
L en g ye l G yörgy:

IRÁNYÍTOTT GAZDASÁG ÉS TERVGAZDASÁG  

(A negyvenes évek magyar gazdasági változásairól)

1. A tervgazdaság genezise kapcsán felmerülő kérdések számottevő része Magyaror
szágon -  és Kelet-Európábán -  a negyvenes évek konkrét gazdasági-politikai feltétel- 
rendszeréhez kötődik. A háborús feltételek által determinált erőltetett struktúrális válto
zások, az uralmi rendszernek és az azt legitimáló ideológiának a birodalmi politika 
függvényében alakuló radikális változásai, valamint az intézményrendszer formaválto
zatainak kialakítására tett kísérletek is, lényegében ehhez az évtizedhez kapcsolódtak.

Természetesen az itt tárgyalandó folyamatok — nem említve most külön az első 
világháború egész korszakra kiható következményeit — részben már a harmincas évek
ben kibontakoztak, más jelenségek pedig csak az ötvenes években szilárdultak meg. A 
harmincas évek végén kezdett kialakulni az irányított gazdaság új típusú dirigista rend
szere, egy évtizeddel később pedig fokozatosai) kiformálódott a közvetlen utasításokon 
alapuló tervgazdaság.

Egy ideológiakritikai elemzés a két gazdasági rendszer alapvető különbségeit hangsú
lyozná. Egy leíró gazdasági elemzés ezzel szemben több kapcsolódási pontra és össze
függésre is rámutathat. Az alábbiakban — bizonyos empirikus folyamatok vázlatos átte
kintése során — e két szempont együttes alkalmazása révén igyekszem az irányított 
gazdaság és tervgazdaság kontinuitásának és immanens voltának hipotetikus kérdését 
megválaszolni.

2. Magyarországon a gazdasági válság olyan társadalmi feszültségeket generált, ame
lyek tendenciájukban felszámolták az uralkodó elit különböző érdekcsoportjainak 
konszenzuáíis egységét, s ugyanakkor a német-olasz külpolitikai orientáció megerősö
déséhez vezettek. Az irányított gazdaság kiépülésének első lépései tehát a válság által 
feszínre hozott politikai-ideológiai változások voltak. Az úri középosztálynak a nagy
tőkével és a nagybirtokos arisztokráciával szembeni térnyerése szorosan összefonódott a 
gazdaság repolitizálásának folyamatával, s ezen belüFís a restruktív gazdasági interven- 
cionizmus megjelenésével. Az expanzív birodalmi politika érdekeinek való fokozatos 
alárendelődés első jeleiként a neokonzervativizmus mellett teret hódítottak a nemzeti 
szocializmus és a fasizmus ideológiái1 , s ennek megfelelően az élettérgadasag, illetve

^  á° korporativ gazdaság elemei. 2 3 Az új gazdasági és társadalmi ideál kulcsfogal
maivá az „erős és állandósult központi hatalom”, a „tervszerűen irányított gazdálko
dás” és a „hivatások szerint tagolt gazdasági munkarend” kategóriái váltak.4 Ez utóbbi 
a független érdekérvényesítési mechanizmust felszámoló, a munkavállalói és mun
kaadói érdekvédelmi testületek egységes hierarchiába tömörítő gazdaságszervezési 
modell jelölésére szolgált. Megjelentek bizonyos korporációs kezdemények, mint például 
a Nemzeti Munkaközpont, s felerősödött a jobb oldali érdekvédelmi testületek (Baross 
Gyáripari Csoport, Keresztény Gyáripari Vállalatok Szövetsége) aktivitása. A korporá
ciós elképzelés mellett teret kaptak a racionalizálás, planning és tervszerűség gazdaság
ideológiai motívumai is.
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3. Az ^iralmi viszonyok és az ideológia módosulásai, s mindenekelőtt a katonapoli
tikai perspektívák 19385a egy nagyszabású beruházási terv meghirdetését eredményez
ték. A korajjejT szakirodalomban „első ötéves beruházási terveként emlegetett ,.győri 
program”s eredetileg évi 200 millió pengőre tervezett állami beruházásai meghalad
ták a korábbi évek összgazdasági beruházásainak mértékét. Utóbb döntés született az 
egymiütárd pengős terv gyorsított végrehajtásáról, majd több ízben jelentős felemelésé- 
rő lji. Mindezek következtében a negyvenes évek elején már a nemzeti jövedelemnek 
mintegy kétharmada került központi újraleosztásra, s ennek az összegnek több mint 
60 %-a közvetlenül hatalompolitikai célokat szolgált.6

A győri programhoz két kulcsfontosságú, a gazdasági életet döntően befolyásoló 
törvény kapcsolódott. Az 1939. évi II. te., a honvédelmi törvény a rendeleti úton való 
kormányzást, a totális dmgizmust szolgálta, s lehetővé tette a gazdasági élet katonai 
ellenőrzését. Közel 600 gyárat nyilvánítottak hadiüzemmé, ellenőrzésükre katonai 
parancsnokot rendeltek ki.7 A honvédelmi szervek kompetenciáját meghaladó tevé
kenység az egyébként is rendkívül felduzzadt irányító-ellenőrző apparátuson belül per
manens konfliktusok forrása volt. Az 1939. évi IV. te., az úgynevezett egyensúly-tör- 
vény, vagy második zsidótörvény a gazdasági változások személyi hátterét, a „keresz
tény-nemzeti középosztály jobboldali ideológia által legitimált aspirációit volt hivatva 
szolgálni. A törvényt követően — mely a zsidó származásúak arányát a korábbi 60 %-ról 
10 %-rá szorította vissza a gazdasági élet vezető posztjain -  több ezer személycserére, 
„őrségváltásra” került sor.

