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ADALÉKOK
A FORDULAT ÉS REFORM TÖRTÉNETÉHEZ

Ez egy szubjektív emlékezés a F o rd u la t és r e fo rm  megírásának történetére. 
Mások nyilván másként emlékeznének. Tudom, hogy az ilyen szubjektív eszme- 
futtatást méltán érheti az elfogultság, a torzítás vádja. Vállalom. A hangsúlyok 
az én hangsúlyaim, a jelzők az én jelzőim. Valószínűleg lehetett volna egy egyez
tetett szöveget is megfogalmazni. Ekkor azonban a történet történetének törté
netét is meg kellene majd valakinek fogalmaznia.

A F o rd u la t és re fo rm  örököse kíván lenni mindazoknak, akik e században 
Magyarországot radikális gazdasági és társadalmi változtatások révén az európai 
progresszióhoz és a világgazdaság mélyáramaihoz akarták kapcsolni. Közvetle
nül hatottak ránk az 1953—57-es és az 1968-as reformeszmék.

A közvetlen előtörténet nagyjából 1979-re nyúlik vissza. Az 1978-as gazda
ságpolitikai fordulat új helyzetet teremtett. A kormányzat -  ezen a továbbiak
ban a párt- és állami vezetést értem — szakított korábbi céljaival, és a gazdasági 
növekedés erőltetése helyébe az egyensúlyi politikát helyezte. E gazdaság- 
politikai fordulatot a világpiaci versenyárrendszer-mechanizmus reformjával 
együttesen kívánták végrehajtani. A közgazdászok véleménye megosztott volt 
mindkét fordulat tekintetében. Azok, akik később a F o rd u la t é s  re fo rm  szer
vezőivé, szerkesztőivé, íróivá váltak, akkoriban úgy vélekedtek, hogy a növeke
dés megállítása szükségszerű, az adósság növekedése akár a beruházások, akár 
az életszínvonal javára helytelen.1 Ugyanakkor a gazdasági mechanizmus meg
újítására nem találtak alkalmas eszköznek a vüágpiaci versenyárrendszer beveze
tését. Bírálták szakmailag magát az árelképzelést, azt a feltételezést, hogy a gaz
daság, a vállalatok így jobban összekapcsolhatók lesznek a világpiaccal, illetve 
hogy az árak liberalizálása helyett egy diktált áralku feltételeit fogjuk megte
remteni.2 De a kritika kiterjedt arra is, hogy az ármechanizmus ilyen átalakí
tása már bevezetésekor meg kell hogy bukjon, el kell hogy veszítse erejét, mert 
beleütközik egy olyan monopolizált vállalati szervezeti rendszerbe, amely nem 
hagyja érvényesülni a megfogalmazott elveket és intézkedéseket.3

E rövid távú bírálatok visszavezethetők arra, hogy már ebben az időszakban 
körvonalazódtak egy kétfelé ágazó, de egygyökerű közgazdasági eszmerendszer 
körvonalai. Ez az „új gazdaságtan” egyszerre tartalmaz monetista, monetarista 
és institúciós, institucionalista elemeket. Abból indul ki, hogy a magyar gazda
ság lényegét tekintve nem egy felülről lefelé lineárisan szervezett, hierarchikus 
paternalista rendszer, amely naturális redisztribúcióra épül, hanem egy pénzzel
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vezérelt, alkudozó, kölcsönös függőségen alapuló szisztéma. Antal László F e jlő 

d é s  -  k ité rő v e l című könyvében egy olyan indirekt gazdaságirányítási rendszer 
képét festi le, amelyben a vállalatok — elsősorban nagyvállalatok — és a külön
böző állami központi szervezetek között folyamatos alku van a pénzügyi kere
tek, a szabályozók felett, ahol csak látszat, illúzió, hogy a kormányzat képes 
előre megszabottan, felülről szabályozni a gazdasági folyamatokat és feltétele
ket, valóságban mindig utánaigazít. Antal szerint nem egyszerűen arról van szó, 
hogy a tervalku naturális elosztási és diktált rendszerét felváltotta a szabályozó
alku pénzelosztó és közvetett mechanizmusa, hanem egy valóságos mechaniz
musváltásról. Átléptünk a direktből az indirekt mechanizmusba, lehetővé tet
tük a vállalatoknak, hogy folyó termelési döntéseikben önállóan járjanak el, 
lehetővé tettük az állampolgároknak, hogy önállóan fogyasszanak és szabadide
jükben termeljenek, miközben fennmaradt a központi irányítás a beruházások
ban, a felhalmozási döntések befolyásolásában. Az indirekt gazdaságirányítás 
rendszerében a növekedési kampányok mindig naturális alapúak, de igazán visz- 
szafogni csak a pénzkeretek megfogásán keresztül képes a kormányzat. Az 
1968-as mechanizmusváltás széles körben és valószínűleg visszavonhatatlanul 
kiterjesztette a pénz hatókörét, alapvetővé tette a pénzen, a kvázipénzeken 
folytatott alkukat, lehetővé tette, hogy a második gazdaság előretörjön és részt 
vegyen ezekben az alkukban. A hetvenes évek végének válsága, az egyensúlyhi
ány az 1972 utáni recentralizáció eredménye, annak a következménye, hogy az 
indirekt mechanizmusból nem mentünk át a decentralizált piaci mechanizmus
ba, tovább folytatódott a pazarlás az anyaggal, az energiával, a munkaerővel, és 
a gazdaságpolitika naturális alapú növekedési voluntarizmusa pénzügyi korlátok 
nélkül elígérkezett mind a fejlesztésekben, mind az életszínvonalban. E mone- 
tista álláspontból szükségképpen következik, hogy Antal már ekkor felhívja a 
figyelmet egy naturális jellegű visszafogás restrikciós spirált kiváltó következ
ményeire , és valamennyi reformelképzelése tengelyébe a pénz szerepének korlá
tozás nélküli kiterjesztését helyezi. Az 1979—80-as intézkedések veszélye abban 
rejlett, hogy egy helyes és szükségszerű lépés, a visszafogás és az egyensúly ke
resése, gazdaságpolitikailag a korábbihoz képest is „reakciós” operatív beavat
kozásokkal párosult, a vállalatok életébe való aktív belenyúlással (az import- és 
anyagelosztás, a rubelszabályozás, az exportpályázatok, a tervzsűrik, az áralkuk 
rendszerén keresztül), a kampányrestrikcióval. Emellett az árreform végrehaj
tása évekkel elhalasztotta egy átfogóbb mechanizmusreform lehetőségét, és le
járatta a piaci reformot szakértők és laikusok előtt (nem először és nem utoljára).

Az institucionális gondolkodásnak az az alapja, hogy a magyar gazdaságot 
egy többközpontú (policentrikus) rendszernek képzeli el, ahol politikai és gaz
dasági érdek- és nyomáscsoportok működnek sajátos összeszerveződésben. A 
rendszer egyszerre vezénylődik pénzzel és naturálisán, egy összefüggő alkume
chanizmusban. A különböző típusú és stratégiájú nagyvállalatok, a párt köz
ponti és helyi szervezetei, az ágazati és funkcionális államigazgatási szervezetek,
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a területi szervek, a formális érdekképviseletek, az informális lobbyk és elitcso
portok egy adminisztratív piacon alkudoznak, adnak-vesznek: szabályozókat, 
árakat, szervezeteket, kádereket, középtávú és éves terveket, műszaki-gazdasági 
programokat. Ezek az alkuk és az alkuk tárgyai szorosan összefüggenek egy
mással, kölcsönösen átválthatok egymásra, becserélhetők. 1968 után e korpora
tiv érdekcsoportok sajátos egyensúlya és belső harca alakította a helyzetet a 
decentralizáció, a piac, illetve a re centralizáció irányába. Az 1972-es nagyvál
lalati ellentámadás az érdek- és nyomáscsoportok új belső és KGST-elrendező- 
désére mutat. A hetvenes évek második felére a külső eladósodás, a világgazda
sági nyitás hatására a nagyvállalati-ágazati egység megbomlik, új szereposztás 
kiírása következik. Ebben az árreform csak mellékes, az apparátust lefoglaló, 
félrevezető szerepet játszik. Következtetés: szervezeti és intézményi reformot 
kell csinálni. Olyan gazdaságpolitikai fordulatot, amelyben a vezetés önkritikát 
gyakorol a korábbi vonal felett, az 1972-es mechanizmus-visszafordításért, a 
világgazdasági válság félreértéséért és a késlekedésért, valamint a rossz szerke
zetben való növekedéserőltetésért.4

Ugyanekkor Bauer Tamás a kongresszusi irányelvek kapcsán levelet intézett 
a kongresszushoz, amelyben a reformok folytatására ösztönzött, és arra figyel
meztetett, hogy a gazdaságban rejtőző beruházási éhség újabb ciklus elindítója 
lehet, a kormány tehát vegye komolyan a visszafogást.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a rendkívüli hatást, amit Liska Tibor és 
eszméi tettek a közgazdász közvéleményre, ezen belül a F o rd u la t és re fo rm  jö 
vendő szerzőire. Liska 1978-ban tért vissza a .közéletbe”, hirdette meg egy újabb 
hullámban, egy új nemzedék előtt tanait.5 Liska tanai a következő felismerése
ken nyugodtak: a) lehetséges, sőt szükséges az egyénnek olyan vállalkozása, a- 
mely nem függ az egyén magántulajdoni monopóliumától vagy bármiféle kö
zösségi, közösséginek álcázott monopóliumtól; b) a vállalkozás személyes, ala
nyi jog és kötelezettség; c) a vállalkozás a piacon mérődik és csak ott, sehol más
hol, a piaci működés nem korlátozható semmilyen eszközzel; d) mind a magán- 
tulajdoni, mind az állami—szövetkezeti tulajdoni rendszer súlyos válságban van, 
korlátozza az emberi képességek kifejlődését, a műszaki-technológiai ugrást és a 
környezet emberi átalakítását. Az ember veleszületett a vállalkozás lehetőségé
vel, minden tőkéhez, vagyonhoz annak van joga, aki abból piaci vállalkozása ré
vén a legtöbbet tudja kihozni. A föld nem azé, aki örökölte, nem azé, aki meg
műveli, hanem azé, aki megújuló és versengő vállalkozásával a legjobban hasz
nosítja. Ezeknek a feltevéseknek megfelelően alakult ki a Liska-modell: a társa
dalmi örökség, a hozzá adódó és elveszíthető erkölcsi tőke, az egyensúlyi ka
matlábbal mért vagyonérték, a licitrendszer, a vagyonok egyéni szocialista tulaj
donba -  vállalkozásba — adása.

Liska mozgalma az első, ahol széles nyilvánosság elé került a modell válsága, 
ahol alaptétellé vált, hogy a társadalom által megtermelt javakat pazarlóan hasz
nálják fel olyan bürokráciák, amelyek semmivel sem látják jobban a gazdasági
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folyamatokat, mint a vállalkozásban érdekelt állampolgárok. Itt jelenik meg 
nyersen, hogy ez a tervezést és szabályozást erőltető bürokrácia nemcsak az el
osztásban pazarló, hanem a termelésben is, a piac kizárásával egyben kizárja a 
pazarlás korlátáit is. Liska Tibor mindenkinél élesebben vetette fel a kérdést: 
miért kell szükségszerűen lemaradnunk, ha e bürokratikus központosított sza
bályozást követjük. Jellegzetesen aktivista mozgalmat indított meg a liskai esz
me: minden rajtunk múlik, csak akarjunk. Az első olyan közgazdasági eszme 
Magyarországon, amely áttöri az értelmiségbe zártság bűvös körét. Fiatal mun
kások, vállalkozó parasztok járnak Liska termeket megtöltő, szikrázó vitáira. 
És nincs olyan jelentős közgazdász, aki ne szembesült volna nemcsak Liska vál
lalkozói, liberális piaci tanaival, de egy olyan közönséggel is, amelyik nemcsak 
tudományt vár, hanem eligazítást abban, hogy hogyan kell gazdaságilag visel
kednie egy válságban. Liska az aléló, megbomló önbizalomnak erős támaszté
kot ad: nem kell várnod az államigazgatás vagy bármely más bürokrácia oszto- 
gató-fosztogató mentésére, csak azt kell kívánnod, hogy minél előbb hagyjon 
békén. Nem ők tesznek neked szívességet, hanem te teszel állandóan szívességet 
a bürokráciának. Vagyunk valakik, ne packázzanak velünk. A civil kurázsi itt 
vállalkozói bátorság. Egyenes gerinccel kérd számon, mit csináltak a pénzünk
kel!

Ha ma elolvassuk az előadások szövegét, meglepve érzékeljük, hogy mennyi 
lebilincselően újat mondtak ki az előadók saját korábbi nézeteikhez képest is, 
illetve hányán fejtették ki először Lista Tibor vitadélutánján álláspontjukat va
lamely fontos kérdésről. (Soós Károly Attila itt adja először a jugoszláv önigaz
gatás bírálatát, a jugoszláv és magyar viszonyok összehasonlítását, Bauer Tamás 
e fórumon elemzi a KGST válságát, itt fejti ki először a vállalkozóképesek és 
arra képtelenek ellentétét, Tardos Márton itt adja elő újabb részletes elképzelé
sét a holdingról, a vagyonközpontról, Bokros Lajos itt vezeti le F. A. Hayek és 
Liska szellemi kapcsolatát stb.6)

A Liska-eszmék hódítottak először a közgazdaságtannak nagyobb területet 
a szellemi élet más terein is, először tették szellemi ínyencséggé a közgazdaság- 
tan kérdéseit. A lengyelországi események 1980—81-ben hol árnyékot, hol fényt 
vetettek a magyar gazdasági reformra. 1981-ben, a kormány által létrehozott 
Gazdasági Mechanizmus Egyeztető Bizottság és titkársága több kezdeményezést 
tett a gazdasági reformok újrafogalmazására. Véleményeket és javaslatokat kér
tek minisztériumi apparátusoktól, szakértőktől, párt- és KISZ-szervezetektől, 
érdekképviseletektől a reform irányaira vonatkozóan. A sok-sok elkészült ta
nulmányból hármat emelnék ki. Az egyik Antal Lászlóé, akinek tanulmányát a 
Pénzügykutatási Intézet hivatalos anyagaként továbbították. E tanulmány An
tal és Juhász Pál korábban benyújtott kéziratára támaszkodva7 fejti ki a nyolc
vanas évek új reformfolyamatának alapjait. A jövő gazdasági mechanizmusa 
„nem egyszerűen az 1968-as reformelképzelések továbbfejlesztése, nem egé
szen az 1968-as koncepció »következetes megvalósításáról« van szó” , hanem
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egy új koncepció kialakításáról. „A legfontosabb különbségek a következők: 
a) a vállalati szféra autonómiája és az önállósult tőketulajdonosi szervezet; b) 
jóval szélesebb körben képzeljük a piac szabályozó szerepét, mint 1968-ban; c) 
változik az állam gazdaságirányító funkciója, amennyiben élesen különválik a 
gazdaság működésének általános kereteit biztosító szféra (a normatív szabályo
zás) és a piaci viszonyokban való — a jövőben nem intézményes — beavatkozás, 
a gazdálkodó szervekkel, az azok érdekközösségeivel való kapcsolatban előtér
be kerül a partneijelleg. A gazdaságirányító szervekről leválasztjuk a tőketulaj
donosi funkciót; d) egyértelműbben különválik a párt és az állam funkciója; e) 
nagyobb szerepe lenne mind a makroszintű döntések előkészítésében, mind a 
vállalatokon belül az érdekképviseleti szerveknek. Változtatni szükséges az 
egyszemélyi vezetés klasszikus elvén. Szélesebb körben érvényesülhet az ön
igazgatás, bizonyos elemei a vállalati körben is szerepet kapnak; f) gyökeresen 
változna a személyi jövedelemszabályozás rendszere: megszűnne a kollektív 
bérérdekeltség; g) lényegesen nagyobb szerepet szánunk a társadalmi nyilvános
ságnak, a különböző javaslatok, koncepciók szakértői és sajtóvitáinak, szakértői 
testületének (nemcsak alkalomszerű) bevonásának a gazdaság és társadalomirá
nyítás gyakorlati kérdéseibe is.”8 Ugyanez a tanulmány tartalmazza a vállalati 
szervezeti rendszer azonnali reformjának igényét egy több típusú vállalatirányí
tás irányába. Bár Antal alapvetően a vagyonközpont, a holding híve, elismeri, 
hogy tulajdonosi szervezetként egymás mellett kell élniük a szövetkezeti, az ön
igazgatói és szűk körben az államigazgatási irányítási formáknak és a vagyon- 
központoknak.

