
Kádár bukására

Kádár János uralma 1956 szabadságharcának eltiprásával kez
dődött. Szovjet tankok hozták az ország lerombolt fővárosába, 
azzal a megbízással, hogy állítsa vissza a bukott rendszert. A visz- 
szaállítást bosszú követte. Sokszáz embert végeztek ki, sokezret 
zártak börtönbe. Még folytak a gyilkosságok, de már újabb had
járat indult. Ezúttal a parasztok ellen. 1959 és 1961 között el
kobozták földjeiket. Egyesek szerint mindezt az oroszok akarták 
így, és Kádár csak engedelmeskedett. A tény azonban tény ma
rad. Uralmát olyan szörnyűségek vezették be, amelyek Batu kánt 
és a tatáljárást idézték vissza.

A dúlás végeztével ajánlatot tett Kádár mindazoknak, akiket 
nem öltek meg, akik nem ültek börtönben és akik nem mentek 
cl Nyugatra. Az ajánlat így szólt: ha soha többé nem szóltok 
l>cle az ország dolgaiba, és ha soha többé nem hozzátok szóba 
azt, ami történt, akkor a továbbiakban nem kívánjuk tőletek, 
hogy felvonuljatok, gyűlésekre jáijatok, és ott tapsoljatok. És 
megengedjük nektek, hogy gondoskodjatok magatokról. A fé
lelem légkörében az emberek nagy része elfogadta az ajánlatot, 
ds meg is tartotta. Ezt a hallgatólagos megállapodási nevezték el 
később közmegegyezésnek.

A hatvanas évek közepén Kádár elfogadta, hogy gazdasági 
reformra van szükség. Arra azonban ügyelt, hogy valódi reform 
mégse legyen. Valami kis jót még ez a fél-reform is hozott, ezt 
íj kis jót vették vissza néhány évvel később. Kádár visszavonta a 
fél-reformot is. Addigra már eltékozolták az ország erőforrásait. 
Most nyugati kölcsönöket vettek fel, és azokat pazarolták el.

A három évtizedes gazdálkodás örökségét néhány évvel ezelőtt 
magyar akadémikus vonta meg, így: „Menthetetlenül visszacsú
szunk azon országok kategóriájába, amelyek a harmadik világban, 
ú\(alános elmaradottságuk miatt, legfeljebb gyarmati jellegű rab
szolgamunkával tudják magukat fenntartani.” Jóslatát feltételes 
módba helyezte, akkor csúszik az ország a harmadik világba, ha 
i\ hanyatlást nem tudja megállítani. Kádár klikkje nem volt erre 
képes. Ez a feladat, a hanyatlás megállítása és visszafordítása 
Kádár örököseire marad.
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A hetvenes években két forrásból éltek az ország lakói: kül
földi kölcsönökből és a rejtett gazdaságban végzett önkiuzsorázó 
munkából. Mára csak egy forrás maradt: az önkiuzsorázás, és vele 
a testi és lelki egészség megromlása. Az emberek jó része azonban 
nem tud a rejtett gazdaságban résztvenni. A kimaradók szegény
sége egyre nyomasztóbbá válik. Sikerült kettéosztani az országot. 
Az önkizsákmányolókra és a nyomorgókra. Ez Kádár második 
hagyatéka.

Az a legfontosabb, hogy megmaradjunk, mondta hajdan a 
nemzet költője. Szerény program, de ez sem valósul meg. Csak 
egy dologban vezet Magyarország Európa nemzetei között: a 
halálozásban. Ez a pusztulás Kádár harmadik hagyatéka.

Az iparosítás az egész időszakban a civilizáció elemi szabályai
nak figyelmen kívül hagyásával folyt. A vizek és a földek romlása, 
a levegő beszennyezése a negyedik hagyaték.

Harminc évvel ezelőtt, 1956-ban, nem a rossz gazdálkodás 
ellen lázadtak fel a magyarok, hanem a nemzeti önrendelkezésért 
és a politikai szabadságért. A vereség és a terror szörnyű megráz
kódtatásának hatására az emberek többsége nem látott más 
kiutat, mint a magánboldogulást. E kiút költsége nemcsak az ön
kizsákmányolás, az egészség megromlása és egy nagy rész szegény
sége. Hanem a polgárjogok hiánya is. Ez utóbbi Kádár uralmának 
ötödik és legsúlyosabb hagyatéka. {1988. május 22.)

K.I.

Grósz Károly első kormányának mérlege

Grósz Károlyt 1987. június végén választotta meg az ország- 
gyűlés kormányfőnek. Nyugati fogalmak szerint a parlamentnek 
felelős kormány élére került. A valóságban ő maga és kormánya 
a pártnak volt felelős, az ország tényleges kormánya a politikai 
bizottság volt, élén Kádár Jánossal. 1988. május 22-én Grószt 
a párt Központi Bizottsága főtitkárrá, vagyis tényleges kormány
fővé választotta. Miniszterelnöki pozícióját továbbra is megtar
totta, ezen a napon mégis lezárult az az időszak, amelyben 
Grósz a politikai bizottságnak alárendelten vezette a hivatalos 
magyar kormányt. Érdemes egy pillantást vetni ennek az egy
éves időszaknak a mérlegére.
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