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A disszertáció tárgya és célkitűzései 

 

Disszertációm legfontosabb célja, hogy a pártállami időszakról a köztudatban élő, a 

totalitárius narratíva által uralt sematikus, élettelen, illetve a szocialista rendszer legsötétebb 

részeire fókuszáló képet új megvilágításba helyezze. Úgy vélem, ehhez olyan újfajta történeti 

megközelítés szükséges, amely a rendszert működése közben vizsgálja, illetve a hatalom és a 

társadalom interakcióit helyezi elemzése középpontjába. E célkitűzést próbáltam 

megvalósítani azáltal, hogy egy társadalomtörténeti alapkutatást felvállalva, a Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP) belső fegyelmezési rendszerét tettem vizsgálat tárgyává. A 

témaválasztással többek között az volt a szándékom, hogy az állampárt szervezetét, illetve 

annak gyakorlati működését a rendszer egy konkrét szegmensén, a párttagokra irányuló 

fegyelmi hatalmán keresztül vizsgáljam. Ellenőrizni kívántam továbbá azt a túlzó, de 

általánosan mégis elfogadott történeti képet, miszerint a párttagok engedelmesen és 

fegyelmezetten, önálló akarat és döntési lehetőség nélkül hajtották végre a kommunista párt 

vezetőinek utasításait, illetve élték mindennapi életüket. 

A doktori értekezésben célom továbbá annak megvizsgálása, milyen viselkedésbeli és 

erkölcsi normarendszert várt el az állampárt a tagjaitól, illetve milyet szeretett volna a 

társadalomra erőltetni. Ez utóbbi célkitűzést inverz módon lehet a pártfegyelmi eljárásokon 

keresztül elemezni, vagyis munkámban azt vizsgálom meg, milyen viselkedés vagy vétség 

számított „nem kommunistához méltó magatartásnak”, azaz olyannak, amit nem volt szabad 

sem a párttagok, sem a pártonkívüliek felé közvetíteni. A mikrotörténelem „kivételesen 

normális” fogalmából kiindulva tehát azokon keresztül elemzem az MDP-tagok sokaságát, 

akiket megbélyegeztek vagy a pártból kivetettek, vagyis azok kerülnek vizsgálódásom 

középpontjába, akik ellen fegyelmi eljárást folytatott le az illetékes pártszervezet. 

Munkámban támaszkodom a mikrotörténelem azon sajátosságára is, amely konkrét eset(ek)en 

keresztül vizsgál általános történeti problémát. 

Az állampárt saját tagjaira irányuló fegyelmezési rendszerének vizsgálata teljesen új 

kutatási téma a magyar történettudományban, de a külföldi szakirodalom áttanulmányozása 

során is mindössze egy német (Thomas Klein) és egy amerikai szerzőt (Edward D. Cohn) 

találtam, aki e történeti problémával foglalkozik. Magyarország egész területére nézve 

természetesen nem vállalhattam, hogy ezt a kutatást elvégezzem, ezért – és az ország 

szempontjából kitüntetett szerepe miatt – Budapesttel, és azon belül is egy társadalmi 

sokszínűsége, a fővárosi pártszervezeten belüli fontossága, illetve a rendelkezésre álló gazdag 

forrásanyaga okán kiválasztott városrésszel, Józsefvárossal és az MDP VIII. Kerületi 
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Pártbizottsága előtt 1948–1956 között lefolytatott pártfegyelmi ügyekkel foglalkozom. Az 

MDP pártstatisztikai adatai szerint a tagok mintegy harmada, 300–340 000 fő a fővárosi 

pártszervezethez tartozott, s közülük a második legtöbb párttag a Józsefvárosban lakott vagy 

dolgozott, ezért a kutatás során elvégzett elemzések érvényességi köre túlmutathat a kerület 

határain. 

