
Bevezetés

Minden kornak megvan a maga sajátos világa
– s ennek a sajátos világnak a sajátos nyelve-
zete. Mennél erősebb elkülönítő jegyeket
mutat a társadalom, melyek azt környezetétől
– az előbbiektől s a következőktől – megkü-
lönböztetik, természetesen annál erősebb a
nyelvi különállás is. Igen jó példa erre a nagy
francia forradalom a maga külön nyelvezeté-
vel, amiből egyes elemek ma is élnek, mások
feledésbe merültek.

Ehhez hasonló, igen erősen elkülönült idő-
szak után vagyunk most, a rendszerváltás
után. Az előző kornak még a neve sem egysé-
gesen elfogadott: kommunista éra, szocialista
időszak stb. Ezt a tisztázatlanságot tovább
bonyolítja, hogy az elmúlt évtizedek a maguk
kétségtelen egybefogó jellegzetessége ellenére
sem alkotnak egységes egészet, hanem erősen
szakaszoltak. Jelen gyűjtés is csak egy részletet
vállal fel: a korszak kezdetét.

A legnagyobb és egyben legfeltűnőbb válto-
zást a kezdet hozta. Ezt az időszakot legin-
kább az „ötvenes évek” névvel szokták illetni,
noha értelmileg a negyedik évtized utolsó évei
is ide tartoznak, míg a valódi ötvenes évek
vége – a forradalom utáni időszak – már nem.

Az ötvenes évek nyelvezete meglehetősen
jellegzetes, és erősen elüt a korábbitól – a
későbbitől való különbözése kisebb mértékű,
és az átmenet sokkal lassabb. Ez a nyelvi jel-
legzetesség nagyon sokrétű: megjelenik az
írott, a beszélt – ezen belül a hivatalos és a
magánérintkezési – nyelvben: a szóhasználat-
ban, szóválasztásban, szó- és mondatszerkeze-
tekben, az intonációban stb. Ugyanaz a szó is
nagyon különböző értelmet és árnyalatot hor-
dozhatott attól függően, hogy hol, mikor,
kitől, milyen körülmények között hangzott el,
vagy íratott le.

A jelentéstani változások több okra vezethe-
tők vissza, illetve több módon mentek végbe.
Ezek egyike az, amikor új fogalom keletkezik,

amire természetesen szót kell találni. Ilyen pl.
a mezőgazdasági termékek átengedésének
kötelezettsége – ez a ’beadás’, illetve a kötele-
ző újságismertetések összejövetele, a Szabad
Nép-félóra. Máskor meglévő, korábban is
használt szavak kaptak új jelentést és szerepet.
Ezeknek talán legjellegzetesebbike a ’párt’ szó,
de ilyen a ’dolgozó’ is vagy a ’háborús uszító’.
Előfordult, hogy a szavakhoz tapadó jelentés –
avagy hangulati jellemző – a korábbi ellentété-
be csapott át: ilyen pl. a ’kommunista’ szó, ami
a háború előtti időkben szitokszó volt, majd
elfogadott szóvá s végül dicsérő jelzővé válto-
zott –legalábbis a hivatalos, nyilvános szó-
használatban.

A szavak eredeti jelentésének megadásától
általában eltekintek – hiszen gyűjtésem nem
alap-szómagyarázat, csupán arra szorítkozik,
hogy az adott korban hordozott különleges
jelentését ismertesse. Mégis, ahol az érthető-
ség rovására menne, ott az alapértelmezést is
meg kellett adnom.

