
Rainer M. Já nos Be ve ze tés a ká dár iz mus ba cí mű mun ká ja több szem -
pont ból is fi gyel met ér de mel. Egy részt a szer ző, mint az (ép pen most meg -
szün te tett) 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és
Ku ta tó in té ze te igaz ga tó ja, kö zel két év ti ze den át szá mos ku ta tó cso por tot
ve ze tett, ame lyek az 1956-os for ra da lom, va la mint az azt kö ve tő idő szak
ku ta tá sán dol goz tak. Ne vé hez több tu cat nyi ta nul mány, mo no grá fia, szer -
kesz tett kö tet fű ző dik. Szám ta lan ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci án fej tet -
te ki té zi se it, ez zel in té ze té nek is je len tős hír ne vet sze rez ve a vi lág ban. Vé -
le mé nye e té ma kör ben meg ke rül he tet len. Más részt a ma gyar tör té net írás
má ig adós a Ká dár-kor szak komp lex tör té ne ti fel dol go zá sá val, a szin té zis
meg al ko tá sá val, sőt még a va ló di vi ták le foly ta tá sá val is. Har mad részt a
Ká dár Já nos ne vé vel fém jel zett kor szak ma az egyik leg vi ta tot tabb pe ri ó -
dus a ma gyar tör té ne lem ben, és sok szor – a for rá sok so ka sá ga el le né re –
a leg több tév hit tel, fél re ér tel me zés sel meg ter helt tör té nel mi idő szak a tár -
sa dal mi dis kur zus ban. Rainer köny ve te hát min den kép pen fi gye lem re
mél tó.

Mind ezek el le né re – vagy ép pen a fent em lí tet tek kel össz hang ban – je -
len köny ve sem mo no grá fia, és nem is ös  szeg zés: „be ve ze tés a to váb bi tisz -
tán lá tás hoz, eset leg vi tá hoz” – ír ja a fül szö veg. Re cen zi óm ban pe dig ép -
pen eh hez az eset le ges vi tá hoz sze ret nék ada lé kok kal szol gál ni.

A kö tet ki lenc olyan ta nul mányt tar tal maz, ame lyet Rainer az el múlt év -
ti zed ben a kor szak ról írt és kü lön bö ző he lye ken pub li kált. Az írá sok több -
nyi re nem csak ma gyar, ha nem né met vagy an gol nyel ven is meg je len tek
ko ráb ban. Köz tük egyet len olyan ta nul mány van, amely ko ráb ban még
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nem volt ol vas ha tó (Poszt sztá li niz mus és ká dár iz mus – dis kur zu sok), és
he lyet ka pott egy olyan írás is, amely in kább a tör té ne lem nép sze rű sí té sé -
re, sem mint a szak tu do mány te rü le té re so rol ha tó (A kul tusz nél kü li em -
ber). A ko ráb ban már meg je lent írá sok kö zül né há nyat a szer ző ki egé szí -
tett, egy-egy új be kez dés sel bő ví tett.

A ta nul má nyo kat Rainer négy fe je zet be cso por to sí tot ta. A be ve ze tő nek
szánt írás (Ma gyar or szág a Szov jet unió ár nyé ká ban 1944–1989) át fo gó jel -
le gű, a ma gyar po li ti ka szov jet füg gé sét mu tat ja be. Ezt kö ve ti a Sztá li niz -
mus és lá za dás cí mű má so dik rész két ta nul má nya. A kö tet ge rin cét a
négy ta nul mányt tar tal ma zó Ká dár iz mus cí mű fe je zet al kot ja, vé gül pe dig
két írás a rend szer vál tás té ma kör ét érin ti.

