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A reform titkos vonulata 

Feitl István 
 

A Politikai Bizottság 1968. február 6-ai ülésére Benkei András belügyminiszter és 

Péter János külügyminiszter közösen aláírt feljegyzést készített Vajda Imre, a Magyar 

Közgazdasági Társaság elnöke január elején tett angliai kijelentésének kezelésére. 

Vajda sajtótájékoztatón, de más nyilvános megszólalásában is nehezen félreérthető 

megjegyzést tett Magyarország nyugati kölcsönszükségletére és arra, hogy a pénzről a 

Nemzetközi Valutaalappal kellene megállapodni. Vajdát a PB megrovásban 

részesítette és megbízta magát a miniszterelnököt, Fock Jenőt, hogy beszéljen a rangos 

közgazdásszal, aki egyébként tagja volt az új gazdasági mechanizmust kidolgozó 

szakembergárdának. Az ügy ezzel – ismereteink szerint – le is zárult, az esetről a hazai 

nyilvánosság nem értesült. 

A dolog hátterében egy, a nyilvánosság előtt ugyancsak rejtve maradt elhatározás állt. 

A magyar politikai vezetésben 1967-ben elhatározássá érett az IMF-be való belépés 

szándéka. Az elgondolás és az előkészítés még korábbról datálódott, 1967-ben már 

titkos gazdaságdiplomáciai tárgyalások folytak Angliával, aminek központi 

intézménye a Magyar Nemzeti Bank és központi alakja Fekete János volt. A 

Londonban zajló szakértői szintű egyeztetések eredményeként világossá vált, hogy a 

belépésnek nincsenek teljesíthetetlen feltételei; és abban is biztos lehetett 

Magyarország, hogy Anglia és más nyugati államok támogatják szándékunkat, azaz a 

felvétel szinte száz százalékra volt tehető. Ebben az időszakban már tudott volt, hogy 

más szocialista országok is tapogatództak a belépést illetőn. 

 

Az adósság nem csökken 

 

Magyarország gazdasági nyitottsága az 1960-as években jelentősen növekedett. 1955-

1960 között 60%-kal, 1960 és 1970 között több mint 160%-kal emelkedett a 

külkereskedelmi forgalom. Amint azt Pető Iván és Szakács Sándor kitűnő 

monográfiája megállapítja: az ország KGST beágyazottsága megtörtént, ami azt 

jelentette, hogy 1970-re a forgalom 54%-a volt rubelelszámolású. Ugyanakkor a 
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forgalom 46 százaléka dollárelszámolású volt, ami viszont azt jelentette, hogy 

Magyarország kapcsolatrendszerének másik pillére a tőkés világra alapozódott. 

Ugyanakkor a KGST-ből származó száz százalékos energia-behozatali, az igen magas 

nyersanyag-behozatali, és más beruházási javakat érintő import az országot 

kiszolgáltatottá tette elsősorban a Szovjetuniónak. A gazdaság nyitottsága azonban egy 

megoldhatatlannak tűnő problémát hozott magával, nevezetesen a gazdasági egyensúly 

állandó megbomlását, az eladósodás kivédhetetlennek látszó visszatérését. Alig volt 

olyan esztendő az ötvenes évek végén és a hatvanas években, amikor az export-import 

ne mutatott volna negatív egyenleget. A nemzeti jövedelemnél nemcsak a 

külkereskedelmi forgalom, de leginkább a behozatal mutatott lényegesen gyorsabb, 

többszörösére rúgó növekedést. Kialakult egy olyan spirál, amelyben a kiviteli 

kényszer behozatali kényszert eredményezett, ami újabb kiviteli követelményeket 

támasztott. Beállt egyfajta exporthajsza, ezt azonban a vállalatok nem piaci, hanem 

terv-, vagyis adminisztratív követelményként tapasztalták meg. A reform időszakában 

ennek a helyzetnek az lett az általánosan elfogadott magyarázata, hogy a fejlesztés 

hatékonysága alacsony és importigényes, miközben a termékek külföldön – főként 

nyugaton, de lassan a Szovjetunióban is – nem, vagy kevéssé versenyképesek. A 

KGST-piac nehézkes, az összehangoltságban rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva, 

így a kelet-európai szocialista országok sok esetben rontják egymás lehetőségeit. 

