
Ve zér kul tusz
„Ez a me den ce már ki volt ás va és a be ton mun kák hoz elő ké szít ve vol tak
a vas vá zak is. Ek kor a párt őr ség pa rancs no ka ki fo gás tár gyá vá tet te, hogy
oda be lát nak és én ek kor sze rez tem tu do mást ar ról, hogy ide fog nak jár ni
fü röd ni a fel sőbb párt ve ze tő ség tag jai is. Uta sí tást ad tunk, hogy a föld
emel ke dé sét fi gye lem be vé ve úgy he lyez zék el a me den cét, hogy oda be lát -
ni ne le hes sen. Ek kor azon ban Pé ter Gá bor még olyan uta sí tást is adott,
hogy a me den cét egy ben for dít suk is meg. Így az egész vas vá zat és a ki -
ásott göd röt át kel lett for dí ta ni és a me den ce azu tán így épült meg.”1 – a
Pé ter Gá bor-per ben egy ál lam vé del mi tiszt így szá molt be ar ról, hogy mi -
képp épít te tett a fő nö ké nek ker ti úszó me den cét. Pé ter Gá bor val lo má sa
sze rint a me den cét Ká dár Já nos meg iri gyel te tő le, és ren delt ma gá nak
egyet, ho lott, ahogy fo gal ma zott: „Anya gi ak ban Ká dár ná lam külömb (!)
volt, (…) per sze Ká dár is sze ret te a szé pet és jót…”2

Ká dár Já nos nak nem sok örö me telt az úszó me den cé ben. Mi re meg épí -
tet ték, a bel ügy mi nisz tert be bör tö nöz ték.3 Ké sőbb, már a ha ta lom éve i ben
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1 Állambiztonsági Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: ÁBTL) 2.1.V-
150028/1 VI/1-a. Pé ter Gá bor-per. Jegy ző könyv Csa pó An dor ki hall ga tá sá ról. (1957.
áp ri lis 3.)

2 „Azért Csa pó nak azt mond ta »csináljon ne kem is egy olyan göd röt mint Pé ter nek van,
hadd áz tas sam ki ben ne a lábam«. Meg azt is, hogy »a szom széd kert jó len ne, ha ide tar toz na,
hadd tud jak én is úgy sé tál ni, mint a Péter«.” ÁBTL 2.1. V-150028 I/1-e Köz re ad ja: KIS-KAPIN Ró -
bert: „Úgy él tem itt, mint a bugy bo rék a ví zen…” Pé ter Gá bor bör tön ben írt fel jegy zé sei, 1954.
má jus–au gusz tus. Be te kin tő, 2007/2. www.betekinto.hu. (Utol só le töl tés: 2007. jú ni us 15.)

3 Pünkösti Ár pád idé zi köny vé ben a Ká dár-vil lá ba be köl tö ző Ka to na Éva sza va it: „Nem tud -
tuk, hogy a volt bel ügy mi nisz ter vil lá já ba köz ben »lendületből« me den ce épül, így mi re be köl -
töz tünk – mint ké sőbb meg tud tuk, a Ká dár vil lá já ba –, már ott állt az úszó me den ce.”
PÜNKÖSTI Ár pád: Rá ko si a csú cson, 1948–1953. Eu ró pa, Bu da pest, 1996. 322. Ami kor



Ká dár vis  sza tér he tett a vil lá ba, ám új sze re pé ben, a párt el ső em be re ként,
egy tu da tos imázsváltást kö ve tő en be te met tet te me den cét. Ká dár Jánosné
fér je dön té sét utóbb így ma gya ráz ta: „A vi zet me le gí te ni kel lett vol na, az
pe dig nem kis pénz, s azt sem akar ta az uram, hogy ar ról be szél je nek az
em be rek: Kádáréknál bez zeg úszó me den ce is van.”4 Az el ső tit kár tyú ko -
kat vá sá rol ta tott a kert be, és a te rasz ról krumplihéjjal etet te őket. Ven dé -
ge i nek min dig meg mu tat ta a kert ne ve ze tes sé gét, a ró zsa dom bi tyúkólat.
A ku ko ri cát reg gel a kor mány őrök szór ták ki a baromfiknak, és es tén ként
ők zár ták vis  sza az ál la to kat az ól ba. Amint vis  sza em lé ke zők me sé lik, Ká -
dár Já nos sze ret te a friss to jást, ám ezen túl nyil ván jel ké pes gesz tus is
volt a ré szé ről, hogy tyú ko kat tar tott a vil la ud va rán.5 Berecz Já nos köny -
vé ben egy ér de kes ada lék kal egé szí ti ki a ba rom fi ud var le gen dá ri u mát:
„Több al ka lom mal él ve zet tel me sél te [Ká dár Já nos], hogy szom széd ja, aki
Il  lyés Gyu la volt, pa nasz ko dik, mert a ka kas ko rán éb resz ti. Cso dál ko zott,
hogy nem szok ta meg a ku ko ré ko lást.”6

Az el ső tit kár nak több más ne ve ze tes szo ká sa is volt. Jel leg ze tes nek
szá mí tott pél dá ul, hogy min dig Symphonia ci ga ret tát szí vott, és gyu fá val
gyúj tott rá. A ha lá la utá ni ár ve ré sen ad ták el azt a kis sám lit, ame lyet min -
dig az ágya mel lett tar tott.7 Ká dár Já nost a köz vé le mény pu ri tán em ber -
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Ká dár Já nos ki sza ba dult, ak kor a há zas pár a Fo kos ut cá ban la kott Kő bá nyán – Ká dár
Jánosné vis  sza em lé ke zé se sze rint – egy egyszoba-fürdőszobás la kás ban, majd a Lékay té ren
Föld vá ri Ru dolf há rom szo bás la ká sát kap ták meg. A vil lá ban eköz ben Bata Ist ván, majd egy
Za la me gyei tit kár la kott. (Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. V. Ma gyar or szág,
1989. no vem ber 3. 4–5.) No vem ber 7-e után rö vid ide ig a Par la ment ben, azu tán pe dig a Kül -
ügyi Szál ló ban lak tak, egé szen 1957 má ju sá ig, amíg vis  sza nem sze rez ték a Cser je ut cai há -
zat. (Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. IX. Ma gyar or szág, 1989. de cem ber 1. 4–5.)
Bata Ist ván ok tó ber 29-én a Szov jet uni ó ba me ne kült. No vem ber 2-án tár gyalt a Moszk vá ba
ér ke zett Ká dár Já nos sal, je len le he tett a Szov jet unió Kom mu nis ta Párt ja KB El nök sé ge ki -
bő ví tett ülé sén. 1956. no vem ber 16-án mint sztá li nis tát ki zár ták a párt ból. Csak 1958-ban
tért vis  sza Ma gyar or szág ra.

4 Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. VIII. Ma gyar or szág, 1989. no vem ber 24. 4.
5 BORENICH Pé ter: A Ká dár-vil la tit ka. In: UŐ: A Ká dár-vil la tit ka. Mécs Lász ló Lap- és Könyv -

ki adó, Bu da pest, 1995. (175–194.) (1993. no vem ber 11. Kos suth Rá dió 17 óra 5 perc.)
182–183.

6 Berecz Já nos amúgy Ká dár egy gyer mek ko ri em lé ké vel ma gya ráz za, hogy az el ső tit kár
a kert jé ben baromfikat tar tott: „Az egyik meg hitt be szél ge té sünk al kal má val meg kér dez tem
tő le, hon nan ered a ba rom fi tar tás irán ti el kö te le zett sé ge. Szí ve sze rint ő csak ka kast tar tott
vol na, de hát tyúk nél kül nem tel jes a ba rom fi ud var (…) Kér dé sem re, hogy mi ez a kakasmá-
nia, azt vá la szol ta: ami kor gye rek ként a Do hány ut ca kör nyé kén lak tak, olyan egye dül volt,
csak egy ka kast bir to kolt, és azt ma dzag pó rá zon tart va, sé tál ga tott.” BERECZ Já nos: Vál la lom.
Budapest-Print, Bu da pest, 2003. 348.

7 BORENICH Pé ter: i. m. 178.



nek köny vel te el,8 a le gen da sze rint ked venc éte lét, a grí zes tész tát (más
for rá sok sze rint a ká posz tás vagy a krump lis tész tát) a leg szí ve seb ben ho -
ked li ról fa la toz ta ró zsa dom bi vil lá já ban.9 Az em be rek el-el cso dál koz tak az
el ső tit kár sze rény sé gén, egy sze rű sé gén.

„…És mi lyen pri mi tív / ál lat vala: dik tá tor, aki a krump li pap ri kást sze re -
ti, / nem a bél színt, íz lé se sem volt.” – szólt a kör nye ze té ben Öreg nek ne -
ve zett, a nép szá ján Já nos bá csi ként élő dik tá tor ról Petri György egyik ver -
sé ben (Marx), ha nem is igaz ság ta la nul, de va lót la nul. Ká dár Já nos íz lé se
va ló já ban nem sok ban kü lön bö zött kül föl di vagy ma gyar elv tár sa i é tól.
Még is – a tu da to san vál lalt sze rep mi att – a ha ta lom au rá ja más ként ala -
kult az ő sze mé lye kö rül; a fe u dá lis nak ha tó szo ká so kat nem kö töt ték a
sze mé lyé hez, más nak lát szott előd jé hez és a kör nye ze té hez ké pest is.

1951-ben Ká dár Já nost még jó for mán sem mi sem kü lön böz tet te meg a
párt töb bi sztá li nis ta ve ze tő jé től, sem né ze tei, sem tet tei, sem is mer he tő sze -
mé lyi ség je gyei. Nem tar to zott a párt emblematikus po li ti ku sai kö zé. Széll Je -
nő idéz te fel év ti ze dek múl tán Déry Ti bor és Ká dár Já nos egyik be szél ge té sét:
„Va la ki er dé lyi, ma gya rul tu dó ro mán be szél ge tett Déryvel er ről, ar ról, és kér -
dez te, hogy most mi van Rajkkal, aki most kül ügy mi nisz ter. Déry mond ja,
hogy igen most kül ügy mi nisz ter. »És ki most ná la tok a bel ügy mi nisz ter?«
Déry el kez di a hom lo kát si mo gat ni, azt mond ja »Ki is most ná lunk a bel ügy -
mi nisz ter?« És oda for dul a mel let te ülő Ká dár Já nos hoz: »Nem tu dod, kér lek,
ki most ná lunk a bel ügy mi nisz ter?« Mi re Ká dár ne vet ve mond ta: »De igen, én
va gyok.« »Jaj, bo csáss meg, kér lek szé pen!« Ne kem van egy olyan ér zé sem,
hogy ezt Já nos ka éle te vé gé ig nem tud ta meg bo csá ta ni Dérynek.”10

Ahogy Rainer M. Já nos meg ál la pít ja, a ha ta lom éve i ben „Ká dár szá má -
ra po li ti kai le he tő ség ként me rült fel egy faj ta, akár a ko ráb bi tól el té rő in -
ten zi tá sú és for má jú kul tusz”.11 A köz tu dat ban élő Ká dár-kép nek – Rainer
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8 Ká dár Já nos ál lí tó la gos, vi szony la gos pu ri ta niz mu sá ról lásd HU SZÁR Ti bor: Ká dár. A ha -
ta lom évei, 1956–1989. Cor vi na, Bu da pest, 2006. 248–253. („A fő nök na gyon sze ret te a zsí-
roskenyeret is…” A pu ri ta niz mus va ló sá ga és mí to sza c. al fe je zet.)

9 HU SZÁR Ti bor: i. m. 251.
10 KŐRÖSI Zsuzsanna–MOLNÁR Ad ri enn: Ká dár Já nos em lé ke ze te. 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. In: RÁCZ Ár pád (szerk.): Ki volt Ká dár?
Ha rag és rész re haj lás nél kül a Ká dár-élet út ról. Rubicon–Aquila-Könyvek, Bu da pest, 2001.
(173–188.) 174.

