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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

A Kádár-rendszer és a rendszerváltás 

 

 
1. A hatalom új szereplői 

 

   1956. október 30-án alakult meg a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), mint 

reformkommunista párt a teljesen hitelét vesztett, rákosista Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 

helyett. A párt alapítói között ott találhatjuk Kádár Jánost is Nagy Imre mellett. Sőt Kádár 

tagja volt még a november 1-én megalakult új kormánynak is. Nem sokkal később viszont 

eltűnt, és csak november 4-én, a szovjet támadás napján került elő ismét, mikor (a hivatalos 

közlés szerint) Szolnokon egy rádióbeszédben bejelentette a Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány megalakulását, melynek ő lett az elnöke. Kádár szembe fordult Nagy Imrével, és a 

szovjet csapatok segítségét kérte a forradalom leveréséhez. Kádár János azzal indokolta tettét, 

hogy Nagy Imre nem volt képes az „ellenforradalmi terroristákat és banditákat” megfékezni. 

Több társával együtt szovjet harckocsiban érkezett meg az új vezetés Budapestre november 7-

én. Kádárék még Szolnokon ismét megalakították az MSZMP-t, de természetesen már nem 

Nagy Imre szellemiségét követve. Magyarország elkövetkezendő 33 évének az utóbbi párt és 

annak vezetője lett a meghatározó szereplője. 

   Kádár Jánosnak a legnehezebb feladatot az új-régi rendszer konszolidációja jelentette. Jogi 

patthelyzet állt elő: Nagy Imre nem mondott le miniszterelnöki posztjáról, de Kádár is letette 

a miniszterelnöki esküt. Az ő miniszterelnökségét egyelőre csak a szovjetek ismerték el. A 

másik gond az volt, hogy nem volt hatalmi bázisa. Az MSZMP csak egy nevében létező párt 

volt, tagság nélkül. A hatalmi szerveknek viszont minél gyorsabban fel kellett állni a mielőbbi 

konszolidáció miatt. Az új párt így a volt rákosista garnitúra második és harmadik vonalából 

szerveződött meg. (Kádár nem akarta a Rákosi-rendszer volt vezetőit, de Nagy Imre híveit 

sem.) Kádár János ugyan katonailag uralta a helyzetet, de politikailag nem. Az első hetekben 

szükség volt az engedményekre: megmaradtak a forradalom idején felállított munkástanácsok, 

feloszlatták az ÁVH-t. Ez azonban csak egy darabig tartott, ugyanis az új vezetés ismét a 

szovjet fegyvereket hívta segítségül, és erőszakkal számolt le a forradalom maradványaival. 

Megalakult az „önkéntes forradalmi karhatalom” (pufajkások) is Münnich Ferenc 

irányításával, amely az új vezetést támogatta. 

   Decemberben Kádár szorgalmazta a forradalom ellenforradalommá nyilvánítását, mivel ez 

kellett ő és a pártja legitimációjához. Az MSZMP vezetése négy okban jelölte meg az 

„ellenforradalom” kitörésének okait: 

 A Rákosi-Gerő klikk tevékenysége. 

 A Nagy Imre és Losonczy Géza vezette pártellenzék bűnös tevékenysége. 

 A Horthy-fasiszta és kapitalista erők aknamunkája. 

 A nemzetközi imperializmus. 

1957-ben aztán teljessé vált a megtorlás. A pufajkásokat felváltotta a Munkásőrség a 

tisztogató akciókban, feloszlattak több társadalmi szervezetet, több száz munkásvezetőt 

letartóztattak, életre hívták ismét a népbíróságokat. Kádárnak a legnagyobb fejtörést Nagy 

Imre okozta, hiszen amíg ő életben van, az új kormány törvényessége igencsak kétséges, 

ráadásul Nagy Imre a forradalom jelképe volt. Kádár mindenáron pert akart, és az ítélet nem 

lehetett kérdéses.  
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   1958. június 16-án kivégezték Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált. Losonczy Géza 

már korábban meghalt a börtönben, Szilágyi Józsefet májusban végezték ki. 1956. december 

és 1961. decembere között összesen 289 (!) embert ítéltek halálra és végeztek ki. Az összes 

halálos ítéletek száma azonban elérhette a 350-360-at! Az országot több mint 200 ezer ember 

hagyta el, és akik itthon maradtak és részt vettek a forradalomban azokra is hosszú börtönévek 

vártak.  