4. Az irányító-ellenőrző apparátus működése nem korlátozódott az alapvető gazda
sági folyamatok kontrollálására, hanem fokozatosan lefedte a horizontális gazdasági 
kapcsolatok rendszerét is. Szervezetek százai, rendeletek tízezrei láttak napvilágot és 
szűntek meg, az inkonzisztens és gyakran diszfunkcionális vonásokkal bíró irányítási 
rendszer pedig — egy hiánygazdasági helyzetre ráépülve — ineffektiv gazdasági viselke
désformákat produkált. A győri programot követően az áralakulás ellenőrzése céljából 
kormánybiztost neveztek ki. Működése szűk körre korlátozódott, hiszen a háborús 
kiadások fedezésére jórészt csak az egyre inkább eluralkodó infláció révén nyílott mód. 
A háborús években az egy főre eső bankjegytömeg mintegy tizennégyszeresére nőtt, 
jelentős aránytalanságok alakultak ki a mezőgazdasági és ipari, valamint a hadiipari és 
egyéb termékek árai közt. Ugrásszerűen megnövekedett a feketepiaci forgalom, elren
delték a készletek bejelentését és zárolását, s anyaggazdálkodási bizottságokat hoztak 
létre. 1942-ben megalakították az Ipari Anyaghivatalt, s javaslattevő szervként az Ipari 
Anyaggazdálkodási Tanácsot, melynek tagjai fele részben a független munkadói érdek- 
védelmi testületekből kerültek ki. Az áruhiány következtében már 1941-ben bevezették 
a fogyasztói vásárlási könyveket, s közeÜatasugyi kormánybiztosokat neveztek ki\T942- 
ben a vásárlási könyveket jegy rendszer váltotta fel, a regionális egységenként tevékeny
kedő kormánybiztosok munkáját pedig a közellátásügyi miniszter koordniálta. Ekkor 
vezették be a mezőgazdasági termékek beszolgáltatási rendszerét is.

A háborúba való belépés időpontjára a hadikonjunktúra felszívta a korábbi százezres 
munkanélküli tömeg jelentős részét, s így relatív munkaerőhiány keletkezett. Bérdiffe
renciák alakultak ki, a megszigorított feltételek ellenére jelentősen lazult a munkafe
gyelem, elszaporodtak a lopási esetek, gyakorivá váltak a munkáscsábítások. A könnyű
ipari üzemekben — miként arra feljegyzések utalnak — a munkások gyakran visszafogták
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teljesítményüket, hogy katonai engedélyhez kötött elbocsátásukat kikényszerítsék, s 
kedvezőbb feltételek között helyezkedhessgngk el.8 1942-ben az iparügyi és a földmű
velődésügyi miniszter közös koordinálásával magalakult az Országos Munkaügyi Fel
ügyelőség és a Munkaközvetítő Központi Bizottság. A két tárca szoros együttműködését 
az tette szükségessé, hogy a katonai behívások következtében a mezőgazdaságban is 
munkaerőhiány keletkezett, s a korabeli gazdaságpolitika, az első világháború tapasz
talatai alapján a mezőgazdasági munkaerőnek az iparba való átcsoportosítását nem 
tartotta kívánatosnak.9 Ez ugyanis a húszas évek elején jelentős feszültségeket eredmé
nyezett. 1944 szeptemberében létrehozták az Országos Munkaerőgazdálkodási B izott
ságot. melynek elnökét a honvédelmi miniszter jelölte ki, majd kinevezték a személy- 
gazdálkodás kormánybiztosát, akinek feladata a polgári lakosság mozgósítása volt.