11 Rainer M. Já nos et től füg get le nül kul tusz nél kü li em ber ként jel lem zi Ká dár Já nost, mi -
vel úgy vé li, hogy az el ső tit kár vé gül el uta sí tot ta kul tusz épí tést. RAINER M. Já nos: A kul tusz
nél kü li em ber. In: UŐ: Be ve ze tés a ká dár iz mus ba. 1956-os Intézet–L’Har mat tan Ki adó, Bu -
da pest, 2011. (200–214.) 214.



meg lá tá sa sze rint – két lé nye ges, fik tív ele mek ből is táp lál ko zó vo ná sa
volt: az egyik a mun kás szár ma zás, hogy ő ma ga is dol go zó, a má sik, hogy
az el ső tit kár so kat szen ve dett, ami kor az öt ve nes évek ben Rákosiék bör -
tön be zár ták. Ez zel szem ben Ká dár Já nos alig dol go zott mun kás ként,
szin te egész éle té ben párt funk ci o ná ri us volt. A szen ve dé se i ről szőtt tör té -
ne tek ta lán ami att is te remt het tek a köz vé le mény ben ele ven és hát bor -
zon ga tó ké pe ket, mert nyil vá no san so ha nem be szélt ró luk. An nak le gen -
dá ja, hogy meg kí noz ták – füg get le nül at tól, hogy igaz volt-e –, ál lí tó lag ép -
pen tő le szár ma zott. Ezek a tör té ne tek ró la, a hús-vér em ber ről, sze mé lyi -
sé gé ről alig árul tak el va la mit, ám a ma gyar tár sa da lom jó ré sze szá má ra
még is fel kí nál ták a sze mé lyé vel és a rend sze ré vel va ló azo no su lás le he tő -
sé gét. (Mint ha a Ká dár-rend szer ép pen azok ér de ké ben épült vol na ki,
akik dol goz tak és szen ved tek az öt ve nes évek ben.) Ez a le gen dá ri um, vagy
– ne vez zük így – Ká dár-kul tusz, ké sőbb olyan ele mek kel bő vült, ame lyek
azt sej tet ték, hogy az el ső tit kár a ma gyar nép al ka tot tes te sí tet te meg.
Esze rint Ká dár Já nos el ső tit kár ként so kat dol go zott, és so kat tett a jó lét
ér de ké ben, még a ret te gett szov jet ve ze tők kel szem ben is ér vé nye sí tet te a
ma gyar ér de ke ket. Emel lett ma gas hi va ta la el le né re sze rény, vis  sza fo gott
em ber nek tűnt, olyan po li ti kus nak, aki nem húz sze mé lyes hasz not a po -
zí ci ó já ból.12

A Ká dár-kor so kat és so kak ál tal elem zett jel lem zői, a min den kit él ni
hagy ni és még is szem mel tar ta ni el ve, a meg bé kü lés és a tit kos szol gá lat,
vagy a prag ma tiz mus és a dokt ri ner ség, ös  sze tett, el lent mon dá sos ké pet
su gall nak. Ezek nek a kép(zet)eknek a met szés pont ján va la hogy min dig
ki raj zo ló dik az el ső em ber port ré ja, kép zelt sze mé lyi sé ge. Mint ha mind az,
ami él he tő vé tet te a dik ta tú rát, az ő sze mé lyes tu laj don sá ga i ból, sze mé lyi -
ség je gye i ből kö vet ke zett vol na. Ká dár Já nos a Rá ko si-kor szak párt ve ze tő -
i hez ké pest a komp ro mis  szu mok em be ré nek tűnt. En nek ter mé sze te sen
le het tek a tu da tos kul tusz épí tés ből fa ka dó okai is, de va ló sze rűbb egy
olyan meg kö ze lí tés, ame lyik a rend szer kul tusz te rem tő lé nye gét – amely
az „el ső em ber ről” al ko tott kép ben öl tött for mát – az egy más ra ra kó dó és
ös  sze adó dó cse le ke de tek kö zös min tá za tá val ma gya ráz za. Min den bi zon -
nyal meg al kot ha tó az a fo gal mi nyelv, amel  lyel ezek a kép ze tek ös  sze fog la -
ló an le ír ha tók. En nek ré vén jel le mez he tő az a nor ma rend szer, amely az
egyé ne ket és a cso por to kat meg fosz tot ta az iga zi tár sa dal mi je len lé tet de -
monst rá ló cse lek vés le he tő sé gé től, és a ré gi rend sze rek ből meg ma radt
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12 Uo. 207–213.



demok ra ti kus ha gyo má nyo kat, haj la mo kat, a va ló di sza bad sá got kép vi -
selő szem be sze gü lést, az el len ál lást egy re ki sebb zár vá nyok ba szo rí tot ta
vis  sza.

Az 1956-os for ra da lom le ve ré se után az új ural mi rend kép vi se lői min -
dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy még csírájában el fojt sák a rend -
szer rel szem be ni el len ál lást. A kis em be rek ben az igaz ság ta la nul el szen ve -
dett sé rel mek mi att az igaz sá gos ság, még pon to sab ban a sa ját „igaz ság”
ne vé ben éb re dő te he tet len bos  szút ne ve zi a tár sa da lom tu do má nyi szak -
iro da lom – Nietz sche nyomán13 – ressentiment-nak. Ez az erő vel el foj tott
el len ál lás, a ter ror utá ni ál la pot, a re zisz ten cia kény sze rű fel adá sa. A hét -
köz na pi em be rek ilyen kor – nem lé vén sem le győz he tő el len fél, sem tér a
va ló di cse lek vés re – kép te len né vál nak az el len ál lás ra. A kol lek tív düh és
irigy ség meg nyil vá nu lá sa a ressentiment, amely nem ölt lát ha tó for mát, és
nincs egy ér tel mű cél pont ja sem.14 Az egyé nek cse le ke de tei ugyan is szin te
ki zá ró lag sze mé lyes ér de ke ket szol gál nak, egy más el len hat nak és egy -
mást kor lá toz zák.

A leg na gyobb ha tá sú el mé let, ame lyet tár sa da lom tör té né szek a dik ta tú -
rák le gi ti má ci ó já ról, il let ve e re zsi mek ben az egyé ni cse le ke de tek sze re pé -
ről, je len tő sé gé ről al kot tak, egy ma gyar ra alig le for dít ha tó fo ga lom ban tel -
je se dett ki. Az Eigensinn (ön fe jű ség) né met iro da lom ból, fi lo zó fi á ból is mert
fo gal ma tűnt al kal mas nak ar ra, hogy le ír ja a „több ség”, va gyis azok nak az
em be rek nek a ma ga tar tá sát, mo ti vá ci ó it, akik ugyan nem vol tak a lel kes
hí vei a ná ci vagy szovjet ide o ló gi án ala pu ló dik ta tú rák nak, ám az el len fe -
lei sem, és akik nek min den na pi mun ká ja, pas  szív ma ga tar tá sa ugyan ak -
kor – mi vel nem gá tol ta – se gí tet te ezek nek a rend sze rek a ki épü lé sét és a
fenn ma ra dá sát. A szó va la mi fé le au to nó mi át je lent, de nem a sza bad em -
ber sza bad aka ra tát, ha nem az ura lom kü lön bö ző for má i hoz al kal maz -
kod ni ké pes és min den kor al kal maz ko dó ál lam pol gár okét, mind azo két,
akik ki zá ró lag sa ját köz vet len ér de ke i ket tar tot ták szem előtt.15 Ma gyar or -
szá gon is ők al kot hat ták meg a ressentiment tár sa dal mát.
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13 Friedrich NIETZ SCHE: Ada lék a mo rál ge ne a ló gi á já hoz. Ford.: ROMHÁNYI TÖ RÖK Gá bor. Hol -
nap Ki adó, Bu da pest, 1996. 34.

14 Nietz sche ar ról ír, hogy a cső cse lék és az elő ke lők küz del mé ben a gyen gék és az el eset -
tek vé gül fö lül ke re ked nek, és győ ze del mes ke dik a ressentiment-morál. Uo. 

15 Az Eigensinn fo gal má ról lásd Alf LÜDTKE: Geschichte und „Eigensinn”. In: BER LI NER

GESCHICHTSWERKSTATT (szerk.): Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und
Pra xis von Alltagsgeschichte. Münster, 1994. 139–153. A fo ga lom is mer te té se, adap tá ci ó ja:
MAJTÉNYI György: Ural tak vagy ön fe jű ek? Dik ta tú rák min den nap jai a né met társadalomtör-



Az 1956-os for ra da lom le ve ré se után két ség kí vül Ká dár Já nos szá mí tott
az egyik leg gyű löl tebb em ber nek az or szág ban. A párt ve ze tő ről al ko tott
kép meg vál toz ta tá sa volt így az egyik alap kér dé se a Ká dár-rend szer le gi ti -
má ci ó já nak. Az új ha ta lom nak ele mi ér de ke volt, hogy a párt ve ze tés ne le -
gyen az el- és le foj tott in du la tok cél pont ja, és az el len sé get az em be rek in -
kább lát ha tat lan erők ben vagy a kül ső, meg szál ló ha ta lom ban ke res sék.
Ká dár Já nos nak min den szim bo li kus cse le ke de te ar ra irá nyult, hogy a
tár sa da lom va ló ban el nyo mott cso port jai őt is a ressentiment em be ré nek
lás sák, olyan po li ti kus nak, aki va ló já ban sem mi ben sem kü lön bö zik tő -
lük, a hét köz na pi em be rek től. Az el ső tik tár a köz tu dat ban a tár sa da lom
emblematikus fi gu rá já vá vált, a levert for ra da lom utá ni vi lá got jel ké pe ző
antihőssé, jel leg ze tes „tu laj don sá gok nél kü li” hét köz na pi em ber ré, akit
ép pen az át lag em be rek hez va ló ha son ló ság, az arc ta lan ság, az egy sze rű -
ség jel lem zett.16 A kul tusz lát szó la gos hi á nya sza kí tást je len tett a Rá ko si-
kor szak kal, amely nek so ká ig ő is a te vé keny sze rep lő je volt, és amel  lyel
szá mos té ren – a lát szat el le né re – még is szem be szö kő a foly to nos ság. Va -
ló já ban, ami kul tusz nél kü li ség nek tű nik, ép pen az ad ta a kö zö sen meg te -
rem tett kul tusz lé nye gét. Az új párt ve ze tőt a nyil vá nos ság ban ez a sze rep
kü lön böz tet te meg előd jé től és ál ta lá ban a kom mu nis ta dik tá to rok tól. Ka -
riz ma ti kus sá tet te a sze mé lyét, és ez zel hoz zá já rult ural má nak a le gi ti má -
lá sá hoz.

A „kom mu nis ta nyelv ben”17 a sze mé lyi kul tusz fo gal mát a bu kott párt -
ve ze tők meg bé lyeg zé sé re al kal maz ták. Ma gyar or szá gon is így jel le mez ték
a Rá ko si-rend szert, és et től az új párt ve ze tés ál tal Ma gyar or szá gon is fel -
fed(ez)ett, meg al ko tott je len ség től ha tá ro ló dott el nyil vá nos cse le ke de te i vel
Ká dár Já nos. A je len kor tör té net a párt ve ze tők nek a – tár sa dal mi je len sé -
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ténetírásban. Ko rall, 2001/3–4. 242–252.; MAJTÉNYI György: Ön-fe jű ség. A má sik Né met or -
szág tör té nel me. Aetas, 2003/1. 142–148.; UŐ: A tu do mány laj tor já ja. „Tár sa dal mi mo bi li tás”
és „új ér tel mi ség” Ma gyar or szá gon a II. vi lág há bo rú után. Ma gyar Or szá gos
Levéltár–Gondolat Ki adó, Bu da pest, 2005.