Mi lyen ké pet al kot Rainer M. Já nos a „ká dár iz mus ról”? Mit ta kar ná la a
„ká dár iz mus” fo gal ma? Mi lyen rend szer ként te kint a szer ző az 1944 és
1989 kö zöt ti, il let ve ezen be lül a Ká dár fém je lez te 1956 és 1989 kö zöt ti idő -
szak ról? Me lyek a rend szer főbb jel lem zői? Mi ben lát ja Rainer a „ká dár iz -
mus” sa já tos sá ga it? Mi lyen kor sza ko lást al kal maz? Mi lyen volt a ha ta lom
és a tár sa da lom vi szo nya az egyes idő szak ok ban? Mi volt Ká dár Já nos
sze mé lyes sze re pe a rend szer for má lá sá ban (a re for mok ban)? Ki ér dem li-
e ez a pe ri ó dus, hogy Ká dár-kor szak ként ír juk le? Vég ső so ron az is kér -
dés, hogy le het-e több mint húsz év vel a Ká dár-kor szak bu ká sa után szak -
mai vi tát foly tat ni, túl le het-e lép ni a kom mu niz mus–an ti kom mu niz mus,
a dik ta tú ra–de mok rá cia le egy sze rű sí tő el len tét pár ja in? Ezek a kér dé sek
fo gal ma zód tak meg ben nem, ami kor ke zem be vet tem a kö te tet. Mi vel a ta -
nul má nyok ko ráb ban is is mer tek vol tak, a kö vet ke zők ben nem áll szán -
dé kom ban őket kü lön és rész le tek ben be mu tat ni, csu pán a fel tett kér dé -
se im re ta lált – vagy nem ta lált – vá la szo kat tár gya lom.

Kor szak, rend szer vagy -izmus?
Rainer M. Já nos a sztá li niz mus klas  szi kus ér tel me zé se i ből in dul ki. Úgy
tű nik, hogy egyet ért Zbigniew Brzezinski és Carl Friedrich 1956-ban (!)
pub li kált té zi se i vel, ame lyek kel meg ala poz ták a má ig ha tó pa ra dig mát, a
totalitariánuselméletet. Va gyis a sztá li niz must nem a ka pi ta liz mus al ter -
na tív (meg ké sett) mo der ni zá ci ós kí sér le te ként ér tel me zi, ha nem a pol gá ri
de mok rá cia an ti té zi se ként: rend sze rét te kint ve to tá lis dik ta tú ra volt.
Brzezinski sze rint azért tu dott to tá lis sá vál ni, mert a mo der ni zá ció és a
tech ni ka fej lő dé se ezt le he tő vé tet te. Bár az el mé let nek több gyen gé je is
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van – töb bek kö zött azért, mert a sztá li ni tí pu sú rend szer az ipa ri lag el ma -
ra dott Orosz or szág ban fej lő dött ki, s ép pen a to tá lis dik ta tú ra tet te le he tő -
vé a meg ké sett tő ke fel hal mo zást, a gyors  üte mű ipa ro sí tást, nem pe dig for -
dít va –, Rainer nem száll vi tá ba ezen az ala pon az em lí tett két szer ző vel.
Igaz, is mer te ti a totalitarianizmuselmélet ké sőb bi in terp re tá ló i nak
(Robert C. Tuckernek és Richard Löwenthalnak) és bí rá ló i nak (Sheila
Fitzpatricknak) a né ze te it is. Ma gyar or szág ról szól va Rainer egy ér tel mű en
a szov jet meg szál lás nak tu laj do nít ja a sztá li niz mus be ve ze té sét, amely a
nyolc va nas éve kig meg szab ta a ma gyar bel- és kül po li ti kai irány vo na lat.
Ám meg íté lé se sze rint ez „so ha, még Sztá lin ide jé ben sem je len tet te azt,
hogy min dent Moszk va akart és tu dott el dön te ni. Ma gyar or szág ve ze tő i -
nek nem is cse kély já ték te rük volt.” (18.) Négy pont ban fog lal ta ös  sze, mi
volt az, amit min den kép pen be kel lett tar ta ni, hogy a ha zai ve ze tés ne vív -
ja ki a szov je tek ros  szal lá sát: 1) egy sé ges, cse lek vő ké pes kom mu nis ta
párt ve ze tés; 2) ütő ké pes és szi lárd ál lam biz ton sá gi erők; 3) lo já lis és fe -
gyel me zett ka to nai ve ze tés; 4) a saj tó és a hír köz lés mo no pó li u ma. En nek
el le né re Rainer ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dik, hogy a „klas  szi kus sztá li -
niz mus”, ahogy azt Brzezinski és Friedrich le ír ta, Ma gyar or szá gon a gya -
kor lat ban csak rö vid ide ig, és ak kor sem tel je sen élt a to ta li tás esz kö ze i vel
(21.). Rend szer szem pont ból még is totalitariánusnak kell te kin te ni – ír ja a
szer ző –, „mert az esz köz tár vé gig a po li ti kai ve ze tés ren del ke zé sé re állt”.
Zá ró jel ben még egy szer el is me ri, hogy a ha ta lom ezek kel az esz kö zök kel a
kor szak túl nyo mó ré szé ben nem élt. Hasz nos lett vol na – a jö vő ben pe dig
min den kép pen el vég zen dő fel adat – fel vá zol ni az oko kat. Mi lyen fé kek vol -
tak „be épít ve” a rend szer be? Mi ért nem élt a ren del ke zés re ál ló esz kö zök -
kel a ha ta lom? Nyil ván va ló – ez Rainer írá sa i ból is ki de rül –, hogy an nak
nem a tár sa dal mi el len ál lás volt az oka. Az el mé let tart ha tó sá gá val kap -
cso lat ban más prob lé ma is fel me rül. Va jon tény leg csak a szov jet meg szál -
lás nak kö szön he tő a to ta li tá ri us rend szer ki épü lé se Ma gyar or szá gon? Mi -
lyen pol gá ri de mok ra ti kus tra dí ci ó ra tá masz kod ha tott vol na a sztá li niz -
mus al ter na tí vá ja 1945 után? (Em lé kez te tő ül: Cseh szlo vá ki á ban, ahol lé -
te zett a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak va ló ban de mok ra ti kus ha gyo má -
nya, csak az után va ló sult meg a sztá li niz mus, hogy a szov jet csa pa tok ki -
vo nul tak az or szág ból.) A kér dé sek azért sem meg ke rül he tők, mert ma
már is mert tény, hogy min den ke let-eu ró pai or szág ban „be lül ről” is épí tet -
ték a sztá li niz must, és a tár sa da lom nem cse kély ré sze azt a ma gá é nak
érez te. Men  nyi ben volt a ma gyar sztá li niz mus a ma gyar tör té ne lem kö vet -

