
Be ve ze tés
A má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti ze dek ben a po li ti kai-ha tal mi át ren de ző -
dé sek alap ja i ban meg vál toz tat ták a tár sa dal mi vi szo nyo kat Ma gyar or szá -
gon. Kis túl zás sal él ve: a ma gyar tár sa da lom a 20. szá zad má so dik fe lé ben
nagy sza bá sú kí sér let ala nya lett. A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel lel ugyan -
is a negy ve nes évek vé gé től meg kez dő dött a ka pi ta lis ta vi szo nyok ból a
szo ci a lis ta vi szo nyok kö zé va ló át me net, majd a nyolc va nas–ki lenc ve nes
évek for du ló ján en nek az el len ke ző je bon ta ko zott ki: a rend szer vál tás kö -
vet kez té ben meg nyílt az út afe lé, hogy a szo ci a liz mus vi szo nya it fel szá mol -
va új já szer ve ződ jön a ka pi ta lis ta be ren dez ke dés és a pi a ci tár sa da lom. A
Ká dár-kor szak tár sa dal ma, ha le het ilyen ről be szél ni, en nek az oda-vis  sza
ala ku lás nak a köz pon ti ré szét al kot ta. A gaz da sá gi szer ve zet rend szer át -
ala kí tá sa, a tu laj don vi szony ok ra di ká lis át ren de ző dé se, a ma gán tu laj don
majd nem tel jes kö rű fel szá mo lá sa (a me ző gaz da ság ki vé te lé vel) már 1956
előtt, egé szen pon to san 1948–1952 kö zött le zaj lott. Ezen a té ren a Ká dár-
kor szak ra „már csak” a ter mő föld pa rasz ti ma gán tu laj do ná nak a meg -
szün te té se ma radt, ami re az 1958–1961 kö zöt ti vég ső kol lek ti vi zá lás so -
rán ke rült sor. Ez zel a lé pés sel gya kor la ti lag be is fe je ző dött a tár sa da lom
ál la mo sí tá sá nak – vagy más ként fo gal maz va: az egyes tár sa dal mi cso por -
tok jö ve de lem ter me lés re al kal mas ja vak tól tör té nő meg fosz tá sá nak – a fo -
lya ma ta, a proletarizáció. Mind ez azt is je len ti, hogy a Ká dár-kor szak be li
tár sa dal mi vi szo nyok ra – a kez de ti idő szak tól el te kint ve – nem az ál lan dó -
su ló konf ron tá ció, ha nem a fo ko za tos kon szo li dá ció volt jel lem ző. Kér dés
per sze, mi volt en nek a fo lya mat nak a lé nye ge, meg ha tá ro zó vo ná sa: men -
nyi ben ér vé nye sül tek eb ben a ha tal mi szán dé kok tól rész ben vagy egé szé -
ben füg get len tár sa dal mi tö rek vé sek, me cha niz mu sok? S az is kér dé ses,
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mi volt en nek a kon szo li dá ci ó nak a tar tal ma: az ide o ló gi ai és po li ti kai
szán dé kok nak meg fe le lő tár sa dal mi struk tú ra ki ala ku lá sa, avagy ép pen
el len ke ző leg, egy faj ta, ezek kel a szán dé kok kal gyak ran rész ben vagy egé -
szé ben el len té tes új ra ta go ló dás és új ra dif fe ren ci á ló dás zaj lott-e le a hat -
va nas–het ve nes évek ben? Az 1956-ot kö ve tő év ti ze dek tár sa dal mi vál to zá -
sa i nak a jel leg ze tes sé ge it vizs gál va gya kor la ti lag er re a kér dés re pró bá lok
vá la szol ni a kö vet ke zők ben.

Előz mé nyek: tár sa dal mi fo lya ma tok a „klas  szi kus szo ci a lis ta
rend szer”1 idő sza ká ban

1948 és 1961 kö zött a kom mu nis ta párt min dent el kö ve tett an nak ér de ké -
ben, hogy a fe le más pol gá ri tár sa da lom struk tú rá ját tel jes mér ték ben le -
rom bol ja, és he lyet te lét re hoz za a mar xis ta ide o ló gi ai el vá rá sok nak meg -
fe le lő szo ci a lis ta tár sa dal mi ta go ló dást. Az ere de ti po li ti kai és ide o ló gi ai
szán dé kok kal el len tét ben azon ban a va ló ság ban szó sem volt a tár sa dal -
mi egyen lőt len sé gek tel jes kö rű fel szá mo lá sá ról; pusz tán új ré teg kép ző és
egyen lőt len sé ge ket te rem tő té nye zők – pél dá ul a va gyon he lyett a po li ti kai
po zí ció, a tu laj don he lyett a mun ka szer ve zet ben el fog lalt hely – lép tek a
ré gi ek he lyé re. Ezek nek a tár sa dal mat rész le ge sen új ra struk tu rá ló fo lya -
ma tok nak a ha tá sá ra a szo ci a lis ta rend szer pri vi le gi zált ja i nak elő nye
hos  szú időn ke resz tül nö ve ke dett más tár sa dal mi cso por tok kal szem ben.
Szá mos tár sa dal mi egyen lőt len ség – pél dá ul a te rü le ti – az öt ve nes és a
hat va nas év ti zed ben, a va gyo ni-jö ve del mi pe dig a het ve nes–nyolc va nas
évek ben fo ko zó dott je len tős mér ték ben.

A proletarizáció, a ma gán tu laj don tól meg fosz tás fo lya ma ta – a kom mu -
nis ta po li ti ku sok szán dé ka i val el len té te sen – idő ben el hú zó dott, s a Ká dár-
kor szak kez de tén, a hat va nas évek el ső har ma dá ban zá rult le. A ma gán tu -
laj dont, il let ve a kis tu laj do no si ré te get az igen erős kor lá to zás el le né re ak -
kor sem szá mol ták fel tel jes mér ték ben. A hat va nas–het ve nes évek ben az
önál ló fog lal ko zá sú ak mint egy ne gyed mil li ós cso port já nak két ötö de pa -
raszt gaz da, két ötö de kis ipa ros volt, egy ötö de pe dig ter me lő-ma gán tu laj -
don nal nem ren del ke ző szel le mi fog lal ko zá sú. Ugyan ak kor te hát, ami kor –
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a ko ra be li szó hasz ná lat tal él ve – „be fe je ző dött a szo ci a liz mus alap ja i nak
le ra ká sa”, va gyis a tár sa da lom és a gaz da ság va la men  nyi szfé rá ja fe lett kö -
zel tel jes sé vált az ál la mi el len őr zés, az is nyil ván va ló vá vált, hogy biz to sí ta -
ni kell a kor vi szo nyai kö zött sze mér me sen sze mé lyi tu laj don ná át ke resz -
telt ma gán tu laj don – kor lá to zott – vis  sza-, il let ve meg szer zé sé nek le he tő sé -
gét. En nek hi á nyá ban ugyan is – pon to sab ban fo gal maz va: a sze mé lyes ér -
de kelt ség hi á nyá ban – az egész rend szer mű kö dés kép te len né vá lik. En nek
a fel is me rés nek a hall ga tó la gos tu do má sul vé te le hú zó dott meg a ház tá ji
gaz da sá gok en ge dé lye zé se mö gött épp úgy, mint az ipar ban és a szol gál ta tó
szek tor ban foly ta tott má so dik (rej tett) gaz da ság be li te vé keny sé gek el tű ré -
se, majd fo ko za tos leg ali zá lá sa mö gött. A tár sa da lom ré teg ző dé sé ben, szer -
ke ze té nek át ala ku lá sá ban te hát a po li ti kai tő ke ki zá ró la gos sá ga, pon to -
sab ban meg ha tá ro zó vol ta ép pen ak kor kez dett meg szűn ni, ami kor lát szó -
la go san ki zá ró la gos té nye ző vé vált. A kü lön bö ző tár sa dal mi, gaz da sá gi,
kul tu rá lis tő kék sze re pe ezt kö ve tő en kez dett is mét nö ve ked ni. Tu laj don -
kép pen ezek a fel is me ré sek tük rö ződ tek a hat va nas évek tár sa dal mi ré teg -
ző dés sel kap cso la tos ku ta tá sa i ban és elem zé se i ben is.2