16 RAINER M. Já nos: i. m.
17 Stephen Kotkin a bol se vik nyelv hasz ná la tá ról (speaking Bolshevik) szó ló fej te ge té se i ben

azt elem zi, hogy a ha ta lom mi képp konst ru ált nyel vi leg tár sa dal mi je len sé ge ket, és pró bál ta
meg ez ál tal is be fo lyá sol ni a hét köz na pi em be rek ma ga tar tá sát. A kor tár sak ugyan is a ha ta -
lom nyel ve ze té nek és szó hasz ná la tá nak el sa já tí tá sa ré vén olyan pá lyá ra lép tek, ahol csak a
ha ta lom ál tal dik tált sza bá lyok sze rint játsz hat tak, és így vég ső so ron a „hi va ta los tár sa da -
lom” tag ja i vá vál tak, leg alább is fenn tar tot ták vagy el fo gad ták an nak lát sza tát, hogy lé te zik
ilyen. Stephen KOTKIN: Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilazation. Berke ley, University of
California Press, 1995. 224–225.



gek től nem füg get len – kul tu szát leg in kább a ve zér kul tusz fo gal má val je -
lö li, amel  lyel akár Ká dár Já nos imázsteremtése, nyil vá nos sze rep lé se is le -
ír ha tó.18 A tár sa da lom tör té né szek a ve zér kul tusz je len sé gét több nyi re a
tár sa dal mi kör nye zet sa já tos sá gai, va la mint tár sa dal mi funk ci ói alap ján
ér tel me zik. (Elem zé se ik így ál ta lá ban Max Weber ura lom fo gal mát és
Clifford Geertz ant ro po ló gi ai ih le té sű ka riz ma ér tel me zé sét al kal maz -
zák.)19 A kul tusz te rem tés és -építés ko ra be li je len sé ge job ban lát ha tó vá
vá lik, ha meg is mer jük az el ső tit kár hét köz na pi éle tét, az el hall ga tott, il let -
ve lát ha tat lan ná tett moz za na to kat, a kul tusz és a min den nap ok kö zöt ti
el lent mon dá so kat. A nyil vá nos ság ban Ká dár Já nos a hét köz na pi em be -
rek kép vi se lő je ként je lent meg, át lag em ber nek lát szott (eb ben ra gad ha tó
meg a ve zér ka riz má já nak a lé nye ge), ám élet vi te le va ló já ban mit sem kü -
lön bö zött a töb bi párt ve ze tő é től.

A historizáló ott hon
A párt ve ze tők több sé ge a Ró zsa dom bon, il let ve Pa sa ré ten la kott; a bu dai
hegy vi dé ket a köz nyelv egy sé ge sen Ká der dű lő ként em le get te.20 Az öt ve nes
évek – a rend szer ide o ló gi á já ból kö vet ke ző en, amely el vi leg nem bá to rí tot -
ta a ma gán épít ke zé se ket – nem te remt he tett ha gyo mányt a vil la épí tés ben.
Jel lem ző még is, hogy a funk ci o ná ri u sok kö zül az, aki te het te, mi lyen épü -
le tet vá lasz tott ma gá nak;21 az ál la mo sí tott há zak ugyan is szé les vá lasz té -
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18 APOR Balázs– Jan C. BEHRENDS–Polly JO NES–E. A. REES (szerk.): The Leader Cult in
Communist Dictatorships: Stalin and the Eastern Bloc. Palgrave–Macmillan, New York, 2004.;
Klaus HELLER–Jan PLAMPER (szerk.): Personality Cults in Stalinism/Personenkulte im
Stalinismus. V&R unipress, Göttingen, 2004. Yves Cohen a „nagy egyes” kul tusz el ne ve zés
hasz ná la tát ajánl ja: COHEN, Yves, „The Cult of Number One in an Age of Leaders,” Kri ti ka:
Explorations in Russian & Eurasian History 8, 2007/3. 597–634. A ve zér kul tusz fo gal má ról
ma gyar nyel vű ös  sze fog la lás: APOR Ba lázs: Ve zér kul tusz Sztá lin-mód ra. Aetas, 2006/1.
211–220.

19 PLAMPER, Jan: Introduction: Mo dern Personality Cults. In: Klaus HELLER–Jan PLAMPER

(szerk.): i. m. 13–42.
20 A ko ra be li ural mi elit élet for má ját er ről szó ló mo nog rá fi ám ban elem zem rész le te sen:

MAJTÉNYI György: K-vo nal. Ural mi elit és lu xus a szo ci a liz mus ban. Nyi tott Könyv mű hely, Bu -
da pest, 2009.

21 A le vél tá ri for rá sok alap ján bi zo nyít ha tó, hogy az új ve ze tők nek és fe le sé ge ik nek igen is
vol tak igé nye ik, elő ze tes kí ván sá ga ik, és vá lo gat tak a ren del ke zés re ál ló épü le tek kö zött. Csa -
pó An dor pél dá ul a kö vet ke ző kép pen em lé ke zett vis  sza az egyik eset re: „Vas Zol tán uta sí tott,
hogy Czottner mi nisz ter nek egy vil lát sze rez zek, de ez nem ment gyor san, mert Czottner fe -
le sé ge bi zo nyos tí pus hoz ra gasz ko dott. Er re Gerő a kö vet ke ző uta sí tást küld te: »Péter e.! In -



kot kí nál tak.22 Ká dár Já nos a há bo rú után a ró zsa dom bi Cser je ut cá ban
ka pott vil lát. A négy és fél szo bás, száz het ven há rom négy zet mé te res, szin -
te stí lus je gyek nél kü li, kí vül ről jel leg te len nek ha tó ház köz vet len kör nye -
ze té ben több ele gáns, historizáló stí lu sú, il let ve mo dern épü let állt.23 A ró -
zsa dom bi Cser je ut cá ban a Ká dár-vil la sze rény nek ha tott.

Utó lag sem lát ha tunk át a Cser je ut cai vil la fa la in, az el ső tit kár hét köz -
na pi szo ká sa it így tü ze te seb ben nem is mer jük, ám – mi vel fenn ma rad tak
fo tók a la kás ról – te he tünk egy kép ze let be li sé tát a ház ban.24 A Ká dár-há -
zas pár a la kást dön tő en a két há bo rú kö zött ké szült neo ba rokk bú to rok -
kal ren dez te be. Ká dár Jánosné 1989-ben így em lé ke zett: „…ami a bú to ro -
kat il le ti, azo kat szin te da ra bon ként vet tük, azu tán, hogy az uram ki sza -
ba dult a bör tön ből. Volt, amit a bi zo má nyi ban vá sá rol tunk rész let re. A ké -
pek több sé ge ere de ti. Fő ként Szőnyi és Egry ké pek. Én vet tem őket, egyen -
ként a fér jem szü le tés nap já ra, ár ve ré sen, ha meg tet szett ne kem va la mi, s
van olyan is, amit aján dék ba kap tunk.”25 A bú to rok egy ré szét Ká dár ék bi -
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téz zék el so ron kí vül a Czottner vil la ügyét. Mi ért ké se del mes ked nek? Gerő.«” Csa pó An dor
le ve le a Gyűj tő fog ház ból Kiss Kár oly nak a KEB el nö ké nek. (1954. au gusz tus 13.) ÁBTL 2.1.
V-150028/1 VI/1-a.

22 A vil la épí té szet Ma gyar or szá gon mind vé gig meg őriz te vi szony la gos füg get len sé gét az
egyes kor sza ko kat ura ló épí té sze ti stí lu sok tól, mi vel a ter ve zők nek nagy mér ték ben al kal -
maz kod ni uk kel lett az épít te tők egyé ni íz lés vi lá gá hoz, ér ték rend jé hez. (SÁRMÁNY-PARSONS Ilo -
na: Vil la és csa lá di ház. In: Pol gá ri la kás kul tú ra a szá zad for du lón. Ös  sze áll. és a bev. ír ta:
HANÁK Pé ter. MTA Tör té net tu do má nyi In té ze te, Bu da pest, 1992. 179–223.) A meg ren de lés re
dol go zó épí té szek mind azo nál tal igye kez tek ér vé nye sí te ni egyé ni stí lu su kat, ese ten ként úgy,
hogy fél re ve zet ték a te he tős, ám de na iv épít te tőt. Rácz György pél dá ul, aki nek il le gá lis kom -
mu nis ta múlt ja mi att nem volt le he tő sé ge ar ra, hogy önál ló épí té si gya kor la tot foly tas son,
1940-ben egy iro da ne vé ben úgy ter ve zett „sváj ci stí lu sú” vil lát, hogy „sváj ci” te tő vel lep lez te
va ló já ban mo dern épü le tét. (PARMER György: Ma gyar épí té szet a két vi lág há bo rú kö zött. Má -
so dik, bő ví tett ki adás. Terc, Bu da pest, 2001. 109–111.)

23 Az ut cát több nyi re ér tel mi sé gi kö zép osz tály be li csa lá dok lak ták a há bo rú előtt. Az
15139/3. hely raj zi szá mú vil la ko ráb bi la kó ja Vér tes Istvánné volt. A há zat ter ve ző épí tész ne -
ve nem is mert, mi vel a terv tá ri anyag ból hi ány zik a vil la épí té sé nek terv do ku men tá ci ó ja.
1990-ben a lak bért úgy szá mol ták ki, hogy a vil la alap te rü let ét 110 m2-nek vet ték, ám a ko -
ráb bi ta ná csi (1970-es, il let ve 1971-es) fel mé ré sek és az alap rajz ok sze rint a ház va ló já ban
173 vagy 173,5 m2 volt. MOL P 2065. 7. do boz 6. té tel, 7. té tel. (Ká dár Já nos sze mé lyi ira ta i -
nak új jel ze te: PSZL VI. 765.)

24 A Ká dár Jánosné ha lá lát kö ve tő en meg tar tott ár ve rés ka ta ló gu sa alap ján is mer te tem a
la kás bú tor za tát: Ká dár Jánosné ha gya té ká nak ár ve ré se. 1993. már ci us. Mű gyűj tők ga lé ri -
á ja, Auk ci ós ház. A Bú tor cí mű ka ta ló gus rész (ol dal szám ok nin cse nek) a 744.-től a 783. té -
te lig ter jed.

25 A be ren de zés ről Ká dár Jánosné így nyi lat ko zott: „Itt nincs és nem is volt so ha sem mi -
lyen lu xus. Ne kem sem volt rá szük sé gem, az uram pe dig nem tűrt vol na meg sem mit.” Még
fér je ha lá la után sem en ged te azon ban, hogy a ház ról fény ké pe ket ké szít se nek. Jó ban-rossz -



zo nyo san nem vá sá rol ták, ha nem a párt rak tá ra i ban vá lasz tot ták ki, a ké -
pek kö zül pe dig so kat aján dék ba kap tak.26 Va ló igaz azon ban, hogy gon -
do san ala kí tot ták ki a vil la en te ri őr jét. A fa la kat Szőnyi Ist ván és Egry Jó -
zsef fest mé nye in kí vül még Rippl Ró nai Jó zsef, Derkovits Gyu la és Czóbel
Bé la ké pei dí szí tet ték. A pad lót az egész la kás ban min den hol ké zi, il let ve
gé pi cso mó zá sú per zsa sző nye gek bo rí tot ták. A ház te ra szá ról panorámak-
ilátás nyílt a vá ros ra. A sze mély zet (a ház ve ze tő nő és az őrök) szo bá it az
alag sor ban ala kí tot ták ki. Az őrök kü lön éle tet él tek, ám az „elv társ nő”, aki
a ven dé gek nek a ká vét és a ko nya kot vagy a whiskey-t szol gál ta fel, ta lán
egye dü li ként, ré sze se volt a Ká dár-csa lád min den nap ja i nak.