217Mitrovits Miklós – Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez…



kez mé nye, és men  nyi ben a ma gyar tár sa da lom ra kí vül ről rá eről te tett
rend szer? Ezek re a kér dé sek re itt nem kap ha tunk ki me rí tő vá laszt, de a
ké sőb bi ku ta tá sok ban min den kép pen ér de mes tisz táz ni, men  nyi ben volt
ma gyar je len ség a ha zai sztá li niz mus.

Az 1956-os for ra da lom le ve ré se után lét re jö vő rend szert jel le mez ve
Rainer ar ra a meg ál la pí tás ra jut, hogy je len tős el moz du lás tör tént a szov -
jet mo dell től és a szov jet aka rat tól. Ki eme li töb bek kö zött a me ző gaz da sá -
got, amely nek a hat va nas évek ele jé ig el hú zó dó át ala kí tá sát nem a szov jet
mo dell, ha nem a Fe hér La jos (ki mon dat la nul: Nagy Im re) ál tal kép vi selt,
sa já to san ma gyar szö vet ke zet- és ag rár po li ti ka ha tá roz ta meg: a ter me lő -
szö vet ke ze tek és a ma gyar kis ter me lői ha gyo má nyok öt vö ze te si ke res nek
mi nő sít he tő. A kul tú ra te rü le tén ha son ló fo lya mat ját szó dott le; az iro da -
lom és a mű vé sze tek fo ko za to san „el hagy ták” a szo ci a lis ta re a liz mus nak
ne ve zett szov jet irány za tot. A tö meg kul tú ra pe dig a hat va nas évek től tel je -
sen el for dult a szov jet irány zat tól. Rend kí vül fon tos té nye ző, hogy az ide o -
ló gia sem vált ural ko dó vá, leg alább is a hét köz nap ok ban és a ma gán élet -
ben nem. Sőt az ural ko dó mar xiz mus–le ni niz mus nak gyö ke re sen el lent -
mon dó ten den ci ák – pél dá ul a kis pol gá ri be ál lí tott ság – tö ret le nül to vább -
él tek a Ká dár-kor szak ban. Rainer sze rint ép pen ezért a „to ta li ta riz mus so -
ha sem vált tel jes sé”. (27.)

