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Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956—1962. Szerk. Huszár Tibor és Szabó 
János. Budapest, 1999, Zrínyi, 436 o.

Az 1956-os forradalom vérbe fojtásával hatalomra jutott új rezsim, a Kádár-kormány 1956— 
1963 közötti berendezkedését többféle kifejezéssel illették az elmúlt évtizedekben.1 Attól 
függően, hogy ki-ki a korai Kádár-korszak mely jellemzőit tekinti fontosabbnak, dominán- 
sabbnak, aszerint címkézi az adott periódust. Maga Kádár János és a hivatalos szocialista 
történetírás konszolidációnak nevezte ezeket az éveket: egyrészről a „rebellió” , az „ellenfor
radalmi lázadás”  utáni rendcsinálást értve ezen, másrészről éppen a Rákosi-rendszerrel 
való szakítást hangsúlyozandó a rendszer helyreállítása helyett beszéltek megszilárdításról. 
A Kádár-rendszer utolsó éveiben, amikor a megtorlás és az erőszakos rendcsinálás sokak 
emlékezetében már elhalványult, az „élet normalizálása” értelemben használták a konszoli
dáció szót.1 2

Az 1980-as években kezdett teret hódítani a restauráció kifejezés, amely a Rákosi- és a 
Kádár-rendszer kontinuus elemeit hangsúlyozva írta le az új rezsimet.3 A rendszerváltás után 
napvilágra került dokumentumok egyfelől erősítették, másfelől árnyalták ezt az álláspontot. 
Ahogyan Rainer M. János -  Ripp Zoltánnal egyetértve -  megfogalmazta: „A  berendezkedő 
Kádár-rendszer kontinuitása a Rákosi-féle sztálinista rendszerrel lényegében teljes, stílusá
ban és hatalmi technikájában azonban részleges. [...] a kádári restauráció »a régi (modell) 
visszaállítása enyhített formában«.” 4

Romsics Ignác a Magyarország XX. századi történetét összefoglaló, tavaly megjelent mun
kájában érdekes megoldást választott a fogalomhasználatban: az 1956—1963 közötti idősza
kot „Megtorlás és politikai konszolidáció”  cím alatt tárgyalja. Mint írja: „Az 1956 előtti poli
tikai rendszer helyreállítása 1958-ra befejeződött. Az intézményi restauráció, a megtorlások 
és a társadalom megnyerését célzó részben szimbolikus, részben nagyon is materiális intéz
kedések következtében az ellenforradalmi hatalom [a Kádár-kormány] jelentősen megerő

1 Lásd erről és a korai Kádár-rendszer genezisének fő kérdéseiről Rainer M. János: A történelemmé vált Kádár-kor
szak. Dokumentumok a kezdetről, 1956—57. In Évkönyv IV. 1995. Szerk. Hegedűs B. András, Kende Pétéi; Litván 

György és mások. Budapest, 1995, 1956-os Intézet, 27-37. o.
2 Lásd például Ormos Mária: A konszolidáció problémái (1956—1958). Társadalmi Szemle, 1989. 8—9. sz. 48-65. o.
3 Lásd például Kis János: Az 1956-57-es restauráció -  harminc év távlatából. In Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 

1956-os forradalom előzményei, alakulása és utóélete című 1986. december 5—6-án Budapesten rendezett tanács

kozás jegyzőkönyve, Szerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1992, Századvég—1956-os Intézet, 217—248. o.

4 Rainer: i. m. 37. o.
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södött.” 5 Romsics tehát az 1956—1958-as periódust restaurációnak, az azt követő öt évet pe
dig bel- és külpolitikai konszolidációnak tekinti — talán kicsit mechanikusan különválasztva 
a szerintem párhuzamos folyamatokat.