A ház rep re zen ta tív he lyi sé gé nek a nap pa li szo ba szá mí tott, aho vá egy
kis elő szo bán ke resz tül le he tett be jut ni, en nek fő éke egy historizáló már -
vány be té tes, fa ke re tes kan dal ló volt. A he lyi sé get a há zas pár sza lon sze rű -
en ren dez te be. Bú tor za ta a szá zad for du lós his to riz must és a két vi lág há -
bo rú köz ti neo ba rok kot öt vöz te sa já to san; a leg ér té ke sebb bú tor da rab egy
szá zad for du lós historizáló szek rény ke volt.27 Az an tik be ren de zést nyolc -
ágú réz csil lár vi lá gí tot ta meg. A nap pa li ban állt Ká dár Já nos dí szes ba -
rokk stí lu sú sakk asz ta la, a táb lát ra kott mí vű in da ölel te kör be. Ke ve sen
sak koz hat tak itt. Sza bad ide jé ben Ká dár Já nos csak a „klub tag ok nak”28

mon dott em be rek kel ta lál ko zott: Aczél Györg  gyel, Sán dor Jó zsef fel,
Biszku Bé lá val. Né ha Szir mai Ist ván vagy Or bán Lász ló csat la ko zott hoz -
zá juk, il let ve még az el ső idők ben Ma ro sán György. Több nyi re azon ban
nem Kádáréknál gyűl tek ös  sze.29

18 egy korszak arcai

ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. V. Ma gyar or szág, 1989. no vem ber 3. 5. Aczél György így írt –
mint lát ni fog juk, igaz ság ta la nul – Ká dár ék la ká sá ról: „… ve gyít ve volt a la ká sán is (…) a leg -
ócs kább gic  cses mű kan dal ló a na gyon szép Szőnyi- és Egry-képekkel (…) min den au to di dak -
tá ra jel lem ző ez, hogy akár men  nyit fej lő dik, bi zo nyos ér te lem ben ve gyes az íz lé se.” ACZÉL

György: Egy Ká dár-port ré tö re dé kei. Köz re ad ta, be ve zet te és jegy ze tek kel el lát ta: RÉ VÉSZ

Sán dor. Be szé lő, 1999/10. (101–129.) 120.
26 MOL P 2065. 7. do boz 6. té tel.
27 Ros tás Pé ter mű vé szet tör té nész szí ves köz lé se. (Ál ta lá ban is kö szö net tel tar to zom ne ki

a ku ta tás hoz nyúj tott nagy lel kű, ön zet len se gít sé gért.) Az ár ve ré si ka ta ló gus sze rint La jos
Fü löp ko ra és a har ma dik csá szár ság stí lu sa (seconde em pi re) kö zöt ti át me ne ti stí lus irányt
kép vi selt. Ká dár Jánosné ha gya té ká nak ár ve ré se. 744.

28 HU SZÁR Ti bor (szerk.): Ked ves, jó Ká dár elv társ! Vá lo ga tás Ká dár Já nos le ve le zé sé ből,
1954–1989. Osiris, Bu da pest, 2002. 727. 30. le vél.

29 ACZÉL György: i. m. 112. Egye dül Ká dár Jánosné em lé ke zett úgy, hogy ná luk gya ko ri ak
vol tak a ven dég sé gek: „mint köz tu dott, Ká dár Já nos sze ret te a zsú ro kat, s ilye ne ket gyak ran
ren de zett is a la ká sán.” Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. VI. Ma gyar or szág, 1989.
no vem ber 10. 4.



A nap pa li egyik szeg le té ben he lyez te el az el ső tit kár azt a Mi ni vi zor te -
le ví zi ót, ame lyet aján dék ba ka pott, és ál lí tó lag csak a má jus 1-jei köz ve tí -
té sek al kal má val kap csolt be. (Ez is egyik oka le he tett an nak, hogy idős
ko rá ban mind in kább be zár kó zott, és el tá vo lo dott a vil la, il le tő leg a KB-
szék ház fa la in kí vü li vi lág tól.) Ha a ház ba nagy rit kán hi va ta los ven dég ér -
ke zett, ak kor az el ső tit kár itt ül tet te le. Ami kor pél dá ul 1970-ben az óbu -
dai tsz el nö ke lá to ga tott el hoz zá, itt kí nál ta meg őt Ká dár Já nos (ház ve ze -
tő nő je) – ko ra be li fo tók ta nú sá ga sze rint – skót whiskey-vel pá lin kás po -
hár ból.

A sza lon ból nyílt még két he lyi ség, amit a ven dé gek lát hat tak. Az ét ke ző -
he lyi ség be ren de zé se volt a leg egy sze rűbb: mo dern ét ke ző asz tal hat szék -
kel, az egyik fal nál egy ka na pé állt. A sa rok ban kis fa ra gott lá di kát he lyez -
tek el – ta lán az el ső tit kár sze rény sze mé lyi sé gét hang sú lyo zan dó. A sza -
lon ból nyílt a dol go zó-, vagy könyv tár szo ba, ahol ko lo ni ál és mo dern pol -
co kon tá rol ták Ká dár Já nos könyv gyűj te mé nyét; a párt ve zér egyik hob bi -
ja (a sakk és a kár tya mel lett) ugyan is az ol va sás volt. Aczél György vis  sza -
em lé ke zé se sze rint Ká dár nak „vis  sza té rő köny ve volt Hašek Švejkje”.30

Kri mit, pony vát is szí ve sen ol va sott,31 és ked vel te a va dász köny ve ket,
utób bi ak kö zül pél dá ul gróf Szé che nyi Zsig mond írá sa it, aki vel több ször
együtt va dá szott, s a szép írók kö zül szí ve sen for gat ta a te lek szom széd Il -
lyés Gyu la al ko tá sa it és éle te vé gén Keresztury De zső köny ve it. (Ká dár Já -
nos ren ge teg kö te tet ka pott a leg kü lön bö zőbb szer zők től aján dék ba, „tisz -
te lői” min dig el lát ták őt ol vas ni va ló val.)32

Az előb bi két he lyi ség gel el len tét ben a la kás leg meg hit tebb, fél re e ső szo -
bá já nak, a há ló nak egy sé ges, ele gáns be ren de zé se volt, a he lyi sé get ólom -
kris tály csil lár és fa li kar ok vi lá gí tot ták meg. A két há bo rú kö zött ké szült
neo ba rokk gar ni tú ra éj je li szek ré nye alatt tar tot ták Ká dár ék a le gen dás sá
vált sám lit. A fo tó kon jól lát ha tó, hogy e rusz ti kus bú tor da ra bot gon dos
ke zek a há ló szo ba ele gáns bú to ra i val meg egye ző szí nű re pá col ták. A há -
zas pár fran cia ágyon aludt. Aczél György vis  sza em lé ke zé se sze rint Ká dár
gyön géd, fi gyel mes férj nek mu tat ko zott.33 A há zas pár ránk ma radt le ve lei
is bi zo nyít ják, hogy erős ér zel mi kö te lék fűz te őt a fe le sé gé hez. Ta más ka
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30 ACZÉL György: i. m. 120.
31 KA TO NA Ist ván: A „szen tély”. Lá to ga tás Ká dár Já nos hi va ta lá ban. In: RÁCZ Ár pád (szerk.):

i. m. 204.
32 Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. V. Ma gyar or szág. 1989. no vem ber 3. 5.
33 ACZÉL György: i. m. 122.



Má ria egy szer így írt fér jé nek: „Gye re kem ír jál, és gye re ok vet len, mert én
nem tu dom, mit csi ná lok Ve led, ha nem fo gadsz szót. Gon do lom, még is -
csak meg ver lek.”34 Más kor meg így fo gal ma zott: „Szer vusz, most már ígé -
rem, el kö szö nök és me gyek buncizni. Sze re tet tel: Én.”35 (Igaz, Ta más ka
Má ria egy al ka lom mal, ami kor párt be li re ha bi li tá ci ó já ról volt szó, le ve lé -
ben, „elv társ”-nak szó lí tot ta fér jét.36)

A hat va nas évek től a párt ve ze tők kö ré ben mind in kább fel erő söd tek a
tu laj don szer zé si tö rek vé sek. A gyer mek te len Ká dár-há zas pár nem ren del -
ke zett sa ját in gat la nok kal (a Cser je ut cai vil lá ban bér lő ként lak tak), jól le -
het Ká dár Jánosné a fő vá ro si ta nács tól 1981-ben kér te, hogy OTP-köl csön
ré vén meg vá sá rol has sák a Cser je ut cai há zat, ám vé gül nem hasz nál ták
ki ezt a le he tő sé get.37 Az ér té kes va gyon tár gya kat azon ban ők is gyűj töt -
ték, ke re se tük egy ré szét is er re for dí tot ták. (Meg jegy zen dő, hogy Ká dár Já -
nos ma gas jö ve del mét év ről év re je len tős szer zői ho no rá ri um egé szí tet te
ki, ame lyet a nagy pél dány szám ban meg je lent, és kül föld ön is ki adott
köny ve kért ka pott.38) Leg ér té ke sebb va gyon tár gya ik a köz pon ti rak tá rak -
ból be szer zett, aján dék ként ka pott, il let ve meg vá sá rolt bú to rok, ké pek vol -
tak, va la mint Ká dár Já nos fegy ver gyűj te mé nyé nek da rab jai. A párt ve ze tő
ha gya té ká ban 31 da rab va dász fegy ver és 50 va dász tőr ma radt fenn.39

Ezek egy ré szét szin tén aján dék ba kap ta (nem csak Cedenbal mon gol
párt ve zér,40 ha nem Hel muth Schmidt nyu gat né met kan cel lár, vagy Franz
Joseph Strauss ba jor mi nisz ter el nök is aján dé ko zott ne ki vadász fegy -
vert41), má sik ré szét vi szont ő ma ga vá sá rol ta.42

A Ká dár há zas pár nak csak egy szer volt sa ját (ma gán tu laj do nú) gép ko -
csi ja, egy Vol ga, ame lyet Ká dár Jánosné ka pott aján dék ba Hrus csov ne jé -
től, Nyina Petrovnától. Ta más ka Má ria 1989-ben úgy em lé ke zett, hogy az
au tót az ál lam nak ad ták el 30 000 fo rin tért: „en  nyi re ér té kel ték, s mi nem
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34 Ked ves, jó Ká dár elv társ! I. m. 691. 5. le vél.
35 Ked ves, jó Ká dár elv társ! I. m. 706. 15. le vél.
36 Ked ves, jó Ká dár elv társ! I. m. 714. 23. le vél. 
37 MOL P 2065. 7. do boz 6. té tel.
38 MOL P 2065. 1. do boz 7. té tel.
39 MOL P 2065. 1. do boz 25. té tel.
40 KED VES Gyu la: Aján dék Ke let ről. A nyu ga ti ipar re me ke. Ka li ber (ön vé del mi, va dász-, ka -

to nai és sport fegy ve rek szak lap ja), 1999. áp ri lis 14. 16–18.
41 KED VES Gyu la: Ká dár-va dász fegy ve rek. Aján dék a túl só part ról. Ka li ber (ön vé del mi, va -

dász-, ka to nai és sport fegy ve rek szak lap ja), 1999. au gusz tus. 34–36.
42 MOL P 2065. 1. do boz 16. té tel.



akar tunk nye rész ked ni”.43 En nek el le né re pénz zé tet ték a szov jet párt fo gó
pro to kol lá ris aján dé kát. Az el ső tit kár nem tar tot ta meg azt a Ni va va dász -
te rep já rót sem, ame lyet Brezsnyev 1979. évi ma gyar or szá gi lá to ga tá sa kor
aján dé ko zott ne ki.44 Ká dár Já nos – a vis  sza em lé ke zé sek sze rint – nem ra -
jon gott az au tó kért, leg in kább a kor rep re zen ta tív kü lön vo na tán (az
„ezüst  nyí lon”) sze re tett utaz ni,45 de ami kor még is gép ko csi ba ült, őt is S-
osz tá lyú – go lyó ál ló ólom be té tek kel el lá tott – Mer ce des szál lí tot ta. Az el ső
tit kár él vez te a po zí ci ó já val já ró elő nyö ket, kö vet te az elit szo ká sa it, és kö -
te lez te őt a pro to koll. A kor ban a ha tal mat is szim bo li zá ló S-osz tá lyú Mer -
ce des re az utó kor a rend szer rep re zen tán sa, név adó ja után ta lá ló an a
Kádár-merci cím két ra gasz tot ta.46

Szoc re ál mun ka hely
A Ká dár-kor ban a párt köz pont (az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga) meg kap -
ta a bel ügy mi nisz té ri um 1950-ben épült mo dern épü le tét a pes ti Du na-
par ton. A köl tö zés ben az épü let lép cső it ko ráb ban bel ügy mi nisz ter ként
kop ta tó Ká dár Já nos nak dön tő sze re pe le he tett.47 Az el ső tit kár új iro dá -
ját így is mét a ré gi he lyen ren dez het te be.

