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EGy SZüRKE EMINENCIÁS DILEMMÁI

eGy FOrrÁs a kÁDÁr-kOrsZak POLitikatörténetének eLeMZéséHeZ

a FOrrÁsróL

Katona István lentebb közölt, Kádár Jánosnak 1975-ben készített feljegyzése több 
szempontból is érdekes. Egyrészt betekintést enged azon folyamatba, amely során  
a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) főtitkára szelektálja azokat, akiket a 
Központi Bizottság (KB) tagjainak választanak az aktuális kongresszuson, más-
részt megismerhetjük Kádár János belső munkatársát, a Kádár-titkárság vezetőjét, 
katona istvánt és politikai gondolkodását . Ám ez nem lehet teljes anélkül, hogy ne 
ismertessem, miképpen került kádár közelébe .

A forrás szerzője ugyanis Kádár azon szürke eminenciása – Németh Miklós visz-
szaemlékezésében egyszerűen Raszputyinnak nevezte –, akit nemcsak a közvéle-
mény ismer kevéssé, hanem a szűken vett szakma is.1 személyes anyagait a Politi-
katörténeti Intézet Levéltára (PIL) őrzi. Katona 1997-ben adta át dokumentumait 
számukra. Az elsőre csekélynek tűnő 1,44 iratfolyóméter értékes kincseket tartogat 
a korszak kutatói számára .

Az anyagban megtalálhatók Kádár felszólalásai, interjúi és a főtitkár által készített 
egyéb források is, amelyeket Katona korrektúrázott, illetve széljegyzetekkel látott 
el. Egyes esetekben ezekből a betoldásokból kiderülhet, hogy a szürke eminenciás 
mennyire volt képes – ha egyáltalán képes volt – érdemben befolyásolni az ország 
első emberének gondolkodását.

Személyi fondjában olvashatjuk azokat az anyagokat is, amelyekből kiderül, mi -
lyen komoly befolyással bírt a magyar sajtó és kultúra életére. Ehelyütt csak abból  
a levélből idéznék, amelyet Pethő Tibor, a Magyar Nemzet főszerkesztője írt Katoná-
nak, továbbítva a kádár János számára szóló üzenetét, miután kiderült, hogy nyug-
állományba kell vonulnia és ezért elveszíti a lap vezetését .

„Kedves Pista! [...] Mint tudod, a Magyar Nemzetnél bizonyos változások várhatók 
és ezúton szeretném hálásan megköszönni Neked azt a sok, baráti, jóindulatú segít-

1 OPlAtkA andrás: Németh Miklós – Mert ez az ország érdeke. Rendszerváltozás a kormányfő sze-
mével . Budapest, Helikon, 2014 . 123 .
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séget, amelyet kinevezésemnél, majd azt követően egész munkám során nekem nyúj-
tottál . ezért is engedd meg, hogy mellékeljem kádár János elvtárshoz intézett leve-
lem másolatát .”2

Különös, hogy miközben Pethő ekkor „burkoltan” Katona segítségének tulajdoní-
totta kinevezését, később egy interjúban úgy emlékezett vissza, hogy azért lett 1973-
ban a Magyar Nemzet főszerkesztője, mert a pártvezetők arra a következtetésre jutot-
tak: a Hazafias Népfront lapját pártonkívülinek kell vezetnie.3 Sőt, támogatóként 
sem nevezte meg Katonát, miközben az 1956-os forradalom és szabadságharc után 
mindketten a Hétfői Hírek című hetilap munkatársaiként dolgoztak. Feltehetőleg 
Katona és közte olyan jó, személyes kapcsolatok szövődtek, amelyek kifejezetten 
jól jöttek, amikor Kádár Jánosnak azon kellett morfondíroznia, hogy kit nevezzenek 
ki a Magyar Nemzet főszerkesztőjének.

Jelenleg még nem készült önálló monográfia, amely az elmúlt (és véleményem 
szerint napjainkat is mélyrehatón befolyásoló) korszak kulcsfigurájának életét bemu-
tatja . ennek a megírásán dolgozom, kutatómunkámat azonban nehezít a Politika -
történeti intézet telephelye körül kialakult kálvária .

Az újonnan feltárt és most bemutatandó dokumentum közreadása reményeim sze-
rint a szakma számára is bizonyítja majd, hogy annak szerzője nemcsak a korszak 
meghatározó politikusa volt, hanem működése rányomta a bélyegét különösen az 
1970–1980-as évek Magyarországára; éppen ezért a Kádár-korszak történetének tel-
jes megismerése szempontjából megkerülhetetlen figura. Nem véletlen, ha az olvasó-
ban ezek után megfogalmazódik a kérdés, miért éppen Katona lett Kádár jobbkeze; 
mi fűzte össze a két embert? Hogyan alakult ki köztük bizalmi kapcsolat?

kelen Béla, aki 1962 és 1983 között az Esti Hírlap főszerkesztője volt, Pethő  
ti  borral szemben nem igazán kedvelte katona istvánt . Úgy ítélte meg, hogy magán-
életi összefüggések kapcsolták Kádárhoz. Katona felesége évtizedeken át ágyban 
fekvő beteg volt, ennek ellenére az asszonnyal maradt; ez nagyon szimpatikus volt 
kádárnak .4 A megbízható, erkölcsös ember képe vagy képmutatása győzte volna 
meg Kádárt? Talán, hiszen Kádár felesége is betegeskedett. Az egykori nagyhatalmú 
főtitkár utolsó beszédében meg is említette, hogy nemcsak ő, hanem a felesége is 
különféle egészségi problémákkal küzdött. Tamáska Mária Kádár szerint akkor 
kezdett betegeskedni, amikor ő 1951 és 1954 között börtönben volt, és párjának fizi-
kai munkát kellett végeznie egy budapesti pincében . kérdés, hogy az MsZMP veze-

2 Katona István anyaga. Pethő Tibor levele Katona Istvánnak, 1982. október 1. PIL 983. f. 19. ő. e 
122 .

3 Interjú Pethő Tiborral. Készítette Murányi Gábor 1989-ben. VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár, Oral History Archívum (a továbbiakban: VERITAS, OHA) 189/3. 707.