5. Mindezek a kényszerintézkedések a háború során lényegében az összes hadviselő 
országban, sőt a semleges államok legtöbbikében is bevezetésre kerültek. Különbség 
csupán abban mutakozott, hogy míg a liberális tradíciójú országokban az új jogkörök és 
szervek a hagyományos intézményi struktúrába illeszkedtek bele, általában társulásként 
működtek és átmeneti jellegűek voltak, addig a dirigista rendszerekben egy új és tartós
nak szánt intézményi struktúra körvonalai rajzolódtak ki, a társulásokkal és polgári 
közhivatalokkal szemben megnövekedett a katonai és rendőri szervek gazdasági kontroll
funkciója.10 11 Magyarországon a német megszállásig a gazdasági intézményrendszer 
tekintetében tulajdonképpen szintén csak a hadigazdasági kényszerintézkedések lánco
lata került bevezetésre. E kényszerintézkedéseket azonban a jobboldal exponensei 
korántsem szánták átmeneti jellegűeknek. „Amiképpen a nemzeti gazdaságpolitika 
gyakorlati eredményei az első világháború alatt születtek meg, a második világháború 
alkalmával keletkeznek azok a gazdasági eredmények, melyek a háború végén egész 
Európa közkincsévé válnak” -  vallották, s erőteljesen kifogásolták, hogy a hagyomá
nyos struktúrába illeszkedő érdekvédelmi szerveket a kormányzat nem számolta fel.12 
Ezek, a megszigorított feltételek közt 1944-ig valóban funkcionáltak, noha a jobboldal 
gazdaságideológiai modellje — miként az egyebek közt Teleki Pál alkotmányreform
tervezetében is felbukkant — a korporativ ideál volt.8 A hagyományos érdekvédelmi 
szervek azonban gyökeresen megváltozott politikai feltételek között működtek, bennük 
tömeges személycserék játszódtak le, s végül tartós hasadás állott be e szervek egynéme- 
lyikének formális és tényleges funkciója közt: a kamarák — korábbi javaslattevő és 
érdekvédelmi feladataik látszatát fenntartva — valójában korporációs testületekké kezd
tek átlakulni. 1944 nyarán az iparügyi miniszter betiltotta a mintegy hetven független 
munkaközvetítő iroda működését, felszámolták a szakszervezeteket, s Magyar Ipari 
Munkások Országos Szövetsége néven egységes érdekvédelmi szervezet felállítását ren
delték el, mely közvetlenül az iparügyi miniszter felügyelete alá tartozott. A nyilas 
hatalomátvételt követően megszüntették a munkaadói érdekvédelmi testületeket, így 
egyebek közt a GyOSz-t is, létrehozva helyette a Gyáriparosok Országos Központját. 
Ekkor a kamarák pártmegbízott-főtitkára körlevélben szögezte le, hogy a kiépülőfélben 
lévő hivatásrendi szervezetet a kamarák munkájába kell bekapcsolni. E tisztán korpo
rációs kísérlet azonban a kaotikus politikai helyzetben már nyilvánvalóan nem szilárdul
hatott meg.

A közellátás biztosítása céljából Textilközpontot. Lábbeli Központot Mosószappan 
Nyilvántartó Irodát létesítettek, s bőranyaggazdálkodási kormánybiztost neveztek ki.
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6. A hadigazdaság periódusa döntő fontosságúnak bizonyult a struktúrális változások 
tekintetében. Ekkor fordult meg az ipar és a mezőgazdaság nemzeti jövedelemhez 
való hozzájárulási aránya, jelentősen felgyorsult az ipari növekedés üteme, nagy lendü
letet vett a nehézipar, s ezen belül is a gépgyártás arányainak növekedése. A magyar 
ipar Európa egyik legkoncentráltabb ipara lett. Röviden tehát: kialakult az erőltetett 
iparosítás gyakorlata, s — Jánossy Ferenc megfogalmazását alkalmazva — kiformálód
tak egy quasi-fejlett gazdasági struktúra szimptómái. 1938 és 1943 között az ipar 
termelési volumene mintegy 40 %-kal nőtt, míg a mezőgazdaságé közel háromnegyedére 
csökkent. Az utolsó békeévben a mezőgazdaság és az ipar nemzeti jövedelemhez való 
hozzájárulási aránya hozzávetőleg 37 és 36 % volt. 1943-ban azonban — változatlan áron 
számítva — már az ipar adta a nemzeti jövedelem 46 %-át, míg a mezőgazdaság rész
aránya 25 % alá süllyedt. (Az adatok ebben az esetben az agrárolló miatt inkább a ten
dencia mint a tényleges arány tükrözésére alkalmasak.) A foglalkozási struktúra — s 
ez, mint láttuk, megfelelt a gazdaságpolitika munkaerőpiaci intencióinak -  nem követte 
a termelési szerkezet átalakulását: 1941-ben az aktív népességnek még mindig közel fele 
dolgozott a mezőgazdaságban, s alig egynegyede az iparban. Ez az arány 1949-ig még 
valamelyest a mezőgazdaság javára módosult. A munkaerő radikális átcsoportosítása az 
ötvenes évek társadalmi feszültségekre vezető programja lett.

A háború éveiben nagy lendületet vett az energiahordozók és nyersanyagok kiterme
lése: lényegében ekkor bontakozott ki és nőtt mintegy hússzorosára az olajtermelés, 
megduplázódott a bauxittermelés is. Az ágazati struktúrában a nehézipar vált domináns
sá: 1943-ban már a nehézipar adta az ipari termelés közel felét, az ipari munkások több 
mint 60 %-át foglalkoztatta, s ide koncentrálódott az ipar gépi kapacitásának közel 
kétharmada. Legdinamikusabbnak a gépgyártás bizonyult, munkáslétszáma a háború 
éveiben megháromszorozódott, 1943-ban már a nehézipari munkások közel felét foglal
koztatta, s a nehézipari termelés több mint 40 %-át adta.