A legutóbbi időkben a problémát továbbgondolva, a „megszüntetve megőrizni”  kádári elv 
pragmatikus alkalmazását és a hatalomgyakorlás technikájának finomodását hangsúlyozva 
Kalmár Melinda próbálkozott a szanálás szakkifejezés bevezetésével: „A  »konszolidáció« [ki
fejezés] elfedi a korábbi működés csődjét, és nem érzékelteti azt sem, hogy az uralom hely
reállításakor és megszilárdításakor az új vezetés a legdrasztikusabb eszközöket vette igénybe. 
A »restauráció* ezzel szemben nem veszi figyelembe azt, hogy az 1956 utáni politikai garni
túra végül is nem hátrált az időben, hiszen magát a klasszikus sztálinista diktatúrát, illetve 
annak hazai megfelelőjét, a Rákosi-rendszert nem állította vissza, nem restaurálta, merthogy 
nem ez volt a célja. Elsőrendű fontosságúnak tartotta viszont, hogy a csődbe ment kommunis
ta uralmat átalakított, működőképes formában újrateremtse, és működését nagyobb megráz
kódtatás nélkül hosszú távon biztosítsa, vagyis szanálja.” 6

E korántsem csak terminológiai, hanem a korai Kádár-rendszer jellegéről szóló vitába 
kapcsolódik be, és szolgáltat újabb adalékokat a Huszár Tibor és Szabó János által szerkesz
tett (részben írt), alább bemutatandó tanulmánykötet. Ez már a címében bevezeti a kiigazítás 
terminus technicust, amellyel eddig inkább Nagy Imre 1953-1955 közötti tevékenységét volt 
szokás illetni. A könyv előszavában megfogalmazott célkitűzések szerint az egyes szerzők em
pirikus kutatásaik alapján arra vállalkoztak, hogy a korai Kádár-korszakot illetően feltárják a 
„politikai fő hatalom természetét, közelebbről annak centrális jelentőségű mozzanatát, a ha
talmi represszió külső és belső kondícióit, szerveződését, intézményesülését és használatának 
tényeit, valamint folyamatait”  (5. o.). Alapproblémának a szerkesztők is azt tekintették, hogy 
„hogyan őrződött meg a forradalmi kataklizma után a hatalom totalitárius alapszerkezete, mi
nek kellett történnie, s milyen szándékos változtatásokra volt szükség ahhoz, hogy a hatalom 
lényegi kontinuitása megőrződjék”  (5. o.). A közölt kilenc tanulmány e kérdést igyekszik mi
nél sokoldalúbban körüljárni.

Gazdag Ferenc „A  kommunista típusú konszolidáció szovjet modellje és a magyar 1956; 
nemzetközi aspektusok”  című tanulmánya a hazai események világpolitikai hátterét rajzolja 
meg sokkal szélesebb időhatárok (1945-1947 és 1990) között. Gazdag, aki egyébként kon
szolidációként emlegeti a tárgyalt folyamatot, vázlatosan bemutatja a második világháború 
után kialakult nemzetközi helyzetet, Európa kettészakítását és a bipoláris világrend kialaku
lását, a hidegháborús nemzetközi rendszer működését és a szovjet külpolitika sajátosságait. 
Külön fejezetben elemzi a szovjet katonai beavatkozást és a magyar közvéleményt befolyáso
ló nemzetközi politikai eseményeket: az osztrák államszerződést, a szovjet—jugoszláv viszonyt 
és az 1956-os lengyelországi válságot -  a poznani munkásfelkelést. Gazdag szerint a korabeli 
magyar társadalomnak a nemzetközi környezetben végbement változásokból táplálkozó azon 
reménye, hogy Magyarország kiléphet a csatlós állam helyzetéből, súlyos tévedés volt, mivel 
hamis analógiákra támaszkodott (Magyarország a táboron belül volt, nem úgy, mint Ausztria; 
a szocializmus önálló útja legfeljebb a „kettes számú” , az éppen elfogadott jugoszláv út lehe
tett volna stb.). A továbbiakban kronologikusan ismerteti a forradalom alatti külpolitikai ese
ményeket, a november 4-i szovjet intervenció nyugati visszhangját és az ENSZ-ben a magyar 
forradalom kapcsán zajló eseményeket — a különbizottság tevékenységét és a magyar kérdés 
tárgyalását. Külön fejezet mutatja be az elszigeteltségben és szoros szovjet alárendeltségben

5 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999, Osiiis, 412. o.
6 Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A korai kádárizmus ideológiája. Budapest, 1998, Magvető, 12. o.
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vergődő magyar külpolitikát, valamint a magyar forradalomnak a szocialista tábor országai
ban kiváltott hatását.

