, hanem úgy is, hogy bizonyos hiánycikkeket a másik or-

szágból szereznek be, illetve a fogyasztók az árukat megpróbálják olcsóbban megvásárolni. 

Erről a témáról egy önálló cikket adtam közre. A következőkben azokat a dokumentumokat 

ismertetem, amelyek ezeket bizonyítják. 

A kishatárforgalmat érintő iratok legnagyobb része az idegenforgalommal foglalkozik. 

Egy 1979-ben készült akta alapján,
119

 tekintettel a nagy érdeklődésre, nincs elég forint. Az 

1976-os 32 millió koronás csehszlovák passzívum 1978-ra 250 millióra nőtt. „A magyar oldal 

számára a CSSZSZK állampolgárainak a beözönlése nyomást jelent a magyar belföldi piacra, 

ezért a forinteladás túllépte a keretet. Az 1979-es évre a Magyar Nemzeti Bank a Csehszlovák 

Állami Bank részére a határt 800 millió koronában állapította meg, vagyis 1978-hoz képest a 

400 millió forinttal kevesebbet. […] Ezért 1979. január 1-ével a csehszlovák állampolgárok 

napi forintkerete 400-ról 250-re csökkent.” Úgy tervezik, hogy az átutazások esetében teljesen 

eltörlik az átváltást, illetve a turistaszezonon kívül csökkentik a limitet. 

Egy további dokumentum
120

 arról tájékoztat, hogy mind a magyar, mind a csehszlovák 

vámosok részéről betartják az utazók szigorított ellenőrzésének parancsát.
121

 Az MNK lakosai 

leginkább cukrot, rizst, déli gyümölcsöt, halból készült termékeket, sört, lábelit, textilanyagot, 

gyerekruhát, sportcikkeket motorgépjárművek alkatrészeit, porcelán- és kerámiatárgyakat 

illetve játékokat visznek át a határon. Az MNK-ban a CSSSZK polgárai általában kozmetikai 

áruk, étolaj, kakaó és a mosószerek után érdeklődnek. További információ, hogy a magyar fél 

az éves forintlimitet hajlandó 800 millióról 1 milliárd forintra emelni. Ezzel a megegyezéssel 

véget ért az az állapot, amikor a csehszlovák állampolgároknak a forintkeret kimerülése miatt 

ún. rubelkereten keresztül közvetlenül Magyarországon kellett beszerezniük a forintot. A ma-

gyar fél az ilyen átváltást erősen gátolta, mégis elég koronát tudott beszerezni, hogy saját ál-

lampolgárainak csehszlovákiai kiutazásaik esetére két évre biztosítsa a devizát anélkül, hogy a 

Csehszlovák Állami Banktól kérjen segítséget. 

A magyar fél ezt a helyzetet további csehszlovák áruszállítással kívánta megoldani, 

noha a Koordinációs Jegyzőkönyv szerint 1981 és 1985 között a magyar turisztikai aktívumot 
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csehszlovák tranzitaktívummal kell kiegyenlíteni. 1981 novemberétől a Magyarországra való 

utazást fel kellett függeszteni. 1982-ben a forintkeretet 1,1 milliárdra kell emelni, de az utazá-

si korlátozásokat ennek ellenére továbbra is fenn kell tartani, leginkább a 3 napot nem megha-

ladó egyéni utazások esetében. 

A legérdekesebb talán ennek a dokumentumnak a 9. oldala, amely egy hangulatjelen-

tés a határokról. A dokumentumban négy ember véleményét közlik: „Alexander Bernárd 

szádellői pap dicséri az MNK jelenlegi politikáját és kritizálta a CSSZSZK politikáját vallási 

és nemzetgazdasági téren. Tótgyarmat községben az a hír kezdett elterjedni, miszerint a forint 

a koronához képest 100 a 120-hoz arányra erősödik. Štefan Mišelek magyar állampolgár 

csehszlovákiai látogatása során elmondta, hogy a CSSZSZK és az MNK között tárgyalások 

kezdődnek az 1982-es év turistautak valutakeretét illetően. Ján Parajoš, a Kelet-szlovákiai 

Vasmű hideghengerművének operátora, dicsérte az MNK politikai rendszerét, és azt mondta, 

hogy hasonló fog eljönni a CSSZSZK-ban is.” 

 A csehszlovák-magyar határforgalommal Fock Jenő 1973. február 14-iki látogatásán is 

felmerült. A dokumentum
122

 Fock részéről tartalmaz egy figyelemre méltó megjegyzést. A 

Minisztertanács elnöke szerint meg kell oldani a munkaerőcsere kérdését. A munkaerő moz-

gása miatt a CSZSZK és az MNK közötti ún. kishatárforgalom övezetét
 
15-ről 50 km-re kel-

lene bővíteni. 

A turizmus kérdéskörét illetően csehszlovák kormány 1981. november 25-én a tárca-

közi megbeszélést tartott.
123

 A magyar vezetés arra kérte Csehszlovákiát, hogy a „CSSZSZK 

gátolja meg az MNK-ba érkező csehszlovák turistákat abban, hogy felvásárolják a magyar 

belső piacon elérhető árukat.” A probléma rendezése ügyében november 30-án Rohlíček és 

Marjai miniszterelnök-helyettesek Győrben találkoztak.  

 Ez a kérdés nemsokára ismét napirendre került. Puja Imre külügyminiszter 1982. ápri-

lisi pozsonyi találkozóján
124

 tett javaslat a 15 km-es a határ menti sávot illetően módosítaná a 

Csehszlovák-Magyar Kétoldalú Határ Menti Egyezményt. A magyar fél azzal érvelt, hogy 

más szocialista országokkal a modernebb 20 km-es övezet és több határátlépés van érvény-

ben. Jugoszláviába évi 8 átlépés lehetséges, Romániába 12, miközben egy út 10 napig tarthat. 
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Az MNK szerint a könnyítés kölcsönösen növelné a látogatások számát. Magyarországon 

szabad szombat van, ami növeli az utazási kedvet. Könnyítéséket kellene tenni a pénzváltás-

nál is. Az 1962-ben kötött egyezmény évente csak egy átlépést engedélyez. A csehszlovák 

vélemény viszont az volt, hogy a turizmus kérdésében minden csehszlovák állampolgárra 

vonatkozó módosítást óhajt, nem csupán a határ menti régióban élőkre, ezért az egyezményt 

nem kívánja módosítani. 

 Az idegenforgalom problémájával Lázár György 1983-as csehszlovákiai látogatásakor 

is foglalkoztak.
125

 Lázár megemlítette, hogy a kölcsönös turizmusnál mindkét ország a szer-

vezett formát részesítette előnyben, ami helyes. Mégis akadnak gondok. Megemlítette a kisha-

tárforgalom könnyítését. Emlékeztette partnerét, hogy a két ország úttörője volt a turizmus 

megkönnyítésének. Jó, ha a két ország lakossága kapcsolatban van, együttműködik és segíti 

egymást, többek között a mezőgazdasági munkákban. Štrougal válaszában
 
kijelentette, hogy 

kishatárforgalmat szabályzó törvény módosítását illetően egyelőre nem tud se pozitív, se ne-

gatív választ adni. A gyakorlatban operatív módon, törvényi módosítás nélkül is lehet csele-

kedni, hiszen ez évi egy útnál többet is engedélyez. 

 Csehszlovákia és Magyarország közti határforgalom jelentőségét méltatta Marjai Jó-

zsef Minisztertanácsi alelnök Peter Colotka miniszterelnök-helyettes 1984. július 13-iki láto-

gatásakor.
126

 Marjai sok egyéb mellett hangot adott azon véleményének, miszerint a közvetlen 

kapcsolatokat ott kell használni és fejleszteni, ahol legközelebb vagyunk egymáshoz, mint 

például a határ menti övezetekben. Ennek a megalapozottságát mutatja a kishatár menti ke-

reskedelem, a kereskedőházak együttműködése. A termelő vállalatok, szövetkezetek stb. közti 

kapcsolatok színvonalát emelni kell. Colotka erre, kissé sematikusan, az válaszolta, hogy a 

hosszú határ – a múlttal ellentétben – összeköt. A testvéri kerületek és járások, kulturális, 

gazdasági és társadalmi szervezetek között nagyon élénk a kapcsolat. 