A területvisszacsatolások következtében a magyar ipar mintegy 1700 — átlagosan 
80-100 főt foglalkoztató -  iparteleppel bővült.12 A hadikonjunktúrába sikerrel be
kapcsolódó kis- és középüzemek gyakran jelentősen növelték, volt eset, hogy e rövid 
időszak alatt megkétszerezték fél évszázad során felhalmozott gépparkjukat.13 A magyar 
ipar szerkezete ennek ellenére koncentráltabb maradt mint a svéd vagy a holland iparé.

Cobb-Douglas függvénnyel végzett számítások szerint az ipari termelékenység a 
háborús időszakban mintegy évi 6 %-kal nőtt. Ez teljes egészében a tőketermelékenység 
jelentős, közel évi 15 %-os növekedésének volt betudható, mivel a munka termelékeny
sége stagnált, illetve — bérek alapján számítva — valamelyest csökkent is.14

7. A háború során összességében a magyar nemzeti vagyon 40 %-a — így egyebek 
között az ipari és közlekedési állóeszközök több mint fele, az agrárvagyon egyötöde, a 
lakóházak 18 %-a semmisült meg. E háborús károk mintegy fele közvetlenül a német 
megszállásnak és a nyilas uralomnak volt betudható.15 A háborús károk, a nyersanyag
hiány, a közlekedési nehézségek és a közbiztonság teljes leromlása következtében 
1945-re a magyar gazdasági élet gyakorlatilag megbénult. Egy statisztikai kimutatás arról 
tanúskodik, hogy az 1945 májusi ipari termelési volumen mintegy egyötöde volt az egy 
évvel korábbinak, s ennek a töredéknyi mennyiségnek is közel 60 %-a a szovjet hatósá
gok részére történő hadiszállítás volt.16 Az állami megrendelések a későbbiekben is az 
ipari termelésnek mintegy háromnegyedét kötötték le.
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Egy 1943-as kimutatás tanúsága szerint Magyarországon 236 olyan iparvállalat és 12 
olyan hitelintézet volt, amelynél a külföldi kézben lévő részvények aránya meghaladta a 
20 %-ot. Ennek mintegy 400 millió pengős részvényállománynak 18 %-a angol, 17 %-a 
svájci, 16 %-a német és 13 %-a amerikai területen lett elhelyezve, — hogy csupán a leglé
nyegesebbeket említsük.17 A német tőke tehát a legfontosabbak közé tartozott, de ön
magában nem állt az első helyen, aránya csak a megszállt orsztrák és cseh területeken 
elhelyezett részvényekkel együtt számítva tett ki 24 %-ot. Becslések szerint Magyaror
szág német megszállást követően — különféle erőszakolt tranzakciók következtében — a 
német tőke aránya a külföldi tőkeérdekeltségeknek már mintegy felére rúgott. A pots
dami egyezmény értelmében az itt található német tulajdonú vállalatok szovjet tulaj
donba kerültek. A Szovjetunió érdeklődést tanúsított a korábban szintén részben német 
érdekeltségi körbe tartozó fontos energiahordozók és nyersanyagok — mindenekelőtt az 
olaj és a bauxit — iránt is. Ezekben az ágazatokban , valamint számos más területen is, 
szovjet vezetés alatt álló vegyesvállalatok alakultak, melyek a negyvenes évek során 
végig funkcionáltak, s utóbb az 50 %-os szovjet részvényarány visszavásárlását követően 
ismét magyar tulajdonba kerültek.17

Az 1945/46-os nemzeti jövedelem a háború előttinek mintegy 40 %-a volt, 1938-as 
áron 2,14 milliárd pengő. A magyar jóvátételi kötelezettség ugyanakkor 300 millió 
dollárt, azaz -  reális átszámítási kulcsot alkalmazva -  3 milliárd pengőt tett ki. A hat 
— majd későbbi megállapodás szerint részben nyolc — év alatt teljesítendő szállítások
ból 200 millió dollárt a Szovjetunió, 70 milliót Jugoszlávia és 30 milliót Csehszlovákia 
felé kellett teljesíteni. A jóvátétel az első években — a különböző becsléseket, s a kiszállí
tás tényleges ütemét is figyelembe véve -  a nemzeti jövedelemnek mintegy 15—20 %-át 
kötötte le.18 Ez az arány a későbbiekben a nemzeti jövedelem emelkedésével, s a külön
böző módosítások következtében értelemszerűleg csökkent. A helyreállítás azonban 
emelt szintű beruházási rátát igényelt, s a felhalmozás aránya — szemben a két háború 
közötti 3—4 %-kal — 1946 és 1949 között 5 %-ról 21 %-ra nőtt. Az első ötéves terv 
célkitűzéseiben pedig már 35 %-os felhalmozási arány szerepelt.19 Míg a hadikonjunk
túra előtti évek felhalmozási rátája irreálisan alacsony volt, addig a negyvenes években 
kibontakozó erőltetett beruházási politikáról megállapítható, hogy jelentősen túlbecsül
te a gazdasági teljesítőképesség és tűrőképesség határait.