 

Források és módszerek 

 

Munkám alapkutatás jellege miatt elsősorban levéltári iratok feltárására és feldolgozására 

szorítkozik. Kutatásaim alapját és legfontosabb forrását a Budapest Főváros Levéltárában 

található MDP Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Csoportjának iratanyaga jelenti. Az iratok 

levéltári rendezéssel egybekötött feltárása során állítottam össze egy olyan, 6114 pártfegyelmi 

ügyet tartalmazó adatbázist, amelyen a téma vizsgálatához releváns statisztikai elemzéseket, 

illetve – a disszertáció céljainak egyedi fegyelmi eseteken történő elemzéséhez – 10%-os 

mintavételt végre lehet hajtani. Az adatbázisba csak módszertanilag koherens adatállomány 

kerülhetett, azaz kimaradtak azok a pártfegyelmi iratok, amelyek valamilyen bizonytalanságot 

tartalmaztak. A fegyelmi ügyiratok mellett használtam a VIII. Kerületi Pártbizottság és a 

Budapesti Bizottság vezető testületi és pártapparátusi iratanyagát, illetve a fegyelmi 

eljárásrend rekonstruáláshoz főként az országos vezető testületek jegyzőkönyveire 

támaszkodtam. Ezenkívül a korabeli szereplők visszaemlékezései segítették leginkább 

munkámat. 

Megközelítésmódomra nagyban hatottak a mikrotörténelem, az Alltagsgeschichte és 

az új kultúratörténet eredményei és módszerei. Munkámban ezeket, illetve a Bernard Lepetit 

nevéhez köthető multiszkopikus megközelítést kívántam alkalmazni azáltal, hogy először 

bemutatom az állampárt fegyelmi eljárásrendszerének szabályozását, majd ennek országos, 

fővárosi és kerületi szintű megvalósulását. Ezután a VIII. kerületi pártszervezet és 

hatáskörébe tartozó alapszervezetei fegyelmezési gyakorlatát vázolom fel különböző, a 

fegyelmi eljárás jellegére vonatkozó statisztikák, majd pedig egyedi pártfegyelmi ügyek 

vizsgálatával. Többek között azt terveztem elemezni, hogy kiket büntetett a párt; milyen 

feltételezett okokból indítottak a tagok ellen pártfegyelmi eljárásokat; milyen tettek vagy 

vádak kellettek ahhoz, hogy valakit kizárjanak a pártból. Arra is kerestem a választ, hogy 

volt-e különbség az ítéletek tekintetében a párttagok között? A kérdés tisztázásához mankóul 

szolgálhat a pártfegyelmi eljárásokat elindító „vétkek” és az eljárások végén kapott büntetések 

összehasonlítása: vajon ugyanazért a „bűnért” mindenki ugyanazt a „büntetést” kapta? 
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Az értekezés szerkezete és eredményei 

 

A historiográfiai és a módszertani fejezetek utáni első elemző részben azt a kérdést jártam 

körül, miként képzelte el a Magyar Dolgozók Pártjának vezetősége a pártfegyelmet, mit várt 

el e téren a párttagoktól, s milyen szervezeti rendszert alakított ki ennek érvényesítéséhez. 

Ehhez először az MDP országos, illetve fővárosi szintű felépítését vizsgáltam meg. A 

szervezettörténeti alapok áttekintése után a párt szervezeti szabályzata, valamint az országos 

vezető testületek határozatai által felállított pártfegyelmi apparátust és eljárásrendet, illetve 

annak a párt által elvárt, „optimális” működésmódját és a rendszerben az évek során 

bekövetkezett változásokat mutattam be. Röviden ismertettem a rendkívüli pártfegyelmi 

eljárásokként felfogható, a párt „szociális összetételének” megtisztítását célul kitűző 

kampányokat (tagrevízió, tagkönyvcsere, körzeti átszervezések) is. Az országos szint 

elemzésével párhuzamosan a fenti vizsgálatokat fővárosi és kerületi szinten is elvégeztem, és 

bemutattam, hogy a gyakorlatban miként érvényesültek a pártfegyelmezéssel kapcsolatos 

legfelsőbb elvárások. Kutatásaimból kiderül, hogy az MDP 1948-as „létrejöttekor” nem állt 

fel automatikusan a pártfegyelmi ügyek apparátusa; egészen 1950 júniusáig kellett várni a 

kérdés szabályozására. Az 1948–1950 közötti évek a „fegyelmi munka” mostoha helyzetéről 

szóltak. Ekkoriban a káderosztályok intézték a pártfegyelmi ügyeket. Ez a személyi ügyeket 

