
1. Az „ere de ti” Ká dár
Sztá li nis ta volt-e Ká dár Já nos? Pon to sab ban: volt-e va la mi kor, va la mi től
va la med dig sztá li nis ta a Sztá lin ha lá lát kö ve tő év ti ze dek el ső szá mú ma -
gyar po li ti ku sa? A szín pa di a san hang zó, il let ve a ke vés bé ha tás va dász
kér dés meg vá la szo lá sa kö te le ző, ha a cím ben rej lő té mát nem oly mó don
ke zel jük, hogy az 1953, il let ve 1956 utá ni tör té né sek ből egy sze rű en ki -
emel jük azo kat, ame lyek a sztá li ni örök ség fel szá mo lá sá ra irá nyul tak.
Nem lé nyeg te len ugyan is an nak tisz tá zá sa, hogy Ká dár egyi ke-e azok nak
a kom mu nis ta po li ti ku sok nak, akik, ha az kel lett az ér vé nye sü lé sük höz –
tu da to san vagy csak az adott idő szak ban lé te ző nor mák hoz iga zod va –
sztá li nis ták ká vál tak. Majd, rá érez ve az idők sza vá ra, ugyan csak az ér vé -
nye sü lés vá gyá tól vagy ép pen az ön men tés kény sze ré től ve zet ve, élé re áll -
tak an nak a küz de lem nek, amely meg akar ta sza ba dí ta ni a kom mu nis ta
moz gal mat Sztá lin és Rá ko si ter hes sé vált örök sé gé től? Vagy az ő ese te
más, mert ma ga is meg akar ta tisz tí ta ni a kom mu nis ta po li ti kát a Sztá lin
ne vé hez kö tő dő meg fé lem lí té si po li ti ká tól, tör vény te len ség től, el len ség ke -
re sés től?

Kezd jük a bi zo nyos sal. Ami kor Ká dár 1931-ben csat la ko zott az il le gá lis
kom mu nis ta moz ga lom hoz, még nem volt, nem le he tett sztá li nis ta. Már
csak azért sem, mert a kom mu nis ta párt sem volt még az. E párt tag jai
ugyan né mi leg ha son lí tot tak az ős ke resz tény szek ták tag ja i ra, akik hit tek
a meg vál tás ban, ké szek vol tak úgy él ni, hogy ki ér de mel jék azt, és a ta ní tá -
sok sze rin ti ma ga tar tá suk hoz nem kel lett az a meg győ ző dés, hogy a meg -
iga zu lás egy élő, kor társ sze mély mű ve ré vén ér he tő el. Bár a kom mu nis -
ta moz ga lom ban csak né hány év nek kel lett el tel nie, mert a har min cas
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évek kö ze pé re ez is be kö vet ke zett.1 Ek kor még a tör vé nyen kí vüli és ál lan -
dó fe nye ge tett ség ben dol go zó ma gyar kom mu nis ták hi te az egyen lő ség,
igaz sá gos ság, sza bad ság el ve i re, a kom mu niz mus ígé re té re ala po zó dott.
A ka riz ma ti kus kom mu nis ta ve ze tők nem te rem tet ték, ha nem iga zuk ban,
akar tuk ban erő sí tet ték a moz ga lom hí ve it.2

Ká dár mint ala csony iskolázottságú és hi á nyos mű velt sé gű, leg in kább
al kal mi mun kák ból élő fi a tal em ber ke ve set tud ha tott a Szov jet uni ó ról, az
ott fo lyó vi ták ról. Vá lasz ta nia kel lett az öt éves terv ről szó ló si ker tör té ne -
tek, il let ve a sza vak és tet tek, az esz mék és a va ló ság kö zöt ti el len té tet le -
lep le ző le írá sok kö zött. Vél he tő en azt a vál to za tot fo gad ta el, ame lyet igaz -
nak akart tud ni. Eb ből az el kö te le ző dés ből, el fo gult ság ból azon ban még
nem kö vet ke zett sztá li niz mus.

A nem is mert, nem ta pasz talt szov jet va ló ság mes  sze sé gé vel szem ben
ott volt a ke se rű és kö ze li ma gyar va ló ság. Ez zel ös  sze üt köz ve ke rült bör -
tön be, ver ték és aláz ták meg. Két ség te len vi szont, hogy a har min cas évek -
ben gyűj tött ta pasz ta la tai rész ben elő ké szí tet ték a ta lajt a sztá li ni gya kor -
lat és el mé let be fo ga dá sá ra. Nem azért, mert a sze ge di Csil lag bör tön ben
ta lál ko zott Rá ko si Má tyás sal, és mert et től kezd ve ő lett vol na a vi szo nyí -
tá si pont, a re fe ren ciasze mé lyi ség az éle té ben.3 Sok kal in kább azért, mert
az il le ga li tás hoz hoz zá tar to zott a ke gyet len osz tály harc, az „el ke rül he tet -
len” ál do zat, az áru lás, az el len ség ál tal és az el len ség gel szem ben al kal -
ma zott erő szak, az áru lás és az áru ló, a be épí tett ügy nök, a be sú gó vá vált
ba rát. Őt is meg tör ték, tisz tá ban volt az zal, mi lyen ki szol gál ta tott nak, véd -
te len nek len ni. Sa ját gyen ge sé gé nek meg ta pasz ta lá sa is sze re pet játsz ha -
tott ab ban, hogy el hig  gye: a leg kö ze libb elv társ ból, ba rát nak vélt har cos -
társ ból is le het el len ség.

Egé szé ben azon ban még sem csak eze ket az él mé nye ket hoz ták a har -
min cas évek. Ká dár nak meg kel lett ta nul nia meg áll ni a sa ját lá bán. Ami -
kor 1937-ben ki sza ba dult, hi á ba ke res te, nem ta lál ta meg a párt ját. A Ko -
min tern a sok le bu kás és az új po li ti kai stra té gia al kal ma zá sa kö rü li kez -
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1 1935-ben je lent meg Hen ri Barbusse Sztá lin ról írott mű ve, amit ma gya rul 1945-ben Ko -
lozs vá ron ad tak ki.

2 A kom mu nis ta lel kü le tet elem zi: HU SZÁR Ti bor: Ká dár János po li ti kai élet rajza. I. k. Sza -
bad Tér Ki adó–Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 2001. 32–33.

3 Csak sejt het jük, de nem tud hat juk mi kor, ho gyan vé le ke dett Ká dár Rá ko si ról. Az 1957.
jú ni u si párt ér te kez le ten zár sza vá ban az zal is alá tá masz tot ta el zár kó zá sát Rá ko si tól, hogy
be val lot ta: egy kor sze ret te is őt. Vél he tő en 1950-ig vagy esetleg 1955-ig. A Ma gyar Szo ci a lis ta
Mun kás párt or szá gos ér te kez le té nek jegy ző köny ve. Kos suth, Bu da pest, 1957. 214.



de ti ne héz sé gek re hi vat koz va fel füg gesz tet te a Kom mu nis ták Ma gyar or -
szá gi Párt já nak mű kö dé sét.4

Ká dár tá masz nél kül ma radt, bár a bör tön ben ró la ké szült rö vid jel lem -
zés sze rint: „El ve it fenn tart ja. Min den lé pé sé re vi gyáz ni kell.”5 Ba rá ti ta -
nács ra be lé pett a szo ci ál de mok ra ta párt ba, ott foly ta tott moz gal mi mun -
kát és ta nul ta, mi ként le het ös  sze egyez tet ni meg győ ző dé sét az adott pil la -
nat ál tal kí nált cse lek vé si le he tő sé gek kel. Ez az idő szak meg mu tat ta ne ki:
mi ként áll hat elő olyan hely zet, amely ben le kell mon da ni a vég ső cé lok
sze rin ti po li ti zá lás ról an nak ér de ké ben, hogy meg le hes sen va ló sí ta ni egy
konk ré tabb, kö ze libb és fon to sabb célt: a fa siz mus le győ zé sét. A har min -
cas évek má so dik fe le a nép front, az út ke re sés idő sza ka a ma gyar kom -
mu nis ta moz ga lom éle té ben is. 1937 a Már ci u si Front meg ala ku lá sá nak
éve.6 A kül föl di (moszk vai) és a ha zai kom mu nis ták kö zött szin te le he tet -
len volt kap cso la tot tar ta ni. A párt új já szer ve zé se csak a vi lág há bo rú ki -
tö ré se, il let ve a te rü le ti vis  sza csa to lá sok után ka pott új len dü le tet. Ez a
hul lám so dor ta új ra a párt hoz Ká dárt is.7 Ek kor a füg get len sé gi jel sza vak
ke rül tek elő tér be a nép frontpo li ti ka égi sze alatt. Eb ben az idő ben a vá -
lasz ra vá ró kér dés az volt a kom mu nis ták előtt: mi ként se gít he ti a né me -
tek kel szem be ni el len ál lást egy a ma gyar köz vé le mény na gyob bik ré sze ál -
tal el uta sí tott, de leg alább is gya na kod va fo ga dott párt.8

1943-ban, a Ko min tern fel osz la tá sa után az ak kor már Ká dár ve zet te
párt meg kí sé rel te a vá laszt. Fel osz lat ta ön ma gát, hogy Bé ke párt né ven új -
já a la kul va, szer ve ző dé si köz pont já vá vál has son a né met és a ma gyar fa -
siz mus el le ni küz de lem nek. Ezt a dön tést ma ga Ká dár kez de mé nyez te és
az er ről szó ló röp ira tot is dön tő en ő fo gal maz ta.9 Eb ben ar ra szó lí tot ták fel
a párt hí ve it: áll ja nak „élé re az egész nem ze tért foly ta tott harc nak”. A cél:
a kü lön bé ke, az or szág ki men té se a há bo rú ból, mert a né met fa siz mus és
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4 A dön tés ről lásd Borsányi György: Kun Bé la. Po li ti kai élet rajz. Kos suth Könyv ki adó, Bu -
da pest, 1979. 368–380.

5 Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti Le vél tár (PIL) 765. f. 2. ő. e.
6 SA LA MON Kon rád: A Már ci u si Front. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1980.
7 Roger GOUGH: A Good Comrade – Já nos Ká dár, Communism and Hun ga ry. I. B. Tauris,

Lon don–New York, 2006. 15–18. [Ká dár Já nos, a jó elv társ? JLX Ki adó, 2006. 41–43.]
8 Lásd er ről PIN TÉR Ist ván: Ma gyar an ti fa siz mus és el len ál lás. Kos suth Könyv ki adó, Bu da -

pest, 1975. 25–34.
9 Ezt el is mer te az ÁVH-n is 1951. má ju si ki hall ga tá sa kor. Ká dár Já nos bí rái előtt. Egy szer

fent, egy szer lent, 1949–1956. Szer kesz tet te és a be ve ze tő ta nul mányt ír ta: Á. Var ga Lász ló.
Bu da pest, Osiris-Budapest Fő vá ros Le vél tá ra, Bu da pest, 2000. 216–218.



ma gyar szö vet sé ge sei az em be re ket és a nem ze tet is pusz tu lás sal fe nye ge -
tik.10 A pró bál ko zás mu tat ja, med dig ju tott el Ká dár és a ha zai kom mu nis -
ta ve ze tés egy olyan hely zet ben, ami kor sa ját ma gá ra ha gyat koz va kel lett
po li ti ká ját ki ala kí ta nia.