A ká dár iz mus ról szó ló egy ko rú vi tá kat és a mai his to ri og rá fi ai ér tel me -
zé se ket tár gya ló ta nul mány ban Rainer ös  szeg zi a Ká dár-kor szak – kü lön -
bö ző tör té ne ti fel dol go zá sok ból ki ol vas ha tó – sa já tos sá ga it. A kor sza kot
két rész re bont ja. Az 1956–1963 kö zöt ti el ső sza kasz a ki épü lés ide je,
majd az ezt kö ve tő idő sza kot Ká dár-rend szer nek ne ve zi. Mint ír ja: „A Ká -
dár-rend szert a Sztá lin utá ni szo ci a liz mu sok sa já tos ma gyar út ja ként,
»magyar modellként« is szok ták em le get ni” (96.). En nek alá tá masz tá sá ra
idé zi az el ter jedt té zi se ket: 1) a to ta li tá ri us dik ta tú ra autoriter rend szer ré
sze lí dült; 2) a rend szer cél jai kö zé be épült az élet szín vo nal sza ka dat lan
eme lé se, ami ért cse ré be a tár sa da lom le mon dott a po li ti zá lás ról; 3) a
rend szer fel ha gyott a „szo ci a lis ta em ber” ki ala kí tá sá nak eről te tett ter vé -
vel; 4) a kul tú ra te rü le tén el tűr te más vi lág né ze tek, esz mék lé te zé sét; 5) a
sztá li nis ta gaz da sá gi mo dell he lyé be a terv gaz da ság és a pi ac ele me it ve -
gyí tő gaz da sá got ál lí tott; 6) a tár sa da lom ta golt ma radt, és élet mód ját, élet -
stí lu sát te kint ve pol gá ro so dott.

A gya kor lat ban ér vé nye sü lő sa já tos sá gok el le né re Rainernél to vább ra
is a „rend szer” a meg ha tá ro zó. Kulcs kér dés nek tart ja a posztsztálini kor -
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szak meg ér té se szem pont já ból, hogy „va jon a szov jet tí pu sú rend szer
sztá li ni alap struk tú rái és az ak ko ri tár sa dal mi gya kor la tok vál toz tak-e
meg ek kor, vagy va la mi más ról van szó – pél dá ul a vál to zat lan szer ke ze tek
más faj ta mű kö dé si mód já ról”. (138.) Vá la szá ban egy ér tel mű en fo gal maz:
„A ká dá ri Ma gyar or szág rend sze re sem kü lön bö zött szá mot te vő en sem az
1956 előt ti től, sem a szom szé dos or szá go ké tól.” Ez ter mé sze te sen (rész -
ben) igaz, de ak kor azt a kér dést is fel kell ten nünk, hogy egy kor szak ér -
té ke lé sé ben mi a fon to sabb: a rend szer vagy a po li ti kai gya kor lat? Hi szen
ép pen a fen tebb idé zett hat pont ban le írt va ló ság rend kí vü li mó don meg -
ha tá roz ta a fej lő dést, ala kí tot ta, szo ci a li zál ta a tár sa dal mat, és ezek a sa -
já tos sá gok még a rend szer vál tás után több mint húsz év vel is érez he tők.
Azt a kér dést is ér de mes fel ten ni: ön ma gá ban mi a rend szer nek a je len tő -
sé ge? A pol gá ri de mok ra ti kus be ren dez ke dé sű ál la mok is ha son ló, gyak -
ran ana lóg rend sze rű ek, még is óri á si gaz da sá gi, tár sa dal mi, men tá lis kü -
lönb sé ge ket ta pasz ta lunk az egyes or szá gok kö zött. Nem meg ha tá ro zóbb-
e a po li ti kai gya kor lat, a po li ti kai kul tú ra, amel  lyel meg töl tik az adott sze -
rep lők a rend szer ke re te it?

Ter mé sze te sen Rainer nem hagy ja fi gyel men kí vül eze ket a kér dé se ket.
Sze rin te a „vál to zat lan in téz mé nyi ren den be lül” a fon tos sá gi sor rend vál -
to zott meg, egyes al rend sze rek sú lya csök kent (pél dá ul a kény sze rí tő és el -
len őr ző ap pa rá tu so ké), má so ké meg nőtt (pél dá ul az in for má lis egyez te tő
és ko or di ná ló szer ve ké). Ki eme li, hogy a tár sa da lom igé nyei és nyo má sa is
ér zé kel he tő vé vál tak az elit szá má ra, amit fi gye lem be kel lett ven ni. Ér de -
kes mó don nem em lí ti konk ré tan, hogy ép pen a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun -
kás párt a ma ga 800 000 tag já val, il let ve a szak szer ve ze tek a kö zel mil li ós
tag lét szá muk kal vol tak a leg je len tő sebb ko or di ná ló, egyez te tő szer vek. De
em lít het né a Ha za fi as Nép fron tot, amely a ká dá ri szö vet sé gi po li ti ka egyik
leg je len tő sebb esz kö ze volt, hi szen se gít sé gé vel azo kat is si ke rült be von ni
a köz élet be, akik nem vol tak fel tét le nül a rend szer hí vei. A ma gyar tár sa -
da lom ép pen ezek nek a szer ve ze tek nek a ke re te i ben tud ta ki fej te ni „nyo -
má sát”, ép pen az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga biz to sí tot ta, ha nem is az
ér dek ér vé nye sí tés, de az ér dek be szá mí tás le he tő sé gét.