összevonó, a kommunista párt szempontjából praktikusnak tűnő megoldás azonban 

lényegében már 1949-ben káoszt eredményezett a pártfegyelmi eljárások esetében. Amíg 

ugyanis a megbízható káderek kiválasztása – érthető módon – prioritást élvezett, addig a 

pártfegyelmi ügyek elintézése háttérbe szorult. A kaotikus helyzetet tükrözi, hogy 1950 

júniusában a Politikai Bizottság kénytelen volt a pártfegyelmi eljárásrend szabályozását 

napirendjére tűzni. A testület határozata mérföldkőnek számít: ekkor fektették le a 

továbbiakban is érvényes hivatalos eljárásrendet, amelynek lényege, hogy az ügyeket a 

legalsó, vagyis az alapszervezeti szinten kellett elindítani, majd innen kellett a felettes kerületi 

pártszervezethez az ügyeket jóváhagyásra felterjeszteni. A fegyelmi eljárás alá vont 

párttagnak pedig megadták a fellebbezés lehetőségét, ami egészen az országos kongresszusig 

vezethetett. 1950–1956 között az eljárásrend fokozatosan bürokratizálódott, ún. fegyelmi 

referensek intézték az ügyeket, azaz kikerült a káderosztályok fennhatósága alól a terület. A 

rendszer jellegét tekintve folyamatosan változott, hol elvettek az alsóbb szintű szervezetek 

jogosítványaiból, hol visszaadtak azokból. A fővárosi, illetve a kerületi vezető testületi 

üléseken a fegyelmi referensek általában az ügyekkel való elmaradásról, az egyes 
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alapszervezetek eltérő fegyelmi gyakorlatairól, a kizárási ügyek magas számáról, valamint a 

fegyelmi büntetéstípusok nem kielégítő ismeretéről panaszkodtak. E jellemzők egészen 1956-

ig megmaradtak, vagyis mindez nem egy katonás fegyelemmel, precízen működő rendszer 

képét mutatja. 

A disszertáció második felében az előzőekben megismert elméleti és szervezeti alapok 

gyakorlatba ültetését vizsgáltam meg a 6114 fegyelmi esetes adatbázis segítségével. Az első 

fejezetben a pártstatisztikákkal kapcsolatos kritikai megjegyzések után a fővárosi és a VIII. 

kerületi taglétszámadatokat mutattam be, amelyekből megfigyelhető az 1952 utáni folyamatos 

létszámcsökkenés. Ezután a pártfegyelmi ügyek éves esetszámait elemeztem – országos és 

fővárosi összehasonlító adatok híján csak – a VIII. kerületi pártszervezet adatain keresztül. Az 

adatbázisomba került ügyek alapján megfigyelhető, hogy a pártfegyelmi ügyek száma 1948-

tól 1953-ig folyamatosan emelkedik; aztán 1954-ben jelentősen visszaesik, és bár 1955-ben 

némileg újra emelkedésnek indul, de a csökkenő tendencia immár egyértelmű, amit jól mutat 

az előző évi esetek felét mutató 1956-os esetszám. 

A fegyelmi eljárások szigorúságáról érvényes következtetéseket tenni a kiszabott 

büntetések, illetve azok évenkénti változásainak elemzésével lehetett. A vizsgálat fontos 

tanulsága, hogy megdöbbentően magas volt a kizárások száma: több párttagot távolítottak el a 

korszakban (kb. 54%), mint ahány más büntetést összesen hoztak ez idő alatt. Mindez azt 

jelenti, hogy a korszakot tekintve összességében is, de a 60%-os kizárási arányú 1952–1953-

ban, valamint 1955-ben különösen büntető jellegű volt a kerületi fegyelmi eljárásrendszer. A 

büntetések vizsgálatából az is kiderült, hogy a szervezeti szabályzatban megengedett – 

dorgálás, megrovás, szigorú megrovás, kizárás, valamint 1954-től szigorú megrovás utolsó 

figyelmeztetéssel – büntetésekhez képest jóval több, 14 büntetési tétellel dolgoztak a VIII. 

kerületi pártszervezetnél. Mindez visszaigazolta a megelőző részben bemutatott aggályokat, 

amit a kerületi pártszervezetek fegyelmi eljárásai kapcsán tettek a különböző pártszervek. Az 

egyes büntetéstípusok évenkénti változásai azt tükrözik, hogy ameddig a legfelsőbb szinten 

nem szabályozták a pártfegyelmi eljárásrendszert, addig az eljárások során előfordultak 

