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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Intézetünk 2001–2004 között „Hatvanas évek” Magyarországon címmel
négyéves kutatási projektben foglalkozott a Kádár-korszak első másfél évti-
zedével.* A 2006-os jubileumi év, az ahhoz kapcsolódó munkák, majd az
eredmények számbavétele után 2007-ben kezdtünk újabb, az intézeti mun-
katársak többségének részvételével számoló közös kutatásba. Hosszabb
belső vita után döntöttünk úgy, hogy vizsgálódásaink középpontjába nem a
Kádár-korszak valamelyik periódusa, nem is egészének nagy története, ha -
nem a kádárizmus kerül. 

Együtt gondolkodásunk kezdetén nem egészen így képzeltük el ezt a
kutatást. Kádár-rendszerről beszéltünk; azt feltételeztük, hogy a kelet-euró-
pai szovjet típusú rendszerek Sztálin utáni történeti változatai között az
1956 utáni kádári modell strukturálisan tér el a többitől, ezért jogosult vala-
mifajta sajátos rendszerről beszélni. Hogy azonban ezt világosabban lássuk,
tisztázni kellett a projektben használt fogalmak jelentését. Megpróbáltuk
tehát áttekinteni a hasonló országok elérhető történeti munkáit a saját
posztsztálini időszakukról – hogy a különbségek jobban kivehetők legyenek.
De számba vettük a Kádár-rendszer feltételezett sajátos vonásait is – így

* A projekt eredményeit lásd Rainer M. János (szerk.): „Hatvanas évek” Magyarországon. Ta nul -

mányok. Budapest, 2004, 1956-os Intézet, 509 p.; Molnár Adrienne (vál. és összeáll.): A „hat-

vanas évek” emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből. Budapest, 2004, 1956-os

Intézet, 234 p.; Rainer M. János – Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv XI. 2003. Magyarország a

jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 312 p.; Rainer M. János (szerk.): Múlt századi

hétköznapok. Ta nul mányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Budapest, 2003, 1956-os

Intézet, 385 p.; Kőrösi Zsuzsanna–Rainer M. János – Standeisky Éva (szerk.): Év könyv IX.

2001. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 1956-os Intézet, 310 p.; Rainer M. János –

Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv X. 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os

Intézet, 525 p.
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a második gazdaságot, az életszínvonal-alku jelenségét, a piaci szocializmust,
a (kis)polgárosodás fogalmát, a privátszféra depolitizálódását. Az „or szág ta -
nul mányokhoz” hasonlóan az egyes fogalmak kapcsán a legújabb történeti
és társadalomtudományi irodalom számbavételét, értékelését tűztük ki cé lul.

Az így született írásokról (a nemzetközi irodalom általában review essay-
nek nevezi a műfajt) 2008 tavaszán műhelyviták sorozatát tartottuk. Arra
jutottunk, hogy az 1956, vagy inkább 1962–63 utáni Magyarország semmi-
féle lényeges szerkezeti különbséget nem mutat a többi posztsztálini or -
szághoz képest – sőt inkább a hasonlóságok a szembeötlők. A közbeszédben
gyakorta emlegetett Kádár-rendszer tudományosan aligha meghatározható
fogalom. Amitől Kádár Magyarországa más volt, az részben a magyar társa-
dalom és a magyar politikai elit eltérő történelmi tapasztalataiból adódó
közérzet és helyzetérzékelés. Eltért továbbá gyakorlatok, intézkedések, dön-
tések olyan sorozatában, amelyet a posztsztálini struktúrák sajátosan magyar
üzemeltetésének nevezhetünk; kádári politikának, kádárizmusnak esetleg, de
rendszernek nem. Mindenesetre úgy döntöttünk, hogy a következő években
különféle mélységekbe hatoló mélyfúrásokkal ennek a politikának alakulásá-
val, jellemzőivel, hatásaival foglalkozunk.

Évkönyvünk a projekt útkeresését, illetve lehetséges útjait szemlélteti. Az
első részben két ország (a Szovjetunió és Románia) posztsztálini korszakáról
szóló áttekintés és két, a kádárizmusra jellemző fogalom alakulástörténete
található. A második rész első közelítésekből áll – látható a politika névadója,
ahogyan éppen külpolitikát csinál (1968-ban), de névtelen, sőt álnevek mögé
húzódó alkalmazottai is, ahogyan éppen a külső ellenséget igyekeznek sem-
legesíteni. Megjelenik a kádárizmus Magyarországa in floribus az emigránsok
félig (vagy tán egészen) külső szemével, és végfázisa (az 1988-as év) az átélő-
kével – de mindkettő évtizedek távlatából, emlékezetként.
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munkája is útkeresés, ám egyben eredmény. Egyetlen 1956-os „ügy” kora
Kádár-kori vizsgálatának felboncolása véleményünk szerint a megtorló, egy-
szersmind 1956-ot újrakonstruáló gépezet történeti vizsgálatán túlmutató
módszertani kísérlet. A történész a historia eredeti, ősi értelmében vett nyo-
mozó, vizsgáló szerepében újra lefolytat egy fél évszázaddal ezelőtt zajló
nyomozást, egészen a bírósági eljárás végéig – egyszerre nyomozza újra
magát az ügyet, és folytat nyomozást a nyomozók ügyében.

Az Évkönyv 2008-hoz ezúttal melléklet is tartozik, egy DVD-lemez.
Kóthy Judit és Topits Judit a magyar olaj és földgáz históriájáról szóló hatal-
mas dokumentumfilm-sorozatának ötödik része az 1956 utáni évekről szól.
A munka önértékén túl azt szerettük volna jelezni vele, hogy számunkra a
történeti megismerés és elemzés – benne a kádárizmushoz való közelítés –
műfaji és módszertani határai az akadémikus hagyományokon túl húzódnak.

Budapest, 2008 decemberében

A szerkesztők
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