A dol go zó szo ba és a tit kár ság mi li ő je más han gu la tot su gár zott, mint a
Ká dár há zas pár historizáló stí lus ban be ren de zett, ele gáns, Cser je ut cai ott -
ho na. Az a funk ci o ná ri us vagy ma gas ran gú kül föl di ven dég, aki Ká dár Já -
nos hi va ta lá ba lá to gat ha tott, mi u tán fo gad ta az aj tó előtt strá zsá ló kor -
mány őr tisz tel gé sét, a tit kár ság elő te ré be lép ett be. Itt ült az a ci vil öl tö ze tet
vi se lő kormányőrtiszt, aki a ró zsa dom bi vil lá ból az el ső tit kárt min den nap
a mun ka he lyé re, az MSZMP-szék ház ba kí sér te. Eb ből a he lyi ség ből nyílt az
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43 Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. V. Ma gyar or szág, 1989. 44. sz. no vem ber 3.
4–5. 

44 BERECZ Já nos: Vál la lom. Budapest-Print, Bu da pest, 2003. 360.
45 A kor rep re zen ta tív kü lön vo na ta ma a Vas út tör té ne ti Park ban te kint he tő meg, a lá to ga -

tó meg szem lél he ti a vo nat utas te ré nek dí szes kár pit ja it, igé nyes bel ső ki ala kí tá sát. A sze rel -
vény ren dé sze ti biz to sí tá sá hoz lásd a kö vet ke ző do ku men tu mot: A „K”-vonat (kor mány vo nat)
biz to sí tá si ta pasz ta la tai. (1963.) OSA (Open Society Archives) 357-2-1 7. d.

46 KISS Ti bor: Ta lált tár gyak or szá ga, avagy az „Öreg ko csi ja”. Szoc.re ál., 2006/8.
sz. www.szocreal.hu. (Utol só le töl tés: 2007. jú ni us 15.)

47 A bel ügy mi nisz té ri um szék há za, ké sőbb az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá gá nak épü le te, a
Párt szék ház az V. ker., Szé che nyi rak part 19. sz. alatt épült 1950-ben. PREISICH Gá bor: In téz -
mé nyek, köz épü le tek. In: PREISICH Gá bor (szerk.): Bu da pest vá ros épí tés ének tör té ne te,
1945–1990. Ta nul má nyok. Mű sza ki Könyv ki adó, Bu da pest, 1998. (121–156.) 126.



úgy ne ve zett könyv tár szo ba, amely va ló já ban a fo ga dó he lyi ség volt. A leg ma -
ga sabb ran gú ha zai és kül föl di ven dé ge ket Ká dár Já nos sze mé lye sen kí sér -
te be a hi va ta lá ba. A tit kár nő szo bá ján ke resz tül le he tett be jut ni hoz zá.

A szo ba pu ri tán egy sze rű sé get su gár zott: Ká dár iro dá já ban hos  szú tár -
gya ló asz tal állt 12 ka ros szék kel. Itt fo gad ta a ki sebb lét szá mú kül dött sé -
ge ket, és itt tar tot ták a Po li ti kai Bi zott ság zárt ülé se it is. A hos  szú, tég la -
lap ala kú he lyi ség má sik vé gé ben, a be já rat tal szem ben he lyez ték el Ká -
dár Já nos író asz ta lát, ame lyen a vis  sza em lé ke zé sek sze rint so ha sem tor -
nyo sul tak irat cso mók, nem hal mo zód tak az el in té zet len ügyek, az el ső tit -
kár min dent szin te azon nal – le he tő leg ér ke zés sze rin ti sor rend ben – in -
té zett, to vább kül dött. A Honeckertől aján dék ba ka pott szoc re ál ál ló lám pa
vi lá gí tot ta meg Ká dár Já nos író asz ta lát. Az ira tok mar gó já ra, il let ve kü lön
la pok ra az el ső tit kár – sa já tos rend szer sze rint vál to gat va a szí ne ket –
cseh szlo vák, Verstatil gyárt má nyú pi ros, kék és fe ke te ce ru zák kal jegy ze -
telt. Ugyan olyan ápisznaptárba je gyez te be ő is a prog ram ja it fe ke te gra fit -
ce ru zá val (a nap tárt fe ke te bőr tok ban tar tot ta), mint ami lyen be, hogy tel -
jes le gyen az össz hang, mun ka tár sai is fel ír ták a na pi rend jét.48

Szű rös Má tyás em lé kei sze rint „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 néhán  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.”49 Köz vet len be osz tot tai szi go rú em ber ként
is mer ték, a Kádár-tit kár ság tag jai sa ját ma gu kat – a Ká dár ál tal meg kö ve -
telt vas fe gye lem mi att – „Vas bri gád ként” em le get ték.50

A fa la kat más jel le gű ké pek dí szí tet ték, mint a ró zsa dom bi vil lá ban.
A be  já rat tal szem közt, az el ső tit kár író asz ta la mö göt ti fa lon szim bo li kus
üze ne te ket köz ve tí tő al ko tá sok függ tek: az Au ró ra cir ká ló raj za, va la mint a
hí res, Hold ra fel jut ta tott emb lé ma, a Le nint, Mar xot és En gelst áb rá zo ló
dom bor mű má so la ta. A szo ba fa lát egyet len nagy mé re tű fest mény dí szí -
tet te, amely a sak ko zó Le nint áb rá zol ta. (A Ti me fo tó ri por te re pél dá ul ez -
előtt áll va fo tóz hat ta le a Nyu ga ton is nagy tak ti kus hí ré ben ál ló Ká dár Já -
nost). Az ab la kok kal szem köz ti fal ra Ma gyar or szág köz igaz ga tá si tér kép ét
akasz tot ták és egy nagy mé re tű ké pet az 1957. má jus 1-jén a Hő sök te rén
felvonult(atott) tö meg ről.51
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Ká dár Já nos szo bá já ból egy kis he lyi sé gen ke resz tül le he tett ki jut ni az
MSZMP-szék ház mö göt ti park ra nyí ló te rasz ra, aho vá Ká dár gyak ran ki -
sé tált ci ga ret táz ni. Mun ka idő alatt az el ső tit kár időn ként kör be ment az
épü let ben, be-be nyi tott a szo bák ba, hogy vé let len sze rű en el len őriz ze: a
párt ve ze tők és mun ka tár sa ik va ló ban dol goz nak-e.52

A KB épü le té ben volt a leg főbb párt tes tü let, a Po li ti kai Bi zott ság ülés ter -
me is. A bi zott ság tag jai egy nagy ová lis asz tal nál tár gyal tak, ahol min den -
ki nek ki je lölt, ál lan dó, a rang sort tük rö ző he lye volt – nem úgy, mint a le -
gen dá ban, ami kor a lo va gok Ar túr ki rály kerekasztalát ül ték kör be –; az
asz tal egyik vé gén Ká dár Já nos el nö költ.53

A szék ház hall ját Bernáth Au rél és mun ka tár sai ha tal mas fa li kép pel, a
Mun kás ál lam mal dí szí tet ték, 1972-ben avat ták fel a szekkót. Az őrök
utóbb úgy em lé kez tek, hogy ez volt a nagy to jás rán tot ták idő sza ka, mi vel
a ké pet, hogy da col jon az idő mú lá sá val, Bernáthék len olaj jal és to jás sal
ce men tez ték a fal hoz.54 Az ala kok kö zé a mű vész oda fes tet te író- és mű -
vész ba rá ta it, sőt még ma ga Ká dár Já nos is lát ha tó a ké pen. Az el ső tit kár
sak ko zik va la ki vel, mel let te Aczél György ki bi cel. (A re ne szánsz ha gyo -
mány nyo mán a mű vé szek rend sze rint a meg ren de lőt és a me cé nást is
meg fes tet ték.) Ká dár vi lá gos sal ép pen le üti az el len fél ve zé rét, fe je ár nyé -
kot vet a fal ra, gló ri á nak lát szik. A kép egyes ér tel me zé sek sze rint be hó do -
lás a dik tá tor nak és rend sze ré nek, má sok sze rint iró nia. A szekkón az ala -
kok min den eset re nem dol goz nak, csak mí me lik a mun kát, va la ki strand -
pa pucs ban ta lics kát tol, má sok né ze lőd nek. Mint ha az egész mun kás ál -
lam csak dísz let vol na, a kép hát te ré ben a ra vasz sakk já té kos sal.55
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52 In ter jú Berecz Já nos sal. Az in ter jú a XXI. szá zad cí mű mű sor ke re té ben ké szült au -
gusz tus 23-án.

53 VÁCZI Ta más: Új ra a re for mok élén. A be szél ge tő társ: Nyers Re zső. Bács-Kis kun Me gyei
Lap ki adó Vál la lat, Kecs ke mét, 1989. 45.

54 RÓ ZSA T. End re: Nagy Im re, Ká dár, Bernáth Au rél. Bal kon, 2008/3. 11.
55 Bernáth Au rél a ki vég zett mi nisz ter el nök, Nagy Im re alak ját is meg fes tet te, elő ször ál lí tó -

lag a jel leg ze tes cvik ker rel, ké sőbb azon ban azt el tün tet te, hogy a már tír mi nisz ter el nök alak -
ja még se le gyen fel is mer he tő. Dá vid 1971; GYÖRGY Pé ter: Ká dár-kö pö nye ge. Mag ve tő Ki adó, Bu -
da pest, 2005. 21–31. György Pé ter a szekkót „a Ká dár-rend szer hi te les és iga zi ön arc kép ének”
ne ve zi. Ró zsa T. End re el len ben az iró ni át a gúnyt eme li ki: RÓ ZSA T. End re: i. m. 10–11.



Pi he nés, nya rak

Ká dár Já nos – Rá ko si Má tyás hoz és a töb bi párt ve ze tő höz ha son ló an –
sza bad sá gá nak jó rész ét a párt üdü lők ben töl töt te. A párt ve ze tők kez det -
ben több nyi re Balatonaligán kap tak nya ra lót, a ma gán hasz ná lat ra ki -
utalt és a ká de rek sze mé lyes igé nyei sze rint át épí tett vil lák nál va la mi vel
ki sebb ran got je len tett az őszödi üdü lő be (Balatonszemes és Bala ton -
őszöd ha tá rán ta lál ha tó az épü let együt tes) szó ló be uta ló, ame lyet a Mi -
nisz ter ta nács tag jai ve het tek igény be. A párt üdü lői ké sőbb gom ba mód
sza po rod tak, a slá ger azon ban mind vé gig a Ba la ton ma radt.