A rend szer ről és an nak po li ti ká já ról A ma gyar hat va nas évek cí mű ta -
nul mány ban más ös  sze füg gés ben is ol vas ha tunk. Rainer sze rint a hat va -
nas évek ben „a rend szer és po li ti ká ja lé nye gé ben ugyan az volt, mint a
negy ve nes évek utol só har ma dá tól az öt ve nes évek kö ze pé ig” (159.). A tár -
sa da lom csak azért vi sel te el „kön  nyeb ben” a dol go kat, mert már egy szer
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át él te mind ezt: „fel hal mo zott ta pasz ta la tai fé nyé ben azon ban az új, be ren -
dez ke dő pe ri ó dus ke vés bé tűnt el vi sel he tet len nek, az új kor rek ció (re -
form) sok kal re mény tel je sebb nek lát szott”. Rainer itt már nem csu pán a
Rá ko si-rend szer és a Ká dár-rend szer ki épü lé sé nek kor sza ka kö zé tesz
kvá zi egyen lő ség je let, ha nem a po li ti kai gya kor la tok kö zé is.

Rainer elem zé se alap ján kér dé ses, hogy le het-e Ká dár-rend szer nek ne -
vez ni a kor sza kot 1956 és 1989 kö zött, ha az rend szer szem pont ból nem
kü lön bö zött sem az 1956 előt ti től, sem a töb bi szo ci a lis ta or szá gé tól. Ha
ezt el fo gad juk, ak kor el fo gad ha tóbb a „rend szert” nél kü lö ző „ká dár iz mus”
fo gal ma, ami utal ar ra, hogy ha a „rend szer” nem is, de a gya kor lat min -
den kép pen sa já tos volt. Vé le mé nyem sze rint azon ban ép pen a tar tal mi
kér dé sek mi att a ká dár iz mus rend sze re igen is meg kü lön böz tet he tő mind
az 1956 előt ti ma gyar, mind az 1956 utá ni más ke let-eu ró pai gya kor lat tól.
Tör té né szi vi ta tár gya le het, hogy ezek a meg kü lön böz te tő je gyek al kal ma -
sak-e ar ra, hogy önál ló rend szer ként te kint sünk a Ká dár Já nos ál tal kép -
vi selt kor szak ra.