4 VERITAS, OHA 101/3. Pethő Gábor-interjú. 876. Készítette: Murányi Gábor 1987-ben.
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tője ennyire szentimentális ember lett volna? Érzelmi alapon választotta volna ki 
Katonát? Voltak ennél lényegesebb megfontolások is: a megbízhatóság és az utasítá-
sok kreatív teljesítése. Kérdés az is, mit tett Katona azért, hogy Kádár János felkérje, 
tegyen javaslatot az 1975-ben megválasztandó Központi Bizottsági (KB) tagokra. 
Ennek megértéshez érdemes kicsit megismernünk a forrás szerzőjét, különös tekin-
tettel az 1974-es esztendőre.

katOnÁróL

Kádár János beszédeinek, interjúinak egykori korrektora 1928. december 1-én szü-
letett. Újságírással foglalkozott. A Rákosi-rendszerben, mint a Magyar–Szovjet Tár-
saság kerületi titkára, majd sajtóelőadója dolgozott.5 Már ekkor is vonzódott a mé -
diához. Mint munkáslevelező tűnt fel a Szabad Nép számára írt cikkeivel . Bár még 
úgy fogalmazott: „Nem vagyok tollforgató ember de ismét megirom tapasztalataim, 
mert ugy érzem, közös ügyet szolgál .”6

Ebben az időszakban mégis olyan erényeket csillogtatott meg, amelyek alkalmas-
nak bizonyultak arra, hogy tollával szolgálja a kommunista rendszert . ennek köszön-
hetően dolgozott az Új Világ szerkesztőségében rovatvezetőként 1952 és 1956 között, 
később, a forradalom után a Hétfői Hírekben tevékenykedett . 1961 és 1974 között az 
MSZMP KB APO-n dolgozott, ahol folyamatosan emelkedett a ranglétrán, egészen 
1970-ig, amikor kinevezték osztályvezetővé.

1968-ban kezdődött el a személyes munkakapcsolata Kádár Jánossal; meglehető-
sen nagy hatást gyakorolhatott az MSZMP vezetőjére, mivel két évvel később a párt 
X . kongresszusán az MsZMP kB tagjává választották . 1974-ben, az általam bemu-
tatandó forrás keletkezése előtt egy évvel a Népszabadság főszerkesztője lett.7 egy 
olyan időszakban, amikor a szerkesztőséget éppen azok a viták osztották meg, mint 
a párt vezetését .

Ez az új feladat nem azt jelentette, hogy Katona elvesztette volna Kádár János 
kegyeit. Éppen ellenkezőleg, továbbra is a főtitkár mellett dolgozott, akit példaképé-
nek tekintett, és akitől tanulni akart. A párt és a napilap dolgozói is komoly dilem-
mával néztek szembe, hiszen az új gazdasági mechanizmus ugyan jelentős eredmé-
nyeket hozott a mezőgazdaság területén, ám az ipar jóval szerényebb mértékben 
fejlődött. Úgy látszott, hogy miközben az ideológia szerint a munkásságnak kellene 

5 Katona István anyaga. Katona István személyi adatlapja. PIL, 983. f., 1. ő. e., 1.
6 Katona István anyaga. PIL, 983. f. 2. ő. e. 16. A továbbiakban az idézeteket az eredeti helyesírás 

szerint közlöm .
7 Katona István anyaga. Katona István személyi adatlapja. PIL, 983. f., 1. ő. e., 3.
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vezetnie a folyamatokat, a földművelők a háztáji gazdaság, illetve a téeszekben léte-
sített melléküzemágak segítségével a szocialista ideológia determinizmusai ellenére 
jobb helyzetbe kerültek, mint a szocializmus papíron vezető osztálya.

katona, mint kádár János közvetlen munkatársa és az MsZMP kB agitációs és 
Propaganda Osztály (APO) vezetője, természetesen Kádár János és a párt „szócsö-
vének” tekintette a lapot, ám maga sem maradhatott ki azokból az ügyekből, ame-
lyek aktívan érintették a lap életét. Sőt, éppen azért érkezett a szerkesztőségbe, hogy 
megakadályozza az új gazdasági mechanizmus elfojtása miatt kialakult problémák 
további elmélyülését és ennek hatásait a lapban megjelenő tartalmakra.

Ehhez a felfogáshoz hűen írt levelet immár főszerkesztői minőségben Biszku 
Bé  lának 1974. március 22-én. Arra figyelt fel, hogy a lapban egyre-másra jelentek 
meg az olyan magánhirdetések, amelyek ingatlanokat adtak volna bérbe szakszer-
vezeteknek, vállalatoknak üdülési célokra, például a Balaton-parton. Ebben az idő-
szakban kezdett kiteljesedni a nyári belföldi turizmus. Néhány ilyen jellegű apró-
hirdetést mellékelt a leveléhez, s azt javasolta Biszkunak, hogy alkotni kellene 
valamilyen törvényt, amely megakadályozza a „maszek szállodatulajdonosok réte-
gének kialakulását” .

a címzett még aznap visszaírt katonának, és arról tájékoztatta, hogy már más 
forrásból értesült a dologról, de az más ügyekkel is összefügg, s azt már el is küldte 
az MsZMP kB adminisztratív Bizottságának, amely a Gazdasági Politikai Osztály-
lyal egyetértésben foglal állást.8 Ebből is jól látható, hogy nemcsak az újságírói és 
főszerkesztői kérdések vagy az MSZMP KB APO ügyei foglalkoztatták, hanem  
a gazdasági átalakítás problémái, s mindezek összeegyeztetése a szocialista állam 
építésével. Ezek a kérdések ekkor az élete szerves részét képezték. Valószínűleg ha -
sonló kétségek kínozták, mint kádár Jánost .

a Népszabadság belső viszonyairól, a meglévő személyi ellentétekről a külső 
szemlélő kevés információval rendelkezhetett. A lap 1974. április 17-én tartott szer-
kesztőségi ülése megállapította: az MSZMP KB ülések interpretálása megfelelő 
volt a sajtótermékben. „Pártszerűen” dolgoznak. „Megfelel a Kádár elvtárstól kapott 
instrukcióknak .”9 Van helye vitának a szerkesztőségen belül, de „a lapban csak egy -
séges nézet lehet” .10 Katona főszerkesztői működési elve a „demokratikus centraliz-
mus” maradt. Ám ez nem csak az őáltala javasolt rendezőelv volt, hiszen a Szovjet-
unió segítségével 1956 forró őszén hatalomra jutatott Kádár János is ragaszkodott 
ehhez az alapvető kommunista megoldáshoz. A viták párton belül – ebben az esetben 

8 Katona István anyaga. Biszku Béla levele, 1974. március 22. PIL, 983. f., 3. ő. e., 3.
9 katona istván anyaga . a Népszabadság szerkesztőségi ülése, 1974. április 17. PIL, 983. f., 3. 

ő. e., 1.
10 Uo .
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pedig a szerkesztőségben – tartásában nem csodálkozhatunk, Katona csak követte  
a Kádár-korszak szellemiségét. A szerkesztőségi ülésen az is megállapításra került, 
hogy ennek ellenére is „sok a vitatott kérdés, de kevés a megvitatott kérdés” .  
s mindez személyeskedésekhez vezetett .