A je len leg el fo ga dott nak te kin tett meg kö ze lí té sek több nyi re ab ból in dul -
nak ki, hogy a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel azon na li és ra di ká lis tár sa dal -
mi vál to zá sok kal járt együtt. Vé le mé nyem sze rint ez a meg ál la pí tás csak
rész ben helyt ál ló. A vál to zá sok di na mi ká ját és ra di ka liz mu sát ter mé sze -
te sen nem le het két ség be von ni, ám a po li ti kai in dít ta tá sú tár sa dal mi át -
ren de ző dés idő ben el hú zó dott, ami az ere de ti ide o ló gi ai-po li ti kai cél ki tű -
zé sek ma ra dék ta lan meg va ló sí tá sát is két sé ges sé tet te. Pél dá ul a nagy pol -
gá ri, kö zép osz tá lyi cso por tok kor lá to zá sa már a ko a lí ci ós kor szak ban
meg kez dő dött, s tár sa dal mi po zí ció vesz té sük fo lya ma ta az öt ve nes évek -
ben fel gyor sult. A tár sa dal mi mo bi li tás sal fog lal ko zó ki ter jedt szak iro da -
lom ugyan ak kor ki mu tat ta, hogy ezek nek a cso por tok nak a marginali-
záltsága a hat va nas évek vé gé től fo lya ma to san mér sék lő dött. Tu laj don -
kép pen ezt tá maszt ják alá Gá ti Ti bor és Hor váth Ágo ta ku ta tá sai a há bo -
rú előt ti Pá pa kö zép osz tá lyá nak utó tör té ne té ről. A csa lá di mo bi li tá si ívek
elem zé se alap ján a ku ta tók ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy azok a
kö zép osz tá lyi csa lá dok, ame lyek az öt ve nes évek ele jén el vesz tet ték ko ráb -
bi stá tu su kat, a meg vál to zott kö rül mé nyek hez al kal maz kod va – la kó hely -
vál tás, a kö zép osz tá lyi men ta li tás meg őr zé se, a szim bo li kus tő kék vál to -
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ga tá sa – el ső sor ban le szár ma zot ta ik ré vén több nyi re si ke res rekonverziót
haj tot tak vég re, és az utód ge ne rá ció je len tős ré sze már a rend szer vál to zás
előt ti évek ben is a tár sa da lom ban el ér he tő ma ga sabb stá tu so kat él vez te.3

Lé nye gé ben ha son ló ál lí tá so kat fo gal ma zott meg Utasi Ág nes is mun ka -
tár sa i val, a kis vá ro si elit tör té ne tét ele mez ve.4

Ugyan így idő ben el hú zó dó volt a pa raszt ság át ala ku lá sa. A pa rasz ti tár -
sa da lom ese té ben a föld tu laj don az 1945 és 1960 kö zöt ti idő szak ban is a
ré teg ző dés fon tos té nye ző je ma radt. A tu laj don el vesz té sét kö ve tő en a föld -
tu laj don sze re pe csök kent, de nem tűnt el tel je sen, töb bek kö zött be fo lyá -
sol ta a ter me lő szö vet ke ze tek mun ka szer ve ze té ben be töl tött po zí ci ót vagy
a he lyi tár sa dal mon be lü li presz tízst. A há bo rú előt ti kis pol gá ri cso por tok
át ren de ző dé sét szem lél ve a leg szem be öt lőbb vál to zás az önál ló kis eg zisz -
ten ci ák – kis ipa ros ok és kis ke res ke dők – szá má nak drasz ti kus csök ken -
té se. Ám az is meg fi gyel he tő, hogy ami kor a kor lá to zá sok eny hül tek, a kis -
ipa ros ok szá ma szin te azon nal nö ve ke dett.5 A kis pol gá ri élet vi tel for má lis
fel tét elei ne he zeb ben át te kint he tők, de a szo ci a lis ta bü rok rá cia ter je del -
mé nek nö ve ke dé se ma gá val hoz ta az al tisz ti, hi va tal se gé di ré teg lét szám -
be li gya ra po dá sát. Lé nye ges vál to zás volt az öt ve nes–hat va nas évek fo lya -
mán, hogy a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel előtt még je len lé vő cso port tu da -
tok, cso port iden ti tá sok el vesz tek vagy igen erő sen meg gyen gül tek, az
egyes tár sa dal mi cso por tok kö zöt ti vá lasz tó vo na lak erő sen el mo sód tak.

A kon szo li dált Ká dár-kor szak tár sa dal ma
Egy-egy kor szak tár sa dal mi struk tú rá já nak elem zé se és ér tel me zé se nyil -
ván va ló an több fé le meg kö ze lí tés ben le het sé ges. A Ká dár-kor ma gyar tár -
sa dal má nak jel leg ze tes sé gei a hat va nas évek kö ze pé től ala kul tak ki, és a
het ve nes–nyolc va nas évek for du ló ján ki tel je sed tek. Va gyis, ha egy faj ta
idő be li met sze tet sze ret nénk ki emel ni, ak kor er re a leg al kal ma sabb nak a
nyolc va nas évek ele je tű nik. Töb bek kö zött azért, mert egy fe lől a kor szak
tár sa dal mi ta golt sá ga eb ben a pe ri ó dus ban mu tat ha tó be a leg tel je seb -
ben, más fe lől pe dig ek kor ra már ér zé kel he tő vé vál tak a hat va nas évek vé -
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gé től kez dő dő en vég be ment, a tár sa da lom ál lo mo sí tá sá nak ha tá sa it mér -
sé kel ni, fel szá mol ni tö rek vő vál to zá sok ha tá sai. Ezek nek lé nye ges ele me
volt, hogy a ki ala kult ke re tek hez, fel té te lek hez al kal maz kod va – előbb a
me ző gaz da ság hoz kö tőd ve, majd az ipa ri és szol gál ta tó te vé keny ség hez
kap cso lód va is – szé les kö rű vé vált a má so dik gaz da ság, s egy re fon to sabb
ré teg ző dé si té nye ző lett. A nyolc va nas évek től pe dig a le gá lis kis vál lal ko zá -
si for mák ban va ló rész vé tel vált fo ko za to san meg ha tá ro zó struk tú ra kép -
ző té nye ző vé. Ezt tá maszt ják alá a nyolc va nas évek el ső fe lé ben ké szült
kü lön bö ző köz vé le mény-ku ta tás ok és szo ci o ló gi ai fel mé ré sek, ame lyek
sze rint a ma gyar tár sa da lom négy ötö de hasz nos nak tar tot ta a kis vál lal -
ko zá so kat, és há rom ne gye de ré sze se dett va la mi lyen for má ban a má so dik
gaz da ság ban meg ter melt jö ve del mek ből.