Nemcsak idehaza látták elhibázottnak a tervezésen belül a fejlesztési célok 

meghatározását, rossznak a beruházási rendszert és lassúnak a kivitelezést, de a KGST 

egészében is. Az, hogy a szocialista országok technológiai versenyben vannak a fejlett 

kapitalista országokkal, és hogy az együttműködésükben van igazi erejük, üresen 

kongó szólam maradt. Világos volt a magyar közgazdászok előtt, hogy a műszaki 

fejlődés és a specializáció korszakában túl sok terméket egy ilyen kis országban nem 

lehet kellő színvonalon előállítani. Erre, úgymond, az isten pénze sem lett volna elég. 

A világpiacon helytálló húzóágazatok felfejlesztése, vagyis egy sokkal szelektívebb 

gazdaságpolitika, viszont gyökeresen más együttműködést követelt volna meg a külső 

környezettel, elsősorban a KGST országokkal. 

A magyar gazdaság szerencséje az volt, hogy olcsón jutott energiához, a cserearányok 

a KGST-piacon neki kedveztek még az 1966-os árreform után is, ez azonban kevés 
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volt a struktúraváltáshoz. Sőt a helyzet összességében rosszabbodott. A piaci 

körülmények gyorsabb ütemben romlottak, mint ahogy a gazdaság korszerűsödött. A 

magyar gazdaságdiplomáciának életbevágóan fontos volt, hogy a Szovjetunióból 

érkező nyersanyag árát alacsony szinten tartsa és növelje termékei felvevőpiacát. E 

mellett nem állhatott elő jelentős hiteligényekkel. A KGST többi országánál ez szóban 

sem jöhetett. Magyarország számára ráadásul sötét felhők gyülekeztek a nyugati égen, 

közeledett ugyanis 1970, amikor az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) 

egyetlen mezőgazdasági piaccá válik és életbe lépnek védővámjai. Ez a magyar kivitel 

jelentős részének megszűnésével fenyegetett, hiszen annak 60 százaléka 

mezőgazdasági cikkekből állt: vágómarhából, marhahúsból, sertéshúsból, vágott 

baromfiból, gyümölcsből, zöldségből stb. Valamit tenni kellett. 

 

Kitörési kísérletek és kudarcok 

 

Ezekben az években a beruházási éhség rendkívüli volt. A vezetés nehéz szívvel fogta 

vissza a fejlesztés lendületét, mert világosan látta, hogy a magyar gazdaság számára az 

előre menekülés az egyetlen út. Kitörés akkor lehetséges, ha nagyarányú hosszú 

lejáratú hitelekhez jut az ország és ennek révén világszínvonalú iparágakat teremthet. 

Jelenlegi ismereteink szerint 1966-ban titkos tárgyalások kezdődtek Londonban a 

Nemzetközi Monetáris Alapba (IMF) és a Világbankba (IBRD) való belépés 

érdekében. Nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, a lehetőség adott. 1967 áprilisában 

Fock Jenő Koszigin miniszterelnöknél kezdeményezte az ügyben a magyar-szovjet 

konzultációt a „belépési engedély” megszerzése érdekében. 1967-ben francia 

ösztönzésre még a nagy testvér is foglalkozott a belépés kérdésével. A tárgyalások fél 

évig tartottak, Magyarország egy csoportos belépési alternatívát is felvázolt, 

természetesen olyat, amelyben a Szovjetunió is részt vett volna. Az év végére azonban 

Moszkva hajthatatlanná vált. Már keményen bírálta a magyarok tőkés országokkal 

való túl nagy volumenű, eladósodáshoz vezető kapcsolatát, annak csökkentését 

követelte sőt elutasította a magyar devizahitel-kérelmet is. Ezzel szemben – 

mézesmadzagként – úgynevezett „nyugati importkiváltó” áruhitelt kínált. Fock Jenő 

miniszterelnöknek nem volt más választása: beleegyezett a szovjet import növelésébe. 
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A Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal való kapcsolat lehetősége lekerül a 

napirendről. 

