
Ká dár Já nos po li ti kai pá lya fu tá sát so kan kü lön bö ző kép pen ér té ke lik,
kar ri er jé nek meg íté lé se rend kí vül el lent mon dá sos, sok szem pont ból vi ta -
tott. A Ká dár ne vé vel fém jel zett idő szak a ma gyar tör té ne lem kö zel múlt já -
nak ré sze ként a tár sa da lom több sé ge szá má ra a sze mé lyes élet tör té net
ré sze. Ká dár Já nos vé res ke zű dik tá tor? Vagy olyan ál lam fér fi, aki a szo ci -
a lis ta blokk ban a leg ma ga sabb élet szín vo na lat és az adott kö rül mé nyek
kö zött el ér he tő leg na gyobb jó lé tet te rem tet te meg nép ének, pu ri tán élet vi -
te lű po li ti kus, aki ma is so kak em lé ke ze té ben él? Írá som ban azon ban
nem az át lag em ber ről szó lok, ha nem egy szű kebb cso port, a Ká dárt kö ze -
lebb ről is me rő, ve le hos  szabb vagy rö vid ide ig együtt, vagy a kö ze lé ben dol -
go zó, volt párt ál la mi po li ti ku sok sze mé lyes em lé kei alap ján pró bá lom
meg új ra al kot ni a po li ti kus alak ját. A vis  sza em lé ke ző egy ko ri po li ti kai ve -
ze tők mind egyi ke ma gas funk ci ó kat töl tött be a ká dá ri pu ha dik ta tú ra
idő sza ká ban; a ma gyar tár sa da lom több sé gé vel el len tét ben sze mé lyes és
rend sze res mun ka kap cso lat kö töt te őket az or szág és az ál lam párt ak ko -
ri el ső szá mú ve ze tő jé hez. Eb ből nyil ván va ló an adó dik, hogy az ő em lé ke -
ik ben – a sze mé lyes is me ret ség foly tán – Ká dár Já nos em lé ke ze te el tér az
el ső tit kárt csak köz ve tet ten, köz sze rep lő ként is me rő tö me gek Ká dár-ké -
pé től. Ugyan ak kor nem ál lí tom, hogy az ál ta luk köz ve tí tett Ká dár-kép hi te -
le sebb len ne min den ki má sé nál, csu pán spe ci á lis hely ze tük okán, az ál -
lam szo ci a liz mus ha tal mi elit jé nek ré sze ként le he tő sé gük adó dott rá,
hogy az el ső szá mú po li ti kai ve ze tőt olyan ol da lá ról is ki sebb vagy na -
gyobb mér ték ben meg is mer jék, amely re az át lag pol gár nak ért he tő mó don
nem adó dott le he tő sé ge. Ugyan ak kor fon tos meg je gyez ni, hogy a köz vet le -
nebb is me ret ség, a hos  szabb vagy rö vi debb ide ig tar tó mun ka kap cso lat
egy ál ta lán nem je len ti, hogy em lé ke ik ből ob jek tí vebb Ká dár-port ré fog ki -
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raj zo lód ni. Evi dens mó don köz re ját szik ben nük a po zi tív vagy ne ga tív irá -
nyú el fo gult ság, hi szen az egy kor ma gas funk ci ó kat be töl tő em lé ke zők
kar ri er út já nak ala ku lá sa a leg több eset ben szo ro san kap cso ló dik Ká dár
Já nos hoz és po li ti ká já hoz. En nél fog va min den visz  sza em lé ke zés szük ség -
sze rű en szub jek tív, és nem csak Ká dár Já nos ról szól, ha nem va la me lyest
fel fe di az em lé ke zők sa ját vi szo nyu lá sát is 1989 előt ti po li ti kai pá lya fu tá -
suk hoz, a ma gyar or szá gi ál lam szo ci a liz mus po li ti kai be ren dez ke dé sé hez,
pon to sab ban an nak ká dá ri vál to za tá hoz, s ter mé sze te sen sze mé lyes vi -
szo nyu kat is Ká dár hoz és an nak élet mű vé hez. Úgy vé lem azon ban, hogy
a szub jek ti vi tás eb ben az eset ben nem hát rá nya, ha nem in kább ér té ke
ezek nek a vis  sza em lé ke zé sek nek, ép pen ez te szi őket kü lön le ges sé.
Ugyan ak kor a Ká dár ra em lé ke ző egy ko ri ál la mi és párt ve ze tők ről sem
mond ha tó el, hogy mind egyi kük akár csak meg kö ze lí tő en azo nos mó don
ítél né meg Ká dárt, az em bert és a po li ti kai ve ze tőt, vagy ér té kel né po li ti kai
pá lya fu tá sát, bár a kö zös ele mek ter mé sze te sen vi szony lag jól ki raj zo lód -
nak.

Mun kám so rán több fé le for rás volt a se gít sé gem re. Ká dár ról a rend szer -
vál tás óta szá mos ta nul mány, élet raj zi kö tet meg je lent, ame lyek szer zői
gyak ran hi vat koz nak az ál ta luk ké szí tett in ter júk ra egy ko ri ma gas ran gú
kom mu nis ta ál la mi és párt ve ze tők kel. A for rá sok má so dik cso port ját
ezen sze mé lyek pub li kált em lék ira tai, in ter jú kö te tei ké pe zik, ame lyek ben
a leg több jük szól Ká dár Já nos hoz va ló vi szo nyá ról, sze mé lyes él mé nye i ről
is. Időn ként rö vi debb por tét is raj zol nak ró la, s né há nyan a Ká dár-élet mű
szub jek tív ér té ke lé sé re is vál lal koz nak. Kö zü lük mind ter je del me, mind
rész le tes sé ge okán fon tos nak tar tom ki emel ni Berecz Já nost, a Köz pon ti
Bi zott ság egy ko ri tit ká rát és írói mun kás sá gát, aki ön élet raj zi kö te te in túl
je len írás el ké szül té ig há rom kö te tet is pub li kált ki fe je zet ten Ká dár Já nos -
ról.1 Rész le te sen meg tud hat juk be lő lük, ho gyan vi szo nyult a nyolc va nas
évek egyik leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa a párt el ső szá mú ve ze tő jé hez, és
mi ként ér té ke li an nak po li ti kai pá lya fu tá sát.

A kö vet ke ző for rás cso por tot az 1956-os In té zet Oral History Ar chí vu má -
ban ta lál ha tó élet út in ter júk ké pe zik, ame lyek kö zött sok ban fel lel he tők
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1 BERECZ Já nos: Ká dár élt… 1. „Aki nincs el le nünk.” Du na Könyv ki adó, Bu da pest, 2008;
BERECZ Já nos: Ká dár élt… 2. „… az ve lünk!” Du na International, Bu da pest, 2008; BERECZ Já -
nos: Ká dár élt… 3. Em be rek, ese tek, em lé kek. Avagy: mi re va dá szott Ká dár? Du na
International, Bu da pest, 2010.



Ká dár ral kap cso la tos em lé kek is.2 Vitézy Lász ló A leg vi dá mabb ba rakk cí -
mű do ku men tum film-so ro za ta té mám szem pont já ból szin tén ér té kes for -
rás nak te kint he tő, hi szen az ott meg szó la ló po li ti ku sok kö zül jó né há -
nyan be szél nek mun ka kap cso la tuk ról Ká dár Já nos sal, ér té ke lik po li ti ku -
si te vé keny sé gét vagy ad nak jel lem zést a sze mé lyi sé gé ről.3 A fel hasz nált
for rá sok utol só cso port ját az egy ko ri ál la mi és párt ve ze tők kel ké szí tett sa -
ját in ter júk, hát tér be szél ge té sek al kot ják, ame lyek ben az in ter jú ala nyok
ki tér tek Ká dár Já nos sal va ló mun ka kap cso la tuk ra is, kö zöl ték sze mé lyes
be nyo má sa i kat, né há nyan pe dig a ká dá ri élet út ér té ke lé sé re is vál lal koz -
tak.

A vis  sza em lé ke zé sek ér tel me zé sé nek ke re tei
Szük sé ges nek tar tom az em lé ke zők kö rét kö ze lebb ről is meg ha tá roz ni, hi -
szen po li ti kai pá lya fu tá su kat a leg több eset ben ko mo lyan be fo lyá sol ták
Ká dár Já nos ká der dön té sei, ame lyek időn ként meg ha tá ro zó je len tő sé gű ek
vol tak. Mond hat ni, ki vé tel nél kül az ál lam szo ci a liz mus po li ti kai elit jé nek
leg fel sőbb szint je i hez tar toz tak, ért ve ezen, hogy a Po li ti kai Bi zott ság, il let -
ve a KB Tit kár ság tag jai vol tak, eset leg a köz pon ti ap pa rá tus osz tály ve ze tő -
i ként (egy eset ben osz tály ve ze tő-he lyet tes ként),4 il let ve a kor mány tag ja i -
ként te vé keny ked tek. El mond ha tó te hát, hogy az adott po li ti kai rend szer -
ben el fog lalt po zí ci ó ju kat te kint ve mind an  nyi an kulcs sze rep lők vol tak,
akik ko moly dön tés ho zói jog kör rel és az adott idő szak ban so kak ál tal iri -
gyelt szim bo li kus tő ké vel ren del kez tek.