   A hatalom próbált megnyerő lépéseket is tenni: megszüntették a beszolgáltatásokat, 250 

ezer földműves hagyta ott a téeszeket, amit kénytelenek voltak tudomásul venni. A 

munkásság, az igazgatási dolgozók bérét 18%-kal emelték, lakásépítési programot indítottak 

el, a húsvét és a karácsony munkaszüneti nap lett, március 15-e pedig nemzeti ünnepnap. Az 

1947-49-es többfázisú kommunista hatalomátvétellel szemben, az 1956-57-es restauráció 

idején a törvényességnek még a látszatát is mellőzték. Az intézkedéseket a pártközpontból 

irányították, az országgyűlés helyett az Elnöki Tanács hozta a törvényeket. A 

szakszervezetek jelentőségét teljesen elsilányították, a sztrájkjogot elvetették. 1957 tavaszán 

létrehozták a KISZ-t a párt káderutánpótlásának a fedezésére, illetve az ifjúság intézményes 

felügyeletére. 

   Kádár legfőbb szövetségese Nyikita Hruscsov volt, aki ugyanúgy elutasította a 

sztálinizmust, mint Kádár a Rákosi-éra módszereit. Szüksége is volt a szovjet támogatásra, 

hiszen helyzete még igen bizonytalan volt a magyar pártvezetőnek. Hruscsov felajánlotta 

1957-ben, hogy kivonja a szovjet csapatokat Magyarországról, de Kádár ezt hevesen 

ellenezte. Komoly pénzösszegekkel támogatták a magyar helyzet stabilizálását a „testvéri” 

szocialista államok is. 1957 és 1961 között a kommunista rendszer restaurációjáról 

beszélhetünk, és csak utána a rendszer konszolidálásáról. 

 

 

2. A restauráció 

 

   1957 után fokozatosan stabilizálódott az MSZMP és Kádár helyzete. 1958-ban átadta a 

miniszterelnöki posztot Münnich Ferencnek, míg ő az MSZMP főtitkára maradt. A 

társadalom felé a megtorlás és az engedmények taktikáját alkalmazta az új vezetés. A perek 

még javában zajlottak, és a felső vezetésben sem sikerült még a rákosista csoportot 

eltávolítani. A gazdaságban viszont már korán sikerült eredményeket elérni. Negyed részére 

csökkentették le a hadikiadásokat, 1958-ban elfogadták a második 3 éves tervet. A 

mezőgazdaság kollektivizálásával kapcsolatban taktikát változtatott a rendszer: az erőszak 

helyett igyekeztek meggyőzni a módosabb gazdákat a belépésre, vezető pozíciókat is 

felajánlottak nekik. A többi gazdálkodó ezek után követte (nem mindig önként) az első 

belépőket. A rendszer, a korábbiaktól eltérően egy valóban működőképes mezőgazdaságot 

kívánt létrehozni, ezért agrárszakembereket, szellemi és technikai erőket telepítettek le 

vidékre. 1962-re a gazdálkodók 75%-a téesz tag volt, az állami gazdaságokkal együtt az 

agrárnépesség 90%-a már a „szocialista” szektorban dolgozott. 

   Kádárék egálba hozták az árakat és a béreket is (1956 előtt óriási különbség volt az árak 

javára), és 1960 után változatlan árszint mellett folyamatosan emelték a béreket. Ez utóbbi 

már a konszolidációt szolgálta. A politikai berendezkedésben is volt egy váltás a kádári 

időszakban: a rendszer nem tekintett mindenkit az ellenségének. Radikálisan csökkent a 

megfigyelt emberek száma: Rákosi még 1,4 millió embert figyeltetett meg, míg Kádár „csak” 

400 ezret. Rákosi jelszava még úgy szólt, hogy „Aki nincs velünk, az ellenünk van!”. Kádár 

ezt úgy módosította, hogy „Aki nincs ellenünk, az velünk van!”. A lényeg az volt, hogy 

„fogadd el a rendszert, és ne ordibálj!”. Nyíltan nem lehetett szidni a rendszert, a sorba be 

kellett állni. Cserében viszont a jövőt tervezhetővé tették, szűk keretek között ugyan, de 

lehetőség nyílt az anyagi gyarapodásra is. 
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   Komoly gondot jelentett a rendszer számára, hogy a nyugati világ még élénken a 

köztudatban tartotta az 1956-os forradalmat. Az ENSZ-ben állandóan napirenden volt a 

„magyar ügy”. A kádári vezetés arra törekedett, hogy ez a kínos állapot megszűnjön, és minél 

előbb szalonképessé váljon az új hatalom. 1960-ban részleges amnesztiát hirdettek ki, majd 

1963-ban általános közkegyelmet gyakoroltak. Ez elsősorban a nemzetközi közvéleménynek 

szólt. 1962. decemberében az ENSZ levette napirendjéről a „magyar ügyet”. Az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy az igazából komoly elítélteket ekkor sem engedték szabadon. Kádárnak a 

megtorlás után gesztust kellett gyakorolnia, és minél előbb meg kellett nyernie a magyar 

társadalmat is. 1962 végére sikerült eltávolítani a Rákosi-éra volt, komoly befolyású 

csoportját is a vezetésből. 