„kilengések”, amelyek részint abban mutatkoztak meg, hogy a kizárások mellett szinte 

ugyanakkora gyakorisággal találkozunk enyhe ítéletekkel vagy a pártfegyelmi eljárás 

megszüntetésével; részint pedig abban, hogy nem szabványos büntetéstípusokat is gyakorta 

alkalmaztak. A büntetési tételek 1950-ben kezdődő és 1953-ig folyamatos szigorodása 

összefüggésben lehet a politikai bizottság pártfegyelmi eljárásrendet szabályozó 

határozatával, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyre represszívebb belpolitikai 

környezetet sem. Ebben az időszakban folyamatosan csökkent a nem szabványos 
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pártbüntetések száma, illetve egyre kevesebb eljárás zárult felmentő határozattal. 1954-ben 

történt némi enyhülés a fegyelmi ítélethozatalban, 1955-ben azonban megállt ez a folyamat, 

ismét erős represszió figyelhető meg, amit jól mutat a kizárások 60%-os arány feletti értéke. 

1956-ban aztán újra változás tapasztalható; az enyhülés egyértelmű jelét mutatja a pártba való 

visszavételek és a pártbüntetés-törlések nagy száma, de erre utal a pártból önként kilépők 

számának emelkedése is. Vizsgálataim a pártfegyelmi esetek, illetve a büntetések évenkénti 

megoszlása alapján jól visszatükrözik azokat a politikatörténeti fordulatokat, amelyeket eddig 

leginkább csak politikai beszédekhez, illetve kinevezésekhez és leváltásokhoz lehetett kötni. 

A politikatörténeti korszakolásokhoz képest az 1949–1950-es adatok jelentenek eltérést, 

amikor már javában zajlott a párton belüli ellenségkeresés, ám ennek ellenére jelentős az 

enyhe pártbüntetések száma. Ennek legfőbb magyarázatát valószínűleg a pártfegyelmi 

eljárásrend szabályozatlanságában kereshetjük, illetve a kerületi pártbizottság ama 

szándékában, hogy enyhítse az alapszervezetek esetenként túlzottan szigorú ítéleteit. 

A következő fejezetben a pártfegyelmi esetekben érintett 384 kerületi alapszervezetet 

vizsgáltam. A fegyelmi ügyek évenkénti vizsgálata összesítésben a három legnagyobb ipari 

üzem (MÁVAG, Ganz Vagon- és Gépgyár, Ruggyantaárugyár) kiemelkedő értékeit mutatta. 

Az egyes alapszervezetek azonban nem feltétlenül tartoztak végig a kerületi pártbizottság 

hatáskörébe, ezért az évenkénti kerületi fegyelmi esetszámokkal vetettem össze az egyes 

alapszervezetek hasonló adatait. Az ez alapján kiemelkedő fegyelmi arányt produkáló 

szervezeteknél megvizsgáltam továbbá a párttagok létszámát, majd kiszámítottam e két érték 

hányadosát: így megkaptam az egy fegyelmi esetre jutó párttagok számát. Ezen értéket 

nevezem disszertációmban párttagarányos fegyelmi mutatószámnak, ami az egyes 

alapszervezetek fegyelmezetlenségi mutatója. E rangsor élén találunk például ún. körzeti – 

azaz lakóhely szerint szervezett –, illetve rendőrségi, gyári (Vasöntöde és Gépgyár), 

intézményi (72. sz. Posta) és egyetemi (ELTE BTK) alapszervezetet is. Ezt követően 

megnéztem az alapszervezetek sorrendjét a kizárással végződő eseteket tekintve is. Ahol a 

kizárások aránya meghaladta az 50%-ot, azoknál inkább a büntető hozzáállást, ahol nem érte 

el azt, ott a kerületi pártbizottság nevelő hozzáállását (pl. Szikra) feltételeztem. A jelentős 

számú 60% feletti kizárási ráta (pl. MÁVAG) már egyértelműen az érintett 

alapszervezetekkel szembeni büntető hozzáállásra utal. E vizsgálatok együttes elemzése révén 

meg lehet állapítani azoknak a pártszervezeteknek a sorát, amelyek leginkább a VIII. Kerületi 