Ripp Zoltán — korábban már a Múltunk című folyóiratban közölt — „Az MSZMP legitimá
ciója a Kádár-korszak kezdetén”  című tanulmánya a társadalmi elfogadottság szempontjából 
közelíti meg a kötet alapkérdését. Az 1956. november 4-én hatalomra került Kádár-kormányt 
a magyar társadalom nemcsak illegitimnek, hanem az előző rezsim közvetlen örökösének te
kintette. A legitimációs probléma tehát az egész rendszerre kiterjedt, és az „MSZMP legiti
mációja volt a kulcskérdés a rendszerlegitimáció szempontjából” (44. o.). Ripp elsőként az 
MSZMP 1956. október végi megalakítását veszi szemügyre: az új legitimációs alapra (a több
pártrendszer elfogadására, a hatalmi monopólium feladására és a nemzeti függetlenség kiví
vására) épített új kommunista párt magával a mozgalom ideológiájával és tradíciójával került 
konfliktusba. A Moszkvába szállított, majd kormányfővé tett Kádár János desztalinizálási tö
rekvéseivel, illetve a Nagy Imre irányvonalától való elhatárolódással igyekezett hitelesíteni az 
MSZMP centrumpolitikáját. Ripp a kényszerpályán mozgó kádári politika restaurációs ele
meire helyezi a hangsúlyt, és a rendszer helyreállítására épülő legitimációs alapvetésnek 
Kádár azon tételét tekinti, mely szerint a „győzelmes proletárforradalom rendszerében nem 
lehet semmiféle forradalom, csak ellenforradalom” (53. o.). Koncentrált ideológiai támadás 
indult az egész szocialista táborban Nagy Imre és a jugoszláv alternatíva, a nemzeti kommu
nizmus és a revizionizmus ellen, s ezzel elveszett Kádár számára a modellváltás lehetősége — 
maradt a restauráció, a „hibák”  kiküszöbölésével. Innentől a pártvezetés fő feladata a rend
szer- és a pártlegitimáció egyesítése volt: harc a politikai és a (köz)gazdasági revizionizmus 
ellen, a szovjet szocializmusmodell kizárólagosságának elfogadása, ugyanakkor elhatárolódás 
a dogmatizmustól mint hibás, régi módszerekkel dolgozó politikától. A kettős legitimáció, a 
rendszer-helyreállítás ortodox sztálinizmusa és a reformpolitika pragmatizmusa közötti ellent
mondás aztán mindvégig fennmaradt, és mindig az aktuális igények szabták meg, hogy éppen 
melyiket helyezték előtérbe.