   A pártállam újból kiépült az 50-es évekhez hasonlóan (bár nem ugyanolyan formában), ahol 

a párt lényegében egyet jelentett az állammal. A pártvezetők egyben fontos állami posztokat 

is betöltöttek. A párt célját a szocializmus felépítésében jelölték meg, melynek feltétele az 

ipar és a mezőgazdaság szocialista átalakítása volt. A „kulturális forradalom” célját úgy 

fogalmazták meg, hogy a tudományokat és a művészeteket a szocializmusért folytatott harc 

szolgálatába kellett állítani. Már 1958-ban megpróbálkoztak az országgyűlési és 

tanácsválasztásokkal, ahol a népfrontos jelöltekre 99,6% szavazott. A Hazafias Népfront 

szerepe arra korlátozódott, hogy a nevét adja az időnként lebonyolított választásokhoz. A 

Népfront a „néphatalomhoz hű pártonkívüliek”-et tömörítette. 

 

 

3. A konszolidáció 

 

   Az MSZMP VIII. kongresszusán, 1962-ben bejelentette a vezetés, hogy leraktuk a 

szocializmus alapjait. A keresőknek a 95%-a már az állami szektorban dolgozott. Még 1961-

ben meghirdették a második 5 éves tervet. Kádár ekkor már nem a terrort erősítette, hanem a 

társadalmat gyengítette. Az állami munkahelyek eleve egzisztenciális függést jelentettek a 

társadalom tagjai számára. Az újraelosztó gazdasági rendszer miatt az államnak gondoskodó 

szerepe is lett. A javak újraelosztásánál kiszámíthatóvá vált a reálbér-emelkedés, és az 

életszínvonal növekedése. Az 1956-os forradalom azonban rákényszerítette a rendszert, hogy 

állandó kiegyezést keressen a társadalommal. 

   A politikai életben a 60-as évektől kezdődött az ún. nagy kompromisszum időszaka. A 

kádári rendszernek kialakultak sajátos vonásai is, amelyek többé-kevésbé eltértek más 

szocialista országok gyakorlatától: 

 A magyar társadalomnak be kellett látni, hogy a Nyugat nem akar változtatni az 1945 óta 

fennálló erőviszonyokon, a status quot nem kívánja felrúgni. 1956 erre a nagy tanulság. 

 Kádár tanult az 50-es évekből: a terrorra és a megfélemlítésre épülő diktatúra labilis és 

nem hatékony. 

 A társadalom megnyerése érdekében nem az egésszel egyezett ki, hanem annak csak 

bizonyos elit csoportjaival. A módosabb gazdákkal a mezőgazdaságban, a kultúrában 

főleg az írókat környékezték meg (Németh László, Illyés Gyula stb.), a gazdasági életben 

a reformközgazdászokkal. 

 Felemás engedmények születtek a kulturális életben is. Ennek a területnek a mindenható 

ura Aczél György volt. Megjelent az ún. három T: tiltani, tűrni, támogatni. 

 Sajátos vonás volt az ún. depolitizálás is, azaz a közélet minél politikamentesebbé tétele. 

A rendszert dicsőítő propaganda visszafogottabb lett, nem volt bűn, ha valaki nem 

foglalkozott politikával. Bár a 70-es évek közepéig volt igyekezet, hogy a munkaidő 

csökkentésével megszervezzék a szabadidő kultúrált eltöltését, de ez a társadalom 

közönyén megbukott. Inkább a „kicsi vagy kocsi” dilemma került előtérbe. 
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 A társadalom közömbösségével párhuzamosan a pártapparátus egyre zárkózottabb lett, 

hivatásos forradalmárokból inkább a rendszert működtető hivatalnokokká váltak. Egy zárt 

közösség alakult ki belőlük. Néha ún. társadalmi vitára bocsátottak egy-egy kérdést, 

amely egyrészt a közhangulat tesztelésére volt jó, másrészt egyfajta törvényesség látszatát 

akarták ezzel kelteni. 

 A hangnemváltás főleg a sajtóra, televízióra, rádióra volt jellemző: az 1968-as 

csehszlovákiai beavatkozás éppen olyan finoman simult bele a hírekbe, mint a 

mezőgazdasági félóra. 

   Kádár János 1961 és 1965 között ismét átvette a miniszterelnöki teendőket, amely a 

konszolidáció sikeres elindítása miatt történt meg. Kádár János Rákosi szörnyű diktatúráját 

kiszámítható, „puha diktatúrává” szelídítette. Hogy nemzetközi téren mekkora volt ennek a 

rendszernek a mozgástere azt sokáig nem tudtuk. A szovjet és a „testvéri” csapatok 1968-as 

csehszlovákiai beavatkozása erre a kérdésre is választ adott. A Brezsnyev-doktrina kimondta, 

hogy ha indokolt, akkor erőszakkal kell megfordítani a „veszélyes folyamatokat” a szocialista 

táboron belül. 