Tekintettel a nyelv sokrétűségére, ez a gyűj-
tés korántsem vállalkozhat a jelzett kor teljes
nyelvi világának leírására, annak csupán egy
kis részét igyekszik bemutatni. Még így is igen
sok kérdéssel találtam szemben magamat:
mennyire érdekesek a betűszavak: az MDP (a
Párt) feltétlenül érdekes, de hogy a RÖLTEX (a
rövidáruboltok állami vállalatának megneve-
zésére szolgáló mozaikszó) ugyanígy hozzá-
tartozik-e az (érdeklődésre méltán számító)
nyelvi emlékekhez, azt már nem tudom. Az is
fejtörést okozott, hogy a már említett ’háborús
uszító’ kifejezés nem szó, hanem szókapcsolat
– de a kor rendkívül jellegzetes, igen gyakran
használt szófordulata, s így mindenképp ide-
kívánkozik. A személynevek közül Sztálin és
Rákosi korszakjelzők, de a másodvonalból –
vagy akár az ellentáborból – is lehetett volna jó
párat említeni.

A szocializmus világának nyelvezete termé-
szetesen a későbbiekben is kitermelte a maga
különlegességeit – pl. ’új gazdasági mechaniz-
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mus’, ’gulyásszocializmus’ stb., de ezt a kort
már nem vizsgáltam.

A gyűjtés óhatatlanul szubjektív – minden
bizonnyal a magyarázatok is azok. Fokozottan
áll ez a gyűjtésből való szemezgetésre, amit
most kezében tart az olvasó. Mégis remélem,
hogy az idősebbek ráéreznek emlékeikre, a fia-
talabbak pedig némi benyomást szereznek
apjuk-nagyapjuk nehéz éveiről.

SZÓTÁR (részlet)

acsarkodás: a szó értelme önmagában
lényegesen nem változott, hangulati, környe-
zeti változást a szó használatának gyakorisága
hozott, valamint az, hogy az eredetileg a raga-
dozó állatok támadó indulatát leíró szót politi-
kai szövegekben emberek, illetve emberek
csoportjának magatartására alkalmazták. Az
ellenség vadságának, állandó támadókészségé-
nek, valamint az ennek elhárítását célzó éber-
ség felidézésére használták nyakra-főre. Álta-
lában csapást kellett mérni az imperialisták és
háborús uszítók ~aira.

agitprop: az agitálás és a propaganda sza-
vakból összetákolt új szó az efféle tevékenység
jelölésére. A pártszervezeteknek külön ~ osztá -
lyuk vagy csoportjuk volt, a vezetőség(ek)ben
pedig nagyhatalmú ~ titkár.

államosítás: jogi formaságok keretei között
történt állami tulajdonba vétel, legtöbbször
bárminő ellenszolgáltatás nélkül, olykor
annak ígéretével. Eleinte törvény szabályozta,
és csak a nagyobb vagyonokra/üzemekre vo -
natkozott, később rendeleti-határozati úton,
nemegyszer rajtaütésszerűen hajtották végre,
kis műhelyekre, boltokra stb. is kiterjesztve.

Andrássy út 60.: az épület rettegett karrierje
a Nyilaskeresztes Párt székházaként indult –
még hatalomátvételük (1944. október 15.) –
előtt. Ezt követően az ottani, minden törvé-
nyes felügyeletet nélkülöző terrorcselekmé-
nyek egyre szaporodtak, s a ház egyre félel-
metesebbé vált. 1945 januárjában Budán még
dúltak a harcok, mikor Péter Gábor már mint
a kommunisták által megbízott „rendfenntartó”
itt vert tanyát. Az épület korábbi szerepe (ter-
rorközpont) megmaradt, csak most nem a bal-
oldaliakat és a zsidókat vitték be oda, hanem
mindenkit, akitől a Kommunista Párt, illetve
annak szűk körű vezetősége tartott – kommu-

nistákat is. Később az itt székelő szervezetet a
Rendőrség Államvédelmi Osztályának (ÁVO),
még később (különálló) Államvédelmi Ható -
ságnak (ÁVH) hívták. Utóbbi különálló fegy-
veres testület volt, a legszűkebb pártvezetés
egyedüli felügyelete alatt. Az ÁVH feloszlatá-
sa, illetve megszüntetése (1956) után az épület
civil célokat szolgált – vállalatok működtek
benne. 2002-ben itt alakították ki a Terror Háza
Múzeumot.