Az MSZMP KB-nek a Ba la to non Aliga és Arács mel lett Föld vá ron és Ti -
hany ban volt még üdü lő je. A funk ci o ná ri us csa lá dok, ha nem a Ba la tont
vá lasz tot ták, ak kor Do bo gó kőn vagy Le ány fa lun is ki kap cso lód hat tak.
A je lek sze rint a leg na gyobb presz tí zse mind kö zül a leg ki sebb üdü lő nek,
a balatonarácsi vil lá nak volt (ame lyet ért he tő mó don csak ke ve sen ve het -
tek igény be). Az épü let 1938 és 1948 kö zött az ipar mág nás Brázay Zol tán
nya ra ló ja volt; Tá bo ri Kor nél, új ság író még 1941-ben a Ba la to ni Ku rír ban
így vé le ke dett ró la: „ez a Ba la ton mai ar chi tek tú rá já nak leg szebb al ko tá -
sa”. A vil la ter ve ző je az ele gáns épü let ki mó dolt pu ri tán sá gá val azt je lez te,
hogy „egy hu sza dik szá za di pol gár ott ho ná nak épült, igaz, az or szág egyik
el ső, gaz dag pol gá rá nak”.56 Ká dár Já nos ki fe je zet ten ked vel te az épü le tet,
rend sze re sen járt oda, ami kor pél dá ul 1954-ben ki sza ba dult a bör tön ből,
ak kor is itt pi hent a fe le sé gé vel.57 Rang ban ezt kö vet te Aliga II, a le ány fa -
lui üdü lő és a Do bo gó kői IV-es vil la. Ezek ben több nyi re a Po li ti kai Bi zott -
ság tag jai, a Köz pon ti Bi zott ság tit ká rai, osz tály ve ze tői, me gyei el ső tit ká -
rok, a bu da pes ti párt bi zott ság ve ze tői nya ral hat tak.58

A Ká dár-kor ban jel lem ző volt az, hogy az üdü lők ben kü lön bö ző szin tű
lak osz tá lyo kat és szo bá kat ala kí tot tak ki, ahol a kü lön bö ző ren dű és ran -
gú funk ci o ná ri u sok po zí ci ó juk nak meg fe le lő el lá tást kap tak.
Balatononaligán pél dá ul két rész re osz tot ták a párt üdü lő te rü le tét: Aliga
II-n áll tak a pa ti nás vil lák az ele gáns ki szol gá ló lé te sít mé nyek kel (a Club
Aliga üdü lő he lyen ma is meg te kint he tő a 4-es vil la, ame lyet rend sze rint a

24 egy korszak arcai

56 Idé zi Z. KARKOVÁNY Ju dit: A balatonarácsi Brázay vil la. Fü re di His tó ria, VII. évf. 2. sz.
2007. de cem ber 2–7. 3–4.

57 Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. V. Ma gyar or szág, 1989. no vem ber 3. 4.
58 MOL M-KS 288. f. 7/537. ő. e. (1977. no vem ber 21.)



Ká dár-há zas pár vett igénybe59), Aliga I-en az ap pa rá tus ala cso nyabb be -
osz tá sú tag ja it a ki sebb lak osz tá lyo kat, szo bá kat rej tő mo dern kő épü le tek
mel lett fa bun ga lók ban is el szál lá sol hat ták. A két te rü le tet ke rí tés, so rom -
pó és kor mány őrök vá lasz tot ták el egy más tól. Az ap pa rá tus ala cso nyabb
be osz tá sú tag jai köz vet len kö zel ből lát hat ták, hogy a leg fel sőbb ve ze tés
tag jai meg kü lön böz te tett hely zet ben van nak, és ér zé kel het ték az őket tő -
lük el vá lasz tó ha tá ro kat. A Ká dár-kor ra – rész ben az el ső tit kár ma ga tar -
tá sa, vi sel ke dé se nyo mán – ki ala kult és meg szi lár dult a hi e rar chi kus
rend a párt ál lam bü rok rá ci á ján be lül.

Ká dár Já nos a töb bi párt ve ze tő höz ha son ló an so kat uta zott. Az egyik
hí res al ka lom volt, ami kor az el ső tit kár és kí sé re te, Hrus csov ven dé ge -
ként a Baltika ne vű ha jón 1960 szep tem be ré ben New York ba in dul ha tott
az ENSZ köz gyű lé sé re.60 Ká dár utóbb fe le sé gé nek büsz kén me sél te, hogy
helyt állt az eu ró pai szo ci a lis ta or szá gok ve ze tő i nek csa pa tá ban. Ta más ka
Má ria 1989-ben a kö vet ke ző kép pen ele ve ní tet te fel a tör té ne tet: „…egy
szov jet ha jón kel tek át az óce á non, ami nek az volt a kö vet kez mé nye, hogy
a tár sa ság egy ré sze ten ge ri be teg (sic!) lett és na po kig hasz nál ha tat lan
volt. A ha jó ugyan is, egy ki lenc ezer ton nás par ti ha jó er re a cél ra al kal -
mat lan nak bi zo nyult, a ten ger ép pen azok ban a na pok ban nem vi sel ke -
dett va la mi nyu god tan. Az uram azt me sél te, hogy az ét ke zé sek nél rend re
csak Hrus csov és ő je lent meg. Mint mond ta, »helyt kel lett áll nia a
nemzetért«, de az ét ke zé sek után ő is rend re ros  szul lett.”61

A Ká dár-csa lád leg na gyobb kö zös úti él mé nye ta lán az 1977-ben az
olasz fő vá ros ban tett lá to ga tá suk volt. Ami kor az út dip lo má ci ai elő ké szü -
le te zaj lott, Ká dár Já nos ál lí tó lag azt mond ta, „ha már ott va gyunk, úgy il -
lik, hogy a pá pá hoz is be kö szön jünk”. Ró ma va ló ság gal le nyű göz te őket,
Ká dár Jánosné még két év ti zed el tel té vel is lel ken dez ve me sélt az olasz fő -
vá ros ról: „…amit le he tett, meg néz tünk, de hát ott órá kat le het ne el töl te ni.
Cso dá la tos a sixtusi ká pol na, s mi vel a Pietát egy szer meg ron gál ták, az óta
üveg ka lit ká ban őr zik, de min ket been ged tek oda is, úgy hogy egé szen kö -
zel ről cso dál hat tuk meg a szob rot. Egyéb ként egész Ró ma egy ha tal mas
és cso dá la tos al ko tá sok kal te li pá rat lan mú ze um.”62 Ma gán út ra csak rit -
káb ban utaz tak el. Ká dár Já nos a kül föl di párt ve ze tők kö zül Ti tó val és
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59 BERECZ Já nos: i. m. 348.
60 SÍK End re: Bem rak par ti évek. Kos suth, Bu da pest, 1970. 234. 
61 Jó ban-rossz ban. In ter jú Ká dár Jánosnéval. IX. Ma gyar or szág, 1989. de cem ber 1. 4.
62 Uo. 4–5.



Hrus csov val ápolt jó kap cso la tot. Meg ha tá ro zó él mé nye volt a Ká dár há -
zas pár nak, ami kor Ti to meg hí vá sá ra Brioni szi ge tén nya ral hat tak. „A ten -
ger na gyon kel le mes volt, a nap egy ré szét a ten ger par ton töl töt tük, úsz -
tunk, sé tál tunk. – ele ve ní tet te fel ké sőbb Ká dár Jánosné az él mé nye it –
(…) egy kis dél sza ki nö vé nyek kel be te le pí tett pa ra di csom, vagy hogy sze ré -
nyeb ben fo gal maz zak, bo ta ni kus kert volt.” Joszip Broz Ti to ma ga ve zet te
a mo tor csó na kot, ami kor ki rán dul ni in dul tak.63

Hét köz nap ok
Ká dár Já nos el ső tit kár ként lát szó lag min dig ke rül te a fény űzést, és pu ri -
tán em ber ként je lent meg a nyil vá nos ság előtt. Nem csak a köz sze rep lé -
sek kor, ha nem az elit tár sa sá gon be lül is így vi sel ke dett, en nél fog va az ő
vis  sza fo got tabb vi sel ke dé se, tar tóz ko dóbb ma ga tar tá sa szab ta meg a ha -
tá ro kat. Ez a ma ga tar tás il lett ugyan is leg in kább a vá lasz tott sze rep hez.
Mint an nak ide jén Hor thy Mik lós, a kon szo li dá ció le té te mé nye sé nek mu -
tat ta ma gát, és nem csak a nyil vá nos ság előtt, ha nem a párt ve ze té sen be -
lül is.

A Ká dár-kor ban meg szűn tek a párt ve ze tők nek még a Rá ko si-érá ban
rend sze re sí tett hét vé gi ta lál ko zá sai. A KB és a PB tag jai a VI. ke rü let ben,
a Mun kácsy Mi hály ut cá ban lé vő párt üdü lő ben ét kez het tek.64 (Az épü let -
ben volt egy pro to koll szo ba is, ahol az ele gán sabb fo ga dá so kat tar tot ták.)
Ká dár Já nos hét köz nap rend sze re sen itt va cso rá zott, szom bat-va sár nap
pe dig ebé delt a fe le sé gé vel.65 Jel lem ző a Ká dár-rend szer re, hogy a szer ve -
zett kö zös ebé de ket a hét köz nap ok ra tol ták át, és el tá vo lí tot ták a funk ci o -
ná ri u sok ma gán szfé rá já tól. Az úgy ne ve zett „PB-ebé de ket”, min dig a Po li ti -
kai Bi zott ság ülé se után tar tot ták meg. Gás pár Sán dor sze rint ez „le ve ze -
tő je volt an nak a fe szült ség nek, ami a PB-ülé sen fel hal mo zó dott”. 1958-
ban né hány tár sa ság ked ve lő funk ci o ná ri us kö zös ta lál ko zá so kat szer ve -
zett Le ány fa lun, ahogy a szak szer ve ze ti ve ze tő em lé ke zik: „egy idő ben
meg ho no sí tot tuk, hogy na pi rend nél kül le ülünk és be szél ge tünk”. Ká dár
azon ban eze ket „ter mé ket len nek” ta lál ta, és alap ve tő en az ő el zár kó zá sán
múlt, hogy nem lett foly ta tá suk.66 Az ura lom mind in kább professzional-
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izálódott, és az elit ba rá ti, is me rő si tár sa sá gok ból bü rok ra ti kus hi va tás-
és szo kás rend dé vált.

Gás pár Sán dor sza vai sze rint a Ká dár-kor szak ban a ve ze té sen be lül „ri -
deg lég kör” ural ko dott.67 A ri deg párt ve ze tő szen ve dé lye i ről, aki ma ga tar -
tá sá val, sze mé lyes pél dá já val a töb bi ek cse le ke de te it is ural ta, irá nyí tot ta,
még is vi szony lag so kat tu dunk. Az el ső tit kárt ár gus szem mel fi gye lő volt
po li ti kus tár sai sok ap ró rész le tet el árul tak éle té ről, hét köz na pi szo ká sa i -
ról.68 Szű rös Má tyás em lé kei sze rint pél dá ul „sak ko zás köz ben vagy do mi -
nó zás köz ben el en ged te ma gát. Köz vet len volt olyan szem pont ból, hogy
nagy tár gya lá sok után es te la zí tott, ak kor le ül tünk egy po hár sör re, be -
szél get tünk, vagy fil me ket néz tünk. Min dig na gyon sze ret te néz ni a ter mé -
szet ről, a vi lág ról szó ló rö vid fil me ket, a hír adó so ro za to kat.”69 Szi go rú
rend je volt azon ban an nak, hogy Ká dár Já nos a köz vet len mun ka tár sak
kö zül is ki vel sak ko zott, ki vel ment fut ball meccs re, ki vel né zett fil me ket
vagy ép pen ki vel va dá szott.

Az el ső tit kár té vét ugyan csak el vét ve né zett, ám rend sze re sen el lá to ga -
tott a Hungarofilm és a Film igaz ga tó ság Bá tho ry ut cai épü le té be. Az úgy -
ne ve zett film igaz ga tó sá gi ve tí tő ben oly kor fe le sé ge, más kor PB-ta gok vagy
mi nisz te rek tár sa sá gá ban né zett mo zi fil me ket. Ká dár Já nos min dig
ügyelt ar ra, hogy meg fe le lő fi zi kai ál la pot ban le gyen. A Fiumében ne vel ke -
dett politikus gyer mek kora óta jól úszott. A töb bi párt ve ze tő höz ha son ló -
an ő is uszo dá ba járt, ál ta lá ban he ten te két szer. (A leg főbb funk ci o ná ri u -
sok ké nyel mét szol gá ló rek re á ciós jó té te mény volt a Párt fő is ko la uszo dá -
ja, amely az Ajtósi Dü rer so ri épü let együt tes hez tar to zott.)70

Ká dár Já nos má sik ked velt idő töl té se a sakk volt, és ezt a szen ve dé lyét
a nyil vá nos ság előtt is szí ve sen vál lal ta. Gyak ran mu tat ko zott sak ko zók
kö ré ben, le fény ké pez ték sakk ver se nye ken, amint ke zet fog a ver seny zők -
kel, vál lá ra ve tett za kó val fi gye li a mér kő zé se ket, és a Ma gyar Sakk szö vet -
ség szék há zá ba is sok szor el lá to ga tott.71 Az el ső tit kár ról nem csak azt
őriz te meg a köz em lé ke ze te, hogy jól sak ko zott, ha nem úgy tar tot ták, hogy
a ma gyar sakk is so kat kö szön het ne ki. A Ká dár-kor szak ban Ma gyar or -
szág a vi lág el ső há rom sakk nem ze te kö zé szá mí tott (a Szov jet unió és Ju -
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go szlá via mö gött). A sport nak ál ta lá ban is nagy sze rep ju tott a rend szer le -
gi ti má ci ó já ban.