8. A világháború után bekövetkező struktúrális és intézményi változások sok tekin
tetben a hadikonjunktúra által determinált tendenciákat erősítették fel. A nemzeti 
jövedelmen belül tovább csökkent a mezőgazdaság és növekedett a nehézipar aránya.17 
Ugrásszerűen növekedett az ipar — üzemek szerinti — koncentrációja, míg a munka ter
melékenysége jelentősen csökkent.ls Változatlanul gyenge volt a munkafegyelem, az 
üzemekben — a feljegyzések tanúsága szerint — gyakoriak voltak a lopások. A kiterjedt 
feketepiac a stabilizációig gyakorlatilag a megbénult gazdasági élet helyébe lépett. A 
pénz vásárlóerejének romlása 1938 és 1945 között huszonötszörös, 1938 és 1946 között 
pedig közel szátötvenszeres volt, az infláció műiden korábbi pénzromlás mértékét meg
haladta.20 Az 1946 augusztusában bevezetett forintban számítva a bérek vásárlóereje az 
1938 évinek a fele volt, ugyanakkor egy pengő 3,5 forintnak felelt meg. A stabilizációs 
arányok kialakítása során változatlanul jelentős mérvű agrárollóval számoltak: 1946-ban 
1939-hez viszonyítva 32 %-os, 1929-hez viszonyítva pedig 43 %-os áreltolódás mutatko
zott az ipari termékek javára.21
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Az irányító-ellenőrző apparátus kialakítása során a német megszállás előtti állapot 
rekonstruálására törekedtek, ám azt számos új vonással is kiegészítették. Az árkormány
biztos és az Ipari Anyaghivatal korábbi funkcióit összevonva Anyag- és Árhivatal (AÁH) 
létesítettek, elrendelték az árukészletek zárolását, a gazdasági élet különböző területire 
kormánybiztosokat neveztek ki. A korábbi gazdasági bizottságok és központok funkcio
nális utódaként irodákat — így egyebek közt széngadálkodási-, textil-, fa-, vas-, és fém
gazdasági irodát — hoztak létre. Változatlanul érvényben tartották -  gyakran módosí
to tt formában és évenként eltérő mértékben — a jegyrendszert és a beszolgáltatási rend
szert is.

/
9. Uj elemek a gazdasági intézményrendszer tekintetében négy fontos területen je- 

lenetkeztek: a földreform gyökeresen átformálta a birtokstruktúrát, az államosítás 
következtében radikálisan megváltoztak a tulajdonviszonyok, a hagyományos minisz
teriális apparátus mellett új irányító csúcsszervek jelentek meg, s végül, a központi ter
vezés a gazdasági élet egészét meghatározó jelenséggé vált. A földreform és az államosí
tás értelemszerűleg egyszersmind az uralmi viszonyok módosulásának is lényeges gazda
sági vonatkozású elemei voltak.

A részben spontán kezdeményezéseket is legitimáló 600/1945. M.E. sz. rendelet, 
mely lényegében a 100 kát. hold feletti birtokok részleges és az 1000 kát. hold feletti 
britokok teljes kisajátítását mondta ki, Kelet-Európa legkoncentráltabb birtokstruktúrá
ját számolta fel. A háború előtt az összes birtokok számának kevesebb mint egy száza
lékára rúgó 100 kát. hold feletti birtokok a földterületnek csaknem felét koncentrálták, 
ezen belül a mintegy 0,2 %-os arányt képviselő 100 k. hold felettiek a területnek 30 %- 
ával rendelkeztek. Ugyanakkor a birtokok több múlt 90 %-át kitevő 20 k. hold alatti 
gazdaságok a földterületnek valamivel kevesebb mint egyharmadát buták. A földrefor
mot követően a fél százalékot kitevő 100 k. hold feletti gazdaságok valamivel több mint 
egyötödös, a több mint 95 %-ot kitevő 20 k. hold alatti gazdaságok pedig mintegy 56 
%-os területi arányt képviseltek.17

A Függetlenségi Front 1944 decemberi programja — mely utóbb kormányprogram 
lett — gazdasági vonatkozásban a magántulajdon elismerését, s a magánvállalkozás támo
gatását, ugyanakkor az állami ellenőrzés kiterjesztését, a földreformot és a bányák álla
mosítását tűzte ki célul. Ez utóbbit a nemzetgyűlés 1946 elején meg is szavazta. Rövid
del korábban hozták létre a Gazdasági Főtanácsot, a gazdasági élet új csúcsszervét, mely 
koalíciós alapon szerveződött, de érdemi ügyintézést végző titkársága kommunista 
vezetés alatt á llt.18 22 A gazdasági élet szanálása céljából a kormány 1946 áprilisában 
nyilvánosságra hozta tervét, mely egyebek közt célként jelölte meg a szénbányák mellett 
az alumínium- és olajipari vállalatok, valamint az erőművek államosítását, a legnagyobb 
nehézipari üzemek állami kezelésbe vételét és a bankok állami ellenőrzés alá vonását. 
A Nemzeti Bankot ennek megfelelően egy hónap múlva állami ellenőrzés alá vonták. 
1946 novemberében sor került a három legnagyobb nehézipari vállalat — a Rimamu
rányi Vasmű, a Ganz és a WM —, valamint az érdekkörükbe tartozó gyárak állami keze
lésbe vételére is. Ezek irányítására hozták létre a Nehézipari Központot, míg a bányák 
irányítására megszervezték a Magyar Állami Szénbányák óriásvállalatát.23 24