A második tanulmány Bauer Tamásé, aki a GÉB megrendelésére 1981 végén 
megírt munkáját a M o z g ó  V ilágban  adta később közre. Ebben először politikai 
gazdaságtani alapon megállapítja, hogy elesett az az alapfeltevés, amely a terv- 
gazdaságot mint közvetlenül szükségletre termelő gazdaságot tételezi és „terv
utasításos változatban sem jelenti általában az utólagos, visszacsatolásos szabá
lyozás kiküszöbölését, hanem csak az értékforma felváltását a tervutasítással, a 
piacét a tervalkuval, a piaci spontaneitásét a tervalku spontaneitásával.” Bauer 
bizonyítja, hogy szükségszerű a KGST-országok belső mechanizmusának meg
merevedése és az erőforrásokkal való súlyos pazarlás következményeként a nö
vekedési ütemek visszaesése. Maga a KGST tükrözi az országok mechanizmusai
nak állapotát, és nem is várható változás a kapcsolatok naturális jellegében, egy 
hatékony piaci munkamegosztás kialakulása irányába. „Nyilvánvalónak látszik, 
hogy a nyolcvanas években megfontoltabban kell alakítani azokat a kapcsolato
kat, amelyek a magyar gazdaságot a világgazdaságnak ehhez a válsággal küszkö
dő régiójához fűzik.”

Bauer Tamás részletesebben kifejti koncepcióját a magyar reform utáni álla
potokról, egy „sem terv(utasítás), sem (önszabályozó) piac” mechanizmusról. 
A szerző úgy véli, hogy egy gazdaságirányító elit (a korábbi „hivatásos forradal
márok”, műszakiak, „tervbürokraták” , régi és új „ipari kapitányok”) nem ré-
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szeiben, hanem egészében vált egy „racionális redisztribúció” hordozójává, és 
ezért jut a rendszer a sem terv, sem piac sajátos mechanizmusába. „Miért kell a 
reform? Reformra két értelemben van szükség. Reformra van szükség egyfelől 
azért, mert azok a változások, amelyek eddig történtek a magyar gazdasági mecha
nizmusban, vitathatatlan eredményességük ellenére sem voltakkielégítőek. Nem 
módosították ugyanis eléggé azokat a gazdasági fejlődési tendenciákat, amelyek 
az új külgazdasági körülmények között a növekedés lehetetlenülésével fenyeget
nek. Nem kell megtagadni 1968-at, sőt 1979-et sem, de meg kell mondani, 
hogy ami történt, az kevés is volt, sokban hibás is volt, és a jövőben alapvetően 
mást kell, és mást is kíván a kormányzat csinálni. A kontinuitás aláhúzása mel
lett a diszkontinuitás deklarálása... teheti csak hitelessé a változtatási szándékot. 
Az új reform, második reform kifejezés ezt teszi világossá — ezért új reformot, 
második reformot kell mondani.”

A reform tartalmaként a következőket mondja ki: ,A  központi állami terve
zésnek-szabályozásnak alapjában véve a makrofolyamatokra (népgazdasági fő 
arányok, összkereslet, külkereskedelmi relációs arányok és egyensúly, árszínvo
nal stb.) kell irányulnia, míg a mikrofolyamatok (ideértve általában az egyes 
iparágak fejlődését is) már a piaci szabályozás hatókörébe esnek. Ilyen állapot 
eléréséhez kettős feladat hárul a jelenleg szükséges reformra. Az egyik oldal: 
megszüntetni az államapparátus és a vállalati vállalkozói kör kapcsolatrendsze
rének azokat a fennmaradt elemeit, amelyek lehetővé teszik és »vonzzák« a 
mikrofolyamatok állami irányítását. A másik oldalon biztosítani kell, hogy a 
mikrofolyamatokra vonatkozó döntéshozatal a bürokratikus kontroll leépítését 
követően piaci kontroll alá kerüljön.”

Végül részletesen kifejti, hogy miért szükséges a vállalati és városi, községi 
tulajdon, hogyan kellene az állami gazdaságirányítást demokratizálni.9

A harmadik anyag a Pénzügykutatási Intézetben, illetve a Pénzügyminiszté
riumban dolgozó fiatal szakértők külön-külön írt, közös összefoglalóval ellátott 
tanulmányai, amelyet a PM KISZ adott ki.10 Az anyag készítése szinte előképe 
a F o rd u la t és r e fo rm n a k  — szőkébb körben. A KISZ-szervezet elhatározta ma
gát a közös állásfoglalásra, felszólította a fiatalokat az írásra, majd a megszüle
tett írásokat megvitattuk, végül összeszerkesztve közreadtuk. Anyagot készített 
Csillag István, Lengyel László, Matolcsy György, Patai Mihály, Réthy Imre, 
Szalai Erzsébet, Kocsis Imre, Polgár Miklós. Az első kötet került megszerkesz
tésre és kiadásra, a másodikra nem kerülhetett sor.11 Az összefoglaló megálla
pítja: „1. A magyar és a kelet-európai szocialista országok súlyosbodó gazdasági 
helyzete, a kialakult gazdasági mechanizmusok és gazdaságpolitikák gyökeres 
belső ellentmondásai, elkerülhetetlenül és halaszthatatlanul szükségessé teszik a 
magyar gazdasági mechanizmus átfogó és radikális reformját. Ennek a reform
nak szükségképpen társadalmi reformokkal kell együttjárnia. Egy ilyen nagy 
horderejű reform nem készíthető el egyik napról a másikra hivatalos bizottsá
gok értekezletein, éppen ezért valamennyi anyag szerzője és vitája azt vallja,
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hogy a reformot hosszabb időn keresztül, tudományos megalapozottsággal és 
széles társadalmi részvétellel kell előkészíteni. 2. A gazdasági mechanizmus és a 
gazdaságpolitika reformjának a piac autonómiájának kiterjesztésére, a plurális 
gazdasági intézményrendszerre és vállalkozásra kell irányulnia. Valamennyi vi
tázó a piac aktív szabályozó szerepének híve, és ellenzi a piac valóságos érték
ítéletét deformáló politikai és gazdasági monopóliumokat. Másrészt, a gazdasági 
mechanizmus és gazdaságpolitika reformja nem valami egyedül üdvözítő, min
den más irányítási és vállalkozási formát eltipró gazdasági rendszer bevezetését 
jelenti, hanem a gazdasági és a társadalmi életben szabadon versenyző reform
alternatívák kereteinek, lehetőségeinek megállapítását. Az intézményesült lehe
tőségekre, a vállalkozási formák bőségére és az ezeket élettel megtöltő társadal
mi mozgalmakra épülhet egy plurális gazdasági modell. Harmadszor, teljes az 
egyetértés abban, hogy a radikális reformnak a gazdasági demokrácia intézmé
nyesült alkotmányos garanciáin kell nyugodnia.”12

Az összefoglaló kitér a reform ellentmondásaira: „A korábbi negatív tapasz
talatok bizonyítják, hogy az etatista módon szervezett párt—állam, állam—párt, 
amely az adminisztratív piac sajátos status quóján belül egyensúlyoz, nem haj
landó önként korlátozni magát, nem tolerál olyan reformot, amely társadalmi 
ellenőrzésre, autonóm mozgalmak és intézmények létrehozására és működteté
sére irányul. így illúzió lenne azt remélni, hogy a reformjavaslatokkal bombá
zott központi apparátusok alapvető és radikális változásokra szánnák el magu
kat komoly társadalmi nyomás nélkül, mivel saját magukat kellene korlátozniuk.

Az eddigi reformok negatív tapasztalata a politikai, társadalmi és gazdasági 
alternatívák hiánya. Nem került sor összefüggő plurális társadalmi, politikai és 
gazdasági alternatívák kidolgozására, illetve felszínre engedésére. Az 1968-as 
reform sajnálatos tanulsága, hogy a hiányzó politikai és társadalmi reform végső 
soron kicsorbítja a reform radikális élét.

A mechanizmusreform gazdaságpolitikai, politikai ellentmondása a káder
alku intézményes rendszerének létezése. A pártszervezetek közvetlenül hathat
nak a gazdaságra személyi döntések útján, és állandósult az a rendszer, hogy 
egyes gazdasági területeket hűbérbirtokként kezelnek. A káderalku azt is jelen
ti, hogy kialakul a személyi összefonódásoknak komplex rendszere, azok a fi
nom egyensúlyok, amelyek alapján létrejönnek az egyes pártszervek bizottságai, 
az irányító apparátusok stb. Az 1968-as reform megrekedésének egyik fontos 
oka a káderalku fennmaradása, hogy az intézményi-szervezeti rendszeren túl 
megmaradt a káderek elosztásának és újraelosztásának a társadalmi nyilvános
ságot nélkülöző formája.” 13

Az egyes anyagok felmérték a gazdaság eltérő modelljeinek (etatista, mene
dzser-szocialista, önigazgató) lehetőségeit, javaslatokat tettek különböző tulaj
donformák bevezetésére, a párt és az állam elválasztására, a párt vezető szerepé
nek ideológiai, mozgalmi szintre állítására. Itt születtek javaslatok akis KGST- 
re, vagyis a kicsiny, fejlettebb KGST-országok szorosabb, piaci jellegű együtt-
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működésének erősítésére, a nem piaci naggyal ellentétben, a KGST-pufferválla- 
lalatra (kereskedőházra), amely(ek) átváltják a naturális mechanizmust piaci 
mechanizmusra a határon belül stb.

E három jellemző tanulmányon kívül említem Tardos Márton két írását eb
ből az időből, amelyek szintén hatással voltak az akkori „reformáramlatra” : 
G o n d o la to k  a  p é n z  s z e r e p é r ő l1* , K ü lg a zd a sá g i a lte rn a tív á k 15.

1981 decembere után meghidegült a légkör a reform körül. A közgazdászok 
fenti írásai nem találkoztak a vezetés megértő jó szándékával, szerzőik idősza
kosan nemkívánatossá váltak a köznyilvánosságban. Az 1982-es tavaszi adósság- 
válság ráerősített a gazdaság operatív irányításának addigi tendenciáira, a kézi 
vezérlés átfogóvá vált. Reformerecske a GEB-ben és annak albizottságaiban ma
radt. 1982 szeptembere és decembere között Sárközy Tamás vezetésével egy 
kis szakértői csapat hozzálátott a tulajdonosi szervezeti rendszer különböző 
formáinak kidolgozásához. Antal László és Tardos Márton feladata volt a hol
ding (vagyonközpont), Bauer Tamás és Lengyel László része az önigazgató vál
lalat, Kopátsy Sándoré a nyugdíjpénztári vagyonközpont koncepcióinak kidol
gozása. Sárközy Tamás igen alapos és szakszerű kérdéslistájára kellett a szerzők
nek tudományos igényű, de operacionalizálható modelleket felépíteniük. Csat
lakozott az írókhoz Soós Károly Attila az önigazgató holdingról írott kitűnő 
anyagával, és Matolcsy György a nagyvállalatokat közvetlenül vagyonközponttá 
átépítő részletes és gyakorlatias javaslatával. Sárközy Tamás előterjesztette a 
„korporativ vállalatirányítás” modelljét, egy olyan vállalatirányítást, amelynek 
vezetésében együtt ül valamennyi érdekelt fél, és együtt dönt. Az összefoglaló
— Sárközy megfogalmazásában — bár kompromisszumokkal, de tartalmazta a 
szerzők szándékait. Megvitatására sor került a párt Konzultatív Testületében
— Havasi Ferenc KB-titkár vezetésével —, és bizonyos mértékig ez vált a későbbi 
kormánybizottság működésének alapanyagává.16 Az 1983 szeptemberében lét
rejövő kormánybizottságok egy gazdasági reform előkészítésébe fogtak, néhány 
hónapos határidővel. Bizottság alakult a kormányzati gazdaságpolitika, a bank- 
rendszer, a tervezés, a vállalati szervezeti rendszer, a bér- és érdekeltségi rend
szer továbbfejlesztésére. A F o rd u la t és r e fo rm  későbbi szerzői közül szinte va
lamennyien tagjai voltak valamelyik bizottságnak, legtöbben a IV. Kormánybi
zottságnak, illetve titkárságának.17

A munkabizottságok által megfogalmazott javaslatokból — mint ismeretes — 
az 1984. áprilisi KB-határozat a szervezeti, méghozzá a vállalati szervezeti rend
szer változtatására összpontosított. A IV. Munkabizottság jelentése a követke
zőkben fogalmazta meg a változtatások céljait: ,JElengedhetetlen, hogy a gazda
ság széles területein egyértelműen és intézményesen különüljön el a gazdálko
dás és a gazdaságirányítás szférája, a tulajdonosi jogok átrendezésével szűnjön 
meg a vállalatok közvetlen függése az államigazgatási szervektől.

A gazdálkodó egységek legyenek a piac önálló, gazdasági döntéseikben füg
getlen szereplői...
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A vállalat üzleti vállalkozás, amely a szükségletek kielégítése révén a piacról 
szerzi jövedelmét, és mint a dolgozók munkaszervezete társadalmi-gazdasági 
egység is.

A vállalat felett rendelkezési jogokat gyakorlók arra vállalkoznak, hogy a ter
melési tényezőket minél hatékonyabban kombinálják, ezáltal a vállalati jövedel
met (vagyont) növeljék. Ez csak akkor bontakozhat ki, ha a vállalat önálló és 
független gazdasági szereplő, és döntéseit az államigazgatás és közvetlen párt
irányítás nem vállalja át.

Bebizonyosodott, hogy az államigazgatási szervezetek nem a piaci vállalko
zásra alkalmasak és ennek megfelelően nem lehetnek az állami tulajdon kellően 
hatékony működtetői. A jövőben, a tulajdonnal való rendelkezést a törvényben 
felhatalmazott vállalati kollektíva, illetve meghatározott módon kiválasztott ál
lami és dolgozói képviselők gyakorolják.

A szervezeti és intézményi rendszer fejlesztése során nagyságrendileg növe
kednie kell a piaci szereplők számának. A vállalatok és szövetkezetek száma nö
vekedni fog; egyrészt az új vállalati formákba való átsorolással egyidejűleg de
centralizálással, másrészt a társulások szerepének növekedésével, a kisvállalko
zások alapításának élénkülésével.”18 A Munkabizottság anyaga nyilvánvalóvá 
tette, hogy a vállalati szervezeti rendszer változtatása nem elegendő, „a gazda
sági mechanizmus más elemeinek is változniuk kell”.