A nyugat-európai tőkés országokkal való kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővítése is 

fontos lehetőséget jelentett Magyarország számára. Ennek politikai feltételei 

Franciaország, Olaszország, Ausztria és más kisebb, főként északi országok felé 

kedvezőek voltak. Fock Jenő miniszterelnökként 1968 első felében Párizsban 

találkozhatott De Gaulle elnökkel és Pompidou miniszterelnökkel. Igyekezett 

felkelteni a figyelmet Magyarország, mint beruházási terület iránt, közös vállalatok 

alapítására is ajánlatot tett. Számunkra azonban a Német Szövetségi Köztársaság ígérte 

a legtöbb kiaknázható lehetőséget. Szakértők nem csekély kárpótlási forrás 

megszerzésére is lehetőséget láttak még a második világháború okozta sérelmek 

orvoslásaként. Ennek azonban a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel volt a 

feltétele. 1966-ban Kiesinger kancellárrá választását követően az NSZK új, az NDK 

elismerésétől független diplomáciai kapcsolatfelvételi ajánlatára Románia, 

Magyarország és Csehszlovákia is pozitívan kívánt reagálni, az NDK, Lengyelország 

és a Szovjetunió azonban kötötte az ebet a karóhoz, és ezt az NDK nyugat-német 

elismerésétől tette függővé. Magyarország igyekezett köztes álláspontot elfogadtatni, 

sikertelenül. Kádárék nem merték kockáztatni, amit Caucescu, így ez a lehetőség is 

kútba esett. 

A Közös Piac agrárpolitikájának említett következményeit a magyar gazdaságirányítás 

nemzetközi diplomáciai eszközökkel igyekezett elhárítani. 1967 során 

Csehszlovákiával együtt a KGST-ben felvetette a Közös Piac diplomáciai 

elismerésének lehetőségét, és így a két gazdasági közösség tárgyalási kereteinek 

megteremtését. Mindkét ország ettől remélte a vámok kedvezőtlen hatásának 

enyhítését. Az elgondolás jó volt, de a KGST Külkereskedelmi Állandó Bizottságának 

1967. augusztusi ülésén – szovjet nyomásra – a többi ország hallani sem akart a tőkés 

országokat és az NSZK-t erősítő politikai lépésnek még csak a felvetéséről sem. 

Magyarország mindenesetre elérte, hogy gazdasági kérdésekben tárgyalási lehetőséget 

kapjon az EGK illetékes szervezeteivel, de ez szerény eredménnyel kecsegtetett. 
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Mindez azt jelentette, hogy érdemleges áttörést nyugat felé szinte reménytelen volt 

elérni addig, amíg a Szovjetunió nem változtat Nyugat-Európa megosztására és 

gyengítésére épülő politikáján. Ebbe viszont Magyarország nem tudott beleszólni. 