Fut ball és tár sa dal mi le gi ti má ció
Az el ső tit kár dek la rál tan sze ret te a fo cit. Pá lyán volt már ak kor is, ami kor
a Ma gyar Kom mu nis ta Párt ha zai kommunistákkal felálló csa pa ta, 1945-
ben meg mér kő zött a pa raszt pár ti po li ti ku sok kal. A kö vet ke ző év ben a
kom mu nis ta párt pro mi nen se ként Ká dár Já nos lett a VA SAS el nö ke.72

1957-ben, a Ká dár-rend szer ki épü lé sé nek évé ben, egy for du lós pont va dá -
sza tot in dí tot tak, ame lyet az el ső tit kár ked venc csa pa ta, a Va sas nyert
meg.73 A köz vé le ke dés nem tar tot ta vé let len nek a fut ball egye sü let vá rat -
lan si ker so ro za tát. Az el ső tit kár rend re fel tűnt a fo ci mec  cse ken, és so sem
rej tet te vé ka alá, hogy ő hű ma radt a gyö ke re i hez, és to vább ra is egy „mun -
kás csa pat nak”, a Va sas nak szur kol. Szim bo li kus gesz tus volt a ká dá ri ha -
ta lom ré szé ről az is, hogy a Fe renc vá ros és az MTK 1957-ben vis  sza kap -
hat ta a ré gi ne vét. Ami kor vé gül, 1963-ban, örök ké va ló ság nak ha tó 14 év
után, a Fra di is mét baj nok sá got nyer he tett, szur ko lói a fut ball-le gen dá ri -
um sze rint bol dog má mo ruk ban az el ső tit kár ne vét skan dál ták: „Baj nok
lett a Fe renc vá ros / fa sza gye rek Ká dár Já nos”.74

Ká dár Já nos, aki min dig nagy fut ball szur ko ló hí ré ben állt, sze mé lye sen
oda fi gyelt a vá lo ga tott ra is. Sze pe si György az 1958-as vi lág baj nok ság
után ál lí tó lag köz ben járt az el ső tit kár nál an nak ér de ké ben, hogy is mét
Se bes Gusz tá vot ne vez zék ki a vá lo ga tott élé re. Ám Ká dár Já nos nem ad -
ta be a de re kát, mert at tól tar tott, hogy egy ve re ség után – az 1954-es ber -
ni dön tőt kö ve tő ut cai meg moz du lá sok hoz ha son ló an – is mét rend szer el -
le nes tün te té sek le het nek.75

A ma gyar fut ball meg re for má lá sá nak kér dé se a rend szer fenn ál lá sa
alatt mind vé gig vis  sza-vis  sza té rő té má ja ma radt a kü lön bö ző párt tes tü le -
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tek ülé se i nek.76 A párt ve ze tés idő ről idő re meg hir det te, hogy ren det tesz,
és tisz ta vi szo nyo kat te remt a ma gyar fo ci kö rül. Ká dár Já nos nem bi zo -
nyult elő de i hez fog ha tó sport me ne dzser nek, a ha ta lom le gi ti má lá sá ban a
fo ci nak azon ban to vább ra is sze re pe volt. Olyan te rü let nek lát szott, ahol
szük ség van ar ra, hogy az „el ső em ber”, va gyis az ál lam köz be lép jen, és
ren det te gyen, mert kü lön ben az or szág nem szá mít hat szá mot te vő ered -
mé nyek re. A tár sa dal mi kon szo li dá ció volt a rend szer leg főbb üze ne te, és
Ká dár Já nos a fut ball pá lyák kör nyé kén is en nek szel le mé ben te vé keny ke -
dett.

Jel lem ző epi zód ja a ma gyar fut ball Ká dár-ko ri tör té ne té nek Pus kás Fe -
renc ha za té ré se. Ká dár Já nos rend sze re so ká ig ha lo gat ta az Arany csa pat
kül föld re tá vo zott já té ko sa i nak a re ha bi li tá lá sát. A rend szer le gi ti má ci ó ja
mú lott ugyan is 1956 meg íté lé sén. Az Arany csa pat nim bu sza azon ban az
idő mú lá sá val, ahogy meg rit kul tak, majd tel je sen el ma rad tak a fo ci si ke -
rek, egy re csak erő sö dött. Vé gül Pus kás Fe renc, a té koz ló fiú ha za lá to gat -
ha tott. A le gen dás bal ösz  sze kö tő 1981-ben az an gol vá lo ga tott el le ni mec -
cset meg elő ző gá la mér kő zé sen is mét pá lyá ra lé pett nem ze ti szí nek ben, és
két gól já val em lé kez te tett a ré gi szép fo ci idők re. A mér kő zés vé gén, ami kor
az egész csa pat oda vo nult a dísz tri bün elé, ahol a párt ve ze tők és kor -
mány ta gok fog lal tak he lyet, Pus kás – mi ként az egy ko rú fel vé te le ken lát -
ha tó – meg ha jolt Ká dár előtt, és az el ső tit kár a gesz tust fő haj tás sal vi szo -
noz ta.77

Tár sa sá gi élet: a va dá szat
Az el ső tit kár nem csak a fo cit ked vel te, ha nem a va dá sza tot is. Amíg a fut -
bal lal kap cso la tos sze rep lé sei, meg nyil vá nu lá sai in kább a nyil vá nos ság -
nak szól tak, ad dig a kö zös va dá sza tok a ko ra be li elit tár sa sá gon be lü li sze -
re pé nek a meg erő sí té sét szol gál ták. Ká dár Já nos még a Rá ko si-kor ban
kez dett va dász ni: ál lan dó részt ve vő je volt a negy ve nes évek vé gé től a párt-
és kor mány va dá sza tok nak. Ká dár az am nesz tia évé ben, 1963-ban dön tött
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76 1974-ben pél dá ul az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport hi va tal ké szí tett ter ve ze tet az
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a párt ve ze tők zárt kö rű klub ja, az Egyet ér tés Va dász tár sa ság meg ala kí tá -
sá ról. A há bo rút kö ve tő po li ti kai vál to zá sok fel bom lasz tot ták a tár sa sá gi
élet ha gyo má nyos for má it, meg szűnt így a Nem ze ti Ka szi nó, az Or szá gos
Ka szi nó vagy a Ma gyar Úri asz  szony ok Nem ze ti Szö vet sé ge is. Az elit tár sa -
sá gi éle te azon ban még sem enyé szett el a for du lat után. Ká dár Já nos a va -
dász tár sa ság élet re hí vá sá val gya kor la ti lag a há bo rú előt ti tár sa sá gi éle -
tet tá masz tot ta föl, ami ek kor már a nyil vá nos ság tel jes ki zá rá sá val zaj -
lott. Az Egyet ér tés meg ala pí tá sát – a kon szo li dá ció ide o ló gi á já nak a je gyé -
ben – a kor ban a párt ve ze tők ak ként ér té kel ték, hogy az szer ve zett ke re te -
ket kí nál a rep re zen ta tív va dá sza tok hoz, és e té ren is gá tat sza bott a ha -
tal mi túl ka pá sok nak. Utó lag a va dász tár sa ság mű kö dé se sok kal in kább
az új elit (va dá sza ti) professzionalizációjának a je le ként ér tel mez he tő.
Rög zült az egyé ni és a tár sas va dá sza tok rend je, ki ala kul tak sa já tos, az
Egyet ér tés-ta gok ra kü lö nö sen jel lem ző szo ká sok.

So ká ig ki zá ró lag Ká dár Já no son múlt, hogy kik le het tek a tár sa ság tag -
jai, bár a tag ság nak volt egy for má lis lo gi ká ja is. El vi leg az El nö ki Ta nács
el nö ke, az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak tag jai és a Köz pon ti Bi zott sá gá -
nak tit ká rai, a mi nisz te rek lép het tek be a va dász tár sa ság ba, va la mint a
hon véd ség, a bel ső el há rí tás, il let ve a rá dió és a te le ví zió ve zé rei. Ké sőbb
ez a kör bő vült, és be ke rül tek a csa pat ba jól he lyez ke dő me gyei el ső tit ká -
rok, ta nács el nö kök, és kü lön bö ző or szá gos hi va ta lok ve ze tői is.78 Mint ál -
ta lá ban a tit kos tár sa sá gok nak a tör té ne lem ben, en nek a va dász tár sa ság -
nak is vol tak sa já tos be ava tá si szer tar tá sai. Az Egyet ér tés ben a hat va nas,
het ve nes évek ben ál lan dó sul tak a va dász ava tá sok. Az ava tás szer tar tás -
sze rű, ha gyo má nyos ré sze volt a fe nék re ve rés. Cser ke lés után a zöld fü lű
va dászt az el ej tett vad ra fek tet ték, és az ava tó pál cá val az üle pé re su hin tot -
tak – fi no man. Úgy, ahogy ez a ha zai er dők ben min dig is tör tént.79

Az 1970-es évek vé gé ig fo ko za to san bő vült a tár sa ság tag sá ga, míg nem
Ká dár Já nos sze mé lyes uta sí tá sá ra előbb „lét szám sto pot” ren del tek el,
majd több va dász tag sá gát fe lül vizs gál ták. Új ra raj zol ták a ha tá ro kat, ál -
lan dó sul tak a ki zá rá sok. Az el ső tit kár en nek ré vén is fel ügyel te a párt ve -
ze tést, és ér zé kel tet te azt, hogy köz pon ti sze re pe van a (va dász)tár sa sá gon
be lül. Ká dár Já nost, a meg fon tolt va dászt vis  sza em lé ke zé sek sze rint bos -
szan tot ták a jó han gu la tú, ám de fe gyel me zet len csa lá di va dá sza tok. En -
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nek kö vet kez mé nye volt, hogy kü lön va dá sza to kat szer vez tek a nők és a
gye re kek szá má ra. Meg ala kult az If jú Nim ród Va dász tár sa ság, il let ve kí -
sér le tet tet tek a „nimródhölgyek” ös  sze fo gá sá ra.80 Ké sőbb új va dász tár sa -
sá got ala kí tot tak a „kö rön kí vül” re kedt nyug dí ja sok nak az eu fe misz ti kus
„Ba rát ság” el ne ve zés alatt, ame lyet az Egyet ér tés-va dá szok csak „el fek vő -
nek” ti tu lál tak.81 Ha va la ki el ve szí tet te po zí ci ó ját, ide szám űz ték az Egyet -
ér tés ből, ami utóbb szá mos fe szült ség for rá sá vá vált. Mi vel a leg ma ga -
sabb po zí ci ók bir tok lói kö zül so kan va dász tak, és aki nek mód ja volt rá,
ezt az Egyet ér tés ben, Ká dár Já nos mel lett tet te, a va dá szó ál la mi és párt -
ve ze tők kö ré ben a tár sa sá gi tag ság fel te he tő leg a leg szű kebb ve ze tés be va -
ló „be ke rü lés”, el vesz té se pe dig a „ki re kesz tő dés” szim bó lu ma lett.