A viták elfojtása természetesen a hibás elvnek, a demokratikus centralizmusnak 
volt köszönhető. Minek vitázni olyasmiről, amelyet a vezetőség már eldöntött? Minek 
mondjam el akkor a véleményemet, ha az kisebbségben marad, s éppen ezért semmit 
sem számít? Ezek a belső és teljesen érthető emberi tépelődésekkel, kilátástalansá-
gokkal karikírozott sorsok és az eldurvuló hangnemű viták sok esetben nem a rend-
szer dinamikáját erősítették, hanem éppen a bebetonozását segítették elő. A valós 
szerkesztőségi vitákon kialakított konszenzusos megoldások alkalmazása helyett ez 
vezetett a kinyilatkoztatásokkal operáló irányításhoz a Népszabadságnál . ez a mód-
szer jellemezte a magyar társadalom politikai életét is . emellett a kádár-korszak-
nak mégis jellemző mementója, hogy úgy kellett tenni, mintha lehetőség lenne min-
dent megírni és mindenről vitatkozni. Katona főszerkesztősége alatt is meg kellett 
teremteni ezt a „mintha légkört”. Az 1974. április 17-i szerkesztőségi ülésen kulcs-
kérdés volt, hogy milyen legyen ez a „vita”. Hogyan lehet úgy vitatkozni, hogy nem 
lehet vitatkozni?

Ma már talán jót mosolygunk ezen a képzavaron, de akkor ez a jelenség nemcsak 
a szerkesztőség, hanem az egész magyar társadalom, különösen az értelmiség min-
dennapi életéhez hozzátartozott. Ráadásul a feljegyzés szerint a vitától való vissza-
húzódás legalább olyan rossz, mintha nem vitatkoznának semmiről.11

A Kádár-korszak megteremtette illúzió foglyaivá váltak azok is, akik a rendszer 
működtetői voltak. Legyenek szerepcserék – rögzíti a dokumentum –, akik eddig 
dicsértek, azok most bíráljanak, és fordítva. Mindenki szenvedjen a rendszer alkotta 
paradoxonoktól, és senki se érezze rosszul magát, ráadásul mindezt egyszerre . Ám  
a szintén korszakos szerkesztőségi dilemmát a kézzel írt feljegyzés hatos és hetes 
pontjaiban találhatjuk meg. „Nem arról van szó, hogy nem lehet kényes ügyekről 
beszélni. [...] Mindenről lehet írni, attól függ hogyan, most konstruktív megközelítés 
kell .”12 „Eközben nem hagynak kétséget afelől sem, hogy a Népszabadságot érik 
»reakcionális inspirációk« le kell számolni velük, csak egycsatornás kommunikáció 
lehet .”13

az nyilvánvaló volt, hogy semmilyen politikailag tisztázatlan kérdést nem lehetett 
a lapban publikálni . szó sem lehetett arról, hogy ezek a politikai, illetve személyi 

11 Uo .
12 Uo .
13 Uo . 2 .
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viták a nagyközönség számára is hozzáférhetők legyenek. Az ülésen – mint bemutat-
tam – felvetették azt is, hogy a lapot érték bizonyos „szekcionális inspirációk”, ame-
lyekkel le kell számolni .

Mire gondolhatott katona istván, amikor a Népszabadságon belüli szekcionális 
inspirációkról beszélt? Nyilván arra, hogy a MSZMP KB-ben és a politikai vezetés-
ben, mondjuk a gazdasági kérdésekben meglévő vitákat nem lehet artikulálni a lap-
ban . Joggal állíthatjuk, hogy a Népszabadság feladata nem az volt, hogy munkatársai 
saját közösségük vagy más párttársaik véleményét ütköztessék az újságban. A végső 
döntésekről kellett írniuk, s amellett lehetett, sőt kellett érvelniük. A Népszabadság 
feladata a többségi döntés helyességét vitatók meggyőzése volt.

Katona nem úgy tekintett a szerkesztőségre, mint egy olyan csapatra, amelyet 
egyben kellene tartania. Mindez lemérhető azon keresztül is, ahogy a munkatársak 
sokszor már évek óta húzódó ügyeit kezelni igyekezett. Az új főszerkesztő nem 
akarta mindenáron megtartani azokat az újságírókat, akik problémásnak tűntek vagy 
nem akartak beállni abba a sorba, amelyet az MSZMP főtitkára diktált. Ebből  
a szempontból kell két ügyet is citálnom, hogy láthassuk, mit is gondolt a személyi 
ügyekről vezetőként annak a forrásnak a szerzője, aki más szempontból, más listára 
javasolt személyeket kádár János számára . ez azért is lényeges, mert a Népszabad-
ság gondokkal küzdő munkatársai éppen az „új seprűtől” várták belső vitáik meg -
oldását .

kalmár György,14 a lap főmunkatársa hamar írógépet ragadott, és Katonára zúdí-
totta mindazt, amit öt év mellékletszerkesztői munkája során tapasztalt.15 kalmár 
az eLte Btk angol–magyar szakján végzett, ezért nem csodálkozhatunk azon, 
hogy nem tekintette karrierje csúcsának a Népszabadságban betöltött pozícióját . 
Különösen azért nem, mert időközben több könyve és tudományos tanulmánya is 
megjelent a harmadik világról. Abban a hitben volt, hogy Katonához fordulhat ügye 
megoldásának reményében. A lap külföldi tudósítója szeretett volna lenni. Kalmár 
azonban nem vette figyelembe, hogy az általa választott pozíció, s általában annak 
eldöntése, hogy ki mire alkalmas, nem egy jól megírt levélen vagy a főszerkesztőn 
múlt csupán.

kalmárt a párt jelölte ki a Népszabadság mellékletéhez . annak szerkesztésére 
találták alkalmasnak. Egy külföldi kiküldetés jóváhagyásához kellett volna politikai 
akarat is, nem pusztán az egyéni elhatározás. Feltehetőleg az előbbi még hiány-
zott, amikor meghívták a Dar es-salaam-i egyetemre tanítani .16 kétéves munkát 

14 Kalmár György (1926–2002), közgazdász, újságíró.
15 Katona István anyaga. Kalmár György levele, 1974. december. PIL, 983. f., 3. ő. e., 6.
16 Uo . 11–13 .
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ajánlottak neki Tanzániában, egy általa preferált ország prosperáló városának felső-
oktatási intézményében . Levelében azt írta katonának, hogy amennyiben nem való-
sul meg az általa vágyott ázsiai kiküldetés, és a Népszabadság nem bízza meg kül-
földi tudósítói állással, akkor el szeretné vállalni a tanzániai egyetemi munkát. Két 
év fizetés nélküli szabadságot kért, s kapott Katona Istvántól.