Mun kám so rán a kö vet ke ző po li ti ku sok Ká dár ral kap cso la tos, írott vagy
film fel vé tel for má já ban pub li kált vis  sza em lé ke zé se it te kin tet tem át, va la -
mint sa ját in ter jú i mat hasz nál tam fel ki sebb vagy na gyobb mér ték ben és
von tam le be lő lük kö vet kez te té se i met: Aczél György, Berecz Já nos, Biszku
Bé la, Csehák Ju dit, Czinege La jos, Gás pár Sán dor, Ha va si Fe renc, Há ry
Bé la, Hu szár Ist ván, Ka to na Ist ván, Kál lai Gyu la, Kár pá ti Fe renc, La ka tos
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2 Ezek ből tett köz zé egy vá lo ga tást Kőrösi Zsu zsan na és Mol nár Ad ri enn a Rubicon tör té -
nel mi fo lyó irat Ká dár-élet út cí mű te ma ti kus szá má ban. KŐRÖSI Zsuzsan na–
MOLNÁR Ad ri enn: Ká dár Já nos a kor tár sak em lé ke i ben. Ös  sze ál lí tás az 1956-os In té zet Oral
History Ar chí vu má nak élet út in ter jú i ból. Rubicon, 2000/7–8.

3 VITÉZY Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg vi dá mabb ba rakk.) 1–15. rész. Ma gyar do -
ku men tum film-so ro zat. Ké szült: 1989–1991.

4 Há ry Bé la.



Er nő, Luk ács Já nos, Né meth Kár oly, Nyers Re zső, Papp Já nos, Pozsgay
Im re, Sza bó Ist ván, Szű rös Má tyás és Vass Hen rik. Ter mé sze te sen a fel so -
rolt sze mé lyek vis  sza em lé ke zé se ik ben na gyon kü lön bö ző ter je de lem ben
és rész le tes ség gel tér tek ki Ká dár Já nos ra, így evi dens, hogy azok a je len
fel dol go zás ban sem azo nos súl  lyal sze re pel nek. To váb bá a vá lo ga tás a
ma gam ré szé ről sem men tes a szub jek ti vi tás tól, mi vel írá som ban az ál ta -
lam va la mi lyen szem pont ból leg in kább ér de kes nek vélt mo tí vu mo kat, kö -
zös jel lem ző ket vagy fi gye lem re mél tó kü lön bö ző sé ge ket pró bá lom ki emel -
ni a Ká dár ral kap cso la tos po li ti ku si vis  sza em lé ke zé sek sze ren csé re egy re
gaz da go dó tö me gé ből.

De mi e lőtt az ál ta luk meg raj zolt Ká dár-port ré kat is mer tet ném, úgy vé -
lem, ér de mes le het ki csit el időz ni az em lé ke i ket köz re a dó po li ti ku sok nál.
Is mé tel ten fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a fel so rolt sze mé lyek
mind egyi ke szo ro san kö tő dött az ál lam szo ci a liz mus ká dá ri vál to za tá hoz,
és leg több jük sa ját be val lá sa sze rint is őszin tén el fo gad ta azo kat az ide o ló -
gi ai té te le ket és ma gá é nak val lot ta azt az esz me rend szert, amely ből a lé te -
ző szo ci a liz mus épít ke zett. Kö zü lük jó né há nyan, ha kor rek ci ók kal is, de
alap já ban ma is vall ják és el is me rik a je len tős rész ben Ká dár Já nos ál tal
meg ala po zott és mű köd te tett po li ti kai be ren dez ke dés vélt vagy va lós ered -
mé nye it, és úgy tart ják, az az idő szak a hi bák el le né re is po zi tív, pros pe rá -
ló idő sza ka volt ha zánk tör té nel mé nek. Ma gá tól ér te tő dő en in terp re tá ci ó -
ju kat nem fel ada tom po zi tív vagy ne ga tív elő jel lel el lát ni, po zi tí van vagy ne -
ga tí van mi nő sí te ni, csu pán hang sú lyoz ni sze ret ném: vi lág né zet ük bi zo -
nyo san nem vá laszt ha tó el at tól a kép től, ame lyet az ál ta luk is kép vi selt po -
li ti kai rend szer el ső szá mú ve ze tő jé ről őriz nek az em lé ke ze tük ben.

Rö vid ki té rő ként em lí te ném csak, hogy az em lé ke zést, an nak mély sé gét,
de bi zo nyos te kin tet ben ta lán tar tal mát is be fo lyá sol hat ja, hogy azo kat
mi kor és mi lyen for má ban (in ter jú, em lék irat stb.) rög zí tet ték. Az 1991-
ben el hunyt Aczél György, vagy a Vitézy Lász ló nak 1989 és 1991 kö zött in -
ter jút adó egy ko ri ál la mi és párt ve ze tők nem hos  szabb idő táv lat ból te kin -
tet tek vis  sza, ha nem em lé ke ik még na gyon is fris sek vol tak, el len tét ben
pél dá ul a rend szer vál tás után majd húsz év vel ké szült meg nyi lat ko zá sok -
kal, ame lyek ben a ká dá ri élet mű ta lán né hány szem pont ból át ér té ke lőd -
he tett, ár nyal tab bá vál ha tott.

Me lyek azok a to váb bi le het sé ges szem pont ok, ame lyek szin tén be fo lyá -
sol hat ják az ál lam szo ci a liz mus ve ze tő po li ti ku sai ál tal meg raj zolt Ká dár-
ké pet?
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1) Fon tos té nye ző le het a vis  sza em lé ke zők élet ko ra és szo ci a li zá ci ó ja,
pon to sab ban, hogy mi lyen hos  szú időt töl töt tek el ve ze tő po zí ci ó ban Ká -
dár Já nos köz ve tett vagy köz vet len mun ka tár sa ként, ho gyan, mi lyen mó -
don és mi kor vál tak a kom mu nis ta ha tal mi elit ré szé vé. Le egy sze rű sít ve:
mond ha tó-e, hogy a Ká dár-kor szak bi zo nyos sza ka szá ban a po li ti kai
rend szer mű köd te té se szem pont já ból kulcs sze re pet töl töt tek be?

2) Men  nyi re áll tak kö zel Ká dár hoz, mi lyen volt, pon to sab ban volt-e egy -
ál ta lán a kol le gi á li son túl mu ta tó bár mi fé le sze mé lyes, em be ri kap cso la -
tuk az el ső tit kár ral?

3) A vis  sza em lé ke ző po li ti ku sok ho gyan vi szo nyul tak az 1989–1990-
ben le zaj lott po li ti kai át me net hez, élet út juk mi ként ala kult a rend szer vál -
tást kö ve tő en, foly tat ták-e ak tív po li ti kai pá lya fu tá su kat 1990 után is, és
ha igen, mi ként ta lál ták meg he lyü ket az új, meg vál to zott kö rül mé nyek kö -
zött?

Nyil ván más szem pont ok is szó ba jö het nek, de úgy gon do lom, a fent em -
lí tet tek min den kép pen fi gye lmet érdemelnek, ami kor azt vizs gál juk, mi -
lyen kö rül mé nye ket szem előtt tart va ér de mes ol vas ni a Ká dár ral kap cso -
la tos vis  sza em lé ke zé se ket.

Mind ezek után úgy vé lem, fel te he tő az a kér dés is: mi lyen sze mé lyes mo -
tí vu mok be fo lyá sol hat ták a vis  sza em lé ke ző ket sa ját Ká dár-port ré juk meg -
raj zo lá sa kor. Az egyes po li ti ku sok nál na gyon kü lön bö ző mo tí vu mok fi gyel -
he tők meg: az erős kö tő dés a ká dá ri örök ség hez a lo ja li tás Ká dár sze mé lye,
il let ve tisz te let adás po li ti kai élet mű ve iránt; vagy az igye ke zet ob jek tí vebb
(nem fel tét le nül ne ga tív) ér té ke lés re, eset leg az el uta sí tás, pél dá ul ko ráb bi
po li ti kai meg győ ző dé sük meg ha la dá sá ra va ló tö rek vés for má já ban; de van,
hogy fel te he tő en egy faj ta sér tett ség is köz re ját szik a meg íté lés ben. Az em -
lé ke zők egy ré sze be val lot tan is ápol ni kí ván ja a ká dá ri örök sé get, míg
mások nyíl tan el uta sít ják, a  ma guk részéről meg ha la dott nak tart ják.