A kötet terjedelmében is legtekintélyesebb tanulmánya Huszár Tibor „A  hatalmi gépezet 
újjáépítése, a represszió túlsúlya, a kiigazítás esélye; 1956—1960”  című munkája. A szerző 
azokat a kényszerpályákat és strukturális adottságokat kívánta feltárni, amelyek Kádár János 
és az MSZMP vezetésének a kiigazítási kísérleteit rendre a teljes restauráció irányába térítet
ték el. A mozgásteret Huszár szerint 1956—1957 fordulóján alapvetően három tényező határoz
ta meg: a szétesett hatalmi intézményeket a munkás-paraszt kormánynak kellett rendkívüli 
gyorsasággal helyreállítania; a fegyveres és politikai ellenállás elhúzódása miatt a fegyveres 
testületek, erőszakszervek újjászervezése kapott prioritást; a második szovjet intervenciót kö
vetően Magyarországon katonai közigazgatást vezettek be, az itt tartózkodó szovjet politikai, 
katonai és belügyi vezetők kézi vezérléssel irányították a rendszer pacifikálását. Huszár — jó 
részt korábban publikálatlan szovjet és magyar belügyi dokumentumok alapján — részletesen 
bemutatja, hogy 1956. november első napjaitól hány száz ÁVH-s vett részt a szovjetek olda
lán az operatív elhárító munka elindításában, a karhatalom felállításában, a fegyveres felke
lők és politikai irányítók felkutatásában és letartóztatásában. A „Hatóságot”  aztán nem szer
vezték újjá, de korábbi beosztottai ott voltak minden kulcspozícióban, s rövidesen több csatát 
nyertek a politikai nyomozó osztályok irányításáért folytatott belső harcokban. Szovjet segít
séggel 1956 decemberére újra álltak az államvédelem legfontosabb intézményi keretei, az el
hárító osztályok, valamint Budapesten és megyei szinten is létrehozták a politikai nyomozó 
osztályokat.

Huszár ezt követően a megtorlás intézményrendszerét veszi vizsgálat alá (statárium, inter
nálás, népbíróságok stb.), ahol a „proletárdiktatúra támaszaiként működő, a párt célkitűzései

ÚJ
 M

OD
EL

L, 
RÉ

GI
 M

OD
EL

L?



GE
RM

US
KA

 P
ÁL

416 SZEMLE

szellemében tevékenykedő osztálybíróságok restaurálása”  (88. o.) volt a feladat. Az MSZMP 
legfelsőbb vezetése maga döntött arról, hogy kit és milyen mértékben kell ellenségnek tekin
teni, hogyan kell fellépni ellenük, illetve hogyan kell nyilvántartani őket. E dogmák kanoni
zálására a politikai bizottsági határozatként elfogadott „Büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről” 
című dokumentumban került sor, amely osztályszempontok alapján határozta meg az egyes 
kategóriákat.

Huszár konklúziója szerint „1958—1959 fordulóján nemcsak az erőszakszervezetekben, 
de a hatalmi gépezet centrumában -  a pártban is -  visszaállt a régi rend, [...] nem egy-egy 
intézmény restaurálódott, hanem a pártállami struktúra, a rendszer »mélyszerkezete« is” 
(116. o.). Szerinte az egyensúlyteremtés lehetősége már 1958-ban megvolt, hiszen a rend 
helyreállt, ugyanakkor a megtorlás keménysége 1959-ben is változatlan maradt. Vázlatosra 
sikeredett zárógondolatai szerint a hatalmi gépezeten és a párton belül 1960-ra felerősödtek 
a diszfunkcionális jelenségek, kül- és belpolitikai hatások vezettek ahhoz, hogy belássák: a 
megtorlás nem folytatható, és szükségszerűen következett az 1963-as amnesztia. Huszár e 
gondolatmenetét folytatva azonban arra a következtetésre kell jutnom, hogy a (fél)fordulatra 
valójában csak az 1960-as években került sor; s talán ekként értelmezhető a szerző azon ál
lítása is, hogy „a kiigazításnak — a politikai józanság érvényesítésének — Kádár János később 
valóban egyik kezdeményezője lesz”  (94. o.). Ha ez így van, akkor félrevezető a kötet címe, 
ha nem, akkor viszont nem értem, hogy Huszár Tibor — az általa is hangsúlyozottan — restau- 
rációs folyamat mely részét tekinti „kiigazításnak” .