Éle te fo lya mán ke rült még egy szer ha son ló hely zet be. 1943-ban még
nem vol tak el ér he tő kö zel ség ben a szov je tek. Az 1956-os fel ke lés nek is
volt egy olyan pil la na ta, ami kor úgy tűnt: a szov je tek már nem lesz nek el -
ér he tő kö zel ség ben. Kis sé ha son ló volt a fel adat a vi lág há bo rú alat ti hoz:
hi te le sí te ni kel lett a ma gyar kom mu nis ták de mok ra ti kus és nem ze ti el kö -
te le zett sé gét.11 Er re most is a párt fel osz la tá sa lát szott al kal mas esz köz -
nek, bár most nem Ká dár kez de mé nyez te, de mint el ső em ber – el fo gad ta
ezt a meg ol dást. E lé pé sei jel zik: ké pes volt önál ló dön té sek re, hely zet ér té -
ke lés re. Nem azért kell eze ket meg em lí te ni, mert a tehetség nek a jó ké pes -
sé gű sztá li nis ta po li ti ku sok, ma gá ról Sztá lin ról nem is be szél ve, hí ján let -
tek vol na, mint ha ők nem ta nú sí tot tak vol na nagy fo kú tak ti kai ru gal mas -
sá got, ha an nak érez ték szük sé ges sé gét.12

In kább azért ér de mes fel idéz ni ezt a két ese tet, mert az egyik a sztá li niz -
mus el ural ko dá sa előtt, a má sik a bu ká sa után tör tént meg, és a ket tő
együtt meg mu tat va la mit Ká dár po li ti ku si ka rak te ré ből.

2. Sztá li nis ták he lyet te se
1945-ben a föld alól fel jő ve, Ká dár egy tö meg párt nak lett az egyik ve ze tő je.
Ugyan ak kor e párt Moszk vá ból ha za tért, már sztá li nis ta ve ze tő i nek lett az
alá ren delt je. Ez a hely zet in kább meg nyug tat hat ta, mint za var hat ta.13 Az
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10 Do ku men tu mok a ma gyar for ra dal mi mun kás moz ga lom tör té ne té ből, 1935–1945. Kos -
suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1964. 414–417. Lásd még: KÁ DÁR Já nos: A Kom mu nis ták Ma -
gyar or szá gi Párt ja fel osz la tá sa kö rül mé nye i nek és a Bé ke párt mun ká já nak né hány kér dé sé -
ről. Párt tör té ne ti Köz le mé nyek, 1956/3.

11 E tö rek vés je gyé ben be szélt 1956. no vem ber 1-jén a rá di ó ban. Nép sza bad ság, 1956. no -
vem ber 2.

12 Sőt, mint azt a tör té ne lem meg mu tat ta: a sztá li nis ta po li ti zá lás egyik jel lem ző je ép pen
az, hogy a dog má it ké pes min den ko ri tak ti ká já nak alá ren del ni, és ép pen ezért a tak ti kát az
ide o ló gia rang já ra emel ni. E pra xis nak sok ide o ló gus esett ál do za tul. Sok szor ép pen azért,
mert ők „le ra gad tak” az elő ző stra té gia megideologizálásánál, köz ben pe dig vál to zott a po li ti -
ka. Ez lett a sor sa a né pi de mok rá cia el mé le ti meg ala po zá sán dol go zó Luk ács György nek is.
Lásd A Luk ács-vi ta. Szerk.: AMB RUS Já nos. Mú zsák Könyv ki adó, Bu da pest, 1985.

13 Ká dár 1956. már ci u si fel szó la lá sá ban a Ma gyar Dol go zók Párt ja köz pon ti ve ze tő sé gi
ülé sén azt mond ta: ne ki kön  nyebb sé get je len tett, hogy nem kel lett nagy fe le lős sé get vál lal -
nia, de a párt nak nem hasz nált a vak hit. MOL M-KS 276. f. 52/33. ő. e.



élet, a si ke rek Sztá lint iga zol ták. Ab ban a meg vert, győz te sek nek ki szol gál -
ta tott ál la pot ban a ma gyar nem zet szá má ra is kí nált előnyt, ha van nak
olyan po li ti ku sai, akik szót ér te nek a szov jet ve ze tők kel, akik eny hí tik
ben nük a ma gya rok kal szem be ni fenn tar tá so kat. Ek kor még re mél he tő
volt, hogy a kom mu nis ta párt ve ze tő i ben egyen súly ban lesz az ide o ló gi ai
és a nem ze ti el kö te le ző dés. Ezt azért is fel té te lez ni le he tett, mert ek kor
Rákosiék ma guk is iga zol ni akar ták a ma gyar tár sa da lom előtt nem ze ti
kö tő dé sü ket.14 Ezen túl: a Moszk vá ból jött po li ti ku sok még nem tar tot ták
idő sze rű nek a szo ci a liz mu sért és fő leg nem a pro le tár dik ta tú rá ért foly ta -
tott küz de lem meg kez dé sét.15 Már csak azért sem, mert Sztá lin is óv ta
őket et től. Még a nagy ha tal mi ér de kek ös  sze egyez te té se volt na pi ren den.

A vi lág há bo rú be fe je zé se után ma gyar kom mu nis ták ke res ték az utat,
igye kez tek ki ala kí ta ni po zí ci ó ju kat, meg ta lál ni he lyü ket a ma gyar va ló -
ság ban.16 Csak a hi deg há bo rú kez de té vel vál to zott a hely zet, de kez det ben
még ek kor is csak ar ról volt szó, mi lyen le gyen az át me net a szo ci a liz mus
fe lé. 1947-ben a né pi de mok rá cia erő sí té se állt a kom mu nis ta pro pa gan -
da kö zép pont já ban. A há roméves terv el fo ga dá sa kor már lát szott, mi re
megy ki a já ték, de nem be szél tek ró la. Az ősz ele ji vá lasz tá sok a bal ol dal
és a jobb ol dal kö zöt ti ha tal mi harc ról szól tak és nem a ka pi ta liz mus vagy
szo ci a liz mus kér dé sé ről. A kom mu nis ta párt ve ze tői a né pi de mok rá cia
vé del mé ről szó no kol tak, te o re ti ku sai an nak ki tel je sí té sé ről ír tak. 

Ami kor 1947 szep tem be ré ben meg ala kult a nem zet kö zi osz tály harc ös -
sze han go lá sá ra hi va tott Kominform, na pi rend re ke rült az ál lam szo ci a liz -
mus kö zép-ke let-eu ró pai meg va ló sí tá sa is.17 Ez a for du lat – bár men  nyi re
is meg fe lelt a ma gyar kom mu nis ta ve ze tők igé nye i nek – még őket is ne héz
hely zet be hoz ta. Nem volt kön  nyű meg ma gya ráz ni ön ma guk szá má ra
sem az új irány vo na lat. El tar tott egy ide ig, amíg si ke rült ki dol goz ni azt a
for mu lát, amely fel ol dot ta a ko ráb bi és az új po li ti ka kö zöt ti el mé le ti és
gya kor la ti el lent mon dást.18 Eh hez Sztá lin nyúj tott se gít sé get az zal, hogy
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14 Ezt tük röz te az MKP ve ze tő i nek re to ri ká ja is. GYAR MA TI György: A Rá ko si-kor szak. Osiris,
Bu da pest, 2011.

15 Oly an  nyi ra nem, hogy min den erő vel vis  sza fog ták a „19-ese ket”, azo kat, akik úgy érez -
ték: el jött az idő revansot ven ni a meg buk ta tott Ta nács köz tár sa ság ért. Vész tőn rö vid idő re
lét re is hoz tak egy „mi ni” pro le tár dik ta tú rát.

16 Er ről az idő szak ról az el ső ko moly, for rá so kon ala pu ló fel dol go zás BA LOGH Sán dor: Par -
la men ti és párt harc ok Ma gyar or szá gon 1945–1947. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1975.

17 Lásd er ről For du lat a vi lág ban és Ma gyar or szá gon, 1947–1949. Szerk.: FEITL Ist -
ván–IZSÁK Lajos–SZÉKELY Gá bor. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2000.

18 URBÁN Kár oly: Ré vai Jó zsef (1898–1959). Párt tör té ne ti Köz le mé nyek, 1978/3. 203–206.



egy gyors moz du lat tal át vág ta a gor di u szi cso mót: új meg fo gal ma zást
aján lott. Esze rint a né pi de mok rá cia va ló já ban pro le tár dik ta tú ra – szov -
jet for ma nél kül. Az új té tel vi szont az el len fe le ket iga zol ta, akik min dig is
csak tak ti kát lát tak a nép front po li ti ká ban, kény sze rű és ide ig le nes en -
ged mé nye ket a kom mu nis ták de mok ra ti kus gesz tu sa i ban.

Rá ko sit és Gerőt is kel le met le nül érin tet te az irány vál tás, de ők az zal ol -
dot ták meg a prob lé mát, hogy élen jár tak az új stra té gia meg va ló sí tá sá -
ban. Más kom mu nis ta ve ze tők vi szont akik ko mo lyan vet ték, hogy csak a
nép meg győ zé sé vel le het a szo ci a liz mus fe lé ha lad ni, konf lik tus ba ke rül -
tek ve lük. Kö zü lük ki emel ke dett Nagy Im re, aki az ag rár kér dés ben fo ko za -
tos sá got, óva tos elő re lé pést ja va solt. ő már 1947 őszén sú lyos vi tá ba ke ve -
re dett Rákosiékkal, és vél he tő en csak ki vá ló szov jet kap cso la ta i nak kö -
szön het te, hogy né mi ön kri ti ka árán, sú lyo sabb kö vet kez mé nyek nél kül
meg úsz ta.19

Ká dár nem ját szott ér de mi sze re pet a for du lat el mé le ti meg ala po zá sá -
ban, az ez zel kap cso la tos vi ták ban, ő a meg va ló sí tás ban ju tott fel adat hoz.
El ső sor ban a szo ci ál de mok ra ta párt szer ve ze te i nek és tag sá gá nak a kom -
mu nis ta párt ba tör té nő be ol vasz tá sát irá nyí tot ta. Köz ben, 1948 ké ső ta -
va szán Rajk Lász ló tár sa sá gá ban hos  szabb uta zást tett a Szov jet uni ó ban.
Egé szen Grú zi á ig ju tot tak. Csak ta lál gat ni le het, mi lyen él mé nye ket gyűj -
tött és mi ként dol goz hat ta fel azo kat. Bi zo nyo san meg ta pasz tal ta a ha tal -
mas bi ro da lom és a so kat szen ve dett or szág és nép ket tős sé gét. Nem ke -
rül het te meg, hogy ös  sze ha son lí tást te gyen ha zá ja és az át lát ha tat la nul
nagy „szovjetország”, vagy ép pen Moszk va és a töb bi vá ros, a meg gyö tört
fal vak kö zött. Ész re kel lett ven nie, hogy az em be rek több sé ge ros  szab bul
él a ma gya rok nál. Ezt a tényt há rom év vel a vi lág há bo rú után nem le he -
tett ne héz meg emész te ni. Le nyű göz het te az em be rek, a nép tű rő- és ál ló -
ké pes sé ge. „Nagy” em be rek kel nemigen ta lál koz tak az út so rán. Csak ar -
ról tu dunk, hogy a lá to ga tás vé gén, 1948. má jus 29-én az SZK(b)P KB
nem zet kö zi osz tá lyán fo gad ták őket egy ös  szeg ző be szél ge tés re.20
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19 A té ma el ső rö vid fel dol go zá sa: RÁ KO SI Sán dor: Do ku men tu mok az 1948-49-es ag rár po -
li ti kai vi tá ról. Ag rár tör té ne ti Szem le, 1988/1–2. Lásd még RAINER M. Já nos: Nagy Im re. Po li ti -
kai élet rajz. I. k. 1956-os In té zet, Bu da pest, 1996.