 A kishatárforgalom, kissé élesebben, Gustáv Husák és Kádár János között 1985 szept-

emberében képezte vita tárgyát. A találkozóhoz a csehszlovák fél számára készült egyik kísé-

rő anyag
127

 úgy értékeli a magyarországi helyzetet, illetve álláspontot, hogy semmilyen prob-
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léma sincs, korábban bizonyos jelenségek megzavarták a kapcsolatokat (turizmus, Bős-

Nagymaros, az új csehszlovák iskolatörvény értelmezése, különböző vélemények a kapitalista 

országok vezetőivel fenntartott kapcsolatokra). A magyar felet nem elégíti ki csehszlovák 

válasz a kishatárforgalom kiszélesítésére, ezért újra fel fogja vetni. Azzal érvel, hogy a többi 

szomszédos országgal ezt sokkal nagyvonalúbban kezelik. Magán a találkozón a kivonat sze-

rint
128

 azonban ez téma nem jelent meg. 

 A kishatárforgalom kérdésköre végül egy 1986-os magyarországi találkozón merült 

fel,
129

 igaz, csak marginálisan. Az együttműködés számos összetevője és lehetősége mellett a 

dokumentum összeállítója mintegy mellékesen megemlíti, hogy magas dinamika valósul meg 

„a belkereskedelem, szövetkezeti gazdálkodás és a határ menti kereskedelem területén, ahol a 

fogyasztási áruk kölcsönös cseréje realizálódik.” 

Már a rendszerváltozás környékén született meg az az anyag, amely a magyarországi 

és a csehszlovákiai kiskereskedelmi árakat hasonlította össze.
130

 A Szlovák Szocialista Köz-

társaság Kereskedelmi és Turisztikai Minisztériumának a határozata alapján Győrben meg-

vizsgálták bizonyos termékek árát. „A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálják, mennyire éri 

meg illetve nem a magyar polgároknak a CSSZSZK-ban vásárolni. […] Az élelmiszeráruknál 

alapjában véve valamennyi tétel esetében az MNK árszintje magasabb volt a CSSZSZK-ban 

található áraknál. […] A nem élelmiszer jellegű áruk esetében a megfigyelt tételek árszintje az 

MNK-ban úgyszintén magasabb. […] A felmérésből kiviláglik, hogy tekintettel az utóbbi 

időben az MNK-ban történt széles kiskereskedelmi ármódosításokra, a csehszlovák korona és 

a forint árfolyama nem felel meg az MNK és a CSSZSZK kiskereskedelmi árszínvonalának.” 

 A bemutatott dokumentumok arra utalnak, hogy a Csehszlovákia lakossága, minden 

bizonnyal első sorban a magyar nemzetiségű polgárok, jól ismerték a Magyarországon ural-

kodó szabadabb légkört, a szélesebb árukínálatot, és ezeket lehetőségeik szerint ki is használ-

ták. A bevásárló turizmus Magyarország irányába egyértelműen jelentősebb volt, mint vissza-

felé. A hiánygazdaság törvényei szerint a budapesti vezetés ezt megpróbálta gátolni. Idővel 
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azonban rájött, hogy a határon átnyúló kapcsolatok erősítik a magyar gazdaságot, és jótékony 

hatással vannak az ott élő magyarságra is. Másik oldalról a csehszlovák vezetés is érzékelte, 

hogy magyarországi helyzetre sokan példaként tekintenek, és az ilyen szintű kapcsolattartást 

inkább gátolni próbálta. 

 Azt a regionális tudományok művelői is tudatosítják (Baranyai 2007, 62), hogy a „ma-

gyar-csehszlovák határ mentén voltaképpen álságos helyzet alakult ki, hiszen a formalizáltan 

jó viszony mellett, a kisebbségi jogok folyamatos megsértése, a permanens ellenségeskedés 

hátráltatta az együttműködést…”, vagy ahogy Rechnitzer János fogalmaz (1999, 12), a kér-

déskört kiterjesztve egész Kelet-Közép-Európára, a határátjárás csatornái „a 80-as évekre bő-

vültek, de valós határ menti együttműködésről nem beszélhetünk, azok döntően a politikai 

demonstráció eszközei voltak.” A fentebb bemutatott iratok ezt teljes egészében alátámaszt-

ják. 
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10. Magyarország és Csehszlovákia a köztes európai térben 1969 

és 1989 között 

 

Mind Magyarország, mind a volt Csehszlovákia Közép-Európa, hasonló megnevezéssel Köz-

tes-Európa része. Ennek a térségnek az államaira jellemző a korlátozott gazdasági és politikai 

mozgástér, a meglehetősen gyakori és erős külső nagyhatalmi befolyás, illetve magas fenye-

getettség, a belső instabilitás, a többé-kevésbé azonos méret és gazdasági erő, továbbá az 

egymás közti konfliktusok. Nyilvánvaló az is az, hogy ezek az országok egymásra is hatással 

vannak. Ennek eredője a közös múlt, a földrajzi környezet, a hagyományos országon belüli és 

határon átívelő kapcsolatok, amelyeket alapvetően befolyásolnak a mindenkor aktuális geopo-

litikai viszonyok. A disszertáció tárgyában ez utóbbi az ún. létező szocializmus. Ez Közép-

Európában teljes mértékben külső behatás eredményeként jött létre, és hosszabb távú fenntar-

tását is csak külső erő, a Szovjetunió tette lehetővé. A térség államai, így Magyarország és 

Csehszlovákia is, a ráerőltetett gazdaságpolitikai rendszert folyamatosan megkísérelte módo-

sítani, hatékonyabbá tenni. A gazdasági reformok mérföldköveit e két állam esetében a követ-

kezőképpen lehet összefoglalni: 

 

10.1. táblázat: A csehszlovák és a magyar gazdasági reformok összehasonlító kronológiája  

 Magyarország Csehszlovákia 

átfogóbb részlegesebb átfogóbb részlegesebb 

1953-1954 „új szakasz”   „új szakasz” 

1957-1963  
korrekciós gaz-

daságpolitika 
  

1958-1959   
„első reform“ –

Kurt Rozsypal 
 

1965-1968   
„második reform“ 

– Ota Šik 
 

1968-1972 
új gazdasági 

mechanizmus 
   

1980-1981  

a reformok újra-

indulása, a „re-

formok reform-

ja” 

  

1984-1985  
a reformok újra-

indulása 
  

1988  
a reformok újra-

indulása 
 

a gazdasági me-

chanizmus komp-

lex átalakítása  
Forrás: saját szerkesztés 
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A 10.1. táblázat igazolja, hogy Magyarország gyakrabban próbálkozott a korrekciók-

kal, mint Csehszlovákia, és ezek nem egyszer komplexebbek voltak, mint északi szomszédja 

esetében. Az természetesen igaz, hogy az átfogó és részleges pontatlan és szubjektív fogal-

mak. Velük azt is érzékeltetni kívántam, hogy az intézkedések mennyire voltak tartósak. 