Huszár László „A  hatásköri listában szereplők adatainak néhány jellemzője 1957-1962” 
című tanulmánya, amely homályban hagyja a vizsgált csoport pontos kilétét, a káder- (sze
mélyzeti) előterjesztésekben szereplő adatok feldolgozásával igyekszik bemutatni a korai Ká
dár-rendszer elitjének szociológiai jellemzőit. A pongyolaságoktól sem mentes írás azt min
denesetre kimutatja, hogy 1956 után kevés új káder került a hatásköri listán keresztül betöl
tött vezető pozíciókba, különösen az erőszakszervezeteknél.

Sponga István „Zártállami [sic!] parlament; A magyar Országgyűlés helye és szerepe a 
kádári konszolidáció első éveiben”  című, a sejtelmes „MOL-dokumentum” forrásmegjelölésű 
pártiratokon alapuló dolgozata az 1958-as országgyűlési és tanácsi választásokat, valamint az 
1953—1962 között ülésezett parlamentek összetételét vizsgálja. A szerző — bár elfelejti meg
említeni, hogy 1957 tavaszán több tucat országgyűlési képviselőt fosztottak meg mandátumá
tól — az 1958-as választások megszervezését korrekten leírja, a tanácsi választások (amúgy 
szintén egyhangú) eredményét azonban nem közli. A meghosszabbított mandátumú 
(1953—1958) és az újonnan választott (1958—1962) parlament képviselőinek származási ösz- 
szetételét, foglalkozási pozícióját stb. leírja, de nem mindig hasonlítja össze egymással, ami
vel valóban hozzájárulhatott volna a kötet problematikájának megoldásához.

A könyv másik szerkesztője, Szabó János „Modellváltás az erőszak pártállami legitimáció
jában Magyarországon; A hadsereg sztálini és posztsztálini típusú pártállamosítása 
1948—1962 között”  című (és hasonlóan körülményes nyelvezetű) tanulmánya még a jelzett
nél is szélesebb időintervallumban (az 1980-as évekig menően) vizsgálja témáját. Szabó el
méleti kiindulópontja leszögezésekor a „restaurációpártiak”  mellett teszi le a voksát: „Az 
1956-os nyílt konfrontáció utáni konszolidáció alapvetően két szakaszban, eltérő legitimációs 
elvek szerint ment végbe: 1957-től 1962-ig az erőszakos uralmi stabilizáció módszereivel, 
majd ezután az életszínvonal emelésével, az amnesztiával, [...] az erőszak-apparátus megtisz
tításával”  (181. o.). A sztálinista hadseregmodell meghonosítását és intézményesítését az 
1945-ig visszanyúló előzményektől az 1956-os erózióig mutatja be kronologikus módon. Itt 
felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar gyakorlatban — a szovjettel ellentétben — inkább párt
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politikusok kerültek a hadsereg vezető posztjaira, katonák viszont nem kaptak fontos pozíció
kat a civil életben. A szerző az erózió bemutatását sajnos öt sorra korlátozza, ám annál talá
lóbb a hadsereg főtisztjeinek a forradalom alatti viselkedését (beosztottaik magára hagyását 
és minden fordulattal való együttmenetelésüket) jellemző metaforája: „mint a laza zsupfedél 
ítéletidőben a jégverés előtt megnyílik, s miután átengedi éppen a legsúlyosabb jegeket a vé
dekezésül alá húzódókra, szálai ismét összezárulnak”  (206—207. o.). Részletesen leírja a had
sereg és a honvédelmi vezetés újjászervezését, amely komoly szervezeti és személyi módosí
tásokkal, de restaurálta az 1956 előtti állapotot: a Magyar Néphadsereget közvetlenül a párt 
politikai bizottsága irányította, rendszeresen beszámoltatták a honvédelmi minisztert stb. 
1960-ig azonban nem normalizálódtak a viszonyok a hadseregben — többek között a fokozó
dó megtorlás és tisztogatás (ami a tartalékosokra is kiterjedt), a befejezetlen szovjet hadsereg
reform, a korszerűsítés és technikai fejlesztés kényszerű elmaradása miatt. 1960 mindenkép
pen cezúra a néphadsereg életében: az MSZMP VII. kongresszusán elfogadott hosszú távú 
honvédelmi koncepció alapján megkezdték az átalakítást, megszületett a tiszti és a honvédel
mi törvény, Czinege Lajost nevezték ki honvédelmi miniszterré stb. Szabó a továbbiakban a 
Brezsnyev-doktrínától a rendszerváltásig rajzolja meg a Magyar Néphadsereg 1970-es évek
beli stagnálását, majd 1980-as évekbeli erózióját. Nagyon tanulságos és szemléletes a tanul
mány végén közölt táblázat, amely a „sztalinizáló centralizáció” és a „posztsztalini decentra
lizáció”  közötti modellkülönbségeket sorakoztatja fel.