A po li ti kai tő ke bir tok lá sá nak je len tő sé ge a tár sa dal mi ré teg ző dés
szem pont já ból a het ve nes–nyolc va nas évek for du ló já tól egy re je len ték te -
le neb bé vált, lé nye gé ben csak a ki emelt ve ze tői posz to kon és nó menkla tú -
ra  pozíciókban ma radt az al kal ma zás for má lis fel té te le a párt tag ság. Bár
er re vo nat ko zó fel mé ré sek nem ké szül tek, a tör té ne ti iro da lom és a me -
mo á rok alap ján re giszt rál ha tó, hogy a kom mu nis ta po li ti ku sok, „a pár tit -
ká rok” presz tí zse a há bo rú utá ni évek gyors emel ke dé sét kö ve tő en – a rit -
ka ki vé te lek től el te kint ve – fo lya ma to san csök kent. A köz vé le mény for má -
lis és in for má lis ré szek re bom lott. A tár sa dal mi té nyek meg íté lé sé ben a
ket tő kö zött csak rész le ges át fe dé sek vol tak. A for má lis meg íté lés ma gas
presz tí zsű nek tar tot ta a hi va tá sos po li ti ku so kat és párt tiszt vi se lő ket, az
in for má lis köz vé le mény ke vés sé vagy egy ál ta lán nem. Ez zel el len tét ben az
in for má lis vé le mény al ko tás ban meg őr ződ tek a ko ráb bi idő szak presz tízs -
ér té kei. Ezért is ma rad ha tott a tár sa dal mi meg íté lés sze rint ma gas az or -
vo sok, az ügy vé dek, a ma ga san kép zett ér tel mi sé gi ek presz tí zse. Ez a tár -
sa dal mi érint ke zés hét köz nap ja i ban is ki fe je ző dött. A ma gán-nyelv hasz -
ná lat ban szin te so ha sem dok tor vagy ügy véd elv társ ként szó lí tot ták meg
az érin tet te ket, ha nem dok tor vagy ügy véd úr ként.

A het ve nes–nyolc va nas évek ben a tár sa dal mi szer ke zet vál to zá sát je -
len tő sen be fo lyá so ló fo lya ma tok kö zül meg em lí ten dő a kvá zi „kö zép ré te -
ge se dés” – más ki fe je zés sel él ve: a „pol gár jog ok nél kü li pol gá ro so dás” –,
va la mint a va gyon és jö ve de lem sze rin ti dif fe ren ci á ló dás (ez a mély sze -
gény ség tar tós je len lét ében és a fel ső tíz ezer új ra ter me lő dé sé ben is tet ten
ér he tő volt), to váb bá a ma gyar tár sa da lom las sú és fo ko za tos be zá ró dá sa
mo bi li tá si szem pont ból.
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Ál ta lá nos nak te kint he tő, hogy fog lal ko zá si vi szo nya i tól füg get le nül a
tár sa dal mi kö zép hez tar to zó nak te kin tet te ön ma gát a jól ke re ső szak -
mun kás, a nagy ban ház tá ji zó té esz tag, a mun ka idő után gép írást vál la ló
hi va ta li ad mi niszt rá tor, de a kö zép ré teg hez tar to zó ként fog ta fel tár sa dal -
mi po zí ci ó ját a kö zép is ko lai ta nár ép pen úgy, mint a ka to na tiszt. Ugyan -
ak kor az erő sö dő dif fe ren ci á ló dás ra utal az, hogy a nyolc va nas évek ele jén
vég zett tár sa da lom sta tisz ti kai fel mé ré sek sze rint igen erő sen meg nőt tek
a kü lönb sé gek a fel ső fo kú vég zett sé gű ve ze tők és ér tel mi sé gi ek, va la mint
a tár sa da lom más cso port jai kö zött. A „ré gi” kö zép osz tály tag jai a va gyon
el vesz té se után a kö zép osz tály hoz tar to zás kri té ri u má nak el ső sor ban az
is ko lá zott sá got, a csa lád jó hír ne vét, az örök lött kul tu rá lis tő két te kin tet -
ték. Ugyan ak kor a „ré gi” mel lett a státus mobilitás ré vén ki ala kult egy szé -
les, dip lo más, új kö zép ré teg is. A „kö zép osz tály” tag jai kö zé a het ve -
nes–nyolc va nas évek ben el ső sor ban azo kat le het be so rol ni, akik mű velt -
sé gük, is ko lá zott sá guk és szak kép zett sé gük ré vén a tár sa dal mi át lag nál
jobb po zí ci ó val ren del kez tek a mun ka erő pi a con.

A szo ci a lis ta kor szak ban a kö zép ré te gek élet vi te le lé nye gé ben a ha gyo -
má nyos kö zép osz tá lyi min tát kö vet te. Fo lya ma to san fel ér té ke lő dött a
mun ka és a mun ka hely presz tí zse, a la kás és a lak be ren de zés mi nő sé ge,
a fo gyasz tás. Eb ben az idő szak ban je len tős mér ték ben erő sö dött a sze mé -
lyes fo gyasz tás bő ví té sét szol gá ló és a tár sa dal mi stá tust jel ző va gyon tár -
gyak (la kás, ház, üdü lő, te lek, sze mély au tó) bir tok lá sá nak és ál ta lá ban a
fo gyasz tás nak, a „fo gyasz tás ké pes ség nek” a sze re pe. A kor lá to zá sok kal
szem ben ki ala kul tak a va gyon tár gyak el rej té sé nek és a fel hal mo zott tő ke
ér ték meg őr ző be fek te té sé nek a sa já tos tech ni kái is. A jö ve del mi ada tok -
ból lát ha tó, hogy a va gyo no so dást nem az ál lam ál tal biz to sí tott alap jö ve -
de lem, ha nem a rej tett gaz da ság ban és a le gá lis vál lal ko zói szek tor ban
vég zett jö ve de lem ter me lő te vé keny ség biz to sí tot ta. Eb ben a dif fe ren ci á ló -
dás ban már is mét nö vek vő sze re pet ka pott az egyé ni ké pes ség. Nem csak
az elit és a jó mó dú cso por tok, va la mint a leg el eset teb bek kö zöt ti jö ve de -
lem kü lönb sé gek nö ve ked tek, de a „kö zé pen” be lül is erős volt a dif fe ren ci -
á ló dás, mi ként az elit és a kö zép ré te gek va gyo ni és jö ve del mi vi szo nyai is
tá vo labb ke rül tek egy más tól.

A kor szak jel leg ze tes sé ge a gon dol ko dás mód ok és a ma ga tar tás for mák
meg ket tő ző dé se, amely nek min den bi zon  nyal je len tős ha tá sa volt a tár sa -
da lom szer ke ze té ben vég be ment vál to zá sok ra is. A hat va nas évek vé gé től a
ma gyar mun ka vál la lók – ipa ri mun ká sok, föld mű ve sek – je len tős ré sze
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ket tős elv je gyé ben szer vez te az éle tét. Reg gel hat tól dél után ket tő ig irá nyí -
tott mun kás volt egy gyár ban, vagy ter me lő szö vet ke zet ben dol go zott, dél -
után ket tő től es te ha tig pe dig vál lal ko zó ként pró bált bol do gul ni és több let -
jö ve de lem re szert ten ni. En nek kap csán meg ke rül he tet len a kér dés: va ló -
ban két, egy más mel lett mű kö dő szek tor nak kell-e te kin te ni a het ve -
nes–nyolc va nas évek Ma gyar or szá gán az el ső és a má so dik gaz da sá got
vagy helyt ál lóbb egy gaz da ság ról be szél ni, amely nek volt egy el sőd le ges/ál -
la mi és egy má sod la gos/ma gán szek to ra. Mi u tán a szo ci a lis ta gaz da sá gi
rend szer lé nye gé nél fog va nem volt ké pes a tár sa dal mi szük ség le tek és a
fo gyasz tói igé nyek tel jes és ru gal mas ki elé gí té sé re, ele ve ha gyott olyan te -
rü le te ket, ahol a szé les ér te lem ben vett gaz da sá gi te vé keny sé gek fe let ti el -
len őr zés ről nem csak hogy le mon dott, ha nem sa ját tel je sít mé nyé be be épí -
tet te az ál la mi új ra el osz tás rend sze rén kí vül eső szol gál ta tó és ter me lő -
mun ka tel je sít mé nyét is. A kol lek ti vi zá lás sal – né mi le egy sze rű sí tés sel él -
ve – ál la mo sí tot ták a ter mő föl det, meg sza kí tot ták a ter me lés ko ráb ban ki -
ala kult lán co la tát, ám az adott fel té te lek kö zött a szö vet ke ze tek kép te le nek
vol tak meg ter mel ni a meg él he tés hez szük sé ges jö ve del met tag ja ik nak.
Ezért biz to sí ta ni kel lett a ház tá ji föl det, amely nek se gít sé gé vel a té esz ta gok
ké pe sek vol tak az ön el lá tás ra; majd a té esz ből szár ma zó jö ve de lem rend -
sze res sé vá lá sá val és nö ve ke dé sé vel pár hu za mo san erő sö dött a ház tá ji
gaz da sá gok áru ter me lő sze re pe. A hat va nas évek el ső fe lé től a het ve nes
évek ele jé ig a me ző gaz da sá gi szö vet ke ze tek tag ja i nak éves jö ve del mé ben a
ház tá ji ból szár ma zó jö ve de lem rend re ma ga sabb volt a kö zös ben meg szer -
zett nél. Az el ső és a má so dik gaz da ság nem csak a me ző gaz da ság ban, ha -
nem az ipar ban és a szol gál ta tás ban is csak együtt lé tez he tett. A terv sze rű -
ség anar chi á já ból, az el ső gaz da ság te he tet len sé gé ből fa ka dó gaz da sá gi ne -
héz sé ge ket, a hi ány ál tal te rem tett le he tő sé ge ket ki hasz ná ló kvá zi pi a ci –
má so dik gaz da ság nak ne ve zett – szek tor mér sé kel te. A má so dik gazdaság6

