
A tör té ne ti em lé ke zet – bi zo nyo san nem füg get le nül a tör té ne ti el be szé lé -
sek egyik ked velt tí pu sá tól – haj la mos kö zép pont ba ál lí ta ni egyes ki emel -
ke dő sze mé lyi sé ge ket. A nagy em be rek so ra több nyi re le fe di egy-egy tár sa -
da lom tör té nel mét, sze mé lyi sé gük és cse le ke de te ik em lé ke – ami sok szor
mes  sze nem egye zik meg a for rá sok ból re konst ru ál ha tó val – so kak szá -
má ra je lent vi szo nyí tá si pon tot, ha a múlt ról be szél nek. Bár azt gon dol -
hat nánk, hogy eb ben a te kin tet ben kü lönb ség van a rég múlt nagy sze mé -
lyi sé ge i nek em lé ke ze te és a kö zel múlt – a még élő, mű kö dő kom mu ni ka -
tív em lé ke zet ál tal le fe dett idő szak – je len tős fi gu rái közt, úgy tű nik, a tör -
té ne lem egyes kor sza ka i nak meg sze mé lye sí té se füg get len a tá vol ság tól.
Ez per sze ért he tő, ha fi gye lem be ves  szük, hogy a tár sa da lom kor társ ként
és a tör té nel met il le tő en is leg in kább a po li ti kát lát hat ja sor sát be fo lyá so -
ló, ala kí tó té nye ző nek, a po li ti ká ban pe dig a po li ti ku so kat. A „nagy em ber
és ko ra” kép ze te kön  nyen ért he tő vé és kö vet he tő vé te het bo nyo lult fo lya -
ma to kat és ös  sze tett ese mé nye ket, egyet len sze rep lő be sű rít ve ös  sze hos -
szú kor szak ok ese mé nye it.

A 20. szá za di ma gyar tör té ne lem em lé ke ze te há rom ilyen kor sza kot is
ma gá ba fog lal. A Hor thy -, Rá ko si- és Ká dár-kor szak fo gal má nak meg te -
rem té sé ért so kat tett a po li ti ka – előbb kor tár si kul tusz épí tés sel, majd
vis  sza me nő le ges démonizálással. Mind há rom po li ti kus ki emel ke dő sze -
re pet ját szott a ne vé vel meg je lölt idő szak po li ti kai éle té ben, bu ká suk után
azon ban dön tő en po li ti ká juk és a ne vük höz fű ző dő rend sze rek ne ga tív ol -
da la it em le get ték. Az em lé ke zet po li ti ka és a tör té ne ti ku ta tá sok oly kor
egy mást erő sí tő, né ha egy mást gyen gí tő di na mi ká ja nyo mán meg íté lé sük
egy más hoz ké pest is je len tő sen mó do sult, fő ként 1989 után. Hor thy Mik -
lós sal kap cso lat ban a tár sa da lom is en ge dé ke nyebb lett, Ká dár Já nos sal
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szi go rúbb, lé nye gé ben csak Rá ko si Má tyás meg íté lé se ma radt meg ab ban
a for má ban, ahogy 1956 vé gén rög zült. Fon tos ki emel ni, hogy a fel mé ré -
sek, köz vé le mény-ku ta tás ok sze rint ez a faj ta, meg osz tott, po zi tív és ne ga -
tív ér té ke lő ket egy aránt je len tős szám ban fel vo nul ta tó ér té ke lés szé le sebb
tár sa dal mi kör ben is ér vé nyes. Amíg azon ban Hor thy ese té ben ezt akár a
„meg szé pí tő mes  sze ség” ha tá sá nak is tu laj do nít hat juk, hi szen ve le kap -
cso lat ban a po zi tív vé le ke dés erő sö dik, ad dig Ká dár tár sa dal mi em lé ke ze -
te an nak el le né re még min dig mér sé kel ten po zi tív (bár fo lya ma to san rom -
lik), hogy 1989 óta rend sze ré nek in kább ne ga tív ol da la je le nik meg a nyil -
vá nos ság ban. Sőt, im már az zal is szem be sül he tünk, hogy az em lé ke zet po -
li ti ka a jog al ko tás ra is ki ter jed, és al kot má nyos erő vel pró bál ja meg rög zí -
te ni a Ká dár-kor szak vég le te sen el íté lő ér té ke lé sét.