20 E lá to ga tás nyo mai meg lel he tők egy moszk vai le vél tár ban. GASZPI 17. f. 128. ópisz.
1165. gyelo.



3. Vég re haj tó ból ál do zat

Min den eset re Ká dár igye ke zett meg fe lel ni az el vá rá sok nak. ő is te vé keny
ré sze se, egyik vég re haj tó ja volt a po li ti kai el len fe le ket, majd a szö vet sé ge -
se ket is fel mor zso ló „sza lá mi po li ti ká nak”. Rajk le vál tá sát kö ve tő en el vál -
lal ta a bel ügy mi nisz ter sé get. Vél he tő en bel ső én je nem til ta ko zott ami att,
hogy ne ki jut a fel adat, hogy irá nyít sa a kül ső és a bel ső el len ség gel szem -
be ni küz del met. Bi zo nyá ra úgy gon dol ko dott, ahogy sztá li nis ta fe let te sei:
a szo ci a lis ta épí tés kez de tén erő sö dik az el len ál lás a vál to zá sok kal szem -
ben. A tu laj do nuk tól meg fosz tot tak, a kö zép osz tá lyi stá tu su kat el vesz tők
min dent meg tesz nek majd, hogy meg dönt sék a pro le tár dik ta tú rát, a kom -
mu nis ta párt ha tal mát. Nem sok idő kel lett hoz zá azon ban, hogy szem be -
sül jön két tén  nyel. Egy: hi á ba ő a bel ügy mi nisz ter, ezt a küz del met nem ő
irá nyít ja. Ket tő: ez a harc leg alább an  nyi ra fo lyik a fa la kon kí vül, mint azo -
kon be lül.

1949 má ju sá ban be le ke ve re dett a Rajk-ügybe, aki nek le tar tóz ta tá sá ról
nél kü le dön töt tek Rákosiék. Lé pés kény szer be ke rült: bi zo nyí ta nia kel lett
párt hű sé gét, lo ja li tá sát Rá ko si hoz. Nyil ván me rül tek fel ben ne két sé gek is
Rajk bű nös sé gét il le tő en, de úgy is fel ve tőd he tett szá má ra a kér dés, mint
ahogy sok más párt em ber ben is: mi ért nem vet te ész re, ki is va ló já ban?
Nem ítél he tő meg, hogy az ijedt ség, a ké tely vagy az ön mar can go lás volt-e
erő sebb ben ne? Mind ket tő nél ha té ko nyab ban dol goz ha tott az ön men té si
kény szer. Így vált Ká dár bűn ré szes sé eb ben a gya lá za tos el já rás ban, így
bi zo nyí tot ta: sztá li nis tá vá vált. Ab ban lett ér de kelt, hogy igaz nak bi zo nyul -
ja nak a tra gi kus vá dak. Kön  nyebb volt ezt az utat vá lasz ta nia, szórt ele -
mek ből ös  sze rak nia a tör té ne tet, mint szem be for dul nia Rá ko si val, Far kas
Mi hál  lyal és Pé ter Gá bor ral. Ezért vett részt ma ga is egy íz ben Rajk ki hall -
ga tá sán.21 Vél he tő en ezért vál lal ta két al ka lom mal is, hogy ő tá jé koz tat ja
a Köz pon ti Ve ze tő sé get a le tar tóz ta tás ról, il let ve a per elő ké szí té sé ről.22

Eb ben az is mo ti vál hat ta: nem sze ret te vol na, ha két ség me rül ne fel bel -
ügy mi nisz te ri al kal mas sá gát il le tő en. A lé nye gen nem vál toz tat sem a ve -
szé lyez te tett sé ge, sem a ké tel ke dé se: köz re mű kö dé sé vel ak tív ré sze sé vé
vált a sztá li niz mus ma gyar or szá gi gya kor la tá nak.
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21 Az er ről fenn ma radt, hi te les nek te kint he tő, de nem hi te le sí tett jegy ző köny vet elő ször HAJDU

Ti bor tet te köz zé a Tár sa dal mi Szem le 1992. 4. szá má ban. Far kas és Ká dár Rajknál. Az 1949.
jú ni us 7-i be szél ge tés hi te les szö ve ge cím mel.

22 MOL M-KS 276. f. 52/8. és 9. ő. e.



Sok min dent meg mu tat ak ko ri sze mélyi sé gé ből ez a tör té net. 1949. jú ni -
us ele jén a Ma gyar Dol go zók Párt ja Köz pon ti Ve ze tő sé gé nek ülé sén hang -
sú lyoz ta: ket tős mi nő ség ben szá mol be a kém cso port le lep le zé sé ről, mint
az üg  gyel fog lal ko zó öt ta gú bi zott ság tag ja és mint bel ügy mi nisz ter. Ko ráb -
bi har cos tár sa it az im pe ri a liz mus ötö dik had osz lo pá hoz so rol ta, egye se ket
ci o niz mus sal, má so kat vi szont ugyan az zal a len dü let tel an ti sze mi tiz mus -
sal vá dolt. Bi zo nyí ték ként a gya nú sí tot tak val lo má sa it idéz te.23

Ká dár nak nem le het tek két sé gei afe lől, mi ként csi kar ták ki a be is me ré -
se ket. A per előt ti köz pon ti ve ze tő sé gi ülé sen már a ju go szláv szá lat, a titó-
ista ös  sze es kü vést hang sú lyoz ta, és Rajkot, Szőnyi Ti bort, Justus Pált,
Pálffy Györ gyöt elál la ti a so dott go nosz te vők nek ne vez te.24 Tet tét nem men -
ti, hogy Rá ko si di cse ke dett is: két évé be ke rült a kém cso port fel gön gyö lí té -
se, a nyil vá nos ság előtt pe dig ál mat lan éj sza ká i ról is be szélt.

Min den eset re a sors nem kí mél te Ká dárt sem: részt kel lett ven nie Rajk
Lász ló ki vég zé sén, ahol nem tud ta lep lez ni meg ren dült sé gét. Ez zel meg in -
dult azon a lej tőn le fe lé, ame lyen ő is ál do za tá vá vált a tör vény te len ség -
nek, a meg fé lem lí tés nek, őt is le tar tóz tat ták.25 A ki hall ga tá so kon és a per -
ben ta nú sí tott ma ga tar tá sa bi zo nyít ja: Ká dár már tud ta, nincs me ne kü lé -
si út, be kap ta a gé pe zet. Nincs ér tel me el len áll ni. 

Több mint há rom évet töl tött bör tön ben. Volt ide je a gon dol ko dás ra.
Nem tud ha tó pon to san, mi lyen kö vet kez te té se ket vont le éle té nek ala ku -
lá sá ból, de va la mit sej tet ezek ről az a le vél, ame lyet Ká dár  köz vet le nül sza -
ba du lá sa előtt írt Rá ko si nak. Eb ben nem kér de zi, mi ként hi het te a párt
el ső em be re, hogy ő pro vo ká tor, be épí tett ügy nök. In kább ar ról pa nasz ko -
dik, ho gyan érin tet te őt a gya nú sí tás, ami ért ak kor Pé ter Gá bort te kin tet -
te fe le lős nek. Azt már fel ró ja Rá ko si nak is, mi ért tar tott ilyen so ká ig ügyé -
nek fe lül vizs gá la ta. Le ve le vé gén vi szont áll egy olyan pas  szus, amely lát -
ni en ge di, min ment ke resz tül a bör tön ben. „Azt mond ha tom, hogy amit
én – és per sze nem csak én –, az utol só négy év alatt át él tem, az nem em -
ber nek va ló. Ha le het ne sor sot cse rél ni, ak kor in kább vá lasz ta nám min -
den kor, hogy mint kom mu nis ta ül jek egy ka pi ta lis ta or szág bör tö né ben
ti zen két évet, mint a sa ját Nép köz tár sa sá gom bör tö né ben 12 hó na pot.
Saj nos, volt al kal mam a kü lönb sé get ös  sze mér ni – ez a két do log nem

199Földes György – Kádár János és a magyar desztalinizáció

23 Uo. 8. ő. e.
24 Uo. 9. ő. e.
25 Ká dár Rajk-ügyben ját szott sze re pé ről, le tar tóz ta tá sá ról rész le te sen ír és sok do ku men -

tu mot kö zöl Var ga Lász ló idé zett mű ve.



ugyan az, nem is le het ös  sze ha son lí ta ni.”26 Ezek a so rok azt jel zik: Ká dár
sen ki nek nem kí ván ja a sa ját sor sát, el fo gad ha tat lan nak tart ja azt a gya -
kor la tot, ame lyet ese ten ként, ha vo na kod va is, de ő is al kal ma zott. Nem
akar hat ta, hogy ezek a dol gok má sok kal meg is mét lőd je nek.27 A Rajk-
ügyben el kö ve tett bű nei alól nem ment het te fel ön ma gát. Érin tett sé ge vi -
szont ép pen ar ra haj tot ta, hogy igaz ság té telt kö ve tel jen a raj ta és má so -
kon esett sé rel me kért.

4. Ká dár mint „desztalinista”
Ká dár 1954 jú li u sá ban sza ba dult csak ki.  Sza bad em ber ként ha szon él -
ve ző je lett, de po li ti kus ként ki ma radt a ma gyar desztalinizáció 1953 jú ni -
u sá ban in dult el ső hul lá má ból. Ép pen ak kor ke rült vis  sza a po li ti kai élet -
be, ami kor ádáz küz de lem folyt a sztá li nis ták és a meg úju lás hí vei kö zött.

1954 szep tem be rében és ok tó be rében kö zött Nagy Im re tá ma dás ba len -
dült és je len tős si ke re ket ért el. Ká dár ro kon szen ve zett tö rek vé se i vel, de
fél tet te a párt te kin té lyét. At tól tar tott, hogy Rá ko si le já ra tá sa meg gyen gí -
ti a pár tot. Ezért nem csat la ko zott Nagy Im ré hez, in kább várt. Időt adott a
párt ve ze tés nek, Rá ko si nak, hogy tel je sít se az ő és más érin tet tek re ha bi li -
tá ci ó ra vo nat ko zó ígé re tét, il le tő leg Nagy le vál tá sa után bi zo nyít sa: nem
tér vis  sza a ko ráb bi po li ti ká hoz, ké pes he lyes irány ba vin ni a pár tot, kor -
má nyoz ni az or szá got. Rákosiéknak egyik sem si ke rült. Ká dár tü rel me pe -
dig fo gyó ban volt.28 Eb ből nem kö vet ke zik, hogy si ke rült vol na önál ló po zí -
ci ót ki ala kí ta nia. Mes  sze el ma radt at tól a tel je sít mény től, amit Nagy Im re
1955–1956-os írá sa i ban meg va ló sí tott a sztá li ni örök ség gel va ló szem be -
né zés és az az zal va ló sza kí tás te rén.29 A pár ton be lül vi szont egy re in kább
úgy te kin tet tek rá, mint aki szó ba jö het Rá ko si utód ja ként, leg alább is egy -
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26 MOL M-KS 276. f. 65/44. ő. e.
27 Er ről ta nús ko dik a sze mé lyi kul tusz ide jén el kö ve tett tör vény sér té se ket tár gya ló KB-

ülé sen, 1962 au gusz tu sá ban mon dott be szé de is, ami kor ar ra hi vat ko zott, hogy azok ese té -
ben is el kell vé gez ni a fe lül vizs gá la tot, akik 1956-ban el len ség gé vál tak. MOL M-KS 288. f.
4/50. ő. e. 