.Jelentősen növelhető az Országgyűlés szerepe a jogalkotásban, az államigaz
gatási szervek irányításában és ellenőrzésében.”19 Javasoltuk, hogy a társadalmi 
tulajdon működtetésére egy országgyűlési Szakértői Tanács jöjjön létre. E tes
tület alá kellene rendelni a vállalatok törvényességi felügyeletét ellátó szerveze
teket.20

Erősödnie kell a Minisztertanács „összkormányzati funkciójának, felelőssé
gének”.

A gazdaságpolitika kialakítása és megvalósítása során „a monetáris és fiskális 
szempontok elkülönülten is megjelennek azáltal, hogy mind az éves terv és költ
ségvetés során, mind pedig az eredmények értékelésekor a pénzügyminiszter és 
az MNB elnöke önállóan tesznek javaslatot, illetve számolnak be az Országgyű
lés előtt.”21

Javasoltuk a kétszintű bankrendszer megteremtését és a költségvetés beavat
kozásának korlátozását a költségvetési eszközök radikális szűkítése révén. „A 
vállalat és szövetkezet figyelme csak akkor irányulhat a piacra, ha a pénzügyi 
szabályozók egységesebbek, kiszámíthatóbbak. A szervezeti és intézményi rend
szer bizalomerősítő garanciája lehet a kormánynak az az ígérete, hogy az adózás 
és a támogatások szabályait hosszabb távon változatlannak, mértékeiben kalku
lálhatnak tartja fenn, miközben a gazdasági feltételek változásai folyamatosan 
kifejezésre jutnak az árak, kamatok, árfolyamok ingadozásaiban.”22 Miután az 
anyag beszél a vállalati vezetés vagyonérdekeltségének megteremtéséről, kifejti: 
,A piaci árrendszer megteremtése létkérdés az önálló szervezetek számára, énéi-
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kül nem működhet hatékonyan és gazdaságosan vállalat, nem tervezhet, alakít
hat ki programokat gazdaságirányító szervezet.”23

Felhívtuk a figyelmet a szociális kérdések szükséges felülvizsgálatára: „szük
séges a szociálpolitika és a szociális ellátás új társadalmi, állami és vállalati szer
vezeti és intézményi rendszerének kialakítása, új munkamegosztás létrehozása” .

Javasolta az anyag az érdekképviseletek és az egyesületek reformját, majd a 
pártirányításra a következő megjegyzést tette: „akkor növekszik a párt elvi irá
nyító szerepe, ha a vállalatokra vagy a gazdaságirányítás egyes szervezeteire tar
tozó konkrét döntést külső szervek veszik á t”.24

Végül, a fő vállalati formák meghatározásánál egy plurális vállalati szervezeti 
rendszer képét vázoltuk. A három fő típus mellett — vállalati tanács irányította 
vállalat, kollektíva vezetése alatt álló vállalat és államigazgatási irányítású válla
lat —, szólunk a leányvállalatok, közös vállalatok, részvénytársaságok, kft-k, 
egyesülések, jogi személyiség nélküli társaságok újraformálásáról.

Az 1984. áprilisi központi bizottsági határozat előkészítésének második sza
kaszában — az összefoglaló véganyag írásakor — világossá vált, hogy az eredeti 
elképzelések csak jelentős kompromisszumokkal valósulnak meg. Sőt, felrém- 
lett az a veszély is, hogy a határozat az ellenkezőjébe fordul, nem a reform fel
éledése, hanem végleges eltemetése következik. Ennek a félelmének adott han
got az a nyolc közgazdász (Antal László, Bauer Tamás, Juhász Pál, Krasznai 
Zoltán, Oblath Gábor, Szalai Erzsébet, Tardos Márton), aki memorandumával a 
Központi Bizottsághoz fordult annak ülése előtt. Miután elemezték a gazdaság 
nehéz helyzetét, felhívták a figyelmet arra, hogy csak egy átfogó reform lehet 
megoldás, amely nem enged az ellentétes politikai törekvéseknek. Az előkészí
tett tervezetet túlságosan kompromisszumosnak, felemásnak tartva, egy határo
zottabb arcélű program megfogalmazását igényelte a pártvezetéstől.

A messze jövendő politikatudományának alapos elemzésére vár annak feltá
rása, hogy az 1984. áprilisi párthatározat a kezdet vége vagy a vég kezdete volt-e. 
Vajon egy nekilendülő újabb reformot állított-e meg az ellentétes érdekeltségű, 
recentralizációs indítékú tábor, így a biztató kezdet süllyedt először kompro
misszumba, majd a végrehajtás során kudarcba? Vagy az 1978-tól reformirány
ba húzók végét jelentette, bizonyítva gyengeségüket?25 Annyi bizonyos, hogy 
1984 második felében már teljesen lekerülnek napirendről a korábbi piaci re
former javaslatok és elemzések. Helyükbe a talponmaradás, az egyensúlyi hely
zet javulásának győzelmes ünneplése, a gazdasági növekedés dinamizálása, az 
antiinflációs harc gazdaságpolitikai pontjai kerültek. A mechanizmusnak az áp
rilisi határozatban meghatározott változási menete lelassult, háttérbe szorult. 
A decentralizálás — főként az alulról jövő vállalati kezdeményezés — elfojtásra 
került. A későbbi választások negatívan igazolták az 1984. második félévi párt- 
és szakszervezeti „előkészületeket”. Az áprilisban még halványan remélt társa
dalmi-politikai reform a kongresszus előkészítésekor szóba se jöhetett.
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Megismerve a kongresszusi irányelveket, a közgazdászok ismét egy egységes 
fellépést terveztek. Olyan tanulmányt kívántak elkészíteni, amelyben átfogóan 
elemzik a gazdaság és társadalom kialakult helyzetét, és javaslatot tesznek egy 
társadalmi-gazdasági reformra. A tanulmány elkészítésébe szerették volna be
vonni a közgazdászokon kívül a szociológusok, politológusok, történészek kü
lönböző köreit is. Végül a nagy nekibuzdulásból mindössze két tanulmány szü
letett. Az egyik Bauer Tamásé26, amelyet el is küldött a kongresszushoz, a má
sik Gombár Csabáé és Lengyel Lászlóé.27

A kongresszusi jelentés és vita, majd a XIII. kongresszus határozatai arra mu
tattak, hogy a politikai és gazdasági prioritások a korábbiakhoz képest máshová 
kerültek. A gazdaságpolitikában a visszafogás helyét a dinamikus növekedés kí
sérlete foglalta el, előre került az antiinflációs harc és a teljes foglalkoztatás 
fenntartása, illetve az életszínvonal szinten tartásának igénye. A szerkezetát
alakítás, és különösen az ehhez vezető mechanizmus és gazdaságpolitikai re
form háttérbe szorult. Politikai szempontból meghatározóvá vált az a kongresz- 
szusi feltételezés, hogy a gazdaság túl van súlyos helyzetén, kikerült az alagút
ból. Később ez ilyen megfogalmazásban került a F o rd u la t é s  re fo rm  második 
változatába: „1984 második felében a kormányzat elfogadta ezt a látszatot (a 
látszategyensúlyt), és döntéseivel azt bizonyította, hogy nem látja a gazdasági 
szerkezet átalakítatlanságának veszélyeit. Nagyszámú , egymásnak is ellentmon
dó prioritás került megfogalmazásra (a növekedés dinamizálása, az antiinflációs 
politika, az életszínvonal emelése, a teljes foglalkoztatás fenntartása, a külgaz
dasági egyensúly). A gazdaságpolitika növekedéssel vélte megoldhatónak a szer
kezeti válságot. Magára a dinamizálásra nem is került sor, elegendő volt azon
ban e politika meghirdetése ahhoz, hogy a vállalatok és az irányítók viselkedése, 
várakozása megváltozzék. Megnőtt az erőforrások iránti kereslet (import, beru
házások), kiáramlottak a jövedelmek, de a változatlan szerkezetben ez nem di
namikus növekedéshez, hanem gyors eladósodáshoz vezetett.”28

1985 júniusában a közgazdászok egy csoportja is — Antal László, Bauer Ta
más, Laki Mihály, Lengyel László, Szalai Erzsébet és Tardos Márton — részt 
vett az értelmiség monori találkozóján. E találkozó jelentősége — többek közt 
-  abban áll, hogy első ízben találkozhatott egymással és folytathatott vitát egy 
népi-nemzeti írói kör, egy jogvédő demokrata urbánus filozófus, politikus cso
port, végül a reformokat hirdető közgazdászok néhány képviselője. A tanácsko
záson külön foglalkoztak a gazdasági helyzettel és a lehetőségekkel Bauer írás
beli előterjesztése és Laki opponensi véleménye alapján. A felszólaló közgazdá
szok egyöntetűen szóvá tették a gazdaságpolitika hibás vonalát, és hitet tettek 
egy piaci irányú, demokratikus, politikai és gazdasági reform mellett.29

A gazdasági szempontból súlyosnak bizonyuló 1985-ös év igazolta, hogy a 
közgazdászok joggal beszélnek szerkezeti válságról. Szavaiknak azonban nem 
volt semmilyen foganatja.
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Hogyan íródott a Fordulat és reform első' változata?

1986. április 10-én este 7-kor a Műszaki Egyetem Münnich Kollégiumában 
hárman tartottunk előadást: Antal, Tardos, Lengyel. Az előadáson a magyar 
gazdaság helyzetéről eltérő véleményt fejtettünk ki. Antal szerint a válság már 
megjött, a gazdaság súlyos visszaesés előtt áll, kockáztatjuk a fizetőképesség el
vesztését. A dinamizálási akció kudarcba fulladt, az 1985-ös év nem kakukk
tojás év volt, hanem a jövőnket mutató és meghatározó év. Azonnali váltást sür
getett, kongó, fáradt, szomorú hangon.

Tardos szerint mindez túlzás. Válságról szó sincs, a gazdaság persze rossz 
helyzetben van, de nem sokkal rosszabb a helyzet, mint volt mindvégig a nyolc
vanas években. Lépegetünk, megyegetünk. Nem látott még esélyt egy komo
lyabb törésre.

Végül, én azt fejtegettem, hogy a válság valóban bekövetkezhet, de még nem 
ennyire közeli. Még vannak tartalékok a kormányzat kezében. Nem egy törés
szerű, hanem egy pangásos válság felé tartunk.30

Az előadást követően Antallal beszélgetve arra jutottunk, hogy meg kellene 
írnunk, kettőnknek, a részben egyező, részben eltérő álláspontunkat a helyzet
ről és a lehetséges kiutakról. Nem gondoltunk többre, mint egy cikkre. Már a 
formáját is megterveztük, sőt helyét a F ig y e lő ben. De beszélgetésünkben az is 
felmerült, hogy ismét megpróbálkozunk egy közösségi anyag létrehozásával, 
ami mindeddig kudarcot vallott. Világos volt előttünk, hogy a kormányzatnak 
való súgás, a bizottságosdik nem járhatók többé.

Május 7-én Nyers Rezső jö tt az Intézetbe előadni. Előadása előtt Antal még 
a folyosón azt kérdezte tőle: „Hogyan látja a helyzetet?” Válasz: ,Szerintem 
komoly bajok vannak.” Antal: ,,Ez már válság.” Nyers: „Nem tudom, hogy vál
ság-e, de biztosan nagyon súlyos a helyzet.” A ntal:,Nyers elvtárs támogatná-e, 
ha egy kis csapat megírná a helyzet elemzését és reformokra tenne javaslatot?” 
Nyers: ,,Nagy szükség lenne egy ilyen anyagra, maguknak ezt feltétlenül meg 
kellene csinálni. Teljes mértékben támogatom.” A párbeszéd után, Nyers Rezső 
a nyilvános előadásban is kifejtette, hogy a kögazdasági szakértőknek, méghoz
zá az itt ülőknek, egy helyzetelemzést és egy reformcsomagot kellene közread
niuk.

Ugyanezen a héten érkezett meg az a kínai küldöttség, amelyet a Közgazda- 
sági Intézet és a Pénzügykutatási Intézet közösen hívott meg. A kínai Reform- 
bizottság vezetője és a Reformintézet, valamint a Központi Bizottság munka
társai voltak a népes küldöttségben. Szinte valamennyien fiatalok. Valamennyi
ünket komolyan befolyásolt, hogy mennyire felkészülten foglalkoztak a magyar 
problémákkal, mennyire komolyan vették a reformok különböző kérdéseit. 
Szembesültünk egy kihívással: egy óriási birodalomban évek alatt megfordítot
ták a gazdasági folyamatokat reformok révén. Sokkal rosszabb induló helyzet
ből messzire, bizonyos kérdésekben messzebbre jutottak. A kínai küldöttséggel
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jártam Pozsgay Imrénél, a Hazafias Népfront főtitkáránál. Antallal való előze
tes megbeszélés után, felvetettem Pozsgaynak a lehetőséget: hajlandó lenne-e 
támogatni, védőszárnyai alá venni egy olyan anyagot, illetve szakértői csopor
tot, amely a gazdaság állapotáról és a reformokról ad átfogó képet. Azonnal 
igennel válaszolt. Május 27-én a főtitkár találkozott a szakértők egy csoportjá
val (Antal, Bihari Mihály, Lengyel, Matolcsy, Tardos). Itt megegyeztünk abban, 
hogy a létrejövő HNF Társadalompolitikai Tanács keretében fogjuk létrehozni 
az anyagot.31 Vállaltuk, hogy elkészülünk vele a Központi Bizottság azon ülése 
előtt, amely ugyancsak a gazdasági helyzettel kívánt foglalkozni. A KB-ülés idő
pontja nem volt ismert, annyit lehetett tudni, hogy vagy augusztusban, vagy 
szeptemberben kerül rá sor. Ennek megfelelően gyors és hatékony munkát kel
lett végeznünk.

A találkozó érdemi részéhez tartozik, hogy vita tört ki a válság értelmezése 
körül. Antal megismételte, hogy a közeljövőben már komoly válsággal fogunk 
szembenézni, az életszínvonal visszafogása egy reformprogram szükségszerű 
része kell hogy legyen, ezt őszintén meg kell vallani. Nyíltan ki kell jelenteni, 
hogy csak az erőteljes pénzügyi visszafogás segíthet, ahol nincs lehetőség az 
életszínvonal megőrzésére sem, nemhogy növelésére. Tardos szerint a válság 
túlzás, az életszínvonal visszafogása nem elengedhetetlen, mert még lehet más
honnan is forrásokat szerezni. Másrészt, nem szükséges az amúgy sem népszerű 
reformprogramot eleve azzal lejáratni, hogy az életszínvonal visszafogását, csök
kentését tűzzük a zászlóra. Lengyel és Matolcsy azt állította, hogy a válság való
ban bekövetkezhet, de az életszínvonal visszafogása mellett hangsúlyozni kell, 
hogy a nagyberuházások — elsősorban Bős-Nagymaros, Jamburg-Tengiz — le
állítása, illetve visszaszorítása lehetőséget teremthet, hogy kevésbé kell vissza
ejteni az életszínvonalat. A vitázó Antal azzal vágott vissza, hogy nem azért kell 
visszafogni az életszínvonalat, mert ez a kedvtelésünk, hanem mert enélkül 
nincs konszolidáció. Ha ezt nem valljuk be, az egész program őszintétlen lesz, 
Churchill „vért és könnyeket” ígért, de hosszabb távon a háború megnyerését. 
Nekünk is ez a dolgunk, nem a népszerűség kergetése. A nagyberuházásokból 
ugyan valóban ki kellene vonulni, de ne legyenek illúzióink, hogy ez rövid tá
von komoly megtakarításokkal járna és segítene fizetési gondjainkon. Nekünk 
olyan programot kell írni, amelyik nemcsak általános reformokat akar, hanem 
rövid távú konszolidációt is biztosíthat.