 

10.1. Csehszlovákia és Magyarország makroszintű egymásra hatása 

 

A köztes Európán belül
131

 a volt Csehszlovákia állam és Magyarország első sorban történel-

mi, de nem kis részben földrajzi és néprajzi okból egy makroteret alkot, amelynek területi 

összekötő kapcsa jellemzően a mai Szlovákia. Az akkor két állam alkotta térséget lehetne még 

a Közép-Duna mentének nevezni, de vannak, aki az érzelemdúsabb „Európa szíve” jelzős 

kapcsolatot részesítik előnyben. E két országban a vizsgált korszakban számos hasonlóságot 

és különbséget lehet megfigyelni. Ezeket a 10.2. táblázatban gyűjtöttem egybe: 

 

10.2. táblázat: Magyarország és Csehszlovákia 1969 és 1989 között 

  Csehszlovákia Magyarország 

legfontosabb 

külső befolyá-

soló tényező  

jaltai világrend, Szovjetunió jaltai világrend, Szovjetunió  

külgazdasági 

hatások 

KGST, Szovjetunió, aránylag 

gyenge egyéb hatások 

KGST, Szovjetunió, olajválság, 

cserearány-romlás, gyengülő ver-

senyképesség, növekvő eladósodás 

belpolitikai 

helyzet és tár-

sadalmi viszo-

nyok 

1968 öröksége, az ortodox kom-

munizmus továbbélése, gyenge 

belső ellenzék, szlovák szepara-

tizmus erősödése, a nemzetiségi 

kérdés óvatos kezelése 

1956 öröksége, folyamatos politikai 

enyhülés, a másként gondolkodók 

részleges tolerálása, szélesedő tár-

sadalmi különbségek, növekvő ér-

deklődés a határon túli magyarok 

iránt 

belső gazdasági 

helyzet 

meglehetős stabilitás, erős ipari 

potenciál, alacsony, de folyamatos 

gazdasági növekedés, gyenge re-

formok 

meg-megtorpanó, de határozott 

reformok, gyengülő gazdasági tel-

jesítmény, megtűrt majd támogatott 

második gazdaság, gyorsuló inflá-

ció 

belpolitikai 

célok 

a belső stabilitás és az életszínvo-

nal megőrzése 

a belső stabilitás és az életszínvonal 

megőrzése 

külpolitikai 

célok 

a szocialista blokk stabilitásának a 

megőrzése 

a szocialista blokk stabilitásának a 

megőrzése, nyitás a nyugat felé  
Forrás: saját szerkesztés  
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 Magyarország köztes Európához való tartozását, köztes európai a jellegét Ady Endre korábban már jól kife-

jezte: komp ország. 
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Csehszlovákia és Magyarország kapcsolata azonban sajátságos, ha úgy tetszik aszim-

metrikus volt. Más volt a cseh-magyar, és más a szlovák-magyar viszony. Ez éppen az elem-

zett időszakban vált ismét tényezővé.
132

 Csehszlovákia szövetségi állammá való átalakítása 

1969. január 1-én történt meg. A külpolitika megmaradt szövetségi szinten, de bizonyos szin-

tű nemzetközi kapcsolatokra Pozsonynak is van lehetősége. A feldolgozott anyagok alapján ki 

lehet jelenteni, a CSKP és az SZLKP más-más szempontból figyelte és értékelte a magyaror-

szági gazdasági változásokat. Amíg a központ a makrogazdasági szintű, a gazdasági rendszer 

egészét érintő változásokat figyelte, addig a szlovákiai alközpont inkább a regionális hatáso-

kat követte figyelemmel. 

 A kutatott problémát a gazdaságtörténet mellett meg lehet vizsgálni a regionális tudo-

mány módszereivel is. A tér fogalma igen széles, az A. Gergely András (1996) által egybe-

gyűjtött térfogalmak közül jó néhány (társadalmi tér, nyilvános tér, gazdasági tér, hatalmi tér, 

társadalmi-politikai tér stb.) alkalmazható a disszertáció tárgyában. A tér ebben az esetben 

leginkább talán virtuális és társadalmi tér, amelyben az Csehszlovákia és Magyarország kö-

zött áramlásokat vizsgáltam. Ezek tárgya a gondolatok, a reformok, az innovációk cseréje 

volt. A probléma elméleti leírásával sokan foglalkoztak (pl. Rechnitzer 1993, 24-35), de a 

történettudomány és regionális tudományok is összekapcsolhatók (Nemes Nagy 2009, 78-82). 

A népesség, az anyag, a tőke és az információ a két ország között, a politikai viszonyoktól 

függően, különböző intenzitással, de folyamatosan mozgott, terjedt. 

Az elemzés tárgya a magyarországi reformgondolat terjedése Csehszlovákia irányába. 

A levéltári források alapján nyomon követhető a gondolatok diffúziójának folyamata. Látható, 

hogy ezek milyen ideológiai akadályokba ütköztek, és hogy a tervgazdasági alapú rendszerbe 

miként lehetett becsempészni a piaci elemeket. A magyar reformgondolatok terjedését akadá-

lyozta, hogy Magyarország is komoly problémákkal küzdött, a reformok nem hozták meg a 

kívánt eredményt, és a gátló tényezők között ott volt mind az otthoni reformellenes erők meg-

jelenése, mind a külső gazdasági környezet romlása. Tény, hogy az innovációk előtt mindig is 

voltak akadályok, amelyek háttere lehet pszichológiai, technológiai, jogi stb. jellegű. Jelen 

esetben azonban az egyik fél határozattan gátolta az új gondolatok terjedését. Annak ellenére, 

hogy az újításnak megvolt a racionális közgazdasági létjogosultsága, ideológiai szempontból 

mégsem voltak kívánatosak, ennek ellenére a Dunától északra valami mégis megejelent. A 
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 Kivétel, amikor a szlovák politika befolyásolta a magyar-csehszlovák kapcsolatokat 1945-48 folyamán 

a lakosságcsere alkalmával volt. 
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Magyarországon sikerrel alkalmazott újítás, a háztáji kisárutermelés, valamilyen formában 

terjedni kezdett Csehszlovákia déli határvidékén is.  

 

10.2. A csehszlovák-magyar határ a szocializmus utolsó két évtizedében 

 

A határ fogalma és leírása sokféle.
133

 Nemes Nagy József (2009, 169) elválasztó térelemet, 

gátat, szűrőzónát kapukkal, peremet és ütközőzóna, esetleg összekapcsoló elemet lát bennük. 

Nyilvánvaló, hogy a vizsgált korszakban csehszlovák-magyar határ leginkább a szűrő szerepét 

töltötte be. Nem volt hermetikusan zárva, de a rajta való áthaladást erősen gátolták. A ma-

gyar-(cseh)szlovák dimenzióban Mezei István (2008, 14) más szerzőkre alapozva megemlít 

további funkciókat, mint a törvényességi vagy az ideológia. Az igen szerteágazó szakirodalmi 

bemutatást mellőzve most csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a 680,8 km hosszú szlovák-

magyar határ Magyarország leghosszabb határvonala. Szintén nagyon bő szakirodalom fog-

lalkozik a kialakulásával, amely Magyarország világháborús szerepléseivel függ össze. Tény, 

hogy meghúzásakor szerves egységeket vágtak ketté, ezért kézenfekvő, hogy bármilyen is 

volt a politikai-gazdasági konstelláció, a határ két oldala között mindig is volt valamilyen 

kapcsolat. Már a vizsgált korban született munkák (Enyedi 1978, 255) is rámutattak, hogy 

Magyarországról nézve a határ menti „integráció szempontjából a legelőnyösebb területek 

[…] a szlovák és magyar határ mentén húzódnak.” 

Baranyai Béla (2007, 31) téved, amikor azt írja, hogy a „Magyarországot övező ál-

lamhatárok egészen 1990-es elejéig valóságos falként funkcionáltak…” Az igazsághoz köze-

lebb áll idézett könyve előző oldalán leírt mondata, miszerint „… az 1920-as trianoni döntést 

követően […] az államhatárok történetét ugyancsak végigkíséri az elválasztás – összekötés 

kettőssége…” Mezei István jól látja (2008, 15), hogy az 1970-es évektől ezen a határszaka-

szon az enyhülés évei következtek be, újra megjelent a kishatárforgalom, egyszerűsödött a 

határ mentén élők helyzete. Az együttműködést viszont torzította, hogy az üzleti kapcsolatok 

csak országos szinten az állami vállalatok között létezhettek.  

A kishatárforgalom első sorban a turizmusra, jelentős részben a bevásárló turizmusra 

terjedt ki. A belső ellátás biztosítása okán ez utóbbit mindkét ország akadályozta. A szigor 

magyar részről éppen a vizsgált korszak második felében enyhült, miközben annak első felé-

ben, vagy még inkább háromötödében példásan szigorú volt. A magyar vezetés akkor már 
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nem volt tekintettel a még létező hiánygazdaság sajátosságaira, sőt, a kapcsolatok élénkítését 

szorgalmazta. A csehszlovák oldal azonban ettől elzárkózott, továbbra is ideológiai alapon. A 

magyar oldalról ugyanis nem csak áruk, hanem gondolatok, könyvek és újságok is érkeztek. 