ÁVH, ÁVO (folyó beszédben: ávó): lásd
fentebb

béke: rövid néhány év alatt ismételt értelmi
és hangulati változáson esett át. A háborút
közvetlenül követő időben megmaradt eredeti
értelmében, csak érzelmi hőfoka emelkedett
meg az olykor kimondott, de kimondatlanul is
mindig ott lebegő jelzőkkel: a várva várt, a
hőn áhított stb. jellemezhetően. Az idő múlá-
sával ez a töltése megkopott, s ahogy a politi-
kai események felidézték elvesztésének lehe-
tőségét (lásd hidegháború), úgy telítődött az
elvesztése félelmének érzetével. Egyértelművé
vált viszont, hogyha fennmarad a ~, akkor az
az egyre fojtogatóbb elnyomás és terror fenn-
maradását is jelenti egyben. Ezt az aktuális
politikai irányvonal nyíltan hirdette is – ter-
mészetesen az elnyomás és a terror helyett a
szabadságot és fejlődést nevezve meg. Így so -
kakban sajátos meghasonlás alakult ki. A ~
igen gyakori elnevezési formává lett: igen sok
közterület, illetve más egységek: szövetkezet,
úttörőcsapat, szocialista brigád stb. viselte ezt a
nevet. Különféle ~szervezeteket működtettek:
pl. nemzeti és nemzetközi ~tanácsok, illetve
alkalmi rendezvényeket: ~találkozók, ~kong-
resszusok stb. szerveztek.

csengőfrász: a letartóztatástól, elhurcoltatás-
tól való félelem szava. Eredete: ki a frász csön-
get? (nyilván az ÁVO, hogy elvigyen – főképp
a hajnali órákban, ahogy szokásos volt).

disszidál: törvényellenesen külföldre távo-
zik, vagy ha távozása szabályos volt is, a haza-
térést megtagadja. Esetenként a nemkívánatos
személyeknek a hazai politikai életből való
kiiktatásának a hatalom számára „kényel-
mes”, „kellemes” eszköze, mert ilyen módon
az illetőt tették felelőssé azért, hogy távozott a
hazai közéletből-politikából, akár árulónak is
feltüntetve. Pl. Nagy Ferenc miniszterelnök,
illetve Károlyi Mihály párizsi nagykövet. Egy
időben a disszidenseket – távollétükben – bíró-
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sági perben elítélték. Nemritkán itthon mara-
dott hozzátartozóikat zaklatták, a kapcsolat-
tartást ellehetetlenítették.

dolgozó: számottevő értelmi változást a szó
nem szenvedett, feltűnő azonban – mind
főnévként, mind melléknévként való – igen
gyakori használata. Ebben a kontextusban
körülbelül annyit jelentett, mint az új társada-
lom elfogadott tagja. Voltak még nyugdíjasok,
gyerekek, tanulók is, de az első mindig a „dol-
gozó” volt. A gyárakban s más munkahelye-
ken nem emberek, munkások, alkalmazottak,
munkavállalók stb. dolgoztak, szervezkedtek,
vagy bármi egyebet csináltak, hanem a ~k. Az
igen gyakori szóhasználatnak egyik lehetséges
célja az egyenlősítés volt, mert pl. egy tervező-
mérnök ugyanúgy ~ volt, mint a portás. A két
munkáspárt egyesítésével létrehozott pártot
Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) nevezték. A
történetek, adomák, viccek gyakran így kez-
dődtek: „jön a dolgozó…” Nemegyszer komi-
kusan hatott a túlhajtott szóhasználat. A „dol-
gozók hetijegye” megjelölés még indokolt
lehetett a közlekedési eszközökön – nem elha-
nyagolható kedvezményt jelentett –, de pl. a
„Dolgozók hangversenykalauza” könyvcím
már kissé furcsán hangzik. Melléknévként is
elengedhetetlen volt a ~. Elismerő értelemben
csak „dolgozó parasztságunk”-ról lehe-
tett/kellett beszélni, így: többes szám első sze-
mélyű birtokos személyjellel. Az összlakossá-
got is „dolgozó magyar népünk”-ként kellett
emlegetni. Pl. Ortutay Gyula oktatási minisz-
ter így mondta: „a magyar dolgozók megér-
demlik, hogy gyermekeik olyan iskolába járja-
nak, hogy...”