28 Ezt mu tat ja 1955 má ju sá ban írt be ad vá nya is. MOL M-KS 276. f. 65/44. ő. e.
29 NAGY Im re: A ma gyar nép vé del mé ben. For ra dal mi Ta nács. Hely és év nél kül (Brüs  szel,

1957). 
30 Ez de rül ki Jurij Vlagyimirovics Andropov szov jet nagy kö vet Gerő Er nő vel foly ta tott

1955. már ci us 15-ei  be szél ge té sé ből is. Szov jet nagy kö ve ti ira tok Ma gyar or szág ról,
1953–1956. Ös  sze ál lí tot ta és a be ve ze tő ta nul mányt ké szí tet te BARÁTH Mag dol na. Nap vi lág
Ki adó, Bu da pest, 2002. 224.



re töb b fi gye lem irá nyult sze mé lyé re és ma ga tar tá sá ra.30 En nek az is oka
volt, hogy az 1953 utá ni idő szak ban, ha las san is, de elő re ha la dó re ha bi -
li tá ció új tö rés vo na lat al ko tott a ma gyar tár sa da lom ban, a meg hur col tak,
be bör tön zöt tek és az el nyo más gya kor lói és el tű rői kö zött. Az eb ből ere dő
fe szült ség nél kül nem ért he tők az idő szak po li ti kai tör té né sei. Bűn tu dat
és lel ki is me ret-fur da lás az egyik ol da lon, egy elő re csen des és vis  sza fo gott
szá mon ké rés a má si kon. A fe le lős ség re vo nás kö ve te lé se és a fe le lős ség el-
és át há rí tá sa a lé lek ta ni, er köl csi hát te re az 1953 utá ni po li ti kai élet tör -
té né se i nek és oda-vis  sza  hul lám zá sá nak.31 A tár sa da lom több sé ge vár ta,
me lyik irány zat ke re ke dik felül eb ben a küz de lem ben.

A vég ső lö kés kí vül ről jött, de fel tar tóz tat ha tat lan fo lya ma to kat in dí tott
el.1956 ele jén dön tő for du lat állt be a sztá li ni örök ség ke ze lé sé ben. A Szov -
jet unió Kom mu nis ta Párt já nak XX. kong res  szu sa a stra té gia rang já ra
emel te a desztalinizációt. Rá ko si má so dik re ak ci ó ja (az el ső a meg rö kö -
nyö dés és a vár ha tó kö vet kez mé nyek fel idé zé se le he tett) az volt, hogy 1953
jú ni u sát, a szem be for du lást a sze mé lyi kul tus  szal és a tör vény te len sé gek -
kel ma gá nak, il let ve a ne vé vel fém jel zett párt ve ze tés nek tu laj do nít sa.32

Eb ben a szel lem ben szá molt be 1956 már ci u sá ban a szov jet párt kong -
res  szu sá ról a párt Köz pon ti Ve ze tő sé gé nek. Azt a tö rek vé sét, hogy bi zo -
nyít sa: Ma gyar or szá gon nincs szük ség je len tő sebb vál to zás ra, hi szen itt
1953 óta rend ben men nek a dol gok, és nem a bal-, ha nem a jobb ol da li túl -
zás oko zott csak ne héz sé get. Ezt a né ze tet a szű kebb párt ve ze tés több tag -
ja sem tá mo gat ta.

Ká dár en nél jó val mes  szebb ment, nyíl tan szem be he lyez ke dett Rá ko si
po zí ci ó já val. Meg hí vott me gyei el ső tit kár ként szót kért a Köz pon ti Ve ze tő -
ség ülé sén. Fel szó la lá sát az zal kezd te: egyet ért Rá ko si azon ér té ke lé sé vel
mi sze rint a párt po li ti ká ja min den te kin tet ben he lyes. Ez után vi szont a
vég re haj tás hi á nyos sá ga it so rol ta a ter me lő szö vet ke ze ti po li ti ká tól, a kö -
zép pa raszt ok kal szem ben ér vé nye sü lő el zár kó zó gya kor lat tól kezd ve a bü -
rok ra tiz mu son át, a fe le lős ség el há rí tá sáig.
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31 Ez a tö rés kü lö nö sen éle sen je lent ke zett a Szov jet uni ó ban. 1953 után a sztá li ni ter ror
és a Gulag ár nyá tól va ló meg sza ba du lás lett a köz pon ti bel po li ti kai kér dés. Lásd er ről:
STEPHEN F. Cohen: Rethinking the Soviet Experience. Politics and History since 1917. Ox ford
University Press, New York, Ox ford, 1985. 96–99.; A ma gyar párt ban zaj ló vi ták ról lásd
BARÁTH Mag dol na: Az MDP ve ze té se és a re ha bi li tá ció (1953–1956). Múl tunk, 1999/4. 40–97.

32 Rá ko si nak ezt a pró bál ko zá sát még a Po li ti kai Bi zott ság is fenn tar tá sok kal fo gad ta, és
át dol goz tat ta ve le a Köz pon ti Ve ze tő ség nek szánt be szá mo ló ját a XX. kong res  szus ról. A lé -
nyeg azon ban nem vál to zott. MOL M-KS 276. f. 53/275. ő. e.  



A lé nyeg csak ez után kö vet ke zett. Ká dár he ve sen bí rál ta a pár ton be lü -
li ál la po to kat. Azt ele mez te, mi ért is nincs meg a ré gi bi za lom a párt ve ze -
tő ség és a párt ve ze tői iránt. En nek fő okát a tör vé nyes ség hely re ál lí tá sa
kö rü li kö vet ke zet len ség ben je löl te meg. Drá mai sza vak kal ecse tel te, hogy
ne ki ke zet kell fog nia az zal a Far kas Mi hál  lyal, aki nek a ke zé hez vér ta pad.
„Meg mon dom, elv tár sak, azok után, ami ná lunk volt, holt tes tek áll nak kö -
zöt tem és Far kas Mi hály kö zött, ár tat la nul meg gyil kolt kom mu nis ták
holt tes te, ami ben ne ki je len tős sze re pe volt.” Ve le szem ben Ká dár mi ni -
má li san po li ti kai fe le lős ség re vo nást kö ve telt. A vét ke sek kel szem be ni el -
né ző ma ga tar tás kap csán föl ve tet te: va jon Rá ko si és a Po li ti kai Bi zott ság
azt te szi-e, amit gon dol? Ki je len tet te: ha a Po li ti kai Bi zott ság ke mé nyeb -
ben lép ne fel a tör vé nyes ség meg erő sí té se ér de ké ben, rög tön ja vul na a
meg íté lé se. Azt is el mond ta: ko ráb ban fel té tel nél kü li bi za lom mal volt Rá -
ko si és né hány ve ze tő iránt. Most már úgy lát ja, a vak hit nem he lyes. Be -
szé dé ben el ítél te a cím ké zés gya kor la tát. Vis  sza uta sí tot ta, hogy azo kat,
akik az SZKP XX. kong res  szu sa után je len tős vál to zá so kat vár nak, jobb -
ol dal inak ne vez zék.33

Ká dár kö vet do bott az amúgy is csak lát szó la go san nyu godt víz tü kör be,
fel szó la lá sá nak hí re ment. Olyan la vi nát in dí tott el, amely vé gül ma gá val
so dor ta Rá ko sit. Hi szen min den ki előtt vi lá gos volt, hogy kulcs sze re pet
ját szott a tör vény te len sé gek ben, sze mé lyi kul tuszt ala kí tott ki, ő az el ső
szá mú fe le lős az öt ve nes évek ele jé nek rém ural má ért. Per sze a tör té net
nem ér tel mez he tő a XX. kong res  szus és a ma gyar köz vé le mény meg nyil -
vá nu lá sai nél kül. A vál to zá sok nem au to ma ti ku san kö vet kez tek. Rá ko si
még hó na po kig har colt, és az SZKP ve ze té se is in kább véd te őt, leg alább -
is nem tett sem mit el tá vo lí tá sá ért.34

Ká dár ma ga is el lent mon dá sos hely zet be ke rült. A dol gok lo gi ká ja sze -
rint, az in ga len gés sza bá lya alap ján az ese mé nyek to vább men tek az ál ta -
la óhaj tott vál to zá so kon, el ér ni kí vánt pon ton. Mi köz ben az ő po zí ci ó ja
erő sö dött, ad dig párt já nak te kin té lye, ere je fo lya ma to san csök kent; ha
ten ni pró bált va la mit, azért, ha nem tett sem mit, azért. A párt ve ze tő ség
nem mert élé re áll ni  a tény le ges desztalinizálást kö ve te lők nek – hi szen
tud ta, tud hat ta eb ben a te kin tet ben nincs hi te le – ehe lyett vé de ke zett és
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33 MOL M-KS 276. f. 52/33. ő. e.
34 Szuszlov még 1956. jú ni u si bu da pes ti lá to ga tá sán is eb ben a szel lem ben tár gyalt a

párt ve ze tők kel. Hi ány zó la pok 1956 tör té ne té ből. Do ku men tu mok a volt SZKP KB le vél tá rá -
ból. Vá lo gat ta, az elő szót és a jegy ze te ket ír ta: Vjacseszlav SZEREDA, Alekszandr SZTIKALIN.
Móra Könyv ki adó, Bu da pest, 1993. 21–23.



en ged mé nye ket tett.  Így ke rült vis  sza Ká dár a fel ső ve ze tés be, amit a köz -
vé le mény, a párt tag ság öröm mel fo ga dott. Meg je le né se nem vál toz ta tott az
alap hely ze ten, (ha egy ál ta lán va la mi meg for dít hat ta vol na a párt sza ka -
dék fe lé tar tó vo na tát, az lett vol na, ha őt vá laszt ják el ső em ber nek és nem
Gerő Er nőt, ő pe dig be von ja a po li ti kai ve ze tés be Nagy Im rét, akit tel jes
mér ték ben iga zol ni lát szott a szov jet párt kong res  szus).

Ká dár 1956 őszé nek el ső más fél hó nap já ban lé nye gé ben nem volt je len
a ma gyar bel po li ti ká ban.35 Ezért nem vett részt Rajk Lász ló nak és ár tat la -
nul el ítélt tár sa i nak az új ra te me té sén sem. A te me tő ezen a na pon, 1956.
ok tó ber 6-án szak rá lis tér ré, a kom mu nis ta párt er köl csi trón fosz tá sá nak
szín hely évé vált. Túl ké sőn, túl sok hu za vo ná val tör tént meg a bűn be val -
lá sa ah hoz, hogy fel ol do zás hoz ve zet hes sen. Hi á ba volt nagy sza bá sú, az
ál do za tok előtt mél tó mó don tisz tel gő a te me tés, a szo mo rú szem be sü lés,
nem eny hí tet te a tár sa da lom ban fel gyü lem lett fe szült sé get, an nak már a
fel szín re kel lett tör nie. 

Az 1956-os ma gyar ok tó ber tar tal má val kap cso lat ban sok fé le ér tel me -
zés él egy más mel lett a tör té net tu do mány ban. Azt il le tő en azon ban nincs
vi ta, hogy fel ke lés ki vál tó oka a sztá li niz mus, il let ve hogy a fel ke lő ket ös -
sze kö tő leg na gyobb kö zös ne ve ző a dik ta tú ra, a bel ső és kül ső el nyo más
el le ni fel lé pés szán dé ka volt.

Ká dár ké sőbb úgy ál lí tot ta be: 1956 jú li u sa (Rá ko si el tá vo lí tá sa) óta jó
irány ban men tek a dol gok, meg kez dő dött a hi bák ki ja ví tá sa. Az el len ség
és az „áru lók” ép pen azért lép tek ok tó ber ben, hogy meg aka dá lyoz zák a
kom mu nis tá kat a sztá li niz mus sal tör té nő vég ső le szá mo lás ban.36

Csak egy pil la na tig lát szott úgy, hogy le het va la mi lyen kö zös ne ve ző Ká -
dár és a fel ke lők kö zött. A már em lí tett no vem ber el se jei rá dió be széd ében
el is mer te: Rá ko si és klikk je párt ját a zsar nok ság és a nem ze ti rab ság esz -
kö zé vé zül lesz tet te. Ká dár di cső sé ges fel ke lés ről be szélt, amely ki vív ta a
sza bad sá got és a füg get len sé get, ame lyek nél kül nem le het szo ci a liz -
mus.37 Ez zel lé nye gé ben el fo gad ta Nagy Im re ál lás pont ját. Nem meg győ ző -
dés ből tet te ezt, ha nem sod ró dott az ese mé nyek kel. He lye sebb te hát in -
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35 Előbb részt vett a kí nai párt kong res  szu sán, ahol Mao Ce-tung is fo gad ta őt, majd Ju go -
szlá vi á ba uta zott a szin te tel jes ma gyar párt ve ze tés sel Ti tó hoz. Mel les leg e két is me ret ség
nem so ká ra sze re pet ka pott po li ti kai pá lyá já nak ala ku lá sá ban.