Bikki István „Az ideiglenes Kádár-kormány”  címmel írt tanulmánya a testület megala
kulásának közjogi kérdéseitől a párt irányító szerepének érvényesüléséig terjedő témakört 
tekinti át a testület határozati jegyzőkönyvei alapján. A saját magát törvényesnek minősítő 
munkás-paraszt kormány az akkor érvényben lévő alkotmányt is áthágva került hatalomra. 
Bikki megállapítása szerint Kádár János -  az Elnöki Tanács ehhez asszisztáló aláírói segítsé
gével — egymaga gyakorolta az Országgyűlés minden fontos jogosítványát, ettől volt „forradal
mi” . A Kádár-kormány dokumentumait, határozatait formai-alaki megfelelés szempontjából 
elemezve nyilvánvaló, hogy a kormány számos „hibát”  követett el, amit utóbb a rendkívüli 
helyzettel magyarázott. A kormány személyi összetételét, fontos személyi döntéseit és azok 
változásait — a kinevezés és hatálybalépés időnként eltérő dátuma miatt — külön táblázatok is 
közlik. Ezekből is megállapítható, hogy döntően kipróbált, megbízható káderek kerültek po
zícióba, illetve akik nem vállalták az új kormánnyal való feltétlen együttműködést, azoktól rö
vid úton megszabadultak. Bikki külön fejezetben foglalkozik a kormány bizottságaival, ame
lyek az egyes szakterületek (közgazdaság, ipar, iparszervezés, mezőgazdasági szervezés stb.) 
kérdéseinek megvitatására jöttek létre, illetve kisebb horderejű ügyekben maguk is dönthet
tek (például a Gazdasági Bizottság). A hatalom megszilárdításának folyamatát hűen tükrözik 
az 1956 novemberétől 1957 tavaszáig kiadott kormányintézkedések, amelyek a forradalmi bi
zottságok és szervezetek felszámolásától a büntetőeljárási jogszabályok módosításáig terjed
tek. Bikki részletesen leírja az egyes főhatóságok, minisztériumok és kormányszervek át- és 
újjászervezésének intézkedéseit, és jelentős teret szentel a fegyveres testület szervezetének, 
illetve a Kádár-kormány kezdeti külpolitikai lépéseinek. Foglalkozik továbbá a szénkormány- 
biztosság intézményével és más a gazdasági életet érintő intézkedésekkel. Összegzése szerint 
a Kádár-kormányt az első hónapokban -  megfelelő erejű belső támogatás híján -  a Szovjet 
Hadsereg és a KGB tartotta életben, és a szovjet kézi vezérlés csak 1957. május-júniusra vált 
rejtőzködőbbé. A kormány- és pártvezetés szoros személyi összefonódása, ami a rendkívüli 
körülmények között valóban praktikus volt, csak a későbbiekben alakult át lazább szimbió
zissá. Bikki az 1957 májusa után következő évtizedeket pedig nem restaurációként, hanem
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rekonstrukcióként értékeli, s szerinte a Rákosi-, illetve a Kádár-korszakban „a hatalom mű
ködtetésének technikái nem mindig különböztek egymástól”  (305. o.).