Pártbizottság „célkeresztjében” szerepeltek. Ezek közül kiemelkedően magas fegyelmi 

arányszámmal és kizárási számmal találkozunk a körzeti alapszervezetek esetében, amelyeket 

a kerületi pártszervezet a „kispolgári” rétegek bázisaként jelölt meg, és igyekezett minél 
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jobban „megtisztítani” ezeket mind a fegyelmi eljárások, mind más kampányok 

(tagkönyvcsere, körzetek átszervezése) révén. Összességében az állapítható meg, hogy 

bizonyos területeken célkitűzéseit tekintve sikeres volt a kerületi pártszervezet törekvése a 

nem a pártba valók eltávolítását illetően, ami leginkább a körzeti alapszervezetek mutatóin 

mérhető le. A nagyüzemi pártbizottságok magas fegyelmi esetszámai és kizárási mutatói 

ellenben a kerületi pártbizottság fegyelmezési törekvéseinek kudarcaként foghatók fel, hiszen 

a „dolgozók pártja” egyértelmű szövetségesének kikiáltott gyári munkások jelentős számban 

váltak a pártfegyelmi eljárások résztvevőivé. 

Disszertációm utolsó fejezetének központi témája az egyedi pártfegyelmi ügyek 

vizsgálata. A konkrét társadalmi csoportot, illetve személy(eke)t érintő fegyelmi ügyek 

bemutatásával az volt a célom, hogy az eljárásokat emberközeli perspektívába helyezzem – 

főként az egyes vétségek bemutatásával. Ezáltal egyrészt betekintést nyerhettünk a 

Józsefvárosban élők mindennapi problémáiba; másrészt az olyan kiélezett élethelyzetekben 

követett egyéni taktikákba, mint amilyen például a tagfelülvizsgálat vagy egy pártfegyelmi 

eljárás volt. Ehhez először az ószeres pártcsoport tagrevízió utáni felszámolásának esetét 

mutattam be. Ezután leírtam annak módszertanát, miként választottam ki véletlenszerű 

mintavétel révén azt a 611 esetet, amelyen keresztül elemezni kívántam az egyes ügyeket. A 

mintát ezután megvizsgáltam a fegyelmi esetekben résztvevők életkora, származása, 

foglalkozása, születési és lakóhelye szerint is. A különféle összetételek szerinti vizsgálatok 

leginkább a további kutatásokhoz adtak vizsgálandó kérdésfelvetéseket. Ilyen például az a 

felvetés, hogy vajon előítélet vagy pusztán a minta torzítása okozza, miszerint több fegyelmi 

eljárás indult a fővároson kívül születettek, illetve a nem józsefvárosi lakhellyel rendelkezők 

ellen, mint a budapesti születésű, illetve a VIII. kerületi lakosok ellen. 

A továbbiakban a fegyelmi vétségek kerültek a vizsgálat középpontjába. Összesen 35 

különféle vétségfajtát sikerült felderítenem, amiket 10 különböző vétségtípusba soroltam be 

előfordulásuk gyakoriságának sorrendjében: pártélet elhanyagolása (142 eset); pártszerűtlen 

viselkedés (120); tagsági könyv elvesztése (115); politikai jellegű ok (90); vagyon elleni és 

gazdasági bűncselekmény (72); munkafegyelem megsértése (27); erkölcstelen magatartás 

(25); egyéb bűncselekmény (13); korrupció (6); egyéb (1). Az adatokból megfigyelhető, hogy 

a VIII. kerületi párttagok leginkább azért kaptak pártbüntetést, mert hanyagolták a 

pártkötelezettségeik teljesítését, nem viselkedtek kommunistához méltóan és igen gyakran 

elhagyták a tagkönyveiket. E három főbb típus az összes ügy 61,7%-át jelentette. 

A vétségek évenkénti vizsgálata megmutatta, hogy az összességében leggyakoribb 

vétségtípus – a pártélet elhanyagolása – 1952-től vált egyre meghatározóbbá, 1955–1956-ban 
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pedig már az ügyek szinte felét adta. Mindez azt mutatja, hogy a párttagok pártmunkáktól 

való elfordulása, a párt iránt érzett „közönyössége” előzetes várakozásaimmal ellentétben nem 