fo gal má nak tar tal ma kis sé part ta lan ná vált, lé nye gé ben min den, nem az
ál la mi szek tor ban vég zett jö ve de lem szer ző te vé keny sé get ide so rol tak be a
bor ra va ló tól a fu si zá son át a le gá li san mű kö dő ma gán szek to rig.

Et től az idő től ko mo lyan be fo lyá sol ták a ma gyar tár sa da lom szer ke ze tét
a va ló sá gos és a rej tett vál lal ko zá sok, a gaz da sá gi men ta li tás át ala ku lá sa,
az in di vi du a li zá ció, az au to nó mia igé nye, az élet mód át ala ku lá sa, a „pol -
gá ri” for mák ter je dé se. A vál lal ko zó haj lam, a koc ká zat vál la lá si kész ség
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nö ve ke dé sét és egy ben a nyolc va nas évek tár sa dal mi vál to zá sa i nak irá -
nyát is mu tat ta a pi a ci sze rep lők gyor su ló tér nye ré se a ma gyar gaz da ság -
ban és tár sa da lom ban. 1982 és 1988 kö zött a kis ipa ros ok szá ma egy har -
ma dá val nőtt, a kis ke res ke dő ké pe dig a dup lá já ra emel ke dett; a kü lön bö -
ző vál lal ko zá si for mák ban részt ve vők kel együtt a ma gán szfé rá ban dol go -
zók szá ma – amely ugyan eb ben az idő szak ban ha son ló di na mi ká val gya -
ra po dott – 1988 vé gé re meg ha lad ta a fél mil lió főt.

A mo bi li tá si vi szo nyok zá ró dá sa egy részt a tö me ges tár sa dal mi hely zet -
vál toz ta tá sok meg szű né sét, más részt azt je len tet te, hogy erő sö dött a kü -
lön bö ző tár sa dal mi cso por tok ön rep ro duk ci ós kész sé ge: en nek épp úgy
ré szét ké pez te az öt ve nes évek ben ve ze tő vé, szel le mi fog lal ko zá sú vá vál tak
le szár ma zot ta i nak ér tel mi sé gi vé vá lá sa, mint a fi zi kai/vá ro si mun kás sá
let tek erő sö dő po zí ció át örö kí té se sa ját gyer me ke ik re. Bukodi Er zsé bet
elem zé sei sze rint a nyolc va nas évek ben a 30 éves és fi a ta labb szak mun -
kás né pes sé gen be lül erő tel jes dif fe ren ci á ló dás kez dő dött. En nek lé nye ge,
hogy a ki seb bik há nyad nak ja vul tak az esé lyei a ko ráb bi nál ked ve zőbb
tár sa dal mi po zí ció el éré sé re, míg a több ség a „még a szü lők tár sa dal mi po -
zí ci ó já nak meg tar tá sá ra is kép te len és a hát rá nyo sabb hely ze tű ré te gek -
be csúsz nak le”, va gyis be ta ní tott, se géd- vagy al kal mi mun kás sá vál tak.7

Új je len ség a nyolc va nas évek ele jé től a kis vál lal ko zói ré teg ki ala ku lá sa
és a kis ipa ros, kis ke res ke dői cso por tok lét szá má nak di na mi kus bő vü lé -
se. A mobi litásvizsgálatok sze rint a kis vál lal ko zói ré teg leg fon to sabb rek-
rutációs bá zi sa a szak mun kás ság volt, ami egy ben azt is je len ti, hogy nem
a ha gyo má nyos kis pol gár ság szü le tett új já, ha nem egy rész ben új kis vál -
lal ko zói ré teg ala kult ki. A kis ipa ros ok ese té ben már va la mi vel je len tő -
sebb volt az ipar át örö kí té se.8 A ki  lenc ve nes évek tör té né sei azon ban csak
rész ben iga zol ták azt a nyolc va nas évek ben el fo ga dott meg kö ze lí tést, hogy
a ház tá ji gaz dál ko dás meg erő sö dé se meg te rem tet te egy „vál lal ko zó, bir to -
kos ré teg” ki ala ku lá sá nak le he tő sé gét a fa lu si tár sa da lom ban.

A het ve nes és a nyolc va nas évek ben a ré teg ző dé si té nye zők olyan sok fé -
lék vol tak, hogy nem be szél he tünk egy sé ges makrotársadalmi ré te gek ről.
Hi szen nyil ván va ló an más tár sa dal mi cso por tot al kot tak azok a szak -
mun kás ok, akik har ma dik-ne gye dik ge ne rá ci ós mun kás csa lád ból szár -
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7 BUKODI Er zsé bet: A nem ze dé kek kö zöt ti tár sa dal mi mo bi li tás főbb jel lem zői. Sta tisz ti kai
Szem le, 1995/4–5. 324–339.

8 ANDORKA Ru dolf: A tár sa dal mi mo bi li tás vál to zá sai 1973-tól 1992-ig. Sta tisz ti kai Szem le,
1995/2. 101–120.



maz tak, mint a kol lek ti vi zá lás után se géd- és be ta ní tott mun kás sá vá ló
pa rasz tok. Nem ugyan az volt a tár sa dal mi ré teg hely ze te a föld mun kás ból
lett szö vet ke ze ti pa raszt nak, mint az egy ko ri gazdaelitből szár ma zó nak.
Egé szen más a tár sa dal mi hely ze te a sza bad vagy kö tött pá lyás, kép zett
ér tel mi sé gi nek, mint az ügy vi te li al kal ma zott nak vagy a vál la la ti tit kár nő -
nek, ho lott mind an  nyi an a szel le mi fog lal ko zá sú ak kö zé so rol tat tak be.