   Gazdasági téren a KGST határozta meg Magyarország lehetőségeit. A KGST alapvetően 

egy zárt gazdasági rendszer volt, amely szinte önellátásra rendezkedett be. A szocialista 

piacon belül központilag írták elő az egyes tagországoknak, hogy mely iparágakat kell 

fejleszteniük, és melyeket elsorvasztani. Így került például hazánkban előtérbe a 

nehézvegyipar és az autóbuszgyártás. A magyar gazdaság szerkezete továbbra is torz maradt, 

sőt ez a tendencia még erősödött is. A tervgazdaságok eleve nem piaci elvek szerint 

működtek, ezért nem is lehettek hatékonyak, nem tudtak alkalmazkodni a világgazdaság 

változásaihoz. A kádári rendszer az ideológiai kérdések helyett az anyagi gyarapodást állította 

a figyelem középpontjába, így terelvén el a figyelmet a politikai kérdések feszegetéséről. A 

szocialista újraelosztó állam egy szerény életszínvonal emelkedést tudott csak produkálni, és a 

lemaradásunk a szabad piacgazdaságokhoz viszonyítva egyre látványosabbá vált. Az állam 

kiemelt figyelmet fordított ennek a szerény emelkedésnek a megtartására is, hiszen a rendszer 

támogatása ettől függött (gulyáskommunizmus). 

   A magyar gazdasági körökben a 60-as évek végén megjelentek az ún. reformközgazdászok 

(Nyers Rezső, Liska Tibor), akik kidolgoztak egy programot a gazdasági tervezés és irányítás 

modernizálására. Ez volt az 1968-ban bevezetett ún. új gazdasági mechanizmus. Ez 

lényegében a tervgazdaság rendszerét próbálta meg összehozni a piaci viszonyokkal. Az 

elképzelés forradalmi volt, de húsz év tervutasításon nyugvó gazdasága egyszerűen képtelen 

volt átállni az új gondolkodásmódra. Az új gazdasági mechanizmus a pártvezetést is 

megosztotta, ami nem maradt titokban a közvélemény előtt sem. Sajnos a külső helyzet 

kifejezetten kedvezőtlen volt egy ilyen mértékű reformkísérlet végrehajtására. Az 1968-as 

csehszlovákiai beavatkozás után Moszkvából keményebb utasítások jöttek. 1973-ban Leonyid 

Brezsnyev szovjet pártfőtitkár magyarországi látogatása alkalmával már a reform leállítását és 

a vezetők leváltását követelte. 1975-ben menesztették Fock Jenő miniszterelnököt, Nyers 

Rezsőt és Fehér Lajost is félreállították. A reformok azért maradandó nyomokat hagytak a 

magyar gazdaságon. 1975-ig nem jelentkeztek a komoly gazdasági gondok, a nemzeti 

jövedelem (GDP) évi 7,1%-kal nőtt 

   A 70-es években már lassult a növekedés, és az első gazdasági sokk az első olajárrobbanás 

(1973) hatásainak a megjelenésekor ért minket. Lényegében 1978-ra gyűrűzött be hozzánk az 

árrobbanás, mivel a szovjet olaj csak ekkorra követte a világpiaci árakat. A vállalatok, mivel 

kapták az állami támogatást nem reagáltak a komoly külső változásokra, egyfajta burokban 

éltek.  
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   A fejlett nyugati technika drágulása miatt (cserearányok romlása) lemaradásunk fokozódott, 

sőt a rendszer fenntartása is már egyre nagyobb erőfeszítéseket kívánt. 1979-ben 10%-os 

központi áremelést kellett végrehajtani, amely sokkszerűen hatott a lakosságra. Ebben az 

évben haladta meg először az árak növekedése a bérekét. A nyugati kölcsönöket nem 

modernizációra használtuk fel, hanem a rendszer életben tartására. A párt számára az 

életszínvonal csökkenésének a megállítása elsődleges feladattá vált. 

   A 70-es évek második felében megélénkültek Magyarország kapcsolatai a nem szocialista 

országokkal is. Kádár rendszerét egyre többen tartották szalonképesnek, elismerték 

Magyarország eredményeit. Ausztria, Finnország, az NSZK, Olaszország, és a pápa is fogadta 

a magyar vezetőket, és javultak a kapcsolatok az Egyesült Államokkal is. 1978. január 6-án 

Cyrus Vance, amerikai külügyminiszter Budapesten visszaadta a magyar népnek (és nem a 

kommunista vezetésnek!) a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, amelyek 1945 óta 

voltak távol hazánktól. 

   A hazai szellemi élet is egyfajta erjedési folyamaton ment keresztül. Megjelentek a párton 

belül is a másként gondolkodók: Heller Ágnes, Hegedűs András, Kis János filozófusokat és 

még többeket kizártak a pártból a marxi tanok átértelmezése miatt. Több író, filmrendező, 

színész és egyéb művész megjelenhetett ismét a kulturális életben, akiket 56-os 

tevékenységük miatt félreállítottak. Megélénkült a közélet is, új folyóiratok láttak napvilágot. 