1947 első felében, a hároméves terv egyeztető tárgyalásai során ismét felmerült a 
bankok állami ellenőrzésének szükségessége. Ezt, heves koalíciós viták után végül is 
elfogadták és az 1947. évi XXX. sz. törvénycikkel kodifikálták.25 A nagybankokból
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különböző profilú pénzintézeteket hoztak létre: a Hitelbankból a Beruházási Bankot, 
a Kereskedelmi Bankból a Külkereskedelmi Bankot, míg a Leszámítoló Bankból utóbb 
az OTP-t alakították ki.26 A bankok államosítását követően az állami kezelésű, tulaj
donú vagy érdekeltségű vállalatok reális arányaikat tekintve túlsúlyba kerültek, számuk 
pedig megközelítette a 600-at, tehát hozzávetőleg megegyezett a volt hadiüzemek szá
mával.22 7 Ez az egyezés nem csupán számszerű volt, hanem fontos esetekben átfedé
seket takart. A vállalatok tranzakcióinak központi ellenőrizhetősége céljából sor került 
az egyszámlarendszer bevezetésére.

Ugyancsak a hároméves terv körüli koalíciós viták eredményeként jöttek létre 1947 
nyarán a gazdasági élet irányításának és koordinálásának új csúcsszervei, az Országos 
Tervhivatal (OT) és a Tervgazdasági Tanács (TT). A gazdasági élet csúcsán ekkor tehát a 
GF mellett az OT, a TT és az AÁH állott. Hozzávetőleg ekkora, de informális szerepe 
volt a koalíciós pártok gazdasági bizottságainak is. Formálisan ezek mellett, gyakor
latilag alájuk sorolva következtek a szakminisztériumok, majd a különböző irodák, 
központok és a bankok, s végül a vállalatok. Ez az irányítási-ellenőrzési rendszer nem 
volt mentes a diszfunkcionális átfedésektől és — részben ezzel összefüggésben — a súlyos 
belső konfliktusoktól sem. Alakulását és működését nagymértékben befolyásolták sze
mélyi, politikai és taktikai jellegű megfontolások.25

1948 márciusában sor került a 100 főnél nagyobb létszámú üzemek államosítására. 
Ezzel a magánvállalkozásra alapozott gazdasági rend illúziójának formális jogi-intéz
ményi keretfeltételei is felszámolódtak. Röviddel ezt követően a GYOSZ bejelentette 
megszűnését, az értéktőzsde bezárt, s felszámolták az Anyag- és Árhivatalt is. Utóbbi 
funkcióját a GF vette át. Átszervezték az — operatív feladatokat is ellátó — Iparügyi 
Minisztériumot, s létrehozták az iparigazgatóságok rendszerét. 1949 nyarán felszámolták 
a Gazdasági Főtanácsot, melynek funkcióját az OT és az akkortájt létrehozott Népgaz
dasági Tanács vette át. Az Iparügyi Minisztériumot szakminisztériumokra bontották. 
Az év végén államosították a 10 főnél nagyobb létszámú üzemeket is. Megkezdődött a 
paraszti birtokok erőszakolt kollektivizálása.

Kialakították tehát az első ötéves terv végrehajtásához szükségesnek vélt kereteket, 
amelyek már nem egyszerűen a beruházások és főbb arányok meghatározását és szank
cionálását szolgálták, hanem a termelési és elosztási folyamatok rendszerét lefedő terv 
utasító-ellenőrző apparátusaként funkcionáltak. Az állami intervenció kategóriája ezzel 
gyakorlatilag értelmét veszítette, az irányított gazdaság, a szó történeti értelmében terv- 
gazdasággá alakult.

10. Gyökeresen új vonások mindenekelőtt az uralmi rendszer és az azt legitimáló 
ideológia vonatkozásában jelentkeztek. A szovjet érdekszférába való bekerülés ugyanis, 
gazdasági vonatkozásain túlmenőleg, elsősorban politikai jelentőséggel bírt. Nem feltét
lenül abban az értelemben, hogy ez 1945-ben eleve determinálta volna a szovjet típusú 
politikai intézményesülés és modernizációs modell átvételét. De abban az értelemben 
mindenesetre igen — s ezt a kibontakozó demokratikus erők világosan látták —, hogy a
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peremhelyzetből következően a politikai élet egyik kulcskérdésévé a Szovjetunióhoz 
való lojális viszonyulás problémája vált. Ez -  a helyreállítás és a jóvátétel gazdasági 
terheivel együtt — konszolidált és stabil belpolitikai helyzetet kívánt, elvileg függetlenül 
attól, hogy a stabilitást egy koalíciós demokrácia vagy egy egypártrendszeres diktatúra 
biztosítja-e. A kiinduló feltételek külpolitikai konstellációja inkább az előbbi mint az 
utóbbi alternatívát valószínűsítette.27