Megbeszélésünkről visszatérve Matolcsy György fiatal barátaihoz fordult a 
PM apparátusában, hogy vegyenek részt egy tanulmány elkészítésében. Működ
jenek közre akár a HNF anyagában, akár készítsenek ilyen tanulmányt a pénz
ügyminiszternek. Az áprilisi időszakban ugyanis Hetényi István többeket fel
kért arra, hogy fejtsék ki álláspontjukat a helyzetről és a kiútról.Erre a felkérés
re már több anyag is született (például Antal-Bokros—Surányi a konszolidáció
ról, Draskovits Tibor a szervezeti és intézményi rendszerről stb.). Végül abban 
maradtunk, hogy egységes anyagot fogunk írni a Hazafias Népfront Társadalom-
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politikai Tanácsa részére. Ez az anyag nyilvános lesz, tehát nem egyik vagy má
sik szervezetnek készül, hanem lehetőség szerint minden társadalmi csoportnak, 
amelyik csak megközelíthető. Hozzájuthat bárki, aki érdeklődést tanúsít iránta, 
és átadjuk mindazoknak a párt-, állami- és érdekképviseleti szervezeteknek és 
vezetőknek,amelyeknek,akiknek e program érdekes lehet.

A F o rd u la t és re fo rm  munkamódszere a következő volt. Valamennyi vállal
kozó résztvevő néhány oldalon leírta, hogy hogyan látja a helyzetet, mit tekint 
a gazdasági nehézségek fő okának, és mit kellene tenni. Ennek a megoldásnak 
az az előnye, hogy nincs egy előre elkészített vázlat vagy terv, amelyet tekin
téllyel, érvekkel a többi résztvevővel a vázlat készítője vagy a készítők egy cso
portja elfogadtat, hanem mindenki, feltételek nélkül átgondolhatja mondani
valóját. Ez egyszerre jelenti az egyenrangú közreműködést, és olyan témák fel
vetődését, amelyek nem vagy alig kerültek volna elő. A benyújtott „röpiratok” 
vitára kerültek. E vita eredményeként eldöntöttük, hogy az anyagnak szólnia 
kell a gazdaság és részben a társadalom állapotáról, az állapotot kiváltó okokról, 
tartalmaznia kell egy rövid távú konszolidációs programot, egy átfogó gazdasági 
reformcsomagot, végül egy társadalmi-politikai feltételeket leíró reformtervet. 
Meghatároztuk, hogy milyen részanyagokra lesz szükség az egyes anyagrészek
ben. Például a helyzetelemzésben ki kell térni a társadalom gazdasági közérzeté
re, kell adni egy adósságelemzést, hogy két szélső végletet mondjak. Nagyon rö
vid határidőkkel kértük a részanyagokat. Ha tetszik, kész vagy félkész anyagok
ból dolgoztunk.

A részanyagok elkészültek másfél-két hónap alatt. (Vegyük figyelembe, 
hogy nyár volt, amikor alig-alig lehet valakit íróasztalánál találni.) A részanya
gokból kellett a négy szerkesztőnek véganyagot írnia. Csillag István a helyzet- 
elemzést, Antal László a rövid távú konszolidációs programot, Matolcsy György 
a hosszú távú reformokat, Lengyel László a társadalmi-politikai reformok és a 
gazdasági mechanizmus összefüggését. Melyek voltak a leglényegesebb vitapon
tok egymás között az első menetben? A tartalmi vitákban három kérdés körül 
voltak összecsapások. Az első a gazdasági válság mélységének és kimenetének 
megítélése. Ebben az egyik álláspont — elsősorban Antalé — az azonnali törést, 
illetve annak lehetőségét hangsúlyozta. Ezzel szemben Csillag a „poriadás” szó
val fejezte ki képletesen a magyar gazdaság és gazdaságirányítás helyzetét. De 
itt nemcsak abban volt vita, hogy egy Jengyei típusú” válság következhet-e be 
(ahol az ember lépked lefelé a lépcsőn, és egyszerre nincs lépcső, csak a szaka
dék), vagy egy Jugoszláv típusú” (ahol a gazdaság állandó kis konfliktusokon 
keresztül szétzilálódik, tragikus patthelyzet alakul ki), hanem abban is, hogy 
mennyi idő van hátra addig, amíg még lehet valamit gazdaságilag tenni. Az 
egyik fél ezt nagyon rövidre szabta, az ellentétes álláspont még legalább másfél
két évben számolt (tehát 1986 őszén Antal fél év—egy év feltételezésével állt 
szemben a többiek másfél—két év hite). Ez a kifutási idő természetesen nem az 
anyag szerzőinek tevékenységi lehetőségeire, hanem a kormányzati beavatkozá-
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sokra vonatkozott. A vitából érthetően következett, hogy Antal a részletes kon
szolidációs program kidolgozását tartotta elsőrendű fontosságúnak, miközben 
elismerte, hogy e konszolidáció nem valósítható meg átfogó politikai és gazda
sági reform nélkül. A konszolidációs program szerves része a reformnak, de a 
reform sem lehet meg a konkrét konszolidációs intézkedések nélkül.

A második vita éppen arról folyt, hogy ilyen beszorított helyzetben célsze- 
rű-fe a gazdasági egyenlőség és függetlenség értékei mellett a politikai demokrá
cia kellemetlen kérdéseit is feszegetni vagy sem. Az érvek kétfelé vágtak. Egy
részt szabad-e a konszolidációt, illetve a gazdasági reformot a politikai reform
mal veszélyeztetni? Nem fog-e elrémülni az egyébként reformpárti vezetők cso
portja a radikálisabb politikai elképzelésektől? Megéri-e ez a kockázat? E hagyo
mányosnak nevezhető érvelést kiegészítette egy sokkal fontosabb gondolat. Va
jon nem éppen diktatórikus eszközök alkalmazásával kell kikényszeríteni a gaz
dálkodó alanyok ésszerű gazdálkodását? Nem bizonyítják-e a délkelet-ázsiai 
vagy a török katonai diktatúrák életképességüket gazdasági téren? Nem azóta 
működőképes-e a török gazdaság, mióta Evren tábornok rendfenntartói fegyel
mezték a konfliktusos gazdasági és politikai erőket? Végül, nem félelmetes, 
hogy akkor kezdünk demokráciát, érdekképviseletet csinálni, amikor éppenség
gel megregulázni kéne a vállalkozó kisebbség és az ország jövője érdekében a 
bérmunkás- és apparátustudatú és viselkedésű, az országot a múltba hajtó több
séget? Lehet-e a vállalkozók diktatúrája nélkül igazi szerkezetátalakítást ki
kényszeríteni?

Különböző színben, különböző megfogalmazásban e kérdéseket vetette fel 
Kopátsy Sándor, Bokros Lajos, Antal László. Kemény és fontos kérdések. Ko- 
pátsy véleménye meg is jelent a Valóság 1986. 12. számában. Bokros egy vitán 
válaszolta partnereinek, hogy nem a nép, a társadalom az, amelyik változásokat 
kikényszeríthet, hanem a nemzetközi pénzügyi intézmények, vagy marad Evren 
tábornok, magyar módra. Önérték-e a demokrácia? Kell-e ezt az önértéket anya
gunknak hordoznia vagy csak arról beszéljünk, hogy mit kíván a gazdaság a po
litikától? A „hatékony diktatúra” elleni érv abban állt, hogy itt a reálszocialista 
országokban elképzelhetetlen a politikai diktatúra és a versengő piac hatékony 
összekapcsolása (valószínűleg hosszabb távon a fejlődő országokban sem), mert 
a politika minden ízében részes a gazdaságban, de a gazdaság is ökonomizálta a 
politikát. Nem lennénk részei úgy a világpiacnak, mint a példabeli országok. 
Ezért elérhetjük a politikai diktatúrát, de nem a hatékony gazdaságot. Másrészt, 
a magyar gazdaságban éppen a fogyasztói és részben a vállalkozói alapokra he
lyezkedő piaci jellegű második gazdaság ju to tt el politikai, gazdaságpolitikai 
korlátáihoz. Ha a második gazdaságot bővíteni akarjuk, kénytelenek leszünk 
politikai biztosítékokat keresni. De nagyon jogos Antal és mások kérdése,hogy 
egy kisebbségi vállalkozói társadalomban nem inkább a kormány erősítése-e a 
cél — főleg gazdasági katasztrófa idején —, mint a különböző érdekcsoportok 
formába öntése, amelyből csak a konfliktusok rossz megoldása várható (vagy
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nyflt összecsapás a megszerveződő erős érdekcsoportok és a kormány között, 
vagy olyan burkolt konfliktus, amely lehetetlenné teszi a változásokat az érdek- 
csoportok ellenállása miatt). Itt természetesen egy reformer kormány erőteljes 
és következetes politikai programjáról és annak végrehajtásáról van szó, egy 
olyan kormányéról, amelyik leszámolt a korábbi gazdaságpolitika illúzióival, 
kritikát gyakorolt a múlt felett, és szembe mert nézni a válság kihívásaival.

Szalai Erzsébet viszont a demokrácia mint önérték mellett érvelt. , .Amiben 
kellően végig nem vitatott nézetkülönbség van, az ma már nem a társadalmi 
részvétel jellegének kérdése. Egyik álláspont szerint a felülről indított és első
sorban a létező intézmények érdekviszonyainak átrendezésére irányuló reform 
számára különféle eszközökkel meg kell nyerni a társadalom széles rétegeit, 
mert ellenkező esetben nem fogja elviselni a reformmal is járó, legalábbis átme
neti életszínvonal-csökkenést. A másik álláspont abból indul ki, hogy a piaci vi
szonyok, ezen belül a magántulajdon kiterjedésének határait csak valóságos, az 
érdekek egyeztetésén alapuló konszenzus húzhatja meg, ezért a társadalom aktív 
részvétele nélkül a reform fő célkitűzései igazán egzakt módon és konzisztens 
rendszerként ki sem alakíthatóak. Az elsődleges feladatot ebből következően 
az alulról induló kezdeményezés, a társadalmi aktivitás feltételeinek, intézmé
nyeinek létrehozása jelenti, mert ezek nélkül a létező intézmények érdekviszo
nyainak átrendezésére irányuló változtatások jórészt formálisak, látszólagosak 
maradnak.”32

Végül az a közösségi döntés született, hogy a tanulmánynak tartalmaznia 
kell egy fejezetet a társadalmi-politikai reformfeltételekre vonatkozóan, és eb
ben a fejezetben ki kell fejeződnie annak, hogy a gazdaság átalakítása egy felül
ről elindított politikai intézményi reformmal és egy alulról jövő intézményes 
kezdeményezéssel teljes. De csak azokról a feltételekről szól majd e fejezet, 
amelyek a gazdaság „politikai igényeit” jelentik, s nem beszél egy általános, 
minden területre kiterjedő demokratikus reformról részleteiben, illetékességünk 
híján.

A harmadik vitakérdés kapcsolódik az előzőekhez: kinek írunk? A pártveze
tésnek, a kormánynak, egy belső bizottságnak egy belső anyagot vagy a széles 
közvéleménynek? Abban maradtunk, hogy amennyire lehetőségeink engedik, a 
társadalomnak szóló nyílt anyagot írunk,amely természetesen a pártvezetésnek, 
a kormánynak is szól mint a társadalom részének. Nagyon nehéz egy ilyen foga
dalmat és konszenzust körülményeink között megtartani. Nem véletlen, hogy 
állandó ingadozás is volt aközött, hogy egy titkosan kezelt anyagot sürgősen át
adunk a kormányzatnak, vagy elemzésünket megpróbáljuk valamennyi lehetsé
ges csatornán nyilvánosságra juttatni.

A nyilvánosság egyik formája a részanyagok nyűt szakmai megvitatása. Ilyen 
vitákra Tardos Márton segítségével a Közgazdaságtudományi Intézetben került 
sor. 1986 őszén több szakmai vitára is sor került itt, az írásos részanyagok fe
lett. A viták itt érthetően más szakmai területekre is kitértek és élesedtek. A leg-
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döntőbb a gazdasági válság kérdése volt. Az anyag szerzői kifelé egyöntetűen 
képviselték, hogy súlyos válságnak nézünk elébe, a velük vitázók — elsősorban 
Tardos, Nagy Tamás, Révész Gábor, Nagy András -  hitetlenkedtek ezzel kap
csolatban. Túlzásnak vélték az eladósodás lavinaszerű felgyorsulásáról vallott 
nézeteinket. Éles bírálat érte a monetáris restrikciónak „csodaszerként” való 
bemutatását, folyamatos csatározás folyt magának a monetáris szabályozásnak 
és restrikciónak az értelmezéséről. Szabad-e, lehet-e olyan szűk pénzpolitikát 
csinálni, amely azonnali tömeges vállalati csődökhöz vezet? Egyáltalán megcsi- 
nálható-e ez technikai értelemben? Elfogadható-e súlyosabb társadalmi konflik
tusok nélkül, illetve hogyan kell vállalni a konfliktusokat?

A vitázók részletesen szóltak a tulajdon megoldatlan problémájáról. Nagy 
Tamás kritikusan kifejtette — írásban és szóban —, hogy az egész tanulmány 
kulcskérdése mechanizmusszempontból a tulajdon, a tulajdonosi szervezetek 
kérdése, de csak egyoldalú válaszok találhatók az anyagban. A tanulmány 
ugyanis átfogóan a részvénytársasági, illetve társulásos tulajdonforma beveze
tését javasolta az állami vállalatok körében. Jogos ellenvélemény volt, hogy sza
bad-e két évvel a vállalati tanácsok bevezetése után ezekkel ellentétes tulajdoni 
megoldást javasolni, és ha igen, hogyan egyeztethető össze a vállalati tanácsi 
irányítás a részvénytársaságival.

A szervezeti kérdések legvitatottabb pontja a nagyvállalati decentralizálás 
volt. Matolcsy György és Voszka Éva egy átfogó decentralizáláshoz ragaszkod
tak, mondván, amíg fennmaradnak a monopolizált nagyvállalatok, addig sem
miféle eredményt nem lehet várni a monetáris restrikciótól, a piaci szereplők 
versenyétől stb. A reform kulcskérdésének tekintették a nagyvállalati decentra
lizációt, akár Antal, Bokros, Surányi a monetáris szabályozás megteremtését, a 
monetáris restrikción keresztüli konszolidációt. Ez az a pont, ahonnan végre el
mozdítható a mechanizmus piaci irányba, mert önálló és független gazdasági 
szereplők jönnének létre a piacon, illetve önálló és független szereplők „csinál
nának” piacot. Ennek vetette ellen Bauer Tamás, Tardos Márton és mások, 
hogy egy ilyen mesterséges, központi decentralizálás olyan kemény operatív be
avatkozás a vállalatok életébe — többek között a vállalati tanácsi vállalatok je
lentős részét vissza kellene minősíteni államigazgatási irányítású vállalatokká, 
hogy az államnak joga legyen decentralizálni —, amely több kárt okozhat, mint 
hasznot. A kampány elvonja a figyelmet, szétzilálja a gazdálkodást, meghazud
tolja a kormányt, amely 1984 áprilisában lemondott a vállalatok államigazga
tási közvetlen befolyásolásáról. Kopátsy Sándor szerint egy ilyen kampány azért 
is értelmetlen, mert a kormányzat nem lesz képes eldönteni, hogyan vágja szét 
piaci alapon a vállalatokat. Erre csak a piac képes, hagyni kell a piac eszközeit 
működni, akkor a nagyvállalatok közül az alkalmatlanok maguktól is szétmen
nek. Végül a tanulmány Csillag István, Lengyel László, Szalai Erzsébet .köztes” 
álláspontját fogadta el. Eszerint decentralizálást kell végrehajtani azoknál a vál
lalatoknál, ahol a monopolellenes szabályozás ezt megköveteli, és a csődeljárás-
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ba került nagyoknál. Feltételezésünk szerint a kemény pénzpolitika által kivál
tott csődök és az aktív monopolellenes kormányzati fellépés hatékony decent
ralizáláshoz vezethetnek, anélkül, hogy kampányjellege lenne.