A va ló sá gos és a köz gon dol ko zás ban be kö vet ke zett tár sa dal mi át ren de -
ző dé se ket jól nyo mon le het kö vet ni a KSH – Kul csár Ró zsa és Kisdi Já nos
ál tal ve ze tett – presz tízs vizs gá la ta i nak az ered mé nye i ből. Az egyes tár sa -
dal mi po zí ci ók, fog lal ko zá sok meg íté lé sé ben már 1983-ban is a fog lal ko -
zás sal já ró ke re se ti le he tő ség, a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges tu dás, a ha -
ta lom és a tár sa dal mi hasz nos ság volt a mérv adó. A sor rend 1988-ig csak
kis mér ték ben vál to zott. A nyolc va nas évek ben fo lya ma to san erő sö dött a
tu dás, az önál ló ság és a pénz tár sa dal mi presz tí zse. A vizs gá lat ta nú sá ga
sze rint azok nak a te vé keny sé gek nek a tár sa dal mi el is mert sé ge nö ve ke -
dett, ame lyek el lá tá sa so rán az előbb em lí tett té nye zők nek fon tos sze rep
ju tott. Töb bek kö zött ide le he tett so rol ni a kör ze ti or vost, az ügy vé det, a
kis ipa rost, a kis ke res ke dőt, az új ság írót. Csök kent a me gyei párt tit kár, a
bá nyász, a rend őr, a ka to na tiszt, a gyá ri se géd mun kás po zí ci ó já nak ér té -
ke.9 Ezek a meg ál la pí tá sok, mi u tán szá mos szub jek tív ele met tar tal maz -
nak, nyil ván va ló an csak a tár sa dal mi vál to zá sok irá nyá nak szem lél te té -
sé re al kal ma sak. Az azon ban két ség te le nül igaz, hogy a ku ta tá sok már
azo kat a ten den ci á kat rög zí tet ték, ame lyek so rán az in for má lis köz meg íté -
lés ural ko dó vá vált a for má lis sal szem ben.

Fo gyasz tás, ha ta lom, tár sa da lom
A ma gyar köz vé le mény ben és a tár sa da lom tu do mány ban hos  szú ide je él
az a meg győ ző dés, hogy az 1956-os for ra da lom le ve ré se után a Ká dár-
rend szer sta bi li zá ci ó ja és kon szo li dá ci ó ja azért le he tett olyan gyors és si -
ke res, mert az MSZMP ve ze té se le von ta a ta nul sá go kat a Rá ko si-kor szak
po li ti ká já ból, a for ra da lom ár nyé ká ban igye ke zett el ke rül ni a tár sa dal mi
konf lik tu so kat, fo ko za to san vál toz ta tott a ha ta lom gya kor lá sá nak me cha -
niz mu sán, mó do sí tot ta a gaz da ság po li ti kát, s egy faj ta „jó lé ti for du la tot”
haj tott vég re. Va ló igaz, hogy a po li ti ká ban az 1956-os meg tor lá sok le zá rá -
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sát, il let ve az 1963-as am nesz ti át kö ve tő en fo ko za to san mér sék lő dött a
nyílt erő szak sze re pe, a gaz da ság ban pe dig a kol lek ti vi zá lás be fe je zé se és
az eről te tett ipa ro sí tás foly ta tá sa mel lett két ki sebb en ged ményt tet tek:
egy fe lől a gaz da sá gi ter vek ké szí té se so rán na gyobb fi gyel met for dí tot tak
a la kos sá gi fo gyasz tás ra és elő ír ták a fo gyasz tá si cik kek ter me lé sé nek nö -
ve lé sét, más fe lől pe dig egy faj ta pri o ri tás ként ke zel ték a re ál bé rek nö ve lé -
sét. A köz hi e de lem mel el len tét ben mind két vál to zás az egy párt rend szer
fenn ma ra dá sát szol gál ta, és nem je len tett el té rést az alap ve tő po li ti kai cé -
lok tól és ide o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gok tól. 1956 után az egyes tár sa dal mi
cso por tok tag jai fel te he tő en az en ge dé lye zett sza bad ság „kéz zel fog ha tó”
él mé nye ként él ték meg, hogy egy re ki sebb fá rad ság gal tud ták be sze rez ni
a lét fenn tar tás hoz szük sé ges alap ve tő élel mi sze re ket, majd a hat va nas
évek kö ze pé től tar tós fo gyasz tá si cik kek ben –  bár kor lá to zot tan – „fel hal -
mo zás ra” is le he tő sé gük nyílt. A párt a sa ját po li ti kai és gaz da sá gi rend -
sze ré nek mű kö dő ké pes sé gét lát ta bi zo nyí tott nak az ál tal, hogy biz to sí tot -
ta az el lá tást az alap cik kek ből, majd pe dig, kis sé ne héz ke sen, de a „be fek -
te tés re al kal mas” tar tós fo gyasz tá si cik kek be sze rez he tő sé gét is meg te -
rem tet te. En nek át lá tá sa már ön ma gá ban meg kér dő je le zi azo kat a vé le ke -
dé se ket, ame lyek sze rint a po li ti kai ha ta lom és a tár sa da lom kö zött a hat -
va nas évek ben va la mi fé le „nagy ki egye zés” köt te tett, az az hogy a ha ta lom
az anya gi gya ra po dást kí nál ta fel a tár sa da lom nak, cse ré be a po li ti kai jo -
gok ról va ló le mon dá sért. Az a vé le mény sem kel lő en alá tá masz tott, mi sze -
rint va la mi fé le spe ci á lis ma gyar „fogyasztói szocializmus-modell” ala kult
vol na ki, aho gyan a ká dá ri po li ti ka bölcs be lá tá sát is né mi képp túl zás elő -
tér be ál lí ta ni. Hi szen a kü lön bö ző for rá sok ta nú sá ga sze rint a vál toz ta tá -
sok ra dön tő en a rend szer mű kö dő ké pes sé gé nek a meg őr zé se in dí tot ta a
rend szer ura it. Két ség te len tény, hogy az öt ve nes év ti zed el ső fe lé nek ka -
taszt ro fá lis hi ány kor sza kát kö ve tő en a hat va nas évek ben a ke res ke del mi
el lá tás fo ko za to san sta bi li zá ló dott Ma gyar or szá gon. Az áru el lá tás ki -
egyen sú lyo zot tab bá vá lá sa azon ban nem je len tet te a hi ány meg szű né sét.
Eb ben a – van is és nincs is – hely zet ben ter mé sze te sen ki ala kult va la mi -
fé le fo gyasz tói kul tú ra, ám ez tar tal mi lag ko ránt sem azo no sít ha tó az zal,
ami ről a nyu gat-eu ró pai és a ten ge ren tú li tár sa da lom tu do mány ok ban be -
szél nek.10
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Ami a fo gyasz tá si ja va kat il le ti, a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő ín sé ges
idők nem ér tek vé get a hely re ál lí tá si pe ri ó dus el ső sza ka szá nak le zá ru lá -
sá val, egé szen a hat va nas évek kö ze pé ig el hú zód tak. A terv uta sí tá sos szo -
ci a lis ta gaz da ság ra jel lem ző hi ány – vál to zó mó don és mér ték ben – vé gig -
kí sér te a rend szert. Vál to zás csak a hi ány cikk cso por tok ös  sze té tel ében
tör tént. A het ve nes évek ben már nem az alap ve tő élel mi szer- és ru há za ti
cik kek, ha nem a nagy ér té kű és kor sze rű fo gyasz tá si cik kek hi á nyoz tak
kró ni kus jel leg gel. Az 1955 és 1980 kö zöt ti két és fél év ti zed ben az egy fő -
re ju tó la kos sá gi fo gyasz tás vo lu me ne több mint két és fél sze re sé re nőtt,
ugyan ab ban az idő szak ban a fo gyasz tá si cik kek vá sár lá sa a tíz sze re sé re,
a ház tar tá si ener gia fo gyasz tás a há rom és fél sze re sé re emel ke dett. A nö -
ve ke dés súly pon ti idő sza ka szin te min den eset ben az 1965 és 1975 kö zöt -
ti tíz esz ten dő volt. A ká dá ri kon szo li dá ció idő sza ká ban vég be ment anya -
gi gya ra po dást mu tat ja, hogy a ház tar tá sok tar tós kész le te i nek ará nya a
nem ze ti va gyon ban 1960 és 1974 kö zött több mint két és fél sze re sé re, 73,3
mil li árd fo rint ról 180 mil li árd fo rint ra nőtt. Eb ben min den bi zon  nyal fon -
tos sze re pe volt a ko ráb bi évek ben kény sze rű ség ből el ha lasz tott be ru há -
zá sok nak és az új fo gyasz tá si cik kek (pél dá ul te le ví zió) meg je le né sé nek,
tö me ges sé vá lá sá nak is.

