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Anotace 

Ve své bakalářské práci se věnuji přechodu k demokracii v Maďarsku na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Nejprve se zabývám 

vývojem Maďarska od první světové války k nástupu komunistů k moci a 

následně i předpokladům, průběhu a důsledkům revoluce v roce 1956. Důraz 

kladu na charakter režimu v čele s Jánosem Kádárem, jeho uspořádání, vývoj a 

především potom na předpoklady přechodu k demokracii. Mezi ty patřilo 

formování a aktivizace opozice a změny ve vládní straně, kde se na vyšší posty 

dostala nová generace. I díky špatné hospodářské situaci v zemi a z obav 

z opakování roku 1956, zasedli nakonec zástupci opozice a vládní strany ke 

kulatému stolu, aby vyjednali změnu politického systému. Výsledkem jednání byl 

kompromis, do kterého se všichni účastníci snažili prosadit své zájmy. Takovým 

kompromisem byl například i smíšený volební systém. Změna systému pak byla 

dovršena svobodnými volbami, které se konaly na jaře roku 1990. Na závěr práce 

jsem se pokusila zařadit přechod k demokracii v Maďarsku do tranzitologické 

teorie. 

 

Annotation 

In my bachelor thesis I’m dealing with transition to democracy in Hungary 

at the turn of eighties and nineties of twentieth century. At first I’m dealing with 

events in Hungary from the First World War to the takeover of power by 

Communists and then with preconditions, process and consequences of the 

revolution in 1956. I emphasise the character of the regime headed by János 

Kádár – its organization, main events and mainly the preconditions to transition to 
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democracy. These were for example formation and activation of the opposition 

and changes in the state party where new generation came to power. It was also 

because of the bad economic situation and because of the worries about repeating 

the events of 1956, which made the representatives of opposition and the 

incumbents to establish the National Roundtable and start to negotiate the regime 

change. The result of these negotiations was a compromise to which every 

participant wanted to implement his interests. This compromise was for example 

mixed electoral system. The change of the regime was completed by free elections 

which took part in the spring 1990. At the end of my thesis I tried to classify the 

transition to democracy in Hungary into the transitional theory. 
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CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU 
 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat přechodem k demokracii 

v Maďarsku v roce 1989 (přesněji řečeno na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let minulého století). Na podzim roku 1956 zde došlo k protikomunistickému 

povstání, které se podařilo potlačit až za pomoci sovětských vojsk. Do čela 

Maďarska se dostal János Kádár a následovalo období represí a čistek. Po 

„normalizaci“ poměrů stavěl Kádár legitimitu svého režimu na značně liberálním 

přístupu, v zemích Východní bloku neobvyklém („tzv. gulášový socialismus“). 

Zajistil svým občanům relativní uspokojení jejich konzumních potřeb, v kulturní a 

hospodářské oblasti existovala jistá autonomie. Tento přístup získal ohlas i na 

Západě, odkud si tak Maďarsko mohlo půjčovat peníze. Postupně se ale systém 

začal stávat neudržitelným, protože neustálé zvyšování životní úrovně bylo za 

stávajícího ekonomického a politického systému velmi problematické. 

Z důvodu liberálnosti režimu nebyla opozice v Maďarsku příliš silná. To 

se začíná měnit v 80. letech, kdy se prohlubují problémy kádárismu. Od počátku 

nebyla jednotná, panovaly rozdíly například v názorech na rychlost změn, ale 

obecně tu byla snaha o spolupráci. Mezi roky 1987 a 1988 se pak vytvořily 

opoziční organizace jako Maďarské demokratické fórum (MDF), Svaz mladých 

demokratů (FIDESZ) nebo Aliance svobodných demokratů (SzDSz). Vznikalo i 

mnoho dalších organizací, dále obnovovaly činnost tzv. historické strany, 

například Strana nezávislých malorolníků (FKGP), Křesťanskodemokratická 

lidová strana (KDNP) nebo Sociálnědemokratická strana. 

Důležitým bodem byl i vývoj v samotné Maďarské socialistické dělnické 

straně (MSZMP), kde získávali stále větší slovo reformisté (Imre Pozsgay, Rezsı 

Nyers) . Jejich skupina navázala kontakty s opozicí a spolupracovala s ní. Na 

stranické konferenci v květnu 1988 byl János Kádár odsunut do čestné funkce 

předsedy strany a prvním tajemníkem se stal dosavadní předseda vlády Károly 

Grósz. Zároveň s Kádárem byli z čela strany odstraněni i další příznivci jeho 

konzervativního kurzu a bylo rozhodnuto o nastolení cesty tzv. demokratického 

socialismu. Takto vytyčené cíle se ale nedostaly vůbec do praxe a strana tak 
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ztratila šanci provést nutné změny sama. Na počátku roku 1989 již bylo jasné, že 

je třeba jednat s opozicí. Strana se nejprve snažila jednat s každou organizací 

zvlášť a neustále vystupovat jako garant jakékoli přeměny, což ale bylo pro 

opozici nepřijatelné. 

13. června tak začalo jednání u kulatého stolu, jenž byl také označován 

jako trojúhelníkový stůl, kterého se zúčastnila MSZMP, zástupci opozice a 

delegáti tzv. společenských organizací (např. odborů). Jednání se soustředila 

především na nové demokratické uspořádání země a na volební systém pro volby 

do parlamentu, a v září byla podepsána dohoda. Její součástí byly i svobodné 

volby naplánované na jaro 1990, kterým měla ještě předcházet volba prezidenta. 

Což ale například pro Svaz mladých demokratů bylo nepřijatelné. FIDESZ a 

SzDSz tedy iniciovaly referendum, které dopadlo v jejich prospěch. 

23. října 1989 byla slavnostně vyhlášena Maďarská republika, symbolicky 

v den výročí událostí roku 1956. MSZMP na svém mimořádném sjezdu rozhodla 

o ukončení činnosti strany a vytvoření strany s názvem Maďarská socialistická 

strana (MSzP), která si již nepřisuzovala vedoucí roli ve státě. 

První svobodné volby (podle smíšeného volebního systému) se konaly 

v březnu 1990 a jejich vítězem se stalo Maďarské demokratické fórum, první 

prezidentem byl následně zvolen Arpád Göncz. 

 

METODA A CÍL PRÁCE 
 

Chtěla bych se ve své práci pokusit podat komplexní pohled na přechod 

k demokracii v Maďarsku. Zdůraznit všechny faktory, které měly na maďarský 

vývoj vliv a dát do souvislostí kroky jednotlivých aktérů. Bude mě zajímat 

především politická rovina problému, což ovšem nevylučuje zmínění důležitých 

pohybů ve společnosti, které s ní bezprostředně souvisely. 

Budu se tedy nejvíce věnovat vývoji komunistické strany a opozice, jejich 

představitelům, cílům a politickým krokům. V práci bych chtěla využít i metodu 

stručného, základního srovnání s některými dalšími státy, a neopominu 

pochopitelně ani mezinárodněpolitický kontext. 



12 
 

Výsledkem mé práce by tedy neměl být pouze výčet historických faktů, ale 

především nalezení příčin konkrétních historických událostí a procesů. Budu se 

snažit nalézt kauzální vztahy mezi jednotlivými událostmi. A to především 

pomocí tranzitologických teoretických koncepcí, modelů přechodů apod. Pokusím 

se taktéž maďarský přechod zařadit do obecných typů přechodu, tak jak jsou 

definovány v pracích různých autorů (Huntington, Linz a Stepan, Terry Lynn Karl 

a Philippe Schmitter apod.) 

Stěžejním zdrojem informací pro mě bude dostupná literatura (především 

v českém a anglickém jazyce), dále články v odborných časopisech, případně 

některé z internetových zdrojů. 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ OSNOVA 

 

� V úvodu bych se chtěla věnovat charakteristice Kádárova režimu. Na jakém 

základě byl vystavěn a udržován, které podmínky měly zásadní vliv na jeho 

vývoj a především jeho krizi v 80. letech. 

� Dále bych se ráda zabývala formováním opozičních sil a jejich aktivizací. 

Z jakého prostředí vycházely, jaké bylo jejich fungování, cíle a také podpora 

a ohlas mezi občany. 

� Vliv roku 1956 na přechod, vztah strany, opozice a maďarské veřejnosti 

k roku 1956. 

� Dalším bodem mé práce bude samotné jednání u  tzv. kulatého stolu. Jakým 

způsobem probíhalo, jaké byly zájmy na jednotlivých stranách a co bylo 

jeho hlavním předmětem. A především, jakých bylo dosaženo výsledků. 

� Poté se budu věnovat následnému vývoji státu až k prvním svobodným 

volbám. Vyhlášení Maďarské republiky, transformace vládní strany. A 

samozřejmě se budu věnovat i samotným volbám a jejich výsledku. 

� V závěru bych se chtěla pokusit zařadit přechod k demokracii v Maďarsku 

do modelů odvozených z tranzitologické teorie. 
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stránce maďarského Institutu pro výzkum roku 1956 (http://www.rev.hu/rev/), 
který se věnuje i vztahu mezi roky 1956 a 1989. 
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Úvod 

Ve své práci bych se chtěla věnovat přechodu k demokracii v Maďarsku, 

který se odehrál na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. 

Považuji to za velice zajímavé téma, protože maďarský přechod k demokracii měl 

specifický průběh, který výrazně ovlivnil výslednou podobu maďarského 

politického systému. 

Ještě předtím, než se zaměřím na samotný proces přechodu k demokracii, 

chci se zabývat vývojem Maďarska, který předcházel nastolení komunismu. Proto 

stručně popíši události, které se odehrály v Maďarsku od první světové války, 

protože ty také předurčovaly charakter komunistického režimu. Velkou pozornost 

budu věnovat revoluci v roce 1956, která se stala zásadním mezníkem 

maďarských dějin, a její odkaz sehrál důležitou roli při demontáži komunistického 

systému. 

Důležitou součástí mé práce bude analýza éry vlády Jánose Kádára. Od 

počátku, kdy si zajistil pořádek pomocí represí, až k době tzv. gulášového 

komunismu, který svou legitimitu založil na poskytování relativně velkého výběru 

spotřebního zboží, výměnou za tichý souhlas občanů s jeho vládou. Zaměřím se 

na fungování Kádárova režimu, na to, jakým způsobem si budoval svoji legitimitu 

a také jak se potýkal s ekonomickými problémy. 

Největší část mé práce bude samozřejmě tvořit samotný přechod 

k demokracii. Budu se věnovat nejprve disentu a formování opozice v Maďarsku 

a také změnám, které se odehrávaly ve vládnoucí komunistické straně. Dále 

zformování nejprve Opozičního kulatého stolu, následně Národního kulatého 

stolu a zahájení jednání o podmínkách změny režimu. Důraz budu klást na 

projednávaná témata, zájmy jednotlivých účastníků a výsledky, kterých se 

podařilo dosáhnout. Následně se budu věnovat vývoji země do svobodných voleb 

a samozřejmě i samotným volbám roku 1990 a jejich výsledkům. 

Nakonec se pokusím maďarský přechod k demokracii zařadit do 

tranzitologické teorie. Využiji přitom typologií, které vytvořili Terry Lynn 
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Karlová a Phillippe Schmitter, Samuel Huntington, Juan Linz a Alfred Stepan, 

Donald Share nebo Gerardo L. Munck a Carol Skalnik Leff. 

Výsledkem mé práce by tak měl být komplexní pohled na přechod 

k demokracii v Maďarsku. Jaké byly jeho předpoklady, průběh a jakou roli v něm 

sehráli jednotliví aktéři.  



19 
 

 

1 Maďarsko v letech 1918 až 1956 

1.1  Vývoj Maďarska po první světové válce 

První světové války se Uherské království (v rámci Rakousko-Uherska) 

zúčastnilo po boku Německa a skončilo na straně poražených. 2. října 1918 

požádalo Rakousko-Uhersko Dohodu o zahájení mírového jednání, ale vzápětí se 

monarchie začala rozpadat, když jednotlivé národy vyhlašovaly svoji nezávislost. 

V Uhrách vytvořil hrabě Mihály Károlyi národní radu, ale panovník se zdráhal 

jmenovat ho předsedou vlády. Udělal to až po masových demonstracích, ke 

kterým se přidali i členové armády (díky astrám, kterými vojáci zaplnili místa po 

strhaných odznacích a které si civilisté dávali do klop, se vžilo pojmenování 

„astrová revoluce“). Přes snahy představitelů nabídnout nemaďarským národům 

autonomii, docházelo postupně k jejich osamostatňování. Z těchto nových území 

Maďaři hromadně odcházeli a hledali útočiště na území, které Maďarsku „zbylo“. 

Země po válce a navíc po přerušení důležitých hospodářských vazeb, které 

existovaly v rámci Rakouska-Uherska, nebyla schopna všechny obyvatele 

adekvátně zajistit. Situace se radikalizovala a všechna očekávání společnosti bylo 

téměř nemožné naplnit. Tak ani pozemková reforma z února 1919 poměry 

neuklidnila, docházelo k polarizaci na politické scéně a především komunisté 

Bély Kuna slavili úspěchy. Károlyi se snažil o reformy, ale ty se zdály lidem 

polovičaté a ve většině případů ani nebyl čas, aby se stihly nějak projevit. Navíc 

existovaly důvodné obavy, že mírová konference dopadne pro Maďarsko 

katastrofálně a Károlyi se rozhodl orientovat na Rusko, od kterého si sliboval 

pomoc. Proto v březnu 1919 předal odpovědnost za stát sociálním demokratům. 

Ti ji přijali a sestavili novou vládu, jejíž řízení ale bylo fakticky v rukou Bély 

Kuna a byla vytvořena Maďarská republika rad. Došlo k okamžitému omezování 

kapitalistického hospodářství, masově se znárodňovalo a moc byla přebírána 

radami. Zpočátku byly změny přijímány s nadšením, ale brzy se dostavila 

nespokojenost s násilnými kroky. Tato vláda byla ovšem nepřijatelná pro 

mocnosti Dohody a ty se také postaraly o její odstranění. Vznikl opět problém, 
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kdo by byl schopen udržet stabilitu v zemi, spojenci uznali až vládu Károlyho 

Huszára a to také díky slibu Miklóse Horthyho, jehož jednotky byly schopny 

ovládnout situaci, že se této vládě podřídí. Miklós Horthy se po volbách stal 

zemským správcem neboli regentem. V následujících letech stále posiloval svoji 

pozici ve státě, budoval autoritářský režim a zmařil i pokusy bývalého krále o 

návrat na trůn. Vytvoření nové vlády přijatelné pro mocnosti Dohody, umožnilo 

přizvání zástupců Maďarska na mírovou konferenci. Ta přinesla pro Maďarsko 

ztrátu 60% obyvatel a 2/3 území bývalého rozsahu země (což způsobovalo nemalé 

hospodářské potíže). Toto rozhodnutí brali političtí představitelé i veřejnost jako 

velikou křivdu a revize mírové smlouvy se stala tématem číslo jedna (Kontler 

2001: 300-318). 

V nově ustaveném království se stal premiérem Pál Teleki, kterého po 

pokusu bývalého krále Karla o návrat na trůn vystřídal István Bethlen, který začal 

budovat systém s určitými autoritativními prvky, během jeho vlády se mu 

podařilo spojit konzervativní síly do jednoho tábora. Také ale krystalizovaly 

fašistické tendence a tento trend zesílil po vypuknutí světové hospodářské krize 

v roce 1929, která sice zasáhla Maďarsko se zpožděním, ale zato velmi silně. 

Vzrostla nezaměstnanost a sociální problémy se stávaly neudržitelnými. V roce 

1931 sice díky machinacím Bethlenova strana volby vyhrála, ale ještě téhož roku 

Bethlen odstoupil. V roce 1932 se stal premiérem Gyula Gömbös, představitel 

krajní pravice, a po svém nástupu se snažil o fašizaci státu a prosazení 

vůdcovského principu. Jeho úsilí v této oblasti ale bylo značně omezováno 

představiteli vládních kruhů. Chtěl spolupracovat s Německem a Itálií na revizi 

mírové smlouvy, doufal v řešení ekonomické krize napojením na německé 

hospodářství. Sympatie ke Gömbösovi ale rychle vyprchaly a po překlenutí 

hospodářské krize se již nezdál ideálním premiérem a k jeho odstranění se 

nakonec přiklonil i Horthy. Gömbös připravoval na jaro 1937 prohlášení otevřené 

diktatury, ale ani toho, ani svého připravovaného sesazení se nedožil, protože 

zemřel 6. října 1936. Po jeho smrti docházelo ke sdružování jednotlivých 

fašistických organizací, navíc byla jejich nacizace intenzivně podporována 

z Německa. Takovou organizací byla například tzv. strana šípových křížů pod 
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vedením Ference Szálasiho, která usilovala o národně socialistický zemědělský 

stát (Pražák 1993: 240-253). 

 

1.2 Maďarsko ve druhé světové válce 

Vedení státu se snažilo těžit ze spolupráce s Německem, aniž by ovšem 

otevřeně deklarovalo svoje spojenectví. Za důležité stále považovalo i dobré 

vztahy s Velkou Británií. Přesto ale Německo bylo nakonec jediným zdrojem 

naděje na získání ztraceného území, což se potvrdilo Vídeňskou arbitráží, která 

Maďarsku přiřkla část Slovenska a následně získalo i celou Podkarpatskou Rus. 