Fel te het jük azt a kér dést is, hogy az adott po li ti kus mi lyen mér ték ben azo -
no sít ja Ká dár sze mé lyét az ál lam szo ci a liz mus ál ta la meg va ló sí tott mo dell jé -
vel, amely nek a vis  sza em lé ke ző is ak tív ré sze se, te vé keny ala kí tó ja volt, osz -
toz va ve le a si ke rek ben és a fe le lős ség ben egy aránt. Tesz-e, s ha igen, mi lyen
mó don tesz kü lönb sé get Ká dár és rend sze re kö zött? Fel fe dez he tő-e az adott
vis  sza em lé ke zés ben az ön iga zo lás ra va ló tö rek vés, pél dá ul a Ká dár és rend -
sze re irán ti túl zott po zi tív el fo gult ság vagy majd hogy nem kri ti kát lan ság for -
má já ban? Eset leg ér zé kel he tő az utó la gos meg ér tés és jó zan mér le ge lés
szán dé ka, vagy el len ke ző leg, a tel jes el uta sí tás? Mi lyen mér ték ben tud nak,
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akar nak az em lé ke i ket köz re a dó po li ti ku sok kri ti ku san vi szo nyul ni Ká dár
Já nos hoz és élet mű vé hez, to váb bá az ál ta luk meg fo gal ma zott kri ti ka mi re
irá nyul el sőd le ge sen? Úgy vélem, érdemes az államszocializmus vezető poli-
tikusainak Kádár-képét a fent említett szempontokat és személyes motívu-
mokat szem előtt tartva tanulmányozni.

Ká dár Já nos port ré ja a vis  sza em lé ke zé sek alap ján
A ren ge teg kö zös mo tí vum el le né re a kép több szem pont ból el lent mon dá -
sos. Az el ső tit kárt egy kor kö zel ről is me rők vé le mé nye, meg íté lé se Ká dár
Já nos sze mé lyé nek, po li ti ká já nak és élet út já nak egyes ele me it il le tő en ne -
megy szer szö ge sen el len té tes a vis  sza em lé ke zé sek ben. Ugyan ak kor a vis -
sza em lé ke zé sek nek van egy na gyon jól kö rül ha tá rol ha tó té ma kö re, amely -
ről rend sze rint a Ká dár ra em lé ke zők több sé ge ma gá tól is be szél, il let ve az
in ter júk ké szí tői is ti pi ku san azo nos té mák ra kér dez nek rá. Írá som ban
ezek kö zül eme lek ki né há nyat.

A kö vet ke ző kér dé sek me rül nek fel vis  sza té rő en egy-egy Ká dár-vis  sza -
em lé ke zés nél: 1) Ká dár Já nos sze mé lyi sé ge és élet vi te le; 2) mun ka stí lu sa
és ve ze tői stí lu sa; 3) Ká dár mun ka tár sa i hoz és a töb bi párt ve ze tő höz va ló
vi szo nya; 4) a ká dá ri ká der po li ti ka; 5) Ká dár Já nos tör té nel mi sze re pe és
po li ti kai pá lya fu tá sá nak ér té ke lé se.

Ká dár Já nos sze mé lyi sé ge
Ká dár sze mé lyi sé gé ről a sok kö zös pont mel lett na gyon el té rő vé le mé nyek -
kel is ta lál koz ha tunk. Az élet mód já val kap cso la tos vis  sza em lé ke zé sek in -
kább egy irány ba tar ta nak, ki emel ve a párt ve ze tő pu ri tán sá gát, az anya gi -
ak kal kap cso la tos vis  sza fo gott sá gát. Berecz Já nos egy ko ri fő nö ké ről szó ló
vis  sza em lé ke zé sei kü lö nö sen sok ada lék kal szol gál nak er ről, de jó pél da er -
re Pozsgay Im re le írá sa is, amely ér zé kel te ti Ká dár hoz zá ál lá sát a va dá szat -
hoz. „Ká dár pél dá ul ki tű nő, min den sza bályt tisz te let ben tar tó, de az elő -
nyö ket el uta sí tó va dász volt. Azért té ved né nek, akik azt hin nék, hogy va -
dász tár sai les ték az al kal mat, hogy a kö ze lé ben le hes se nek. (...) Ká dár
ugyan is el uta sí tott min den elő nyös po zí ci ót. S ezt el vár ta a va dá szat min -
den részt ve vő jé től. El uta sí tott min den elő zé keny sé get és a ne ki já ró stan dot
sors hú zás sal vá lasz tot ta meg. Ez zel a töb bi va dász tár sat is ha son ló ma ga -
tar tás ra kényszerítette.”5 Váncsa Je nő volt me ző gaz da sá gi mi nisz ter vis  sza -
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5 POZSGAY Im re: Ko ro na ta nú és tet tes társ. Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 1998. 132.



em lé ke zé se is azt iga zol ja, hogy az el ső tit kár je len lét ében a va dá sza tok
min dig fe gyel me zet ten a va dász eti ka szi go rú be tar tá sa mel lett zaj lot tak:
„Nem en ge dett bra tyi szel lem ben va dá sza to kat. A va dász ta tás so rán föl me -
rült min dig az, hogy a fá cán tyú kot is sza bad-e lő ni, vagy csak a ka kast? Az
egyik igen ma gas ran gú PB-tag egy al ka lom mal oda jött hoz zám a va dász ta -
tás meg kez dé se előtt, és rá kér de zett: ugye, ma min dent lö vünk? Ká dár Já -
nos még nem ér ke zett meg… Elég az hoz zá, hogy oda jött a kol lé ga, és mond -
ta ne kem, hogy min dent lö vünk, én mond tam, hogy hát azért vár juk meg
ve le, elég az hoz zá, hogy be fu tott az Öreg, és kér dez te tő lem, ugye sza bá lyo -
san csak ka kast lö vünk? Én rá néz tem az il le tő ba rá tom ra, és mond tam ne -
ki, igen, csak ka kast fo gunk lő ni.”6 Pozsgay má sutt is utal rá, hogy Ká dár
uta sít ga tás, pa ran csol ga tás he lyett in kább a pél da adás sal kí ván ta kör nye -
ze te tu do má sá ra hoz ni el vá rá sa it, a kö ve ten dő ma ga tar tást.7 Ugyan ak kor a
volt ál lam mi nisz ter nem fel tét le nül po zi tí van ér té ke li Ká dár puritánsági-
mázsát, ame lyet ön ma gá ról su gallt. „Ká dár sze mé lyes éle té ben is pu ri tán
volt. Eb ben is a nagy zsar no kok pél dá ját kö vet te. Ká dár az or szá gon vég hez -
vitt ron tá sát az zal is nö vel te, hogy ezt a pu ri tán ké pet mu tat ta. Olyan em -
ber ként igye ke zett fel tűn ni, aki – sza va it hasz nál va – »a gya lo go sok párt ján
van«, aki a mun kás élet for mát tart ja kö ve ten dő pél dá nak. Hogy az ál ta la el -
kép zelt mun kás élet for ma mi fé le, azt na gyon ne héz volt meg tud ni.”8

La ka tos Er nő, az MSZMP KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lyá nak ko -
ráb bi ve ze tő je azok kö zé tar to zik, akik ben rend kí vül po zi tív kép él Ká dár -
ról mint em ber ről. A volt osz tály ve ze tő sze mé lyes él mé nyei alap ján hu má -
nus, ér ző szí vű ma gán em ber nek lát ta Ká dárt, aki őszin te együtt ér zést ta -
nú sí tott a szegénysorsúak és el eset tek prob lé mái iránt, mi vel a volt párt -
ve ze tő nek úgy szin tén ne héz gyer mek kor ju tott.9 Berecz Já nos, La ka tos -
hoz csat la koz va, úgy szin tén jó ér zé sű, ér zé keny em ber ként ír ta le, aki nem
mu ta tott ér dek lő dést a fény űzés és a hi val ko dás iránt, s „vol ta kép pen
egész élet mód ja va la mi mély ter mé sze tes sé get su gallt”.10 Kár pá ti Fe renc
volt hon vé del mi mi nisz ter na gyon köz vet len, má so kat tisz te let ben tar tó
em ber ként em lék szik Ká dár ra.11
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6 Majtényi György idé zi Váncsa Je nő vel ké szí tett in ter jú já ból. MAJTÉNYI György: K-Vonal.
Ural mi elit és lu xus a szo ci a liz mus ban. Nyi tott Könyv mű hely, Bu da pest, 2009. 115.

7 POZSGAY Im re: i. m. 148.
8 Uo. 148–149.
9 Be szél ge tés La ka tos Er nő vel, 2011. de cem ber 14.

10 BERECZ Já nos: Ká dár élt… 2. I. m. 181.
11 KÁR PÁ TI Fe renc: Pus ka lö vés nél kül… Du na International, Bu da pest, 2011. 128.