A ké ső öt ve nes évek től a nyolc va nas évek kö ze pé ig tar tó kor szak fo -
gyasz tá si kul tú rá ját alap já ban meg ha tá roz ták a tár sa dal mi-po li ti kai kö -
rül mé nyek. A hat va nas évek ele jé re sta bi li zá ló dó, majd a kö vet ke ző más -
fél év ti zed so rán kon szo li dá ló dó Ká dár-kor szak po li ti ká ja – bár a Rá ko si-
rend szer nél na gyobb fi gyel met for dí tot tak ar ra, hogy a min den na pi élet -
hez szük sé ges cik kek be sze rez he tők le gye nek – az zal még sem „vá dol ha -
tó”, hogy tu da to san tö re ke dett vol na a „fo gyasz tói szo ci a liz mus mo dell jé -
nek” a ki ala kí tá sá ra. Sőt, az erős ide o ló gi ai kö tött sé gek nek meg fe le lő en
1957/58-tól foly ta tó dott az eről te tett ipa ro sí tás,11 s idő ről idő re meg pró -
bál ták kor lá tok kö zé szo rí ta ni a „szer zés, a fék te len ha rá cso lás ön tu da tos
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Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20.
Jahrhundert). Campus Verlag, Frank furt–New York, 1997. 205–244.

11 „...az ipa ri ex pan zió már 1957-ben foly ta tó dott: mind a ter me lé si, mind a fog lal koz ta tott -
sá gi mu ta tók ma ga sabb szin te ket je lez tek, mint bár mi kor ko ráb ban. 1959/60-ban pe dig idő -
sza ko san a túl fű tött ség ki fe je zett je gye it mu tat ta a gaz da ság: mes  sze a ter ve zet ten és a kí vá -
na to son túl sza lad tak fel a be ru há zá sok, ve lük a be ru há zá sok be fe je zet len ál lo má nya, egyi -
de jű leg mint már ko ráb ban is szo kott volt, fel szö kött az adós ság ál lo mány s je lent kez tek az
egyen sú lyi gon dok.” (Rész le te sen lásd SZA KÁCS Sán dor: Gaz da ság tör té net. II. k. Számalk., Bu -
da pest, 2000. 224–226.)



kom mu nis tá hoz mél tat lan kis pol gá ri tö rek vé se it”. Az áru el lá tás és a fo -
gyasz tás el ső sor ban a po li ti kai sta bi li tás rész ele me ként volt fon tos. A la -
kos sá gi el lá tás ugyan mind vé gig a po li ti ka i lag ér zé keny kér dé sek kö zé
tar to zott, de a vi szo nyok las sú nor ma li zá ló dá sá val en nek csök kent a po -
li ti kai sú lya. A het ve nes évek től egy re rit káb ban for dult elő, hogy a leg ma -
ga sabb po li ti kai szin te ken rész le te sen tár gyal tak vol na el lá tá si kér dé se -
ket. A fe szült sé gek mér sék lé sé re, a cik li kus hi ány je len sé gek tar tó sabb
vagy át me ne ti jel le gű or vos lá sá ra a bel ke res ke del mi do ku men tu mok ta -
nú sá ga sze rint ek kor már a szak bü rok rá cia is ké pes volt.

A ki ala ku ló „fe le más fo gyasz tói kul tú rá nak” ugyan csak fon tos tár sa dal -
mi adott sá gai és fel tét elei vol tak. Az el lá tá si szem pont ból ki vé te les hely -
zet ben lé vők vi szony lag szűk ré te gé től el te kint ve a ma gyar tár sa da lom
több sé ge a tar tós élet fel té te lek kö zött ér zé kel te az áru hi ányt. A hi ány a
hét köz nap ok ban a tár sa dal mi ma ga tar tás és a fo gyasz tás szer ves ré szé vé
tet te a kor rup ci ót. Eh hez al kal maz kod va vi szony lag gyor san ki ala kul tak
a kü lön bö ző vá lasz re ak ci ók. Így pél dá ul a het ve nes évek vé gé ig csak mér -
sé kel ten csök kent az ön el lá tás, fel ér té ke lő dött a „szo ci a lis ta ös  sze köt te té -
sek” és a köl csö nös sé gen ala pu ló szol gál ta tá sok sze re pe a hét köz nap ok -
ban. A kur rens ter mé ke ket az év ti ze des gya kor lat sze rint több nyi re csak a
„pult alól” le he tett be sze rez ni. A ke res ke del mi al kal ma zot tak az is me rő -
sök és a ro ko nok szá má ra fél re tet ték a ke re sett cik ke ket, ezért cse ré be kü -
lön bö ző el len szol gál ta tá so kat kap tak.

Utal ni kell ar ra is, hogy a hi ány je len sé gét a ma gyar tár sa da lom kü lön -
bö ző cso port jai ta lán azért is ke zel ték to le rán sab ban, mert amit le he tett –
fő ként egyes élel mi sze re ket –, igye kez tek a ház tar tá si gaz da ság ke re tei kö -
zött elő ál lí ta ni. Elég itt ar ra utal ni, hogy a het ve nes évek kö ze pén más fél
mil lió ma gyar ház tar tás vett részt va la mi lyen for má ban a me ző gaz da sá gi
kis ter me lés ben. Egyéb ként a fo gyasz tás át la gos szint je – bár a ká dá ri
kon szo li dá ció idő sza ká ban az egyes tár sa dal mi cso por tok kö zöt ti kü lönb -
sé gek na gyob bak vol tak, mint a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő egy-más fél
év ti zed ben – nem volt túl sá go san ma gas. En nek kö vet kez té ben az át la gos
fo gyasz tói igé nyek is relatíven ala csony szin ten ma rad tak. Az per sze ér de -
kes, hogy az öt ve nes-hat va nas és a het ve nes évek fo gyasz tás sta tisz ti kái és
le vél tá ri do ku men tu mai – leg alább fog lal ko zá si cso por ton ként – egy ér tel -
mű en jel zik az egyes cso por tok kö zöt ti kü lönb sé ge ket, a fo gyasz tá si pre fe -
ren ci ák el té ré se it és ter mé sze te sen az el lá tott ság vo nat ko zá sá ban mu tat -
ko zó kü lönb sé ge ket. Mind ez ar ra utal, hogy a „fo gyasz tói szo ci a liz mus”
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szé les kör ben hasz nált, ám pon to san sen ki ál tal meg nem ha tá ro zott fo -
gal ma nem fel tét le nül al kal mas azok nak a tár sa dal mi-gaz da sá gi fo lya ma -
tok nak a le írá sá ra, amely kap csán ezt a fo gal mat hasz nál ni szok ták.

Kér dé ses te hát: va ló ban po li ti kai kez de mé nye zés volt-e a fo gyasz tás bő -
ví té se/bő vü lé se az 1956-ot kö ve tő év ti ze dek ben, vagy a po li ti ka csak iga -
zo dott a tár sa dal mi szán dé kok hoz, aka ra tok hoz, és en nek je gyé ben egy re
ke vés bé gá tol ta a kü lön bö ző ja vak meg szer zé sét, ese ten ként – el ső sor ban
a het ve nes-nyolc va nas évek for du ló já tól – a fel hal mo zá sát? Ér tel mez he tő-
e úgy ez a fo lya mat, mint a ko ráb bi évek, év ti ze dek tu laj don vesz té sé re, tu -
laj do ni kor lá to zá sá ra adott tár sa dal mi vá lasz re ak ció? Le het-e azt ál lí ta ni,
hogy fé lig-med dig rej tett for má ban vég be ment egy faj ta la kos sá gi fel hal mo -
zás, amely a ter me lő tu laj don nal kap cso la tos kor lá to zá sok mi att az 1980-
as évek ele jé ig csak a sze mé lyes fo gyasz tás for má já ban va ló sul ha tott
meg? Men  nyi ben já rult hoz zá ez a las san bő vü lő fo gyasz tás a gaz da sá gi
ra ci o na li tás fel ér té ke lő dé sé hez, kö ve ten dő ma ga tar tás min tá vá vá lá sá -
hoz? Va ló ban a „kény sze rű kre a ti vi tás” egyik le het sé ges te re volt a fo -
gyasz tás meg szer ve zé se a hi ány gaz da ság vi szo nyai kö zött?