Na druhé straně ale Horthy odmítl účast na obsazování Polska. V listopadu roku 

1940 se Maďarsko připojilo k paktu tří mocností a poté, co Hitler odhalil tajná 

jednání se západními mocnostmi, donutil Horthyho, aby přizval německá vojska 

do země. Po intervenci byla nastolena vláda složená pouze z představitelů krajní 

pravice. Po obratu ve válce se ukázalo jako nezbytné řešit postavení Maďarska, 

Horthy vyslal do Moskvy zástupce, kteří měli jednat o podmínkách separátního 

míru. Když měl ale Horthy vyhlásit v rozhlase změnu ve spojenectví a vyzvat 

armádu, aby začala bojovat s Německem, byl jeho syn unesen a Hothymu bylo 

vyhrožováno jeho likvidací. V důsledku toho byl jeho první projev nejasný a 

následující den ho celý odvolal. Horthy rezignoval na svůj post a k moci se 

dostala Strana šípových křížů v čele s Ferencem Szálasim. Výrazně se zhoršilo 

postavení židovského obyvatelstva, které do té doby žilo v rámci možností ve 

snesitelných podmínkách (Kontler 2001: 343-355). 

V prosinci 1944 vznikla Maďarská fronta nezávislosti, na které se podíleli 

malorolníci (Nezávislá strana malorolníků, zemědělských dělníků a měšťanů), 

sociální demokraté, komunisté, zástupci Národní rolnické strany a Demokratické 

strany. Byla vytvořena vláda v čele s Bélou Miklósem Dálnokim, která v lednu 

1945 podepsala příměří, kde se zavázala k placení reparací, boji proti Německu, 

rozpuštění fašistických organizací a potrestání válečných zločinců. (Pražák 1993: 

268) 
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1.3 Nástup komunistů k moci 

První poválečné volby se uskutečnily v listopadu 1945 a jako vítěz z nich 

vyšla malorolnická strana, která dokonce dosáhla zisku většiny hlasů. Přesto se 

rozhodla k pokračování koaliční vlády (mimo jiné i na tlak Spojenecké kontrolní 

komise). Ve vládě Zoltána Tildyho získali čtyři křesla i komunisté (včetně 

ministerstva vnitra), další křesla připadla jejich sympatizantům. V únoru 1946 

byla vyhlášena Maďarská republika a Zoltána Tildyho, který se stal jejím 

prezidentem, vystřídal na postu ministerského předsedy Ferenc Nagy. Komunisté 

brzy vyhlásili „boj proti reakci“ a pořádali masová lidová vystoupení (Moulis et 

al.: 55-56). 

Pod vedením komunistů se zformoval Levý blok (sdružující kromě 

komunistů ještě sociální demokraty a národní selskou stranu), tomu se podařilo 

prosadit Zákon na ochranu republiky a veřejného pořádku, který byli komunisté 

následně schopni pružně využívat k odstraňování odpůrců. V lednu 1947 dali 

komunisté impuls k zatýkání za účast na organizaci Maďarské společenství a 

následně se postarali o „odhalení“ jeho napojení na malorolnickou stranu. 

Obviněn byl Béla Kovács, a když ho parlament nechtěl vydat, zasáhly sovětské 

síly. Pod stejnou záminkou byl odstraněn i dosavadní předseda vlády Ferenc Nagy 

a nahrazen Lajosem Dinnyésem, který byl ochoten s komunisty spolupracovat. 

Nekomunističtí představitelé předpokládali, že se politická situace změní po 

uzavření mírové smlouvy, kdy zemi opustí sovětské jednotky a přestanou tak i 

sovětské zásahy do rozhodování. Tento předpoklad se ale nenaplnil, přestože 

stažení vojsk bylo v mírové smlouvě (podepsané 10. února 1947 v Paříži) 

obsaženo. Sovětský svaz totiž získal právo dohledu na komunikace, které 

zajišťovaly spojení s jeho okupační zónou v Rakousku (Vykoukal et al. 2000: 

185-188).  

V srpnu 1947 proběhly volby, ve kterých komunisté získali 22% hlasů. 

Nekomunistické strany byly schopny sestavit společně vládu, což ale překazilo 

levicové křídlo malorolnické strany a zůstala zachována dosavadní koalice. Pro 

komunisty již nebyl problém zbavit se „nepohodlných“ členů malých stran, tempo 

tzv. „salámové taktiky“ se zrychlilo. V červnu 1948 po nátlaku odstoupil 
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prezident Zoltán Tildy, v roce 1949 již proběhly volby na základě jednotné 

kandidátky a následně byla vytvořena i nová ústava, podle vzoru té sovětské. 

Poté, co se komunisté vypořádali s opozicí mimo stranu, došlo i na samotné její 

příslušníky. Velký proces se konal s dosud vysokým představitelem strany – 

László Rajkem, který byl obviněn ze spolupráce s Titem a dalších protirežimních 

aktivit a popraven. (Kontler 2001: 369-376).  

V Maďarsku byl také budován kult osobnosti, Matyás Rákosi tak býval 

někdy označován jako „malý Stalin“. Fakticky mělo nejdůležitější postavení 

v zemi politbyro a především čtveřice Matyás Rákosi (generální tajemník), Ernı 

Gerı (měl na starosti ekonomiku), Mihály Farkas (zabýval se otázkami 

bezpečnosti) a József Révai (kultura a ideologie). Parlament tak pouze schvaloval 

již připravené zákony. Zásadním pro rozhodování byl samozřejmě vliv z Moskvy. 

Ten se projevoval velmi výrazně i v hospodářství země, které se v zájmu přípravy 

na střet Východu a Západu, orientovalo na zbrojní výrobu a průmysl. To značně 

deformovalo maďarskou ekonomiku, protože země byla tradičně agrární 

(Vykoukal et al. 2000: 264-267). 

 

1.4 Revoluce v roce 1956 

1.4.1 Události let 1953-1956 

Revoluci v Maďarsku v roce 1956 předcházelo několik zásadních změn ve 

vedení státu. V roce 1953 bylo na impuls z Moskvy rozhodnuto o odvolání 

Matyáse Rákosiho z postu předsedy vlády a původního výsadního postavení byli 

zbaveni i další představitelé. Za současný velmi špatný ekonomický stav státu, 

který byl především důsledkem slepého následování sovětského vzoru a jeho 

požadavků, byla odpovědnou označena Rákosiho vláda a na červnovém zasedání 

ústředního výboru Maďarské strany pracujících byla její politika odsouzena. 

Novým premiérem byl zvolen Imre Nagy, který nebyl s minulou vládou spojen a 

dostalo se mu i sovětské podpory. Nagy se vydal cestou jisté liberalizace, snažil se 

prosadit jiný model vládnutí, založený na kolektivním rozhodování. Důraz také 

kladl na změnu v hospodářské oblasti, kde se měl více respektovat přirozený 
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vývoj a specifické podmínky země a v neposlední řadě chtěl podpořit zvýšení 

životní úrovně obyvatel (Irmanová 1998: 12-15). 

Nagy ale neměl příliš času svůj program realizovat, protože již v roce 1954 

začíná být jeho politika kritizována, k čemuž také značně přispíval Matyás Rákosi 

(stále ještě ve funkci prvního tajemníka strany). Nakonec byl Imre Nagy v dubnu 

1955 na základě rozhodnutí ústředního výboru odvolán. Tím ale neztratil podporu 

mezi obyvateli, především intelektuálové mu vyjádřili podporu podpisem 

Memoranda v říjnu 1955, ve kterém se přihlásili k jeho konceptu. Toho využil 

Rákosi k tomu, aby mohl Nagye vyloučit ze strany úplně. Následující přelomovou 

událostí byl XX. sjezd KSSS, který odkryl a označil za nezákonnosti činy, které se 

odehrávaly v průběhu Stalinovy vlády. V Maďarsku se zpočátku zdálo, že reakce 

nebude žádná, ale nakonec došlo k částečnému přehodnocení a byl například 

rehabilitován László Rajk, za což si připisoval zásluhu samotný Rákosi, přestože 

to byl právě on, kdo se značně podílel na přípravě vykonstruovaného procesu 

(Irmanová 1998: 18-19). 

Veřejnost ale reagovala jinak než vládnoucí skupina. Byl vytvořen tzv. 

Petıfiho kroužek, který pořádal veřejné diskuse o závěrech sjezdu a jejich 

aplikování. Do diskuse se postupně zapojovalo čím dál tím větší množství lidí. 

Objevil se požadavek Rákosiho odchodu a nástupu Imreho Nagye. Sílila 

vnitrostranická opozice, která určitým způsobem spolupracovala s demokraticky 

smýšlejícími nestraníky. Rákosi nebyl schopen řešit takovou krizi, a tak nakonec 

přišel z Moskvy pokyn k jeho odstoupení (následovalo po nepokojích v Poznani). 

Na jeho místo se sice dostal jeho spojenec Ernı Gerı, ale ani tomu se příliš 

nepodařilo situaci ovládnout (Moulis et al. 1991: 131-132). 
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1.4.2 Průběh revoluce 

6. října se konalo znovupohřbení László Rajka1, které se stalo masovou 

akcí, zúčastnilo se jí přes sto tisíc lidí. 16. října se v Szegedu konalo studentské 

shromáždění, na kterém bylo dohodnuto obnovení Svazu maďarských 

vysokoškolských studentů (MEFESZ), který se začal rozvíjet naprosto nezávisle 

na straně. Následně kontaktovali szegedští studenti své kolegy i v jiných městech 

a postupně se tak vytvářely podobné organizace i na dalších místech. MEFESZ 

zformuloval poměrně radikální požadavky, chtěl demokratizaci, obnovení 

plurality politických stran a také odchod sovětských vojenských jednotek ze 

země. Například v Miškolci měly projevy nespokojenosti studentů vliv i na 

dělnickou iniciativu, která také zformulovala své požadavky na změny. Dělníci se 

soustředili především na otázky pracovních podmínek a sociálních problémů. 

Dění se neomezovalo jen na hlavní město, přestože tam se udály události zásadní, 

ale demokratizační iniciativy se objevovaly napříč celou zemí a rychle se šířily. 

V naprosté většině měst byla jasná snaha prosadit své požadavky diskusí a mírně, 

lidé deklarovali za svůj cíl opravu systému, nikoli jeho zničení (Szakolczai 1998).  

V Budapešti byla studenty naplánována demonstrace na podporu událostí 

v Polsku2, která se měla uskutečnit 23. října. Režim se takové manifestaci snažil 

zabránit a vydal zákaz jakýchkoli shromáždění, který ale jen umocnil pocit 

sounáležitosti občanů proti němu a dostavilo se tak paradoxně ještě více 

účastníků. Zároveň studenti zformulovali svoje požadavky: demokratizace 

poměrů ve státě, potrestání protagonistů Rákosino režimu za jeho zločiny a 

naopak rehabilitace nespravedlivě odsouzených, dále pak odchod sovětských 

jednotek z Maďarska, novou vládu v čele s Imre Nagyem a volby za účasti více 

                                            
1 László Rajk byl sice odsouzen ve vykonstruovaném procesu (a to i za přispění Jánose Kádára), 
ale ještě předtím se Rajk jako ministr vnitra sám podílel na některých procesech, které měly 
eliminovat „nepřátele“ komunistické strany. Manifestační účast na jeho pohřbu tak může být 
vysvětlena především snahou vyjádřit odpor vůči stalinistickému režimu a jeho praktikám 
(Irmanová 1998: 21).  
2 V srpnu se do strany mohl vrátit mimo jiných i Władysłav Gomułka, který byl v lednu 1949 
obviněn z pravicových postojů a zbaven funkcí. Již v říjnu se dostává do ústředního výboru strany 
a je následně navržen na 1. tajemníka. V den, kdy ho má zvolit stranické plénum, přilétá do Polska 
sovětská delegace a Chruščov požaduje, aby bylo zasedání přerušeno. Gomułkovi se ale podařilo 
sovětského vůdce přesvědčit, že jedině on je schopen udržet stabilní situaci v Polsku a svoje 
postavení se mu podařilo uhájit (Vykoukal et al.: 393-394). 
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politických stran. Zároveň zveřejnili svůj záměr uspořádat na 27. října 

v Budapešti parlament mládeže, který se měl stát reprezentantem všech mladých 

lidí (Irmanová 1998: 21-22). 

Imre Nagy, který si na počátku října podal žádost o znovupřijetí do strany, 

se tam po rozhodnutí politbyra z 13. října mohl vrátit. Díky jeho předchozímu 

působení se jeho osobnost stala velmi rychle symbolem šance na změnu, okolo 

něho se soustředili proreformně orientovaní členové strany, podporu měl ale i u 

široké veřejnosti (Moulis et al.: 132). 23. října se u sochy Sándora Petıfiho 

shromáždil velký počet lidí a to nejen studentů, někteří z nich se posléze vydali 

k rozhlasu, větší část k parlamentu. Před parlamentem byl vyžadován projev Imre 

Nagye, který ale se svým vystoupením nejprve otálel. Nakonec vystoupil, ale jeho 

umírněný proslov se setkal s nepochopením radikálně naladěného shromáždění, 

kterému se jednak nelíbilo už samotné oslovení „soudruzi“ a potom i jeho výzva 

k rozpuštění demonstrace. Nagy nebyl přílišným zastáncem manifestací, 

prosazoval spíše změnu vycházející zevnitř strany, na základě diskuze. Zklamaní 

posluchači se ve většině přesunuli k rozhlasu, kde došlo ke střetu demonstrantů 

s tajnou policií ÁVH (Doležal 2006). 

Pokud po projevu Imreho Nagye nebyli demonstrující úplně spokojeni, tak 

mnohem víc je rozlítilo večerní rozhlasové vystoupení Ernı Gerıa. Ten projevil 

naprosto nesmiřitelný postoj a označil studentské požadavky za protisovětské a 

také se velmi nelichotivě vyjádřil o účastnících demonstrace. Rozčarování mezi 

manifestujícími se projevilo často násilnými přepady sekretariátů strany, 

ozbrojováním a obsazováním důležitých budov. V noci z 23. na 24. října se sešel 

ústřední výbor strany, který se rozhodl jmenovat novým předsedou vlády Imreho 

Nagye. Ten se tak dostal do politbyra, čímž byl ale na druhou stranu poněkud 

izolován od „dění na ulici“. Dalším výstupem ústředního výboru pak bylo 

označení událostí za kontrarevoluci a také schválení případné žádosti o sovětskou 

pomoc, pokud by to bylo nezbytné (ta v té době ale již byla přizvaná, učinil tak 

Ernı Gerı) (Vykoukal et al. 2000: 362-364). 

24. října do Budapešti dorazily sovětské jednotky, které byly v zemi 

přítomny od konce války, a dochází k prvním ozbrojeným střetům. V ten den také 
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do města přijeli Moskvou vyslaní Mikojan a Suslov, kteří měli zhodnotit situaci. 

Zúčastnili se zasedání ústředního výboru 25. října, kde jménem Sovětského svazu 

navrhli odvolání Ernı Gerıa a ten tak byl nahrazen Jánosem Kádárem. Představa, 

že tento krok v kombinaci s Nagyovým slibem, že bude jednat se zástupci SSSR o 

stažení jejich jednotek z maďarského území, uklidní situaci, se nenaplnila 

(Irmanová 1998: 25-26).  

Mezitím se revoluční vlna spontánně šířila po celé zemi, vytvářely se 

revoluční orgány, které přebíraly moc od dosavadní správy. Většinou se tento 

mocenský posun odehrával bez použití násilí, dosavadní představitelé moci byli 

často ochotni se dohodnout, protože jim bylo jasné, že nemají dostatek politické 

ani vojenské síly, aby mohli volit jinou cestu. Dohoda pak zůstávala jediným 

východiskem, jak si udržet své dosavadní postavení. Na druhou stranu bylo nutné 

zachovat kontinuitu správy, a tak bylo třeba ponechat většinu úředníků na svých 

místech. Nebylo také neobvyklé, aby revoluční radu vytvořil přímo představitel 

minulé správy, aby si udržel moc. Dělníci se organizovali ve vlastních orgánech 

nezávislých na straně – v dělnických radách. Podobně jako revoluční nálada se 

šířila také stávková vlna. 25. -26. října se tak naprosto zastavuje veškerá výroba. 

To ovšem neplatilo pro venkov, kde si lidé dobře uvědomovali, že nemohou práci 

přerušit a podporu tak vyjadřovali zásobováním měst potravinami (Szakolczai 

1998).  

27. října byla vytvořena nová vláda, ale přelomovým dnem se ukázal být 

28. říjen. Vedení strany přehodnotilo události posledních dní, když je místo za 

kontrarevoluci označilo za národní boj za nezávislost a demokracii. Sovětská 

strana deklarovala ochotu ke stažení svých jednotek, ale radikální požadavky nově 

utvářených výborů mohly naznačovat, že to k uklidnění situace nebude stačit. 

Vedení strany rozhodlo o zrušení ÁVH, změně státního znaku a vytvoření 

šestičlenného předsednictva strany. Následující den se Nagy přestěhoval ze sídla 

strany do budovy parlamentu. 30. října vláda povolila obnovování a vytváření 

politických stran a následujícího dne se strana sama zrušila a vytvořila nástupce – 

Maďarskou socialistickou dělnickou stranu (Magyar Szocialista Munkáspárt, 

MSZMP), v čele s Jánosem Kádárem (Irmanová 1998: 27-29).  
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Se svým pozorováním byla v tu samou dobu hotova i dvojice Suslov, 

Mikojan a podala sovětskému vedení zprávu, že již nelze situaci vyřešit 

politickými prostředky a že je tedy nutný vojenský zásah. Proto v Moskvě padlo 

rozhodnutí k intervenci, přípravy byly okamžitě zahájeny. Na dotazy maďarských 

představitelů, kteří si nemohli pohybů sovětských jednotek nevšimnout, 

velvyslanec Andropov odpovídal vyhýbavě a snažil se mlžit (Doležal 2006).  