Vita folyt a KGST mechanizmusának értékeléséről, Magyarország és a KGST 
viszonyáról. A tanulmánynak 1986. őszi menetében az volt az álláspontja, hogy 
egyenrangú piacok vannak, ezen belül a szocialista országok közül kapcsolatot 
kell keresni a már „reformált” országokkal (Lengyelország, Jugoszlávia, Kína), 
illetve politikai eszközökkel is segíteni kell Magyarország és a közép-kelet-euró- 
pai régió országainak kapcsolatait. A KGST-t piaci mechanizmusok irányába 
vezető programokkal kell „bombázni” , de el kell vetni azt az illúziót, hogy 
gyors és jelentős ilyen irányú mozgások lesznek az egyes országokban és magá
ban az integrációban. Az eszközök között olyan kereskedőház jellegű puffer- 
vállalatok létrehozását javasoltuk, amelyek megszűrik a népgazdaság határain a 
nem piaci hatásokat, illetve a vegyesvállalatok megfontolását. Bauer Tamás, Kö
ves András, Tardos Márton és mások figyelmeztetnek arra, hogy a KGST lehe
tőségek optimistábban vannak megfogalmazva a kívánatosnál, és ellentmondás 
van a puffervállalat és a vegyesvállalati forma között.

Kezdettől fogva a legjelentősebb koncepcionális ellentét a KOPINT kis cso
portjának (Lányi Kamilla, Oblath Gábor, Gács János, Schweitzer Iván) felfogá
sával volt. Elképzelésük szerint 1985 után megindult egy pozitív irányú, dina
mizáló változás a vállalatoknál, megkezdődött egy piaci alkalmazkodás. Amikor 
azonban a kormányzat ennek mellékkörülményeit — erőteljes importigény, idő
leges exportvisszaesés, bérkiáramlás, beruházási vásárlóerő növekedés stb. — 
nem bírta elviselni, rátenyerelt újabb restrikciós eszközökkel az éledező vállala
ti kezdeményezésekre, elfojtva azokat. Ezért a gondok a kormányzati restrikció
ból következnek, amelyek azonnal oldódnának, ha a kormányzat „elállna” a 
vállalatok útjából. A F o rd u la t és reform  szerzői viszont arról voltak és vannak 
meggyőződve, hogy a vállalatok alkalmazkodási folyamata nem indult be, hogy 
a kormányzat 1985-ben megfogalmazódó dinamizálási kísérlete,-a szerkezetát
alakítás nélküli jövedelemkiáramlás vezet a súlyos eladósodáshoz. A mellékkö
rülményeket fő körülményeknek véltük, és arra utaltunk, hogy a nagyvállalati 
többszöri „teljesítmény-visszatartás”, durvábban sztrájk juttatott egy bizonyta
lan, törékeny egyensúlyú gazdaságot külső és belső egyensúlytalanságba. (Mind
eközben nem tagadtuk azt a tényt, hogy a kormányzat ellentmondásos, húzd 
meg ereszd meg lépései elálltak a vállalati spontán kibontakozások útját is.)

Hosszú és különálló történet a F o rd u la t és re fo rm  viszonya a szociálpoliti
kai kérdésekhez és a szociálpolitikával foglalkozó szociológusokhoz. Mindvégig 
éreztük, hogy az a társadalmi és gazdasági reform, amelyet javaslunk, csak egy 
alapos szociális feltárással, elemzéssel és programmal együtt vitelezhető ki. A 
tanulmány első változatában már elmondottuk mindezt, és hangsúlyoztuk, 
hogy a szociálpolitikai elemzések elől nem azért térünk ki, mert nem találjuk 
azt szükségesnek, hanem azért, mert egy ilyen program elkészítése a szociológu-
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sokra vár. Természetesen újra meg újra felfrissült az a vád, hogy a tanulmány 
nem törődik a szociális kérdésekkel kellő mértékben. Éppen ezért számtalan al
kalommal hívtuk a szakértő szociológusokat: működjenek közre írásaikkal 
munkánkban vagy írjanak egy külön programot. Hasonlóképpen próbáltuk meg
nyerni a politológusokat az együttműködésre.

1986 október végén alkalmunk volt találkozni a Központi Bizottság gazda
ságpolitikai titkárával. Kis küldöttségünket (Antal László, Lengyel László, Tar- 
dos Márton) a titkár jóindulatú tárgyilagossággal kezelte. Kifejtettük azt az ál
láspontunkat, hogy az ország súlyos gazdasági válság felé tart, ennek a helyzet
nek nem a külföld, nem a lakosság, hanem rövid távon az 1985 óta folytatott 
kormányzati gazdaságpolitika az oka. A válságból való kijutás csak akkor lehet
séges, ha a párt- és állami vezetés őszinte diagnózist készít a helyzetről, és a ra
dikális társadalmi-gazdasági reformok útjára lép. Ez utóbbi csak a társadalom
mal folytatott párbeszéd útján képzelhető el. Készülő tanulmányunk nem valaki 
vagy valami ellen íródik, hanem azért, hogy a szükséges reformokat életre segít
se, támogassa a társadalomban, a pártban, a politikai szervezetekben az átalaku
lást. Az anyagot a HNF Társadalompolitikai Tanácsának teijesztjük be, de át 
kívánjuk adni a párt gazdaságpolitikai irányítóinak is, hogy felhasználhassák a 
Központi Bizottság részére készülő előterjesztéshez.33

Havasi Ferenc nem tűnt meglepettnek a gazdasági helyzetről kialakított véle
ményünk kapcsán, lényegében elfogadta azt. Megköszönte, hogy segíteni kíván
juk munkájukat, és ígérte, hogy tanulmányozni fogják az elkészült tanulmányt. 
Beszélgetésünk inkább akörül forgott, hogy mit lehetne tenni a válságba került 
ágazatokkal s vállalatokkal, hogyan lehetne helyettesíteni kimaradt exportju
kat, pótolni a belső ellátást. Másrészt, a KB titkára annak nyomára szeretett 
volna jönni, hogy valójában miért is következett be a gazdaság romlása, amikor 
a pártvezetés szinte valamennyi reformlépést meglépte. Panaszolta, hogy a ve
zetés kiszolgáltatott a vállalatoknak és a területi pártszervezeteknek. Mindenki 
támogatásért jön, a központ képtelen ellenállni. A KB titkára utalt arra, hogy ő 
már átlátta a kohászat és a szénbányászat egyes részei leépítésének szükségessé
gét, de senki sem tud progresszív ágazatokat mondani neki. Sorra mindegyikről 
kiderül, hogy mégsem progresszívek. Az egyik szakértő ezt mondja, a másik azt, 
így nem lehet politikailag dönteni. Csapatunk megpróbálta meggyőzni, hogy a 
piac eszközeivel kell mérni a szerkezet minőségét, nem kívülről kitalálni, és 
hogy nem a pártvezetés feladata, hogy a termelési szükségleteket feltérképezze 
és a hiányokat megszüntesse. A reformlépések pedig azért nem sikerültek, mert 
részben elkésettek voltak, részben kompromisszumosak és visszafordíthatóak. 
Példaként felhoztuk a vállalatirányítási reform „elhalását”, ahol a vállalatveze
tők választása manipulált volt, a párt és szakszervezeti szervek előre kialakított 
elképzelései által. Másrészt a bankreform, amelynél a kereskedelmi bankok füg
getlensége erősen korlátozott, és fennmaradt a megyei jegybankok rendszere, 
amin keresztül közvetlenül be lehet avatkozni a pénzfolyamatba. Havasi Ferenc
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elismerte érveink egy részét, de mint mondotta, a kompromisszumok szüksége
sek voltak ahhoz, hogy elfogadja a Központi Bizottság a határozatokat: két— 
három év múlva lesznek másmilyen választások és a megyei jegybankok meg
szűnnek. Vagy éppen fordítva — állítottuk mi —, a kompromisszumnak szánt 
elem falja fel a reformelemet.

Havasi Ferenc hangsúlyozta, hogy érzi és tudja a reform szükségességét, be
látja, hogy 1987-re egy jelentősebb reformcsomagot kellene letenni az asztalra. 
Ma mindkét nagyhatalom reformokat vár tőlünk, nem állíthatjuk, hogy a Szov
jetunió akadálya a további reformoknak. Állítása szerint sohasem a Szovjetunió 
szabályozta a mi folyamatainkat, ha akarta se tudta volna, mert ebben a slend- 
rián országban hiába adtak volna ki parancsokat, úgyse hajtotta volna végre sen
ki. Ne higgye senki,hogyha itt kiadna egy parancsot, végrehajtanák. Még a sajtót 
se tudja befolyásolni. Végül megköszönte, hogy megkerestük, kérte, hogy az el
készült anyagot munkatársaival áttanulmányoztathassa. 86-ban már nem lehet 
jelentős lépést tenni, valamikor 87 elején, de inkább a közepén lehetne vissza
térni egy csomagtervre. A csomagban — véleménye szerint — a „nehéz sorsú vál
lalatok” ügyei, a működőtőke bevonása, a vállalati tanácsi tapasztalatok és a 
decentralizálás, a bankrendszer továbbfejlesztése kerülhet összerakásra.

1986. október 30-án és 31-én két napon át vitattuk az elkészült tanulmányt 
a Közgazdaságtudományi Intézetben. Lássuk a vita jegyzeteit” .34 
Révész Gábor (KTI) megjegyezte, hogy az egész programnak az a baja, hogy 
nem vonzó. De nem is lehet vonzó reformot kínálni. Mert Nyugat felé nem tu
dunk nyitni, Kelet felé ellehetetlenült, a belső piac élénkítésére pedig nincsenek 
meg a feltételek.
Laki Mihály (Szövetkezeti Kutatóintézet) szerint a reprivatizálás, az állam visz- 
szaszorítása, a KGST felől Nyugat felé orientálódás és a monetizálás lehet a la
kosság számára vonzó program, de ez biztosan nem kívánatos a kormánynak. 
Ezért nem is lehet egyszerre a lakosság és a kormány részére írni. Mi marad a 
kormánynak? Csökkentheti programunk alapján az életszínvonalat, növelheti 
az inflációt, kiválthatja a munkanélküliséget. Ezért nincs is értelme ilyen prog
ramot megfogalmazni, hanem meg kell várni, amíg a jelenlegi kormányzat bele
bukik a helyzet megoldhatatlanságába, és a következővel kell a reformokról 
egyezkedni. Persze, ha egyáltalán kell egyezkedni.
Tardos Márton viszont azt fejtegette, hogy e program révén megalapozódhat a 
jövendő gazdasági növekedése, ez tehát pozitívumként eladható. És nőni fog a 
szabadság, szélesebbek lesznek a vállalkozási, vállalati lehetőségek.
Bokros Lajos kemény érvelése szerint egyetlen dolgot tudunk ígérni: elkerüljük 
a csődöt. Most ez a legfontosabb.
Ismét Tardos felteszi magának a kérdést: vajon áll-e a reformerek mögött vala
ki? Megválaszolja: mögöttünk nincsenek erők, legfeljebb szimpátiát tudunk ki
váltani.
Nagy András (KTI) azt fogalmazza meg, hogy valószínűleg rosszabb, ha nincs
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csőd, mert akkor igen sokáig lehet stagnálni, rohadni. Mögöttünk egyetlen erő 
állhat, a logika, az érvek ereje.
Lengyel László hozzáteszi, hogy a csőd elhárítása azért döntő, mert a csődhely
zetben már szinte semmit sem lehet tenni. A program nem ígérhet életszínvo
nal-javulást, mert nem szabad becsapnunk se magunkat, se a társadalmat. Nem 
mondhatjuk a válságágazatokban dolgozóknak, hogy jobban fognak járni.
Ferge Zsuzsa elvi ellenvetésekkel élt: 1. El kell dönteni, hogy önszabályozó 
vagy tervszerűen szabályozott piacról van-e szó, melyiket akarjuk; 2. Össze kell 
hangolni a kollektív tulajdont és a magánvállalkozást, a tanulmányban nincs 
tulajdonosi koncepció (öröklés, vagyon stb.); 3. Mit ígérhet a reform? Mi a na
gyobb szabadság tartalma? Több vállalkozás? Nagyobb beleszólás és részvétel? 
4. Az anyag összekeveri a szociálpolitikát a szegénypolitikával, amelyek nem 
azonosak. Nekünk szociálpolitikára van szükségünk.
Asztalos László (PKI) rögtön válaszolt is. Önszabályozó piacot szeretnénk, ami 
azt jelenti, hogy van piac és van szabályozott államigazgatás. A szociálpolitiká
hoz felül kell vizsgálni a lakossági adórendszert, a lakásfinanszírozás jelenlegi 
tarthatatlan rendszerét, a nyugdíjbiztosítás állapotát, a szociálpolitika pénzügyi 
intézményrendszerét. Honnan, hová megy a pénz. Asztalos javasolta egy köz
ponti ár- és versenyszabályozás felvételét az anyagba, éppen a piac védelmében. 
Majd felvetette, hogy nem biztos a jövedelmek konverziója Jamburgból és Bős- 
Nagymarosból más ágazatokba.
Nagy Tamás (KTI): Mondjuk ki, hogy szocialista piacgazdálkodást akarunk. 68 
a tervszerű és önszabályozó piac kombinációjáról beszélt, számos homályos 
megfogalmazással. Jó lenne leírni, hogy mit várunk a tervszerűségtől és a makro- 
ökonómiai szabályozástól. A legtöbb baj az anyagban a tulajdon koncepciójával 
van. A részvénytársaság mellett egy korlátozott körben lehet csak kiállni mint 
társulásos tulajdon mellett (ha vállalatok alapítanak vagy bankok, vagyonköz- 
pontok, vagy külföldi tőke). De mit csinálunk a jelenlegi vállalatokkal, az „el
sődleges” tulajdonnal, kié lesz a részvény, ki lesz a részvényese a mai vállalatok
nak. Konkrét tulajdonosok kellenek -  bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak - ,  
ezek viszont hiányoznak. A vállalati tanács nem alkalmas a vagyongyarapítási 
érdekek képviseletére, mert csak a személyi jövedelmek bővítésében érdekelt. 
Ezért kellett volna a VT-be külső szakembereket bevinni, ahogy az előkészüle
tek során javasolta.