A ká dá ri re for mok kér dé se
A nyu ga ti és a ha zai szak iro da lom sze rint is a re form volt a Ká dár-kor szak
leg jel lem zőbb sa já tos sá ga. Rainer is haj lik ar ra, hogy 1962/1963 for du ló -
ja sza kasz ha tárt je lent a kor szak ban, va gyis a sztá li nis ta tí pu sú kon szo -
li dá ció után a re for mok elő ké szí té sé nek a meg kez dé se új sza kaszt nyi tott.
Ezt a hat va nas éve ket tár gya ló írá sá ban „át fo gó gaz da sá gi re form terv nek”
mi nő sí ti, ame lyet 1968-ban élet be is lép tet tek, majd a Ká dár Já nos, a „re -
for mer” cí mű ta nul mány ban ezt a ké pet je len tő sen ár nyal ja. Itt erő tel je -
sen tá masz ko dik Kornai Já nos 1987-es és 1993-as mű ve i re, de az ér té ke -
lés már a sa ját ja: „Az 1968-as re form még ép pen re form – azon be lül pe -
dig sem kü lö nö seb ben mély nek, sem kü lö nö seb ben ra di ká lis nak nem
mond ha tó.” (190.) Ez a meg ál la pí tás ön ma gá ban meg le he tő sen som más -
nak tű nik, és az ér ve lés is két sé ge ket éb reszt. Rainer a ká dá ri re for mok
leg főbb hi á nyos sá gá nak azt te kin ti, hogy a tu laj don for mák érin tet le nül
ma rad tak, az az az ál la mi tu laj don túl nyo mó ma radt a gaz da ság ban. Ér de -
kes lett vol na ar ról ol vas ni, hogy mi lyen irá nyú vál to zást te kin tett vol na a
szer ző ered mé nyes nek, és per sze re á lis nak. Ké te lye ket éb resz te nek azok
az ér vek is, ame lyek Angus Maddison utó la gos GDP-szá mí tá sa it ve szik
ala pul. Mit mu tat nak ezek az ada tok? Töb bek kö zött azt, hogy 1950 és
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1990 kö zött Ma gyar or szá gon az egy fő re eső GDP 2,6-szo ro sá ra, Ro má ni -
á ban majd nem 3-szo ro sá ra, Len gyel or szág ban pe dig 2,1-sze re sé re nőtt,
mi köz ben ezek ben az or szá gok ban sem mi fé le re form nem volt. Ar ról saj -
nos már nem esik egyet len szó sem, hogy Len gyel or szág ban az el ma radt
gaz da sá gi re form és az el ma radt té e sze sí tés mi att már a hat va nas évek
kö ze pé től rend sze res élel mi szer hi ány lé pett fel, amely az 1956 utá ni ke let-
eu ró pai tör té ne lem leg sú lyo sabb vál sá ga i hoz ve ze tett (1970-ben pél dá ul a
ha ta lom a tö meg be lö ve tett a sztráj ko ló mun ká sok meg rend sza bá lyo zá sa
ér de ké ben, 1976-ban több vá ros ban bru tá li san szét ver te az újabb sztráj -
ko kat, 1980–1981-ben pe dig tíz mil lió ta got szám lá ló tö meg moz ga lom jött
lét re a párt tal szem ben). Rá adá sul a len gyel GDP-nö ve ke dés leg in kább a
het ve nes évek gi gan ti kus ipa ri be ru há zá sa i nak kö szön he tő, amely vé gül
nem ol dot ta meg a len gyel gaz da sá gi prob lé má kat. Ro má ni á ban az élet -
szín vo na lat szán dé ko san ala cso nyan tar tot ták; a tár sa da lom csak a nyu -
ga ti hi te lek se gít sé gé vel él te túl a re for mok hi á nyát, a nyolc va nas évek ben
pe dig a hi te lek vis  sza fi ze té se kö vet kez té ben a tér ség ben egye dül ál ló sze -
gény ség kö szön tött is mét a la kos ság ra. Ugyan így kér dé ses, hogy szá mon
le het-e kér ni a ká dá ri re for mo kon azt, hogy a rend szer vál tás után nem
volt ko moly ver seny elő nyünk a töb bi „nem-re for mált” ál lam hoz ké pest,
ahogy ez Rainer te szi (193.). Egy fe lől a ki je len tés igaz ság tar tal ma is kér dé -
ses, más fe lől pe dig azt a kér dést is fel kell ten ni, hogy a re for mok nél kül is
pro du kál ta vol na-e a ma gyar gaz da ság, amit vé gül el ért.