rényi Péter17 leveléből némi képet kaphatunk az új főszerkesztő gondolkodás-
módjáról . szerinte katona azért döntött kalmár elengedése mellett, ahelyett, hogy 
inkább külföldi tudósítónak nevezte volna ki, mert azt gondolta, Kalmár kétszínű 
játékot űzött.18 Katona azt feltételezte, hogy a Népszabadságban folytatott munká-
jával elégedetlen kalmár maga kereste meg a tanzániai egyetemet . rényi azt is 
nehezményezte, hogy katona nem kérte ki senkinek a véleményét a kérdésben,  
s ezért nem ismerte a szerkesztőség véleményét a Kalmár-ügyben. Jogában állt az 
egyedüli döntés, csak éppen ez nem volt szokás . rényi célja a Népszabadság elége-
detlen dolgozóinak a megtartása volt . Olyan helyzetet szeretett volna elérni a sajtó -
orgánumnál, hogy senkinek se kelljen elmennie, mindenki számára megfelelő fel-
adatot kapjon. Ezzel szemben Katona Kádár iránt érzett feltétlen hűséget, a kapott 
utasításokat maximálisan teljesítő embereket akart maga körül látni. Vezetési elveik-
ben találhatjuk meg tehát a vita alapját. Rényi nemcsak ezért kifogásolta Katona 
döntését a Kalmár-ügyben, hanem azért is, mert úgy tűnt, Katona a saját maga által 
megfogalmazott elvekkel ment szembe.

Rényi a taggyűlésen elhangzott állításait olvasta az új főszerkesztő fejére. „Lever-
ten és megdöbbenten olvastam Kalmárnak küldött válaszodat. A taggyűlésen bírál-
tad a »távirányítást«, céloztál egy-egy cikkre tett írásbeli megjegyzésekre. De meg 
kell mondanom: ilyen »távirányítás« még nem volt nálunk. Kalmár 17 éve dolgozik 
nálunk, komoly ígéreteket tettünk neki új tudóstói megbízatásra, amelyről Te is 
tudsz .”19 Ám a két év fizetés nélküli szabadsággal az ügy simán elintézést nyert, 
Kalmár még csak érdemi választ sem kapott. „Ez olyan eljárás – folytatta Rényi –, 
amely aligha fogja azoknak a jobb, elvtársibb, emberségesebb módszereknek az 
elterjedését a szerkesztőségben elősegíteni, amelyekről beszéltél és amelyekre nagy 
szükség lenne. Ellenkezőleg, ez súlyosan árt a légkörnek, azt az érzést kelti sokak-
ban, bennem is, hogy innen »csak úgy«” elengedik az embereket, nem becsülik őket. 
emellett azt sem értem, hogy miért nem tartottad szükségesnek, hogy legalábbis  
a helyettesekkel, vagy a szerkesztőbizottsággal szót váltsál egy ilyen ügyben; s mint 

17 Rényi Péter (1920–2002), író, újságíró.
18 Katona István anyaga. Rényi Péter levele, é. n. PIL, 983. f., 3. ő. e., 15.
19 Uo . 10 .
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Kalmár közvetlen főnökével velem is. Nagyon kérlek, gondold át az ügyet még egy-
szer s főként beszélj Kalmárral, aki teljesen össze van törve.”20

Katona ráadásul ezzel a Kalmár-üggyel alaposan „beletenyerelt” a szerkesztőség 
amúgy sem túl derűs mindennapjaiba. Rényi későbbi leveléből az is kiderül: éppen 
az új főszerkesztő érkezésétől várták a személyi kérdések megoldását, a napilap 
belső életének rendezését. „Az, hogy Kalmárt foglalkoztatja a gondolat: elmegy két 
évre Tanzániába, (amiből több is lehet), összefügg a szerkesztőség belső állapotával 
– írta –, összefügg a hosszú interregnummal, a bizonytalansággal. Ezért, jól tudom, 
nem Neked kell szemrehányást tenni, Te is szenvedsz ezektől az állapotoktól. De ha 
vannak emberek, mint kalmár is, akik emiatt keresik a helyüket – s közben tisztes-
ségesen és becsületesen dolgoznak – akkor miért nem abból a perspektívából indu-
lunk ki, hogy megváltoztatjuk ezeket az állapotokat, rendezzük őket – és ehhez szük-
ség van Kalmárra is?”21

Rényi úgy látta, éppen ellentétes a célokkal, a távozni szándékozók megnyugtatá-
sával, meggyőzésével, ha Kalmárt csak úgy elengedik. Ez azt jelenti, hogy akinek 
nem tetszik a jelenlegi helyzet, az simán elmehet, jobb úgysem lesz. Úgy érezte, 
katona éppen azért érkezett, hogy a helyzet megoldódjon és a tehetségesebb embe-
rek ott maradjanak a lapnál. Kétségei ellenére Kalmár 1976-ig a lap szerkesztője 
maradt. Ebben az esetben talán kevésbé érdekes az ő szerepe, sokkal fontosabb a lap 
két vezetője között keletkezett feszültség elemzése.

Katona Kádár embere volt, Rényit pedig elsősorban Aczél György patronálta. 
Utóbbi munkásságát a Népszabadság nekrológjában méltatták . egykori lapja szerint 
olyan újságíró volt, aki folyamatosan tágítani szerette volna a lap publikációs lehető-
ségeit, miközben – a realitást is figyelembe véve – igazodott Kádárhoz.22

Ebben az esetben a feszültségeket okozó Kádár és Aczél kettőse mögött egy másik 
probléma is felsejlik, amelyet érdemes idézni az „örökös főszerkesztő-helyettes” 
egykori orgánumának visszaemlékezéséből: „Rényi ma már furcsának tetsző szere-
pet vállalt magára. Valaha feudális viszonyok között, eléggé megszokott volt ez  
a figura: a szürke eminenciás. Az egy párt hierarchiájában ez ugyancsak természe-
tessé vált . Bármiképp alakult is: a Népszabadság tényleges szerkesztője volt, de min-
dig valamely igazi káder felügyelete alatt, akit többnyire messze meghaladt szellemi 
potenciáljával. Végtére is illett ez a rang, az örökös első főszerkesztő-helyettesé,  
a szerephez, amelyet a pártlapban vállalt .”23

20 Uo .
21 Uo . 16 .
22 rényi Péter halálára . népszabadság Online archívum . http://nol .hu/archivum/archiv-81822-65453 

(2020. november 20.)
23 Uo .
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Ebben az olvasatban Kádár elsősorban kádereket akart látni a párt napilapja élén, 
miközben helyetteseik tehetséges emberek voltak . azt gondolom, ez katona szem-
pontjából nem igaz, ugyanis ő a tehetségesebb káderek közé tartozott, csakhogy nem 
túl rugalmasan értelmezte a Kádár-korszak ideológiáját.