Egy kicsit kitágult a világ is: háromévenként lehetett menni nyugatra, még 50 dollárt is 

kaptunk ehhez hivatalosan! Megjelent a 70-es évek végén a bécsi bevásárlóturizmus.  

   Még mielőtt komolyan beleszeretnénk a rendszerbe, nézzük meg, hogy hogyan épült fel a 

pártállam hazánkban. 

 

 

4. A pártállami struktúra (Az egypárt-rendszer) 

 

   A gazdasággal szemben a politika végletesen meghatározó szerepet játszott. A rendszer 

kizárt mindenféle demokratikus mechanizmust, a társadalom nem befolyásolhatta a hatalmat. 

Az érdek fogalma lényegében eltűnt. A társadalom önszerveződését gátolta az állam, mivel a 

gondoskodó szerepen kívül (újraelosztás), meghatározóvá vált a köz- és a magánszférában is. 

Az állam a párttal szinte teljesen összefonódott, az állami és a pártszervek eggyé váltak. A 

társadalom szinte teljesen kiszolgáltatottá vált az állam és a párt számára.  

   A párt elvesztette eredeti, mozgalmi jellegét és egy bürokratikus, uralkodó gépezetté 

változott át. Ez az apparátus mozgatta az egész rendszert: irányította a gazdaságot és a 

politikai életet is. A törvényhozószerv, az országgyűlés csak jelképes testületté vált, 

lényegében a szűk körben meghozott döntések tudomásul vételét látta el. A legfontosabb 

döntések a párt Politikai Bizottságában, vagy az Elnöki Tanácsban születtek. A 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztása egyáltalán nem valósult meg. Az 

ügyészségek és a bíróságok nem voltak függetlenek, a „szocialista törvényesség” szigorú 

felügyeletét látták el. A gondolatok, a nyilvánosság cenzúrázása szintén ellentmondott az 

alapvető emberi jogoknak.  

   A szocializmus politikai rendszerében három szervezeti típus volt jellemző: a párt, az 

állami, és a társadalmi-politikai szervezetek. Az állami vezetés és irányítás szerkezete 

fontossági sorrendben a következőképpen nézett ki: 

 MSZMP vezetője, első titkár v. főtitkár 

 Politikai Bizottság 

 Központi Bizottság (titkárok) 

 Központi Bizottság apparátusa: osztályok, bizottságok 

 Kormánybizottságok 
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 Miniszterek, minisztériumok 

 Tanácsok (megyei, városi), Megyei és városi pártapparátus 

 Társadalmi szervek és vezetőik: KISZ, SZOT, Hazafias Népfront stb. 

 Egyéb fontos funkciók betöltői. 

 Országgyűlés (!!) 

   Az állam központilag irányított (túlcentralizált) volt, amelyet elsősorban a párt és az állami 

apparátussal működtettek. Ugyanez igaz a gazdasági életre is. A politikai és gazdasági 

funkciók szorosan összekapcsolódtak. A hozzáértés nem volt alkalmazási feltétel egy fontos 

gazdasági pozíció megszerzésében, viszont a politikai „alkalmasság” döntő tényező. A 

rendszer emberének karrierje biztosított volt szinte élethossziglan. Létre jött egyfajta 

kliensrendszer, egy sajátos kiváltságos réteg, amely a pártállam megbízható szövetségese lett. 

 

 

5. A pártállam végnapjai 

 

   A 70-es évek végén megjelenő válságot nem sikerült megoldani. Nem készült átfogó 

koncepció és az alapok is változatlanok maradtak. Az állam viszont egyre több engedményre 

kényszerült, amely komoly erjedési folyamatot indított el: 1981-ben megjelent a kisvállalat, 

amely nagyfokú szabadságot élvezett; 1980-tól lényegében legálissá tették az ún. másodlagos 

gazdaságot, amely fontos hiányokat pótolt (gmk, vgmk, tmk, háztáji). 1982 óta folyamatosan 

csökkentek a reálbérek, a gazdasági növekedés rettentően lelassult. Az 1979-es második 

kőolajár-robbanás már kivédhetetlennek tűnő problémákat halmozott fel. A válságot még 

súlyosbították az ún. mamutberuházások, amelyek hatalmas összegeket emésztettek fel: 

eocén-program, Bős-Nagymaros pl. Emellett már nem maradt pénz az infrastruktúra 

bővítésére, a szociális-egészségügyi rendszer modernizációjára, az oktatás fejlesztésére sem. 