1953 után, hanem már 1952-ben megkezdődött. Ez azt jelenti, hogy a párttól való elfordulás 

nem Nagy Imre hatalomra kerülésével hozható közvetlen összefüggésbe, hanem egyéb 

okokkal magyarázható, amelyeknek feltételezhetően közük van például az 1952. évi 

katasztrofális gazdasági mutatókhoz és az életszínvonal folyamatos romlásához. Mindez az 

ekkortól csökkenő taglétszámmal együtt a kommunista pártban való csalódottság 

fokjelzőjeként értelmezhető. A korszak végének vétségstatisztikája pedig a pártélet 

elhanyagolásának olyan kiemelkedő mértékét mutatja, ami már egyértelműen túlmutat 

mintánkon és arra az általános tendenciára utal, miszerint a párttagok egyre inkább 

érzéketlenné váltak az MDP mondanivalója iránt. A közömbösséggel ellentétes irányú 

folyamatot figyelhetünk meg ugyanakkor a pártszerűtlen viselkedéssel és a politikai okokkal 

jellemzett vétségtípusok esetében. A korszak első éveiben e két típus adta a vétségek döntő 

többségét, aztán ez az arány fokozatosan csökkent 1952-ig, majd némi ingadozás után 1955-

től kezdve mindkettő szerepe eljelentéktelenedett. Ez feltételezésem szerint azt mutatja, hogy 

a pártfegyelmi eljárások a korszak elején még kifejezetten „tisztogató” jellegűek voltak, s 

céljuk a politikailag nem megengedett nézeteket vallók, osztályidegenek, vallásosak stb., 

illetve a nem kommunistához méltó módon viselkedők rendszabályozása volt. Korszakunkban 

minden évben szerepelnek a pártfegyelmi vétségek között a különböző vagyon elleni és 

gazdasági bűncselekmények. Az 1951–1953 közötti kiugró értékek kapcsán ismételten 

feltételezhetjük a rossz életkörülményeket a háttérben. Az mindenesetre sokatmondó mutató, 

hogy a VIII. kerületi párttagok fegyelmi vétségei közül minden kilencedik valamilyen 

gazdasági jellegű bűncselekménnyel hozható összefüggésbe. 

A vétségtípusok elemzése kapcsán megállapítható, hogy a VIII. kerületi pártszervezet 

leginkább a pártéletet elhanyagolókat üldözte, a legnagyobb számban velük szemben hozott 

fegyelmi határozatot, ami az esetek háromnegyedében kizárással végződött. Ugyan jóval 

kevesebb eljárási számot figyelhettünk meg a vagyon elleni, gazdasági, korrupciós és egyéb 

bűncselekmények ügyében, de amikor ezekben eljárást indítottak, akkor azok döntő 

többségükben kizárással végződtek. Szintén magas számban indítottak politikai okokból 

eljárást a párttagok ellen, ami a közömbösökével szinte azonos, 75% körüli arányban 

végződött kizárással. E vétségekkel szemben tehát büntetően lépett fel a kerületi 

pártszervezet. Egészen más tendencia figyelhető meg a tagsági könyvüket elvesztők és a 

pártszerűtlen magatartásukért felelősségre vontak esetében, ahol ugyan nagy számban 

indítottak fegyelmi eljárásokat, de azok alig egynegyede végződött kizárással, a 
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munkafegyelem megsértői pedig alig részesültek ebben a pártbüntetésben. Ezek esetében a 

fegyelmi eljárás nevelő jellegéről beszélhettünk. 

Az összevont típuskategóriák vizsgálata után az egyes vétségfajtákat részletesebben is 

elemeztem konkrét esetek felidézésével. A vétségekkel foglalkozó fejezet konklúziójaként az 

mondható el, hogy a Magyar Dolgozók Pártja a politikatörténetből jól ismert és kiterjedt 

ellenségkategóriákkal dolgozott, de ítéleteket hozott a politikán túlmenően különféle 

gazdasági és munkaügyekben is, illetve a párttagok magánéletét szintén ellenőrzés alá vonta 

például az erkölcstelen jellegű vétségek kivizsgálásakor. Magyarán, tetten érhető az a 

szándék, hogy az állampárt az élet minden szférájára rá akart terpeszkedni. Az egyes 

vétségekhez jól megállapítható szigor társult, így a politikai, a vagyon és közrendelleni, a 

gazdasági, a korrupciós és egyéb bűncselekmények igen magas arányban zárultak kizárással, 

de hasonló szigorúsággal lépett fel a pártszervezet a „pártélet elhanyagolóival” szemben is. 