A tematika teljessé tétele érdekében válogatták a kötetbe Markó György „A  katonai bírósá
gok statáriális ítéletei 1956. december-1957. október között”  című dolgozatát, amely röviden 
összefoglalja a rögtönítélő bíráskodás bevezetésével és működésével kapcsolatos történése
ket. Markó az elítélt személyeket a katonai körzetek, a vád típusa, a büntetés jellege, az íté
letek ideje és családi állapotuk stb. szerint csoportosítva vizsgálja. Megállapítása szerint a 
„statáriális eljárásban elítéltek döntő többsége a társadalmi hierarchia alsó régióiból szárma
zó [...] nőtlen és gyermektelen fiatalember volt” , és többségük „egyszerű”  fegyverrejtegető 
vagy köztörvényes bűntettet elkövető volt (325-326. o.).

Bohár András „Egy nyitott kultúra felé (1956-1963)”  címet viselő hermeneutikai elemzé
se az ideológiai-politikai textusok és a kulturális, művészeti reflexiók bemutatásával kívánja 
leírni a korszak toposzait. Mint leszögezi: „1956 értékelése a hivatalos reflexiókra összponto
sítva jelzi az előző időszak folytonosságát és a változásokat” (332. o.). 1956 szellemét „uni
verzális gonosszá”  nagyították a korszakban, s ezzel szemben sorakoztatták fel a „jó”  tradíció
ját, amely az 1917-es orosz forradalom—magyar tanácsköztársaság—KMP-MKP-MDP—MSZMP 
„egyenes vonalon”  öröklődött. Egyszerre folyt a forradalom szimbólumának törlése és a Rá- 
kosi-rendszer szimbólumainak átkonstruálása. Bohár a törlés egyik szimptomatikus jelensé
gének tekinti, hogy Nagy Imre és társai kivégzéséről egy nappal később több jelentéktelen, 
de a „normális életet”  ábrázoló hír után számolt be a Népszabadság. E radikális tettet rövi
desen felváltotta a mindenki számára emészthető konzumszocializmus toposza. Bohár értelmi
ségi folyóiratok, illetve képzőművészeti témájú cikkek egy-egy kiragadott textusát elemezve 
járja körül az 1960-as évek elejének kulturális jelenségeit az együttműködő hivatalos ítészek 
toposzaitól a toposzon kívüliekig.

Az „anonim szerzőjű”  (minden bizonnyal a Huszár—Szabó szerkesztőpáros által írt) záró
tanulmány nem az első munka a kötetben, amely túllép a megjelölt témán és időhatárokon. A 
zavarba ejtő tipográfiai megoldásokkal (főcím?, alcím?, fejezet?, alfejezet?) tagolt részekben 
a következő kérdéseket tárgyalják sorjában: „A  rendőrség és a politikai nyomozószervek 
funkcióinak és szervezetének rövid áttekintése 1945 és 1956 között”  (a tartalomjegyzék sze
rint ez a tanulmány címe is), a rendőri és államvédelmi szervek a forradalom idején, a szov
jet beavatkozás utáni helyzet, a fegyveres erők struktúrája, az államvédelem, a karhatalom, a 
rendőrség és az 1960-as. évek eleji átszervezések. A formai malőrök ellenére Huszár és Sza
bó szépen rajzolja meg a rendőrség-államvédelem-karhatalom hármasának pályaívét 1945-tŐl 
1962-ig. Következtetéseik szerint Kádár János és kormánya szakítani kívánt a korábbi állam- 
védelmi koncepcióval és módszerekkel, de hamarosan mégis visszaengedték a volt AVH- 
sokat, és felhasználták őket a megtorlás során. Az állambiztonsági szervek feladata formailag 
az ország érdekeinek védelme lett, de az valójában változatlanul a párt irányítása és céljai 
szerint tevékenykedett — a legveszélyesebbnek ítélt „belső ellenség”  felszámolása érdekében.