 

1.4.3 Sovětská intervence 

Sovětský svaz pečlivě sledoval kroky Imreho Nagye a jeho vedení dlouho 

diskutovalo, kam až ho nechá se svou politikou jít. Když už bylo jasné, že 

překročil všechny meze, zjistil si ještě Chruščov postoje Číny, Polska i Jugoslávie. 

Přes nabídky vojenské pomoci se rozhodl využít pouze sovětských jednotek, které 

měl vést maršál Koněv. Posledním zásadním problémem byl výběr vhodné osoby, 

která by změny zaštítila přímo v Maďarsku. Chruščov počítal nejprve s Ferencem 

Münnichem, na Titovo „silné“ doporučení byl nakonec vybrán János Kádár. Ten 

byl ke spolupráci ochotný, ale vymínil si, že se na nové vládě nebudou podílet 

„rákosiovci“ a také trval na účasti Imreho Nagye. Mezitím Nagyova vláda 

vyhlásila neutralitu státu a vystoupení z Varšavské smlouvy (1. listopadu) a 

koaliční vláda byla doplněna o sociální demokraty (József Fischer, Gyula 

Kelemen, Anna Kotuly), kteří doplnili členy MSZMP (Imre Nagy, János Kádár, 

Géza Losonczy), Nezávislé malorolnické strany (Zoltán Tildy, Béla Kovács, 

István Szabó, Pál Máléter) a Petıfiho strany (István Bibó, Ferenc Farkas). Svoje 

první zasedání následujícího dne už ale vláda nestihla (Irmanová 1998: 28-35).  

Přestože vojenský zásah již byl naplánován, sešly se 3. listopadu k jednání 

maďarská a sovětská vojenská delegace. Rusové se chovali velmi vstřícně, 

neváhali přislíbit stažení svých vojsk a kladli velmi mírné podmínky. Pokračovat 

se mělo ve večerních hodinách na ruském vojenském velitelství, kde ale byli 

maďarští zástupci po svém příchodu zatčeni. V noci na 4. listopadu zahájily 

sovětské jednotky invazi, v pět hodin ráno o tom v rozhlase informoval Imre Nagy 

s tím, že se jedná o pokus svrhnout zákonnou maďarskou vládu a následně se 

uchýlil na jugoslávské velvyslanectví. V hlavním městě, ale i jinde, narazila 
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intervenční vojska na tuhý odpor, teď již očividně šlo o boj o státní suverenitu a 

samostatnost maďarského národa. Na některých místech sovětské jednotky 

zvítězily až za použití leteckého bombardování (Doležal 2006). 

Vznikla „maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda“, jejíž vznik ohlásil 

rozhlasem ještě 4. listopadu Ferenc Münnich. Imre Nagy měl podle sovětského 

plánu podat demisi a uznat svoje chyby, čímž by nová vláda získala legitimitu, 

k tomu ale nikdy nedošlo. Vláda tedy ospravedlňovala své vytvoření na základě 

boje s kontrarevolucí (to zároveň mělo legitimizovat sovětskou intervenci) a také 

nutností zabránit dalšímu vyvražďování komunistů, které se údajně masově dělo 

(Irmanová 1998: 36-37). 

 

1.4.4 Důsledky intervence a nástup Jánose Kádára k moci 

Vláda se snažila obnovit svoji moc, rozpustila revoluční výbory a národní 

gardy, ale zatím ještě vyčkávala a sbírala síly. Deklarovala se jako pokračovatel 

revoluce, která ale nebyla vedena tím správným směrem a ten mu mohla dát právě 

jen ona. Distancovala se tak od Rákosiho vlády, ale i od té Nagyovy. S 

opětovným ovládnutím tisku se mohly pomalu začít šířit odsudky revoluce. 

Svobodným odborům se ještě dařilo organizovat stávky, ale jejich vliv byl 

postupně omezován, až byly úplně zničeny. Demonstrace často vyústily do 

ozbrojených střetů, kdy byly na pomoc pozvány sovětské jednotky, a odpor byl 

zlomen. Někteří lidé se uchýlili do lesů, odkud chtěli vést partyzánské boje nebo 

se prostě jen schovat před hrozící deportací do SSSR. Docházelo k masovým 

odchodům do emigrace, nejsnazší cestou byl přechod do Rakouska, kde byly 

hranice nedávno otevřeny (Szakolczai 1998).  

Na konci roku už má Kádár situaci v zásadě pod kontrolou a začíná vlna 

zatýkání. Ta se dotkla širokého okruhu lidí, například představitelů revolučních 

výborů, intelektuálů spjatých s opozicí nebo přímých účastníků pouličních bojů. 

„35 000 žalob mělo za následek 22 000 trestů odnětí svobody a 229 rozsudků 

smrti, ale popravených bylo ve skutečnosti asi 350; kromě toho bylo 13 000 osob 

posláno do znovu otevřených internačních táborů bez jakéhokoli zákonného 

postupu. Přes 200 000 osob emigrovalo, mezi nimi byla velice silně zastoupena 
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současná a potenciální intelektuální elita a další výrazné osobnosti uměleckého, 

vědeckého a sportovního života.“ (Kontler 2001: 396). 

Osud Imreho Nagye byl zpečetěn tím, že nechtěl mít s novým 

uspořádáním nic společného, a tak bylo rozhodnuto, že se z něho udělá hlavní 

viník a podle toho také bude potrestán. Bylo mu přislíbeno, že když opustí 

jugoslávské velvyslanectví, nebude ho nikdo stíhat. Když se svými společníky 

vyšel ven, byli okamžitě zatčeni a odvezeni do rumunského Snagova. Na soud 

musel díky mezinárodní situaci (SSSR se připravoval na konferenci o odzbrojení) 

čekat, ale nakonec byl v roce 1958 odsouzen k trestu smrti, aniž by ovšem uznal 

jakoukoli svojí chybu. 16. června byl popraven. To vše proběhlo bez vědomí 

veřejnosti, v naprostém utajení (Vykoukal et al. 2000: 371-374).  

Pozornost průběhu revoluce ve své práci nevěnuji náhodou, její význam je 

totiž pro další vývoj v Maďarsku zásadní. Nejenže vynesla k moci člověka, který 

dal jméno celé následující éře, ale měla důležitý vliv na myšlení lidí v budoucnu. 

Přehodnocení jejího významu se stalo nezbytnou součástí přechodu k demokracii, 

její symboly (v tomto smyslu především postava Imre Nagye) doprovázely přerod 

společnosti na přelomu 80. a 90. let. Nesporným důkazem významu tohoto 

odkazu je znovupohřebení Imre Nagye v roce 1989 za masové účasti lidí. 

Oficiální výklad událostí roku 1956 zůstal nezměněn po celou dobu trvání 

Kádárova režimu a ani být změněn nemohl, protože by tak došlo k zpochybnění 

oprávněnosti jeho vlády. On byl přece zachránce situace a nikoli tím, kdo potlačil 

revoluci za národní a demokratické zájmy, k čemuž se zákonitě nemohl nikdy 

přiznat. Pocit sounáležitosti a ochota bojovat za osud maďarského národa, které 

panovaly v ulicích v roce 1956, se v roce 1989 vrátily a přechod ke svobodě tak 

mohl být po třiatřiceti letech dokončen. 

 

2 Kádárismus 

2.1 János Kádár a jeho politika 

János Kádár se narodil v roce 1912 v Rijece pod jménem János 

Csermanek. Pracoval jako mechanik a již v mládí se angažoval v marxistických 
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mládežnických organizacích, od roku 1931 byl členem komunistické strany, kde 

si začal postupně budovat postavení. Vzhledem k ilegálnosti strany byl také 

několikrát zatčen. V roce 1945 se dostal do ústředního výboru strany, od roku 

1948 působil na postu ministra vnitra a sehrál důležitou roli v procesu s László 

Rajkem. Mezi lety 1951 a 1954 byl sám vězněn, ale následně propuštěn a 

rehabilitován. Potom již přichází rok 1956, kdy se nejprve dostal do čela 

Maďarské socialistické dělnické strany a v říjnu i do čela státu. V roce 1988 mu 

byl přiřčen už jen čestný post předsedy strany. Umírá v červenci 1989, tedy ještě 

před definitivním zhroucením „svého“ režimu (The Institute for the History of the 

1956 Hungarian Revolution 2000). 

Kádár se dostal k moci za pomoci sovětských tanků a s podporou Moskvy. 

Nejprve se snažil najít spojence mezi představiteli načas obnovených 

nekomunistických stran, kteří se podíleli na vládě Imreho Nagye. Snažil se je 

přesvědčit, že nechce monopolizovat moc, ale naopak že chce co nejdříve jednat o 

odsunu sovětských vojsk a připravit volby za účasti více politických stran. Kdo 

takovou formu spolupráce odmítl, byl rychle odsunut z politické scény. Počátek 

Kádárovy vlády byl poznamenán silnými represemi, nejprve spojenými 

s potlačením povstání, kde bylo přímo na ulici mnoho ztrát na životech, a posléze 

odstraňováním nepoddajných občanů pomocí procesů. K tomu využil hned na 

začátku listopadu vyhlášeného stanného práva a zřízení stanných soudů, navíc 

opět obnovil internační tábory. Od ledna 1957 se již jednalo o preventivní 

zastrašování, aby byl vyloučen jakýkoli další odpor. Prováděno bylo především 

prostřednictvím uvězňování, nikoli rozsudky smrti (Vykoukal et al. 2000: 372-

373).  

Kádárův režim se tedy prosadil víceméně silou, i když se snažil neustále 

projevovat nějaké ústupky, jako bylo například uznání 15. března za státní svátek 

nebo rozpuštění tajné policie. To ale mohlo jen stěží vyvážit krutost represí a 

Kádárova osoba byla zpočátku terčem nenávisti. Teror ale nemohl pokračovat 

donekonečna a také s postupnou konsolidací poměrů docházelo k jeho 

zmírňování. První amnestie pak přišla již v roce 1959, kdy byli propuštěni hlavně 

vězni s kratšími tresty. Pak následovala další vlna amnestie a téměř všichni vězni 
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byli propuštěni v roce 1963. Roli hrál i mezinárodní faktor, protože Maďarsko 

mělo zájem na odblokování členství v OSN (Doležal 2006). 

Následně chtěl Kádár vést smířlivou politiku, chtěl, aby lidé zapomněli na 

události roku 1956 a následné represe brali jen jako nutné zlo, které se muselo 

provést kvůli sovětskému hegemonovi. Od roku 1962 se tedy změnil přístup 

k řízení společnosti, bylo třeba vybudovat legitimitu nového vedení. Změnu 

charakterizuje i Kádárův projev z roku 1962, ve kterém deklaroval svůj přístup – 

„kdo není proti nám, je s námi.“ Kádárovi bylo jasné, že nemůže jít znovu cestou 

slepého následování SSSR na úkor životní úrovně vlastního obyvatelstva. Tu bylo 

naopak potřeba zvyšovat a na oplátku se dal očekávat přinejmenším tichý souhlas 

ze strany občanů. První krok v tomto směru učinil již na přelomu let 1956 a 1957, 

kdy byly mzdy zvýšeny o 18%. Navíc se postaral o postupné zlepšení zásobování 

obchodů spotřebním zbožím, které bylo v jiných státech sovětského bloku 

nevídané (Irmanová 1998: 47-48). 

V roce 1964 došlo k mocenskému posunu v Moskvě, Chruščov byl 

nahrazen Brežněvem, a Kádár se tak mohl oprávněně obávat o svoji pozici. 

Brežněv dal ale přednost stabilitě, kterou byl maďarský vůdce očividně schopen 

zaručit, navíc Kádárovi se podařilo si ho naklonit i osobně. Kádár se sice snažil 

rozvíjet Maďarsko relativně nezávisle na sovětském centru, ale byl vždy 

obezřetný a věděl, kde jsou hranice, které překročit nesmí a také se vždy nakonec 

podřídil sovětským příkazům (Wanner 1995: 136).  

 

2.2 Hospodářství a ekonomika v době kádárismu 

Strategie ekonomického rozvoje byla vypracována na počátku 60. let, 

později se pro ni začalo užívat pojmenování „nový ekonomický mechanismus“. 

Podpory se dostalo zemědělství, kde sice byla provedena v letech 1959-61 nová 

kolektivizace, ale družstva byla uspořádána na jiném základě a chráněno bylo i 

záhumenkové hospodaření. Vznikl tak nový model, který kombinoval individuální 

a družstevní formu, což se brzy ukázalo jako velmi účinné. Nový ekonomický 

mechanismus se snažil nějakým způsobem propojit plánované hospodářství 

s principy trhu (zavedení ekonomických regulátorů – ceny, daně, měnové kursy), 
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decentralizovat rozhodování a ponechat státu pouze určování základních pravidel 

(Vykoukal et al.: 528) 

Nad reformou (za jejíž přípravu byl odpovědný tajemník pro hospodářské 

otázky – Rezsı Nyers) se ovšem začala stahovat mračna velmi brzy po jejím 

rozběhnutí, protože již v roce 1968 se za podobné snahy dostalo na sovětskou 

mušku Československo. Kádár se postavil za intervenci, aby odmítavým postojem 

neohrozil svoje vlastní reformní snahy. Tato „záchrana“ reformy ale neměla 

dlouhodobý efekt. O její zastavení velmi stálo konzervativní křídlo v maďarské 

straně (Zoltán Kómocsin, Béla Biszku, Arpád Pullai), jehož postavení se v této 

době posílilo. Křídlo dosáhlo svého (i díky podpoře z Moskvy) a na podzim 1972 

se ústřední výbor strany dohodl na zpomalení reformy a vytvoření nové plánovací 

komise. (Irmanová 1998: 53).  

Zároveň během roku 1973 došlo k mnoha personálním změnám, po 

demonstracích z 15. března 1973 byli ze strany vyloučeni mnozí sociologové (A. 

Hegedüs, A. Hellerová) nebo filozofové (J. Kiss, M. Vajda). Ze svých postů 

v ústředním výboru strany museli odejít R. Nyers a G. Aczél, z politbyra byl 

odsunut L. Fehér. Na postu ministra zahraničí vystřídal J. Pétera F. Pujou. A 

konečně v roce 1974 byl J. Focke nahrazen v čele vlády György Lázárem 

(Wanner 1995: 141-143).  

V hospodářství se tak vrací stav před reformu, dochází k nové centralizaci 

a dalšímu neefektivnímu využívání státních dotací. V roce 1973 navíc nastala 

celosvětová ropná krize. Styl řízení maďarské ekonomiky způsobil, že na tento 

stav zpočátku nereagovala vůbec. Režim se snažil hospodářské problémy řešit 

zahraničními půjčkami, které ale končily jako dotace na suroviny, ze kterých se 

vyráběly výrobky, které často ani nedosahovaly hodnoty surovin. Tak se peníze 

utápěly ve velkopodnicích a úvěry bylo možné splácet jedině dalšími půjčkami a 

tak stále dokola. V roce 1977 již bylo nezbytné znovu otevřít otázku reformy, 

jinak hrozily zemi vážné potíže. (Irmanová 1998: 53-60) 

Následující snahy bývají někdy označovány jako „reforma reformy“. Opět 

došlo k personální výměně a snaze zvýšit konkurenceschopnost firem 

prostřednictvím rozdělení velkopodniků. Zásadním krokem bylo rozšíření 
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možnosti soukromého podnikání, které de facto legalizovalo tzv. druhou 

ekonomiku. Úspěšná byla taková politika především v zemědělství, které se stalo 

velmi výkonným a značný podíl na něm měli právě soukromí zemědělci nebo 

záhumenkáři (Wanner 1995: 145-146). 

Mezi představiteli vládnoucí strany ale stále panovala obava, že pokud by 

se provedla opravdu důsledná reforma, vedlo by to ke snížení životní úrovně 

obyvatelstva, nemohla by být udržována plná zaměstnanost a to vše by se mohlo 

stát systému osudným. Proto se nikdo nechtěl pouštět do zásadních kroků a 

reforma tak byla uplatňována dosti nedůsledně a tak zároveň i neúčinně. Díky 

změně hospodářské taktiky na konci roku 1978 se sice podařilo zastavit růst 

zadlužení, ale bylo to za cenu hospodářského přibrzdění. „Peníze se získávaly 

přímým zdražováním (v roce 1979 kolem 20% zvýšení cen při 9% růstu reálných 

příjmů) nebo omezováním a rušením subvencovaných cen.“ (Vykoukal et al. 

2000: 534). I nadále ale režim nechtěl přiznat existenci vážné krize, označoval 

potíže za přechodné, které se brzy vyřeší. Problémy se ale začínaly kupit, a pokud 

došlo k nějakému zlepšení situace, bylo to pouze dočasně. Problémy státu 

začínaly postupně stále více dopadat i na jeho obyvatele, kteří tak přestávali věřit, 

že jim režim bude schopen zajistit alespoň stejnou životní úroveň do budoucnosti. 

Od poloviny 80. let navíc znovu výrazně rostl státní dluh (Irmanová 1998: 81-91). 