elvtárs: először csak a Kommunista Pártban,
majd később a Kommunista Párt és a Szociál -
demokrata Párt egyesüléséből létrejött Magyar
Dolgozók Pártjában (MDP), a Pártban elterjedt
gyakori, majd kötelező szóhasználat, még
később a hivatalos érintkezés egyeduralkodó
megszólítása, pl. miniszter elvtárs. Úgyszól-
ván teljesen kiszorította a korábban meggyö-
keresedett megszólításokat, mint pl. „szak-
társ”, „kartárs” a dolgozók körében, vagy „úr”
egy kissé magasabban. (Az „úr” előtt használt
korábbi címeket: „méltóságos”, „kegyelmes”
stb. törvény tiltotta.) A „tanár úr”, „professzor
úr” stb. megszólítás is gyanússá vált. Csak az
egyértelműen és nyilvánvalóan nem elvtár-
sozható tisztségek betöltői maradhattak válto-

zatlanul, pl. „püspök úr”, a velük való találko-
zást viszont ajánlatosabb volt elkerülni.

határsáv: biztonsági céllal létrehozott, a
határzár – a vasfüggöny – első lépcsőjeként
működő, a határ vonalát nagyjából követő,
azzal párhuzamos elhelyezkedésű, kb. 10–20
km széles zárt terület. A ~ba csak ott lakók
utazhattak be, másoknak engedélyt kellett
kérni. Előbb csak Ausztria felé, majd a
Jugoszláviával történt szakítás után déli hatá -
runkon is kijelölték a ~ot. A ~nak volt egy igen
szigorúan őrzött keskeny csíkja közvetlenül a
határ mentén, ezt az ott lakók is csak előzetes
engedéllyel és határőri kísérettel közelíthették
meg.

hidegháború: a győztes hatalmak, elsősor-
ban a Szovjetunió és az Egyesült Államok elhi-
degülése, majd szembenállása. A két nagyha-
talmat saját tábora vette körül, illetve erősítet-
te. A ~ igen széles skálán mozgó, megtervezett
ellenséges tevékenységsorozat volt. Célja a
másik fél lejáratására, szidalmazására, fenye-
getésére irányult. Az egymásnak feszülés
olyan ördögi körré fokozta a szembenállást,
hogy az nemegyszer a III. világháború – atom-
háború – kirobbanásának közeli veszélyéig
mélyült. Ilyen volt pl. a berlini válság. A ~
szelleme mélyen beivódott a társadalmi és a
személyes gondolkodás és közérzet világába,
komoly torzulásokat hozva létre mindkét
oldalon.