Ká dár és a Ká dár-kor szak meg íté lé sé ben ép pen az az iz gal mas, ahogy a
for má ló dó tör té ne ti (és im már jo gi) ká non konf ron tá ló dik az egyé ni és tár -
sa dal mi em lé ke zet ele ve sok fé le Ká dár-ké pé vel. A po zi tív em lé ke zet szí vós
to vább élé se (és né mi képp ge ne rá ci ós jel lem zői) azt sej te tik, hogy eb ben az
eset ben az egyé ni élet utak po zi tív ese mé nyei és kor sza kai él te tik az em lé -
ke ze tet, sok szor még ak kor is, ha egyéb ként bi zo nyos kér dé sek ben ugyan -
ezek az em lé ke zők már új el vá rá sok nak (mi nél in kább ül dö zött nek lát sza -
ni) meg fe le lő en ír ták új ra éle tü ket. Bár lát szó lag kön  nyű meg ér te ni, mi le -
het még ma is po zi tív a Ká dár-kor szak em lé ke ze té ben (egyé ni mo bi li tás,
anya gi gya ra po dás, szé le se dő fo gyasz tá si le he tő sé gek, a szom széd szo ci a -
lis ta or szá gok hoz ké pest ked ve zőbb élet fel té te lek stb.), a tör té net írás egy -
re so ka so dó ered mé nyei tük ré ben mind ez oly kor ön ámí tás nak, sőt ön csa -
lás nak tűn het.

Il lú zió volt-e mind ez, ta lán má ig élő, kog ni tív dis  szo nan ci á ba kö ve se dett
ressentiment, mint alább ol vas ha tó ta nul má nyá ban Majtényi György ér -
tel me zi? Ös  sze ál lí tá sunk ban – ame lyet a Múl tunk ez évi 1. és 2. szá ma i -
ban tá runk az ol va só elé – en nek a kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz sze -
ret nénk ada lé kok kal szol gál ni. Tisz tá ban va gyunk ve le, hogy sem a tel jes -
ség igé nyét nem tud juk ki elé gí te ni, sem vég le ges vá laszt nem ad ha tunk
er re a kér dés re. Cé lunk en nek tu da tá ban ket tős: Ká dár sze mé lyi sé gé nek
és a Ká dár-kor szak ke vés bé is mert as pek tu sa i nak a be mu ta tá sa, to váb bá
a Ká dár-kép va ri án sa i nak se gít sé gé vel az át fo gó ér té ke lé sen túl az em lé ke -
zet ben be töl tött he lyé nek meg ér té sé hez tör té nő hoz zá já ru lás. Nem egy -
sze ri vál lal ko zás ez a Múl tunk ré szé ről, ko ráb bi szá ma ink ban is fog lal koz -
tunk a ká dá ri kül po li ti ká val és dip lo má ci á val, és eb ből az ös  sze ál lí tá -

4 bevezető



sunk ból is ki ma rad tak olyan írá sok (Ká dár és Gomułka, Ká dár és
Ceauşescu vi szo nyát be mu ta tó ta nul má nyok), ame lye ket ké sőbb szán dé -
ko zunk kö zöl ni. Ar ra tö re ked tünk, hogy a Ká dár-ké pek (az USA dip lo má -
ci á ja, a finn po li ti ka, az egy ko ri párt- és ál la mi ve ze tők Ká dár-ké pe stb.)
mel lett Ká dár sze mé lyi sé gé re is rá lá tást nyújt sunk. Ezt sze ret né se gí te ni
a ro va to kat be ve ze tő, il let ve a 2. szá mot ki egé szí tő bő vebb fo tó vá lo ga tás is.
Bár a po li ti kai ve ze tők éle té nek és – akár ma gán jel le gű – uta zá sa i nak
meg örö kí té se óha tat la nul is a hi va ta los imázsépítés és a pri vát em lé ke zet
ha tár mezs gyé jén he lyez ke dik el, a Ká dár-ha gya ték ból vá lo ga tott ké pek
Ká dár Já nos és fe le sé ge éle tét, sze mé lyi sé gét, vi szo nyát is jel lem zik. Egy-
egy jól el ka pott pil la nat, a ké pen sze rep lők kont raszt ja, ami lát tat ni en ge -
di a hi va ta los mö gött az egyé nit is, vagy ép pen az, ahogy egy szi tu á ció hi -
va ta los jel le ge és a gon do san meg konst ru ált sze re pet fel ve vő fi gu ra fe lül -
ír ja a ma gán em bert és tu laj don sá ga it, iz gal mas ki egé szí tő je le het a ta nul -
má nyok ból ki bon ta ko zó sze mé lyi ség nek.