V roce 1987 došlo ke změně na postu ministerského předsedy, Gy. Lázára 

nahradil Károly Grósz a do vedení se dostaly i další proreformní osobnosti. Vláda 

již sice byla ochotna přiznat existenci vážných problémů, ale tolik potřebná 

radikální řešení se ani od ní očekávat nedala. To už se ale objevila diskuse o 

nutnosti změn, které by již nezbytně musely jít ruku v ruce se zásadními změnami 

politickými, ačkoli tato představa pořád ještě počítala se zaštítěním stranou 

(Irmanová 1998: 114-117). 

 

2.3 Společnost v době kádárismu 

Po skončení represí, které posloužily k upevnění režimu, nastalo pomalu 

uvolňování. Kádár dobře věděl, že musí zvolit jinou taktiku, než jakou používal 

v době své vlády Matyás Rákosi. Již v roce 1962 Kádár formuluje heslo, které se 
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následně stalo pro systém typickým – „Kdo není proti nám, je s námi.“ V praxi to 

znamenalo, že pokud se člověk zajímá o své osobní věci a nemíchá se do politiky, 

tak si může žít poměrně svobodně a v dostatku (Kontler 2001: 397). Tato 

společenská smlouva, založená na jakémsi výměnném obchodě – člověk se vzdá 

určitých práv a za to mu stát poskytne materiální výhody – mohla ale dobře 

fungovat jen do té doby, dokud na to byly peníze. 

Režim tedy od lidí nechtěl, aby se s ním identifikovali, ale úplně mu 

stačilo, když proti němu nevystupovali. Účast na volbách se považovala za 

dostatečný projev loajality a k dalším „akcím“ podobného druhu už lidé nuceni 

nebyli. Tak se do značné míry depolitizoval život většiny občanů, kteří se starali 

především sami o sebe a užívali si relativní dostatek spotřebního zboží i 

dostupnost technických novinek. Pozvedla se životní úroveň a lidé, pamatující 

velmi špatné časy, za to byli vděční. Režim si tak vystavěl svou legitimitu tím, že 

dokázal vylepšit životní podmínky lidí. Nicméně se v lidech neustále snažil 

vyvolat pocit, že takový rozvoj bude pokračovat i nadále a o to horší pro něj pak 

byly důsledky ekonomického propadu na konci 70. let a především pak v 80. 

letech. Režim využíval spíše politických prostředků než represí a snažil se v 

„rámci možností“ dodržovat lidská práva. I nadále sice používal systém postihů, 

ale omezovaly se často jen na zákaz vykonávat určité zaměstnání a i to nebylo 

vždy do důsledků prováděno. To vše bylo umožněno především tím, že 

obyvatelstvo Kádárovu společenskou smlouvu přijalo a silné zákroky tak nebyly 

nutné (Irmanová 1998: 63-74). 

Přes všechny možné změny v systému tu ale stále byla loajalita Kádárova 

vedení k Sovětskému svazu a jeho zájmům. Ovšem pokud byl v zemi klid, 

Sovětský svaz byl ochoten spoustu „odchylek“ tolerovat, zvláště když sám viděl, 

že fungují. Svým způsobem i doufal, že některý z těchto experimentů bude moci 

aplikovat i sám a vylepšit tak svou hospodářskou situaci. V této oblasti byly jasné 

hranice, které však ani Kádár nehodlal překračovat. Uměl také dobře využít 

hrozbu nátlaku z Moskvy k tomu, aby doma v Maďarsku prosadil nějakou svojí 

vlastní věc (Wanner 1995: 148). 
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Kádár opustil silnou rétoriku třídního boje a snažil se akcentovat 

spolupráci napříč společností, žádnou skupinu nevyjímaje. Hovoří tak spíše o 

společných rysech ve společnosti než o jejích rozdílech. Navíc strana uznala, že 

ve společnosti existují určité rozpory a samozřejmě deklarovala svou vedoucí 

úlohu při jejich řešení. To mělo předejít tomu, aby se je nepokusil řešit někdo jiný 

(Vykoukal et al.: 527). Patrné byly i paternalistické rysy režimu, Kádár se stavěl 

do role garanta reformního úsilí, které i když někdy dost pomalu, udržoval 

neustále v chodu. Často se setkáme také s označením „osvícenský komunistický 

absolutismus“, kde právě Kádár má být tím „osvíceným monarchou“ (Moulis 

1991: 235-236). Další označení vystihující režim je „gulášový socialismus“ nebo 

„chladničkový socialismus“, která obě naznačují taktiku dobrého zásobování 

obyvatel – a to nejprve potravinami a posléze i technickými novinkami (Valuch 

2001).  

Maďarský režim byl specifický také v oblasti svobody slova, kde byl 

oproti ostatním státům Východního bloku dost liberální. Samozřejmě existovala 

určitá témata, o kterých se kriticky hovořit nesmělo, jako byly například události 

roku 1956 nebo marxisticko-leninská ideologie a vztahy se Sovětským svazem. 

V ostatních záležitostech se ale dalo mluvit a psát poměrně otevřeně, i když jasné 

hranice nebyly dány a záleželo vždy na konkrétní situaci, jak byla věc posouzena. 

I to bylo součástí Kádárovy taktiky. „Záměrně nejasná definice toho, co je a není 

přípustné, okázalá snaha nebrat opoziční mluvčí příliš vážně a chovat se k nim 

blahosklonně zaháněla disent do obrany a zahanbující nejistoty“ (Wanner 1995: 

147). 

V literární oblasti existovala svoboda poměrně značná, vycházely tu i 

tituly pojednávající o sovětských internačních táborech jako například Jeden den 

Ivana Děnisoviče. József Lengyel, který psal na stejné téma, dokonce získal 

Kossúthovu cenu. Některá díla režim povoloval, aby podpořil svou liberální tvář, 

to byl i případ hry Na cestě od László Németha. Vycházela zde však i díla autorů 

ze Západu a stejně tak se tu promítalo i omezené množství západních filmů 

(Standeisky 1998).  
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Důležitým faktorem byla maďarská snaha udržet si dobrý obraz u Západu, 

a vzhledem ke kontaktům disentu, který mohl o čemkoliv ihned zpravit západní 

novináře, se režim choval vysoce obezřetně. Mírné ochlazení této vstřícnosti se 

pak dá sledovat po roce 1982, kdy byl například uzavřen samizdatový obchod 

László Rajka, který ale do té doby normálně fungoval. Počátek maďarského 

disentu můžeme sledovat v tzv. budapešťské škole (formovala se na základě díla 

filozofa Györgye Lukácse), jejíž hlavní postavou byl A. Hegedüs, dále se tam řadí 

Gy. Konrád, M. Hrasti, Gy. Márkus, M. Morkusová nebo A. Hellerová. Kádár je 

nechal volně cestovat do zahraničí, zásah se potom týkal až jejich samizdatových 

počinů. Kritizovali především nedržení se marxistických ideálů (Wanner 1995: 

147). 

V disentu se postupně začaly formovat dva hlavní názorové proudy – 

městský (který vytvořil tzv. demokratickou opozici) a národně-konzervativní 

(orientující se spíše na venkovské obyvatelstvo a tradiční maďarské hodnoty). 

Oba proudy se snažily navázat spolupráci, ale ve významnější míře se to 

nepodařilo a po společné konferenci v roce 1985 se jejich cesty rozešly úplně. 

Obě skupiny ve větší či menší míře spolupracovaly s legálními organizacemi, jako 

například se Svazem spisovatelů, spolky vysokoškolských studentů nebo 

literárními časopisy a kontakty existovaly samozřejmě i na osoby uvnitř vládnoucí 

strany (Kontler 2001: 420-422).  

V 80. letech se kádárismus dostal do zjevné krize. Jeho legitimita, 

vystavěná na poskytování blahobytu, se hroutila společně s maďarskou 

ekonomikou. Lidé ztráceli důvěru v to, že jim bude režim schopen zajistit 

důstojnou budoucnost a začínali se ohlížet po nějakém řešení. V druhé polovině 

80. let se tak objevily návrhy komplexního řešení systému („Obrat a reforma“, 

„Reforma a demokracie“ a studie „Společenská smlouva“) a rozběhly se diskuse 

na toto téma (Irmanová 1998: 129). S neustálým oddalováním systémových změn 

si režim pod sebou podřezával větev. 
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3 Vývoj opozice a změny v komunistické straně 

3.1 Disent a formování opozice 

V Maďarsku neexistovala jasná dělicí čára mezi disentem a oficiální 

společností. Gy. Aczélovi se velmi dobře dařilo zapojovat intelektuály do 

veřejného života a tím zamezit jejich jasnému vymezení vůči režimu. To vystihuje 

i „cynický vtip, rozšířený v této době: ‚Kdyby Solženicyn žil v Maďarsku, byl by 

jmenován předsedou Svazu spisovatelů a Souostroví Gulag by nebylo nikdy 

napsáno.‘“ (Falk 2003: 121) Díky tomuto taktickému jednání s intelektuály v nich 

také Kádár nespatřoval přílišnou hrozbu, nechal je publikovat i zasílat jejich práce 

na Západ. Jejich činnost však nebyla v žádném případě ponechána bez dozoru, 

hlavním cílem režimu bylo zabránit systematičtějšímu kontaktu inteligence a 

dělnictva. V případě, že se některý z intelektuálů přeci jen režimu zdál 

nepohodlným, často byla jeho trestem „pouze“ emigrace ze země (Tıkés 1998: 

173 - 175).  

V moderních maďarských dějinách se dají vysledovat dva hlavní 

společensko-kulturní proudy – národně-konzervativní a urbánní (liberální). Toto 

rozdělení se samozřejmě projevilo i na formování maďarského disentu. Hlavním 

odlišujícím znakem těchto dvou skupin byla otázka, „nakolik se má modernizace 

maďarské společnosti opírat o přebírání západních vzorů, nebo se naopak držet 

domácích tradic a hodnot.“ (Morvay 2000) Dále tvořili disent i kritikové z řad 

ekonomů a sociologů působících například v Maďarské akademii věd. 

Národně-konzervativní skupina vystupovala již ve třicátých letech jako 

odpůrce Horthyovského režimu a byla reprezentována jednak novináři a 

spisovateli, ale také ekonomy a sociology (Tıkés 1998: 176). Početně to byla 

pravděpodobně největší skupina, orientovala se nacionalisticky, zdůrazňovala 

maďarskou jedinečnost a jedním z jejích hlavních témat byla problematika 

maďarských menšin žijících v zahraničí3. Prosazovala tzv. „třetí cestu“, která 

                                            
3 Režim problematiku maďarských menšin v sousedních státech dlouho ignoroval a ti, kteří se na 
to snažili poukazovat, byli obviňováni z iredentismu. Později zvolil režim taktiku přesvědčování, 
že Maďaři mají sami dát příklad okolním státům tím, že se budou dobře chovat k menšinám na 
svém území (Deme 1998: 61). 



39 
 

měla být řešením nacházejícím se mezi komunismem a kapitalismem (Kennedy 

1992: 48-49).  

Lidmi spojenými s touto skupinou byli například L. Németh, Ferenc Erdei, 

Gyula Illyés, Imre Kovács, Péter Veres, Gyula Kodolányi nebo István Sinka. 

Z nich byl vedoucí osobností Gyula Illyés, kterého po jeho smrti v roce 1983 

vystřídal Sándor Csoóri. Konzervativci šli cestou spolupráce s režimem, kterou 

považovali za vhodnou k dosažení svých cílů. Nepostavili se ani na obranu Charty 

77. Režim s nimi tedy jednal jako se spojenci, což se samozřejmě trochu změnilo 

od poloviny 80. let, kdy se i konzervativní disent začal vůči režimu více 

vymezovat. I tak ale nepřerušili spolupráci s reformním křídlem uvnitř MSZMP 

(Tıkés 1998: 176-179). 

Tzv. demokratická opozice měla kořeny v budapešťské škole, která 

navazovala na myšlenky marxistického filozofa, literárního kritika a politika 

Györgye Lukácse. V jeho politické minulosti byla mimo jiné i účast ve vládě Bély 

Kuna (ve funkci lidového komisaře pro vzdělání a kulturu) a ve vládě Imreho 

Nagye v roce 1956. Na rozdíl od Nagye se ale vrátil z věznění v Rumunsku a 

mohl dál působit jako filozof a věnovat se svým studentům (Falk 2003: 122.) Do 

strany se mohl vrátit až v roce 1967. Budapešťská škola byla jakousi první 

generací maďarského disentu, vycházela z městského a většinou židovského 

prostředí. Do budapešťské školy patřili například bývalý premiér Maďarska 

András Hegedüs, filozofové Ágnes Heller, Ferenc Fehér, György Márkus nebo 

Maria Márkus (Tıkés 1998: 179-180).  

Členové budapešťské školy se soustředili na využití marxismu k analýze 

soudobého systému z hlediska politické ekonomie, sociologie nebo filozofie, 

kritizovali například ekonomickou reformu, která podle nich bez politických změn 

neměla šanci na úspěch. Nicméně režim ji právě pro akademický charakter její 

kritiky nevnímal jako přílišnou hrozbu. Změna nastala až ve chvíli, kdy se její 

členové otevřeně postavili proti účasti maďarských vojsk na invazi do 

Československa v srpnu 1968. To již překročilo onu pomyslnou hranici, co si 

mohli intelektuálové v Maďarsku „dovolit“, a vyneslo jim to nejen vyloučení ze 

strany, ale o něco později i nucený odchod z akademické půdy. Někteří raději 
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zvolili emigraci, Gy. a M. Márkusovi odešli do Západního Berlína, Á. Heller a F. 

Fehér do Austrálie (Falk 2003: 123-124). 

Do Budapešťské školy patřili i János Kis a György Bence, kteří stáli de 

facto u zrodu demokratické opozice jako takové. Pomohli přetvořit filozofickou 

školu na vlivné opoziční hnutí. V letech 1973 až 1977 publikovali ve 

francouzských novinách sérii esejů. Dalšími představiteli byli Miklós Haraszti, 

György Konrád, Ferenc Kızeg, Ottilia Solt, László Rajk nebo Tamás Bauer 

(Tıkés 1998: 169, 181). 

Demokratická opozice byla tvořena především městskými 

(budapeštskými) intelektuály a byla nerozlučně spjata se samizdatovým 

časopisem Beszélı, v jehož čele stanuli János Kis a Miklós Haraszti. Jeho cílem 

nebylo filozofické přemítání, ale informování čtenáře a řešení každodenních 

aktuálních problémů. Časopis vycházel od roku 1981 a vždy v něm byla 

zveřejněna jména editorů. Mnoho článků se dočkalo překladu a publikování 

v západním tisku (Falk 2003: 131). V roce 1987 vyšlo speciální číslo s názvem 

Společenská smlouva, které upozorňovalo na nutnost provedení změn a také na to, 

že vzhledem k situaci v Sovětském svazu jsou k takovým změnám ideální 

podmínky. Návrh ještě sice nepočítal se zrušením systému jedné strany, nicméně 

jasně vyjádřil požadavek na odchod Jánose Kádára (Irmanová 1998: 143-146). 

Beszélı ale nebyl zdaleka jediný samizdatový počin v Maďarsku. Dvě 

významné práce vyšly již v letech 1977-78. První z nich byl soubor odpovědí na 

otázky Andráse Kovácse řešící význam Marxe v tehdejší době – „Marx ve čtvrtém 

desetiletí“. A druhý sborník se jmenoval „Profil“ a obsahoval články, které 

neprošly cenzurou a nemohly tak být publikovány v oficiálním tisku. Gábor 

Demszky a László Rajk se v roce 1980 dokonce jeli inspirovat do Polska a 

následně Rajk zřídil ve svém bytě obchod se samizdatem. Demszky zase vedl 

důležité samizdatové nakladatelství AB, které vydalo množství titulů od polských, 

maďarských i dalších autorů. Demszky byl také editorem samizdatového časopisu 

Hírmondó (Falk 2003: 130-133). 

Zde je důležité zmínit i roli reformních socialistů uvnitř MSZMP. 

Především pak Imreho Pozsgaye, který od roku 1982 stanul v čele Vlastenecké 
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lidové fronty (Hazafias Népfront), kterou se snažil využívat k prosazení 

reformního kurzu. V roce 1986 se s textem „Obrat a reforma“, který vyšel 

z prostředí fronty, pokusil rozproudit debatu o problémech Maďarska a jejich 

řešení. Zásadní potom bylo napojení reformních komunistů na intelektuály 

maďarského disentu, které poté sehrálo důležitou roli v procesu změny systému. 

Sám Imre Pozsgay se snažil spolupracovat s národně-konzervativní částí disentu, 

počítal s ní jako se spojencem v boji proti zastáncům tvrdé linie v rámci MSZMP 

(Stokes 1993: 90-93). 

Po povstání v roce 1956 byly potlačeny všechny projevy opozice. 

V organizované podobě se opozice vrátila až v roce 1977, kdy v lednu třicet čtyři 

intelektuálů podepsalo dopis na podporu československé Charty 77. Režim se 

rozhodl tuto iniciativu ignorovat a zůstala tak bez odezvy (Kennedy 1992: 46-47). 

Tímto aktem ale podpora československých kolegů neskončila, v roce 1979 

podepsalo petici proti represím na nich páchaných 184 osobností (Falk 2003: 

128). 