Egy nagyon hasznos új „divatnak”  köszönhetően vagy kétszáz életrajzot találunk a kötet 
végén, amelyek azonban hullámzó színvonalúak. „A  kötetben előforduló legfontosabb szemé
lyek”  között nem biztos, hogy érdemes volt közölni számtalan orvos, Kodály Zoltán, Komfeld 
Móric vagy Liszenko biográfiáját. Többen az életrajz fejléce szerint, néhányan a szöveg sze
rint sem haltak meg — azaz a szerkesztők kihagyták a halál dátumát. Sajnálatos, hogy a ke
mény borítós kivitelezés ellenére nem jutott elég figyelem az elütések, helyesírási hibák, dá
tumtévesztések, rossz fejlécek stb. kijavítására, amelyek zavarják az olvasást.

Összességében a kilenc tanulmány valóban sokoldalúan járja körül az új modell-régi mo
dell nehéz és véglegesen valószínűleg még sokáig el nem dönthető kérdését: mi lehet a lég-
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pontosabb megnevezése az 1956—1963 között lezajlott folyamatnak? Jó lett volna, ha az egyes 
szerzőket jobban inspirálják a kötet alapkérdésének explicit megválaszolására, vagy legalább 
egy szerkesztői utószóval mérleget vonnak a felsorakoztatott gondolatokból. (így időnként az 
olvasónak az az érzése támad, hogy talán nem is volt határozott szerkesztői koncepció, és a 
tanulmánycsokorhoz csak utólag találtak ki egy blikkfangos címet.) A szerzők többsége — fel
hívva a figyelmet a jelentős különbségekre is — inkább a Rákosi- és Kádár-rendszer közötti 

folytonosságra helyezte a hangsúlyt akár a politikai intézményrendszert, akár az erőszakszer
vezeteket, akár a kulturális szférát tekintve. Bikki István, illetve Huszár Tibor új szakkifeje
zés bevezetésével is próbálkozott: Bikki a rekonstrukcióval -  Kalmár Melindával ellentétben 
éppen — a hatalmi módszerek változatlanságát, Huszár a (tisztázatlan időpontra értett) kiiga
zítással pedig a „rossz”  irányból való visszatérést kívánta hangsúlyozni. Én magam talán a ki
igazítás kifejezés elfogadására hajlok, mert az 1956-1963 közötti években Kádár János és 
csapata resíííurá/ía-újjáépítette az intézményrendszert, szancí/ía-működőképessé tette a gaz
daságot, és a kegyetlen megtorlás ellenére finomította a hatalmi-uralkodási technikát. Kádár 
— Nagy Imre 1953—1955 közötti korrekciós kísérletének tanulságait is figyelembe véve — fo
kozatosan rájött, hogy a rendszert (életképességének fenntartása érdekében) reformálni kell, 
az azonban lehetetlen feladatnak bizonyult, hogy egyszerre újjáépítsék és megváltoztassák a 
rendszer fő elemeit; így ebből csak kiigazítás lehetett, és nem reform. E hét évben tehát ma
radt a régi modell — „szépségtapaszokkal”  és „ráncfelvarrásokkal” , és új modellt csak az 
1960-as évek közepén kezdődő reformok eredményeztek.

Az, hogy végül melyik terminus technicus nyer majd széles körű elfogadást akár ezek, 
akár a bevezetőben említettek közül, majd csak a következő év(tized)ekben fog kiderülni to
vábbi szakmai viták és beszélgetések nyomán. Tematikailag egyetlen hiányérzetem maradt a 
könyv áttekintése után: a munkásőrségről, amely átmenetet képezett az erőszakszervek és a 
társadalmi szervezetek között, és a Kádár-rendszer kevés új találmányának egyike volt, nem 
közöltek önálló tanulmányt. Remélhetőleg a kötetet elkészítő kutatócsoport az előszóban ígér
teknek megfelelően és a kritikák figyelembevételével folytatja a Kádár-rendszer későbbi 
éveinek hasonló szempontú feldolgozását.
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