1987-ben bevezették a személyi jövedelemadót, 1988-ban pedig a kétszintű bankrendszert. Ez 

már a fokozatos távolodást jelentette a szocialista gazdasági elvektől. Az ország 

adósságállománya folyamatosan növekedett: 1970-ben ez az összeg még csak 1,4 milliárd 

dollár volt, 1987-ben már 22 milliárd dollár! Az emberek túlhajszolttá váltak, mivel a korábbi 

életszínvonal fenntartásához még az állami szektoron kívül máshol is kellett munkát 

vállalniuk (másod-, mellékállások). Az infláció növekedése megindította a lakosság egy 

részének az elszegényedését, amely 1989-re tömegessé vált. 

   A belpolitikai életben is komoly volt a mozgás. 1983-ban kötelezővé tették a kettős jelölést 

minden választókörzetben, a tanácsválasztások és az országgyűlési választások során. 

Megalakult az Alkotmányjogi Tanács, amely tulajdonképpen az Alkotmánybíróság szerepét 

töltötte be, viszont az országgyűlés, az Elnöki Tanács, a Legfelsőbb Bíróság döntéseit nem 

bírálhatta felül. Megélénkült a szellemi élet is, megjelent az ún. szamizdatirodalom: a Beszélő 

c. lap. 1985-ben, Monoron megtartották az első ellenzéki találkozót. A rendszer viszont 

semmit sem akart tudomásul venni a válságból. Az MSZMP 1985-ben megtartott XIII. 

kongresszusát a realitásérzék teljes hiánya jellemezte. Ködös ígéretek hangzottak el, a 

gazdaság fejlesztéséről beszéltek általánosságokban.  Az állam a teljes gazdasági-politikai-

társadalmi válság állapotába jutott, ami megkérdőjelezte a szocialista rendszer 

létjogosultságát is. Talán a morális csőd volt a legfájóbb. Az emberek fásultakká, 

közönyösekké váltak, terjedt az alkoholizmus, csökkent a gyermekvállalási kedv. Az ország 

lakossága 1981 óta folyamatosan csökken, húsz év alatt 700 ezer fővel lettünk kevesebben! 

Egyre többen látták be a párton belül is, hogy elkerülhetetlen a rendszerváltás, a gazdaság 

összeomlása ugyanis előbb-utóbb maga alá fogja temetni az egész pártállamot. 
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Néhány szempont a Kádár-rendszer összeomlásának körülményeihez: 

- Az 1970-80-as évek fordulójától a politika a gazdaság foglyává vált. A szociális juttatások 

fenntartása, az egyéni gyarapodás egyre nehezebben volt fenntartható, amely az 

adósságcsapdával párosult. 

- Volt egy komoly ellentmondás: a „létező” szocializmust a kapitalizmus finanszírozta. 

A reformok most már arról szóltak, hogy azok révén rentábilissá tehető-e annyira a 

gazdaság, hogy maga a rendszer is fennmaradjon: másodlagos gazdaság engedélyezése, 

exportképes termékek gyártásának támogatása stb. 

- Megjelentek a szellemi szelepek is: lehetett beszélni a határontúli magyarokról, vagy 

éppen Trianonról. (Bár hivatalos szinten erről senki nem vett tudomást.) 

- A vezetés különböző érdekcsoportokkal kötött csendes alkukat. 

- A komoly gondok ellenére nálunk mégsem következett nagyobb robbanás, mint 

Lengyelországban. Ennek oka: a XX. századi magyar történelemben a 60-as, 70-es évek 

voltak azok az idők, mikor a társadalom egy hosszabb regenerálódási időszakot élhetett át. 

A vérzivataros időszakok 1914 és 1960 között erre nem adtak módot. Volt idő 

felhalmozni, megerősödni egy kicsit. A társadalom ezért tudta sokáig ellensúlyozni a 

gazdasági válságot: magánerős lakás- és házépítések, autók, a telefonellátottság 

növekedett. Igaz, hogy ezzel viszont az infrastruktúra fejlesztése nem tartott lépést! 

- Külpolitikai téren olyan változások kezdődtek, amelyek nagyban segítették a közép-kelet-

európai rendszerváltásokat. 1984-ben Mihail Gorbacsov lett az SZKP főtitkára és olyan 

reformokat, új gondolatokat hirdetett meg, amelyek elindították a rendszer erózióját 

(peresztrojka, glasznoszty). Bár a szovjet vezető a rendszer reformját szerette volna elérni, 

ehelyett olyan változások indultak be, amelyek már a szocialista tábor teljes 

összeomlásával jártak.  