V roce 1979 došlo k další události, která demonstrovala spolupráci mezi 

intelektuály z různých disidentských prostředí. V tomto roce totiž zemřel István 

Bibó a velký počet intelektuálů spolupracoval na vydání samizdatové knihy na 

jeho počest. István Bibó byl profesorem práv v Szegedu, po druhé světové válce 

vstoupil do rolnické strany, ale po převzetí moci komunisty ztratil svoje 

akademické postavení a do politiky se vrátil až v roce 1956, kdy se stal členem 

Nagyovy vlády. Díky tomu, že sovětští vojáci ho považovali za řadového 

úředníka, zůstal dlouho bez povšimnutí v budově parlamentu poté, co ji všichni 

členové vlády dávno opustili. Nakonec byl ale zatčen a odsouzen k smrti, v roce 

1963 pak amnestován a pracoval poté jako knihovník ve statistickém úřadě. Za 

svého života napsal mnoho prací, které se staly klasikou maďarského liberálního 

myšlení, věnoval se demokracii, politickým stranám, veřejné správě nebo také 

židovské otázce. (Tıkés 1998: 184-186).  
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3.2 Aktivizace opozice a vznik politických stran 

V této době se projevily i další aktivity jako bylo například založení 

organizace na podporu chudých SZETA, o něž se zasloužili studenti sociologa 

v exilu Istvána Keményho. Do té doby vláda neuznávala existenci chudoby 

v Maďarsku a tyto aktivity ji přiměly svůj postoj změnit. To bylo základem pro to, 

aby se problému začala vůbec věnovat. Od počátku 80. let nejen rostla intenzita, 

se kterou se konaly spontánní demonstrace na výročí revoluce 1848, 15. března, 

ale rozšiřoval se i počet nově založených hnutí. V roce 1983 například vzniká na 

základě studentské iniciativy nezávislé mírové hnutí Dialog. To bylo režimem 

potlačeno o rok později v srpnu. Dalším takovým hnutím byl tzv. Dunajský kruh, 

který sdružoval odpůrce monumentální přehrady Gabčíkovo-Nagymaros 

(Kennedy 1992: 47-48). To byl společný projekt československé a maďarské 

vlády, který se příliš neohlížel na dopad takovéto stavby na Dunaji na životní 

prostředí. 

V roce 1983 se MSZMP rozhodla nejen pro reformní kroky v hospodářské 

oblasti, ale změny se dotkly také volebního procesu4. Bylo umožněno kandidovat 

i těm, kteří nebyli přímo vybraní stranou. První volby podle tohoto systému se 

konaly v roce 1985. Kandidátům z řad disentu se ve většině případů nepodařilo 

projít nominačním hlasováním, a tak se vůbec nedostali na kandidátní listinu (do 

parlamentu se nicméně dostali nezávislí kandidáti). I tyto snahy, a možná právě 

protože byly neúspěšné, vedly k myšlence uspořádat opoziční setkání. To se 

uskutečnilo od 14. do 16. června roku 1985 v Monoru. Zúčastnilo se ho 45 

osobností, z řad demokratické opozice, národních-konzervativců i reformních 

komunistů. Konference byla svolána za účelem sjednocení opozice a vzájemné 

spolupráce jednotlivých proudů, účastníci diskutovali o současné situaci 

v Maďarsku (Adair 2002: 52).  

                                            
4 Ve volbách museli být nově nasazeni minimálně dva kandidáti. Do volebního boje nominovala 
kandidáty Národní vlastenecká fronta, ti mohli být doplněni o další, kteří vzešli z nominačních 
setkání voličů. Kandidát sice musel souhlasit s programem Národní fronty, ale i tak byl tento 
systém ve Východním bloku ojedinělý. Ze 766 nezávislých kandidátů (i když často byli členy 
MSZMP) jich bylo do voleb nominováno 78 a 43 se nakonec dostalo do parlamentu. Volby v roce 
1985 vytvořily parlament (63% poslanců se tam dostalo poprvé), který o pár let později sehrál 
důležitou roli v procesu přechodu k demokracii (Racz 2004: 439-440).  
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Skupina disidentů také společně adresovala otevřený dopis vedení 

MSZMP v říjnu roku 1986, u příležitosti třicátého výročí maďarského povstání. 

V dopise požadovali politický pluralismus, nezávislost a vládu práva. K této 

výzvě se připojili i intelektuálové z okolních zemí. Následný vývoj však příliš 

nesměřoval k dalším společným akcím napříč disentem. V září roku 1987 byla 

uspořádána konference v Lakiteleku, která byla výsledkem spolupráce 

konzervativního disentu a vedoucí postavy reformního křídla MSZMP, Imreho 

Pozsgaye. Setkání se konalo 27. září a jeho výsledkem se stalo vytvoření 

Maďarského demokratického fóra (Magyar Demokrata Fórum, MDF), které již od 

svého počátku předpokládalo prosazování svých cílů skrze napojení na reformní 

křídlo MSZMP (Adair 2002: 56-57). 

30. března 1988 byl skupinou studentů práv založen Svaz mladých 

demokratů (Fiatal Demokraták Szövetsége, Fidesz). Mělo se jednat o alternativu 

státní mládežnické organizace. Zakládající členové poukazovali na to, že právo by 

mělo být využito ke kontrole vykonavatelů moci a ne obyvatelstva a vyzýval 

opozici, aby se chovala tak, jako by vládlo právo a ne komunistická strana. 

Jedním z hlavních cílů Fidesz bylo inspirovat ostatní k obraně svých práv, bez 

ohledu na generaci a sociální příslušnost (Kennedy 1992: 50-51). 

I tzv. demokratická opozice brzy zformovala svoji organizaci, nejprve to 

byla volnější, spíše zastřešující formace – Síť svobodných iniciativ (Szabad 

Kezdeményeszesék Hálózata, SZKH). Ta byla založena v květnu roku 1988 a 

zapojili se do ní účastníci revoluce 1956, ochránci životního prostředí, univerzitní 

studenti nebo ekonomové. Jejím cílem byla podpora spolupráce mezi skupinami, 

které by samotné byly pravděpodobně příliš slabé. Jak se postupně vytvářela 

struktura fungování této organizace, začínalo být jasné, že vzhledem k počtu 

participantů je její rozhodovací proces velmi pomalý. To nakonec vedlo 

k myšlence vytvořit stranu – v listopadu 1988 je založen Svaz svobodných 

demokratů (Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ). To přirozeně některé členy 

předchozí organizace od další účasti odradilo, ale uskupení se tak stalo výrazně 

akceschopnějším (Bozóki, Karácsony 2002: 87-88). 
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V květnu 1988 vznikly také první nezávislé odbory, Demokratická unie 

vědeckých pracovníků (Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, 

TDDSZ), která se stejně jako Fidesz od svého založení chovala jako naprosto 

legální uskupení. V prosinci potom vznikla Demokratická liga nezávislých odborů 

(Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, FSZDL). I v odborové oblasti 

dominovala v Maďarsku inteligence (Kennedy 1992: 51-52). 

Vznikaly i organizace, které se etablovaly na základě Vlastenecké lidové 

fronty (HNF), jako například Společnost Endre Bajcsy-Zsilinszkého (Bajcsy-

Zsilinszky Endre Baráti Társaság, BZSBT), ale podobně došlo i k obnovení 

některých historických stran, které existovaly v maďarském politickém systému 

před převzetím moci komunisty (Ripp 2002: 10). K tomu docházelo od podzimu 

1988. Takto se zformovala Nezávislá malorolnická strana (Független 

Kisgazdapárt, FKGP), která byla v poválečném Maďarsku nejsilnější stranou, 

Sociálnědemokratická strana Maďarska (Magyarorsági Szociáldemokrata Párt, 

MSZDP), jejímuž obnovení na konci roku 1988 výrazně napomohl generální 

tajemník MSZMP, Károly Grósz. Svého znovuobnovení se dočkaly i 

Křesťanskodemokratická lidová strana (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) a 

Maďarská lidová strana (Magyar Néppárt, MNP) (Tıkés 1997: 114-117). 

 

3.3 Vznik Opozičního kulatého stolu 

Během roku 1988 se o sjednocení opozičních sil snažila Síť svobodných 

iniciativ, aktivitu v tomto směru vyvíjel i Imre Pozsgay a na počátku roku 1989 

přišla s návrhem spolupráce i Nová březnová fronta (Új Márciusi Front, ÚMF) 

Rezsı Nyerse (Tıkés 1998: 311). Určitá koordinace kroků ale byla velmi důležitá, 

mezi opozičními organizacemi nebyla žádná dostatečně silná, aby mohla 

s MSZMP soupeřit sama. S úspěchem se setkalo až Nezávislé fórum právníků 

(Független Jogász Fórum, FJF), které bylo založeno 5. listopadu 1988 s cílem 

podpořit nenásilnou změnu režimu. Jeho představitel Imre Kónya se snažil jednat 

se zástupci Svazu svobodných demokratů i Maďarského demokratického fóra o 

možnosti vytvořit jednotnou opozici. Po masových demonstracích, které zastínily 

oficiální oslavy 15. března, vyzval Imre Kónya nezávislé organizace, aby vyslaly 



45 
 

své zástupce, kteří budou diskutovat o zásadních otázkách (Bozóki 1993: 281-

282). 

Tak se 22. března 1989 sešli na půdě právnické fakulty představitelé osmi 

opozičních organizací. Zastoupeno bylo Maďarské demokratické fórum, Svaz 

svobodných demokratů, Nezávislá malorolnická strana, Sociálnědemokratická 

strana Maďarska, Fidesz, Maďarská lidová strana, Společnost Bajcsy-

Zsilinszkého a Demokratická liga nezávislých odborů. Na tomto setkání došlo 

k vytvoření tzv. Opozičního kulatého stolu (Ellenzéki Kerekasztal, EKA). Nová 

organizace se deklarovala jako opoziční uskupení a každý její člen disponoval 

právem veta (Ripp 2002: 12-13). Dohodnuty byly i podmínky členství, účastnit se 

Opozičního stolu mohl pouze „…subjekt, který souhlasil s tím, že: absolutním 

cílem je dosažení svrchovanosti lidu, odmítl se podílet na monopolním vládnutí 

jedné strany a jednat s organizacemi, které by tomuto svodu podlehly.“ (Lach 

2004) 

 

3.4 Změny v MSZMP na konci 80. let 

Na konci osmdesátých let se v MSZMP stále více prosazovala nová 

generace, která měla k ideologii mnohem vlažnější vztah a byla pragmatičtěji 

založená. Členství ve straně tato generace nebrala jako nějaké poslání, ale 

mnohem více jako způsob prosazení se a možnost nabytí vyššího postavení. Díky 

tomuto proudu ve straně pak mohla probíhat jednání s opozicí, starší generace by 

něco takového těžko připustila (Bozóki, Karácsony 2002: 92-93). 

Během osmdesátých let se strana také pokusila převést část odpovědnosti 

za špatnou hospodářskou situaci na další subjekty. Tato taktika se projevila 

například předáním větší míry pravomoci v ekonomické oblasti místním 

samosprávám, změnou způsobu obsazování vedení podniků (umožnění volby 

managementu) a v neposlední řadě také vícekandidátními volbami v roce 1985. 

Očekávání, že posledně jmenovaný krok podstatněji změní personální strukturu 

parlamentu, se však nenaplnilo. V roce 1985, kdy se konal sjezd, měli 

představitelé strany možnost připravit tolik potřebnou změnu režimu, která by tak 

mohla zůstat v jejich režii. Vývoj ve straně ale ke změně nesměřoval, naopak 
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sjezd znovu zvolil Kádára do svého čela. Ten nehodlal na své politice nic měnit, 

ale od roku 1986 se jeho zdravotní stav zhoršil a bral si o té doby neplánované 

(někdy až měsíční) dovolené (Tıkés 1998: 259, 273-274). 

Otázka nástupnictví tak byla zjevně na stole, i když sám Kádár si svého 

následovníka přímo nevybral. V tomto ohledu přicházela v úvahu trojice 

funkcionářů – technokrat Károly Grósz, ideolog János Berecz a proreformní Imre 

Pozsgay. János Berecz zastáncem zachování dosavadních komunistických zásad, 

což mu sice přidávalo na oblíbenosti mezi fundamentalisty, ale jako nástupce byl 

těžko přijatelný. Imre Pozsgay naopak u některých vzbuzoval obavu svým 

příklonem k radikálním reformám. Z toho logicky vyplývala příležitost pro 

pragmatického Károlye Grósze, který se stal předsedou vlády (Durman 1998: 

375-376). 

Na konci června 1987 byla poprvé zpochybněna pozice Jánose Kádára, 

když ho na zasedání ústředního výboru strany vyzval Jenı Fock k odchodu do 

čestné funkce předsedy a Rezsı Nyers navrhl, aby se stal hlavou státu. Oba 

návrhy směřovaly k tomu, aby Kádár předal vedení strany někomu jinému, což on 

razantně odmítl. Nicméně tlak na změnu přicházel i z Moskvy a na konci roku 

1987 vedl k tomu, že se MSZMP rozhodla svolat mimořádný sjezd. Naplánován 

byl na následující květen. Deset dní před sjezdem se sešel ústřední výbor, kde byl 

schválen návrh na personální změny v politbyru a v samotném ústředním výboru. 

János Kádár pochopil, že bude muset odejít a požadoval záruky, že se nestane 

obětním beránkem, na kterého se shodí chyby z dob jeho vlády (Tıkés 1998: 276-

283). 

Na stranickém sjezdu, který se uskutečnil 20. -22. května, došlo 

k odstranění hlavních konzervativních sil z vedení strany. Do ústředního výboru 

již nebyli zvoleni Miklós Óvari, Sándor Gáspár, Ferenc Havasi, György Lázár, 

László Maróthy a Károly Németh (Griffith 1989: 235). Generálním tajemníkem se 

stal Károly Grósz a János Kádár obsadil nově vytvořený post předsedy strany, 

který mu ale již neposkytoval žádnou reálnou moc. Vliv na rozhodování účastníků 

sjezdu měly i politické snahy o potlačení opozice a reformního proudu ve straně 

(vyloučení několika představitelů ze strany), které konferenci předcházely. „… 
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hlavně ovšem sebevražedné setrvávání zastánců konzervativní linie v přesvědčení, 

že žádná krize v Maďarsku neexistuje.“ (Irmanová 1998: 159) 

Sjezd také definoval novou linii strany, deklaroval možnost vytvářet 

názorové platformy ve straně a přihlásil se dokonce i k budování pluralismu. 

Zůstalo ale pouze u obecných tvrzení, konkrétní a praktické uplatnění takových 

zásad řešeno nebylo (Irmanová 1998: 159-160). Nicméně Grósz se jako generální 

tajemník snažil dát větší prostor zájmovým organizacím a omezovat tak v určitých 

oblastech moc strany. Grósz byl veden i obavou, že pokud maďarský režim ztratí 

svoji image v očích Západu, mohlo by to ohrozit i dosavadní úvěrovou politiku, 

která byla pro ekonomiku zásadní (Bruszt, Stark 1991). 

Nicméně strategie rozštěpené MSZMP nebyla úplně jasná, což se ukázalo 

například na tom, že demonstrace konaná v den výročí smrti Imreho Nagye byla 

brutálně rozehnána a následné masové shromáždění na podporu dodržování 

lidských práv v Rumunsku bylo režimem tolerováno. Tato tolerance vycházela 

především z Grószovy potřeby získat na svou stranu MDF. Již v srpnu se ale měla 

situace radikálně obrátit. Gorbačov požadoval výměnou za ekonomickou pomoc, 

aby se Grósz smířil s Ceauşescem. Ten se s ním sešel a dovolil, aby rumunský 

diktátor prosadil ve všech otázkách svoji vůli, což pobouřilo maďarskou veřejnost 

(převažoval pohled, že to by se Kádárovi stát nemohlo) a zhatilo tak i jakékoli 

předchozí vyhlídky na spolupráci s opozicí (Durman 1998: 380-381). 

Na podzim se již projevilo oddělení strany a vlády přinejmenším tím, že 

Károly Grósz odstoupil z premiérského křesla, kde ho nahradil mladý a 

proreformní Miklós Németh. Mnohem aktivnější roli začínal hrát také parlament, 

který už nebyl pouhou „hlasovací mašinou“. Na konci listopadu mu Imre Pozsgay 

předložil ke schválení tzv. demokratický balíček. 29. listopadu se jednak vytvořil 

první reformní kruh uvnitř MSZMP, ale zároveň měl Károly Grósz projev 

k veřejnosti, kde se zmínil o nebezpečí „bílého teroru“5, který podle něj hrozil, 

protože reforma se vymknula kontrole (Tıkés 1998: 296). 

                                            
5 Grósz tím narážel na vývoj v Maďarsku po potlačení Maďarské republiky rad, kdy následovala 
tvrdá odplata namířená proti revolučním aktérům (Kontler 2001). 
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Na konci roku 1988 nechal Imre Pozsgay vytvořit komisi, která měla 

přezkoumat události roku 1956 (strana již dříve zřídila expertní skupiny, které 

měly zkoumat minulé události, ale nikdy neměla v úmyslu přímo zveřejnit jejich 

výsledky). Mnohem dále ale zašel, když využil nepřítomnosti generálního 

tajemníka v zemi, a 28. ledna 1989, při svém vystoupení v rozhlasovém programu 

168 hodin, oznámil, že komise dospěla k závěru, že v roce 1956 se jednalo o 

„lidové povstání“. Tento krok byl následně projednáván v politbyru, ale obava 

z obvinění oblíbeného politika způsobila, že z toho nakonec nebyly vyvozeny 

žádné důsledky (Kalmár 2002: 44). 