A csehszlovák párt nem volt érdekelt se a demokratikus eszmék, a kisárutermelés és háztáji 

gazdálkodás, se pedig a magyar-magyar összetartozás eszméjének a terjedésében. A magán-

jellegű, személyes kapcsolatfelvételt gátolta, a hivatalos keretek közötti gazdaság jellegű kap-

csolatokét már megtűrte. Csehszlovákia és Magyarország között 1985-ben írták alá a kért or-

szág határ menti területeken történő kölcsönös foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyez-

ményt (Hardi – Hajdú – Mezei 2009, 140). A csehszlovák-magyar kapcsolatrendszert a kö-

vetkező ábrával tudom szemléltetni: 

 

1. ábra: Magyarország hatása Csehszlovákiára 1968 és 1989 között 

 

a tervutasításos gazdaság rendszer tere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

déli határvidék 

Csehszlovákia 

 Magyarország 

 

makrogazdasági innovációk 

nem átjárható határ – 

ideológiai szűrő 

átjárható határ – 

ideológiai szűrő 

magyar-magyar kapcsolatok 

mikrogazdasági innovációk 

Szlovákia 

 

külső hatások 

Szovjetunió világpiac környező országok KGST 
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10.3. A hipotézisek bizonyítása 

 

A disszertációban négy hipotézist fogalmaztam meg. Ezek bizonyítását vagy elvetését az el-

végzett kutatások alapján a következőkben foglalom össze: 

1. sz. hipotézis: 1956 örökségeként a magyar vezetés folyamatosan figyelt a társadalomra, 

mindenképpen el akarta kerülni a Rákosi-rendszer hibáit, és politikájára az óvatosság volt a 

jellemző. Ezzel szemben a késlekedő csehszlovák olvadás hajlamosabb volt a radikalizálódás-

ra, ezért az 1960-as évek második felének csehszlovák gazdasági reformjai radikálisabbak 

voltak, mint a magyarországiak. 

A csehszlovák tervek azért voltak mélyrehatóbbak, mivel kidolgozói szakemberek, 

közgazdászok voltak, akik első sorban a hatékonyságra törekedtek. Tisztában voltak a szocia-

lista rendszer ellentmondásaival és kevésbé figyelték az ideológiai tényezőket, még ha maguk 

párttagok és hithű kommunisták voltak, miközben a pártvezetés az átalakítások mélységét, az 

ideológiára való „veszélyességét” csak később tudatosította. Ezzel szemben Magyarországon 

minden reformterv a párt jóváhagyásával született, ez pedig erősebb féket gyakorolt. A radi-

kalizmus az egyes konkrét javaslatokban is megmutatkozott. Ezek között a következőket eme-

lem ki: 

 Csehszlovákiában a közepes méretű vállalatok vegyes tulajdonba is kerülhettek vol-

na, a kisvállalatok pedig magántulajdonúak lehettek volna, ellenben Magyarországon 

a kisvállalatokon belül csak az egyszemélyes, illetve családi vállalatok tulajdonosa 

lehetett magános, de ezek működése is a legalitás-illegalitás mezsgyéjén mozgott. Ez 

majd csak a 80-as évek közepén változott. 

 A vállalatok vezetését Csehszlovákiában a dolgozók választhatták volna meg, Ma-

gyarországon felülről nevezték őket ki. 

 Magyarországon a párt szerepe a döntéshozatalnál sok helyen megmaradt, Csehszlo-

vákiában a piaci viszonyok nagyobb teret kaptak volna. 

 Az Ota Šik nevével fémjelzett reformelképzelés a szocialista gazdasági rendszer 

alapjait is szétfeszítette volna, és egy harmadikutas, jugoszláv típusú gazdaság kiala-

kítását tervezte, azonban Magyarország ideológiai szinten mindvégig megmaradt 

szocialista országnak, és a szocialista gazdasági rendszer fő pilléreit is megtartotta. 

Mindebből következik, hogy a mind a saját pártvezetés, mind pedig a Szovjetunió vezetése 

sokkal kevésbé volt toleráns a csehszlovák tervekkel szemben. 

A hipotézist bizonyítottnak tekintem. 
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2. sz. hipotézis: Tekintettel arra, hogy a prágai tavasz bukása után hatalomra került husáki 

rendszer a létező szocializmus Magyarországhoz képest lényegesen ortodoxabb változatát 

alkalmazta, ebből kifolyólag az új gazdasági mechanizmus bevezetését Csehszlovákia Kom-

munista Pártjának vezetése határozottan negatívan ítélte meg. 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésére Magyarországon éppen a prágai tavasz 

kiteljesedésének az időszakában került sor. 1968. augusztus 20-ig a magyar átalakításokat 

mind Csehszlovákia lakosságának többsége, mind pedig Alexander Dubček köréhez tarozó 

reformkommunisták érdeklődéssel figyelték. A Varsói Szerződés katonai intervenciója után 

Csehszlovákiában a rendszer keményvonalassá válása fokozatosan ment végbe, ezért a Husák 

és Biľak fémjelezte csehszlovák pártvezetés a magyarországi reformfolyamatokat még 1969-

70 folyamán sem ítélte el. Az új mechanizmus hatásfokának a gyengülése, a magyarországi 

reformok megakadása, illetve a csehszlovák rendszer megmerevedése megközelítőleg azonos 

időben történt. A negatív értékelések a 70-es évektől kezdtek el sokasodni. Volt tehát olyan 

időszak, amikor a husáki pártvezetés a magyar reformokban még érdekes kísérletet látott. 

A hipotézist nem tekintem bizonyítottnak, a hipotézist elvetem. 

 

3. sz. hipotézis: Általánosan ismert tény, hogy Kádár János támogatta a reformokat, ellenben 

Gustáv Husák azok gátlója volt. Ez egyben azt is jelentette, hogy Kádár jobban átlátta a szo-

cialista rendszer korlátait. Ez a tény a csehszlovák-magyar államközi kapcsolatokban is lecsa-

pódott, ezért Kádár János Gustáv Husákkal való személyes találkozásai alkalmával nyíltab-

ban és őszintébben beszélt Magyarország gondjairól, mint Gustáv Husák Csehszlovákia prob-

lémáiról. 

A közismert, hogy maga Kádár János az 1960-as évek közepétől pragmatista reformer-

ré vált. A politikai enyhülés és gazdasági átalakítások az ő jóváhagyásával mentek végbe. 

Tény az is, hogy a prágai tavasz eseményeit is bizalommal figyelte. Kádár a szlovák történé-

szek körében elismert személyiség. Ivo Samson „taktikusnak“ nevezi, aki meggondolta min-

den lépését, odafigyelt a dogmatikusokra és a többi kommunista vezető között a CSKP akció-

programja csupán az ő számára volt elfogadható (1993, 57, 75). Van olyan történész is, aki 

Gustáv Husák életének végső mérlegét éppen Kádáréval állította párhuzamba. „Csakhogy 

Husák, olyan bátor, amikor saját magáról volt szó, ellenben találékony és kíméletlen, amikor 

a hatalmi piramis csúcsára kapaszkodott, a befolyását egyetlenegy alkalommal sem használta 

fel hazája haszna és jövője érdekében. Vele szembe állítható Kádár János magatartása, aki 
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1956-ban olyan szolgálatot tett a szovjeteknek, mint Husák 1968 augusztusában, néhány év 

után mégis képes volt Magyarországnak engedményeket kiharcolni, és elindítani a liberalizá-

ció korszakát” (Prečan 2013, 37). A dokumentumok alapján bizonyítható, hogy az államközi 

kapcsolatok alkalmával Kádár János őszintén beszélt a magyarországi gazdasági és társadalmi 

problémákról, ellenben Gustáv Husák ezeket saját országával kapcsolatban meg sem említet-

te. 

A hipotézist bizonyítottnak tekintem. 