Más vétségek esetében viszont azt láthattuk, hogy inkább a nevelő jellegű fegyelmezést 

alkalmazták enyhébb ítéletek meghozatalával. Az egyes esetek kapcsán betekintést 

nyerhettünk a korabeli mindennapokba, az egyének konfliktusaiba, illetve azt is láthattuk, 

hogy korántsem valósult meg a párttagok egyenlősége a pártfegyelmi eljárások során (sem), 

hiszen ugyanazért a vétségért bizony korántsem kapta mindenki ugyanazt az ítéletet. 

Az állampárt belső fegyelmezési rendszerének több léptékű elemzéséből egyértelműen 

látható, hogy korántsem beszélhetünk egy, minden részletében aprólékosan megtervezett, 

gördülékenyen működő rendszerről. A „fegyelmi munka” gyakorta inkább kaotikus jellegű 

volt, az első években még az sem dőlt el, ki foglalkozzon vele, de 1950 után is számos 

probléma kísérte az eljárásokat. Dolgozatomból továbbá az is kiderült, hogy az MDP 

párttagjai bizony korántsem voltak olyan engedelmes és fegyelmezett emberek, mint ahogyan 

azt a Rákosi-korszak leírásai alapján sokan gondolják; az egyes pártfegyelmi ügyek számos 

vétsége ráadásul az egyéni döntések széles – igaz sok esetben, tévesnek bizonyuló – 

választékát mutatja, amelyek között például ott szerepelt a pártból való kilépés szándéka is. 

Az egyes alapszervezetekre, illetve vétségekre irányuló pártbüntetésekkel, a kizárások 

arányával jellemezhető büntető-nevelő hozzáállás pedig arra világított rá, hogy mely 

társadalmi csoportok, illetve vétségek voltak leginkább a VIII. Kerületi Pártbizottság 

célkeresztjében. Ezek között találunk olyanokat, akiken nem lepődünk meg, de olyanokat is, 

amelyek a kerületi fegyelmezési kísérlet kudarcát testesítik meg. 

Reményeim szerint disszertációmban e komplex megközelítés révén érdemi 

következtetéseket és eredményeket mutattam fel az állampárt pártfegyelmezési gyakorlatáról, 

a VIII. kerületi pártszervezet fegyelmezési stratégiájáról, illetve a párttagok mindennapi 
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taktikáiról. Bízom benne, hogy munkámmal sikerült a szocialista rendszer 1948–1956 közötti 

időszakát új szemszögből, új kutatásokat serkentő módon bemutatni. 

 

Publikációim és előadásaim a disszertáció témájában: 

 

1.) Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának párt- és 

tömegszervezeti információs rendszere (1948–1956). Fons (13.) 2006. 3. 355–396. p. 

2.) Koltai Gábor: Bevezető. In: Fehérné Bozsics Mária – Rácz Attila – Koltai Gábor (szerk.): 

A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 

(1948–1956). (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek V. Levéltári 

Dokumentáció 12.) Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2007. 7–16. p. 

3.) Koltai Gábor: Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. Sic Itur 

Ad Astra (22.) 2009. 60. 205–224. p. 

4.) Koltai Gábor: Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása. Budapesti Negyed (18.) 2010. 

68. 291–305. p. 

5.) Koltai Gábor: Agitátorok a vonaton. Vonatagitáció a Budapestre munkába járók között 

(1949–1953). Korall (13.) 2012. 50. 161–187. p. 

6.) Koltai Gábor: A változás szele. Egy 1956-os aktfotózás története. (2010. június 27.) 

Transindex (http://eletmod.transindex.ro/?cikk=11871) 

7.) Koltai Gábor: Egy 1956-os fotósorozat társadalomtörténeti tanulságai. Előadás az ELTE 

BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának 

Nyitott társadalomtörténet 3. c. doktorandusz-konferenciáján. Budapest, 2009. június 3. 

8.) Koltai Gábor: Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása, 1948–1949. Előadás az ELTE 

BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának 

Nyitott társadalomtörténet 4. c. doktorandusz-konferenciáján. Budapest, 2010. június 2. 

9.) Koltai Gábor: Fegyelem a „Párt”-ban. Előadás Budapest Főváros Levéltára 2012. évi 

Levéltári Napján. Budapest, 2012. november 16. 