Berecz Já nos mel lett ta lán a hoz zá em be ri leg leg in kább kö zel ál ló Aczél
György adott ter je del me sebb, ös  sze füg gő le írást Ká dár Já nos em be ri ol da -
lá ról, sze mé lyi sé gé ről.12 Aczél rend kí vül mű velt, okos és ol va sott po li ti kus -
ként jel le mez te Ká dárt, aki ugyan ak kor meg ma radt mun kás nak, és „hi -
ány zott be lő le az au to di dak ták nagy ké pű sé ge” is. Sze ret te a ter mé sze tet,
szí ve sen járt va dász ni, ugyan ak kor a va dá szat so rán min dig mér ték le tes -
sé get ta nú sí tott. Má sok mel lett Aczél is fon tos nak tar tot ta ki emel ni Ká dár
zár kó zott sá gát, tar tóz ko dá sát a nyil vá nos ság tól, amely egy aránt fa kadt
óva tos sá gá ból és sze rény sé gé ből. Tá volt állt tő le, hogy ha ta lom vágy ve zé -
rel je a cse le ke de te it. Aczél sze rint nem tö re ke dett rá, hogy ő le gyen a párt
el ső em be re, „a ha tal mat nem cél nak, nem esz köz nek, ha nem szol gá lat -
nak te kin tet te, félt tő le”.

A zöm mel po zi tív vagy sem le ges vis  sza em lé ke zé sek kö zül ki tű nik Vass
Hen rik nek, az MSZMP KB Párt tör té ne ti In té ze te igaz ga tó já nak a vé le mé -
nye, aki nek – bár ös  szes sé gé ben po zi tí van nyi lat ko zik Ká dár po li ti kai pá -
lya fu tá sá ról és tör té nel mi sze re pé ről – az el ső tit kár ral mint ma gán em ber -
rel kap cso la tos sze mé lyes be nyo má sai in kább ne ga tív nak mond ha tók.
Bár ál lí tá sa sze rint nem ér zett irán ta el len szen vet, és osz tot ta azok vé le mé -
nyét, akik Ká dárt sze rény és pu ri tán em ber nek is mer ték, úgy vé le ke dett,
hogy ezen tu laj don sá gai hi ú ság gal pá ro sul tak.13 To váb bi gyen ge sé ge ként
rót ta fel, hogy nem ked vel te a szu ve rén em be re ket, va la mint hogy sa já tos
„mun kás ön tu da tá ból” ki fo lyó lag el len szenv vel vi sel te tett az ér tel mi sé gi ek -
kel szem ben. (Ezt má sok is fel em le get ték.) Ugyan ak kor Vass hang sú lyoz ta,
hogy ami a kul tú rát il le ti, azt Ká dár na gyon is fon tos nak tar tot ta.14

Ká dár mun ka stí lu sa és ve ze tői stí lu sa
Má so dik ként em lít he tő vis  sza té rő té ma Ká dár Já nos mun ka stí lu sa, ve ze -
té si stí lu sa. An nak le írá sá ban, mi sze rint Ká dár ke mé nyen dol go zó, ha tal -
mas mun ka bí rá sú, a ren det és a fe gyel met ön ma gá tól és kör nye ze té től is
meg kö ve te lő ve ze tő volt, az em lé ke zé sek nem sok ban kü lön böz nek.15
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12 ACZÉL György: Kö zel kép Ká dár ról. Élet út váz lat Aczél György ha gya té ká ból. Köz li: VIDA

Ist ván. Rubicon, 2000/6. 5–6.
13 VASS Hen rik: Egy élet út a XX. szá zad ban. (Ta lál ko zá som a tör té ne lem mel). MTA Tör té -

net tu do má nyi Intézete–Glória Press Ki adó, Bu da pest, 2003. 291.
14 Uo. 295–296.
15 Pél dá ul Vitézy Lász ló in ter jú ja Papp Já nos sal. VITÉZY Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek.

(A leg vi dá mabb ba rakk.) I. m. 11. rész, Be szél ge tés La ka tos Er nő vel, 2011. de cem ber 14.;
POZSGAY Im re: i. m. 146.



Berecz Já nos meg fo gal ma zá sá ban: „pu ri tán szem lé le te a mun ká ban is
meg nyil vá nult. Az ap pa rá tust, mint olyat, nem ked vel te, de tud ta, hogy
nél kü löz he tet len, így el vi sel te. (...) Ke vés em ber rel dol go zott. A töb bi kor -
mány zó test vér párt tal ös  sze ha son lít va ná lunk volt a leg ki sebb a mun ka -
tár sak szá ma. Az anya gi ak kal, az em be ri erő for rás ok kal va ló ta ka ré kos -
ság azon ban né ha oda ve ze tett, hogy nem hasz nál ták ki a ren del ke zés re
ál ló szel le mi ka pa ci tást.”16

Ve ze té si stí lu sá nak ér té ke lés ben már in kább fel fe dez he tők kü lönb sé -
gek. A volt ál la mi és párt ve ze tők egy ré sze ugyan is kri ti kát fo gal maz meg
Ká dár ve ze té si gya kor la tá val szem ben, bí rál ja a dön tés ho za ta li fo lya mat
so rán ta pasz tal ha tó te kin tély el vű sé get. Bár nem vi tat ják, hogy fő ként
ural ma el ső idő sza ká ban le he tett el lent mon da ni ne ki, vi tat koz ni ve le,17

azon ban szá mos em lé ke ző ki eme li, hogy az utol só szó vé gül min dig az övé
volt. Szó vá tet te ezt töb bek kö zött Biszku Bé la, Kál lai Gyu la, Aczél György18

és Hu szár Ist ván is. Ugyan ak kor Hu szár, aki 1975 és 1980 kö zött volt a Po -
li ti kai Bi zott ság tag ja, és részt vett an nak ülé se in, utalt rá, hogy mi e lőtt
meg hoz ta a dön tést, a vi tát nem csu pán en ged te, de bá to rí tot ta is.19 Ezt a
vé le ményt erő sí ti meg Szű rös Má tyás az Oral History Ar chí vum nak adott
in ter jú ja is egy ké sőb bi idő szak ra vo nat ko zó an. „Én 1983-ban let tem a
Köz pon ti Bi zott ság kül ügyi tit ká ra, és ek kor már élénk vi ták vol tak a Po li -
ti kai Bi zott ság ülé se in. Min den ki nek volt le he tő sé ge, hogy az adott kér -
dés sel vagy ja vas lat tal kap cso lat ban ki fejt se ál lás pont ját. Ko moly vi ták
vol tak, meg kell mon da ni, hogy ez nem volt me cha ni kus és for má lis.
Ugyan ak kor volt en nek egy olyan vo ná sa is, hogy a Po li ti kai Bi zott ság ülé -
se in el hang zot ta kat, az adott kér dést, ja vas la tot, vi tát az el ső tit kár – ké -
sőbb ugye fő tit kár lett Ká dár Já nos –, a fő tit kár fog lal ta ös  sze. Az ő sza va
volt a dön tő, hogy ho gyan fog lal ja ös  sze, és mi re tesz ja vas la tot. (…) Vé gül
is az ő aka ra ta ér vé nye sült.”20

Ez zel szem ben Biszku Bé la, aki 1978-ban lé nye gé ben ki vált a ve ze tés -
ből, azt ki fo gá sol ta, hogy a hat va nas évek kö ze pé től a dön tés ho za talt meg -
elő ző vi ta las san ként hát tér be szo rult, és a te kin tély elv egy ér tel mű en
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16 BERECZ Já nos: Ká dár élt… 2. I. m. 185.
17 Gás pár Sán dor-in ter jú. Ké szí tet te Ko zák Már ton 1989–90-ben. 1956-os In té zet Oral

History Ar chí vu ma, 220. sz. 182.
18 ACZÉL György: i. m.
19 Roger GOUGH: Ká dár Já nos, a jó elv társ? JLX Ki adó, Bu da pest, 2006. 269.
20 KŐRÖSI Zsuzsanna–MOLNÁR Ad ri enn: Ká dár Já nos a kor tár sak em lé ke i ben. Ös  sze ál lí tás

az 1956-os In té zet Oral History Ar chí vu má nak élet út in ter jú i ból. Rubicon, 2000/7–8. 97.



ural ko dó vá vált Ká dár ve ze té si gya kor la tá ban.21 Vitézy Lász ló nak adott in -
ter jú já ban Kál lai Gyu la szin tén fel rót ta Ká dár nak, hogy mel lőz te a kol lek -
tív dön tés ho za talt, és lé nye gé ben sem mi nem tör tén he tett az egyet ér té se
nél kül. Pél da ként em lí tet te, hogy amen  nyi ben Ká dár tá vol volt a Po li ti kai
Bi zott ság ülé sé től, va la me lyik mun ka tár sa is mer tet te, hogy az el ső tit kár
ho gyan vé le ke dik egy-egy elő ter jesz tés ről, ilyen mó don be fo lyá sol va a vi ta
ki me ne tel ét.22

Csehák Ju dit volt mi nisz ter, a Po li ti kai Bi zott ság egy ko ri tag ja a kö vet -
ke ző kép pen lát ta az idős Ká dár ve ze tői ké pes sé ge it: „A ve ze tői ké pes sé gei
jók vol tak. Dön tés ké pes volt. Leg alább is ahogy egy ha gyo má nyos autori-
ter ve ze tőt ma is el gon do lunk. Ilyen szem pont ból nem volt egy csa pat já té -
kos, te hát az én íz lé sem sze rint nem volt jó ve ze tő. Te hát nem az a faj ta fő -
nök volt, aki ani mál ni tud ta a mun ka tár sa it, sok kal in kább a te kin té lye
volt az, ami tel je sít mény re ösz tö nöz te a kö rü löt te dol go zó kat, sem mint az,
hogy kö zö sen gon dol tunk vol na ki va la mit, és az »együtt megcsinálni« él -
mé nye ha tott vol na át ben nün ket. Ilyen szem pont ból te hát ma már nem
mon da nánk kor sze rű ve ze tő nek.”23