káder: vezető személyeket, illetve azok cso-
portját értették alatta. Kiválasztottságot,
különleges státuszt jelentett, azzal együtt,
hogy a ~ek sem alkottak egységes csoportot. A
vezető- vagy csúcs~ek a legfelső régiókban
elkülönülten éltek, különleges kiváltságok-
ban, juttatásokban részesültek. Előbb a javakat
még természetben adták, mert nem volt
beszerzési lehetőség – pl. kávé, narancs,
„amcsi” cigaretta stb. Később ez lehetett egy
lakás, még később egy villa, esetleg (őr) sze -
mélyzettel. Lefelé haladva a ~ek megbecsülése
egyre csökkent, bár mindvégig kitapinthatóan
és jól észlelhetően nagyobb volt, mint az egy-
szerű dolgozóké, és családjukra is kiterjedt.
Mindezen pozitívumok mellett a ~ek sem
érezhették magukat teljes biztonságban, mert
a diktatúra jellegéhez hozzátartozott, hogy
időnként – sokszor kiszámíthatatlanul – a ~ek
közül is bebörtönöztek, illetve kivégeztek
egyeseket vagy bizonyos csoportokat.
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kitelepítés: 1950-ben lezajlott akciósorozat.
A háború előtti társadalmi-politikai élet azon
eminenseit, akiket „persona”, illetve „familia
non gratá”-nak minősítettek, hogy Buda pest -
ről, illetve a nagyvárosokból eltávolítsák,
eldugott kisfalvakba költöztették „kényszer-
lakhely”-re. Ez formailag belügyminisztériu-
mi határozattal történt, amely néhány órán
belül végrehajtandó volt. Teljes családokra
vonatkozott. A családot – korlátozott mennyi-
ségű ingósággal – teherautó szállította a kije-
lölt házakhoz. Az intézkedés mind a kitelepí-
tett, mind a befogadásra kötelezett számára
büntetés volt. A kényszerlakhelyet elhagyni
nem volt szabad, és sok más egyéb módon is
zaklatták az érintetteket. A ~ leginkább arisz-
tokrata, magas rangú katona, bíró, illetve
jómódú (gazdag) embereket – családokat érin-
tett. 1953-ban, a kormányprogram intézkedései
egyikeként oldották föl.

koncepciós per: a tárgyalt kor igen szomorú
s egyben jellegzetes terroreszköze, illetve
ennek megjelölésére a korszak használatos
szó kapcsolata. Arra utal, hogy a per egy kon-
cepció alapján, illetve azt megvalósítva zajlott,
teljesen függetlenül a valós tényektől, esemé-
nyektől. A ~ kiagyalói előre elkészítették a
menetét, benne a bírói kérdéseket, a vádlott és
a tanúk vallomásait s természetesen az ítélete-
ket is. A vallomásokat, melyek nemcsak a tár-
sakat vádolták nem létező bűnök terhével,
hanem magát a vádlottat is, nagyon átgondolt
módszerességgel csikarták ki. A fizikai erő-
szak – ütlegelés és egyéb, körmönfont mód-
szerek – szerves részét alkották a ~eknek.
Ebbe nem ritkán bele is haltak a vallatottak. A
kommunista vádlottakat sokszor a munkásmoz-
galom érdekeire való hivatkozással (is) tudták
rábírni az együttműködésre. A hazug ígérge-
tés is a fegyvertár része volt: csak színleg ítélik
el őket, aztán kikerülnek a Szovjetunióba, ahol
folytathatják tevékenységüket. Máskor a csa-
lád sanyargatásával fenyegettek.

láncos kutya: egyértelműen Jugoszláviára
mint államra, a jugoszláv kommunista pártra
(Jugoszláv Kommunisták Szövetsége – JKSZ),
de talán leginkább a mindezeket megszemé-
lyesítő vezetőre (Joszip Broz Tito) alkalmazott
csúfnév. Alapját az szolgáltatta, hogy a kom-
munista pártok akkori világszervezetének
(Kommunista Pártok Tájékoztató Irodája,
rövidítve: KOMINFORM) 1948-as tanácskozá-

sán a JKSZ – majd személy szerint Tito is – a
Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának
álláspontjától bizonyos mértékig eltérő véle-
ményen volt. Ezt a szovjet kommunista párt
nem tudta elviselni, a KOMINFORM internaci-
onalizmusellenesnek nyilvánította, és élesen
szembefordult vele. Ezután igen heves politi-
kai és sajtókampány indult ellene. Ennek jel-
legzetes megnyilvánulásai: Tito az imperializ-
mus bérence és láncos, csahos kutyája, a szoci-
alizmust építő népek közösségének árulója,
ádáz ellensége stb.