nemcsak a kalmár-ügy volt ekkoriban a Népszabadság életében, a Földes-ügyet 
is érdemes elemezni . 1974 . szeptember 27-én Földes istván24 főszerkesztő-helyettes 
egy tizennégy oldalas levelet írt az új főszerkesztőnek. Már 1973-ban beadta a fel-
mondását és áthelyezési kérelmét, ám akkor ezt nem fogadták el. Földes nehéz hely-
zetben volt, mivel a lap gazdasággal foglalkozó cikkeit írta és szerkesztette. Külö -
nösen Várnai Ferenccel25 és szamosi károllyal26 voltak nézeteltérései, nem fogadta el 
a döntéseiket, s ennek köszönhetően személyeskedő viták is kialakultak a szerkesz-
tőségben.27

A viták fő magja mégis elsősorban az új gazdasági modell körül rajzolódott ki. 
különösen az ipart és a munkásságot támogató munkatársak élték meg nehezen, 
hogy a változások nyertesei a mezőgazdaságból, a parasztság soraiból kerültek ki. 
Földes állította, hogy az ezekkel a témákkal foglalkozó újságírók is nehéz helyzetbe 
kerültek. Persze nem sejthette, hogy Katonának épp az volt a feladata, hogy ezt  
a helyzetet kezelje. Szamosi Károly az ortodox baloldal képviselője volt. Szamosi 
gondolkodásával analóg volt Biszku Béla, Gáspár sándor, németh károly politi-
kája, miközben Földes István az új gazdasági mechanizmus támogatóinak sorába 
tartozott .

„Nem szűnt meg Szamosi elvtársnak és környezetének bizalmatlansága a me -
zőgazdaság és annak vezetői iránt” – panaszkodott Földes. „Ismételt nyomozásai, 
megjegyzései bizonytalanná tették a mezőgazdasággal foglalkozó munkatársakat. 
Nőtt az embargós témák köre, a Bábolnai Állami Gazdaság termelési problémáitól  
a munkás paraszt szövetségig. [...] A termelőszövetkezetek gazdálkodásának ellen-
őrzése körüli vita és a melléküzemágakból származó jövedelmekkel szembeni álta-
lános bizalmatlanság szítása után márciusban már tulajdonképpen a szövetkezeti 
gazdálkodás és a szövetkezeti tulajdonforma került megkérdőjelezésre. [...] Belső 
vitáink másik vonulata tulajdonképpen ismét a párt szövetségi politikájával, annak 
értelmezésével függött össze. Többször is szót emeltem »a párt munkáspolitikája«, 
terminológia és a munkásosztály jelentőségének, vezető szerepének szövetségesein-

24 Földes István (1920), újságíró. A rendszerváltozásig a Népszabadság rovatvezetője, majd főszer-
kesztő-helyettese.

25 Várnai Ferenc (1928–2007), újságíró, kommunista ifjúsági politikus és vezető, a Népszabadság 
külpolitikai rovatvezetője.

26 Szamosi Károly (1922), újságíró, a Népszabadság főszerkesztő-helyettese
27 Katona István anyaga. Földes István levele. PIL, 983. f., 3. ő. e., 36–49.
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ket, mindenekelőtt a parasztságot, de az értelmiséget is sértő, háttérbe szorító értel-
mezése ellen .”28

Földes állításai szerint a félreérthető megfogalmazásokat kigyomlálta a belpoliti-
kai rovatból, ezért személyéről a háta mögött folyt a suskus. „[...] Miszerint én nem 
értek egyet a párt politikájával, illetve »munkáspolitikájával«”.29 Mindezek éppen 
más rovatok elemzéseinek publikálása során a termelőszövetkezetekkel foglalkozó 
témáktól fordították el a gazdasági rovat munkatársait. Nem mertek jogos bírálatokat 
megfogalmazni.

ezenkívül azt is állította Földes, hogy szamosi elvtárs „szovjetellenes elemeket 
szimatol a szerkesztőségben. Olyan megjegyzéseket tesz, mintha a gazdaságpolitikai 
rovat és annak munkatársai lebecsülnék a Szovjetunióval való kapcsolatok fontossá-
gát .”30 Azzal vádolta őket, hogy a mezőgazdaság nyugati gépekre épülő korszerűsí-
tését propagálják a szovjet technikával szemben .

Földes főszerkesztő-helyettes leveléből kiderül, hogy nem fogadta el Szamosi 
főszerkesztő-helyettes eljárásait. Különösen azt nehezményezte, hogy a gazdasági 
rovat munkatársait mellőzve másokkal írat gazdasági tartalmú cikkeket, „nyomoz-
tat” ügyekben. Egyes gazdasági cikkeket nem engedett megjelenni. A kettőjük kö -
zötti vitákat mások is kihasználták . Példaként említette meg Várnai elvtársat .

„A vasárnapi lap külpolitikai összefoglalójában le kívánt közöltetni egy, a Gro -
miko–Ford pénteki találkozójáról készült, de a szombati lap első oldalán megjelenttel 
lényegében azonos fényképet. S mert ezzel nem értettem egyet, felháborodottan 
bizonygatta e kétségtelen újraközlés politikai fontosságát, hivatkozva arra is, hogy 
ezért rendeltette meg a képet Londonból .”31 Úgy állította be, mintha Földes a magyar 
párt- és kormányküldöttség moszkvai látogatása elé akadályt szeretett volna gör -
díteni .

„A megbízhatóság kérdése más oldalról is felvetődik. A Központi Bizottság tit -
kársága annak idején főszerkesztő-helyettesnek nevezett ki” – panaszkodott to -
vább. „Nem harmadik helyettesnek, ilyen funkció nincsen. Ezt azért hangsúlyozom, 
mert nem most, hanem évekkel ezelőtt, amikor még csak rovatvezető voltam – s ezt 
Rényi elvtárs is tudja –, közöltem akkori főszerkesztőnkkel, Komócsin elvtárssal, 
hogy én Szamosi elvtársnak nem vagyok a beosztottja, az ő vezetése alatt nem 
vagyok hajlandó dolgozni. [...] Így alakult ki az a gyakorlat, hogy a főszerkesztő és 

28 Uo . 38–39 .
29 Uo . 39 .
30 Uo . 40 .
31 Uo . 42 .
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első helyettese /ilyen funkció ugyanis van/ távollétében a lapmunkát az ügyeletes 
szerkesztő, tehát Szamosi elvtárs vagy én vezetem.”32

Ám rényi és katona távollétében egy alkalommal szamosi lett megnevezve veze-
tőnek, ettől Földes kikészült. Úgy értékelte, hogy Szamosi módszerei félelmet kel-
tettek a munkatársakban is .

katona nem küldte el Földest, sem szamosit, sem rényit . kádárt képviselve egyen-
súlyozott az Aczél, Biszku vagy az 1968-as változásokat támogató MSZMP-s politi-
kusok véleményét osztó főszerkesztő-helyettesek között. Nagyjából úgy, ahogy azt 
kádár is tette az MsZMP kB tagjaival .