Egy má sik súly pon tot kí nál a tár sa da lom és a po li ti ka vi szo nya, va la -
mint a kor szak tár sa dal mi vál to zá sa i nak prob lé ma kö re. En nek kap csán
be mu tat juk a saj tó po li ti ka ala ku lá sát, ide ért ve Ká dár sze mé lyes fel fo gá -
sát a saj tó sze re pé ről, a szo ci ál po li ti ka cél ja it és in téz mény rend sze rét, a
jog rend szer ala ku lá sát és funk ci ó ját, az 1963-as köz ke gye lem tör té ne té -
nek új as pek tu sa it és a kor szak ered mé nye ként le zaj lott tár sa dal mi vál to -
zá so kat is. Há rom ta nul mány a Ká dár-ko ri Bu da pest ről szól, a la kás po li -
ti ka ala ku lá sát, az ipar po li ti ka he lyi vo nat ko zá sa it és a Kla u zál tér né -
hány há zá nak tör té ne tét tár gyal ják. Mind eh hez kü lön bö ző né ző pon to kat
és lép té ke ket hí vunk se gít sé gül, a mikrotörténettől a tör té ne ti ant ro po ló -
gi á ig, hogy olyan té má kat is meg mu tas sunk, mint az ide gen ve ze tők és az
ál ta luk ér zé kelt és oly kor kép vi selt Ma gyar or szág-kép, vagy a fal vak vil la -
mo sí tá sá nak me ne te és ha tá sai.

Vé gül nem té rünk ki az át fo gó(bb) ér té ke lés elől sem. Eh hez azon ban
rend ha gyó mó don igény be ves  szük a re cen zió mű fa ját is. Amíg Föl des
György ta nul má nya Ká dár, a sztá li niz mus és a desztalinizáció vi szo nyát
jár ja kö rül és ez zel Ká dárt a Rá ko si-kor szak hoz ké pest pró bál ja el he lyez -
ni a szo ci a lis ta rend szer ál ta lá nos vál to zá sai kö ze pet te, Rainer M. Já nos
és Tomka Bé la nem rég meg je lent köny vei tá gabb ös  sze füg gé sek ben is al -
kal mat ad nak a kor szak ér té ke lé sé re. Rainer fő té zi se ép pen az, hogy a Ká -
dár-kor szak a tár sa da lom hoz va ló vi szo nyát te kint ve alap ve tő en nem kü -
lön bö zött a Rá ko si kor szak tól; egy lé nye gé ben to ta li tá ri us rend szer ről van
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szó, amely a to ta li ta riz mus ál ta lá nos jel lem ző i nek na gyon is meg fe lel, még
ha gya kor la ta nem is azo nos az 1956 előtt jel lem ző vel. Tomka Bé la a 20.
szá za di gaz da sá gi nö ve ke dést, fo gyasz tást és jó lé tet egy sé ges ke ret ben
vizs gál va ar ra ju tott, hogy a Ká dár-kor szak egy ál ta lán nem volt a 20. szá -
zad ki emel ke dő pe ri ó du sa, tu laj don kép pen csak foly tat ta az 1940-es évek
vé gé vel kez dő dött le sza ka dást.