munkás-paraszt-értelmiség-egyéb-x: a szo-
cializmus építése idejének emberi értékmérő
skálája – akár a szóban forgó egyénről, akár
szüleiről – származásáról – lett légyen szó.
Előléptetés, kinevezés, egyetemi felvétel, sok-
szor a munkahelyi felvétel is a fenti sorrend-
nek megfelelően történt. Az első 3 kategóriá-
hoz – amennyiben magyarázat szükséges –
lásd ott. Az „egyéb” kategória a kisiparosok,
kiskereskedők, kistisztviselők stb. csoportját
ölelte fel. Az „X” az osztályellenséget jelölte,
úgymint kizsákmányolók: tőkések, földbirto-
kosok, katonatisztek, bírák stb. Az e csoportba
tartozók nem sok jóra számíthattak, sorsuk
sokszor a teljes kirekesztettség volt.

osztályharc: mari társadalomelméleti foga-
lom: az osztályok kibékíthetetlen (antagoniszti-
kus) érdekellentéteik miatt, illetve érdekeik
érvényesítésének folyamatában egymással
való szembenállásukat, küzdelmüket jelentet-
te. Sztálin szerint ez egyre élesebb lesz – ezzel
indokolta a terror létjogosultságát.

Párt: A nagy kezdőbetűvel való írás idején
az egyetlen működő-létező párt. Az érvény-
ben lévő hivatalos meghatározás szerint „a ~ a
munkásosztály élcsapata, a társadalom vezető
ereje”. A valóságban a mindennapi élet teljes-
ségét átfogó uralmi szervezet. A „~unk” forma
kisebb hűségnyilatkozattal volt egyenértékű.
A ~ igen szigorú hierarchikus felépítésben
működött. Legfőbb embere, tekintélye, paran-
csolója a párttitkár volt. Az országos titkárt
főtitkárnak vagy első titkárnak nevezték. Őt a
pártkongresszus választotta. Ez a választás for-
mális volt, személye korábban, belső harcok-
ban vagy az elvitathatatlan tekintély elve alap-
ján választódott ki, illetve a Szovjetunió
Kommunista Pártjának vezérkarában dőlt el. A
pártfőtitkár korlátlan ura volt az országnak.
Közvetlen alatta a Politikai Bizottság, más
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néven Politbüro működött, de a legtöbb szocia-
lista országban volt egy ennél is szűkebb körű
„agytröszt”, ami a permanens belső hatalmi
harcokban alakult. A Politikai Bizottságnál (PB)
nagyobb létszámú, de jóval kisebb hatóerejű
testület volt a Központi Vezetőség (KV). Az
alsóbb szinteken pártszervezetek működtek.
Ezek titkárait általában az eggyel magasabb
fórumon jelölték ki, s az adott pártszervezet
taggyűlése „választotta meg”. A ~ leképezte
az államszervezetet, és diktált neki olykor
apró részletkérdésekben is. Minden munkahe-
lyen volt pártszervezet – ezek titkárai viszony-
lag gyakran változtak-változhattak, ellentét-
ben a stabil legfőbb vezetőkkel. Az „üzemi
háromszög”-et az igazgató: „állami vezető”, a
párttitkár, valamint a szakszervezeti vezető
alkotta, ahol a döntő szó a párttitkáré volt. A
párttitkár nemcsak a közügyekbe: politika, ter-
melés, irányítás, valamint a személyzeti
ügyekbe: kinevezés, elbocsátás, áthelyezés,
fegyelmi, kitüntetés stb. szólt bele, hanem igen
gyakran az intim szférát érintő kérdésekben is
„tájékozódott” és „intézkedett.” A ~ erkölcsi,
politikai, ideológiai gazdasági, művészeti,
kérdésekben, illetve az élet minden területén a
tökéletesség letéteményese.

proletárdiktatúra: a proletariátus diktatúrája
– a kisebbség diktatúrája a többség érdekében
– a marxizmus-leninizmus központi államelmé-
leti konstrukciója a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenetre vonatkozóan. Magyar -
országon a szovjet kommunista vezetés korlát-
lan bizalmát élvező és megbízásukból eljáró
néhány kiválasztott káder – hosszú időn
keresztül Rákosi Mátyás – elvitathatatlan veze-
tésével megvalósított, minden kontrollt nélkü-
löző terrorja. (Az 1919-es proletárdiktatúra is
így működött – lásd az idevágó irodalmat.)