 

4. sz. hipotézis: A csehszlovákiai reformok történetében 1968 augusztusa mérföldkő volt. 

Ekkor változott meg a vélemény mind a saját, mind a pedig a többi szocialista ország reform-

törekvéseiről. Annak ellenére, hogy a magyar reformokkal szemben Csehszlovákia Kommu-

nista Pártjának a hivatalos véleménye elutasítóvá vált, azért voltak olyan cseh és szlovák köz-

gazdászok, akik a Magyarországon látott intézkedéseket, jelenségeket legalább részben, még 

ekkor is pozitívan értékelték, és Csehszlovákia viszonylatában is követendőnek tartották. 

A fellelhető dokumentumok alapján látható, hogy a cseh és a szlovák közgazdászok-

ban 1968-70 táján még nyitottak voltak a reformok irányában, azokat szükségesnek tartották 

és Magyarországot mintának állították. Fontosnak ítélték a lépésről lépésre való haladást, il-

letve azt, „...hogy végre lehet hajtani egy gazdasági reformot gazdasági és társadalmi megráz-

kódtatás nélkül is.” Ennek jelentősége 1968 tapasztalatai után csehszlovákiai reformerek szá-

mára különös jelentőséggel bírt. A magyar példa esetében nem csupán az átalakítások milyen-

ségét, minőségét és módozatait értékelték, hanem az azok bevezetésének a módját is. Ez érvé-

nyes volt még a prágai tavasz bukását követő egy-másfél év folyamán is. 

A hipotézist bizonyítottnak tekintem. 
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Zárszó 

 

Magyarország és Csehszlovákia által alkalmazott reformok között egyaránt fellelhetők hason-

lóságok és különbségek. Az előbbiek első sorban a reformok tartalmára és okaira vonatkoz-

nak, az utóbbiak többnyire lefolyásukra. 

Az egyik legjelentősebb eltérés a magyar és a csehszlovák gazdaságpolitika között az 

volt, hogy annak bírálata Magyarországon 1954-től kezdve már nem számított tabunak. Ez 

egyenes összefüggésben áll azzal, hogy már a Kádár-korszak kezdetétől nem volt visszatérés 

a sztálinizmushoz. A Rákosi-éra gazdaságirányításának negatív oldalaira a kortárs, magukat 

marxistának tartó közgazdászok is felhívták a figyelmet. Csehszlovákia ezzel szemben szinte 

egész idő alatt megmaradt dogmatikusnak, a magyarországihoz hasonló helyzettel legfeljebb 

csak 1965 és 1968 között találkozhattunk. A legmarkánsabb hasonlóságokat véleményem 

szerint  a reformok kiváltó okok terén kell keresni, amelyek mindkét országban első sorban a 

kényszer, a romló gazdasági helyzet, másodsorban a külső körülmények voltak. Az elsőt érte-

lemszerűen jelentősen befolyásolták a két ország eltérő adottságai, amit a disszertáció máso-

dik fejezetében mutattam be. Mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból Csehszlo-

vákia jobban volt képes elviselni a szocialista gazdálkodás negatív hatásait, de másfél évtized 

után már ott sem lehetett halogatni a módosításokat. A második a külső politikai tényezők 

voltak, de ezek között is kiemelkedő mértékben a Szovjetunió befolyása. A volt keleti blokk 

valamennyi országának igazodni kellett Moszkva elvárásaihoz. Amikor az SZKP vezetősége 

hajlott az enyhülésre, ez a csatlós országokban is bekövetkezett, amikor viszont a keményvo-

nalasok irányába lendült az inga, a rendszer többi európai országában is megmerevedett a 

rendszer. A hruscsovi korszak, és Brezsnyev első éveire a nagyobb szabadság volt a jellemző. 

Arra persze volt példa, hogy bizonyos országok hosszabb távon akár nyíltan szembefordultak 

a Szovjetunió akaratával, lásd Albánia vagy Románia példáját, ennek ellenére mindez egyálta-

lán nem jelentett demokratizálódást se gazdasági se társadalmi szinten. 

A hasonlóságok között mindenképpen meg kell említeni, hogy a reformra való felké-

szülés is egymás szeme előtt játszódott le. Ota Šik saját elképzeléseit a magyarországi szak-

sajtóban 1966-ban közzétette. A nyugati közvélemény ekkor mindkét ország törekvéseit biza-

lommal figyelte (Berend 1988, 205, 207). 

Ami a reformok tartalmát illeti, a számos hasonlóság mellett valamilyen különbség 

szintén megfigyelhető. A tervek természetesen nem voltak azonosak, de mindenütt a nagyobb 
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vállalati önállóság, a piaci elemek térnyerése és az ár szerepének a növelése irányába mutat-

tak. 

A jelentősebb különbségek nem is a gazdaság, hanem a politika területén figyelhetők 

meg. A magyar reformok mindvégig megmaradtak a gazdaság talaján, ellenben Csehszlová-

kiában átlépték a politika határát. Ez leginkább abban mutatkozott meg, hogy a magyar veze-

tés hajlandó volt részt venni a prágai tavasz katonai eltiprásában, miközben saját gazdasági 

reformjait folytatni tudta. A csehszlovák gazdasági elképzelések merészebbek, és talán éppen 

ezért is bevezetésükre egyáltalán nem került sor, ellenben Magyarországon a reform mégis 

elindult. 

Berend T. Iván véleménye szerint (1999, 183) a csehszlovák 1968 a megkésett olva-

dásból bontakozott ki, a magyar reform 1956 romjain épült fel. Az 1968-tól alkalmazott ma-

gyar reformpolitikát, a különutas Jugoszláviát kivéve, egyetlenegy európai szocialista ország, 

így Csehszlovákia sem alkalmazta. Ennek két fő oka az volt, hogy 1969-től egy ortodox 

kommunista vezetés került hatalomra, amely a belső ellenzéket teljesen elhallgatatta vagy 

elűzte az országból, illetve a gazdasági helyzet sem igényelt jelentős beavatkozást. Mindazon-

által Csehszlovákia vezetése később is odafigyelt a magyar kísérletre. Nem azért, hogy azokat 

alkalmazza, hanem inkább óvatosságból, hogy azok mennyire veszélyesek a csehszlovák poli-

tikai, gazdasági és társadalmi rendre, továbbá hogy a magyar módszerek spontán se szivárog-

janak át a határon. Ez utóbbi nagyobb mértékben a szlovák vezetést izgatta. 

Már a tárgyalt korszak kezdetén, az 1960-as évek második felében Magyarország, de 

maga Kádár János is reformok szinonimájává váltak. Ahogy azt bemutattam, a cseh és szlo-

vák történészek nem egyszer állítják őket párba. Ez érvényes a gazdaságtörténészekre is. 

Zdislav Šulc (1996, 59) meglátása alapján Gustáv Husák korábban „reformátor” volt, aki ta-

lán kádári szerepre aspirált, viszont nem volt képes szabadulni az antireformista „egészséges 

mag” befolyása alól. A magyar történettudomány Kádár szerepét árnyaltabban látja, hiszen 

reformerré ő is csak kényszerből vált. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy elismerjük, hogy a magyarországi reformok is né-

hány év után elhaltak. Csehszlovákiához hasonlítva ebben nagyobb szerepet játszott a belső 

ellenzék, de a gazdasági okok is. Természetesen a tábor többi országa szintén nyomást gyako-

rolt a leállás irányába. Nemsokára azonban egy újabb reformhullám indult meg, amelynek 

ismét gazdasági gyökerei voltak. Ennek az volt az oka, hogy „a 70-es évtizedre a magyar gaz-

daság kimerítette növekedésének extenzív forrásait, (hosszú ideig korlátlan munkaerő tartalé-

kait) – márpedig a termelékenység növelésére alapozott fejlesztésképtelenség megfelelő érde-
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keltség, vagyis teljesítmény szerinti, nagyobb jövedelemdifferenciáltság nélkül – az egyenlő-

ség elve, mely alacsonyabb szinten, a mennyiségi növekedést előtérbe állítóperiódusban egy-

szerűbben volt érvényesíthető” (Berend 1986, 16). Magyarország egy válságspirálba került. 