 

 

6. A rendszerváltás 

 

   Az ellenzéki erők 1987. szeptemberében már szervezett formában is felléptek: Lakitelken 

megalakult a Magyar Demokrata Fórum. Növelte az esemény jelentőségét, hogy ezen a 

gyűlésen részt vett az MSZMP reformszárnyának vezetője, Pozsgay Imre is. Itt már 

köntörfalazás nélkül tárták fel a résztvevők az ország súlyos helyzetét. A párt igyekezett elébe 

menni az eseményeknek, de mereven elutasította vezető szerepének a feladását. 1987-ben az 

új miniszterelnök, Grósz Károly (Lázár Györgyöt váltotta fel) szerkezetátalakításról és 

párbeszédről beszélt. De ez ekkor már kevés volt. 1988-ban nyílt vitafórumokon hangzottak el 

a bírálatok, sőt sokan már egyes pártvezetők személyi felelősségét is el kezdték feszegetni. 

Kádár János viszont lehűtött mindenféle várakozást, amikor kijelentette, hogy 

„Magyarországon nincs válság”. 

   A párt belső ellenzéke egyre türelmetlenebbül szorgalmazta a változtatásokat, mire válaszul 

négy „hangadójukat” kizárták az MSZMP-ből: Lengyel László, Bihari Mihály, Király 

Zoltán, Bíró Zoltán. Tömegessé vált a pártból kilépők száma. 1988-ban több, liberálisan 

gondolkodó fiatal egyetemista megalakította a Fiatal Demokraták Szövetségét, majd nem 

sokkal később megalakult az SZDSZ is Szabad Kezdeményezések Hálózata néven. 

Létrejöttek az első demokratikus alapon szerveződő szakszervezetek. 
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   1988. májusában a párt belső vezetése radikális lépésekre szánta el magát, miután belátták, 

hogy a reformok elkerülhetetlenek: kikerült a vezetésből több „keményvonalas” kommunista 

vezető és leváltották a főtitkári posztról Kádár Jánost is, aki az MSZMP elnöke lett, de ez 

csak egy formális cím volt. Az új főtitkár Grósz Károly lett, a miniszterelnök pedig Németh 

Miklós. Több reformer is bekerült a felső vezetésbe: Nyers Rezső és Pozsgay Imre. Az utóbbi 

már elvben elfogadta a többpártrendszer gondolatát is, és hajlandó volt felülvizsgálni a 

hivatalos álláspontot 1956 ügyében. Az új vezetéshez sokan túlzott reményeket fűztek, de 

Grósz megnyilatkozásai és külpolitikai baklövései (aradi találkozó Ceausescuval, a 

nagymarosi vízlépcső felépítésének elfogadása) bebizonyították, hogy nem ő a jövő embere. 

Az új kormányfő, Németh Miklós népszerűsége elsősorban a nemzeti megújulás igényét 

hangoztató megnyilatkozásainak volt köszönhető, és nem a kormány jó működésének. 

Stratégiai kérdésekben, az ország átalakítását érintő ügyekben már nem volt koncepciója. 

Politikai tőkét számára Bős-Nagymaros elutasítása hozott. 

   A párt egyhelyben topogott, míg a társadalomban zajló folyamatok igencsak felgyorsultak. 

Az MDF bejelentette politikai párttá szerveződését, újjáéledt a Független Kisgazda, 

Földműves és Polgári Párt és több történelmi párt is bejelentette színrelépését. Grósz 1988. 

novemberében, a Sportcsarnokban elmondott beszédében káosszal, anarchiával és a 

fehérterrorral riogatta hallgatóságát. Kijelentette, hogy ha kell, akkor fegyverrel is megvédik a 

„munkáshatalmat”. Nem sokkal ezután robbant a bomba, mikor 1989. januárjában Pozsgay 

Imre egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy 1956. októberében népfelkelés zajlott le és nem 

ellenforradalom. Ez volt a végső csapás az egypártrendszerre. 

   1989. márciusában megalakult az Ellenzéki Kerekasztal és nem sokkal később 

megindultak az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások is, amelyek már a többpártrendszerbe, a 

demokráciába való átmenet részleteit voltak hivatva kidolgozni. Itt három oldal tárgyalt 

egymással: 1. MSZMP, 2. Ellenzéki pártok, 3. ún. Harmadik oldal (Hazafias Népfront, 

Demisz -a KISZ utódja-, Münnich Ferenc Társaság stb.) Az ellenzék egyértelmű győzelmét 

jelentette, hogy 1989. június 16-án újratemették Nagy Imrét és mártírtársait. Július 6-án 

törvényesen is rehabilitálták Nagy Imrét, és a sors különös színjátékaként ezen a napon halt 

meg Kádár János. Szeptemberben megszületett a megállapodás az Ellenzéki Kerekasztal-

tárgyalásokon: 

- Gazdasági kérdésekben a szabad piacgazdaság bevezetése, az állami tulajdon lebontása 

mellett döntöttek. 

- Politikai téren: alkotmánymódosítás, szabad parlamenti választások, többpártrendszer, 

békés átmenet. 

- Megalkották a köztársasági elnöki intézményt, megszületett az egyezség a választások 

lebonyolításának módjáról, a Munkásőrség feloszlatásáról, a párt 

vagyonelszámoltatásáról, illetve arról, hogy a párt kivonul a munkahelyekről. 