36 Lásd er ről Ká dár Já nos elő adói be szé dét a párt or szá gos kon fe ren ci á ján. A Ma gyar Szo -
ci a lis ta Mun kás párt or szá gos ér te kez le te. 1957. jú ni us 27–29. Kos suth Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1957. 17–18.

37 Nép sza bad ság, 1956. no vem ber 2.



kább pil la nat nyi meg in gás ról, tak ti kai lé pés ről (pon to sab ban bot la do zás -
ról) be szél ni. Ami kor Ká dár a be széd el hang zá sa után csupán órák kal
később szem be sült a va ló sá gos szov jet szán dék kal, a dön tés sel, mi sze rint
a fel ke lést a le he tő leg gyor sab ban le fog ják ver ni, sok min den re hi vat koz -
ha tott vol na. Utal ha tott vol na a szov jet csa pa tok ki vo nu lá sá ra Bu da pest -
ről, az ok tó ber 30-i moszk vai kor mány nyi lat ko zat ra, ame lyek fél re ve zet ték
őt. Hi szen ezek azt a lát sza tot kel tet ték, mint ha a Szov jet unió ve ze tői be -
lát ták vol na, utat kell en ged ni a ma gyar nép vá gya i nak, így ta lán több re is
le het jut ni a két or szág kö zött ki ala kult vi szony sta bi li zá lá sá ban. Ká dár
akár – ép pen az elő ző na pon el mon dott szö ve gé re hi vat koz va – el is há rít -
hat ta vol na a Kreml aján la tát, hogy ala kít son új kor mányt.38

5. Dik ta tú ra – sztá li niz mus nél kül
Ilyen gyors pál for du lás ra nem sok pél dát is mer a po li ti ka tör té net, ha egy -
ál ta lán. Nem ne héz meg koc káz tat ni a ki je len tést: ab ban, hogy Ká dár el -
vál lal ta a ne ki aján lott há lát lan fel ada tot, nem csak az a fel is me rés ját szott
sze re pet, mi sze rint a dön tést már meg hoz ták, hogy kész té nyek előtt áll.
Ily mó don le he tő sé get ka pott ar ra, hogy vis  sza tér hes sen ar ra az út ra,
ame lyen ere de ti leg is ha lad ni sze re tett vol na. ő is meg akar ta tisz tí ta ni a
szov jet rend szert a sztá li niz mus tól, de úgy, hogy ne kell jen 1948 előttre
vis  sza men ni. Kép le te sze rint Le ninre plusz a ma gyar re a li tá sok ra, adott -
sá gok ra épü lő po li ti ka ve zet he ti el a ma gyar tár sa dal mat a szo ci a liz mus -
hoz. Az SZKP ve ze tői el fo gad ták ezt a meg ol dást, ta lán mert ma guk is így
gon dol ták, de fő leg azért, mert ér de kük ben állt, hogy olyan va la ki nek ad -
ja nak ha tal mat a ke zé be, aki el hi szi ma gá nak és ké pes el hi tet ni má sok -
kal: ez a meg ol dás. Lé nye gé ben er re az egy sze rű el gon do lás ra épült az
MSZMP 1956. de cem be ri ha tá ro za ta, amely hos  szú idő re meg ha tá roz ta a
ma gyar po li ti kát.

Még sem a szov jet rend szer „ma gya ro sí tá sá val” kez dő dött Ká dár sa ját
po li ti kai gya kor la ta. Egy részt, mert a több ség ak kor Ma gyar or szá gon nem
ezt akar ta, de még azt sem hit te el ró la, hogy tény leg be ér né en  nyi vel. Mö -
göt te volt, rá ne he ze dett egy a nép ál tal el len sé ges nek te kin tett nagy ha ta -
lom ár nyé ka. Hi á ba tar tal ma zott a Ká dár-kor mány no vem ber 4-i fel hí vá sa
sok olyan ígé re tet, amely el vi leg meg fe lelt a köz vé le mény el vá rá sa i nak, hi -
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38 A rá dió be széd azon ban utalt az el len for ra da lom ve szé lyé re és egy le het sé ges vi lág há bo -
rús konf lik tus ra is. Ez zel ki utat kí nált a csap dá ból.



á ba vol tak az antisztálinista prog ram pont ok – hi te les ség hi á nyá ban nem
vál tot tak ki ro kon szen vet a nép kö ré ben. A szov jet tan kok kal a hát tér ben
a füg get len ség és a szu ve re ni tás em le ge té se in kább olaj volt a tűz re, mint
tűz ol tás. Más volt a hely zet a kö te le ző be szol gál ta tás el tör lé sé vel, a vál la -
la ti mun kás ta nács ok leg ali zá lá sá val, az élet szín vo nal eme lé sé nek, a kis -
ipar és a kis ke res ke de lem tá mo ga tá sá nak han goz ta tá sá val. A Ma gyar
For ra dal mi Mun kás-Pa raszt Kor mány 22 pon tos prog ram ja sza kí tást
ígért a sztá li niz mus sal és an nak gya kor la tá val, ki sebb mér té kű rend szer -
ki iga zí tás ra is kö vet kez tet ni le he tett be lő le.

Csak hogy ez már – vagy még – ke vés volt a ma gyar tár sa da lom több sé -
gé nek. Ez zel tisz tá ban vol tak az MSZMP új ve ze tői is. Az ide ig le nes köz -
pon ti bi zott ság el ső, 1956. no vem ber 11-i ülé sén el is hang zot tak ké te lyek
azt il le tő en, hogy si ke rül-e ide gen szu ro nyok se gít sé gé vel sta bi li zál ni Ma -
gyar or szá gon a hely ze tet.39

Ká dár nak azu tán, hogy a szov jet had se reg le ver te a fegy ve res el len ál -
lást, szem be sül nie kel lett az zal, hogy a nem ze ti sza bad ság harc fegy ve rek
nél kül is foly ta tó dik. Tár gya lá si és meg egye zé si pró bál ko zá sai az egyes
pár tok kal, a sztrájk moz ga lom en ged mé nyek ré vén tör té nő le sze re lé se, a
mun kás ta nács ok tör vé nye sí té se nem ve ze tett ered mény re. Sőt Nagy
Imréék de por tá lá sá nak hí ré re az ál ta lá nos sztrájk új gyú a nya got ka pott.
Az új kor mány nem en ged he tett a nép kö ve te lé se i nek: az adott kö rül mé -
nyek kö zött, meg fe le lő erő, te kin tély hi á nyá ban nem kér het te és ér het te el
a szov jet csa pa tok tá vo zá sát, nem ír ha tott ki sza bad vá lasz tá so kat és ter -
mé sze te sen nem mond ha tott le és hív hat ta vis  sza a ma ga he lyé re Nagy
Im rét. Eb ből a hely zet ből a dik ta tú ra, a dur va erő szak al kal ma zá sa kí nált
Ká dár ék szá má ra ki utat.40 Így vi szont nem vál ha tott egy ér tel mű vé a ma -
gyar tár sa da lom előtt az új párt ról és kor mány ról, il let ve ve ze tő i ről, hogy
ők a ki seb bik rossz, ha cső döt mon da nak, ha nem si ke rül sta bi li zál ni uk
ha tal mu kat, ak kor he lyük re iga zi sztá li nis ták lép nek, akik nek nin cse nek
fenn tar tá sa ik az erő al kal ma zá sá val szem ben.

Ká dár szá má ra vi szont nem csak tak ti kai ok ból volt fon tos, hogy ne azo -
no sít sák a múlt tal, az öt ve nes évek ele jé vel. ő va ló ban nem sze ret te vol na
ott foly tat ni, ahol elő dei ab ba hagy ták. Ko mo lyan gon dol ta: új po li ti kai vo -
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39 NÉMETHNÉ VÁ GYI Ka ro la–SIPOS Le ven te (szerk.): Az MSZMP ide ig le nes ve ze tő tes tü le te i nek
jegy ző köny vei. I. k. 1956. no vem ber 11.–1957. ja nu ár 14. Intera, Bu da pest, 1993.

40 A no vem ber 4. utá ni idő szak po li ti kai prob lé má i ról ír tam a „Ká dár Já nos és a nem zet”
cí mű ta nul má nyom ban. In IZSÁK La jos,–STEMLER Gyu la (szerk.): Vis  sza a tör té ne lem hez… Em -
lék könyv Ba logh Sán dor 70. szü le tés nap já ra. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 1996.  



na lon kell ha lad nia és a ha zai adott sá gok hoz kell ido mí ta nia a szov jet
rend szert. Eb be az el gon do lás ba be le fért a párt és az ál lam szét vá lasz tá -
sa, a gaz da sá gi re form, az irány za tok el vi se lé se a mű vé szet ben, a nem ze ti
ha gyo má nyok át ér té ke lé se, a tu do má nyos mun ka sza bad sá ga, a mun ka -
he lyi de mok rá cia ki szé le sí té se.41

Az MSZMP IKB er ről szó ló 1956. de cem be ri ha tá ro za ta, ugyan ak kor el -
len for ra da lom nak ne vez te az 1956. ok tó be ri fel ke lést, ez zel – úgy mond –
tisz ta hely ze tet te rem tett ba rát és el len ség kö zött. Ar ra a kér dés re azon -
ban, mi ként is fa jul hat tak el odá ig a dol gok, hogy meg inog jon a mun kás -
osz tály ha tal ma, ve szély be ke rül jön a szo ci a liz mus ügye – a sztá li niz mus
és az égi sze alatt el kö ve tett bű nök és hi bák el ső he lyen tör té nő em lí té se
volt a vá lasz. Eb ben az idő szak ban el mon dott be szé de i ben Ká dár és kü lö -
nö sen Ma ro sán György igye ke zett ki hasz nál ni, hogy ma guk is síny lőd tek
Rákosiék bör tö ne i ben.

Az MSZMP ve ze té se dön tött ar ról is, hogy a ko ráb bi ve ze tők kö zül azo -
kat, akik Moszk vá ba me ne kül tek és más, komp ro mit tált nak te kin tett po -
li ti ku so kat nem en ge dik ha za, il let ve sze rep hez jut ni a köz élet ben. Ez egy -
szer re kön  nyí tet te és ne he zí tet te a párt új já szer ve zé sét. Se gí tet te, mert
sok ko ráb bi, hi té ben meg ren dült, bi zony ta lan párt tag szá má ra meg köny -
nyí tet te a dön tést a vis  sza té rés ről. Má sok, „a ke mé nyeb bek” sze mé ben,
akik ok tó ber ben csak a po zí ci ó i kat meg ren dí tő lá za dást lát tak, Ká dár ma -
nő ve re zé se, no vem be ri ta po ga tó dzá sa vis  sza tar tó ha tá sú volt. Je len tős ré -
szük csak azu tán dön tött tag sá gá nak meg újí tá sá ról, mi u tán a párt ve ze -
tés vég re el len for ra da lom ról be szélt, és meg kü lön böz tet te a „csak bű nös”
Rá ko sit az áru ló Nagy Im ré től.