 

4 Vliv roku 1956 na přechod k demokracii 

Interpretace událostí roku 1956 jako kontrarevoluce zůstala jedinou 

veřejně možnou až do roku 1989. V následujících letech po povstání byly 

umlčeny všechny hlasy, které by mohly zpochybnit oficiální hodnocení. To, že se 

na veřejnosti neobjevovala myšlenka, že šlo o boj za národní svobodu, ještě 

samozřejmě neznamenalo, že by tu neexistovala vůbec. Intelektuálové v emigraci 

se snažili tuto myšlenku udržovat při životě, jak jen to šlo. V Maďarsku se k ní 

vrátila demokratická opozice, která se od sedmdesátých let snažila formulovat své 

postoje k roku 1956; v roce 1986 uspořádala opozice na toto téma konferenci 

(Rainer 2002: 211). 

Pokud se u někoho vzpomínky na rok 1956 podařilo přebít zvyšováním 

životní úrovně, tak v osmdesátých letech tato taktika s prohlubující se 

hospodářskou krizí přestávala fungovat. Symbol povstání 1956 se čím dál tím více 

hlásil o slovo, právě tak silně, jak byla pociťována potřeba změny. Přestože 

opozice požadovala jeho opětovné zkoumání a přehodnocení, byla v tomto ohledu 

ochotná ke kompromisům. Již právě s ohledem na zkušenosti z tohoto povstání, 

kdy se požadavky na změny nakonec setkaly s krutou odvetou. (Bruszt, Stark 

1991) 

Naopak představitelé strany dobře věděli, co by pro jejich postavení 

znamenalo, kdyby opustili teorii o kontrarevoluci. Pokud by režim nebyl ten, kdo 
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odvrátil kontrarevoluci a zavedl v zemi pořádek, na čem by vlastně stál? 

V případě, že by uznal, že se jednalo o revoluci, těžko by prosazoval svoji 

legitimitu. Naopak, mohl by být oprávněně obviňován z těžkých zločinů proti lidu 

(Tıkés 1998: 299). Proto také, i když už režimní představitelé ony události 

přehodnotili, dali jim označení nikoli revoluce, ale „lidové povstání“, a za tehdejší 

viníky neobvinili sebe, ale konzervativní straníky a „moskovity“, od kterých se 

tímto distancovali (Bruszt, Horvath 1990). Tak si na počátku roku 1989 mohli 

zachovat alespoň nějakou legitimitu a zasednout k jednacímu stolu o budoucnosti 

země. 

Se symbolem revoluce v roce 1956 byl neodmyslitelně spjat i symbol 

Imreho Nagye a jeho smrti. Příznačné bylo i to, že až do roku 1983 se nevědělo, 

kde je vlastně Nagy pochován. Jeho hrob byl mezi hroby dalších popravených, 

bez náhrobku, označen pouze číslem 301. V roce 1988 vytvořila skupina bývalých 

politických vězňů a příbuzných popravených za činnost během revoluce 1956 

Výbor pro historickou spravedlnost (Történelmi Igazságtétel Bizottsága). Jeho 

hlavním cílem bylo oslovit maďarskou veřejnost a vytvořit tlak na rehabilitaci a 

znovupohřbení Imreho Nagye a jeho spolupracovníků se stejným osudem. 16. 

června 1988 odhalili maďarští emigranti v Paříži symbolický Nagyův hrob a ve 

stejný den byla v Budapešti rozehnána demonstrace. O rok později již byla situace 

viditelně odlišná, Výbor pro historickou spravedlnost nejprve dohodl 

s představiteli režimu důstojný pohřeb pro Nagye a jeho spolupracovníky a 

následný tlak veřejnosti donutil režim, aby se tento pohřeb stal veřejnou událostí 

(Rainer 2002: 212-216).  

Odkaz revoluce 1956 byl zásadním symbolem v době přechodu 

k demokracii v Maďarsku, bylo se třeba s jeho dědictvím vyrovnat a uzavřít tak 

jednu kapitolu maďarských dějin. Nikdo nechtěl, aby se opakovaly tvrdé zásahy té 

doby, které by přinesly oběti na lidských životech. To byl také jeden z hlavních 

důvodů pro diskusi a kompromisní snahy mezi režimem a opozicí. Veřejnost 

svoje postoje nejlépe vyjádřila hojnou účastí na uctění památky Imreho Nagye u 

příležitosti jeho řádného pohřbu. „Maďaři připomněli zvláštní věrolomnost 

Nagyovy popravy: to, jak byl se svými nejbližšími spolupracovníky vylákán 
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z útočiště na jugoslávském velvyslanectví slavnostní písemnou zárukou Jánose 

Kádára a jak pak byli všichni odvezeni sovětskými bezpečnostními oddíly, 

deportováni do Rumunska, vráceni do Maďarska, drženi v izolaci, podrobeni 

drsné parodii na soud a pak pověšeni. Maďaři si připamatovali, jak celých třicet 

let muž, odpovědný za Nagyovu popravu, János Kádár, stejně jako stát a strana, 

jež vedl, i noviny a školní učebnice o tom všem jen lhali, lhali a lhali. Byla tu však 

paměť lidu, a ta byla tak silná, že musela být celá ta léta tvrdě potlačována.“ (Ash 

1991: 36) Nicméně i přes vřelou reakci veřejnosti byla hlavním motorem změny 

jednání u tzv. kulatého stolu. 

 

5 Jednání u Národního kulatého stolu 

5.1 Vytvoření Národního kulatého stolu 

Ještě před vytvořením Opozičního kulatého stolu (Ellenzéki Kerekasztal, 

EKA) se MSZMP snažila, aby nedošlo k sjednocení opozice, protože by to pro ni 

bylo krajně nevýhodné. Představa konzervativní části strany počítala s určitou 

změnou režimu, ale pouze takovou, která by byla v jeho režii (například podržet si 

většinu v parlamentu nabídnutím určitého počtu křesel opozici a vyhnout se tak 

svobodným volbám). Straničtí zastánci tvrdé linie k rozdělování opozice používali 

taktiku nabídek „něco za něco“, například historickým stranám za jejich 

spolupráci nabízeli budovy, kde před rokem 1948 sídlilo jejich vedení. Snažili se 

také prosadit svoje vlastní představy o změně přímo v parlamentu, ten už ale 

neschvaloval automaticky všechno, co se mu předložilo. Naopak v lednu schválil 

zákon, kterým umožnil vznik politických stran. Když se k tomu přidal příklad 

jednání polských komunistů se zástupci Solidarity, bylo jasné, že takové jednání 

musí započít i v Maďarsku. (Bruszt, Stark 1991) 

Strana vzala na vědomí, že bude muset s opozicí vyjednávat, ale chtěla to 

udělat po svém. Naprosto odmítala jednání s opozicí jako celkem, snažila se o 

separátní jednání s jejími jednotlivými částmi. Především se snažila izolovat Svaz 

svobodných demokratů, který požadoval radikální změny a neprojevoval příliš 

ochoty ke kompromisu s režimem. Z březnového vytvoření Opozičního kulatého 
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stolu jistě nebyla strana nadšená, ale snahy o rozdělení opozice rozhodně 

nevzdala. Vyjednáváním s ní byl pověřen György Fejti, který se choval, jako by 

žádná opoziční organizace nevznikla a zval si na jednání jednotlivé strany. Jeho 

záměr měl ale zcela opačný efekt, soudržnost nově vytvořené aliance tyto snahy 

spíše posílily (Ripp 2002: 13-15). 

Že se bude nějakým způsobem jednat mezi MSZMP a opozicí bylo už v té 

době jasné, ale řešila se zásadní otázka, jak bude takové jednání vypadat. 

Představa opozice bylo dvoustranné jednání, kde by proti sobě jasně stáli 

představitelé režimu a opoziční organizace. Naopak MSZMP chtěla prosadit 

kulatý stůl, kde by probíhalo něco na způsob konzultací, které by ona sama vedla. 

Aby svůj koncept MSZMP prosadila, musela být iniciátorem prvního takového 

setkání, a tak pozvala na přípravná jednání většinu organizací Opozičního stolu. 

Nebyl pozván Fidesz, což bylo zdůvodněno jeho členstvím v zastřešující 

mládežnické organizaci. Opoziční stůl se sešel 7. dubna, aby pozvání 

prodiskutoval. Přestože zde zaznívaly obavy z toho, že by případného odmítnutí 

mohla MSZMP využít k obvinění opozice ze sabotování jednání, nakonec bylo 

rozhodnuto pozvání nepřijmout. Především představitelé Fidesz poukazovali na 

to, že přijetí by byla velká politická chyba (Bozóki 1993: 283-284). 

Straně tak nevyšel její tah a mnohým členům bylo jasné, že tímto 

způsobem se nedá dál postupovat. Ve straně tak rostla podpora reformního křídla, 

jehož vliv díky tomu rostl. Nakonec i konzervativní straníci museli dojít k závěru, 

že bude nutné udělat nějaké ústupky. (Bruszt, Stark 1991) Ve straně také rostl tlak 

na svolání mimořádného sjezdu. Znovupohřbení Imre Nagye bylo naplánováno na 

16. června a vzhledem k očekávané velké účasti veřejnosti na doprovodné 

manifestaci a také blížící se návštěvě George Bushe, bylo v zájmu strany 

dohodnout se s opozicí na začátku jednání co nejdříve (Ripp 2002: 17-18). 

První setkání zástupců MSZMP a Opozičního stolu, které mělo za úkol 

předjednat podmínky následného vyjednávání, se uskutečnilo 22. dubna. Zatímco 

opozice by nejraději dohodla jednání pouze o základních otázkách změny 

systému, MSZMP se snažila do agendy prosadit všechna důležitá témata jak 

z politické, tak ale i z ekonomické a sociální roviny (Bozóki 1993: 285). Nakonec 
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poté, co obě strany připustily určité ústupky, mohlo být předběžné vyjednávání 

ukončeno. Rozhovory u Národního kulatého stolu měly probíhat za účasti 

představitelů MSZMP, Opozičního stolu a „Třetí strany“, kterou tvořily režimní 

společenské organizace (jejich zařazení ke kulatému stolu prosadila MSZMP, aby 

oslabila pozici opozice). Bylo dohodnuto, že MSZMP, Opoziční kulatý i „Třetí 

strana“ budou mít každý jeden hlas a kromě „Třetí strany“ i právo veta. Důležitým 

úspěchem Opozičního stolu bylo prosazení zásady, že neproběhnou žádné ústavní 

změny, dokud se nedosáhne shody. Dohoda byla podepsána 10. června (Ripp 

2002: 18). V ten samý den prošel parlamentem vládní návrh na pozastavení 

stavebních prací na vodním díle Gabčíkovo-Nagymáros (Vykoukal et al.: 702). 

 

5.2 Průběh a výsledky jednání u kulatého stolu 

Rozhovory u Národního kulatého stolu (někdy označovaného jako 

trojúhelníkový, vzhledem k počtu stran, které u něho zasedly) začaly 13. června 

v budově parlamentu a úvodní projevy byly přenášeny televizí. Za MSZMP 

vystoupil K. Grósz, za opozici I. Kónya a za třetí stranu István Kukorelli. 

Následně se ale většina jednání uskutečnila za zavřenými dveřmi. První plenární 

zasedání se uskutečnilo 21. června (Tıkés 1998: 334). Nejprve bylo třeba vyřešit 

procedurální náležitosti rozhovorů. Představitelé se dohodli na ustavení šesti 

výborů pro ekonomické a šesti pro politické otázky, kde měli zasedat a jednat 

experti. Ti pak měli prezentovat výsledky na zasedání „střední úrovně“ (zástupci 

stran) a na plenárním zasedání mělo už jen dojít k podpisu dojednaného (Bozóki 

1993: 290). 

Během následného jednání se odehrálo několik událostí, které jej 

ovlivnily. Na konci června MSZMP rozhodla o vytvoření čtyřčlenného vedení a 

byl sjednán termín mimořádného sjezdu na 7. říjen. Předsedou strany se stal 

Rezsı Nyers, ve vedení s ním byli K. Grósz, M. Németh a I. Pozsgay. 6. července 

pak došlo k rehabilitaci Imre Nagye Nejvyšším soudem a v ten samý den zemřel 

také János Kádár (ten již v této době byl velmi nemocný a ve straně nezastával 

žádnou funkci), čímž byla vlastně symbolicky ukončena jedna etapa dějin 

Maďarska. V srpnu se musela vláda vypořádat s přílivem uprchlíků z NDR, kteří 
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se shromažďovali na západoněmecké ambasádě. 11. září vypověděla smlouvu 

s Německou demokratickou republikou a nechala volný průchod přes své hranice 

do Rakouska (Vykoukal et al. 2000: 703-706). Během léta také proběhly 

doplňovací volby a všechna možná čtyři křesla získalo MDF. 

Vyjednávání v ekonomické oblasti nebyla příliš úspěšná, bylo sice 

vytvořeno šest výborů, kterým bylo uloženo řešit krizi ekonomiky, sociální a 

majetkové otázky, problematiku zemědělství, státního rozpočtu a demonopolizace 

hospodářského sektoru. Ani MSZMP, která Opoziční stůl v podstatě dotlačila 

k tomu, aby ekonomická problematika byla součástí agendy Národního kulatého 

stolu, nakonec jednání nijak neurychlovala. V této oblasti se nejvíce odlišovaly 

zájmy Třetí strany, která by nejraději viděla pokračování dosavadního systému 

(Bozóki 1993: 291). K tomu, že nebylo dosaženo žádné dohody, významně 

přispívala nejednotnost v rámci Opozičního stolu. (Bruszt, Stark 1991) 

V politických otázkách to vypadalo jinak, debaty probíhaly a v některých 

otázkách se podařilo najít shodu. Výbory měly řešit reformu ústavy, politické 

strany, volební systém, oblast trestního zákona, média a zaručení nenásilného 

přechodu k demokracii (Tıkés 1998: 335). 

Revizi ústavy nechtěl původně Opoziční stůl během jednání vůbec řešit, 

protože to považoval za záležitost, která spadala do pravomoci parlamentu. 

Nicméně MSZMP ji do agendy prosadila a opozice k tomu musela zaujmout 

postoj. Nakonec se zástupci opozice rozhodli odstranit z ústavy všechno, co 

odporovalo demokratickým zásadám, a rozhovory se tak značně protáhly. Dlouhá 

jednání se vedla i o tom, zda z ústavy zmizí slovo „socialistický“. MSZMP se 

nakonec podařilo prosadit sousloví „demokratický socialismus“, získalo v ústavě 

stejnou váhu jako „buržoazní demokracie“ (Bozóki 1993: 292). 

Zásadním sporným bodem mezi opozicí a MSZMP se stal post prezidenta 

republiky. Zároveň ale vyvolával diskuzi i v samotném Opozičním stolu, protože 

ani tady nepanoval jednotný názor. Křesťansko-demokratická strana, která se 

k opoziční organizaci přidala na začátku června, začala velmi brzy prosazovat, 

aby se co nejdříve stal prezidentem Imre Pozsgay. Stejný názor sdíleli i zástupci 

Společnosti Bajcsy-Zsilinszkého. Naopak ostře proti byli Svobodní demokraté, 
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MDF a Fidesz. Nakonec byl přijat návrh Józsefa Antalla, aby funkci dočasně 

vykonával předseda parlamentu (Ripp 2002: 22). 

MSZMP souhlasila s modelem poměrně slabého prezidenta, který bude 

spíše vyvažovat ostatní složky státní moci. Shoda ovšem nepanovala ohledně 

způsobu volby a času konání voleb. MSZMP chtěla volby co nejdříve a 

požadovala přímou volbu. Postoj Opozičního stolu byl zprvu jednotný – jako 

parlamentní republika mělo mít Maďarsko nepřímo voleného prezidenta a ten měl 

být zvolen až po parlamentních volbách. Imre Pozsgay se snažil využít svých 

kontaktů k přesvědčení alespoň části opozice, aby se přidala v této otázce na 

stranu MSZMP. Jeho snaha brzy přinesla ovoce a ještě v červenci oznamuje 

změnu postoje část Opozičního stolu – Křesť. demokraté, Lidová strana i 

Společnost Bajcsy-Zsilinszkého a Malorolníci. Nakonec změnilo svoje stanovisko 

i MDF, které bylo ochotno smířit se s přímou volbou pro prvního prezidenta a i 

s jejím konáním ještě před volbami parlamentními. SZDSZ, Fidesz, Sociální 

demokraté a Nezávislé odbory zůstaly po celou dobu razantně proti (Bozóki 1993: 

293-296). 

Co se týče vyjednávání na téma zákona o politických stranách, jako 

největší problém se ukázala nechuť MSZMP informovat ostatní o rozsahu svého 

majetku a majetku jejích satelitních organizací. Výbor pro přípravu zákona o 

stranách a jejich finanční podpoře měl mimo jiné projednat, jak budou strany 

financovány během přechodné fáze a problematiku základních organizací 

politických stran na pracovištích. V této oblasti se Třetí strana přikláněla spíše 

k postojům Opozičního stolu. Poměrně rychle se dohodly podmínky vzniku stran 

a jejich vedení, ale MSZMP přerušila slibná jednání svým odmítavým postojem 

na konci července (Masát 2002: 144-146). Přestože bylo dohodnuto, že nově 

vzniklé strany budou materiálně podporovány ze zdrojů komunistické strany, na 

konci července MSZMP zaslala spolujednajícím dopis, ve kterém uvedla, že 

projednávání této otázky je bezpředmětné. Dále prohlásila, že sice je připravena 

informace o majetku poskytnout, ale že výbor nemá mandát, aby je mohl 

požadovat, nebo dokonce majetek přerozdělovat jiným stranám. (Bozóki 1993: 

296-297). Změna postoje může být vysvětlena odcestováním Imre Pozsgaye na 
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dovolenou do Jugoslávie a převzetím iniciativy Gy. Fejtim. Jednání tak musela 

být na delší dobu přerušena a pokračovala až v druhé polovině srpna. Nakonec ale 

ani tak nedospěla ke kompromisu ve všech oblastech, protože MSZMP dále 

odmítala zrušení politického vlivu na pracovištích a rozpuštění Dělnických milicí 

(Masát 2002: 146-151). 