Ér tel me zé sük nem csak a kor szak gya ko ri tör té ne ti ér té ke lé sé vel áll
szem ben (esze rint a Ká dár-kor szak va ló ban eny hü lést je len tett a Rá ko si-
kor szak hoz ké pest, a gaz da sá gi re for mok pe dig elő re vit ték az or szá got),
ha nem a már em lí tett tár sa dal mi em lé ke zet tel is je len tős mér ték ben
szem be megy. Egé szen biz tos, hogy a két fon tos mun ka hos  szas vi ták ki -
in du ló pont ja lesz, amint az ös  sze ál lí tá sunk ból is ki tű nik. Itt ezt a vár ha -
tó vi tát leg fel jebb meg elő le gez het jük, le nem zár hat juk. A leg újabb ku ta tá -
sok alap ján azon ban két, egy más sal az em lé ke zet po li ti ka ré vén ös  sze füg -
gő kér dés meg ke rül he tet len nek tű nik. Új, fe let tébb be fo lyá sos köny vé ben
(Bloodlands. Europe between Hit ler and Stalin. Ba sic Books, New York,
2010.) Timothy Snyder fel ve ti, hogy a sztá li niz mus fo gal ma a kon cep ci ós
pe rek mel lett ma gá ban fog lal ja a tö meg gyil kos sá go kat is, ez utób bi azon -
ban az ő ér tel me zé sé ben már el ma radt az 1944–1945-ben szov jet be fo -
lyás alá ke rült or szá gok ban. Snyder ál lás pont ját el fo gad va mind a Ká dár-
kor szak és a Rá ko si-kor szak to ta li tá ri us egy sé gét han goz ta tó ál lás pont,
mind a kü lönb sé ge ket a desztalinizáció fo gal ma se gít sé gé vel ér tel me ző
né zet meg kér dő je lez he tő. Ha el len ben el fo gad juk, hogy a Ká dár-kor szak a
tár sa da lom hoz va ló vi szo nyát te kint ve nem kü lön bö zött a meg elő ző idő -
szak tól és egyút tal mo der ni zá ci ós tel je sít mé nye sem te kint he tő ki emel ke -
dő nek, ak kor még ke vés bé ért he tő a kor szak és ve ze tő jé nek el len ke ző elő -
je lű em lé ke zet po li ti kai tö rek vé sek el le né re is még min dig meg le he tő sen
po zi tív tár sa dal mi em lé ke ze te.

Le het, hogy az utób bi el len mon dás fel ol dá sá hoz Majtényi György meg -
lá tá sai kí nál ják a kul csot. A ressentiment dik tá to ra, ahogy Majtényi ér tel -
me zi, a so kat em le ge tett ká dá ri komp ro mis  szum nak is új je len tést ad hat.
El ké pel he tő, hogy en nek tar tal ma nem az volt, hogy a tár sa da lom a jó lét -
ért cse ré be le mond a sza bad ság ról, ha nem az, hogy Ká dár el játs  szon egy
olyan sze re pet, ame lyet a tár sa da lom a ve ze tő jé től el vár, és ame lyet haj lan -
dó ak kor is el hin ni, ha egyéb ként köz ben nem ez a va ló ság? A pu ri tán Ká -
dár még sem ve tet te meg a ké nyel met, oly kor a lu xust, csak 1956 után ezt
már nem le he tett lát ni. A Szov jet unió ve ze tő sze re pét nagy mér ték ben el fo -
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ga dó po li ti kus ról (lásd Borhi Lász ló ta nul má nyát az 1. szám ban) a kö zön -
ség el hit te, hogy min den szem pont ból el megy a le he tő sé gek ha tá rá ig. A
szo ci a liz mus ban ha lá lá ig hí vő, az ide o ló gi át nem rit kán a po li ti ká ban is
ér vé nye sí tő kom mu nis ta pe dig a prag ma ti kus po li ti ka meg sze mé lye sí tő je
le he tett a kül vi lág és a ma gya rok sze mé ben. Le het, hogy a kor szak va ló já -
ban csak a mi mik ri ko ra és en nek el fo ga dá sa a lé nye ge a ká dá ri komp ro -
mis  szum nak? Vagy ép pen ezek nek az el lent mon dás ok nak a fel ol dá sa
(eset leg fel old ha tat lan sá ga) le het a kulcs Ká dár és utó éle te meg ér té sé hez?

Egry Gá bor

7Ká dár Já nos és egy kor szak ar cai