A volt uralkodó elit három jelentős frakciója közül a nagybirtokos arisztokrácia mind 
gazdasági bázisát, mind társadalmi státusát elveszítette. A másik jelentős frakció, az 
uralmi pozícióinak kiterjesztésére korábban sikerrel törekvő, s így politikailag leginkább 
exponált uralkodó középosztály tagjai jórészt, ugyancsak visszahúzódtak a közéletből, 
részben külföldre távoztak, részben fennakadtak az igazolóbizottsági eljárások és nép
bírósági perek szűrőjén, s így deklasszálódtak. Egy kisebb rész a későbbi szakapparátu
sok egyik — bár korántsem jellegadó — rétegévé vált. A nagytőkések egy része, korábbi 
diszkriminált helyzeténél fogva nem élte túl a háborút, míg mások — köztük a legkiemel
kedőbb tőkés családok vagyonuk átengedése révén, éppen német szervezésben -  emig
ráltak. Sokan akadtak akik a háborút követően megmaradtak gyáraik élén, de általános
ságban az üzemek vezetésének folyamatosságát a korábbi műszaki-tisztviselői gárda biz
tosította. Ugyanakkor az üzemi élet szervezésében jelentős szerephez jutottak az üzemi 
bizottságok, s a szakszervezetek is. Átmenetileg ismét kialakult tehát a hagyományos 
érdekérvényesítési struktúra, s működésbe léptek annak bevett mechanizmusai. Az 
üzemi bizottság tagjai érdekvédelmi feladataik mellett bekapcsolódtak a gyárvezetőség 
munkájába, s így közvetlen befolyást gyakoroltak a termelés-beruházási döntésekre. 
Mivel ilymódon kettős feladatot láttak el, előfordult, hogy a munkások az üzemi bizott
ság intenciói ellenére kezdeményeztek bérvitát vagy sztrájkot.

Míg az új gazdasági elit a háborút követően a volt menedzseri-szakértelmiségi rétegből 
került ki, addig az új politikai elit döntő része a volt ellenzéki pártok vezetőiből, társa
dalmilag a lateiner-értelmiség rétegből, s kisebbrészt hivatásos forradalmárokból rekru- 
tálódott.

Radikálisan átalakult a rendszert legitimáló ideológia is: középpontjában, a korábbi 
„keresztény-nemzeti” karakterrel szemben most a „demokratikus-népi” karakter állt. 
Ez természetesen csak regulativ bázisa volt a politikai katolicizmustól a neoliberalizmu
son át a marxizmusig ívelő ideológiai skálának, s mint ilyen alkalmas volt a konszenzuáli- 
san egységes elit uralmának legitimálására. A gazdaságideológa vonatkozásában ez azzal 
járt, hogy a korporativ modell elveszítette vonzerejét, s az elképzelések a szabadverseny
től a szervezett kapitalizmuson át a teljes államosítással járó tervutasításos gazdaságig 
terjedtek. Közös alapként leggyakrabban ismét az irányított gazdaság kategóriája buk
kant fel, tartalmilag azonban jelentősen átalakult: hivatkozásiban nem az olasz és portu
gál hivatásrendek, hanem a tervajánlásokkal és részleges államosításokkal operáló háború 
utáni angol és franci típusok szerepeltek. A felzárkózási stratégia, a növekedés és a 
struktúraváltozás autonóm céllá kezdtek formálódni.

Az elit konszenzusát igen hamar polarizálta egyfelelől az, hogy a Kisgazdapárt széles, 
s részben egymásnak ellentmondó érdekekkel bíró rétegek gyűjtőpártjává vált, másfe
lől pedig az, hogy a Kommunista Párt vezetése a koalíciós demokráciának csupán tak
tikai jelentőséget tulajdonított.28 29 Mindehhez járult a külpolitikai helyzet alapvető 
romlása, mely a lokális háborúk fellobbanásával, s a nagyhatalmak viszonyának elmérge-
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sedésével járt, s ebből adódóan rövidesen egy világháborús veszélyre apelláló helyzetérté
kelést eredményezett. A regulativ ideológiát mozgósító ideológia szorította ki, az elit 
konszenzusát belső konfliktusok számolták fel, így a konszenzuálisan egységes elit 
helyébe egy megosztott, majd egy ideológiailag egységes elit lépett, a koalíciós demokrá
ciát egypártrendszeres diktatúra váltotta fel. Az új politikai elit a hivatásos forradalmá
rokból került ki, akik közt a koncepciós perek és tisztogatások során a moszkvai csoport 
bizonyult a legerősebbnek. A gazdasági elit az államosításokat követően ismét gyökere
sen kicserélődött, túlnyomórészt politikailag és mobilitási esélyei révén is elkötelezett 
munkásokból és első generációs értelmiségiekből állt. A hagyományos érdekvédelmi 
szervek részint felszámolódtak, részint eredeti funkciójukból vesztve szociális feladato
kat láttak el. A gyári megmozdulások során a bérviták és sztrájkok helyébe a munkaver
senyek és kölcsönjegyzések léptek. Mindez azonban már azt a képet idézi fel amit a köz
nyelv összefoglalóan általában ötvenes éveknek nevez.