Ha a ká dá ri re for mok ról – mély sé gük ről, ra di ka liz mu suk ról, si ke re ik ről
vagy ép pen si ker te len sé gük ről – be szé lünk, ak kor nem le het fi gyel men kí -
vül hagy ni a nem zet kö zi kör nye ze tet sem. Mi hez ké pest vol tak vagy nem
vol tak „mé lyek” és „ra di ká li sak”? Ön ma guk ban ugyan is ezek nek a re la tív
jel zők nek nem sok ér tel mük van. Szá mon le het-e kér ni a hat va nas évek
re form ja in a ki lenc ve nes évek ele jén be kö vet ke zett vál to zá sok ku dar ca it?
Vé le mé nyem sze rint nem. A kér dés úgy len ne he lyes, hogy a töb bi, ha son -
ló nem zet kö zi kö tött sé gek kel és po li ti kai be ren dez ke dés sel ren del ke ző ál -
lam hoz ké pest a ká dá ri re for mok mé lyek és ra di ká li sak vol tak-e, az adott
hely zet ben ez volt-e a leg jobb al ter na tí va, s vé gül meg hoz ták-e azo kat az
ered mé nye ket, ame lye ket a re for mok ki dol go zói vár tak tő lük (és nem azo -
kat, ame lye ket a tör té nész ma vár na). Itt ér de mes meg em lí te ni, hogy
Rainer mit tart ma gyar sa já tos ság nak a re for mok kal kap cso lat ban. El ső -
ként azt, hogy csak Ma gyar or szág ra volt jel lem ző a „hos  szú re form pe ri ó -
dus, a fo ko za tos vál toz ta tás, a nyi tott re form idő szak ok hos  szabb idő tar ta -
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ma”. Má sod szor: a „több szö ri ne ki fu tás, a re form mal va ló több szö ri kí sér -
le te zés”, il let ve az in dí ték, hogy a re form az 1956-os for ra da lom meg is mét -
lő dé sét kí ván ta el ke rül ni. Vé gül ma gyar sa já tos ság nak tart ja a ma gyar re -
form tá bor nagy sá gát, „ta lán Ma gyar or szá gon volt a leg több re for mer”.
(190–191.) Az el ső nek meg fo gal ma zott sa já tos ság hoz hoz zá te het jük, hogy
azért volt le he tő ség hos  szú fo lya ma tok ra, több szö ri kí sér le tek re, mert itt
volt hos  szú időn ke resz tül vál to zat lan a párt ve ze tés: Ma gyar or szá gon
1956 után már nem ke rült sor olyan tár sa dal mi meg ráz kód ta tás ra, amely
ra di ká lis vál to zást kényszerített vol na ki a po li ti ká ban. Ha úgy tet szik, ez
egy szer re oka és ered mé nye is – a töb bi szo ci a lis ta or szág hoz ké pest – a
gaz da ság po li ti ka re la tív si ke ré nek, s mind ez szo ro san ös  sze függ a má so -
dik in dí ték kal is: az újabb for ra dal mat el kel lett ke rül ni. Az pe dig, hogy
Ma gyar or szá gon lett vol na a leg több re for mer, el kép zel he tő, de egy ál ta lán
nem a leg lé nye ge sebb szem pont. Len gyel or szág ban is szá mos ki vá ló re -
for mer köz gaz dász dol go zott (Oskar Lange, Włodziemierz Brus, Bronisław
Minc, Michał Kalecki, Czesław Bobrowski stb.), akik 1957-ben ki is dol goz -
ták át fo gó re form ter ve ze tü ket, ám azt az ak kor még re for mer nek tar tott
Władysław Gomułka örök re le sö pör te az asz tal ról. En nek el le né re Ma -
gyar or szá gon nagy ha tást fej tett ki az em lí tett tu dó sok né me lyi ke, mű ve i -
ket be épí tet ték a ma gyar köz gaz da sá gi re form gon dol ko dás ba. Ha úgy tet -
szik: amit Len gyel or szág ban nem le he tett, azt a ká dá ri Ma gyar or szá gon
igen.

Vé gül egyet ért he tünk Rainer M. Já nos sal ab ban, hogy Ká dár sze mély
sze rint va ló ban nem volt re for mer: prag ma ti kus po li ti kus volt, „prag ma ti -
kus kom mu nis ta”. Vi szont, míg ez Rainernél ne ga tív tu laj don ság ként tű -
nik fel – szem be ál lít va a kis sé ide a lisz ti kus kom mu nis ták kal, mint Nagy
Im re és Ale xan der Dubček –, vé le mé nyem sze rint ép pen ez a prag ma tiz -
mus kel lett ah hoz, hogy Ká dár 1956 után kon szo li dál ni tud ja az or szá got,
meg aka dá lyoz za a Rákosi–Gerő-klikk vis  sza té ré sét, vég ső so ron – ahogy
Rainer is több ször el is me ri – meg va ló sít sa a le he tő leg töb bet Nagy Im re
prog ram já ból, a for ra da lom kö ve te lé se i ből. Ép pen a Dubčekkel va ló ös  sze -
ha son lí tás nál tűn ne szem be – ha tár gyal ná a szer ző –, hogy Ká dár meg
akar ta va ló sí ta ni a gaz da sá gi re for mo kat (ez pon to san ki de rül az 1967.
őszi Kádár–Novotný- és az 1968-as Kádár–Dubček-tárgyalások do ku men -
tu ma i ból), de pon to san tud ta, hol a ha tár. Er ről pró bál ta meg győz ni a
cseh szlo vák ve ze tőt még 1968. au gusz tus 17-én is, há rom nap pal a ka to -
nai in ter ven ció előtt. Nem csak az ő hi bá ja, hogy nem si ke rült.
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A ma gyar re for mok tör té ne té hez tar to zik az is: ép pen a töb bi szo ci a lis -
ta ál lam ve ze té se (kü lö nö sen az NDK-é és Len gyel or szá gé) aka dá lyoz ta
meg Ma gyar or szá got ab ban, hogy 1967-ben az NSZK-val fel ve gye a dip lo -
má ci ai kap cso la tot, s így ki ak náz za az ez zel já ró gaz da sá gi elő nyö ket, ami -
vel a ma gyar ve ze tők na gyon is szá mol tak az 1968-as re for mok nál. Ugyan -
ilyen sú lyos kö vet kez mén  nyel járt a Nyers Re zső ál tal elő ter jesz tett tel jes
KGST-in teg rá ci ó ról szó ló ter ve zet re néz ve a cseh szlo vá ki ai ka to nai be -
avat ko zás, pe dig az in teg rá ció fon tos ré sze lett vol na a ma gyar me cha niz -
mus re form nak. Ha fi gye lem be ves  szük az ös  szes ma is mert té nye zőt, ak -
kor is vi lá gos, hogy az adott kö rül mé nyek kö zött a ma gyar gaz da sá gi re -
form az egyik leg mé lyebb és leg ra di ká li sabb ter ve zet volt, ku dar ca pe dig
nem ki zá ró lag Ká dá ron mú lott. Ra di ká li sabb ta lán egye dül a cseh szlo vák
Ota Šik re form ter ve ze te volt, ám an nak té zi sei szin tén ha tás sal vol tak a
ma gyar re for me rek re. Ter mé sze te sen Ká dár fe le lős sé ge meg ke rül he tet len:
az új gaz da sá gi me cha niz mus ak kor vál ha tott vol na a fent em lí tet te ken
túl tar tó san si ke res sé, ha a tár sa dal mi és gaz da sá gi cso por tok in no vá ci ó -
já val pá ro sul. Ez azon ban ép pen az öt ven hat utá ni po li ti kai lég kör ered -
mé nye ként rend kí vül cse kély mér té kű volt Ma gyar or szá gon. A ma gyar
tár sa da lom kez de mé nye ző ké pes sé ge fé le lem ből, majd az apá tia mi att fo -
ko za to san el halt.