 

Szemléleti változás 

 

A hatvanas években a magyar közgazdászok egy jelentős és meghatározó részének 

megváltozott a gondolkodása a nagyvilágról, a tőkés világgazdaság mechanizmusairól, 

helyzetéről és perspektívájáról. Az elemző műhelyeket a tárgyilagosság és józanság 

jellemezte, az imperializmus általános válságáról szóló álomvilágban járó doktrinák 

helyett a tőkés világgazdaság tényleges folyamatainak elemzése vált uralkodóvá, 

aminek következtében az összeomlás-elméleteket a növekedési, fejlődési prognózisok 

váltották fel. Ezek a műhelyek, például a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem Világgazdasági Tanszéke, vagy a Konjunktúra és Piackutató Intézet a 

magyar gazdaságpolitika számára olyan javaslatokat készített, illetve alapozott meg, 

amely a belső ellentmondások kiküszöbölését, az amerikai és nyugat-európai, ezen 

belül, a Közös Piac gazdasága lassú fejlődését, intenzifikálódást, erősödő 

tőkeképződést, és a szocialista országok irányába növekvő érdeklődést 

prognosztizáltak. Magyarország számára a kapcsolatok keresésének és bővítésének 

politikáját ajánlották. A gazdasági koegzisztencia elgondolása először a Nyers Rezső 

által vezetett gazdaságpolitikai elitben vert gyökeret, majd elfogadottá vált szélesebb 

politikusi körökben, és meggyőződésévé vált Kádár Jánosnak is. Az MSZMP egyre 

elkötelezettebb híve lett nemcsak a gazdasági kapcsolatok erősítésének, de az 

enyhülési, ezen belül az európai enyhülési politikának, miközben sok vonatkozásban 

fenntartotta a nemzetközi kommunista mozgalom Szovjetunióhoz igazodó részének 

mérsékelten konfrontatív ideológiáját, retorikáját és – bizonyos mértékig – politikai 

gyakorlatát is. Az előbbinek egyik példája volt a tőkés idegenforgalom kivonása a 

belügyi személet alól és átadása a közgazdászoknak. 1968 elején az idegenforgalom 

fejlesztése már kizárólag a devizabevételek növelése szempontjának volt alrendelve. 

Ennek megfelelően döntöttek például további szállodaépítési programról. (Az első 

nyugati közös beruházás a Duna Intercontinental szálló megépítése volt.) 
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Reform nemzetközi méretekben 

 

Itt érkezünk el írásunk szűken vett tárgyához, a Magyar Szocialista Munkáspárt 

politikája egyik legnagyobb teljesítményéhez, a reform nemzetközi kiterjesztésének 

kísérletéhez. A magyar gazdaságpolitikusok, kudarcaik ellenére, lázasan keresték az 

ország nehéz helyzetéből való kiutat. Az előzmények, hazai síkon a fentieken túl az új 

gazdasági mechanizmus kidolgozásával kapcsolatos munkálatokhoz nyúlnak vissza, 

nemzetközi síkon pedig az úgynevezett szűk-KGST-hez, amely a minden rugalmasabb 

és együttműködést célzó kezdeményezésnek ellent mondó Románia kiközösítése révén 

1966-ban először négy ország (Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország és 

Magyarország) között jött informálisan létre. (A románokkal való együttműködés 

képtelenségét az is mutatta, hogy 1966 októberében még a tervkoordináció 

előkészítését szolgáló műszaki-gazdasági tanulmányok elkészítését is megvétózták a 

KGST Végrehajtó Bizottságában.) A magyar politikai vezetés ekkor úgy döntött, hogy 

kezdeményező szerepet kísérel meg betölteni ebben a meglehetősen képlékeny, de a 

reformok iránt akkor még nyitott – az NDK-t és Bulgáriát sem elriasztó – politikai 

közegben. Ekkor hozták létre idehaza a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 

Bizottságát, amelyeket valamennyi külgazdaság szférát áttekinteni és integrálni képes 

stratégiai szervnek szántak. 