Ezzel szemben Csehszlovákiának még voltak belső tartalékai, legalábbis annyi, amennyi még 

mintegy másfél évtizedre elég volt. Noha az új gazdasági mechanizmus végül is nem hozott 

sikert, „… a magyar gazdaságpolitika számára végkép lezárult a visszaút, a szovjet gazdaság-

irányítási modellhez való visszatérés lehetősége, az még óvatos korrekciókkal, a rendszer 

„magyarosításával” sem lenne lehetséges…” (Nyers 1988, 125). 

A disszertációban bemutattam, hogy a csehszlovák pártvezetés mikor, milyen céllal és 

milyen forrásokon keresztül figyelte a magyar reformpróbálkozásokat, továbbá hogy hogyan 

értékelte azokat. Láthattuk, hogy az információáramlást a magyar fél sem gátolta, őszintén 

számolt be a sikerekről és a nehézségekről is. Fel kell hívni a fegyelmet, hogy a cseh – szlo-

vák különbség megmutatkozott. Prága a magyar átalakítási kísérlet egészére figyelt, Pozsony 

inkább a határon átszivárgó és határ mentén élőket befolyásoló gondolatokra. Tény, hogy 

mind a CSKP, mind pedig az SZLKP tartott a magyar kísérlettől. 

A téma további kutatásnak széles tere van. A kommunista párt dokumentumainak a 

kutatását időben ki lehet bővíteni az 50-es és a 60-as évekre. Elemezni lehetne a párt nyilvá-

nosság számára szánt véleményét, amit a Pravda és az Új Szó napilapokban adtak közre. A 

helyhiány miatt ebben a disszertációban nem lehettet feldolgozni valamennyi eddig össze-

gyűjtött iratot sem. A terveim között szerepel tematikus tanulmányok összeállítása, amelyek a 

feldolgozott dokumentumokon alapulnak majd, de a disszertációban már tárgyalt kérdéskörö-

ket később külön-külön is szeretném vizsgálni. 

A disszertációt Kornai János gondolataival kezdtem, a végét viszont Ota Šik (1990, 7) 

emlékirataiból származó 1968-ra, illetve magára a szocializmusra vonatkozó idézettel zárom. 

Šik – már külföldön a bársonyos forradalom előestéjén – a rendszert a következőképpen jel-

lemezte: 

 „a párt, a kormány és az állam az emberektől elidegenedtek 

 a gazdaság és az egész társadalom az abszurditásig bürokratizálódott  

 a gazdaság hatékonysága egyre csökkent, és egyre inkább elmaradt nyugati ipari or-

szágok mögött 

 hosszútávon az emberek legalapvetőbb szükségleteit sem sikerült biztosítani 

 a legmagasabb posztokra többnyire alkalmatlan, ellenben simulékony emberek ke-

rültek, akiket a pártapparátus választott ki 
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 a cenzúrázott tömegtájékoztatás eltitkolta az emberek előtt az igazságot, és gátolt 

bármiféle kritikát, illetve az alternatív ötletek felmerülését 

 a haladó és alkotó szellemű dolgozókat még rendőrileg is elhallgattatták, a kultúra 

sem tudott szabadon fejlődni 

 a csehszlovák nép számára Novotný valamennyi jövőre vonatkozó ígérete hatásta-

lan maradt, mivel kiderült, hogy üres frázisok voltak”. 

Nem csoda hát, hogy Šik elkötelezett reformerré vált. 
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1. táblázat: Csehszlovákia, Magyarország, Németország és Lengyelország kiemelt gazdasági mutatóinak az összehasonlítása 

 
Csehszlovákia Magyarország Németország Lengyelország 

arány [%] 
összesen 1 lakosra összesen 1 lakosra összesen 1 lakosra összesen 1 lakosra 

nemzeti jövedelem 

1925 és 1934 között  
 455 [$]  359 [$]  646 [$]  352 [$] 100:79:142:77 

tejtermelés, 1936  
44 894 

[1000 hl] 

3,1204 

[hl] 

3 984 

[1000 hl] 

0,4419 

[hl] 

257 960 

[1000 hl] 

3,8301 

[hl] 
- - 100:14:123: – 

vágott marha, 1936  
1 496 

[1000 db] 

0,1040 

[db] 

590 

[1000 db] 

0,0654 

[db] 

7 611 

[1000 db] 

0,1130 

[db] 
- - 100:63:109: –  

vágott sertés, 1936  
3 713 

[1000 db] 

0,2581 

[db] 

1 453 

[1000 db] 

0,1612 

[db] 

19 150 

[1000 db] 

0,2843 

[db] 

5 012 [1000 

db] 

0,1482 

[db] 
100:62:110:57 

búzatermés, 1937  
13 935 

[1000 q] 

0,9686 

[q] 

19 638 

[1000 q] 

 2,1636 

[q] 

44 667 

[1000 q] 

0,6581 

[q] 

19 262 

[1000 q] 

0,5629 

[q] 
100:223:68:58  

cukorrépatermés, 

1937/38  

6 598  

[1000 q] 

0,4573 

[q] 

1 081 

[1000 q] 

0,1191 

[q] 

19 653 

[1000 q] 

0,2918 

[q] 

5 067 

[1000 q] 

0,1481 

[q] 
100:26:64:32 

burgonyatermés, 1937  
123 626 

[1000 q] 

8,5681 

[q] 

29 600 

[1000 q] 

3,2611 

[q] 

553 097 

[1000 q] 

8,1542 

[q] 

402 210 

[1000 q] 

11,7533 

[q] 
100:38:95:137 

elektromos energia elő-

állítása, 1936  

3500 

[1000 kWh] 

0,2433 

[kWh] 

978 [1000 

kWh] 

0,1085 

[kWh] 

42 487 

[1000 kWh] 

0,6308 

[kWh] 

2 863 [1000 

kWh] 

0,0847 

[kWh] 
100:46:259:35 

acéltermelés, 1937 
2 315 

[1000 t] 

0,1604 

[t] 

665 

[1000 t] 

0,0733 

[t] 

19 817 

[1000 t] 

0,2922 

[t] 

1 450 

[1000 t] 

0,0424 

[t] 
100:46:182:26 

nyilvántartott személy-

gépkocsik száma, 1928 
25 111 [db] 

0,0019 

[db] 

11 480 

[db] 

0,0014 

[db] 

426 657 

[db] 

0,0066 

[db] 
21 686 [db] 

0,0007 

[db] 
100:74:347:37 

vasutak hossza, 1933  
94 [100 000 

lakosra] 

99 [1000 

km
2
] 

99 [100 000 

lakosra] 

95 [1000 

km
2
] 

103 [100 

000 lakosra] 

146 [1000 

km
2
] 

65 [100 000 

lakosra] 

47 [1000 

km
2
] 

100:105:110:69 

100:96:147:47 

telefonkészülékek, 1930 

[100 lakosra] 

1,1 

[db] 
 

1,2 

[db] 
 

5 

[db] 
 

0,6 

[db] 
 100:109:454:55 

rádió-előfizetés, 1930  
928,1 

[1000 db] 

0,0665 

[db] 

365,4 [1000 

db] 

0,0424 

[db] 

8 168,0 

[1000 db] 

0,1251 

[db] 

677,4 

[1000 db] 

0,0219 

[db] 
100:64:188:33 

Forrás: Kubů – Pátek (2000), 289, 290, 291, 293, 297, 298, 299, 304, 305, 312 o.; http://www.populstat.info/ Letöltve: 2015. 10. 08. saját számítás 
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1. grafikon: A termelés ágazati megoszlása Csehszlovákiában 1948 és 1983 között [%] 

 

Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 85 o. 
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2. grafikon: A tulajdonformák aránya a nemzeti össztermék előállításánál Csehszlovákiában 1948 és 1983 között 

 

Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 55 o. 
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2. táblázat: Kisipari üzemek száma Csehszlovákiában 1948 és 1960 között [db] 