Rainer köny ve ös  szeg zé sé ben rend kí vül fon tos mű. Bár a ma gam ré szé -
ről szí ve seb ben ol vas tam vol na a szer ző től önál ló mo nog rá fi át e cím alatt;
ta lán el ke rül he tő lett vol na né hány gon do lat is mét lő dé se és  néhány el -
lent mon dás, de így is va ló di be ve ze tést kap az ol va só a ká dár iz mus tör té -
ne té be. Vé le mé nyem sze rint a leg job ban si ke rült és ta lán leg fon to sabb
írá sok ép pen azok, ame lyek a sztá li niz mus, a ká dár iz mus és a rend szer -
vál tás tör té ne té nek ma gyar és nem zet kö zi his to ri og rá fi á ját fog lal ják ösz -
sze, il let ve be mu tat ják és tisz táz zák a ma hasz ná la tos fo gal mi ke re te ket.
Ezek nél kül az is me re tek nél kül ugyan is nem le het a Ká dár-kor sza kot ku -
tat ni. A ta nul má nyok ból az is vi lá gos sá vá lik, men  nyi re hi ány zik a ma -
gyar szak iro da lom ból a kom pa ra tív szem lé let, men  nyi re ke vés is me ret
épült be a ma gyar tör té net tu do mány ba a töb bi ke let-eu ró pai or szág his to -
ri og rá fi ai ter mé sé ből, fo gal mi hasz ná la tá ból. Ez ter mé sze te sen nem a
szer ző hi bá ja. Rainer M. Já nos ér de me, hogy el ső ként pró bált meg önál ló
narratívát ad ni a Ká dár-kor szak leg fon to sabb, leg vi ta tot tabb kér dé se i ről.
E ta nul má nyok meg is me ré se bi zo nyo san el ke rül he tet len lesz az egye te mi
tör té ne lem sza kok hall ga tó i nak, il let ve azok nak, akik a hét köz na pi, le egy -
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sze rű sí tett, nem egy szer gyű löl kö dé sen ala pu ló köz be szé den túl va ló di,
tar tal mi kér dé sek iránt is ér dek lőd nek, a for rá so kon ala pu ló tör té né szi
mun kát be csü lik. Azt gon do lom, hogy eze ken a kér dé se ken még so kat le -
het és kell a jö vő ben vi tat koz ni. őszin tén re mé lem, hogy a szer ző nek az
1956-os In té zet meg szű né se el le né re lesz le he tő sé ge ku ta tá sai foly ta tá sá -
ra, és előbb-utóbb va ló di ös  szeg ző mo nog rá fi á ban is ol vas ha tunk tő le a
ká dár iz mus ról.

(Mitrovits Mik lós)
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