11. Fentiekből adódik néhány következtetés. Az egyik az lehet, s ez nem új, hogy a 
gazdasági és társadalmi rendszerek reális működése csak a legritkább esetben esik egybe 
az ehhez kapcsolódó ideologikus képpel. Ugyanígy célszerű különbséget tenni az intéz
mények, szabályok és rendelkezések formális és tényleges funkciója között, függetlenül 
attól, hogy a tényleges funkció szándékolt vagy nem szándékolt következményekben 
realizálódik-e.

Mind az irányított gazdaság, mind a tervgazdaság kialakulása során az volt tapasztal
ható, hogy egyik sem realizálta tiszta formában a vonatkoztatási centrumába állított 
ideologikus képet, s ilyen értelemben a tervgazdaság sem annyira egy tisztán ideologikus 
konstrukció, mint inkább egy meghatározott praxis másolása volt. Az átmeneti perió
dusban inkább a meglévő intézményrendszer szerkezeti módosításaival, s működésmód
jának átformálásával, valamint tömeges személycserékkel igyekeztek a megfelelő irányú 
változásokat biztosítani.

Végtére is azt jelentené tehát mindez, hogy az irányított gazdaság és a tervgazdaság 
reálkonstrukciói — minden ideologikus különbség ellenére — valójában egymáshoz közel
álló jelenségek voltak, s így a két gazdasági rendszer kontinuusnak és immanensnek 
tekinthető?

A következtetések másik csoportjának lényege éppen az lehet, hogy az ilyen típusú 
kérdések megválaszolása során célszerű különbséget tenni a vizsgált jelenségek technikai 
és történeti sajátosságai közt. Ez két eltérő vizsgálati módszert is igényel, melyek közül 
mindkettő egyaránt jogosult. Gazdasági rendszerek strukturális adottságainak, intézmé
nyi berendezkedésének, sajátos gazdaságszervezési technikájának összevetése önmagá
ban is értelmes célkitűzés lehet. Tévedésre egy ilyen elemzés akkor vezethet, ha a vizs
gált jelenség lényegének megvilágítására formál kizárólag jogot. E jelenségek a struktu
rális jegyek és a történelmi reálfolyamatok eredőjeként, tehát a gazdasági rendszer, az 
uralmi rendszer és az azt legitimáló ideológia sajátos összejátszásaként alakulnak ki. Az, 
hogy adott történelmi szituációban milyen kombinációjuk realizálódik a gazdasági struk
túra és a külső politikai adottságok keretfeltételei közt, jórészt a mindenkori társa
dalomcsoportok erőviszonyain és az érdekérvényesítés bevett módszerein múlik.

Világos mármost, hogy eredeti kérdésfeltevésünkre is differenciált válasz adandó. 
Technikai értelemben — tehát a strukturális és intézményi változások tekintetében — az 
irányított gazdaság és a tervgazdaság rendszere lényegében kontinuusnak tekinthető.
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A tervgazdaság ilyen vonatkozásban is tartalmazott új elemeket, hiszen új csúcsszervek 
jelentek meg, a tervezési integratív szerepet kezdett játszani, a változások mégis egyazon 
irányba m utattak, s így a különbségek is inkább fokozati mind minőségi jellegűek 
voltak.

Történeti értelemben azonban a két rendszer sem kontinuusnak sem immanensnek 
nem tekinthető. A történelmi feltételek több ízben gyökeresen módosultak: változtak 
38-ban, változtak 44-ben, 45-ben és 48-ban is. Radikálisan átalakultak az uralmi viszo
nyok — s ezek lényeges gazdasági aspektusú elemeként a tulajdonviszonyok —, valamint 
a politikai ideológia és a gazdaságideológia célrendszerei is.

A külső politikai feltételek és a strukturális adottságok szűkre szabták a reális társa
dalmi érdekviszonyok kiformálódásának terét, az érdekek polarizálódtak, s az érdekér
vényesítési mechanizmusokat ért megrázkódtatások nem tették lehetővé, hogy a gazda
sági élet szereplői a külső kihívásokra immanens válaszokat találjanak.

Végezetül még egy megjegyzés: az irányított gazdaság egy kialakulófélben lévő gaz
dasági rendszer volt, így genetikus jegyei révén többé-kevésbé jól jellemezhető. A terv- 
gazdaság esetében a genetikus jegyek elemzése ugyancsak fontos, de nem kizárólagos 
szempont kell, hogy legyen: elsősorban az induló feltételek és az adaptációs zavarok 
vizsgálatához szolgáltathat adalékokat.
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