Mindenesetre meg kell válaszolni a kérdést, hogy mi lesz ott, ahol nem tu
dunk részvénytársaságot csinálni. Végezetül azt firtatta, hogy az egyes nagybe
ruházásokból történő visszavonulás mekkora tőkekivonást jelent, tényleg 150 
milliárd forintot, ahogy az anyag első változata írta.
Bokros Lajos válaszában azt mondta, hogy a nagyberuházásokból való kivonu
lás (Bős-Nagymaros, Tengiz) úgy hoz pénzt, hogy a már befektetett tőke elér
téktelenedik ugyan, de a jövőbeni pénz nem áramlik ide. Biztos nincs 150 mil
liárd, de legalább nem fog tovább romlani az egyensúly, nulla lesz mínusz he
lyett.
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Lengyel László összefoglalta a vitapontokat:
1. milyen helyzetben vagyunk most: a) egy súlyos visszaeséssel járó válság

ban; b) egy elhúzódó stagnáló recesszióban; c) még nincs válság, csak lehetséges, 
hogy kialakul a körülmények hatására.

2. mit ígér a reform: lehetséges megegyezés a következő pontokban: a) csak 
a reformmal lehet elkerülni a csődöt; b) lesznek áldozatok, de a reform nem
csak a lakosságra hárítja a válság terheit; c) a reform nem egyenlő az életszínvo
nal növelésével, megtartásával, hanem egy jövőbeli növekedés megalapozásával; 
d) több lesz a szabadság (beleszólás, részvétel, nyilvánosság, kezdeményezés).

3. álláspontunk a KGST-vei kapcsolatban: a) a KGST piacosítása csak áb
ránd, valójában romlani fog a pozíciónk a KGST-ben; b) el kell választani egy
mástól a gazdasági és a politikai folyamatokat, ki kell használni, hogy a politika 
következtében ma már nem kell eltitkolni a reformot.

4. tulajdonosi viszonyok: a) az rt. nem lehet generális forma; b) viszony a 
vállalati tanácshoz.

Nem idézem tovább a vitákat. Ilyen és ehhez hasonló vitákat folytattunk a 
későbbiekben nemcsak a Közgazdaságtudományi Intézetben, hanem a Tervhi
vatalban, az Árhivatalban, a Szociológiai Intézetben is. A viták hatására átírtuk 
az anyagot, majd benyújtottuk a Hazafias Népfrontnak. Ugyancsak elküldtük a 
KB gazdaságpolitikai titkárának, hogy még a Központi Bizottság ülése előtt is
merhesse eltérő véleményünket.

A Központi Bizottság ülésén egyetlen mondat hangzott el az anyagról: ,,nem 
a Hazafias Népfront feladata, hogy programot adjon, hanem a párté” . A tanul
mány sorsának első szakasza ezzel lezáródott.

A második forduló és a hatások

1986 végén tanácstalanok voltunk. Folytassuk-e a F o rd u la t és r e fo rm  első 
kiadását vagy tegyünk le róla, hogy bármiféle változást elérhetünk egy üyen ta
nulmány megfogalmazásával? A folytatás mellett döntöttünk. A HNF Társada
lompolitikai Tanácsa vitára tűzte ki az anyagot, és opponensi véleményeket kért 
be hozzá.35 A Tanács jóváhagyta mint alapanyagot a diagnózist és a javaslato
kat, de több ponton átírást és kiegészítést javasolt. Három területen folyt a leg
hevesebb vita: 1. a szociálpolitika reformjának kidolgozatlansága, 2. a tulajdo
nosi kérdések, 3. a politikai reform belső összefüggései.36

Újra munkához láttunk. Határidőnek május végét tűztük ki magunknak.
A F o rd u la t és r e fo rm  ekkor kezdte meg útját a szélesebb ismertség felé. 

Megvitattuk a tanulmányt néhány vállalatnál. Szerettük volna, ha a F o rd u la t és 
r e fo rm  tartalmazza azokat a véleményeket is, amelyek nem a mi közgazdász 
körünkhöz állnak közel.
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Majd röviden hírt adott a Fordulat és Reform létezéséről a brit The E c o 
n o m i s t31 Februárban sorra jelentek meg híradások a F o rd u la t é s  re fo rm ró l,  
amelyek közül kiemelkedik az olasz L ’U nita  cikke.38

Március közepén váratlan fordulat állt be a kormányzati magatartásban. Fel
szólították a szerzőket arra, hogy készítsenek március végére egy olyan anyagot, 
amely kellően rövid, ugyanakkor szakszerű, hogy az MSZMP KB mellett műkö
dő Közgazdasági Munkaközösség megtárgyalhassa. Vita után a teljesítés mellett 
határoztunk, ami feszített munkát jelentett. Antal, Bokros, Herczog, Lengyel, 
Polgár, Matolcsy, Voszka, Várhegyi, Bukva, Gulácsy stb. folyamatosan dolgoz
tak az átíráson. A mellékleteket Matolcsy György (a helyzetről), Lengyel László 
(a politikai és a gazdasági reformok összefüggéseiről, a bevezetés menetrendjé
ről), Bukva Anna és Gulácsy Gábor (az infrastruktúráról), húsz tömegkommu
nikációval foglalkozó szakember (a nyilvánosság reformjáról) írta, illetve szer
kesztette.

Mi változott az anyagban? Bokros Lajos előterjesztésére részletes elemzésre 
került a gazdaságpolitika alternatíváinak felvázolása. Összefoglalásra kerültek a 
gazdasági reform elvei. Részben megváltozott az anyag az adórendszer szem
pontjából (erőteljesebb hangsúlyt kapott a korábbiakhoz képest a bevezetés, 
bár állandóan hangoztatva, hogy csak a többi reformlépéssel együtt van értel
me). A külgazdasági kapcsolatok vonatkozásában jelentősen eltér az első anyag 
a másodiktól. Az első anyagban a megfogalmazók (Lengyel, Matolcsy) három 
szintű gazdaságpolitikai magatartást javasoltak: a) szoros együttműködés mind
azon államokkal, amelyek már elléptek a kötött tervutasítástól (Kína, Jugoszlá
via, Lengyelország), és a szovjet nyitás támogatása; b) közvetlen regionális 
együttműködés a szomszédokkal; c) a nyugati és a keleti piac egyenlősítése. A 
szakértők (Köves András, Bauer Tamás, Tardos Márton stb.) hatására feladtuk 
ezt az álláspontot, és egy sokkal óvatosabb megfogalmazást adtunk.

Március 30-án a szerzők egy része Kínába utazott. Az itthon maradó Antal 
László sok tekintetben átírta az anyagot és úgy terjesztette a Közgazdasági 
Munkaközösség elé. (A Közgazdasági Szemlében megjelent rövidített változat 
és az itt közreadott változat közötti különbségek erre vezethetők vissza.)
Az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági Munkaközösség 1987. április 13- 
án napirendjére tűzte az anyag megtárgyalását. Ez fordulat volt a F o rd u la t és  
reform', történetében, de önmagában még nem jelentette a reform győzelmét.

Havasi Ferenc bevezetőjében az anyag körüli vita lezárását javasolta, felhí
vott az anyagban elemzett és javasolt témák pozitív oldalainak támogatására. 
Egyben felhívta a vita résztvevőit, hogy mutassanak rá azokra a pontokra, ahol 
módosítás vagy ellenvélemény indokolt. A vita alapvetően politikai-, társada
lompolitikai szempontokat hangsúlyozott — a közgazdasági részkérdések ki
sebb hangsúlyt kaptak. Meghatározó volt Nyers Rezsőnek és Pozsgay Imrének 
a hozzászólása, akik egymással összecsengően a párbeszéd és vita szükségessé-
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gét, a nyílt társadalmi elemzés fontosságát hangsúlyozták. Mindketten elenged
hetetlen feltételnek tekintették a politikai reformot az anyagban bemutatott 
gazdasági reformlépések sikeréhez. Kiemelték, hogy az anyagban sok hasznos 
és pozitív elemzés és javaslat található — javasolták ezek beépítését a párt gaz
daságpolitikai munkaprogramjába és a kormányzati intézkedésekbe.

Nyers Rezső kiemelte az 1966-os és 1984-es reformmegűjulások fontosságát: 
az anyag szellemével összhangban hasonlót javasolt 1988-ra. Reformok soroza
tát tartotta szükségesnek, és annak a véleményének adott hangot, hogy ma a 
politikában nem a reform hangja a legerősebb. Egy új népfront meghirdetését 
látta célszerűnek, ezzel összekapcsolódóan a párt vezető szerepének átértelme
zését. A reform új szakaszára van véleménye szerint szükség, nem pedig egy tel
jesen új reformra. Politikai oldalról az áldozatok vállalásának szükségességére 
hívott fel és arra, hogy a konszolidálás ne a régi politikai és gazdasági struktúra 
helyreállítását jelentse. Javasolta a Hazafias Népfront erősebb bekapcsolását a 
reformfolyamatba, hiszen sem a párt, sem a szerzők megítélése szerint nem 
akarnak kettős hatalmat kialakítani. Ebbe a vállalati vezetést is be kell kapcsol
ni, ők is foglalkozzanak a reform kérdéseivel.

Pozsgay Imre elsősorban a politikai rendszer működtetéseinek problémáját 
látja az anyagból kicsendülni: a gazdasági nehézségek a politikai rendszer hiá
nyos működtetésére vezethetők vissza. Tulajdonosi és gazdasági közbiztonságot 
kell kialakítani, melyet a politikának kell a gazdaságpolitika részére megfogal
maznia. Néphatalomról beszéltünk eddig, inkább párthatalom lett belőle, azon
ban a vezető párt nem omnipotens, és nem vállalhatja valamennyi kérdésben a 
felelősséget. A párton kívüli intézmények ez idáig engedményként működtek, 
garanciák nélkül. Élnek hatalomvédő reflexek minden, nem a hagyományos 
központból induló kezdeményezéssel szemben: ez jelent meg az anyaggal kap
csolatos vitákban, pedig az nem titkos dokumentum, elemzései és javaslatai a 
közmegegyezésen belül vannak. A Hazafias Népfront teret nyit az anyaggal 
kapcsolatos vitának, azt gondolja, hogy a nyilvánosság a „titokvédelem” nyitja. 
Az alapkérdés véleménye szerint az, hogy meg tudunk-e újulni a válság előtt: az 
anyag vitatható elemeivel együtt is segit ebben, ez egy válság előtti dokumen
tum.

A vita résztvevői továbbiakban főként szakmai részkérdésekben foglaltak ál
lást, melyek közül igen lényeges volt a KSH elnökének megállapítása, mely sze
rint az anyag elemzései és javaslatai mögött lévő statisztikák és adatbázis meg
egyeznek a KSH véleményével és adataival. A vita erőteljesen a tulajdoni kérdé
sekre hegyeződött ki, valamint a szociálpolitikára. Többen szükségesnek tartot
ták az új tulajdonosi reform részletesebb kifejtését, a részvénytársaság melletti 
társadalmi tulajdonlási formák kifejtését. A szociálpolitikai részt nem tartották 
elégségesnek: erre vonatkozóan önálló, új koncepciót javasoltak kidolgozni.

Az anyag vitájának természetesen, főként a szakmai részeknél, széttartó jel
lege volt, azonban meghatározóak voltak a pozitív értékelések és a szakmai kér
dések további kidolgozását igénylő vélemények.
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A F o rd u la t és re fo rm  hatására több jelentős tanulmány született. Természe
tesen szerénytelenség lenne azt állítani, hogy a későbbiekben hivatkozott írások
nak nem volt más előzményük. Dehogynem. De a F o rd u la t és re fo rm  végső lö
kést adhatott megírásukhoz.

Az első reakció a szociálpolitikával foglalkozó szociológusoké. Ferge Zsuzsa 
már idézett tanulmányán kívül Szalai Júlia készített egy igen kiváló dolgozatot 
a felemás kispolgárosodás magyarországi alakulásáról. Jelentkezett a politoló
giai irodalom is. Szabó Béla általános helyzetelemzést adott, és kifejtette véle
ményét a lehetséges reformokról.39 A helyzetértékelés nagyjából megegyezik a 
F o rd u la t és r e f o r m é v á ,  reformjavaslatai a következők: 1. A politikai szervezeti 
rendszerben különböztessük meg egymástól a főhatalmat és az államhatalmat.40 
A főhatalmat ma a párt Politikai Bizottsága gyakorolja informálisan. Töltse be 
ezt a főhatalmat a jövőben formálisan, de válasszuk el államhatalmi szerepétől. 
A PB döntései ,.minden politikai alapkérdésre kiterjednek, és az országgyűlés
sel együtt befolyásolják a kormányzat központi szerveinek tevékenységét” . 
A PB-tagok semmilyen államhatalmi vagy államigazgatási szervezetnek nem le
hetnek tagjai. „Az összefonódást a legfelső szinteken szükségszerű kizárni.”41 
A PB az országos listán induló országgyűlési képviselők — ez nem lehet több az 
összes mandátum egyharmadánál -  egynegyedét személy szerint jelölné. „A 
beküldőitek mindig a beküldők, a választottak — pártállásra való tekintet nél
kül — mindig a választók érdekeit képviselik...”42 A szerző javasolja az Elnöki 
Tanács megszüntetését és a köztársasági elnök intézményének meghonosítását. 
A kormányzati reform keretében meg kell szüntetni a miniszterelnök-helyettesi 
és a hivatali államtitkári funkciókat, össze kell vonni az ipar, az építőipar, az élel
miszeripar, a bel- és külkereskedelem irányítását egy minisztériumba. Létre kell 
hozni az Egészségügyi és Szociális Ellátási Minisztériumot, a Belügyminisztéri
umnak pedig rendőrminisztériumból közigazgatási minisztériummá kell lennie. 
Szabó Béla javasolja a rotáció kötelezővé tételét minden vezető funkcióban, 
gyakorlatilag a maximum nyolc évig betölthető tisztségviselést. Továbbá azt, 
hogy valósuljon meg a párton belül az alulról fölfelé való választás a legmaga
sabb szintig.43

Schlett István írása44 komoly elmozdulás a holtpontról a politikai rendszer 
reformja szempontjából. Ő fogalmazza meg először téziseiben az önkorlátozás 
ésszerű feltételeit: „A »hadi állapotban« született politikai rendszerünk nem fe
lel meg a társadalmi béke következményeinek”, illetve .Jelen viszonyaink kö
zött megteremthető a szocialista irányultságot garantáló párt vezető szerepének 
és a civil társadalom autonóm törekvéseinek keretet adó demokratikus alkot
mányosság szerves együttélése”.45 A szerző egy sajátos prezidenciális rendszer 
kialakítását véli hasznosnak, amelyben a szocialista elkötelezettséget biztosító 
pártnak kizárólagos jogosultsága lenne arra, hogy az államfőt kijelölje, továbbá 
kizárólagos döntési jogosultsággal rendelkezne a szövetségi kapcsolatokban, a 
kormányfő felkérésében, a párt vétójoggal rendelkezne bizonyos törvényhozási



156 MEDVETÁNC

aktusok, a kormány személyi összetétele és a nemzetközi kapcsolatok tekinte
tében 46

A T á rsa d a lm i sze rző d é s  című tanulmány 1987 júniusában jelent meg.47 Ki
indulópontja az, hogy véget ért a közmegegyezés, és el kell jutni a „hallgatóla
gos közmegegyezés felbomlásától a nyűt egyezkedéshez”. A tanulmány szakít 
azzal az illúzióval, hogy a válság ára továbbhárítható. „A válság árát mindenkép
pen meg kell fizetni, bárkit terhel is érte a felelősség. De nem mindegy, hogyan 
fizetünk. Vagy lesz program a gazdaság stabilizálására és reformjára, s akkor a 
piaci egyensúly helyreállításáért kell átmeneti veszteségeket vállalni. Vagy nem 
lesz stabilizáció és reform, és akkor a hanyatlás következményeit kell elvisel
nünk. Nemzeti érdek, hogy — ha már fizetni kell — a reformért és ne elmulasz
tásáért fizessünk. Mi kell a felzárkózáshoz? — A különböző tulajdonformák 
egyenjogúsítása a gazdasági piaci szférájában. Jogi biztonság a magánvállalkozá
sok alapításához és a magántőkék befektetéséhez.