A ke mény fel lé pés sel, a ki vég zé sek kel, az in ter ná lá sok kal si ke rült le ver -
ni a nem ze ti el len ál lást, új ra élesz te ni a kom mu nis ta pár tot és po li ti kai
sta bi li tást te rem te ni. Új ra a ma gyar ha tó sá gok irá nyí tot ták az éle tet, a
szov jet had se reg vis  sza vo nult a lak ta nyák ba. 1957 ele jén is mét fel me rült
a ho gyan to vább kér dé se. Egy fe lől meg kez dő dött a no vem be ri ígé re tek
vissza vé te le: fel sem me rült, hogy tá voz nak a szov jet csa pa tok, kor lá toz ták
a mun kás ta ná cso kat, meg szün tet ték a Kos suth-cí mer hasz ná la tát stb.
Más fe lől ha tal mas élet szín vo nal-eme lés re ke rült sor, még tel jes len dü let -
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41 A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ha tá ro za tai és do ku men tu mai, 1956–1962. Saj tó alá
ren dez te VASS Hen rik és SÁGVÁRI Ág nes. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1973. 13–14. Az
okok fel so ro lá sá ban a Nagy Im re-cso port áru lá sa, a bel ső és a „dön tő” sze re pet ját szó kül ső
re ak ció kö vet ke zett. Ké sőbb, 1957. feb ru ár tól vál to zott a hang súly, de a kor szak egé szé ben ez
a sor rend ma radt a meg ha tá ro zó.



tel foly ha tott a gaz da ság irá nyí tá si rend szer át ala kí tá sá nak elő ké szí té se
Var ga Ist ván nem mar xis ta köz gaz dász ve ze té sé vel. Ös  szes sé gé ben még is
a köz vé le mény – alap pal – egy faj ta bal ra to ló dás ként ér té kel te a po li ti kai
sta bi li zá ci ót.

Ká dár azon ban nem akart vis  sza csúsz ni a múlt ba, nem sze ret te vol na,
ha a „ba lo sok” vis  sza húz nák őt a ko ráb bi idő szak po li ti ká já hoz. Er re vol -
tak pró bál ko zá sok, ilyen irány ba mu ta tott a Tán csics-kör, ahol bí rál ták
en ged mé nye it. Nem vé let len az sem, hogy hoz zá já rult Ré vai Jó zsef nek, az
öt ve nes évek el ső szá mú párt ide o ló gu sá nak az MSZMP ve ze té sét a túl zott
en ged mé nye kért hi báz ta tó cik ké nek le köz lé sé hez.42 Ez zel két le gyet ütött
egy csa pás ra. Volt mit a bí rá lat ból el fo gad nia és volt mit el uta sí ta nia. Az
előb bi vel meg nyug tat hat ta ha zai kri ti ku sa it és az en ge dé keny sé ge mi att
még min dig ag gó dó szov jet ve ze tő ket. Az utób bi val je lez te a ma gyar köz vé -
le mény nek: jö het ná la és az ő po li ti ká já nál ros  szabb is.

Ká dár ál lás pont ja to vább ra is az volt: szov jet rend szer, dik ta tú ra igen,
sztá li niz mus nem. 1957 már ci u sá ban a Szov jet uni ó ba uta zott. A több
mint egy he tes út ele jén, Le nin grád ban erő sen hang sú lyoz ta: a sze mé lyi
kul tusz hi bá it el ke rül ve kell a pro le tár dik ta tú rát erő sí te ni.43 Az út vé gén,
a Kreml ben mon dott be szé dé ben Nagy Im re áru lá sa állt a kö zép pont ban,
mond ván, Rákosiék kö vet tek el ugyan hi bá kat, de a si ke rek hez ké pest
ezek alá ren delt je len tő sé gű ek ma rad tak. Ká dár lát vá nyo san el ha tá ro ló -
dott a ju go szláv szo ci a liz mus tól is. Ki je len tet te: a párt nem ad hat ja fel ve -
ze tő sze re pét, a ha tal mat nem le het a mun kás ta nács ok ra bíz ni.44 A két be -
széd kö zöt ti kü lönb sé get az is ma gya ráz hat ja, hogy meg mu tat ták ne ki Rá -
ko si Má tyás le ve lét, ame lyet az SZKP El nök sé gé nek írt, és amely ben en ge -
dé keny ség gel vá dol ta meg őt. Ká dár fel há bo ro dott az el já rá son, és ki élez te
a kér dést, ha nem bíz nak meg ben ne, mond ják meg.45

Moszk vá ban komp ro mis  szu mos meg ál la po dá sok szü let tek. Kö zü lük az
egyik az volt, hogy a sztá li nis ta ve ze tők nem tér het nek ha za, de a Kreml ve -
ze tői egyet ér tet tek az zal, hogy Nagy Im rét bí ró ság elé ál lít ják.46 Ki nem
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42 Nép sza bad ság, 1957. már ci us 7.
43 Ká dár Já nos mű vei. 1. k. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1987. 66.
44 KÁ DÁR Já nos: Szi lárd né pi ha ta lom: füg get len Ma gyar or szág. Kos suth Könyv ki adó, Bu -

da pest, 1958. 41–42., 48–49.
45 Sa ját ver zi ó ját er ről az eset ről el mond ta utol só in ter jú já ban. KÁ DÁR Já nos: Vég aka rat. Az

in ter jút ké szí tet te és a do ku men tu mo kat vá lo gat ta Kanyó And rás. Szerk.: VE RES Má ria. Hír -
lap ki adó Vál la lat, Bu da pest, 1989. 180.

46 HU SZÁR Ti bor: Ká dár János po li ti kai élet rajza. II. k. Bu da pest, Sza bad Tér Ki adó–Kos -
suth Könyv ki adó, 2003. 41–43.



mon dott egyez ség szü le tett gaz da sá gi té ren is. A ma gyar fél ko moly hi telt
ka pott, de le ál lí tot ta a gaz da sá gi re form mal kap cso la tos mun ká la to kat.

Ezen az úton si ke rült el jut ni a po li ti kai kon szo li dá ci ó ig, a szov jet rend -
szer mű kö dő ké pes sé té te lé ig.47 A főbb ál lo má sok: a má jus el se jei sok  száz -
ez res tö meg gyű lés, a má ju si or szág gyű lés és a jú ni u si párt ér te kez let. Az
el ső két al ka lom el sősor ban ar ról szólt, hogy a ma gyar tár sa da lom fo gad -
ja el az új hely ze tet, lás sa be: együtt kell él nie az zal. Min den ki nek jobb lesz
így, mert a ha ta lom nak ke ve seb bet kell har col nia, a nép nek ke ve seb bet
kell szen ved nie, ha be le nyug szik ab ba az ér té ke lés be, mi sze rint a fel ke lés
nem a hi bák ki ja ví tá sát, ha nem a szo ci a lis ta rend szer le vál tá sát akar ta.
Az el len for ra da lom el len pe dig jo gos volt a szov je tek be avat ko zá sát kér ni.

A jú ni u si párt ér te kez le ten Ká dár vi szont rend kí vü li ke mény sé get mu ta -
tott a re vi zi o nis ták nak ne ve zett Nagy Im ré vel és hí ve i vel szem ben. Ezt
azért is meg te het te, mert e té má ban már nem volt, aki vi tat koz ni akart
vol na ve le. Így ha tá ro zott sá ga ar ra volt jó, hogy ki fog ja a sze let a ná la bal-
rább ál lók vi tor lá já ból. Iga zi ös  sze csa pás ra ve lük kény sze rült, ve lük kel -
lett fel ven nie a har cot. Ré va i val le foly ta tott és meg nyert vi tá já ban ki je len -
tet te: a párt ban nin cse nek sztá li nis ták, rákosisták, de hoz zá tet te: „A bu -
kott ve ze tő ség… oly mó don és olyan kö rül mé nyek kö zött bu kott meg, hogy
töb bé nem tér het vis  sza a párt ve ze té sé be.”48

Rész ben vé let len egy be esés, de 1957 jú ni u sá ban, Moszk vá ban a sztá li -
nis ta ve ze tők cso port ja kí sér le tet tett Hrus csov el tá vo lí tá sá ra. Ká dár és
ta lán a ma gyar tár sa da lom sze ren csé jé re is – ez a puccs ku darc cal vég ző -
dött. Ar ra azon ban oda fi gyelt, ne hogy a sztá li niz mus sal szem ben lá za dók
iga zol va érez hes sék ma gu kat.

Így a meg tor lás, amely a bű nök és az áru lás kö zöt ti kü lönb ség té tel re
épült, 1957 nya rán nem állt le, sőt új len dü le tet kap va, egé szen 1958 jú -
niu sá ig, Nagy Im re ki vég zé sé ig foly ta tó dott. A per és az a tény, hogy Ká dár
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47 Ezt a fo lya ma tot Ripp Zol tán és Hu szár Ti bor is res ta u rá ci ó nak ne ve zi. A ma gam ré szé -
ről a fo ga lom 1956–1957-re tör té nő al kal ma zá sá val szem ben két fenn tar tá som van. Az el ső:
túl zás nak tar tom egy alig bő fél év ti ze det meg élt be ren dez ke dés főbb in téz mé nye i nek vis  sza -
ál lí tá sá ra hasz nál ni a res ta u rá ció ki fe je zést. A má so dik: így el sik kad nak azok a kény sze rek,
ame lyek a szov jet rend szer alap in téz mé nye i nek vis  sza ál lí tá sa irá nyá ban ha tot tak, és el hal -
vá nyul nak azok a vo ná sok, ame lyek kez det től el kü lö ní tet ték a Ká dár ne vé hez kö tő dő be ren -
dez ke dést Rá ko si é tól. Ilye nek pe dig az ide o ló gi á tól a gaz da sá gig vol tak. Vö. HU SZÁR Ti -
bor,–SZA BÓ Já nos (szerk.):  Res ta u rá ció vagy ki iga zí tás. A ká dá ri rep res  szió in téz mé nye sü lé -
se, 1956–1962. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 1999. Eb ben a kö tet ben ta lál ha tó Ripp ta nul má nya
(RIPP Zoltán: Az MSZMP legitimációja a Kádár-korszak kezdetén) is.

48 KÁ DÁR Já nos: Szi lárd né pi ha ta lom: füg get len Ma gyar or szág. 211–212.



egyet len olyan kí nál ko zó al kal mat sem hasz nált ki, ame lyet meg ra gad va
„el fe led kez he tett” vol na az ügy ről – fol tot ej tett antisztálinizmusán.49 Még
ak kor is így van ez, ha a ha lá los íté let re mó dot adó tény ál lást nem a kon -
cep ci ós el já rá sok ra jel lem ző en ál lí tot ta elő a nyo mo zó ha tó ság. Nem a vád -
lot tak erő szak kal ki csi kart val lo má sai, nem ha mis ta núk, nem ki ta lált
tör té ne tek szol gál tak a vád irat és az íté let alap já ul. Bár ahogy Nagy Im re
és a párt el len zék 1955-től kez dő dő te vé keny sé gét in terp re tál ták, va gyis a
ha ta lom, a rend szer meg dön té sé re irá nyu ló lé pés so ro zat ré szé vé tet ték,
konst ruk ci ós ele met  vitt be az el já rás ba.50

Ká dár fe le lős sé ge egy ér tel mű, ha ő nem akar ta vol na, ak kor nem szü le -
tett vol na ha lá los íté let. Más kér dés, hogy ren dít he tet len sé ge eb ben az
ügy ben nem sztá li nis ta be ideg zé sek ből szü le tett. Ma ga tar tá sá ban más
mo tí vu mok játsz hat tak sze re pet. A kül ső és bel ső köz vé le mény és ön ma -
ga előtt is bi zo nyí ta nia kel lett: az áru ló nak bűn hőd nie kell. Van nak nem
bo csá na tos bű nök. To váb bi érv le he tett, hogy ha a ki sebb ka li be rű köz éle -
ti sze rep lő ket, el len ál ló kat meg bün tet ték, ak kor a ve ze tők, a kez de mé nye -
zők sem me ne kül het nek meg.