A megállapodást csak a Fidesz és az SZDSZ nem írta alá. 

Szeptember 10-én a magyar kormány megnyitotta az NDK-s menekültek előtt Magyarország 

nyugati határait, ami bátor döntés volt, és nagyban elősegítette a német egység mielőbbi 

megvalósítását. Gyorsította az eseményeket az a tény is, hogy a Szovjetunió egyre kevésbé 

volt képes befolyásolni szövetségesei politikai döntéseit, mivel maga is az összeomlás szélére 

került. A demokratikus átalakulás egyik lényegi szempontja volt, hogy hazánk nyerje vissza 

teljes egészében nemzeti szuverenitását, amelynek feltétele a szovjet csapatok kivonása az 

ország területéről. Ez a követelés már többször elhangzott korábban is, látványosan 

fogalmazódott meg ez az igény például Nagy Imréék újratemetésén. 
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   1989. októberében a még „régi” országgyűlés felülemelkedve önmagán elfogadta azokat az 

ún. sarkalatos törvényeket, amelyek szükségeltettek a rendszerváltáshoz. Az állampárt, az 

MSZMP ekkor tartotta utolsó kongresszusát is, amelyen bejelentették annak megszűnését és a 

Magyar Szocialista Párt megalakulását, mely magát modern európai baloldali pártként 

határozta meg. A régi rend hívei ezt nem akarták tudomásul venni és újjáformálták az 

MSZMP-t Munkáspárt néven. Október 23-án, immár nemzeti ünnepünkön kikiáltották a 

Magyar Köztársaságot, a köztársaság elnöke ideiglenesen Szűrös Mátyás lett, aki akkor a 

parlament elnöke volt. A szabad parlamenti választásokat 1990. március-áprilisra írták ki. 

   A magyar választójogi törvény ún. vegyes választási rendszert írt elő, azaz egyéni és listás 

szavazást is. Ez azt jelentette, hogy egyéni országgyűlési képviselőjelöltekre és pártokra is 

kell szavazni. A parlament 386 mandátumából 176 az egyéni kerületeké, 158 hely a megyei 

pártlistáké és végül 58 hely az országos töredékszavazatok alapján került elosztásra. 1990. 

március 25-én tartották az első választási fordulót, míg a másodikat április 8-án. Az 

eredmények: 

MDF  45, 5 % 

SZDSZ  23, 8 % 

FKGP  11, 4 % 

MSZP  8, 5 % 

Fidesz  5, 7 % 

KDNP  5, 4 % 

A választások eredményeképpen egy MDF-FKGP-KDNP koalíció jött létre 59 %-os  

parlamenti többséggel. Az ország miniszterelnöke Antall József lett, aki az MDF elnöki 

posztját töltötte be. Az országgyűlés elnöke Szabad György volt, aki szintén az MDF tagja. A 

parlament megválasztotta a köztársasági elnököt is Göncz Árpád személyében, ő az SZDSZ 

sorait erősítette korábban. 

   Antall József kormányára óriási feladatok vártak. Először is vissza kellett nyernie az 

országnak a teljes szuverenitását, ki kellett építeni a jogállam intézményrendszerét, le kellett 

bontani a szocialista tervgazdaságot és helyébe egy versenyképes piacgazdaságot felépíteni. 

Most vált csak világossá, hogy mekkora a baj a gazdaságon belül, ugyanis eddig a tényeket 

csak a szűk pártvezetés ismerte. Mindezek mellett meg kellett kezdenünk a felzárkózást 

Európa fejlettebb feléhez, illetve alkalmassá tenni hazánkat az európai integrációkhoz való 

csatlakozásra. Mindezt úgy kellett megtennie a kormánynak, hogy őrizze meg az ország belső 

békéjét és kerüljük el a fejünk felett lebegő csőd veszélyét. Ehhez sajnos a nemzetközi 

körülmények sem voltak igen kedvezőek: polgárháború Jugoszláviában, kiszámíthatatlan 

Szovjetunió (a VSZ még létezett!), ellenséges érzelmek a magyar nemzetiségekkel szemben 

határaink mentén (a kormány először vállalta fel a határontúliak érdekképviseletét), 

bizalmatlanság és óvatosság a Nyugat részéről.  

    Antall Józsefnek mindenképpen nagy érdemei voltak abban, ilyen nehéz körülmények 

között nem robbant ki komolyabb válság hazánkban, és Magyarország ismét visszanyerve 

régi tekintélyét, elfoglalhatta az őt megillető helyet az európai népek családjában. Ezért őt 

mindenképpen a nagyformátumú, XX. századi magyar államférfiak közé sorolhatjuk, de ezt 

igazából majd a történelem dönti el úgyis. 

    

 

 

 

 

 

 