A ko ra be li tró fea ka ta ló gu sok ban a sze ren csés ke zű va dá szok fel so ro lá -
sá ban szép szám mal ta lá lunk is mert sze mé lyi sé ge ket. A ha zai va dá szok
arany- és ezüst ér mes tró fe ái kö zött ott sze re pel nek a párt ve ze tők re kord -
zsák má nyai is. A Me ző gaz da sá gi Mú ze um tró fea ki ál lí tá sán pél dá ul az
1969. év ki ál lí tott arany ér mes szar vas agan csai kö zött az el ső és a har ma -
dik hely re Ká dár Já nos ál tal el ej tett vad tró fe á ja ke rült.82 Hat va na dik szü -
le tés nap ja előtt a gyulaji va dá szok egy vi lág re kord dám bi ka el ej té sé vel
sze rez tek örö met az el ső tit kár nak. Ezt kö ve tő en több mint húsz éven át ő
ve zet te a vi lág rang lis tát. A dám a leg több or szág ban nem szá mí tott tró fe -
ás vad nak, kül föl di va dá szok így nem tör tek Ká dár Já nos ba bér ja i ra. Ma -
gyar or szá gon a hi va tá sos va dá szok pe dig so ká ig nem mer tek más sal na -
gyobb agan csú bi kát lö vet ni, és ta lán nem is akadt olyan va dász ven dég,
aki vál lal ko zott vol na er re.83

A va dá sza tok után a funk ci o ná ri u sok ki sebb cso por to kat ala kít va mú -
lat ták az időt. Ká dár Já nos a po li ti kai bi zott sá gi ta gok szá má ra meg kö ze -
lít he tet len ma radt, rend sze rint a ve zér kar fő tiszt jé vel, Szűcs Fe renc cel
kár tyá zott, hoz zá juk még a va dá sza ti osz tály ve ze tő je és a he lyi va dá sza ti
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ve ze tő csat la ko zott. Egy má sik asz tal nál a PB-tag-triász Gás pár Sán dor,
Né meth Kár oly, Biszku Bé la, va la mint a tár sa ság or vo sa, Zol tán Já nos ke -
ver te a la po kat. Ul tiz tak és be szél get tek, Ká dár Já nos je len lét ében azon -
ban ti los volt or szá gos ügye ket szó ba hoz ni. A leg töb ben fröc  csöz tek; az el -
ső tit kár a szá raz fe hér bort sze ret te, mér ték kel ivott. A kár tyá ban vi szont
– vis  sza em lé ke zé sek sze rint – nem volt ilyen sze rény, part ne rei rend re, kö -
te le ző en nyer ni hagy ták.84

A tár sas va dá sza to kat kö ve tő va cso rá kon a Gundel Ét te rem sze mély ze te
szol gál tat ta az ételt és az italt. Az egy kor gundeles, ké sőbb Hunguest
Hotels ve zér igaz ga tó-he lyet tes, Mar ton Kár oly is fel szol gált eze ken az ese -
mé nye ken: „Gaszt ro nó mi ai kom man dó nak hív tak min ket, nem is mer -
tünk le he tet lent, volt, hogy egy szü re ti mu lat ság al kal má val egy fél hegy ol -
dalt el bon tat tak ne künk, csak hogy meg old juk a szer ví ro zást.”85 Tóth
Sán dor va dá sza ti ve ze tő is ott volt a kö rük ben, ami kor Ká dár Já nos és
csa pat tár sai kö zö sen mú lat ták az időt: „Ká dár Já nos nak a kel ká posz ta és
a ká posz tás cve ked li a ked ven ce volt, hát ak kor a leg fi no mabb éte lek mel -
lett mint egy kö ret ként meg je len tek ezek is, és min den ki sze ret te a cve ked -
lit meg a kel ká posz tát is, mert nem il lett nem sze ret ni.”86 Ká dár Já nos a
fel szol gá lók em lé kei sze rint nem mu lasz tot ta el egyet len pro to kol lá ris ren -
dez vény után sem, ami kor tá vo zott, hogy ke zet fog jon a sze mély zet tag ja i -
val, és el kö szön jön tő lük. Ha son ló an köz vet le nül, ud va ri a san vi sel ke dett a
hi va tá sos va dá szok kal is. A bu da ke szi va dász ház ban vi szont, aho vá több -
nyi re fe le sé ge tár sa sá gá ban ér ke zett pi hen ni, más ké pet ala kí tott ki ma gá -
ról. A ház gond no ka, Berényi Kálmánné pél dá ul „ba rát ság ta lan” em ber -
ként em lék szik az el ső tit kár ra: „Át né zett raj tam, mint az üve gen.”87

A nyolc va nas évek ben az „Öreg”, ahogy Ká dár Já nost a tár sa sá gi ta gok
ne vez ték, már egy re ke ve seb bet járt ki az er dők be. A tár sas va dá szat ok ról
rend re el ma radt. Ahogy Ká dár Já nos ha tal ma meg ren dült a tár sa sá gon
be lül, a tag ság mind in kább a for má lis po zí ci ó kon múlt. Az el ső tit kár nak
a leg ke vés bé sem volt ér de ke, hogy a va dász tár sa sá got má sok hasz nál ják
fel klientúraépítésre, így for má lis sá tet ték a be ke rü lés rend jét. A Mi nisz -
ter ta nács el nö ke, Láz ár György 1983-ban kü lön uta sí tás ban sza bá lyoz ta,

32 egy korszak arcai

84 Dr. ZOL TÁN Já nos: Le gen da és va ló ság. Dé nes Na túr Mű hely, Bu da pest, 1996.
34–35.

85 In ter jú Mar ton Ká rol  lyal. (Bu da pest, 2008. no vem ber 6.)
86 In ter jú dr. Tóth Sán dor ral. (Bu da pest, 2008. szep tem ber 25.)
87 In ter jú Berényi Kálmánnéval. (Bu da pest, 2008. ok tó ber 10.)



hogy kik va dász hat nak az er dő- és vad gaz da sá gok, va gyis az Egyet ér tés
te rü le tén.88

A ressentiment kor szak vé ge?
Aczél György vis  sza em lé ke zé se sze rint a nyolc va nas évek ben „egy re sű rű -
sö dött kö rü löt te a ma gány. Egy re in kább le épí tet te amúgy is gyér sze mé lyi
kap cso la ta it, egy re in kább el szi ge tel te ma gát a vi lág tól, az em be rek től.”
Mind ke ve sebb szer je lent meg nyil vá nos ren dez vé nye ken, alig járt már va -
dász ni, el ma rad tak a kártyapartik is. Egy re töb bet sak ko zott vi szont, egy -
ma ga ját szot ta vé gig a sakk fel ad vá nyo kat. Amed dig egész sé ge en ged te, he -
ten te két szer még el járt úsz ni, és he ten te egy szer mo zi ba is. Nem csak a
tár sas kap cso la tai szűn tek meg; fel ha gyott az őt ko ráb ban jel lem ző szo ká -
sok jórészével is. Ká dár Já nos éle te vé ge fe lé a hét köz nap ja i ban is mét ma -
gán em ber ré vált, el ma rad tak a tu da to san for mált gesz tu sok, le hám lott az
a ma nír, amely ko ráb ban a párt ve zér min den cse le ke de tét övez te.

A nyolc va nas évek vé gé re a há zas pár szin te tel je sen ma gá ra ma radt, és
egy más ra utal tan él tek az ele gáns ró zsa dom bi kör nye zet ben. Ká dár Já -
nos utol só be szé de után a párt szék ház ból fe le sé gé re tá masz kod va tá vo -
zott. Aczél György így ír ta le a je le ne tet: „…bu ká sa után a lép csőn le fe lé a
fe le sé gé vel, már nem ug rál nak kö rü löt tük a test őrök, már ud va ri as ság ból
sem kí sé rik le az aj tó hoz – két ma gá nyos öreg em ber megy le, a sú lyo san
be teg as  szony, fel nő fér je fö lé, és ve ze ti az öre get.”89 Ami kor a KB 1989. má -
jus 9-i ülé sén fel men tet ték párt el nö ki tiszt sé ge és KB-tag sá ga alól, el ső fel -
in du lá sá ban Ká dár ál lí tó lag így for dult fe le sé gé hez: „Öl tözz fel, hozd ma -
gad rend be, el me gyünk eb ből a ház ból.”90 Vé gül azon ban ma rad tak, és
nem köl töz tek el az ele gáns ró zsa dom bi vil lá ból.

A rend szer vál tás évé ben a tün te tők el ke rül ték a bu dai Hegy vi dé ket, a
meg moz du lá sok cél ja nem an  nyi ra a ré gi elit, a rend szer kép vi se lő i nek, a
sze mé lyek nek fe le lős ség re vo ná sa volt, ha nem a ré gi in téz mé nyek le bon -
tá sa. Egyet len ren dez vényt je len tet tek be csu pán a Ró zsa domb ra, azt is a
Cser je ut cá ba, Ká dár Já nos vil lá ja elé. A ro kon szenv tün te tést szer ve ző
kom mu nis ta if ja kat, Antoniewicz Ro lan dot és Ró zsa Gy. Eduárdót azon -
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ban a bel ügy il le té ke sei Ká dár Já nos rossz egész sé gi ál la po tá ra hi vat koz -
va le be szél ték a de monst rá ci ó ról.91

Ká dár Já nos 1989. jú li us 6-án hunyt el, azon a na pon, ami kor a Leg fel -
sőbb Bí ró ság posz tu musz fel men tet te Nagy Im rét és már tír tár sa it az el le -
nük emelt ha mis vá dak alól. Jú li us 14-én – alig egy hó nap pal a mo nu -
men tá lis Nagy Imre-új ra te me tés után – a Ke re pe si Te me tő ben a Mun kás -
moz gal mi Pantheon par cel lá já ban he lyez ték nyu ga lom ra, szá zez res re be -
csült gyá szo ló tö meg je len létében. A sír he lyet ál lí tó lag Grósz Kár oly je löl -
te ki; Ká dár Já nos em lé ké re egy mé re té ben és anya gá ban a töb bi től el ütő,
ki emelt sír em lé ket ál lí tot tak. Jól le het ko ráb ban az el hunyt el ső tit kár ma -
ga akar ta, hogy az öt ágú csil lag gal éke sí tett sí rok egy for mák le gye nek a
Pantheon te rü le tén.92

Ká dár Já nos a ha ta lom éve i ben tu da to san hasz nál ta a kor mé di u ma it.
A szo ci a lis ta saj tó és az a kö zeg, amely kö rül vet te, politikusidolt fa ra gott
be lő le. Ahogy Richard Sennet meg ál la pít ja: „A ressentiment ko runk sa já -
tos sá ga. A ressentiment po li ti ku sa erényességmaszkokat vi sel s meg íté lé -
sé ben szán dé kai, nem tet tei játs  szák a dön tő sze re pet.”93 Az el ső tit kár ko -
rát meg előz ve is mer te fel, hogy a „po li ti ká ban a sze mé lyi ség meg je le né se
ki von ja a po li ti kai tar tal mat”. A sze rény ség ál ar ca mö gött lé nye gé ben bár -
mit meg te he tett, olyat is, amit még narcisztikus előd je sem.94 En nek a kul -
tusz nak a to vább élé sét mu tat ja, hogy a ka riz ma ti kus dik tá tor sze mé lye,
sze rény nek és egy sze rű nek tet sző sze mé lyi sé ge a rend szer vál tás utá ni
Ma gyar or szá gon is nosz tal gi kus em lé ke zés tár gyá vá vált.95
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91 ÁBTL 1.12.2. 391/II-50/1/1989. 20-13. A tün te tés két szer ve ző je 1989-ben a Szo ci a lis ta
If jú sá gi Szö vet ség ve ze tő je volt. Antoniewicz Ro land emel lett a Ká dár Já nos Tár sa ság Ide ig -
le nes Köz pon ti Bi zott sá gá nak az el ső tit ká ra. Ró zsa György Eduárdó ké sőbb Rózsa-Flores
Eduardo né ven vált is mert té. A Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let ala pí tó tag ja, a Job bik.net
szer kesz tő je, a Ka pu és a Le lep le ző cí mű fo lyó irat ok mun ka tár sa, az El len kul tú ra.info ala pí -
tó-fő mun ka tár sa, a Ma gyar Isz lám Kö zös ség al el nö ke. 2009. áp ri lis 16-án Bo lí vi á ban egy
Santa Cruz-i ho tel szo bá ban, má ig vi ta tott mó don, tár sa i val együtt kom man dó sok agyon lőt -
ték.
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