A fen ti ek kel el len tét ben Papp Já nos volt bel ügy mi nisz ter a rend szer vál -
tás kör nyé kén úgy em lé ke zett Ká dár ra, mint aki na gyon hitt a kol lek tív ve -
ze tés ben, de az zal a kö rü löt te lé vők vis  sza él tek.24

Ká dár vi szo nya mun ka tár sa i hoz és a töb bi párt ve ze tő höz
El mond ha tó, hogy a vis  sza em lé ke zé sek alap ján ta lán ab ban mu tat ko zik
egyet ér tés az egy ko ri ál la mi és párt ve ze tők kö zött, hogy egy ér tel mű en na -
gyon ma gá nyos em ber ként ír ják le Ká dárt: a mun ka tár sa i val va ló kap cso -
la tát szí vé lyes ség, ugyan ak kor nagy fo kú tá vol ság tar tás jel le mez te. Úgy vé -
lem, en nek meg íté lé sé ben nincs je len tős el té rés Ha va si Fe renc, Pozsgay
Im re, Nyers Re zső, Gás pár Sán dor, Aczél György, Czinege La jos, Há ry Bé -
la, Szű rös Má tyás, Hu szár Ist ván vagy Né meth Kár oly vis  sza em lé ke zé sé -
ben sem.
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21 Vitézy Lász ló in ter jú ja Biszku Bé lá val. Vitézy Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg -
vi dá mabb ba rakk.) I. m. 6. rész.

22 Vitézy Lász ló interúja Kál lai Gyu lá val. Vitézy Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg -
vi dá mabb ba rakk.) I. m. 11. rész.

23 Be szél ge tés Csehák Ju dit tal, 2011. no vem ber 16.
24 Vitézy Lász ló in ter jú ja Papp Já nos sal. Vitézy Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg -

vi dá mabb ba rakk.) I. m. 11. rész.



Ha va si Fe renc volt gaz da ság po li ti kai KB-tit kár el mon dá sa sze rint pél dá -
ul együtt mű kö dé sük so rán nem ke rült kö zel em be ri leg Ká dár hoz: ő a hi va -
ta los ügyek ről ma gán kör ben nem is volt haj lan dó be szél get ni, te hát ná la
nem le he tett el ér ni sem mit kerülőúton.25 Nyers Re zső vel va ló kap cso la ta a
hos  szú is me ret ség el le né re szin tén nem ter jedt túl a kor rekt kol le gi á lis
együtt mű kö dé sen. Nyers sel szem ben Ká dár ál ta lá ban vis  sza fo got tan vi sel -
ke dett.26 Czinege La jos volt hon vé del mi mi nisz ter is zár kó zott em ber nek ír -
ta le a párt el ső tit ká rát, aki vel – mint a Vitézy Lász ló nak adott in ter jú já ból
ki de rül –, nem ke rült bi zal ma sabb kap cso lat ba.27 Hu szár Ist ván úgy érez -
te: bár „Ká dár vá gyik a ba rát ság ra”, ha bi tu sá ból adó dó an ma gá nyos em ber
volt, aki nem en ge dett má so kat kö zel ma gá hoz.28 Szű rös Má tyás a KB volt
kül ügy tit ká ra is a tar tóz ko dó, de te kin té lyes ve ze tő ké pét őriz te meg em lé -
ke i ben a po li ti ku si kar ri er je csú csán ál ló el ső tit kár ról. „Meg kell mon da ni,
hogy Ká dár Já nos ab ban az idő ben még iga zán ke mény ma ga tar tá sú em -
ber volt. Ő nem te ge ző dött a kol lé gá i val sem, csak né hán  nyal kö zü lük. Na -
gyon adott ar ra, hogy bi zo nyos tá vol sá got tart son a mun ka tár sa i val is. Lát -
tam, hogy egy bi zo nyos tar tá sa van, ke mény em ber volt ő ere de ti leg. Az tán,
ahogy öre ge dett, úgy vált atyás ko dó vá.”29

Há ry Bé lá nak szin tén nem volt a mun ka tár si vi szo nyon túl em be ri kap -
cso la ta Ká dár ral. Úgy vé le ke dett, hogy Ká dár csak na gyon ke vés em ber -
hez tu dott kö ze lebb ke rül ni a kör nye ze té ből, és csu pán alig né hán  nyal te -
ge ző dött. Há ry em lé kei sze rint Aczél Györg  gyel, Gás pár Sán dor ral, Brutyó
Já nos sal és bi zo nyos idő szak ban Fock Je nő vel ápolt szo ro sabb em be ri
kap cso la tot.30

Gás pár Sán dor, aki kü lön bö ző párt- és szak szer ve ze ti funk ci ó kat töl tött
be, év ti ze de ken ke resz tül szo ros mun ka kap cso lat ban állt Ká dár ral, s zár -
kó zott sá gát töb bek kö zött a bör tön ben el töl tött évek re és az öt ven ha tos
ese mé nyek re ve ze ti vis  sza. „A bör tön is meg az 56 is együt te sen ha gyott
ben ne nyo mo kat; ő egy élet vi dám em ber volt, nem volt so ha bo hém, de
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25 KOLTAY Gábor–BRÓDY Pé ter: „Ér de mei el is me ré se mel lett…” Be szél ge té sek Ha va si Fe renc -
cel. Sza bad Tér Ki adó, Bu da pest, 1989. 80.

26 HU SZÁR Ti bor: Be szél ge té sek Nyers Re zső vel. Kos suth Ki adó, Bu da pest, 2004. 323.
27 Vitézy Lász ló in ter jú ja Czinege La jos sal. VITÉZY Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg -

vi dá mabb ba rakk.) I. m. 7. rész.
28 Roger GOUGH: i. m. 385.
29 KŐRÖSI Zsuzsanna–MOLNÁR Ad ri enn: iI. m. 96.
30 Vitézy Lász ló in ter jú ja Há ry Bé lá val. VITÉZY Lász ló (rend.): Biszku és a töb bi ek. (A leg vi -

dá mabb ba rakk.) I. m. 8. rész.



sze ret te a tár sa sá got, és 56 után na gyon vis  sza vo nul tan élt, her me ti ku -
san el zár ta ma gát min den pri vát érint ke zés től. Csak a hi va ta los érint ke -
zé sek meg a pro to koll jel le gű mun ka lá to ga tá sok ál tal vol tunk kap cso lat -
ban a na pi élet ben.”31 Ká dár és kö ze li mun ka tár sai vi szo nyá nak ala ku lá -
sá ra úgy em lé ke zett vis  sza, hogy Ká dár „…ré gen na gyon sze re tett sak koz -
ni, sze re tett kár tyáz ni, sze re tett va dász ni, szo li dan, azt hi szem, utol já ra 15
éve hogy kár tyá zott, sak koz tunk 20 éve. És én is úgy vol tam ve le, hogy ő
ugye nem szól, nem hív, ha én szól tam, bár mi kor szí ve sen fo ga dott akár -
mi re. De én is úgy vol tam, ha ő nem szól, mi ért szól jak, és így szép las san
el ma rad tak a sak kok is, el ma rad tak a kár tyák is, nem ket tőnk kö zött, de
ál ta lá ban el hi de gült a vi szony, a ve ze tők köz ti vi szony tar tal mat lan ná,
üres sé, hi va ta los sá vált, nem volt ben ne sem mi ben ső sé ges, em be ri, en -
nek én is pró bál tam az okát ke res ni, mert nem az em be rek hi bá ja ként
köny vel tem el, ha nem a rend szer fo gya té kos sá ga ként.”32

A szin tén hos  szú ide ig a párt ve ze tés el ső vo na lá hoz tar to zó Né meth
Kár oly ugyan csak kor rekt mun ka kap cso lat ról be szélt. El mond ta, hogy
em be ri leg nem ke rül tek kö ze lebb egy más hoz, ami nek okát Ká dár ha bi tu -
sá ból ere dez tet te. Meg fi gye lé sei sze rint ál ta lá nos ság ban el mond ha tó,
hogy nem tu dott kö ze lebb ke rül ni a mun ka tár sa i hoz; ez alól ta lán csak
egy-két em ber, pél dá ul Aczél György vagy Sán dor Jó zsef sze mé lye je len tett
ki vé telt.33