 1948 1950 1952 1956 1957 1958 1959 1960 

termelő kézműipar összesen 172 675 120 283 47 526 28 336 25 644 14 142 6 095 4 260 

ebből fémmegmunkáló 37 285 27 440 13 521 9 711 8 959 4 402 1 641 948 

          építőanyag-gyártó 4 578 2 786 904 399 394 234 90 84  

          fafeldolgozó 28 029 23 248 10 789 6 468 5 831 3 068 1 188 843 

          textil-és ruhagyártó 41 580 30 234 14 341 7 107 6 269 3 760 1 817 1 269 

          bőr-és gumigyártó 22 563 15 366 6 811 3 772 3 402 2 200 1 126 899 

          papírgyártó 1 748 2 543 505 341 320 202 99 74 

          élelmezés  36 892 18 666 655 538 469 276 134 93 

építőipar 19 782 12 859 4 121 3 129 2 852 1 221 404 261 

kertészet 3 671 2 832 1 217 2 058 2 087 1 247 577 354 

közlekedés - 11 718 2 418 2 787 2 265 889 285 203 

kereskedelem - 56 796 21 436 4 201 3 615  1 705 1 130 577 

vendéglátás - 29 463 7 641 2 104 1 593 256 104 63 

szolgáltatások 26 392 15 631 6 930 4 520 4 245 2 540 989 835 

kisipar összesen - 249 582 91 289 47 135 42 301 22 000 9 584 6 553 
Forrás: 1948, 1950, 1952, 1956: Statistická ročenka republiky Československé 1957 1957, 180 o.; 1957, 1958, 1959, 1960: Statistická ročenka republiky Československej 

socialistickej republiky 1961 1961, 332 o.  
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3. táblázat: A kisvállalkozásokban foglalkoztatottak száma Csehszlovákiában 1948 és 1960 között [fő] 

 1948 1950 1952 1956 1957 1958 1959 1960 

termelő kézműipar összesen 458 880 231 701 53 727 29 596 27 006 14 448 6 169 4 279 

ebből fémmegmunkáló 119 624 59 479 15 710 10 366 9 717 4 540 1 673 1 003 

          építőanyag-gyártó 13 085 6 161 1 150 450 462 250 91 88 

          fafeldolgozó 74 745 48 315 12 122 6 703 6 087 3 137 1 204 847 

          textil-és ruhagyártó 116 886 58 091 15 919 7 272 6 410 3 797 1 132 1 272 

          bőr-és gumigyártó 42 551 21 978 7 256 3 879 3 490 2 236 1 132 902 

          papírgyártó 5 872 6 043 662 368 349 203 100 74 

          élelmezés  86 117 31 634 908 558 491 285 142 93 

építőipar 69 600 27 791 4 799 4 016 3 537 1 272 413 263 

kertészet 5 320 3 309 2 157 2 232 2 307 1 366 619 372 

közlekedés - 17 204 2 802 2 896 2 395 909 292 205 

kereskedelem - 71 990 25 175 4 246 3 660 1 714 1 130 577 

vendéglátás - 47 480 11 377 2 141 1 616 257 104 63 

szolgáltatások 51 927 29 096 8 615 4 707 4 439 2 591 1 008 842 

kisipar összesen - 428 540 108 652 49 834  44 960 22 557 9 735 6 601 
Forrás: 1948, 1950, 1952, 1956: Statistická ročenka republiky Československé 1957 1957, 180 o.; 1957, 1958, 1959, 1960: Statistická ročenka republiky ČSSR 1961 1961, o. 

332. 
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4. táblázat: Termelőszövetkezetek és a háztáji gazdálkodás Magyarországon 

 
termelőszövetkezetek 

száma 
tagok száma 

összes terület szántóterület közös és háztáji szántóte-

rület az ország szántóterü-

letének a százalékában 
közös háztáji közös háztáji 

1000 kat. hold 

1949 1 367 36 405 316,4 - 259,3 - - 

1950 2 185 119 527 771,6 42,0 627,7 37,8 6,9 

1951 4 625 310 536 1 740,3 76,5 1 449,7 68,8 15,8 

1952 5 110 369 203 2 608,0 127,2 2 173,9 114,5 23,8 

1953 4 536 250 009 1 986,4 128,0 1 599,5 115,2 18,0 

1954 4 381 229 952 1 879,6 125,1 1 478,1 112,6 16,7 

1955 4 816 305 501 2 281,9 156,0 1 775,8 139,6 20,4 

1956 2 089 119 315 1 038,2 83,3 797,2 75,0 9,3 

1957 3 394 155 794 1 425,6 96,6 1 083,5 93,1 12,6 

1958 3 507 168 920 1 664,7 106,7 1 261,0 101,6 14,6 

1959 4 489 564 568 4 552,9 407,6 3 475,4 365,5 41,6 

1960 4 426 864 567 6 305,4 699,9 4 822,2 595,7 58,1 

1961 4 562 1 203 904 8 108,6 1 020,0 6 055,2 857,3 75,6 
Forrás: Forrás: Statisztikai évkönyv 1960 (1961), 167 o., év végi adatok, 1960, 1961: március 31-iki adatok 
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5.1. táblázat: A 15 év felettiek iskolai végzettsége Csehszlovákiában [fő] 

 
összesen alapfokú szak 

teljes középfokú 
felsőfokú végzettség nélküli ismeretlen 

általános szakiskolai 

1950. 3.   1. 9 204 606 7 797 023 750 089 173 009 249 665 75 144 61 780 97 896 

1960. 3.   1. 10 002 500 8 185 422 651 914 280 732 560 069 202 044 68 540 53 779 

1970. 12. 1. 10 989 241 6 092 976 2 906 544 384 044 1 079 717 363 049 52 547 110 364 

1980. 11. 1. 11 569 006 5 420 589 3 416 990 431 018 1 581 150 583 814 47 684 87 761 
Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 63 o. 

 

 

5.2. táblázat: A 15 év felettiek iskolai végzettsége Csehszlovákiában [%] 

 

összesen alapfokú szak 
teljes középfokú 

felsőfokú végzettség nélküli ismeretlen 
általános szakiskolai 

1950. 3.   1. 100,00% 84,71% 8,15% 1,88% 2,71% 0,82% 0,67% 1,06% 

1960. 3.   1. 100,00% 81,83% 6,52% 2,81% 5,60% 2,02% 0,69% 0,54% 

1970. 12. 1. 100,00% 55,44% 26,45% 3,49% 9,83% 3,30% 0,48% 1,00% 

1980. 11. 1. 100,00% 46,85% 29,54% 3,73% 13,67% 5,05% 0,41% 0,76% 
Forrás: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, 63 o. alapján saját számítás 

 

 

6. táblázat: Az aktív keresők legnagyobb iskolai végzettségük szerint 

 

összesen 8 osztálynál kevesebb alapfokú szakiskolai középfokú felsőfokú 

1949 4 084 931 100,0 2 304 533 78,4 628 572 15,4 - - 176 156 4,3 76 798 1,9 

1960 4 759 616 100,0 4 375 956 64,9 1 175 377 24,7 - - 345 980 7,3 151 129 3,2 

1970 4 988 676 100,0 1 189 503 39,1 1 668 482 33,4 423 900 8,5 690 836 13,8 257 543 5,2 

1980 5 068 840 100,0 511 193 18,5 1 794 353 35,4 854 272 16,9 1 071 166 21,1 412 219 8,1 

1990 4 527 157 100,0 142 176 5,2 1 511 139 33,4 1 103 039 24,8 1 122 532 24,8 554 835 12,3 
Forrás: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen 1996, 84 o.
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3. grafikon: A tejfogyasztás változása [kg/év]  

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 200 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 370 o., 1984-1990: Statistická ročenka ´91 České a 

slovenské federatívni republiky (1991), 47 o. 

 

4. grafikon: A burgonyafogyasztás alakulása [kg/év] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 200 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 371 o., 1984: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1989 (1989), 547 o., 1985-1990: Statistická ročenka ´91 České a slovenské federatívni 

republiky (1991), 47 o. 