Dalším důležitým bodem jednání byl volební systém, na základě kterého 

se měly uspořádat svobodné volby, které měly přinést legitimní vládu. Jednat se 

mělo začít na základě návrhu, který předložili ministr spravedlnosti a ministr 

vnitra. Na čem se strany shodly, byl počet budoucích poslanců (okolo 350) a to, 

že parlament bude jednokomorový. O volebním systému již panovaly představy 

rozdílné. Zástupci MSZMP prosazovali větší poměr křesel obsazovaných 

většinovou volbou, protože spoléhali na to, že budou moci do volebního boje 

nasadit na veřejnosti známé tváře (hlavní výhodou byla média ovládaná 

komunistickou stranou, která přispívala k popularitě představitelů MSZMP, 

zatímco opozice se do povědomí veřejnosti dostávala obtížně) a vytěžit tak co 

největší zastoupení v parlamentu. Opoziční stůl nebyl v této otázce jednotný. 

Například historické strany preferovaly spíše poměrný systém, SZDSZ se 

přikláněl k většinovému modelu (obava z přílišného rozdrobení sil v parlamentu) 

a dokázal přemluvit k podobnému stanovisku i Fidesz. Za MDF navrhl kombinaci 

obou systémů József Antall. MSZMP však brzy začala svůj postoj přehodnocovat 

s ohledem na výsledky doplňovacích voleb a také na průzkumy veřejného mínění, 

což oboje hovořilo v neprospěch komunistů. Strana proto přišla s návrhem 

trojstupňového volebního systému, který by kombinoval většinovou a poměrnou 

složku, doplněné o tzv. kompenzační listinu. Tento systém byl přijatelný i pro 

opozici, které se ještě podařilo prosadit, aby si proporční a většinová část byly 

rovny (Schiemann 2002: 168-172).  

Co se týče trestního práva, byl zrušen trestný čin „rozvratné činnosti“ a 

nedovoleného překročení hranice a naopak trestnými se měly stát snahy o násilné 

převzetí moci. Mělo dojít k omezení doby vyšetřování. V oblasti veřejné sféry se 

toho příliš nedohodlo, což ukazuje i fakt, že až do ledna si Imre Pozsgay ponechal 

zásadní vliv na televizní i rádiové vysílání a výbor pro mediální politiku a regulaci 
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nebyl schopen vytvořit orgán, který by byl schopen média řídit. O moc lépe si 

nevedl ani výbor pro zaručení mírového přechodu. I v této oblasti bylo dosaženo 

pouze hubených výsledků, protože už samotná definice nenásilného přechodu 

byla předmětem rozdílných pohledů, když Opoziční stůl nebyl ochoten zařadit 

mezi násilný projev například politickou stávku. Dále byl Opoziční stůl 

neoblomný v požadavku na bezpodmínečné zrušení Dělnických milicí, přestože 

MSZMP nabízela různé jiné varianty řešení, včetně jejího odzbrojení (Bozóki 

1993: 300-304).  

V září již bylo patrné, že veřejnost očekává výsledky a navíc představitelé 

vlády se netajili tím, že v případě, že u kulatého stolu nedojde brzy k dohodě, 

prosadí změny sami a podle svých představ v parlamentu. Část Opozičního stolu 

se proto obávala o osud již vytvořených dohod a chtěla jednání ukončit co 

nejdříve (Bozóki 1993: 305). Proto byla vypracována dohoda řešící oblasti, kde 

bylo dosaženo shody, jež měla být slavnostně podepsána 18. září. Dohoda 

informovala o vytvoření návrhů zákonů (o změně ústavy, vytvoření ústavního 

soudu, politických stranách, volbách, změnách v trestním zákoníku a o trestním 

řízení), které budou předloženy parlamentu, a všechny strany se zavázaly usilovat 

o bezproblémovou implementaci změn. Dále byl součástí dohody seznam 

doporučení, ke kterým se v dalších oblastech při vyjednávání dospělo, jako bylo 

zaručení politické imunity účastníkům jednání, financování politických stran a 

jejich volební kampaně nebo vhodnost volby prezidenta již v tomto roce. Poslední 

částí potom byl seznam otázek, u kterých nebylo nalezeno kompromisní řešení a 

bylo třeba je ještě projednat (způsob volby prezidenta, otázka zaměstnanců 

veřejné správy nebo osud Dělnických milicí) (Tıkés 1998: 357-360). 

Ještě před začátkem plenárního zasedání se sešli zástupci Opozičního 

stolu, kde zástupce Svobodných demokratů, Péter Tölgyessy, oznámil, že jeho 

strana se rozhodla dokument nepodepsat. Fidesz se k ní v tomto připojil a přestože 

obě strany dohodu nevetovaly (čímž by ji úplně zablokovaly), jejich rozhodnutí 

bylo pro ostatní velkým překvapením. Ještě větší překvapení čekalo na všechny 

členy Národního kulatého stolu ve chvíli, kdy bylo zahájeno zasedání, které bylo 

živě přenášeno televizí (Ripp 2002: 31). SZDSZ a Fidesz nejen oznámily, že 
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dohodu nehodlají podepsat, protože podle nich nezaručuje přechod 

k demokratickému systému, ale zároveň také, že hodlají ke sporným otázkám 

vyvolat referendum. Zásadním problémem pro ně byly Dělnické milice, termín 

prezidentských voleb, politický vliv MSZMP na pracovištích a její neochota složit 

účty ze svého majetku. Dohodu nepodepsali ani zástupci Ligy odborů a Sociální 

demokraté se rozhodli dokument podepsat s výhradou, že nesouhlasí s konáním 

prezidentských voleb před parlamentními. 18. září se tak stalo vlastně koncem pro 

Opoziční stůl – přestože formálně existoval až do voleb v roce 1990, jeho 

schopnost spolupráce již byla minimální (Bozóki 1993: 305-306).  

 

6 Cesta ke svobodným volbám a volby 1990 

6.1 Sjezd MSZMP a její rozpuštění 

Pro další vývoj maďarské politické scény byly zásadní změny v MSZMP, 

o kterých měl rozhodnout sjezd naplánovaný na počátek října 1989. Ještě před 

sjezdem se Imre Pozsgay a Rezsı Nyers domluvili na vzájemných ústupcích. 

Pozsgay se zaručil, že stranická platforma Reformní svaz stranu neopustí a 

souhlasil s tím, že se Nyers stane předsedou. Na druhou stranu mu Nyers přislíbil 

účast členů Reformního svazu ve vedení a jejich zásadní podíl na tvorbě programu 

a budoucí politiky strany. Navíc se měl Pozsgay stát kandidátem na prezidenta 

(Tıkés 1998: 350-351). 

Názorové rozštěpení uvnitř strany bylo jasně demonstrováno počtem 

platforem, které se sjezdu zúčastnily. Bylo jich celkem sedm: Reformní svaz, 

Lidově demokratická alternativa, Platforma za MSZMP, Platforma Semknutí za 

obnovu MSZMP, Mládežnická platforma, Platforma za rovnost šancí pro venkov 

a Zemědělská a potravinářská platforma (Benda 2002: 166). Nejsilnější 

platformou byl Reformní svaz, který aspiroval na dominanci ve straně. Na 

počátku září uspořádal národní konferenci, kde byl vytvořen jeho program. 

Nakonec se mu ale nepodařilo získat ve straně převahu, především díky špatné 

koordinaci, ale také odporu nebo naopak přílišné pasivitě některých členů strany. 

Druhou významnou platformou se stala Lidově demokratická platforma. A to 
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především poté, co se ukázalo, že podporou této platformy se de facto vyjadřuje 

podpora Rezsı Nyersovi. Obě potom sehrály rozhodující roli ve vyjednávání o 

členech vedení strany. Ostatní platformy neměly na další dění prakticky žádný 

vliv (Tıkés 1998: 351-354). 

XIV. sjezd strany byl zahájen 6. října. Hlavním tématem měla být 

budoucnost strany, o které samozřejmě nepanoval jednotný názor. Druhý den 

sjezdu se ukázala převaha reformistů ve straně, když bylo odhlasováno rozpuštění 

MSZMP a vytvoření nové strany – Maďarské socialistické strany (Magyar 

Szocialista Párt, MSZP). Do čela strany se postavil Rezsı Nyers a strana se 

přihlásila k demokratickým tradicím a levicovému socialismu (Benda 2002: 167-

168). 

Vzhledem k tomu, že MSZP nebyla právním nástupcem MSZMP, 

nepřevzala ani její členy. Těm bylo ponecháno právo rozhodnout se, zda do nové 

strany vstoupí. Pokud s výsledkem sjezdu nesouhlasili, mohli se také přihlásit ke 

straně, kterou založili příznivci konzervativního křídla rozpuštěné MSZMP, 

soustřeďující se okolo Károlye Grósze. Jejich strana nesla stejný název, tedy – 

Maďarská socialistická dělnická strana, což jasně naznačovalo návaznost na 

zaniklou stranu. V následných volbách se ale tato formace neprosadila (Kopeček 

2001). Členové také samozřejmě mohli volit vstup do některé z jiných stran nebo 

se nepřipojit k žádné. 

 

6.2 Referendum 

Zánik MSZMP usnadnil následnou přeměnu systému, protože zrušil 

vlastně podstatu starého uspořádání. Další kroky rychle následovaly. 18. října 

schválil parlament úpravu ústavy a o dva dny později zákon o volbách (jejich 

systém byl ještě pozměněn od původního znění, vypracovaného u kulatého stolu) 

(Moulis et al.: 244). Premiér Miklós Németh se sešel s představiteli armády, aby 

se ujistil o jejich loajálnosti k nově se rodícímu systému, stejný postup bohužel 

nezvolil v případě ministerstva vnitra. (Tıkés 1998: 362) 23. října vyhlásil 

prozatímní prezident, Mátyás Szürös, Maďarskou republiku a v ten samý den se 
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také uskutečnilo odzbrojení Dělnických milicí. 31. října parlament schválil 

zrušení výstavby přehrady Gabčíkovo-Nagymaros (Durman 1998: 404). 

Následně po odmítnutí podpisu dohody vytvořené u Národního kulatého 

stolu, se SZDSZ a Fidesz pustily do přípravy referenda. Připojily se k nim i 

Malorolníci a Sociální demokraté a brzy se jim podařilo shromáždit přes sto tisíc 

podpisů za konání referenda. Strany viděly především příležitost se zviditelnit, 

posílit svoji pozici a zabránit intenzivnější spolupráci MDF a nově ustavené 

MSZP (Tıkés 1998: 363). V referendu měly být řešeny čtyři otázky, lidé se měli 

vyjádřit k lidovým milicím, majetku MSZMP, politickým jednotkám na 

pracovištích a k době konání prezidentských voleb. Na první tři otázky panoval ve 

veřejnosti celkem jednotný názor, zatímco volba prezidenta společnost 

rozdělovala (Ripp 2002: 40). 

První tři otázky určené k rozhodnutí lidmi v referendu byly vyřešeny ještě 

před jeho konáním. Poté, co na sjezdu MSZMP došlo k jejímu rozpuštění, 

následovalo i vypořádání jejích majetkových záležitostí. Navíc 30. října 

Némethova vláda prosadila zákony o rozpuštění Dělnických milicí a o zákazu 

stranického organizování na pracovišti. Tím se vlastně tři otázky staly 

bezpředmětnými a hlavní roli tedy sehrála otázka volby prezidenta (Bayer 2005: 

181). 

MSZP tak neměla problém, doporučit svým voličům, aby to, co již bylo 

vyřešeno, v referendu podpořili. MDF naopak vyzvalo své příznivce, aby 

hlasování bojkotovali. SZDSZ a Fidesz vedli silně antikomunistickou kampaň a 

snažili se samozřejmě co nejvíce lidí přesvědčit, aby podpořili jejich návrh 

v plném rozsahu (Ripp 2002: 42-43). 

Referendum se odehrálo 26. listopadu a zúčastnilo se ho 58 procent 

oprávněných voličů. Naprostá většina podpořila změny, které již byly přijaty i 

parlamentem, zatímco v otázce volby prezidenta se výsledek ukázal být docela 

vyrovnaný. Voliči odmítli konání prezidentských voleb v lednu 1990 asi jen o šest 

tisíc hlasů, nicméně vláda i parlament toto rozhodnutí respektovaly a volba byla 

odložena (Tıkés 1998: 363-364). 
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6.3 Volby 1990 

6.3.1 Volební systém 

Volební systém byl výsledkem jednání u Národního kulatého stolu a 

odrážel zájmy jednotlivých účastníků. Tak byl vytvořen smíšený systém, podle 

dohody z 18. září mělo být voleno 152 poslanců v jednomandátových obvodech, 

152 proporčně na základě místních kandidátních listin a 70 křesel mělo být 

přerozděleno na základě převodu zbylých hlasů na národní listinu. Ještě před 

schválením zákona o volbách parlamentem se ukázalo, že ne všichni poslanci jsou 

ochotni pro tento návrh bez výhrad hlasovat. Diskuse probíhaly především na 

téma zastoupení menšin v parlamentu a na rozdělení počtu křesel mezi proporční 

a většinovou část volby. Zastoupení menšin vláda přislíbila vyřešit a po jednáních 

se zástupci kulatého stolu se podařilo dosáhnout kompromisu i v druhé otázce 

(Kukorelli 1991: 142-143). 

Výsledná podoba zákona tedy počítala s přerozdělováním celkového počtu 

386 mandátů. 176 z nich mělo vzejít z jednomandátových obvodů, většinovou 

dvoukolovou volbou. V prvním kole potřeboval kandidát na získání křesla 

nadpoloviční většinu všech hlasů, pokud tohoto počtu nedosáhl nikdo, přistoupilo 

se ke kolu druhému (Gabel 1995: 206). V případě, že v prvním kole volební účast 

překročila 50 procent, do druhého postoupili ti, kteří získali více jak 15 procent 

hlasů nebo první tři kandidáti. Ve druhém kole se potom vyžadovala účast alespoň 

25 procent a zvítězil kandidát s nejvyšším počtem hlasů (Hibbing, Patterson 1992: 

433). V případě župních kandidátek se mandáty měly přerozdělovat proporčně ve 

dvaceti volebních obvodech, a to maximálně 152 z nich (Gabel 1995: 207). 

V župách byla k přepočtu hlasů na mandáty určena Hagenbach-Bischoffova 

metoda. Křesla, která se prostřednictvím těchto volebních listin nepodařilo 

přerozdělit, se přesunula na národní úroveň. I tady byla stanovena minimální 

volební účast na padesát procent, pokud by nebyla překročena, volby by se v dané 

župě opakovaly, a v tom případě by pak k platnosti stačila volební účast 25 

procent. (Mlejnek 2004: 133). Pro národní kandidátku bylo primárně určeno 58 

mandátů, které mohly být doplněny o ty přesunuté z župní úrovně (proto bylo ve 
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volbách v roce 1990 prostřednictvím národní kandidátky rozděleno 90 křesel). 

Zde dochází na základě proporčního systému k přerozdělení hlasů, které nevedly 

k zisku mandátu v jednomandátových obvodech a na župních kandidátkách (Racz 

1991: 109). Přepočítání je prováděno prostřednictvím d’Hondtovy metody (Gabel: 

1995: 207). 

Volební systém obsahoval nástroje, které měly podpořit větší strany a 

zabránit tak přílišné fragmentaci maďarské politické scény. První z nich byl 

nominační systém, kde byly pevně stanoveny podmínky, za kterých mohla strana 

vytvořit místní nebo národní kandidátku. V jednomandátových obvodech bylo pro 

nominaci kandidáta třeba shromáždit 750 podpisů. Župní kandidátku získala 

strana, které se podařilo získat tyto nominace alespoň ve čtvrtině obvodech dané 

župy. To se před volbami v roce 1990 podařilo devatenácti stranám. Národní 

kandidátku se podařilo získat pouze těm stranám (v roce 1990 takových bylo 12), 

které ustavily alespoň sedm župních kandidátních listin. Dalším regulátorem byla 

čtyřprocentní volební klauzule, která platila jak pro regionální, tak i pro národní 

listiny (Kukorelli 1991: 147-148). 

 

6.3.2 Průběh voleb a výsledky 

Volební kampaň byla oficiálně odstartována v únoru 1990 a skončila dva 

dny před zahájením prvního kola voleb. Kampaň byla od počátku vedena v ostrém 

tónu a s blížícími se volbami přitvrzovala. Programy jednotlivých stran byly 

v zásadě všechny formulovány obecně a nenabízely konkrétní řešení aktuálních 

problémů Maďarska (Racz 1991: 116). Lidé se ale mnohdy nerozhodovali podle 

programů stran, ale podle vystupování jejich představitelů (například SZDSZ 

zvolil velmi radikální kampaň, sliboval radikální změny a nekompromisní postup, 

což mohlo některé voliče odradit a přiklonili se spíše k MDF, které vystupovalo 

výrazně méně razantně). Strany se snažily ovlivnit voliče prostřednictvím 

televize, rádia nebo novin. Úspěch řadě stran přinesly dobře připravené volební 

plakáty (Tıkés 1998: 382-383). 