A po li ti kai ve ze tés ből Ká dár hoz köz tu dot tan leg kö ze lebb ál ló Aczél
György is ma gá nyos, zár kó zott em ber ként ír ta le a párt el ső em be rét. A be -
fe lé for du lás ra va ló haj la ma idő vel erő sö dött is, mi vel a ha ta lom csú csán
töl tött évei ele jén meg ta pasz tal hat ta, hogy a más párt ve ze tők kel ki ala kult
ba rá ti kap cso la ta it pár ton be lü li el len lá ba sai po li ti kai fegy ver ként el le ne
hasz nál hat ják. A rend sze res ul ti zás sal pél dá ul azt kö ve tő en ha gyott fel,
hogy Kál lai a Po li ti kai Bi zott ság egyik ülé sén az zal vá dol ta meg: a po li ti kai
és sze mé lyi kér dé sek kel kap cso la tos dön té sek va ló já ban a kár tya asz tal
mel lett szü let nek.34

Kál lai Gyu la volt mi nisz ter el nök érez he tő en ne hez te lés sel em lé ke zett
vis  sza Ká dár ral va ló, nyil ván va ló an nem min den konf lik tus tól men tes
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31 Gás pár Sán dor-in ter jú. 250.
32 Uo. 259.
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34 Aczél György: i. m. 6.



kap cso la tá ra. El mon dá sa sze rint Ká dár egy ér tel mű en vis  sza uta sí tot ta
azt a tö rek vé sét, hogy a hi va ta los érint ke zé sen túl me nő en em be ri leg is
job ban meg is mer jék egy mást. Pél da ként em lí tet te, hogy az öt ven hat utá ni
évek ben ja vas la ta elől, mi sze rint a szű kebb párt ve ze tés tag jai sze mé lye -
sen és csa lá di lag is kö ze lebb ke rül het né nek egy más hoz, ar ra va ló hi vat -
ko zás sal tért ki, hogy min den ki az zal ba rát ko zik és jön ös  sze, aki vel akar.
Kál lai má sod szor 1960-ban pró bált jobb vi szonyt ki ala kí ta ni Ká dár ral,
ami kor szü le tés na pi ün nep sé gé re in vi tál ta. Ká dár el fo gad ta ugyan az in -
vi tá lást, de a va cso rán ta nú sí tott tar tóz ko dó vi sel ke dé se és a meg hí vás vi -
szon zá sá nak el ma ra dá sa egy ér tel mű en je lez te, hogy nem haj lan dó nyit ni
Kál lai irá nyá ba.35

Pozsgay Im re Ká dár mun ka tár sa i hoz va ló kap cso la tát il le tő en úgy em -
lék szik, hogy „csak fel té tel nél kül oda adó, al kal maz ko dó és a gon do la ta i -
ban is ol vas ni tu dó em be re ket tűrt meg ma ga kö rül”.36 Pozsgay név sze rint
em lí ti Ka to na Ist vánt, a Köz pon ti Bi zott ság Iro dá já nak ve ze tő jét és Óvá ri
Mik lós KB-tit kárt, mint akik meg fe lel tek a fent em lí tett kí vá nal mak nak,
mind vé gig mel let te ma rad tak, és akik mel lett Ká dár is vé gig ki tar tott.

A ká dá ri ká der po li ti ka
Ká dár Já nos ká der po li ti ká ja, a ve ze tők ki vá lasz tá sá nak gya kor la ta ter mé -
sze te sen nem vá laszt ha tó el a mun ka tár sa i hoz és a töb bi párt ve ze tő höz
fű ző dő vi szo nyá tól. Úgy vé lem, ér de mes ki emelt fi gyel met szen tel ni en nek
a kér dés nek; no ha a vis  sza em lé ke zők több sé ge ös  szes sé gé ben ked ve ző en
ítél te meg Ká dár po li ti kai irány vo na lát, ká der po li ti ká já hoz még is so kan
kri ti ku san vi szo nyul nak. Nem egy volt ál la mi és párt ve ze tő Ká dár em be ri
gyen ge sé gé nek a meg nyil vá nu lá sát lát ta ab ban, ahogy a ve ze tő ket po zí ci -
ó ba ál lí tot ta, il let ve fel men tet te; nem he lye sel ték a ve ze tés ös  sze té tel ének
sta bi li tá sá ra irá nyu ló túl zott tö rek vé sét, a nyil ván va ló an al kal mat lan, ve -
ze tő be osz tá sú ká de rek irán ti túl sá go san el né ző és hu má nus ma ga tar tá -
sát.

Ez zel kap cso lat ban még a Ká dár-élet mű ről a leg na gyobb el is me rés sel
szó ló La ka tos Er nő is úgy fo gal ma zott: ha szük sé ges va la mi kri ti kát mon -
da ni ró la, ak kor ezen a té ren lá tott Ká dár nál hi á nyos sá go kat. Bár jó em -
ber is me rő nek tar tot ta őt, a ká de rek kel kap cso la tos dön té se i nek mo tí vu -
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36 POZSGAY Im re: i. m. 147.



ma it nem na gyon tud ta meg ér te ni. Ká dár még ak kor sem mu ta tott kel lő
ha tá ro zott sá got az azon na li le cse ré lés re, ha va la ki új po zí ci ó já ban nem fe -
lelt meg az elő ze tes vá ra ko zá sok nak. „Jó em ber is me rő volt, de ta lán túl
hu má nus az em be ri gyen gék kel meg hi bák kal szem ben.”37 Vass Hen rik
szin tén úgy lát ta, hogy az el hi bá zott dön té sek kö zül a ká der po li ti ká ban
ter hel te Ká dárt leg in kább sze mé lyes fe le lős ség. Fel rót ta ne ki, hogy rend -
sze rint olyan ve ze tő ket vá lasz tott ma ga mel lé, akik fenn tar tás nél kül ki áll -
tak mel let te, tá mo gat ták őt; ugyan ak kor ez az zal a hát rán  nyal járt, hogy
az önál ló an gon dol ko dó, fi a tal ká de rek nek eb ben a kör nye zet ben ke ve -
sebb le he tő sé gük nyílt ké pes sé ge ik ki bon ta koz ta tá sá ra.38 Csehák Ju dit -
ban is ne ga tív em lé kek él nek az ál ta la meg is mert idős párt ve ze tő ká der -
po li ti ká já val kap cso lat ban. A Po li ti kai Bi zott ság nak eb ben az idő ben
egyet len női tag ja töb bek hez csat la koz va úgy ítél te meg, hogy – a kri ti kát
ak ko ri ön ma gá ra is vo nat koz tat va – na gyon ke vés volt az önál ló an gon dol -
ko dó és vi tat koz ni is haj lan dó po li ti kus a nyolc va nas évek ká dá ri ve ze té -
sé ben.39

Gás pár Sán dor Ká dár nak az al kal mat lan funk ci o ná ri u sok irán ti el né ző
ma ga tar tá sát a Rá ko si-kor szak ban ko ráb ban so kuk ál tal meg ta pasz talt
és antihumánusnak tar tott ká der po li ti kai gya kor lat ra ve zet te vis  sza. Ká -
dár úgy vél te, ha „…va la ki ről ki de rül, hogy nem meg fe le lő, azért ne olyan
lel ket le nül csi nál juk, ahogy a Rákosiék csi nál ták, mert ná lunk a de mok -
rá ci á nak nagy ha gyo má nya nem volt (...) ná lunk egy em ber vagy egy évig
ma gasz talt vagy a sár ba ta po sott (...) itt nincs kö zép út, pe dig van kö zép út
is, és ha va la ki azon a posz ton nem jó, más hol azért még le het jó.”40 Gás -
pár sza vai sze rint: an nak el le né re, hogy egy-két év elég volt ah hoz, hogy
va la ki ről meg le hes sen ítél ni, al kal mas-e az adott funk ció be töl té sé re vagy
sem, Ká dár a nyil ván va ló an nem meg fe le lő ká de rek el moz dí tá sá ra jel lem -
ző en en nél csak jó val hos  szabb idő után volt haj lan dó el szán ni ma gát.

Ugyan ezt ér zé kel te Pozsgay Im re is, aki konf lik tus ke rü lő ként és a sze -
mé lyi ügyek ben vég te len sé gig to le ráns ként jel le mez te Ká dár Já nost: „…so -
ha nem akart szem be néz ni bi zo nyos dol gok kal (…) Ő rend sze rint kés lel -
tet te a ref le xi ó it, né me te sen szól va spét-reakciói vol tak.”41
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37 Be szél ge tés La ka tos Er nő vel, 2011. de cem ber 14.
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41 A tisz te let be li köz tár sa sá gi el nök. Pozsgay Im ré vel be szél get Mezey Kár oly. Kairosz Ki -

adó, Bu da pest, 2011. 31.