Végkövetkeztetés: katona nemcsak egy szimpla szürke eminenciás volt, hanem 
megtestesítette mindazt, amilyennek – Kádár elképzelései szerint – egy hozzá feltét-
lenül hűséges embernek lennie kellett: utasítások nélkül is mindig, minden helyzet-
ben azt tette, amit ő maga is helyesnek ítélt volna.

Az 1974-es esztendőben valószínűleg – erre forrás nem áll rendelkezésre –  
Ka  tona annyira a főtitkár politikai elgondolása szerint végezte a rábízott munkát, 
hogy 1975-ben természetes módon kérte föl Kádár arra, tegye meg javaslatait az 
MsZMP kB tagjaival kapcsolatban . a kézzel írott vázlat, amely itt közlésre kerül, 
lehetséges, hogy írásbeli válasz nélkül maradt, pusztán szóbeli megbeszélés tár-
gyát képezte. Ám úgy tűnik, hogy Kádár végül az MSZMP XI. Kongresszusán több, 
a forrásban található javaslatot is elfogadott. Ezek a további lábjegyzetekben rögzítve 
olvashatók . igy talán némi képet kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy a szürke emi-
nenciás mennyire hatott vezetőjére.

katOna istVÁn tOLLaL Írt JeGyZete kÁDÁr JÁnOsHOZ .  
1975 . JanUÁr 27 .33

„köszönöm a bizalmát, hogy igényli a javaslataimat a kongresszusi kádermunka 
előkészítéséhez. Mielőtt névszerinti javaslatokat tennék, engedelmével elmondanám 
néhány általános észrevételemet a KB. mostani összetételéről. Mindenekelőtt szeret-
nék néhány megjegyzést fűzni az általam ugyan nem ismert, de nyilván kidolgo-
zandó elvekhez, amelyek alapján majd a végleges javaslatok megtörténnek .

32 Uo . 45 .
33 Katona István anyaga. PIL 983.f.30 ő. e. 3–8 fólió. – A forráselemzéshez használt kötetek: Magyar 

Országos Levéltár Segédletei I/3. Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei 
III. kötet 1971–1980. összeállította németh Jánosné . Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1999 . 
(a továbbiakban: németh, 1999). – Magyar Országos Levéltár Segédletei I/4. Az MSZMP központi 
vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei IV. kötet 1981–1989 . összeállította németh Jánosné . 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2001 .
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1. A KB mostani 105 tagú34 összetételében mindössze 7 ipari üzem, 1 állami 
gaz  daság, 1 termelőszövetkezet van képviselve. Ezt kevésnek tartom. Gondolva álta-
 lá nos politikai törekvésünkre a kiemelt 50 nagyüzemre, továbbá, arra, hogy sok 
nagyüzem most első ízben közvetlenül is delegálhat küldöttet a kongresszusra,  
– a közvetlen termelés, elsősorban a szocialista nagyüzemek területéről bővíteni kel-
lene a KB. tagok körét. Érzésem szerint a mostani összetételből hiányoznak olyan 
nagyüzemek, mint a Lenin Kohászati Művek, a Borsodi Vegyikombinát, a Pécsi 
szénbányák, az egyesült izzó és hasonlók . a bábolnai ÁG . mellett el tudnám kép-
zelni a bajai ÁG képviseletét is, ahol tudomásom szerint kifejezetten szovjet techno-
lógia alkalmazásával érnek el eredményeket . Még egy tsz . képviselet is lehetne .

2 . Jelenleg a kormány tagjainak többsége egyben a kB-nek is tagja . Így a minisz-
terelnök, az összes miniszterelnök-helyettes, 17 miniszter közül 11. Ennek előnye és 
hátránya is van .35 tudom, hogy azon miniszter elvtársak között is, akik jelenleg 
nem tagjai a kB-nek, sokan vannak, akiket érdemes volna megválasztásra aján-
lani . Mégis azt javaslom, hogy a kB, illetve a kormány esedékes összeállításánál az 
említett körülmények is legyenek mérlegelve . Úgy tudom, hogy a kB-nek van egy 
határozata, hogy mely tárcák felett tart szükségesnek közvetlen pártfelügyeletet. Azt 
hiszem mindössze 4–5 felett. Ha jól emlékszem ezek: a HM, a BM, Külügy, az igaz-
ságügy, és akkoriban még a művelődésügy. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezek  
a tárcák kapjanak feltétlen képviseletet a KB.-ben s mellettük mindig egy-két, vagy 
néhány olyan tárca, amely az adott időszakban valami oknál fogva kiemelten fon-
tos a párt számára . Például most az energia és nyersanyag problémák miatt a nehéz-
ipari és külkereskedelmi, a beruházások miatt az építőipari, a népesedési problémák 
miatt az egészségügyi tárca .36

3. Nézetem szerint a párt lenini normáinak, testületi vezetésének szigorú betartása 
mellett és annak érdekében, növelni lehetne és kellene a párt középszintű választott 
testületeinek képviseletét a kB-ban, ami által megváltozna a kB . összetételének 
mostani, erősen az állami, hivatali intézményi területek javára szóló jellege. Emiatt 
a KB. központi apparátusából most nem tartanék szükségesnek újabb képviseletet, 
kivéve a külügyi vonalat, ahol az ismert és rendezésre váró káderproblémák vannak . 
Így a KB. apparátus osztályvezetőinek fele lenne egyben a KB-nek is tagja. Több 
képviselet lehetne viszont a megyékből, jelenleg 19 közül 6 van képviselve, és még 
inkább a budapesti, sokszor megyényi, vagy annál is nagyobb kerületekből, első -
sorban hagyományos munkáskerületekből. Most 22 közül mindössze kettőnek van 

34 125 tagú testületet választottak meg végül 1975. március 22-én.
35 „Előnye és hátránya is van” – tipikus Kádár-szóhasználat. 
36 A stratégiai minisztériumok mindig is az MSZMP KB felügyelete alá tartoztak.
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képviselete, a politikailag nem is legfontosabb VII. kerületnek és óbudának, miköz-
ben nincsenek képviselve olyan nagy munkáskerületek, mint például a Viii . kerület, 
ferencváros, kőbánya, angyalföld [sic!], hogy csak ezeket említsem. Egyébként mind-
egyik kerület mostani elsőtitkárát is el tudnám képzelni a KB. tagjaként.