— Önkényes, adminisztratív jövedelemelvonás helyett a kibocsátott pénz 
mennyiségének kibocsátásával szabályozott keresletkorlátozás.

— Az ár- és bérmechanizmusok hatósági manipulálásának visszaszorítása.
— A pénz és tőkepiac kiépítése, a központi (nem-piaci) beruházások arányá

nak számottevő csökkentése.
— Az elburjánzott monopóliumok leépítése, a gazdaságilag indokolatlan vál

lalatméretek csökkentése, új kis- és középvállalatok sokasága.
— Az adminisztratív exportkikényszerítés és importvisszafogás helyett ru

galmas árfolyampolitika a külkereskedelmi egyensúly érdekében.
— Szakítás az önellátó KGST programjával, nyitás a világgazdaság felé. A 

KGST-n belül a vállalatok közötti, üzleti kapcsolatok bővítése, elfordulás a gaz
daságilag előnytelen, politikai úton létrehozott kooperációtól.”48

A T á rsada lm i sze rző d és  világossá tette, hogy a gazdasági reformnak a politi
kai átalakulás programjára kell épülnie. A szerzők úgy vélekednek, hogy 1956 
programja — többpártrendszer, munkahelyi és területi önkormányzat, nemzeti 
önrendelkezés és semlegesség a külpolitikában — történetileg ugyan nem túlha
ladott, „de e követeléseket az ország mai politikai helyzetében napirendre tűzni 
nem lehet, s valószínűnek tartjuk, hogy ez a helyzet még hosszú ideig nem fog 
lényegesen változni”.49

A T ársa d a lm i s z e rző d é s  javaslatai röviden a következők:
1. A pártot be kell építeni az állam jogrendjébe, méghozzá egy olyan párt

törvény keretei között, amely világosan körülhatárolná a párt szervezeteinek 
közhatalmi jogait. Ezek a jogok — e program szerzői szerint — korlátozzák a 
népszuverenitást, és az adott helyzetben mint korlátozást kell tudomásul venni 
őket. E jogokat el kell választani a párt politikai tevékenységétől. Célszerűnek 
tartanák, ha a közhatalmi jogokat a Központi Bizottság gyakorolná, törvényi 
keretek között biztosítva a hatalom folytonosságát, a szövetségesi elkötelezett
séget. „A KB kizárólagos illetékességi körébe csak a külső, szövetségesi kötele-
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zettségeket indokolt utalni. Az Országgyűlés ezekben a kérdésekben tanácsko
zási joggal rendelkeznék. Amennyiben a párt megőrzi garanciális szerepkörét, 
tudomásul kell venni, hogy alkotmánymódosító törvényekhez a KB jóváhagyása 
szükséges.” A szövetségesi kötelezettségvállalások közvetett hatásainak érvénye
sítésére a KB vétójogot kapna. „A Központi Bizottság tenne javaslatot az Or
szággyűlés és az Elnöki Tanács elnöke, a miniszterelnök, a külügy- és a hadügy
miniszter személyére.”50

Természetesen új munkamegosztás alakulna ki a párt és a társadalmi- és ér
dekszervezetek viszonyában.

A T ársadalm i s z e r z ő d é s  javasolja az Országgyűlés szerepének jelentős növe
lését. így az Elnöki Tanács parlamentet helyettesítő szerepkörének megszünte
tését. Legyen a képviselőháznak saját szakértői apparátusa. A képviselők csök
kentett munkaidő vagy teljes munkaidőfelmentés mellett töltsék be megbízá
sukat. Módosuljon a konzervatív ügyrend. Alakuljon sokkal szélesebb országos 
lista a választásokon, ahová a közjogi státusú társadalmi, szakmai és érdekvé
delmi szervezetek delegálhatnák jelöltjeiket. A Népfronttól független jelölt in
dulásához legyen elegendő meghatározott számú támogató aláírásának össze
gyűjtése.

A T ársadalm i s z e r ző d é s  részletes elképzeléseket közöl a tanácsok valódi ön- 
kormányzattá tételéről, az önigazgatási és hatósági funkciók szervezeti és sze
mélyi elkülönítéséről, a képviselőtestületek hathatós ellenőrzéséről a Végrehaj
tó Bizottságok és apparátusaik felett.

A tanulmány törvényekkel körülírt sajtószabadságot, jogszerű engedélyezési 
szabályokat, körülhatárolt cenzurális módszereket követelt.

,A második gazdasági reform egyik fő programpontja a különböző tulajdon- 
formák közötti verseny mesterséges korlátainak leépítése.” A T ársa d a lm i sze r 
z ő d é s  úgy véli, hogy célszerű az „egységes tőkepiac megteremtése a munkahe
lyi önigazgatás erőteljes továbbfejlesztésével kapcsolódjon össze” .51 A vállalat 
mint gazdálkodó szervezet tulajdonosa az önigazgatás, a befektetők jogai az 
értékpapírok eladására vagy megvételére terjednének ki. Az önigazgatás függet
len lenne a párttól és a szakszervezettől. A jövendő szakszervezete egyébként 
föderatív jellegű, alulról épülő érdekvédelmi csoportok megszerveződése lenne. 
Törvényben biztosított egyesülési szabadságra lenne szükség és érdekvédelmi 
pluralizmusra.

A T ársadalm i sze rző d é s  írói szerint „a társadalmi válság legsúlyosabb króni
kus tünete a lakosság kettészakadása egy konszolidált többségre és egy konszo- 
lidálatlan párianépre” .52 E kettészakadás felszámolására rövid távon elengedhe
tetlennek tartják egy szociális szemléletű népességpolitika, a megélhetést biz
tosító, méltányos nyugdíjrendszer és az igazságos közteherviselés mechanizmu
sainak kiépítését. Felvetik a munkanélküliség kérdését, a munkanélküliek ellá
tatlanságának problémáit. A szerzők támogatják a személyi jövedelemadó és 
a hozzáadottérték-adó bevezetését, ha ezt az állampolgárok ellenőrizhetik, ha
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esélyegyenlőséget teremt a különböző tulajdonformák között, ha kiegyensúlyo
zottabbá teszi a társadalmi terhek elosztását, ha kíméli a szegényeket, és jutal
mazza az önkéntes adományozást. Valódi célnak a családi jövedelemadó beve
zetését tartják. Javasolják, hogy az Országgyűlés állítson fel egy bizottságot az 
adóreform végrehajtásának ellenőrzésére. Végül leszögezik, hogy „az adóreform 
csak a politikai intézményrendszer és a gazdaság átfogó reformjával együtt fo
gadható el”.53

A T ársadalm i s z e r ző d é s  szilárd és védelmezhető állampolgári jogokat kíván. 
Ehhez felül kell vizsgálni az e jogokat érintő jogszabályokat, és garanciákkal 
kell körülbástyázni az állampolgárok jogait. A független és a társadalom által el
lenőrzött bíróság megteremtése alapfeltétele az előbbieknek.

Felméri a tanulmány Magyarország helyét a szovjet világrendszerben is. „A 
jelenlegi szovjet pártpolitika több támpontot kínál azoknak, akik változást kí
vánnak országuk belső viszonyaiban és a szovjet világrendszer struktúrájában.

— Kimondták, hogy a szovjet gazdaság és társadalom radikális reformra szo
rul; a kelet-európai konzervatívok nem hivatkozhatnak a reformokkal szembeni 
szovjet ellenállásra.

— Leszögezték, hogy a Szovjetunió intézményi rendje nem kötelező minta, 
s kijelentették, hogy az átalakításhoz meríteni kívánnak a kelet-európai refor
mok tapasztalataiból.

— Elismerték, hogy változásra van szükség a térség országainak egymás kö
zötti kapcsolataiban.

— Végül, kivált Lengyelország esetében, tettekkel is bizonyították, hogy lé
nyegesen többet képesek normális állapotnak tekinteni, mint elődeik.

A szovjet világrendszer létrejötte óta soha nem voltak ilyen kedvezőek a füg
gő országok belső fejlődésének külső feltételei, mint most. Megbocsáthatatlan 
mulasztás volna elszalasztani ezt az esélyt.”54

Amikor vitára került sor a T á rsa d a lm i s z e rző d é s  és a F o rd u la t és re fo rm  
szerzői között, világossá vált néhány koncepcionális eltérés. Antal László kifej
tette, hogy ha tudatosítottuk magunkban a jövőbeni véres áldozatok szükség- 
szerűségét, akkor egy erős reformkormányt kell kívánnunk, amely képes lesz 
könyörtelenül véghezvinni az átalakítást, képes ellenállni az erős csoportoknak. 
Nem szabad, hogy ,Szolidaritás-patthelyzet” alakuljon ki, amikor sem a kor
mány, sem az ellenzéke nem képes véghezvinni a gazdaságban annyira szükséges 
változásokat. Éppen ezért maximálisan a kompromisszumra kell törekedni az új 
kormány — a megalakult Grósz-kormányról van szó — és az ellenvélemények 
között. Érdemi vita csak szakszerűségi alapon lehetséges, aki szakszerű, az tár
gyalóképes, aki nem, az sohasem lesz az. Tardos Márton úgy ítéli meg, hogy a 
tanulmány szociálpolitikai javaslatai nem számolnak a tényleges gazdasági kor
látozó feltételekkel. Az ideális helyzet kifejtése helyett inkább a válságtechni
kákat kellene sorra venni, ezzel maradt adós a F o rd u la t és re fo rm  is. De a leg
fontosabb, hogy ki kivel fogja megkötni a társadalmi szerződést. A szerződő fe-
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leknek ehhez intézményesülnie kellene előbb, valamiféle pre-Szolidaritás for
májában. Végül, a krízis szegénypárti kezelése nagyon rokonszenves, de naiv. 
Bokros Lajos egyetértve a T ársadalm i s z e r z ő d é s  álláspontjával úgy vélekedett, 
hogy előbb kell a program, a program pedig megteremti a partneri viszonyt. Sőt, 
csak egy program emelhet partneri rangra. A párt „körbekerítése” viszont nem 
lehet kezdet, hanem már végeredmény. Szalai Erzsébet utalt rá, hogy megoldat
lan a társadalmi bázis kérdése, az, hogy egy ilyen program hogyan jut el a társa
dalomhoz, hogyan lesz társadalmi képviselete. De megoldatlan a tulajdon kér
dése is, mert a részvénytársaság és az önigazgatás egyetlen formába gyömöszö- 
lése gazdaságilag nem reális. Lengyel László szerint a pluralizmus kifejlődése a 
párton belül (platform- és frakciószabadság, kisebbség védelme, horizontális 
szerveződés lehetősége, a testületek fölénye az apparátusok felett), illetve a 
platformpártok létrejötte a parlamentben több garanciát nyújthat a reformhoz, 
és nagyobb tömeghatást érhet el, mint a párttörvény. Az önigazgatás és a rész
vénytársaság összekapcsolása helyett inkább a tulajdonformák pluralizmusát 
kellene hangsúlyozni.

Véleménye szerint a társadalmi válságnak nem az az oka, hogy a társadalom 
kettészakadt, illetve, hogy ez a szakadás elviselhetetlenné vált, hanem az, hogy 
a konszolidált többséget is elérte a válság, azt is megosztja. A konszolidált több
ség többé nem tudja továbbhárítani a válságot sem a külföldre, sem a védeke
zésre képtelen csoportokra.

Soós Károly Attila és Tardos Márton ugyancsak a tulajdonosi kérdés megol
datlanságát hangoztatták, Bokros Lajos pedig pontról pontra bebizonyította, 
mennyire nincs költségvetési forrás a szociális problémák megoldásához, és mi
ért lehetetlen éppen a válság szakaszában évtizedes elmaradásokat behozni.

Nem elemzem külön a Bihari Mihály által írott R e fo r m  és  d em o k rá c ia  tanul
mányt, majdnem egészében olvasható ugyanis ebben a kiadványban.

Közvetett és kihagyhatatlan hatású dokumentum, amit a magyar értelmiségi
ek egy csoportja fogadott el 1987. szeptember 27-én Lakitelken. A vitában 
Pozsgay Imre részletesen közrebocsátotta elképzeléseit a politikai reformról. 
Ugyanitt Bihari Mihály ismertette a R e fo r m  és d e m o k rá c ia  fő téziseit, majd 
Gombár Csaba elmondta véleményét a politikai pluralizmusról.55 A N y i la tk o 
z a t  szerint: „A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott.Nép
mozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohézió
jának kapcsai tragikusan meglazultak,önismerete megdöbbentően hiányos. Ösz- 
szeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. A magyar etnikumot pél
dátlan széttagoltság sújtja. Nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe.

Az országot megrázó társadalmi-gazdasági válság, a demokrácia, a politikai 
intézményrendszer elégtelensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális 
élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk gondjai kaptak hangot az 
eszmecsere során. A magyarság esélyeit kutató jelenlévők és felszólalók a józan
ság és a megfontoltság jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerül
hetetlen megújhodás, az igazán hatékony reformok módozatait.”
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A L a k ite lk i n y ila tk o z a t javaslatai: „Viták után a résztvevők egyetértettek 
abban, hogy ... közmegegyezés csak valamennyi progresszív társadalmi erő ösz- 
szefogásával teremthető meg. Az a véleményük, hogy csak társadalmi részvétel
lel lehet megoldani a válságot, mégpedig mind a társadalom, mind az ország po
litikai vezetőinek részvételével. A politikai és társadalmi szervezetek jelenlegi 
rendszerében nincs biztosítva az önálló és független nézetek kifejtése. Ezért ja
vasolják egy magyar demokrata fórum létrehozását...”

Másrészt javasolják „alkotmányos keretek között működő független sajtóor
gánumok létrehozását”.56

Ugyanilyen közvetett hatásként értékelem annak a száz értelmiséginek a le
velét, amelyet az országgyűlés őszi ülésszaka idején juttattak el az országgyűlési 
képviselőkhöz.57

Közismert, hogy 1987 júniusában a párt, szeptemberében a kormány kibon
takozási programot készített. E programok értékelése és a megváltozott helyzet 
elemzése viszont már egy következő F o rd u la t és r e fo rm  feladata.

1 Erre vonatkozóan vissza kell utalnom 1977-re. A PM pártaktíváján Antal László már fel
vetette, hogy az ötéves terv nem teljesült, nem szabadna kiengedni a jövedelmeket, ha
nem visszafogást kell kezdeményezni.

2 E bírálat több feljegyzésben került terítékre. Nehéz hivatkozni az akkori ellenvélemé
nyekre, mivel publikálásukra nem volt mód.

3 A Pénzügyminisztériumban és a Pénzügykutatási Intézetben dolgozó fiatalok egy cso
portja a KISZ KB Előadói Irodájában próbálta kifejteni álláspontját. Az 1979-es áreme
lések előtt figyelmeztető feljegyzést adtak át Maróthy Lászlónak, a KB első titkárának, 
amelyben az árreform belső ellentmondásaira és a lehetséges konfliktusokra figyelmez
tettek. 1979-ben nyilvánosságra hozták második feljegyzésüket, amelyben bírálták a 
kormányzat távlatot nem nyújtó gazdaságpolitikáját és a reformok folytatását javasol
ták.