1958-ban ez a ke mény ség, sa já tos kö vet ke ze tes ség po li ti kai ér te lem ben
na pi hasz not nem hoz ha tott, nem erő sí tet te, hanem gyen gí tet te a kor -
mány zat le gi ti má ci ó ját.

6. A ká dá ri desztalinizálás
A ma gyar tör té né szek kö zött vi ta fo lyik ar ról, mi kor kez dett pu hul ni a Ká -
dár-rend szer. Vi lá gos ha tár vo nal hú zó dik-e a ke mény és a pu ha dik ta tú ra
kö zött? Ez a pu hu lás pusz tán tak ti kai meg fon to lá sok ból kö vet ke zett vagy
ma gá ból Ká dár ból, az MSZMP 1956 utá ni stra té gi á já ból, a szo ci a liz mus -
ról al ko tott el kép ze lé sé ből?

Számomra ami a kér dé sek Ká dár ra vo nat ko zó ré szét il le ti, mint azt re -
mé nyem sze rint e ta nul mány fő té te le és a gon do lat me ne te is mu tat ja, a
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49 1958 ele jén biz to san lett vol na al ka lom ar ra, hogy eny héb ben ke zel jék Nagy Im ré nek és
tár sa i nak az ügyét. Lásd er ről KISS József–RIPP Zol tán: „Mi in kább az el na po lás mel lett va -
gyunk, mint hogy eny he íté le tet hoz zunk most. Há rom do ku men tum a Nagy Im re-per 1958.
feb ru á ri el ha lasz tá sá ról. Tár sa dal mi Szem le, 1993/4.

50 A per főbb do ku men tu mai meg ta lál ha tók DORNBACH Ala jos–KEN DE Pé ter–RAINER M. Já -
nos–SOM LAI Ka ta lin (szerk.): A per. Nagy Im re és tár sai 1958, 1989. 1956-os Intézet–Nagy Im -
re Ala pít vány, Bu da pest, 2008. A per anya ga i nak jo gi szem pon tú elem zé sé re e kö tet ben
Dornbach Ala jos vál lal ko zott, de egyes prob lé mák kal Ken de Pé ter be ve ze tő je és Rainer ta -
nul má nya is fog lal ko zik.



vá lasz vi lá gos. Ká dár akar ta a desztalinizációt, nem pe dig el fo gad ta.
Kulcs fi gu rá ja volt a sztá li ni örök ség fel szá mo lá sá nak Ma gyar or szá gon,
majd a szov jet rend szer meg re for má lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek nek. En -
nek egyik bi zo nyí té ka ép pen az, hogy a jog gal ke mény nek te kin tett
1957–1960 kö zöt ti idő szak ban is sor ke rült a desztalinizáció fo lya ma tát
elő re vi vő lé pé sek re. Ezek kö zül idő ben az el ső a min den na pi élet depoliti-
zálása, amely már 1957–1958-ban érez he tő volt a la kos ság kö ré ben. Sok -
kal szé le sebb lett a kul tu rá lis és mű vé sze ti kí ná lat, mi köz ben je len tős al -
ko tó kat még szi len ci um súj tott.

Az 1956 után vég be ment vál to zá sok mély sé gét leg job ban még is az a vál -
lal ko zás mu tat ja meg, ame lyik a leg in kább fe nye get he tett az zal, hogy a
kom mu nis ta po li ti ka vis  sza csú szik a sztá li ni el vek és gya kor lat fe lé. 1958
vé gén az MSZMP ve ze té se el ér ke zett nek lát ta az időt a me ző gaz da ság nagy -
üze mi-szo ci a lis ta át szer ve zé sé re. A dön tést meg elő ző vi ták kö zép pont já -
ban a kény sze rí tés és az ön kén tes ség el sőd le ges sé ge állt. Ká dár egy har -
ma dik ál lás pon tot kép vi selt: a meg győ zés szük sé ges sé gét, amit akár „sze -
líd” kény szer nek is ne vez het nénk, esze rint az ön kén tes ség han goz ta tá sá -
hoz a szük sé ges ség be lát ta tá sát kell pá ro sí ta ni. A lé nyeg, hogy az 1958 vé -
gén el kez dett és az 1961 ko ra ta va szán be fe je zett ter me lő szö vet ke ze te sí tés
so rán az MSZMP mind cél ja i ban, mind esz köz rend sze ré ben, mind mód sze -
re i ben sza kí tott a sztá li ni gya kor lat tal. Ez nem azt je len ti, hogy nem hasz -
nál ták az erőt, az erő fö lén  nyel tör té nő kény sze rí tést a be szer ve zé si kam -
pány ban. Bár a me ző gaz da ság át szer ve zé sé nek egyik ér tel me kö zös volt a
ko ráb bi kol lek ti vi zá lá sé val: a fe les le ges mun ka erő át te re lé se az ipar ba, a
szol gál ta tá sok ba, de a fo lya mat ma ga nem a pa rasz ti osz tály harc ról, nem
a me ző gaz da ság erő for rá sa i nak az el szí vá sá ról szólt. Ezek a moz za na tok
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a ma gyar tör té ne lem egyik leg na gyobb mo der -
ni zá ci ós társadalomátalakítási kí sér le te si ker rel zá rult. Nyo má ban más
lett a fa lu, az agrárium élet mi nő sé ge, de ma ga az or szág is.51

A me ző gaz da ság át szer ve zé sé vel pár hu za mo san a szín fa lak mö gött folyt
egy ke vés bé lát vá nyos, de ugyan csak nagy ha tá sú mun ká lat, amely nek cél -
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51 Más kér dés, hogy ez nem egyik nap ról a má sik ra kö vet ke zett el, a szö vet ke ze te sí tés si ke -
re az 1960-as évek má so dik fe lé re vált vi tat ha tat lan ná. A vál to zá sok már ko ráb ban is érez -
he tők vol tak. Lásd pl. CSOÓRI Sán dor: Tu dó sí tás a to rony ból. Mag ve tő, Bu da pest, 1963. A me -
ző gaz da ság át szer ve zé sé ről DONÁTH Fe renc: Re form és for ra da lom. A ma gyar me ző gaz da ság
struk tu rá lis át ala ku lá sa, 1945–1975. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1976; VAR GA Zsu zsan na:
Po li ti ka, pa rasz ti ér dek ér vé nye sí tés és szö vet ke ze tek Ma gyar or szá gon, 1956–1967. Nap vi lág
Ki adó, Bu da pest, 2001. Po li ti ka tör té ne ti Fü ze tek, XVIII.



ja a pol gá ri tör vény könyv meg al ko tá sa volt. Ez a tör vény, ez zel a cím mel
1960-ban lé pett ha tály ba. Már 1953-ban el kezd ték a tör vény elő ké szí té sét,
de nem te kint he tő vé let len nek, hogy a mun ká la tok 1958-ban gyor sul tak fel.
Az idő pont, az el ne ve zés és a tar ta lom egy aránt fi gyel met ér de mel. E tör vény -
ben kí ván ták ren dez ni az ál lam pol gár és ál lam pol gár és eh hez ha son ló an az
ál la mi, a szö vet ke ze ti és egyé ni gaz dál ko dók, kis vál lal ko zók kö zöt ti ma gán jo -
gi vi szo nyo kat. Eb ben a kap cso lat rend szer ben a ho ri zon tá lis tár sa dal mi,
gaz da sá gi kap cso la tok, az el vi leg egyen lő stá tu sú fe lek vi szony rend sze re ke -
rült sza bá lyo zás ra. Így új meg vi lá gí tás ba ke rül tek a ver ti ká lis, te hát a fel ső,
kö zép ső és al só szin tek kö zöt ti kap cso la tok is. Fel me rült prob lé ma ként,
hogy a ma gán jo gi vi szo nyok ban a fel sőbb és az al sóbb szin tek kap cso la ta
men  nyi re hi e rar chi kus jel le gű, az ál lam nak, az ál la mi tu laj don nak, mi lyen
kü lön le ges meg kü lön böz te tő je gyei van nak, il le tő leg kell hogy le gye nek.

A tör vény könyv ter ve ze te 1959 már ci u sá ban ke rült az MSZMP Po li ti kai
Bi zott sá ga elé, ép pen ak kor, ami kor tu da to san és szán dé ko san a ta va szi
mun ká la tok ide jé re le ál lí tot ták a té len in dí tott kol lek ti vi zá lá si kam pányt.
Lát va az írá sos és meg hall gat va a szó be li tá jé koz ta tót, Ká dár vél he tő en az
elő ter jesz tő szak ér tők szá má ra is vá rat lan meg jegy zé se ket tett. Rá érez ve
ar ra, hogy a jo gá szok igye kez tek meg fe lel ni a po li ti kai és ide o ló gi ai el vá rá -
sok nak, a jó zan meg fon to lás ra épü lő ja vas la to kat fo gal ma zott meg. Ki tért
ar ra, hogy a szö veg kü lönb sé get tesz a szo ci a lis ta, a kis áru ter me lő és a
ka pi ta lis ta tu laj don kö zött. Sze rin te, ha a tu laj don for mák a tör vény ben
em lí tés re ke rül nek, ak kor nem sza bad kö zöt tük po li ti kai meg kü lön böz te -
tést ten ni, mert ab ból „nem jog biz ton ság jön ki, ha nem jog bi zony ta lan -
ság”.52 „Ar ra kér jük az elv tár sa kat, olyan tör vény köny vet al kos sa nak, ami
a je len leg élő ma gyar ál lam pol gár ok igaz ság- és jog ér ze té vel ta lál ko zik, te -
hát nem va la mi ide á lis el kép ze lés alap ján csi nál ják ezt.” Fel hív ta a fi gyel -
met ar ra, hogy nem sza bad el ri asz ta ni a ka pi ta lis ta or szá gok ban élő száz -
mil li ó kat olyan sza bá lyok kal, ame lyek kü lön ben nagy hasz not nem haj ta -
nak a szo ci a liz mus ban. Vé gül még a je len lé vő jo gá szok győz ték meg őt,
hogy va la mi fé le meg kü lön böz te tés re még is szük ség van a tu laj don for mák
kö zött. Tör tént mind ez ak kor, ami kor a szo ci a liz mus (tu laj do ni) alap jai le -
ra ká sá nak je gyé ben folyt a szö vet ke ze te sí tés.53
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52 MOL M-KS 288. f. 5/120. ő. e. Ká dár eh hez még azt is hoz zá tet te: „Ilyen meg kü lön böz te -
tést bíz zuk az Agit. prop. osz tály ra, de ne a tör vény kü lön böz tes se meg őket po li ti ka i lag.” 

53 Bár a be lé pő pa rasz tok nem vesz tet ték el föld tu laj do nu kat. Ez is el té rés volt a sztá li ni
kol hoz-szisz té má tól.



A kö vet ke ző ál lo má sa 1961 vé ge. Az idő pont nem vé let len. Két fo lya mat
egy mást erő sí tő ha tá sá nak ered mé nye ként nagy lö kést ka pott a ma gyar
desztalinizáció. Egy részt Ma gyar or szág túl ju tott a me ző gaz da ság át szer -
ve zé sén. El telt fél év ti zed 1956 ok tó be re óta.

Az MSZMP VII. kong res  szu sa után már a se bek be gyó gyí tá sa és nem is -
mé telt fel té pé se ke rült az em lé ke zet po li ti ka kö zép pont já ba.54 A nor ma li zá -
ló dás je lei ural ták a tár sa dal mi és a po li ti kai éle tet. Je len tős eny hí té sek re
ke rült sor a be- és a ki uta zá sok te rü le tén. Más részt a Szov jet uni ó ban is -
mét elő ke rült a sztá li niz mus el le ni küz de lem. Hrus csov az SZKP XXII.
kong res  szu sán meg hir det te a kom mu niz mus épí té sé nek prog ram ját.
Mind ket tő ki hí vást je len tett a ma gyar párt ve ze tés szá má ra. Ká dár nak el
kel lett dön te nie, mit kezd jen ez zel a két üg  gyel. Az egyik ről, a sztá li niz mus -
ról úgy gon dol ta, hogy már túl van raj ta, mi nek boly gas sa. A má sik ról, a
kom mu niz mus ról pe dig még nem akart be szél ni ma gyar vi szony lat ban.