Szabad Nép: a Párt napilapja, szócsöve, köz-
vetlen pártirányítás alatt. Főszerkesztői állása a
legfontosabb bizalmi állások egyike volt.
Pártközleményekkel és újságcikkekkel adott
útbaigazítást az éppen érvényes és követendő
irányvonalról. Hangvétele, illetve annak – akár
kisebb – ingadozásai fontos jelzéseket hordoz-
tak. Fontos volt az is, hogy egy-egy írás a lap-
ban hol, mikor, milyen terjedelemben jelent
meg. De fontos lehetett az is, hogy mit nem írt
meg. Ezekben a finomságokban való jártasság
volt a sorok közötti olvasás tudománya.

szakérettségi: alacsony iskolázottságú,

káderfejlesztésre kiszemelt, illetve kiemelt káde-
rek egyéves iskolája, melynek eredményekép-
pen érettségi bizonyítványt kaptak, hogy részt
vehessenek a felsőoktatásban. Kitüntető és
ígéretes mivolta mellett igen nagy megterhe-
lést rótt a résztvevőkre, intellektuálisan is,
morálisan is. Sokan elvégezték, sokan bele-
buktak – a szó igazi és átvitt értelmében is:
összeroppantak a meg nem felelés terhe alatt.

személyi kultusz: fogalmilag egy ember –
adott esetben a politikai vezető: elsősorban
Sztálin, Magyarországon rajta kívül Rákosi –
határtalan dicsőítése, az előtte való hajbóko-
lás, egyetértést színlelve való alázatoskodás.
Mindkettejükről festmények, szobrok özöne
készült, intézmények sokaságát nevezték el
róluk, hősi történetek, versek, kantáták zeng-
ték elérhetetlen tökéletességüket, stb. A ~
Sztálin haláláig (1953) élte „virágkorát”, jólle-
het ebben az időben csak ritkán neveztük
nevén a ~t, akkor is tagadó mondatokban,
mert a marxizmus tételesen elítélte.

tervgazdaság, tervgazdálkodás: a társada-
lom anyagi szükségleteit tudományos alapon
kiszámító és az adottságokkal egybevető gaz-
dálkodási rendszer, mely ígérete szerint kiik-
tatja a látszatszükségletre, illetve eladhatóság-
ra termelés zsákutcáit és veszteségeit, s ezáltal
a folyamatosan növekvő-bővülő termelést, az
ésszerű, igazságos elosztást teremti meg, az
életszínvonal folyamatos emelkedésével.

vasfüggöny: Churchill Fultonban 1948-ban
elhangzott beszédében feltűnt kifejezés (iron
curtain), ami Európa véglegesnek tűnő ketté-
osztottságát és a részek hermetikus elszigetelt-
ségét jelezte. A kifejezés a ~ mindkét oldalán
használt kifejezés volt. Mindkét tábor vezetése
sajnálatosnak nevezte a ~ létét, s kialakulásá-
ért a másik felet tette felelőssé. A ~ jelentősen
megnehezítette a két oldal kommunikációját
mindenféle vonatkozásban. Ezt leginkább a
szocialista oldalról éreztük, mert amonnan
jöhettek az emberek, ha volt kedvük s némi
pénzük, és az engedélyt – innen – megkapták.
A ~ technikai berendezéseit: szögesdrótkerí-
tés, aknamező, betonfal stb. a szocialista olda-
lon létesítették és őrizték. A ~ön való illegális
áthatolást megkísérlők közül sokan halálukat
lelték a próbálkozásban.

DR. FÜZÉKI BÁLINT
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