4 . a jelenlegi kB .-ben 14 tényleges nyugdíjas elvtársunk van . ez a szám az ötéves 
ciklusban sajnos tovább növekedhet . tudom és vallom, hogy a politikai közéleti sze-
replés nem nyugdíj-korhatár kérdése .37 Mégis megvizsgálandónak tartom, helyes-e, 
hogy ilyen magas a tényleges nyugdíjban lévők száma a KB-ben. Nagy tapintattal és 
szeretettel kezelve ügyüket, olyan területen kellene kifejezni a személyük iránti és 
érdemeik szerinti megbecsülést, amely nem kíván olyan közvetlen és aktív közéleti 
tevékenységet, mint a KB, de mégis fontos. Úgy vélem, azonban továbbra is a KB-
ben a helyük azon elvtársaknak, akik személyükben szinte megtestesítik a párt egész 
útját, sok évtizedes, munkáját.38

5. Mindezek után felvetődik, hogy a KB. összetételében végülis milyen rendező 
elvek érvényesüljenek? Nem említve azt a magától értetődő természetes igényt, hogy 
mindenekelőtt és alapvetően politikai elveknek kell érvényesülniük, szerintem a sze-
mélyi kiválasztás elvének és a testületi képviseleti elvnek egymással megfelelő 
összhangban kell érvényesülnie . Most ugyanis benyomásom szerint a személyi kivá-
lasztás kapta a nagyobb hangsúlyt. Valószínűleg ez az oka, hogy – mint érzékeltetni 
próbáltam – a párt számára nagyon sok fontos üzem, szervezet, intézmény nincs 
képviselve a KB-ben, miközben kevésbé fontosak igen.

6. Végül a legfőbb mérlegelést igénylő kérdés, hogy mi legyen azokkal az elvtár-
sakkal, akik valamilyen okból méltatlanná válnak a kB . tagságra, vagy egyéb okból 
nem kívánatos ajánlani újbóli megválasztásukat. Úgy vélem, hogy nem megbélye-
gezve őket, tovább növelve a már amúgyis reájuk nehezedő erkölcsi terheket, kellene 
levonni a személyi konzekvenciákat . nem tudom kihagyáskor szokás-e a kihagyan-
dóval beszélni, ha igen, akkor ennek során kellene sort keríteni a probléma tisztázá-
sára .39

37 Kádár János 1912-ben született, 1975-ben már bőven nyugdíjba mehetett volna. Politikai megfon-
tolásból 1972-ben felajánlotta ezt. Az MSZMP vezető testületeiben egyre komolyabban érződött  
a hatvanéves korosztály hátránya: nem bizonyultak fogékonynak a változásokra. Katona ugyan 
érezte ezt, de így akaratlanul a közvetlen jótevőjét, Kádár Jánost is a kora miatt kritizálta, ezért kel-
lett finoman fogalmaznia.

38 Fiatalítani kellett, és ez részben megtörtént 1975-ben .
39 Ez a legérdekesebb rész, mivel Katona, mint Kádár munkatársa, bőven kapott információt az elv-

társak visszaéléseiről. A Katona-anyagban találhatunk Kádárnak címzett névtelen feljelentő leve-
leket. „Nagyon szeretném, ha levelem figyelmesen elolvasnák, annak ellenére, hogy nevemet nem 
írtam alá. Higgyék el, teljes jószándék és aggodalom vezérel. Mivel »házon belül«, tehát apparátus-
ban dolgozom, értesüléseim helytállóak, –de nem szeretném a nyakam kitörni . elöljáróban ennyit . 
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7. Tudom, ahhoz, hogy a KB mostani jellegében észrevehető változás történjék, 
mintegy 1/3-át kb . 20–30 tagját cserélni kellene . ez megint politikai mérlegelés tár-
gya, hogy helyes-e . Mindenesetre jó lenne legalábbis kezdeti lépéseket tenni . Hang-
súlyozni szeretném, hogy jellegétől függetlenül, mint munkatestületet, a mostani  
a KB-ét [sic!] is jónak tartom, a ciklusban betöltötte rendeltetését, de ez más kérdés.

8 . sajnos nem ismerem alaposan a párt káderhelyzetét és kádereit ahhoz, hogy 
ezek után a fentieknek megfelelően tegyem meg konkrét személyi javaslataimat. 
Mindenesetre erre törekszem, de tudom, hogy az említettek miatt javaslataim nagyon 
hiányosak, s feltételezem, hogy nem egy esetben talán hibásak is. Viszont fentiek 
kifejtése után nem szükséges javaslataimat személy szerint minden esetben külön 
indokolnom .

elvtársi üdvözlettel:
katona istván

1) Nem tartom célszerűnek újbóli megválasztását a KB-ba:40

ajtai Miklós nyugdíjas41

Bálint József KSH elnöke42

Bognár Géza tÁki igazgatója43

Bugár Jánosné nyugdíjas44

Csáki István nyugdíjas45

Dimény imre FM miniszter46

A továbbiakban kissé hosszabban kéne meditálni az IRÁNyELVEKnek [sic!] azon a részén mely 
a jelentkező kispolgáriságot taglalja. Erről a megelőző kongresszusi előkészületeknél sokkal vasko-
sabban került szó. Nem hiszem, hogy visszafejlődött volna, – sőt inkább mintha tudomásul vennék. 
Mire magyarázható kérem másként az, hogy valaki, aki vezető és Csopakon villát építtet, akkora 
fürdőszobája van, hogy rollerezni lehet benne. Sőt! Japánból még különleges szerkentyűt is impor-
táltatott, melyet sajnos körülírni nehéz a funkciójával egyetemben. /Penis [sic!] állító szerkezet./ 
Megtekinthető Szurdi elvtárs csopaki villájában!” Szurdi Istvánt már 1975-ben sem tartotta alkal-
masnak katona az MsZMP kB tagságra . Ám csak 1980-ban váltották le, lehet, hogy ez a névtelen 
levél volt az utolsó csepp a pohárban. (Forrás: Katona István anyaga. Névtelen feljelentő levél, 
1980. február 12. PIL, 983.f.22. ő. e.)

40 Katona nem minden személyi javaslatát fogadta el Kádár, az adott neveknél lábjegyzetben közlöm 
a visszakereshető információkat. Részletesen összegzem majd a tanulmány végén.