1967 első negyedében a magyar javaslat elkészült, és a politikai vezetés úgy döntött, 

hogy alacsony szinten véleményezésre elküldi a KGST-országoknak. Az elgondolás 

önmagát reform értékűnek tekintette. Egyik legfontosabb eleme a tervezés átalakítása 

volt. A közös tervezésnek ki kell térnie fejlesztési koncepciókra, a beruházási 

elképzelésekre, a kötelező kontingensek vállalatok közötti megállapodásokkal való 

lazítására. Kitért a hitelrendszer fejlesztésére, a reális kamatok megállapítására, a 

világpiaci árakhoz való szorosabb igazodásra. Multilaterális elszámolási rendszert 

sürgetett, perspektívában felvetette a rubel és más valuták konvertibilitását. Célul tűzte 

a gyártásszakosítás, a kooperáció gyártmánycsoportonkénti ténylegessé tételét. 

Fontosnak tekintette a gazdálkodó egységek közvetlen kapcsolatának megteremtését, 

számukra a piackutatás (termékbemutatók), vevőszolgálatok, szervízrendszerek 
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kiépítésének lehetővé tételét, vagyis a KGST országhatárok piaci típusú, részleges 

megnyitását, egyben a közös lehetőségek keresését a tőkés piacokon. 

A visszhang vegyes volt, természetesen a románokkal való együttműködés 

kilátástalansága nem lepett meg senkit, a lengyelek és csehszlovákok sok kérdésben 

nyitott álláspontja még akkor is bizakodással töltötte el a magyar szakértőket, ha 

Inomcev, a szovjet tervhivatal nemzetközi főosztályvezetője a szovjet reformokat 

illetően a központi tervezés erősítéséről, a vállalati szint megkötéséről beszélt. A 

tervezési, pénzügyi elgondolásokat azonban nem utasította el. 1967. december 10-én 

szovjet információból kiderült, hogy a lengyelek is átfogó javaslattal készülnek, így a 

magyar tárgyalódelegáció legfelső szintű jóváhagyással két napra rá a KGST 

ülésszakán hivatalosan felvetette a szervezet reformjának szükségességét és a reform 

területeit. 

Bár a lengyel javaslat előbb készült el, 1968 júniusában a Politikai Bizottság döntése 

nyomán a magyar elképzelés is – most már legmagasabb szinten – útjára indult a 

KGST-országok között. A reakciók újra vegyesek voltak, más-más országok is 

javaslatok készítésére szánták rá magukat, de a magyar előny egyértelmű volt. A 

szovjetek most is elsősorban a vállalatok bármilyen nagyobb önállóságára alapuló 

mechanizmust utasították el legerőteljesebben. Ugyanakkor a románokon kívül a 

KGST valamiféle reformja elől a többi ország nem zárkózott el. Időközben 

Magyarországon lezárult az új gazdasági mechanizmus első és legsikeresebb éve, a 

politikai stabilitás példás volt, aggálya senkinek nem lehetett. Kádárék ezzel a politikai 

tőkével a hátuk mögött szánták rá magukat, hogy a KGST Végrehajtó Bizottságának 

1969. január 21-én elkezdődött ülése után egy nappal nyilvánosságra hozzák a magyar 

javaslatot. Nyers Rezső az MSZMP hivatalos megnyilatkozásoknak fenntartott 

Politikai Akadémiáján megtartotta a szocialista országok integrációjáról szóló 

előadását. 

Már a kiinduló pont is szokatlan volt. A gazdaságpolitikai KB-titkár a gazdasági 

integrációról, mint a kor általános tendenciájáról beszélt, majd hozzá tette: a KGST és 

a Közös Piac között „azonosság lesz annyiban, hogy a gazdasági hatékonyság, a 

jövedelmezőség mércéje mindkét esetben a nemzetközi piac kontrollja alá kerül, a 

műszaki haladás nemzetközi klímájában folyik majd.” Ez kimondatlanul is azt 
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sugallta, hogy nincs két világrendszer, a világ egy, éspedig a tőkés világpiac logikája 

szerint működik, és a szocialista országoknak ehhez kell alkalmazkodni. 