 

5. grafikon: A zöldség- és gyümölcsfogyasztás alakulása [kg/év] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 200 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 371 o., 1984: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1989 (1989), 547 o., 1985-1989: Statistická ročenka ´91 České a slovenské federatívni 

republiky (1991), 47 o. 
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6. grafikon: A borfogyasztás változása [l/év] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 201 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 371 o., 1984: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1989 (1989), 547 o., 1985-1989: Statistická ročenka ´91 České a slovenské federatívni 

republiky (1991), 529 o., 1990: Statistická ročenka České republiky (1993), 173 o., csak Csehország 

 

7. grafikon: A sörfogyasztás változása [l/év] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 201 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 371 o., 1984: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1989 (1989), 547 o., 1985-1989: Statistická ročenka ´91 České a slovenské federatívni 

republiky (1991), 529 o., 1990: Statistická ročenka České republiky (1993), 173 o. 

 

8. grafikon: Az alkoholfogyasztás alakulása [l/év/lakos] 

 
Forrás: Magyarország: Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen (1996), 201 o.; Csehszlovákia: 

1945-1983: Historická statistická ročenka ČSSR (1985), 371 o., 1984: Statistická ročenka Československé 

socialistické republiky 1989 (1989), 547 o., 1985-1989: Statistická ročenka ´91 České a slovenské federatívni 

republiky (1991), 529 o. 
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7.1. táblázat: A termelés ágazati kibocsátása Csehszlovákiában [% folyó árakon] 

ágazat 1963 1964 1965 1966 1967 *1968 *1969 *1970 *1971 

összesen, ebből 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- mezőgazdaság 13,0 12,9 11,9 12,5 11,9 12,7 12,6 12,1 11,9 

- erdészet 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 

- ipar 66,7 63,8 64,9 64,5 60,4 66,3 65,4 66,0 66,1 

- építőipar 9,6 8,7 9,3 9,3 12,5 10,1 10,4 10,5 10,7 

- teherfuvarozás 3,3 2,8 2,5 2,7 2,3 2,8 2,7 2,7 2,7 

- közlekedés – gyártás 0,5 1,0 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 

- kereskedelem és közét-
keztetés 

5,3 7,5 7,5,5 6,0 7,2 5,2 5,9 5,5 5,7 

- anyag- és műszaki ellá-

tás 
0,5 1,0 0,2 0,7 1,1 0,7 0,8 0,9 0,8 

- beszerzés 0,7 0,6 0,7 1,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 

- egyéb gyártótevékeny-

ségek 
0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Forrás: Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1968, 151 o.; *Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1974, 160 o. 
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7.2. táblázat: A termelés ágazati kibocsátása Csehszlovákiában [% folyó árakon] 

ágazat 1972 1973 *1974 **1975 ***1976 ***1977 **1978 **1979 **1980 

összesen, ebből 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- mezőgazdaság 11,7 11,8 11,4 10,7 10,2 10,7 10,6 8,8 9,5 

- erdészet 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

- ipar 65,5 65,9 66,5 67,9 68,7 67,1 66,9 69,4 69,4 

- építőipar 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 10,5 10,3 10,1 9,8 

- teherfuvarozás 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 

- közlekedés – gyártás 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

- kereskedelem és közét-
keztetés 

6,0 5,7 5,4 5,6 5,5 6,7 6,6 5,9 5,7 

- anyag- és műszaki ellá-

tás 
0,8 0,8 0,8 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 0,9 

- beszerzés 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 

- egyéb gyártótevékeny-

ségek 
0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 

Forrás: Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1974, 160 o.; **Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1984, 126 o.; ***Štatistická 

ročenka Československé socialistické republiky 1979, 133 o. 
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7.3. táblázat: A termelés ágazati kibocsátása Csehszlovákiában [% folyó árakon]  

ágazat 1981 1982 *1983 **1984 **1985 *1986 **1987 **1988 **1989 

összesen, ebből 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- mezőgazdaság 9,1 9,8 10,2 9,9 9,6 9,6 9,6 9,5 11,4 

- erdészet 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 

- vízgazdálkodás     0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

- ipar 68,7 68,8 68,8 68,4 68,5 68,9 68,8 68,2 66,6 

- építőipar 9,6 9,4 9,5 9,6 9,5 9,2 9,2 9,3 9,1 

- teherfuvarozás 3,0 3,0 3,0 3, 1 3 2,9 2,9 2,8 2,9 

- közlekedés – gyártás 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

- kereskedelem és közét-
keztetés 

6,9 6,2 5,8 6,4 6,4 6,3 6,5 7 6,6 

- anyag- és műszaki ellá-

tás 
1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 

- beszerzés 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

- egyéb gyártótevékeny-

ségek 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Forrás: Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1984, 126 o.; Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1985, 127 o.; **Štatistická ročen-

ka České a slovenské federativní republiky 1990, 134 o. 
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8.1. táblázat: A termelés ágazati kibocsátása Csehszlovákiában [%] 100 % = 1970 

ágazat 1972 1973 1974 *1975 1976 1977 *1978 *1979 *1980 

összesen, ebből 112,5 118,6 125,1 132,2 137,3 143,9 150,4 154,5 158,9 

- mezőgazdaság 107,5 112,8 115,7 116,6 114,9 126,8 129,7 127,2 138,1 

- erdészet 108,3 110,1 109,5 116,2 120,5 131,5 133,2 136,9 143,2 

- ipar 112,0 118,8 124,8 133,2 138,7 143,2 149,6 154,7 158,0 

- építőipar 121,1 127,7 137,8 147,4 154,3 158,6 164,4 166,5 170,6 

- teherfuvarozás 112,6 116,4 121,8 127,4 134,1 146,2 160,6 165,6 171,2 

- közlekedés – gyártás 110,6 118,3 128,1 133,5 135,3 143,5 160,0 155,6 150,4 

- kereskedelem és közét-
keztetés 

120,6 130,0 134,9 139,1 149,4 172,0 180,1 190,4 199,9 

- anyag- és műszaki ellá-

tás 
95,1 102,5 104,8 106,4 112,2 111,0 139,0 138,1 125,8 

- beszerzés 59,1 62,0 64,7 68,6 69,5 72,7 79,9 78,6 84,1 

- egyéb gyártótevékeny-

ségek 
107,1 111,9 122,9 121,9 115,5 117, 123,1 128,9 120,0 

Forrás: Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1979, 133 o.; *Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1984, 126 o. 
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8.2. táblázat: A termelés ágazati kibocsátása Csehszlovákiában [%] 100 % = 1970 

ágazat 1981 1982 *1983 **1984 **1985 *1986 **1987 **1988 **1989 

összesen, ebből 159,1 160,9 165,2 169,1 173,2 178,1 181,5 185,6 186,4 

- mezőgazdaság 135,2 143,4 151,3 159,5 161,9 166,1 167,4 169,7 170,4 

- erdészet 140,0 143,7 143,8 146,5 148,7 146,8 143,8 139,1 139,0 

- vízgazdálkodás      106,6 110,0 112,2 123,8 

- ipar 157,9 158,6 161,9 166,1 169,8 175,9 180,2 184,5 186,1 

- építőipar 169,9 165,2 169,2 166,8 173,6 173,1 177,6 181,6 182,1 

- teherfuvarozás 180,7 182,7 185,0 192,9 192,3 195,2 197,6 220,5 199,8 

- közlekedés – gyártás 156,9 160,1 166,7 173,5 180,7 186,5 195,0 208,2 211,4 

- kereskedelem és közét-

keztetés 
210,2 215,7 224,5 229,2 236,2 239,7 236,5 246,4 225,1 

- anyag- és műszaki ellá-

tás 
138,5 146,8 155,5 142,8 161,0  155,0 147,4 138,6 160,0 

- beszerzés 70,3 85,8 85,4 72,2 93,4 98,0 94,3 95,2 122,1 

- egyéb gyártótevékeny-

ségek 
121,3 114,3 115,2 112,5 114,9 118,3 123,8 131,2 147,8 

Forrás: Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1984, 126 o.; *Štatistická ročenka Československé socialistické republiky 1985, 127 o.; **Štatistická ro-

čenka České a slovenské federativní republiky 1990, 134 o. 