První kolo voleb se odehrálo 25. března 1990. V jednomandátových 

obvodech se pouze pěti kandidátům podařilo dosáhnout nadpoloviční většiny 
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hlasů, a získat tak mandát přímo. Jednalo se o dva nezávislé kandidáty (jedním 

z nich byl Miklós Németh) a tři kandidáty Maďarského demokratického fóra. 

Zbytek mandátů ve většinové části musel být rozhodnut ve druhém kole. 

V poměrné části se podařilo překročit hranici čtyř procent pouze šesti stranám. 

Zvítězilo s necelými 25 procenty MDF, následováno SZDSZ, Malorolníky, 

MSZP, Fidesz a Křesťanskými demokraty. (Hibbing, Paterson 1992: 434-435). 

V prvním kole se celkem podařilo rozdělit 125 mandátů, volební účast 

byla vyšší, než se původně předpokládalo, okolo 65 procent. Druhé kolo bylo 

naplánováno na 8. duben a mezičas vyplnilo jednak pokračování ostré kampaně, 

ale zároveň probíhala jednání mezi představiteli stran o vytvoření volebních 

koalic (Racz 1991: 118-119). Tak se na spolupráci dohodly SZDSZ s Fidesz a 

MDF s Maloroloníky a Křesťanskými demokraty. Výpomoc v rámci takové 

koalice spočívala v tom, že strana stáhla svého kandidáta z druhého kola tam, kde 

by mohl ubírat hlasy úspěšnějšímu kandidátovi spolupracující strany. Ovšem ne 

všude, kde by to stranám pomohlo, se tato taktika uplatnila, záleželo vždy na 

rozhodnutí místních stranických představitelů. Přesto i tento faktor přispěl k tomu, 

že se Maďarskému demokratickému fóru podařilo zvítězit i v obvodech, kde se 

mu to v prvním kole nepodařilo. (Hibbing, Paterson 1992: 446). MDF uspělo také 

díky svému důrazu na národní stránku a tradici a nepříliš radikálním postojům 

v jiných oblastech (Racz 1991). 

Do parlamentu se nakonec dostalo pouze šest stran – MDF, SZDSZ, 

Fidesz, malorolníci, socialisté a křesťanští demokraté. Vítězem se stalo MDF se 

ziskem 165 mandátů, na druhém místě skončil Svaz svobodných demokratů s 91 

mandáty. Volební systém zafungoval podle předpokladů, když umožnil vytvoření 

stabilní většinové koaliční vlády (Kukorelli 1991: 149). Na té se podílelo MDF, 

Malorolníci a Křesťanští demokraté a do jejího čela se postavil József Antall. 

Vládní koalice měla v parlamentu 59% křesel, nicméně dvoutřetinové většiny 

nedosáhla. Ta byla potřebná nejen ke změně ústavy, ale i ke schválení řady 

dalších zákonů. Toto ustanovení bylo výsledkem jednání u kulatého stolu, protože 

si tak účastníci chtěli zajistit vyrovnanější pozice po volbách. Na základě toho 

došlo k vytvoření dohody mezi MDF a Svobodnými demokraty, že druzí 
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jmenovaní nebudou blokovat vládní návrhy a bude umožněna změna ústavy 

(Mlejnek 2004). O dohodě svědčil i fakt, že prezidentem Maďarska se stal Árpád 

Göncz, člen SZDSZ (Tıkés 1998: 396-397). 

Svobodnými volbami byl konečně vytvořen legitimní parlament a následně 

i vláda, což bylo nezbytným předpokladem k dokončení přeměny režimu. Bylo 

třeba transformovat ekonomickou sféru, zvládnout inflaci a především se vyrovnat 

s obrovskými dluhy země. Před novou vládou tak nestály žádné snadno řešitelné 

problémy, zvláště pak když euforie z nově nabyté svobody opadla a lidé se museli 

začít vyrovnávat s každodenními starostmi. 

 

7 Zařazení přechodu k demokracii v Maďarsku do 

tranzitologické teorie 

V této části práce bych se chtěla věnovat zařazení maďarského přechodu 

k demokracii do typů, které byly formulovány některými politology. Obecně se dá 

zařadit do kategorie tzv. sjednaných přechodů, protože se na něm podílela i část 

představitelů původního režimu a spolu s opozicí došlo k dohodě o svobodných 

volbách, které ukončily starý režim (Říchová 2000: 247-248). Sjednaný přechod 

považuje většina autorů za nejlepší způsob přechodu k demokracii, protože 

umožňuje klidnou změnu a nevyžaduje vyloučení některých skupin z účasti na 

nově vytvořeném systému (Dvořáková, Kunc 1994: 61). Konkrétních typologií je 

více, autoři volí různá kritéria a názvy pro jednotlivé ideální typy. 

 

7.1 Terry Lynn Karlová a Philippe C. Schmitter 

Ve své studii z roku 1991 se věnují Terry Lynn Karlová a Philippe 

Schmitter definování ideálních typů přechodů. Oproti předchozí literatuře na toto 

téma se vymezují tím, že většinu podmínek, které byly dříve stanoveny pro 

přechody k demokracii, řadí spíše k jejich produktům. Důraz kladou na konkrétní 

rozhodování aktérů a ne na objektivní podmínky v době přechodu, přestože ty 

samozřejmě někdy omezují možnosti volby aktérů (Karl a Schmitter 1991: 270-

272). 
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Dle těchto autorů jsou tak zásadními faktory pro přechod jeho aktéři a 

strategie, které tito aktéři pro změny zvolí. Vytváří škálu strategií, na jejímž 

jednom konci je jednostranné užití moci a na druhém multilaterální kompromis. 

Co se týče aktérů, může se jednat o impuls ke změně výlučně lidmi „zdola“ nebo 

naopak o řízení přechodu pouze elitami. Na základě kombinace těchto dvou 

ukazatelů vytváří čtyři ideální typy: pakt (Pact) – v případě vytvoření kompromisu 

mezi elitami, vnucení (Imposition) – elity jednostranně užijí sílu k prosazení 

svého cíle, reforma (Reform) – impuls vzejde od mas, dojde ke změně bez použití 

násilí a revoluce (Revolution) – masám se podaří porazit režim silou. V praxi se 

s čistými typy dá setkat velmi málo, častěji se jedná o různé kombinace, navíc 

přechod může být započat jedním způsobem a dokončen jiným. V případě 

Maďarska se jako aktéři dají celkem jistě identifikovat elity, v případě strategie již 

zařazení není tak jednoznačné. Autoři zařazují přechod k demokracii v Maďarsku 

do prostoru mezi ideální typy paktu a vnucení, přičemž se blíží spíše k vnucení. 

Důvodem je to, že vládnoucí elita se sice pokusila iniciovat přechod sama, ale 

byla donucena opozičními silami jednat a přitom opozice sama neměla masově 

projevovanou podporu. (Karl a Schmitter 1991: 274-277) Přesněji ukazuje 

zařazení Terry Lynn Karlové a Philippa Schmittera Příloha č. 1. 

 

7.2 Gerardo L. Munck a Carol Skalnik Leff 

Autoři zdůrazňují, že způsob přechodu k demokracii ovlivňuje následný 

vývoj politického systému, protože určí pravidla pro nové uspořádání. Vytvořili 

schéma, kde jedna osa vyjadřuje, kdo je aktérem přechodu a druhá, jaká je při 

přechodu uplatněna strategie (viz Příloha č. 2). Maďarský případ byl autory 

zařazen doprostřed schématu, jako výsledek kombinace obou strategií – 

konfrontace i přizpůsobení a obou typů aktérů – vládnoucích elit i opozičních sil. 

Nazván byl tento typ přechod vyproštěním (Reform through Extrication). Munck 

a Leff hodnotí maďarský přechod velmi pozitivně, protože vedl k vytvoření 

demokratického režimu a parlamentního systému a po dokončení přechodu zde 

neexistovala zásadní skupina, která by proti němu stála (Munck a Leff 1997: 344-

346, 351-353). 
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7.3 Donald Share 

Donald Share vytvořil svoji typologii v osmdesátých letech, tedy ještě před 

zásadními změnami ve Východní Evropě. Vytváří čtyři ideální typy, k jejichž 

vytvoření si zvolil jako kritéria účast představitelů režimu a rychlost změny. 

V případě, že se režim na přechodu podílí, získává změna konsensuální charakter, 

pokud ne, jedná se o nekonsensuální přechod. Změna pak může proběhnout buď 

v rámci jedné generace, nebo se protáhnout na několik generací. Kombinací těchto 

ukazatelů vznikají čtyři možnosti vývoje: postupná demokratizace (Incremental 

Democratization) – jako kombinace vedení změny režimními lídry a postupného 

tempa, přechod revolučním bojem (Transition through Protracted Revolutionary 

Struggle) – kde se vede postupně boj proti režimu, přechod transakcí (Transition 

Through Transaction) – zde se na přechodu účastní představitelé režimu, ale 

probíhá rychle, a nakonec přechod zlomem (Transition Through Rupture). 

Typologii znázorňuje Příloha č. 3. V případě přechodu transakcí vládnoucí aktéři 

režimu buď tolerují demokratizační snahy, nebo se snaží do procesu zapojit, aby 

si zajistili nějakou moc i po budoucích politických změnách (Share 1987: 528-

531). Maďarsko tak může být v Shareově typologii zařazeno do přechodu 

transakcí, protože představitelé režimu výrazným způsobem nebránili změnám a 

spíše se snažili vytvořit podmínky, které by hrály co nejvíce v jejich prospěch. 

Druhé kritérium, tzn. rychlé tempo, je v případě Maďarska také splněno. 

 

7.4 Samuel P. Huntington 

Podle Huntingtona se mezi lety 1974 a 1990 odehrála tzv. Třetí vlna 

demokratizace, do které samozřejmě spadá i maďarský případ. Podle Huntingona 

docházelo v této Třetí vlně především k přechodům od systémů jedné strany, 

vojenských a diktátorských režimů. Rozlišuje transformation – vedení přechodu 

se ujmou sami představitelé režimu, transplacement – roli hrají jak představitelé 

režimu, tak i opozice, a replacement – impuls ke změnám dávají opoziční síly a 

režim se zhroutí. Jako další způsob uvádí ještě intervenci, ale tu nepovažuje ve 
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Třetí vlně za příliš častou. Huntington řadí maďarský přechod k demokracii mezi 

transformace (viz Příloha č. 4). Předpokladem pro to byla převaha reformistů nad 

konzervativci ve vládnoucí straně a možnost strany prosadit samostatně změnu 

režimu, kdyby se pro to rozhodla. Důležitá byla také převaha umírněných 

osobností v rámci opozice a převaha vládnoucích sil nad opozicí (alespoň na 

počátku procesu) (Huntington 1991a: 579-592). 

 

7.5 Juan J. Linz a Alfed Stepan 

Tato dvojice autorů vychází ze zásadního vlivu typu nedemokratického 

režimu na přechod. V tomto smyslu Maďarsko na konci osmdesátých let zapadá 

do jejich klasifikace jako (zralý) post-totalitní stát, který charakterizují například 

tím, že pluralismus je sice limitován, ale projevuje se existence sekundární 

ekonomiky a kultury, nebo slabší mírou mobilizace a ideologie. Co se týče typu 

cesty k demokracii, odpovídá maďarský případ tzv. typu „reforma pactada-ruptura 

pactada“. To znamená, že dojde k vytvoření dohody mezi opozicí a režimem a na 

základě toho poté k demontáži nedemokratického uspořádání. Podmínkou tohoto 

typu je schopnost umírněných (jak v řadách vládnoucí strany, tak uvnitř opozice) 

převládnout postupně nad radikály a obě tyto skupiny musí chtít jednat o ukončení 

režimu. K této situaci v Maďarsku došlo, mezi režimem a opozicí byla vůle 

k jednání a především obava z opakování událostí roku 1956 vedla k převaze 

umírněných mezi komunisty i mezi opozicí (Linz a Stepan 1996: 42-61, 306). 
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Závěr 

Ve své práci jsem se snažila podat obraz o přechodu k demokracii 

v Maďarsku, o tom, co mu předcházelo a o jeho samotném průběhu. Důležitým 

bodem byla revoluce v roce 1956, jejíž přehodnocení bylo nezbytným 

předpokladem ke změně režimu. Charakter Kádárova režimu, který i přes 

počáteční represe byl mnohem liberálnější než ostatní režimy Východního bloku, 

měl na přechod také nesporně vliv. Důležitá se ukázala především výměna 

generací ve straně, kdy se do popředí dostávali členové méně ideologicky zapálení 

a pragmaticky uvažující. V rámci opozice bylo důležité, že se ji režim snažil co 

nejvíce zapojovat do svých struktur tak, aby se vůči němu nemohla jasně 

vymezovat. S narůstajícími problémy režimu se ale opozice začala ozývat 

hlasitěji, poukazovala na nutnost změn a navrhovala i možná řešení. 

Zásadní roli v přechodu k demokracii hrály ekonomické podmínky, které 

se v osmdesátých letech neustále zhoršovaly, a starý režim nebyl schopen 

nabídnout účinné řešení. Zajištění relativního dostatku však bylo základem jeho 

legitimity, a když toho přestal být schopen, velmi rychle ji ztrácel. Tento proces se 

výrazně urychylil ve druhé polovině osmdesátých let. Když lidé přestali věřit, že 

jim režim zajistí dobrou budoucnost, přestal pro ně mít smysl a začali se ohlížet 

po jiném možném řešení. 

Důležitým faktorem byla účast představitelů komunistické strany, kteří se 

poté, co ve straně převládly reformní síly, rozhodli na přeměně režimu podílet a 

spoluvytvářet nový systém. Přestože o takovém procesu měli zpočátku jiné 

představy, protože v něm chtěli být rozhodující silou a pojistit si dominantní 

postavení i do budoucnosti. Zároveň počítali s podporou veřejnosti (spoléhali 

především na popularitu svých představitelů mezi lidmi a na jejich nespornou 

výhodu i v případě svobodných voleb). 

Přechod k demokracii v Maďarsku nebyl záležitostí mas, ale byl řízen 

okruhem představitelů opozice a režimu. Pro veřejnost nebylo vždy snadné se ve 

změnách orientovat, většina jednání probíhala za zavřenými dveřmi. Veřejnost 
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svoji podporu vyjádřila hojnou účastí na několika demonstracích – především na 

výročí revoluce 1848 nebo u příležitosti znovupohřbení Imreho Nagye. 

Změna režimu byla produktem vyjednávání mezi opozicí a představiteli 

komunistické strany a výsledek tak měl kompromisní charakter. Každý 

z účastníků se snažil prosadit co nejvýhodnější podmínky pro sebe a jednání tak 

občas stagnovala, ale v některých případech to vedlo i k zajímavým výsledkům. 

Tím byl například smíšený volební systém, který skloubil požadavky jednotlivých 

stran, a nakonec byl schopen vygenerovat ve volbách v roce 1990 stabilní vládu, 

jejíž koalice se udržela bez větších problémů do následujících řádných voleb. 

U kulatého stolu se tak přes často protichůdné představy nakonec vytvořil 

systém, který měl více či méně podporu všech zúčastněných, a i přes poměrně 

ostrou předvolební kampaň si konsensuální charakter podržel i po volbách v roce 

1990. Proto také bývá maďarský přechod zařazován mezi tzv. sjednané přechody, 

které jsou většinou hodnoceny jako ideální varianta, protože probíhají nenásilně a 

negenerují žádnou skupinu „vyloučených“, kteří by mohli následně proti novému 

systému bojovat. Tak se do nového systému zapojili i bývalí komunisté, kteří ale 

byli schopni distancovat se od minulosti a vytvořit novou stranu, která se 

přihlásila k demokratickým principům. 
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Resumé 

The regime change in Hunagary depended on the character of Kádárist 

regime which was more liberal then the other ones in Eastern Europe. It provided 

people some material advantages and they didn’t fight against it. But when the 

economic crisis came and the incumbents weren’t able to solve it, people started 

to change their minds. But the main role in transition played incumbents on the 

one side and opposition groups at the other side. Opposition was made mainly by 

two groups – the national-conservatives and the democratic oposition. The first 

one established Hungarian Democratic Forum and the second one Alliance of 

Free democrats. But none of the opposition groups could figth with the 

communist party itself and therefore they founded the Opposition Roundtable 

which was to represent the aims of eight oppositional groups. The Communist 

party was forced to negotiate with them and they together established the National 

Roundtable. The negotiations lasted from June to Semptember 1989 and resulted 

in the agreement about the conditions of regime change. In October the 

Communist party was dissolved and the new party (Hungarian Socialist Party) 

was created. After the referendum which was iniciated by Alliance of Free 

Democrats and Aliance of Young Democrats the election of president was 

postoponed and first parlamentary elections (using the mixed electoral system) 

were held in March and April 1990. The winner was Hungarian Democratic 

Forum which formed government with Smallholders Party and Christian 

Democrats. József Antal became prime minister and later Árpád Göncz became 

president of the state. With newly elected representatives the old regime was 

definitely over. 
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