A hi va ta los ma gya rá za tok sze rint a hi ány fő oka a ter me lé si és a fo -
gyasz tá si szer ke zet el lent mon dá sa, a tech ni kai el ma ra dott ság, az egyes ál -
la mi vál la la tok mo no pol hely ze te. A be szer ző kör utak ra in du lók szá má ra
gyak ran ko moly ne héz sé get oko zott a be sze rez he tő áruk és ter mé kek
rossz mi nő sé ge, va la mint a vá lasz ték hi ány. A Ma gyar or szá gon nem vagy
csak gyen ge mi nő ség ben kap ha tó áru cik kek be szer zé sé nek be vált mód ja
volt a fo ko za to san bő vü lő be vá sár ló tu riz mus. Az uta zá si kor lá to zá sok
eny hü lé sé vel meg nyí ló le he tő sé ge ket a leg több ki uta zó igye ke zett gaz da -
sá gi elő nyök re vál ta ni. A be vá sár ló tu riz mus célországai fo lya ma to san
vál toz tak: a hat va nas évek ben Cseh szlo vá kia, a het ve nes évek ele jén Ju -
go szlá via, majd az év ti zed vé gé től egy re in kább Auszt ria vált a leg fon to -
sabb „be szer zé si te rep pé”. De a Ro má ni á ba vagy ép pen a Szov jet uni ó ba
uta zá sok is ko moly nye re sé get ígér tek a hi ány cik kek köl csö nös „cse ré je”
ré vén.

Ha a ház tar tá sok ki adás szer ke ze tét vizs gál juk, azt lát hat juk, hogy a tar -
tós fo gyasz tá si cik kek be szer zé sé re for dí tott jö ve del mek ará nya 1960 és
1975 kö zött az ös  szes sze mé lyi cé lú ki adás nál gyor sab ban nö ve ke dett.12

Ezen be lül a nö ve ke dé si ütem a hat va nas évek má so dik fe lé ben volt a leg -
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na gyobb, ami kor a re ál jö ve de lem nö ve ke dé sé vel pár hu za mo san a kí ná lat
is las san bő vül ni kez dett. A tar tós ja vak a fal vak ban élők kö ré ben las sab -
ban ter jedtek, mint a vá ro si ak nál. Fog lal ko zá si fő cso port ok sze rint el ső -
ként a szel le mi fog lal ko zá sú ak, majd a mun ká sok és a me ző gaz da sá gi fog -
lal ko zá sú ak sze rez ték be a „di va tos sá vá ló” cik ke ket.

A fo gyasz tás kér dés kö ré hez kö ze lít ve, azt sem hagy hat juk fi gyel men kí -
vül, hogy a szo ci a lis ta kor szak vi szo nyai kö zött a fel hal mo zás nem tar to -
zott a rend szer ál tal tá mo ga tott te vé keny sé gek kö zé. Ká dár Já nos egyik –
hat va nas évek vé gén el mon dott – be szé dé nek rész le te jól szem lél te ti a hi -
va ta los ál lás pon tot: „He lye sel jük, ha va la ki be csü le tes mun ká val ke re sett
pén zét meg ta ka rít ja, és te le ví zi ót, hű tő szek rényt, mo tor ke rék párt, au tót
vagy bár mi egye bet vesz ma gá nak, uta zik vagy csa lá di há zat épít – mond -
ta Ká dár. – De nem he lye sel jük, ha va la ki nek az élet szem lé le te an  nyi ra el -
tor zul, hogy nem a be csü let tel vég zett mun ka em be ri örö me, az an nak ré -
vén el nyert tisz tes ség ad ja éle te ér tel mét, ha nem fő do log lesz szá má ra a
szer zés, a hör csög ként va ló gyűj tés.”13

A ma gyar tár sa da lom kü lön bö ző cso port ja i nak fo gyasz tói ma ga tar tá sá -
ban a Ká dár-kor szak ban egy szer re vol tak je len a ra ci o ná lis és az ir ra ci o -
ná lis ele mek. A ra ci o na li tás töb bek kö zött az ol csó be szer zé si le he tő sé gek
meg te rem té sé ben, a hi án  nyal szem be ni vé de ke zé si me cha niz mu sok ki -
ala kí tá sá ban, az ir ra ci o na li tás a jö ve del mek fel hasz ná lá sá ban vagy az
egyes fo gyasz tá si cik kek presz tízs ér té kű vé ala kí tá sá ban nyil vá nult meg.

Ös  szeg zés

A tár sa dal mi vi szo nyok és a fo gyasz tás kü lön bö ző te rü le te i nek vizs gá la ta
azt mu tat ta, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá ni idő szak ban Ma gyar or szá -
gon a hat va nas-het ve nes évek ben zaj lott le a leg na gyobb életstílusváltás.
En nek leg fon to sabb rész ele me it a ház tar tá sok elektricizálása és gé pe sí té -
se, a mo to ri zá ció, a la kás vi szo nyok át ala ku lá sa, va la mint a mo dern tö -
meg kom mu ni ká ció gyors ter je dé se je len tet te. A vál to zás hát te ré ben fő -
ként a több let jö ve del mek meg szer zé sé nek kü lön bö ző mó do za tai áll tak; ez
tet te le he tő vé a la kos ság be vé te le i nek és fo gyasz tá sá nak vi szony lag hos -
szú ide ig tar tó és di na mi kus nö ve ke dé sét. A fo gyasz tói ori en tá ció erő sö dé -
se azon ban nyil ván va ló an nem „ment het te meg” a szo ci a lis ta rend szert,
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hi szen en nek tár sa dal mi-gaz da sá gi ha tás me cha niz mu sa a lé te ző szo ci a -
liz mus mű kö dé si el ve i vel el len té tes irány ba ha tott.

A Ká dár-kor szak ban a hi ány gaz da ság, a bü rok ra ti kus in téz mé nyek
fenn tar tá sa és mű köd te té se gya kor ta gá tol ta az élet fel té te lek ja ví tá sá ra
irá nyu ló, nor má lis egyé ni és kis cso por tos tö rek vé se ket. Ugyan csak ezt a
cél szol gál ták a rend szer ide o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gá ból ere dő kam pá -
nyok – töb bek kö zött az in do ko lat lan jö ve de lem szer zés, a túl zott meg gaz -
da go dás, az úgy ne ve zett kis pol gá ri je len sé gek el len. Ez zel pár hu za mo san
– né mi képp pa ra dox mó don – a kom mu nis ta párt be épí tet te le gi ti má ci ós
érv kész le té be mind azok nak a si ke res ma gán kez de mé nye zé sek nek az
ered mé nye it, ame lyek tény le ge sen a szo ci a lis ta rend szer el le né ben jöt tek
lét re. Eb ben az egy-más fél év ti zed ben te hát lé nye gét te kint ve egy olyan,
töb bé-ke vés bé rendszerfüggetlen ci vi li zá ci ós fo lya mat ról volt szó, amely
az élet kö rül mé nyek szé les tár sa dal mi cso por to kat érin tő je len tős ja vu lá -
sát hoz ta ma gá val. A hat va nas-het ve nes évek hét köz nap ja i nak tár sa dal -
mi va ló sá ga Ma gyar or szá gon, tár sa dal mi és gaz da sá gi ér te lem ben egy -
aránt, a pri vát szfé ra lé pés ről lé pés re tör té nő vis  sza szer zé sé ről szólt. A po -
li ti ka kez det ben bur kolt, majd egy re nyíl tabb for má ban tá masz ko dott a
ma gán kez de mé nye zé sek re, a csa lá dok gaz da sá gi ere jé re és ál do zat vál la -
lá si kész sé gé re is. A fo gyasz tás bur kolt fel ér té ke lé sé nek, a rej tett és le gá -
lis ma gán gaz da sá gi te vé keny sé gek kel kap cso la tos „li be rá lis” po li ti kai
gya kor lat nak nyil ván va ló an fon tos sze re pe volt a tár sa dal mi fe szült sé gek
mér sék lé sé ben, a po li ti kai sta bi li tás meg őr zé sé ben, a ha ta lom és a tár sa -
da lom kö zöt ti konf lik tu sok ki ala ku lá sá nak a meg elő zé sé ben.