41 Végül 1982-ig az MsZMP kB tagja maradt .
42 1980-ig maradt az MsZMP kB tagja .
43 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
44 1980-ig maradt az MsZMP kB tagja .
45 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
46 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
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Fodor Gyula nyugdíjas47

Garai Gábor költő48

Hart Jánosné III. ker. PB elsőtitkár49

Jedlicska Gyula PF .50 munkatárs51

keres emil irodalmi színpad igazgatója52

németh Ferenc OkisZ53 elnökhelyettes54

Pataki László Borsodi iparcikk kereskedelmi igazgatója55

Péter János Országgyűlés alelnöke56

révész Ferenc szabó ervin könyvtár igazgatója57

révész Géza nyugdíjas58

Tapolcai Jenő nyugdíjas59

Veres József nyugdíjas60

szurdi istván belkereskedelmi miniszter61

Szalai László Szombathelyi tanítóképző igazgatója62

szabó Zoltán nyugdíjas63

2) A KB-ba megválaszthatónak tartom:
Dr. Berecz János KB. külügyi osztályvezető64

Takács Imre Fejér m. PB. első titkár65

Sikula György Hajdu m. PB első titkár66

47 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
48 1980-ig volt az MsZMP kB tagja .
49 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
50 Politikai Főiskola.
51 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
52 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
53 Országos kisipari szövetkezet .
54 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
55 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
56 kádár János bukásáig, 1988 . május 22-ig az MsZMP kB tagja maradt .
57 1985-ben bekövetkezett haláláig az MsZMP kB tagja maradt .
58 1977-ben bekövetkezett haláláig az MsZMP kB tagja maradt .
59 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
60 1989-ig az MsZMP kB tagja maradt .
61 1980-ig az MSZMP KB tagja maradt, talán azért nem választották újra ezt követően, mert vissza-

éléseivel kapcsolatban érkezett feljelentés is. Lásd a 39. lábjegyzetet.
62 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
63 1975-ben nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
64 1980-ban az MsZMP kB tagjának választották .
65 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
66 1985-ben választották meg az MsZMP kB tagjának .
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Varga Péter Somogy m. PB. első titkár67

Gergely István Szolnok m. PB. első titkár68

Tar Imre Szabolcs m. PB. első titkár69

Kovács Antal Vas m. PB. első titkár70

Petrák Ferenc VIII. ker. PB első titkár71

Gál Lászlóné IX. ker. PB első titkár72

Szokoli József X. ker. PB első titkár73

Kovács Károly XIII. ker. PB első titkár74

Lakos sándor társ . tud . int . igazgatója75

Dr . schultheisz emil egészségügyi miniszter76

Bondor József építésügyi miniszter77

nagy richárd tV . elnöke78

Hárs istván rádió elnöke79

Ivanovics Miklós Élet és Irodalom főszerkesztője80

Avar István színművész81

Básti János Borsodi Vegyikombinát PB titkár (megcsillagozva: most választják meg 
PB titkárnak.)82

Vadas sándorné egyesült izzó PB titkár83

Dr . Bánki nándorné Mecsek szénbányák PB titkár84

Majtényi Lajos Lenin Kohászati Művek PB titkár (megcsillagozva: most választják 
meg PB titkárnak.)85

67 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
68 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották . 1980-ban elhunyt .
69 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
70 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
71 1975-ben az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának a tagja lett.
72 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
73 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
74 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
75 1975-ben választották meg az MsZMP kB tagjának .
76 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
77 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
78 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
79 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
80 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
81 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
82 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
83 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
84 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
85 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
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Ender István Péti Nitrogén Művek PB titkár86

Aradi József Bajai ÁG igazgatóhelyettes, főagronómus87

3) Nem tartom célszerűnek a KEB-be88 újra megválasztani:
Csiken [sic!] [Csikesz] Józsefné89

Gyenes andrás90

K. Papp József91

4) A KEB.-be megválaszthatónak tartom:
Ajtay [sic!] [Ajtai] Miklós92

Bugár Jánosné93

Csáki István94

5) Megjegyzés
a.) Nem tudok személyi javaslatot tenni, de felvetem célszerű-e, hogy a BM élén most 

három kB . tag áll .
b.) Szerintem a KB-ból, illetve a KEB-ből kihagyásra javasolt egyik-másik elvtárssal 

az Országgyűlésben számolni lehetne.95

1975 . január 27 .
katona istván

köVetkeZtetések

Mennyiben valósultak meg Katona István személyi javaslatai? Nem teljes egészében; 
ám ennek ellenére több ponton is találkozott a lista a Xi . kongresszuson megválasz-
tott kB tagokkal . összesen 21 személyt szeretett volna kihagyni az 1970 és 1975 

86 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
87 nem választották meg az MsZMP kB tagjának .
88 Központi Ellenőrző Bizottság.
89 1975-ben az MsZMP keB tagjának választották .
90 1975-ben az MsZMP keB tagjának választották .
91 1975-ben az MsZMP keB tagjának választották .
92 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
93 1975-ben az MsZMP kB tagjának választották .
94 1975-ben nem választották meg az MsZMP keB tagjának .
95 Az általa javasolt és valóban kihagyott személyek közül egyedül Németh Ferenc lett országgyűlési 

képviselő 1985 és 1990 között.
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között regnáló testületből. 11 tag esetében úgy tűnik, Kádár elfogadta a Népszabad-
ság főszerkesztőjének javaslatát. Ez több mint 50 százalék.

24 politikust, vállalatvezetőt tartott alkalmasnak a vezető testületi munkára, ehhez 
képest 1975-ben csak 8 általa támogatott, új személy került be az MSZMP KB tagjai 
közé. Úgy tűnik, hogy miközben részben elfogadták azt, hogy több helyi PB vezető 
legyen országos KB tisztviselő, nem adtak helyt azon elképzelésének, hogy a na -
gyobb állami vállalatok is az MSZMP PB utáni legfontosabb grémiumban dolgozza-
nak. Valószínűleg az játszott szerepet ebben, hogy a „Központi Bizottság kibővíté-
sével növelni kívánták a közéletben jártas s a termelőmunkában dolgozó, továbbá  
a nők és a fiatalok arányát”.96 Ennek ellenére is 30 százalékban elfogadták az új sze-
mélyekre tett javaslatait .

Különös, hogy a KEB-tagság kapcsán megfogalmazott elképzelései egyáltalán 
nem teljesültek, az azonban érdekesebb, hogy két ízben is előfordult az, hogy  
a KEB-be általa megfelelőnek talált politikus bekerült a Központi Bizottságba.

Összegezve Katona István 51 személyt írt fel a listára, ezek közül – amennyiben 
azt a két KEB-tagságra megfelelőnek tartott, de végül a KB-be került párttagot is 
beleszámítjuk – 21 jelölése realizálódott, azaz 41 százalékban teljesült a forrás sze-
mélyi tartalma. Mindez egy olyan embertől származott, aki először kapott lehető -
séget arra, hogy egyáltalán foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel. Pontosan ezért kell  
a Katona-hagyatékból minél több forrást és dokumentumot feltárnunk, értelmez-
nünk, mert ennek segítségével érthetjük meg a mainál jobban a Kádár-korszak mű -
ködését és kádár János politikáját .

96 németh, 1999 . 8 .