A KGST új integrációja a magyar javaslat szerint a nemzetállami koordináció mellé 

más koordináló tényezőket is beléptetett annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődés 

új forrásai nyíljanak meg, hogy lehetőség teremtődjön egészséges koncentrációra és 

specializációra, és ennek révén növekedjen a KGST-országok verseny- és védekező 

képessége a tőkés világpiac kedvezőtlen hatásaival szemben. Melyek ezek a 

kooperációs tényezők? Az első a tudományos együttműködés, a másik a kormányközi 

kapcsolatok mellett a közös tervezés új gyakorlatának kialakítása. A harmadik a 

vállalatok nemzetközi szintű mozgásterének megteremtése és együttműködése. 

Szükséges egy közös valuta, pl. a rubel, és meg kell teremteni annak teljes 

konvertibilitását. Új alapokra kell helyezni a KGST bank- és hielrendszerét a 

beruházások piaci alapon való gyorsítása érdekében. Meg kell teremteni továbbá a 

KGST vámközösségét, amely a valutáris közösséggel karöltve hatékonyan 

kapcsolódhat be egy világméretű pénzügypolitika kialakításába. 

Nyers Rezső előadása végén egyrészt hangsúlyozta, hogy a magyar javaslat koherens 

egész, egy átgondolt és elemeiben összefüggő integrációs rendszer képét vázolja fel, 

amely mintegy tíz év alatt valósítható meg. Másrészt megvalósulása nem Európa 

kettészakadása felé vezet: „Az integráció révén tehát nem kiszakadni akarunk a 

kontinens gazdasági életéből, hanem hatékonyabban részt akarunk venni abban.” 

Az előadás óriási nemzetközi visszhangot váltott ki. A Financial Times nyíltan 

kimondta: Magyarország kelet-európai közös piacot akar. A szocialista országok közül 

egyedül Jugoszlávia reagált élénken a kezdeményezésre. A többiek kivártak. Másfél 

hónap múlva, 1969. március 4-én a Politikai Bizottság a KGST-ben és a nemzetközi 

porondon szerzett tapasztalatok alapján arra a megállapításra jutott, hogy a reform 

végigvitele hosszadalmas, a vártnál nehezebb, de nem kilátástalan feladatot jelet majd. 

Vállalták. 

 

Epilógus 
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A hetvenes évek eleje nem a KGST piacosításának kezdetét jelentette. Lengyelország 

és Csehszlovákia is elállt mellőlünk. Bár készültek tervek a további lépésekre, a 

gazdasági mechanizmus kiteljesítésére, erre 1972-ig és az azt követő években nem 

került sor.  

A szakirodalom és a publicisztika az 1968-as magyar reformnak azt veti a szemére, 

hogy az felemás volt és nem társult más, elsősorban politikai reformelemekkel. Ez sok 

szempontból igaz. Az óvatosság jellemezte, és a készülő politikai reform a 

csehszlovákiai tapasztalatok miatt formális eredményt hozott. A történet azonban úgy 

teljes, ha tudjuk: a gazdasági reform két lábon állt. A hazain és a nemzetközin. A kettő 

koherens egységben volt végiggondolva. Nem a magyar politikai vezetőkön múlott, 

hogy az utóbbi elgondolás nem vezetett eredményre. 

A KGST reformjavaslat a magyar közgazdász társadalom egyik kimagasló 

teljesítménye. A reform gazdaságpolitikusai hatékonyan tudták képviselni a 

nemzetközi diplomácia színterein, szakmailag megállta helyét. Offenzív képviselete 

egy olyan időszak megnyilatkozása, amikor az MSZMP vezetői aktív és önálló 

külpolitikai szerepet tudatosítottak Magyarország számára. Ennek hátterében 

színvonalas és mélyreható elemzések, megalapozott szakmapolitikai javaslatok álltak. 

Ezek a javaslatok átfogó reformalternatívában öltöttek testet. Páratlan történelmi 

pillanat volt. 

 

Megjelent: Egyenlítő, 2008. 7-8. sz. 17-23. pp. 
 

 