4  /Lásd: Antal László: F ejlő d és  -  k ité r ő v e l. PKI, 1978.Antal László-Lengyel László- 
Voszka Éva: S z e r v e z e t i  s tru k tú ra , é r d e k v is z o n y o k , gazdaság irán yítá s . Ipargazdasági 
Konferencia, 1978.; Csanádi Mária: A  d if fe r e n c iá lt e rő fo r rá s e lo sz tá s  és  a  tá m o g a tá so k  
ú jra te r m e lő d é sé n e k  n éh án y ö ssze fü g g ése . PKI, 1980.

Ide tartozik az a vita is, amelyet a vállalati szervezeti rendszer centralizáltságáról 
folytattak a hetvenes évek végén: Wilcsek Jenő: A  n ép g a zd a sá g  vá lla la ti s tru k túrá ja . 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Wilcsek Jenő kezdettől — a hatvanas évek eleje 
óta -  bírálta a vállalati szervezetek túlcentralizáltságát, és javasolta a decentralizációt, 
hogy a szervezeti centralizáltság helyébe egy tőkekoncentráció és kombináció jöjjön 
létre.) Lengyel László: G azdasági s z e r k e z e t-  és in té zm é n y r e n d sz e rü n k  m e g vá lto z ta tá sa . 
PKI, 1977.; Szalai Erzsébet: K ie m e l t  vállalat, b eru h á zá s , é rd ek . Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1981.; Kevevári Béla: T r ö s z t i  ren d sze rü n k  á lta lá n o s  p ro b lém á iró l. Ipargazdasági 
Konferencia, 1978.; Varga György: Vállalati nagyság és rugalmas alkalmazkodás. G az
daság, 1977. 2.; Inzelt Annamária: A vállalati centralizációról. G azdaság, 1978. 2.; Ré
vész Gábor: Iparunk vállalat- és üzemnagyság szerinti szerkezete. G azdaság , 1978. 3.; 
Laky Teréz: A recentralizálásrejtett mechanizmusai. V alóság , 1980. 2.; Vállalatok alku-
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pozícióban. G azdaság, 1979. 1. Ezekben az írásokban fogalmazódott meg a túlcentrali
záltság ténye, a nagyvállalati érdekérvényesítés, a közös fellépés lehetó'ségeinek felmé
rése, itt próbáltak a tekintélyzóna, az adminisztratív piac kategóriáival választ adni a 
nagyvállalatok és az irányító szervezetek sajátos összefonódására. De ezekben az írások
ban már megfogalmazódik a decentralizáció és a kisvállalkozás igénye is.

5 Liska Tibor hatása komolyan érzó'dött a fiatal „pénzügyeseken” -  Antal, Bokros, Su- 
rányi, Asztalos, Lengyel stb. - ,  akik egy új elméleti és gyakorlati paradigma lehetó'ségét 
látták benne.

6 K o n c e p c ió  é s  k r itik a . Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1985.
7 Antal László—Juhász Pál: J a va s la t fo g a lm i k e r e t  k ia lak ítására . Kézirat, 1981.
8 Bauer Tamás: A második gazdasági reform és a tulajdonviszonyok. M o z g ó  Világ, 1982. 

11. 17 -43 . o.
9 Bauer: i. m . 30-42 . o.

10 V iták  a g a zd a sá g i m ech a n izm u s  re form járó l. PM KISZ, 1981. nov.
11 Csillag István tanulmánya később megjelent a V alóságban , Patai Mihályé kisebb cikkek

ben a M a g ya r N e m z e tb e n . Szalai Erzsébet anyaga már nem jelenhetett meg a PM KISZ 
kiadásában, de jelentős hatást téve közreadott a V alóságban .

12 V iták  a g a zd a sá g i m e c h a n izm u s  re form járó l; 3. o.
13 uo. 4. o.
14 uo. 6. o.
15 Tardos Márton: Gondolatok a pénz szerepéről. G azdaság , 1981. 1.
16 Sárközy Tamás a Bizottság vezetője Javasla t a tá rsa d a lm i tu la jd o n b a n  á lló  va g yo n t k e 

z e lő  s z e r v e z e t  fe jle s z té s é r e  a z  1 9 8 0 -a s  é vek  k ö z e p é n  című végtanulmányt nyújtott be a
GEB-nek, majd az MSZMP Konzultatív Testületének.17 f tA IV. Munkabizottság tagja volt Antal László, a Titkárságot Csillag István vezette, tag
jai Draskovits Tibor, Lengyel László, Matolcsy György és Voszka Éva voltak, de részt 
vett a munkában Bauer Tamás is.

18 A Hetényi István pénzügyminiszter által vezetett IV. Munkabizottság: Javasla t a válla
la to k  é s  s z ö v e tk e z e te k  irá n y ítá sá n a k , v e z e té sé n e k  é s  s z e r v e ze ti  r e n d s ze ré n e k  fe jle s z té s é 
re. 1984. január, 2 -3 . o.

19 IV. Munkabizottság. 5. o.
20 IV. Munkabizottság. 5 - 6 .  o.
21 IV. Munkabizottság. 7 -8 .  o.
22 IV. Munkabizottság. 9. o.
23 IV. Munkabizottság. 10. o.
24 IV. Munkabizottság. 11 -12 . o.

Az anyag leszögezi: „A párthatározatok érvényesülése a vállalatoknál -  a személyzeti 
politika tekintetében is -  biztosítottabbá válik, ha azon szervezetek tagjai érvényesítik, 
akik a vállalaton belül képesek értékelni és befolyásolni a vállalati politikai döntések fo
lyamatát.” 12. o. Ennek az óvatos megfogalmazásnak a keretében szerettük volna meg
vonni a területi pártszervezetek nomenklatúrái jogosultságát, illetve egyéb beavatkozási 
lehetőségeit a válallatok ügyeibe.

25 Már az 1984. áprilisi KB-ülésen sor kerül a gazdaság dinamizálásának meghirdetésére, a- 
mely ellent mondott a mechanizmusban végigvitt változtatási kísérletnek és jelentős ha
talmat adott a nagyvállalati és területi pártszervezeti érdekköröknek. 1984 második 
felében már olyan nyomás hárult a kormányra, és ezen belül is a funkcionális apparátu
sokra a vállalatok és a területi pártszervezetek részéről a visszafogás megszüntetésére, 
hogy az irányelvek már ezzel a gazdaságpolitikai problémával foglalkoztak, nem a me
chanizmus korábban megfogalmazott kérdéseivel (a vállalatvezetők választásával, a vál
lalati önállóság kiterjesztésével, a decentralizációval).
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26 Bauer Tamás: N y o lc  é s z r e v é te l  a k o n g resszu s i irá n ye lv ek h ez  (1984)
27 Gombár Csaba-Lengyel László: A társadalmi reform kérdéséhez. T á rsa d a lo m k u ta tá s ,

1986. 1.
Ez a cikk vált vitaindítóvá a T á rsa d a lo m k u ta tá s  reformvitájában, amelyben megszólalt 
Pozsgay Imre, Nyers Rezső", Bihari Mihály, Szoboszlai György, Tamás Pál, Kozma Fe
renc, Flankiss Elemér, Schlett István és Farkas János. T á rsa d a lo m k u ta tá s , 2, 3 -4 .

28 Antal-Bokros-Csillag-Lengyel-Matolcsy: Fordulat és Reform. K ö zg a zd a sá g i S z e m le ,
1987. 6. 648. o.

29 - A monori találkozó.
30  , , „ ,Ilyen beszelgetes és elóadas természetesen több is volt ebben az időben. Ezeknek az elő

adásoknak az a jelentősége, hogy az előadók kénytelenek állandóan összefoglalni a gaz
daság helyzetéről, a gazdaságpolitikáról és a mechanizmusról vallott nézeteiket, és szem
besülni a legkülönbözőbb társadalmi csoportok kérdéseivel. A F o r d u la t és R e fo r m  soha
sem készülhetett volna el, ha szerzői és szerkesztői nem érzik azt a feszült várakozást, 
amely a hallgatóságból hétről hétre áradt: mi lesz már? Különösen sokat köszönhetünk 
az egyetemi szakkollégiumoknak és kluboknak.
A HNF Társadalompolitikai Tanács tagja lett a későbbi írók, szerkesztők közül Antal 
László, Bauer Tamás, Gombár Csaba és Lengyel László.

32 Szalai Erzsébet: Válság é s  a ltern a tívák , 1986. 2 1 -2 2 . o.
A Központi Bizottság előteijesztését nem ismertük, bíztunk benne, hogy reálisan átala
kítható.34 , , „ , , ,A vitáról nem készült jegyzőkönyv, saját jegyzeteimen kívül Herczog László részletes és
alapos jegyzeteire támaszkodtam. Ismételten hangsúlyozom, hogy cikkem nem tart
igényt az egyetlen lehetséges történet címre, így jegyzeteim és másoké nem mentesek a
szubjektivitástól.
A véleményeket Bihari Mihály , Gombár Csaba, Ferge Zsuzsa, Polgár Tibor írták.
Ezen az ülésen kapott felhatalmazást I crge Zsuzsa arra, hogy elkészítse a szociálpoliti
ka reformjáról szóló anyagot, és vállalta Bihari Mihály, hogy tanulmányt ír a politikai 
rendszerről. Mindkettő elkészült. Lásd: J a va s la t a szo c iá lp o li t ik a  r ö v id  és h o sszú  tá vú  
p ro g ra m já ra  (1987. április), R e fo r m  és D e m o k r á c ia  (1987. szeptember).
E híradásban nem volt több, mint az anyag tényének ismertetése, és az első oldalon öt 
pontban megfogalmazott főbb megállapításaink felsorolása. A T h e  E c o n o m is t híre alap
ján felfigyelt a tanulmányra a Szabad Európa Rádió, amely a szerzők beleegyezése nél
kül közölni kezdte az anyagot. Ennek következményeként a kormányzat egy része a 
F o r d u la t és R e fo r m o t  ellenséges anyagként kezelte, a párbeszéd megszakítását kezde
ményezte.

37 Lásd: Luigi Marcolungo: Qucl doeumento ehe Budapest vuolc ’’segreto”. l . ’U nitá  1987. 
március 8.
A Közgazdasági Bizottság üléséhez a jelen lévő Matolcsy György feljegyzéseit és az ülés 
jegyzőkönyvét használtam fel.

39 / ,Szabó Béla: S zo c ia lizm u s  é s  re fo rm o k . Társadalomtudományi Intézet 1987. március
április.dnu Szabó: i. m . 77. o.

41 ,Szabó: uo.
42 Szabó: i. m . 78 -79 . o.
43 Szabó: í. m . 91 -94 . o.

Hasonló következtetésre jut tanulmányában Jánosi Ferenc is. Jánosi: M i a te e n d ő ?  
(MTA KTI, 1987. június). A tanulmány megismétli a szerző korábbi tételeit arról, hogy 
jelenlegi társadalmi rendünk nem szocializmus, hanem az átmenet korszaka, amely kor
szakban működnek a piaci törvényszerűségek. A szocializmus nem építhető fel egyetlen
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országban, hanem csak világrendszerként létezhet, miként a piac sem teremthető meg 
egy országban, csak világpiacként. Jánosi véleménye szerint a szocialista országok De
mokratikus Közös Piaca lehet a kivezető út a társadalom és a gazdaság válságából. Mivel 
a válság egyik legfontosabb oka, hogy a nem kellően demokratikus párt elméletileg fél
reértelmezve a helyzetet, a nem-árutermelő szocializmus törvényeit kívánja alkalmazni 
az árutermelő átmeneti társadalomra, ezért a pártot kell demokratizálni: alulról felfelé 
felépítve, a pártbizalmi rendszeren keresztül kell a választási mechanizmust felépíteni.

44 Schlett István: Közelítések a politikai rendszer reformjáról. T á rsa d a lm i S ze m le , 1987.7.
45 Schlett: i. m . 43. és 48. o.
46 V. ö. Schlett:/. m . 5 0 -5 1 . o.

Szép politikai esszéjét Schlett István így zárja: „Marad a nyilvánosság előtt meginduló 
széles körű vita, amelyben mindenki színt vallhatna. Hadd mérkőzzenek, csiszolódjanak 
a célok és az érvek a nemzet színe előtt! Én azt hiszem, a világossá, egyértelművé vált 
pozíciók adhatnák a megegyezéshez a legjobb feltételeket. Érzékelhetővé válnának a 
keretek, az alkupozíciók.
Ha igen, akkor biztosítani lehet a dinamikus stabilitást. Ha nem, akkor kinek-kinek be 
kell állnia valamelyik táborba vagy keresni, létezik-e még valahol egy Döbling, egy Mün
chen, egy Kehida, ahova a reformer, aki reformer akar maradni, elvonulhat. Miként ezt 
oly nagy elődje, mint Széchenyi, Eötvös, Deák megtették volt. Nem meghunyászkodva, 
hanem egy reformhelyzetre várva.” 53. o.
Társadalmi Szerződés (A B e sze lő  különszama, 1987. 2.). Szerkesztette: Kis János, Kő- 
szeg Ferenc és Solt Ottilia.

48 TSz 5. és 7. o.
49 TSz 11-12.0.
50 TSz 24. o.
51 TSz uo.
52 TSz 33. o.
53 TSz 41. o.
54 TSz 51. o.
55 Lakiteleki Nyilatkozat. In: A közmegegyezés hajszálerei. Interjú Pozsgay Imrével, M a

g y a r  N e m z e t, 1987. november 14. 7. o.
56 Lakitelek jegyzőkönyve meg fog jelenni. Saját jegyzeteimből csak azt tartom érdemes

nek itt közreadni, ami a téma szempontjából fontos. Pozsgay Imre kifejtette, hogy a re
form nem közgazdasági, hanem politikai reform kell hogy legyen, megkell változnia a 
párt és az állam viszonyának, a megengedés helyett a valóságos érdekképviseletnek kell 
működnie, növelni kell a parlament szerepét, alkotmányos önkormányzatra van szük
ség és gondolkodni kell egy új alkotmányon. Végre kell hajtani a közigazgatás reformját 
Gazdasági téren a tulajdonviszonyok reformja a leglényegesebb, az önigazgató közössé
gek megteremtése, amelynek két szélén helyezkedik el az állami és a magántulajdon. Ne 
maradjunk le a jó alternatíváról, amely megindult a Szovjetunióban. Egy demokratikus 
szocialista Magyarország megteremtése a cél.
Bihari Mihály szerint már a reformérettség állapotában vagyunk, de nem vagyunk re
formkorban. Reformelkötelezett politikusokra van szükség és reformmozgalomra. 
Gombár Csaba véleménye, hogy a politikai reformnak nem szabad a legkönnyebb ellen
állás irányába haladnia, hanem mindig a legnehezebbet kell megcéloznia. Ez ma a plura
lizmus. A pluralizmus megteremtéséhez szeretnénk eljutni. Három irányzat alakult ki: a 
korporativ, amely az érdekképviseleteken keresztül akar pluralizálni, egy másik, amely 
a HNF-en belüli autonóm mozgalmakon keresztül, s végül a harmadik, amely a párton 
belüli pluralizmus híve, a frakció- és platformszabadságé.

57 Nyílt levél az Országgyűlés tagjaihoz. (1987. szeptember 8.)