Ká dár sa já tos meg ol dást vá lasz tott. Moszk vá ból ha za tér ve, 1961 de cem -
be ré ben fel szó lalt a Ha za fi as Nép front or szá gos ta ná csá nak ülé sén. A sze -
mé lyi kul tusz kap csán nem a bű nö ket em le get te, ha nem ar ról be szélt,
hogy a be le szó lás le he tő sé gé nek a hi á nya men te sí tet te az em be re ket a fe le -
lős ség alól. Eb ből a dik ta tú ra eny hí té sé nek és bi zo nyos de mok ra ti zá lás -
nak kel lett kö vet kez nie. Egy ilyen irá nyú po li ti ka azt is fel té te lez te, hogy vál -
to zik a párt és a tár sa da lom vi szo nya, a több ség nem a po ten ci á lis el len ség,
ha nem a po ten ci á lis szö vet sé ges sze re pét kap ja meg. Ká dár most lát ta el -
ér ke zett nek az időt ar ra, hogy re a gál jon ar ra a Méray Ti bor ál tal még 1959-
ben az emig rá ci ó ban meg fo gal ma zott vé le mény re, mi sze rint ő sza kí tott Rá -
ko si szlo gen jé vel: „az aki nincs ve lünk, az el le nünk van”, és he lyé re „az aki
nincs el le nünk, az ve lünk van” jel sza vát ál lí tot ta vol na. Ká dár vis  sza iga zol -
ta a jel szót. Ez zel a tár sa dal mi bé ke je gyé ben a ko ráb ban ki szo rí tott, el nyo -
mott cso por tok és egyé nek egyen jo gú sí tá sá nak és in teg rá lá sá nak adott
sza bad utat. Eb ben a be szé dé ben egy má sik, ha son ló je len tő sé gű té telt is
meg fo gal ma zott. „Nem azért épí tünk szo ci a lis ta tár sa dal mat, mert van
mar xiz mus-le ni niz mus, amely azt elő ír ja, vagy mert van párt, s an nak va -
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54 Ká dár er ről a kö vet ke ző ket mond ta a kong res  szu son: „Az 1956-os el len for ra dal mi fel ke -
lés min dig fe ke te lap ma rad né pünk tör té ne té ben. De az a tény, hogy most alig há rom év
után el mond hat juk, hogy az el len for ra da lom már a tör té ne le mé, ar ról is bi zony sá got tesz,
hogy né pünk nagy po li ti kai ta pasz ta la tok ra tett szert, nagy ha tá ro zott sá got és egy sé get ta -
nú sí tott az el len for ra da lom ál tal fel idé zett ba jok és ne héz sé gek le küz dé sé ben – el tud ta te -
met ni az el len for ra dal mat.” KÁ DÁR Já nos: A szo ci a liz mus tel jes győ zel mé ért. Kos suth Könyv -
ki adó, Bu da pest, 1962.



la ho vá ve zet nie kell a né pet, vagy van Ha za fi as Nép front, amely se gít va la -
mi lyen irány ba el ve zet ni a nép tö me ge ket, ha nem for dít va: azért kell a jó el -
mé let, a jó párt és a jó nép front, azért kell fel épí te nünk a szo ci a lis ta tár sa -
dal mat, mert ez biz to sít ja az em be rek jobb éle tét, a ha za és a nem zet vi rág -
zá sát.” Eb ből kö vet ke ző en „a szo ci a liz must csak az egész nép épít he ti fel.”55

Né hány hó nap pal ké sőbb, pa rasz ti kö zeg ben a szö vet ke ze te sí tés kap csán
Ká dár még sar ko sab ban be szélt az ide o ló gi á ról. A szo ci a lis ta me ző gaz da -
ság lét re ho zá sát hasz nál ta fel pél da ként. Nem ta gad ta, mi lyen ko moly sze -
re pet ka pott az ide o ló gia az át szer ve zés el in dí tá sá ban, de egyút tal azt is le -
szö gez te: „A mar xiz mus ne künk nem rög esz ménk, az tu do mány. Mi úgy
kép zel jük, hogy nem a nép van azért, hogy mi pró bál gas suk raj ta a mar xiz -
must, ha nem for dít va: a mar xis ta tu do mány az, amely nek se gít sé gé vel né -
pünk jobb éle tet tud te rem te ni ma gá nak… Nem va gyunk az el mé let őrült jei,
mert mi az el mé le tet ar ra hasz nál juk, hogy az élet el iga zí tó ja le gyen”56

Ezek a szö ve gek nem csak azt jel zik, mi lyen mes  szi re ju tott Ká dár a sztá -
li ni el mé let től és gya kor lat tól, ha nem ar ra is rá mu tat nak, mi lyen óva tos -
sá got ta nú sí tott a kom mu niz mus sal kap cso lat ban. Igye ke zett meg nyug -
tat ni a ma gyar tár sa dal mat: nem akar ja meg rö vi dí te ni, fel gyor sí ta ni az
időt, az MSZMP nem kö ve ti az SZKP-t, nem hir de ti meg a kom mu niz mus
épí té sét. Ez a mű ve let nem volt egy sze rű és ma gá tól ér te tő dő. Mint ahogy
nem volt az a sze mé lyi kul tus  szal tör té nő vég ső el- és le szá mo lás sem. Mi -
ért is? Egy részt, mert is mé tel ten vi gyáz ni kel lett ar ra, hogy ne lép hes se -
nek elő Nagy Im re egy ko ri, re vi zi o nis ták nak ke resz telt hí vei az zal, hogy
még is őket iga zol ta az élet. Más részt – és ez volt a na gyob bik gond – mi
újat, töb bet le het mon da ni a ma gyar sztá li niz mus ról úgy, hogy köz ben ne
me rül jön fel Ká dár sze re pe a Rajk-perben? A meg ol dás az lett, hogy fe lül -
vizs gál ták a kon cep ci ós el já rá sok vég re haj tói kö zül kik van nak még fe le -
lős po zí ci ók ban, ki zár ták a párt ból Rá ko sit és le vál tot ták Kiss Ká rolyt, aki
az öt ve nes évek el ső fe lé ben a párt fe gyel mi el já rá sok fe le lő se volt. Ká dár a
KB-ülé sen a re ha bi li tá ció min den ár tat la nul el ítélt munkásmozgalmárra
tör té nő ki ter jesz té se mel lett ér velt.57 Ez össz hang ban volt el vi alap ál lá sá -
val, meg bé ké lé si és szö vet sé gi po li ti ká já val egy aránt.

213Földes György – Kádár János és a magyar desztalinizáció

55 KÁ DÁR Já nos: To vább a le ni ni úton. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1964. 37–41.
56 Uo. 53.
57 MOL M-KS 288. f. 4/50. ő. e.; SIPOS Le ven te: Hi á nyos lel tár (I.) Tár sa dal mi Szem le,

1994/11. 72–94. és UŐ: Hi á nyos lel tár (II.). Tár sa dal mi Szem le, 1994/12. 69–87.



A sze mé lyi kul tusz ma rad vá nya i val tör té nő le szá mo lás a párt kong resz -
szus elő ké szí té sét és te her men te sí té sét szol gál ta.58 A desztalinizálás kö -
vet ke ző lé pé se már in kább a jö vő be mu ta tott, bár volt egy faj ta jó vá té te li
jel le ge is. Ká dár a kong res  szu s előtt vi tá ra bo csá tot ta azon el kép ze lé sét,
mi sze rint el jött az ide je, hogy el tö röl jék a szár ma zá si kor lá to zást az egye -
te mi és fő is ko lai fel vé te li nél. Ez azt je len tet te, hogy et től kezd ve az egy ko ri
ural ko dó elit, il le tő leg tör té nel mi osz tá lyok tag ja i nak le szár ma zot tai el vi -
leg min den ne mű aka dály nél kül be jut hat tak ezek be az in téz mé nyek be.59

1963-ban az ál ta lá nos am nesz tia, az 1956-os po li ti kai el ítél tek ki en ge -
dé se le zárt egy kor sza kot, nem a sztá li niz mu sét, ha nem a kon szo li dá ci ó -
ét. Ez után már csak egy szer, Hrus csov le vál tá sa kor ke rült a ma gyar bel -
po li ti ka na pi rend jé re a sztá li niz mus. Ek kor is úgy, hogy felmerült a két-
ség, a szov jet ve ze tő bu ká sa nem kér dő je le zi-e meg a desztálinizációs po -
li ti kát is? Nem ad-e al kal mat a ká dá ri po li ti ka bal ol da li bí rá ló i nak a fel lé -
pés re, nem lép-e vis  sza az MSZMP a ke mé nyebb, osz tály har co sabb po li ti -
ká hoz? Ká dár fel is mer te ezt a ve szélyt, és szo kat lan lé pés re szán ta el ma -
gát. Ha za tér ve Len gyel or szág ból, ahol Hrus csov le vál tá sá ról ér te sült, még
a pá lya ud va ron be szé det mon dott. Eb ben egy ér tel mű vé tet te: a ma ga ré -
szé ről nem vál toz tat, nem tér el az SZKP XX. kong res  szu sán ki dol go zott
po li ti kai irány vo nal tól és nem ta gad ja meg Hrus cso vot sem. Ezt alá tá -
masz tan dó a hát tér ben még ke mé nyeb ben vi sel ke dett. Az MSZMP KB az
SZKP KB-nak írt le vél ben fej tet te ki ál lás pont ját és ki fo gá sa it Hrus csov le -
vál tá sá val kap cso lat ban. Majd Ká dár Moszk vá ba uta zott, ahol is mé tel ten
ki fej tet te vé le mé nyét. Más kér dés, hogy ki sebb-na gyobb el len ál lás után
hagy ta ma gát meg győz ni.60

Nem sok kal ké sőbb, 1964 de cem be ré ben Ká dár hoz zá já rult a gaz da sá -
gi me cha niz mus re form ját cél zó mun ká la tok meg in du lá sá hoz. Az MSZMP
ve ze té sé nek ez a dön té se már mes  sze túl mu ta tott a desztalinizáción, még -
pe dig a szov jet rend szer ki iga zí tá sá nak, re form já nak irá nyá ba.
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58 Ká dár az MSZMP VIII. kong res  szu sán, a Rajk-pert is meg em lít ve, „le zár ta” a té mát.
A párt tag ság, a szé le sebb köz vé le mény ek kor, a ki zá rá suk kor ér te sült ró la, hogy Rá ko si és
Gerő 1956 után a párt tag jai vol tak.

59 A tör té ne tet fel dol goz ta: TA KÁCS Ró bert: A szár ma zá si meg kü lön böz te tés meg szün te té se
1962–1963. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2008. Po li ti ka tör té ne ti Fü ze tek, XXVIII.

60 Ká dár vi szo nyá ról Hrus csov hoz és Brezsnyevhez lásd ta nul má nya i mat a  RÁCZ Ár pád
(szerk.):  Ki volt Ká dár? cí mű kö tet ben. Rubicon–Aquila, Bu da pest, 2001. A konf lik tus sal
kap cso la tos do ku men tu mo kat köz li BARÁTH Mag dol na: Kis ok tó be ri for ra da lom: Hrus csov
le vál tá sa és a ma gyar párt ve ze tés. Múl tunk, 2007/4. 170–212.