A hat va nas évek má so dik fe lé től tö me ge se dő ki egé szí tő jö ve de lem szer -
zé si te vé keny sé gek nek (má sod ál lás, ház tá ji, fu si zás, fe ke te ke res ke de lem)
kö szön he tő en egy re di na mi ku sab bá vált a jö ve del mi szin tek dif fe ren ci á ló -
dá sa, sőt nem el ha nya gol ha tó lét szá mú cso por tok nál meg fi gyel he tő volt
egy sa já tos, töb bé-ke vés bé rej tőz kö dő jel le gű új ra va gyo no so dás is. Mind ez
jól nyo mon kö vet he tő a fo gyasz tás egyes te rü le te i nek – la kás, lak be ren de -
zés, öl töz kö dés, táp lál ko zás – és az eh hez kap cso ló dó szo ká sok nak a vizs -
gá la ta kor.

A jövedelemeloszlás ta golt sá ga, mar káns dif fe ren ci á ló dá sa, va la mint a
fo gyasz tás ban va ló rész vé tel le he tő sé ge i nek kü lönb sé gei egy részt cá fol ják
a kor szak tár sa da lom szer ke ze té vel kap cso la to san meg fo gal ma zó dó se -
ma ti kus meg kö ze lí té sek ér vé nyes sé gét, más részt fel hív ják a fi gyel met ar -
ra, hogy a tár sa dal mi egyen lőt len sé gek a szo ci a lis ta rend szer fenn ál lá sá -
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nak ide je alatt mind vé gig je len vol tak, s rö vid idő szak ok tól el te kint ve ál ta -
lá ban nö ve ked tek. Ezen túl me nő en a kor szak jö ve del mi és fo gyasz tá si vi -
szo nya i nak elem zé se ré vén dif fe ren ci ál tabb kép bon ta ko zik ki a kor szak
ma gyar tár sa dal má nak struk tú rá já ról. Az ada tok alap ján fel té te lez he tő,
hogy eb ben tör té ne ti ér te lem ben tar tó san je len volt:

a) a rend szer te len jö ve de lem mel ren del ke ző és/vagy tar tó san a lét mi ni -
mum alat ti szin te ken élő, fo gyasz tás ra kép te len mély sze gé nyek ré te -
ge;

b) az ala csony jö ve del mű, lét mi ni mum kör nyé kén, ne héz ke sen élő sze -
gé nyek cso port ja;

c) a na pi lét fenn tar tá son tú li jö ve de lem mel ren del ke ző, de fel hal mo zás -
ra kép te len, át lag alatt fo gyasz tók szé les ré te ge;

d) az át la gos jö ve del mű és fo gyasz tá sú, meg ta ka rí tás ra is ké pe sek
ugyan csak nagy lét szá mú kö re;

e) az át lag fe let ti jö ve de lem mel és fo gyasz tói ak ti vi tás sal jel le mez he tő,
fel hal mo zás ra is ké pes jó mó dú ak ré te ge;

f) a ki ma gas ló jö ve del mű, lu xus fo gyasz tás ra is ké pes, az át la gos szin tet
sok szo ro san meg ha la dó élet kö rül mé nyek kö zött élő elit cso port ja.

Ez a le het sé ges cso por to sí tás szá mos pon ton met szi a ha gyo má nyos
fog lal ko zá si vi szo nyo kon vagy a vég zett mun ka jel le ge alap ján ki ala kí tott
tár sa dal mi ré teg ző dé sen ala pu ló fel fo gást. Hi szen az egyes jö ve del mi-fo -
gyasz tói ka te gó ri ák ban igen gyak ran a leg kü lön bö zőbb iskolázottságú,
kép zett sé gű, fog lal ko zá sú tár sa dal mi cso por tok tag jai vol tak je len. A jö ve -
de lem, a fo gyasz tás, a fog lal ko zá si vi szony ös  sze füg gé se i nek, il let ve a tár -
sa dal mi ré teg ző dés ben ját szott sze re pé nek új ra gon do lá sa nyil ván va ló an
to váb bi ku ta tá so kat igé nyel, be le ért ve a te rü le ti egyen lőt len sé gek vizs gá -
la tát is.

A hat va nas évek től a fo gyasz tás a tár sa dal mi rep re zen tá ció, a „más tól
és má sok tól” va ló meg kü lön böz te tés és el ha tá ro ló dás, más kép pen fo gal -
maz va: a „tár sa dal mi ver seny” egyik leg fon to sabb te ré vé és esz kö zé vé vált.
A ma gyar ház tar tá sok több sé gé nek tár gyi kul tú rá ja lé nye gesen át ala kult,
s ez a fo lya mat is a tár sa dal mi hely zet ki fe je zé sé nek az egyik te rü le té vé
vált.

A meg le he tő sen ös  sze tett po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi át ala ku lás
kö vet kez té ben a het ve nes évek vé gé re a ma gyar tár sa da lom ér ték rend jé -
ben köz pon ti sze rep hez ju tott az anya gi jó lét meg te rem té sé nek az igé nye.
Ezt az tet te le he tő vé, hogy a ko ráb bi évek anya gi-po li ti kai korlátai fo ko za -
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to san eny hül tek, a kény sze rű en hos  szú ra nyúlt szű kös ség kor sza ka le zá -
ru ló ban volt, s las san ja vul tak a ter vek és a vá gyak tel je sü lé sé nek fel tét -
elei – leg alább is a több ség szá má ra. Mind ez nem je len tet te azt, hogy tel je -
sen meg szűnt vol na az a fruszt rá ció, amely az egyes em be rek ál tal ki tű -
zött és a rend szer korlátai kö zött meg va ló sít ha tó életcélok14 kü lönb sé gé -
ből ere dez tet he tő. A men ta li tás ban a gaz da sá gi ra ci o na li tás hoz kö tő dő
ma ga tar tás for mák, va la mint a fogyasztás centrikusság elő tér be ke rü lé se
je len tet te a leg fon to sabb vál to zást. Emel lett a csa lá di és a ház tar tás-ve ze -
té si stra té gi ák ban, az öl töz kö dés hez és a vi sel ke dés kul tú rá hoz kap cso ló -
dó szo ká sok ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti min ták szá mos vo nat ko zás ban
to vább él tek (vagy új ra meg je len tek), s eb ben az ér te lem ben a kon ti nu i tás
vi szony lag erős volt. Ezen túl me nő en az is lát ha tó, men  nyi re erő tel jes volt
az élet fel té te lek mo der ni zá ci ó ja irán ti fo gé kony ság és az ál do zat vál la lá si
kész ség; a fo gyasz tás nak még eb ben a sa já tos for má ban, az adott szűk ke -
re tek kö zött is meg le he tő sen fon tos sze re pe volt a Ká dár-ko ri tár sa dal mi
vi szo nyok ala ku lá sá ban. Mind ezek ar ra is utal nak, hogy a pi a ci szo ci a liz -
mus tár sa dal mi vi szo nyai szá mos pon ton sa já tos, az egy ko rú ide o ló gi ai
és po li ti kai el vá rá sok tól el té rő jel leg ze tes sé ge ket mu tat tak.
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