Vitézy Lász ló nak adott in ter jú já ban a Ká dár Já nos sal szem ben több -
szö rö sen is erős kri ti kát meg fo gal ma zó Kál lai Gyu la szin tén nem tar to zott
az el ső tit kár ká der po li ti ká ját he lyes lők tá bo rá ba. Kál lai sza va i val él ve Ká -
dár „ve sze del mes ká der po li ti kát” foly ta tott, mert jel lem ző en kön  nyen be -
fo lyá sol ha tó, önál ló vé le mén  nyel nem ren del ke ző, po li ti ka i lag súly ta lan
em be rek kel vet te kö rül ma gát, akik től nem kel lett tar ta nia, és aki ket be lá -
tá sa sze rint ra kos gat ha tott egyik po zí ci ó ból a má sik ba.42

Ká dár tör té nel mi sze re pe és po li ti kai pá lya fu tá sá nak ér té ke lé se
Ká dár Já nos tör té nel mi sze re pé nek és po li ti kai pá lya fu tá sá nak ér té ke lé -
se a kor szak ve ze tő po li ti ku sa i nak em lé ke ze te alap ján elég egy ér tel mű en
meg raj zol ha tó, bár ter mé sze te sen a rész le tek ben ta pasz tal ha tók ki sebb-
na gyobb el té ré sek, il let ve hang súly el to ló dá sok. A vis  sza em lé ke zők dön tő
több sé ge a Ká dár Já nos ne vé vel fém jel zett idő sza kot a ma gyar tör té ne lem
pros pe rá ló kor sza ka ként ér té kel te, s ezért az ér de met el ső sor ban Ká dár
Já nos nak, az ál ta la lét re ho zott és kép vi selt po li ti kai irány vo nal nak tu laj -
do ní tot ták. Esze rint el is mert té ve dé sei és hi bái el le né re Ká dár Já nos iga -
zi ál lam fér fi, a 20. szá za di, de egyes ese tek ben az egész ma gyar tör té ne lem
egyik leg ki emel ke dőbb alak ja volt.43 Vé le mé nyü ket ar ra ala poz ták, hogy
meg íté lé sük sze rint a ma gyar la kos ság több sé ge a kez de ti idő sza kot kö ve -
tő en, az élet szín vo nal emel ke dé sét ta pasz tal va, las sacs kán el fo gad ta Ká -
dárt és az ál ta la kép vi selt, a szo ci a lis ta blokk töb bi or szá gá hoz ké pest sok
te kin tet ben különutas po li ti kát. Né há nyan, pél dá ul Berecz Já nos és La -
ka tos Er nő ki emel ték, hogy a ma gyar párt ve ze tő az év ti ze dek so rán szá -
mos nyu ga ti kol lé gá ja, pél dá ul Willy Brandt, Helmut Schmidt vagy
François Mitterrand sze mé ben is meg be csü lés nek ör ven dett, va ló di part -
ner ként te kin tet tek rá.44 Ká dár a volt ál la mi és párt ve ze tők em lé ke ze té ben
erős mun kás ön tu da tú, meg győ ző dé ses és elv hű kom mu nis ta ként őr ző -
dött meg, aki ugyan ak kor prag ma ti ku san vi szo nyult az előt te ál ló prob lé -
mák és fel ada tok meg ol dá sá hoz, min dig szem előtt tart va a „kis em be rek”
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43 Ká dár Já nos po li ti kai pá lya fu tá sát, élet mű vét, a ma gyar tör té ne lem ben ját szott sze re -
pét ös  szes sé gé ben po zi tí van ér té kel te (a tel jes ség igé nye nél kül) Ha va si Fe renc, Ka to na Ist -
ván, Biszku Bé la, La ka tos Er nő, Berecz Já nos, Luk ács Já nos, Sza bó Ist ván, Né meth Kár oly,
Kár pá ti Fe renc és Vass Hen rik is.

44 BERECZ Já nos: Mi lyen nek lát tam Ká dárt? Rubicon, 2000/7–8. 72.; LA KA TOS Er nő: Ki té -
pett la pok egy nap ló ból. Le o párd Ki adó, Bu da pest, 1991. 10–11.



ér de ke it: po li ti ká já ban köz pon ti sze re pet szánt a la kos sá gi élet szín vo nal
fo lya ma tos nö ve lé sé nek. Egye sek, mint pél dá ul Ha va si Ferenc45 és Sza bó
Ist ván,46 a gaz da sá gi re for mok nak utat en ge dő po li ti kust lát ták ben ne,
míg má sok azt hang sú lyoz ták, hogy a pro le tár in ter na ci o na liz mus és a
Szov jet unió irán ti szi lárd el kö te le zett sé ge el le né re még is csak „el ső sor ban
ma gyar kom mu nis ta”47 volt, aki nek ér de me, hogy „egy sa já tos ma gyar ar -
cu la tot volt ké pes ad ni a szo ci a liz mus nak”.48 Berecz Já nos meg fo gal ma -
zá sa sze rint: „Ma gyar em ber volt. Ér zé kel te, fel is mer te a nem zet ér de ke it,
de azok ér vé nye sí té sét a pro le tár in ter na ci o na liz mus tisz te let ben tar tá sá -
val tar tot ta le het sé ges nek. Így adód ha tott az a le he tet le nül el lent mon dá -
sos hely zet, hogy sem mi be vet te, ki nem áll hat ta a ro mán ve ze tőt, Nicolae
Ceauşescut, még sem lé pett fel nyil vá no san az ál ta la el fo gad ha tat lan nak
tar tott po li ti ká já val szem ben.”49

Ká dár 1956-ban és az azt kö ve tő né hány év ben ját szott sze re pé nek ér té -
ke lé sé re is ér de mes ki tér ni, hi szen ez nagy mér ték ben be fo lyá sol hat ja a
Ká dár egész po li ti kai pá lya fu tá sá ról, va la mint a ma gyar tör té ne lem ben
be töl tött sze re pé ről for mált ké pet. Ez zel kap cso lat ban a vis  sza em lé ke zők
egy ré sze el há rít ja, hogy Ká dárt köz vet len fe le lős ség ter hel te vol na a tra gi -
kus vég ki fej let ki ala ku lá sá ért. Ká dár ’56-os és azt kö ve tő sze re pét nem egy
vis  sza em lé ke ző úgy íté li meg, hogy az adott nem zet kö zi és ha zai kö rül mé -
nyek kö zött nem te he tett mást, a leg ki sebb ros  szat vá lasz tot ta, ne héz tör -
té nel mi kül de tést vál lalt.

A Ká dár tör té nel mi sze re pét egy ér tel mű en po zi tí van (vagy in kább ked -
ve ző en) ér té ke lők vis  sza em lé ke zé sei kö zül ki eme len dő nek tar tom Sza bó
Ist ván nak, a Ter me lő szö vet ke ze tek Or szá gos Ta ná csa volt el nö ké nek sza-
vait, aki ép pen 1956-tal, pon to sab ban az azt kö ve tő meg tor lá sok kal, azok
mér té ké vel kap cso lat ban fo gal ma zott meg erős kri ti kát az ál ta la egyéb -
ként tisz telt és nagy ra ér té kelt Ká dár Já nos sal szem ben. El mon dá sa alap-
ján ő ma ga 1962 után tu dott azo no sul ni a ká dá ri po li ti kai irány vo nal lal.50

A volt párt ál la mi ve ze tők többsége fon tos nak tar tot ta hang sú lyoz ni,
hogy Ká dár Já nos po li ti kai élet út ja és tör té nel mi sze re pé nek ér tel me zé se
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so rán nem he lyes azt az adott kor szak nem zet kö zi és ha zai kon tex tu sá ból
ki sza kít va vizs gál ni. Ká dár tör té nel mi sze re pét úgy le het re á li san ér té kel -
ni, ha po li ti ká ját a töb bi szo ci a lis ta or szág el ső em be rei ál tal kép vi selt po -
li ti kai irány vo nal lal vet jük ös  sze. Ha zai vi szony lat ban pe dig a ko ráb bi Rá -
ko si-fé le ve ze tés sel tör té nő ös  sze ha son lí tás is ori en tá ló pont ként szol gál -
hat an nak el dön té sé ben, mi ként ér té kel jük a ká dá ri élet mű vet.

Konk lú zió
A párt ál lam volt po li ti kai ve ze tő i nek vis  sza em lé ke zé sei alap ján Ká dár Já -
nos ról adott váz la tos port ré ter mé sze te sen nem tel jes, le het és szük sé ges
is to vább ár nyal ni. Úgy vé lem azon ban, még is el mond tam va la mit ar ról,
hogy az egy kor Ká dár kö ze lé ben, a po li ti kai elit csú csán dol go zó kom mu -
nis ta po li ti ku sok mi lyen em ber nek, ve ze tő nek, mun ka társ nak lát ták a
párt el ső em be rét, ho gyan ér té kel ték pá lya fu tá sát, a lé te ző szo ci a liz mus
ál ta la meg va ló sí tott vál to za tát. Em lé ke ik meg osz tá sá val nem csu pán Ká -
dár ról, ha nem sa ját ma guk ról is sok min dent el mond tak. Fel te he tő a kér -
dés: ös  szes sé gé ben men  nyi ben lát szik am bi va lens nek a volt ál la mi és
párt ve ze tők Ká dár ról al ko tott port ré ja? Úgy vé lem, a kép min den el lent -
mon dá sos sá ga el le né re is mar káns nak és ko he rens nek mond ha tó. A vis -
sza em lé ke zé sek ös  sze ve té se után jól meg ra gad ha tók azok a cso mó pont -
ok, ame lyek hez az em lé ke zők több sé ge po zi tí van, vagy egy ér tel mű en kri ti -
ku san vi szo nyult.

Azt gon do lom, a fel dol go zott kér dés kö rök kap csán is jól lát ha tó vá vált,
hogy az em lé ke zők sze mé lyes élet út ja, a po li ti kai át me net hez va ló vi szo -
nya gyak ran mi lyen nagy mér ték ben be fo lyá sol ta Ká dár ról és mun kás sá -
gá ról al ko tott íté le tü ket. Egye sek nél ar ról be szél he tünk, hogy a ká dá ri
örök sé get vagy an nak egy ré szét tu da to san vál lal ták, meg őriz ték, míg má -
sok, kü lön fé le okok ból kö vet ke ző en, kri ti ku sab ban vagy ki fe je zett el uta sí -
tás sal vi szo nyul nak hoz zá. Ká dár és élet mű ve ér té ke lé se kor ugyan is egy -
ben sa ját vi szo nyu lá su kat is meg ha tá roz ták, s bi zo nyos te kin tet ben ön -
nön élet út juk ról is íté le tet mond tak.

Vis  sza em lé ke zé se ik alap ján el mond ha tó, hogy pél dá ul a Ká dár hoz szo -
ro san kö tő dő Berecz Já nos, La ka tos Er nő és a köz vet le nül mel let te dol go -
zó né hai Ka to na Ist ván tu da to san fel vál lal ták a ká dá ri örök sé get, s meg -
győ ző dé sük, hogy Ká dár Já nos alap já ban po zi tív sze re pet ját szott ha zánk
tör té nel mé nek ala kí tá sá ban. A Ká dár ral a het ve nes évek ben po li ti ka i lag
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szem be ke rült, 1978 óta nyug dí jas ként élő Biszku Bé la – bi zo nyos fenn tar -
tá sai el le né re – ugyan csak tisz te let tel adó zik a ká dá ri élet mű nek, s ugyan -
ez mond ha tó el az el ső tit kár ral nem túl har mo ni kus sze mé lyes vi szonyt
ápo ló Vass Hen rik ről is. Sza bó Ist ván, a TOT volt el nö ke, aki a rend szer -
vál tást kö ve tő en nyug dí jas ként is ak tív ma radt, ös  szes sé gé ben szin tén
po zi tí van ér té kel te Ká dár Já nos po li ti kai pá lya fu tá sát, ugyan ak kor, kü lö -
nö sen az 1956-ot kö ve tő né hány esz ten dő vel kap cso lat ban, ko moly kri ti -
kát is meg fo gal ma zott. Mint vis  sza em lé ke zé se ik ből ki tű nik, a már el hunyt
Hu szár Ist ván és az 1990 után is ak tív Csehák Ju dit igye ke zett in kább bi -
zo nyos tá vol ság ból, elem ző mó don, a tár gyi la gos ság ra tö re ked ve kö ze lí te -
ni Ká dár Já nos sze mé lyé hez és mun kás sá gá hoz. Vitézy Lász ló nak adott
in ter jú ja alap ján Kál lai Gyu la sza va i ból egy ér tel mű ne hez te lés ol vas ha tó
ki Ká dár iránt, ez azon ban az egy kor a mi nisz ter el nö ki tiszt sé get is be töl -
tő ve te rán párt ve ze tő het ve nes, nyolc va nas évek be li pá lya fu tá sa is me re té -
ben ta lán nem kü lö nö seb ben meg le pő. Vé gül, úgy vé lem, ér de mes ki emel -
ni a rend szer vál tás után is ak tív, de kom mu nis ta múlt já tól meg le he tő sen
el tá vo lo dott két po li ti kus, Szű rös Má tyás és Pozsgay Im re Ká dár ral kap -
cso la tos visz  sza em lé ke zé se it. Úgy vé lem, ket te jük kö zül az előb bi az, aki
kri ti kai ész re vé te lei el le né re ked ve zőb ben ér té ke li a ká dá ri élet mű vet és
Ká dár Já nos sze re pét ab ban, hogy Ma gyar or szág a szo ci a lis ta tömb töb bi
ál la má hoz ké pest egy faj ta ma ga sabb mi nő sé get kép vi selt. Ez zel szem ben
a rend szer vál tás elő ké szí té sé ben igen ko moly sze re pet ját szó Pozsgay vis -
sza em lé ke zé se i ben – meg íté lé sem sze rint – erő tel jes eb ben bí rál ja Ká dár
sze mé lyi sé gét és mun ka tár sa i hoz, a töb bi ál la mi és párt ve ze tő höz va ló vi -
szo nyát.

Az egy ko ri ál la mi és párt ve ze tők em lé ke ze té ben és a tár sa dal mi em lé ke -
zet ben élő Ká dár-kép ös  sze ve té se kor el mond ha tó, hogy azok ban gyak ran
ös  sze kap cso ló dik egy más sal Ká dár Já nos sze mé lyé nek és a ne vé vel fém -
jel zett po li ti kai rend szer nek a meg íté lé se. A ko ráb bi ál lam pár ti rend szer -
be va ló be ta go zó dás vagy azon kí vül ma ra dás a rend szer vál tás után az
egyik meg ha tá ro zó po li ti kai tö rés vo nal lá vált Ma gyar or szá gon.51 Ebből a
szempontból Kádár és rendszerének társadalmi megítélése ellentmondá-
sos a múlt rendszerbe való bizonyos mértékű integráltságot kifejező kom-
munizmus-antikommunizmus törésvonal mentén. Leg erő seb ben fel té te -
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lez he tő en az egy ko ri MSZMP-ta gok és a rend szer hez egyéb mó don, eg zisz -
ten ci á li san vagy vi lág né ze ti leg szo ro sab ban kö tő dő tö me gek kö ré ben ér -
zé kel he tő nosz tal gia Ká dár és a ká dár iz mus iránt. Kö zöt tük több nyi re
egyet ér tés mu tat ko zik ab ban, hogy a „lé te ző szo ci a liz mus” 1956 utá ni ma -
gyar or szá gi vál to za tá nak po zi tí vu ma it, a szo ci a lis ta blokk töb bi or szá gá -
hoz ké pest ma ga sabb élet szín vo na lat és a pri vát szfé ra sza bad sá gá nak re -
la tí ve na gyobb ki ter jedt sé gét Ká dár Já nos ér de mé nek tu laj do nít ják. Bár
az 1990-es évek ben a par la ment be be ju tott pár tok kö zül a fel mé ré sek a
Ma gyar Szo ci a lis ta Párt tá mo ga tó i ról vé le ked tek úgy, mint akik leg in kább
kö tőd nek a múlt rend szer örök sé gé hez,52 a hi va ta los párt po li ti ka szint jén
1990 óta lé nye gé ben csak a par la men ten kí vü li (Ma gyar Kom mu nis ta)
Mun kás párt volt az egyet len je len tő sebb nek te kint he tő po li ti kai ala ku lat,
amely dek la rál tan fel vál lal ta Ká dár Já nost és po li ti kai ha gya té kát.

A tö rés vo nal má sik ol da lán azok áll nak, akik erős el len ér zés sel vi sel tet -
nek a párt ál la mi múlt és an nak egy ko ri el ső em be re iránt. Az ő em lé ke ze -
tük ben mint az 1956-os for ra da lom le ve ré sé ben orosz lán részt vál la ló és a
szá mos em ber éle tet is kö ve te lő meg tor lá so kért fe le lős vé res ke zű dik tá tor,
el nyo mó zsar nok él Ká dár Já nos.

Ter mé sze te sen kö zel sem azo nos az a kép, ame lyet a ká dár iz mus ra és
név adó já ra nosz tal gi á val gon do ló ál lam pol gár őriz, il let ve az, amely Ká dár
egy ko ri mun ka tár sa i nak em lé ke i ben él. Az ál ta lam rész le te seb ben is be -
mu ta tott mo tí vu mok kö zül a sze mé lyi ség és a po li ti kai pá lya fu tás ér té ke -
lé se mind a párt ál la mi ve ze tők, mind a tár sa da lom em lé ke ze té ben hang -
sú lyo san je len van; Ká dár nak a mun ka tár sa i hoz és a töb bi párt ve ze tő höz
va ló vi szo nya és ve ze tői stí lu sa, va la mint ká der po li ti ká ja azon ban ter mé -
sze te sen csak az őt kö ze lebb ről is me rők vis  sza em lé ke zé se i ből épít kez ve
vá lik lát ha tó vá.

Úgy vé lem, a jö vő ben ér de mes len ne ala po sab ban is kö rül jár ni, hogy az
egy ko ri párt ál la mi ve ze tők em lé ke i ből lét re jött konst ruk ció men  nyi ben
egye zik vagy kü lön bö zik egy részt a „ká dá ri kis em ber” fe jé ben élő től, más -
részt a hi va tá sos tör té né szek és tár sa da lom tu dó sok ál tal a rend szer vál -
tás óta meg raj zolt tól.
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