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MAGYARORSZÁG, 
A SZOVJET BLOKK, A NÉMET KÉRDÉS ÉS AZ 
EURÓPAI BIZTONSÁG 1967– 1975*

ELSŐKBŐL UTOLSÓK, 1967 – 1968

A második világháborút követően rendezetlenül maradt német kérdés a hat-
vanas években nem csupán a kelet – nyugati viszonyban és az európai politiká-
ban általában, hanem a keleti blokk – máig kevéssé ismert – belső vitáiban is
mindvégig központi szerepet játszott. Az NSZK ekkor már a világ egyik ve-
zető gazdasági hatalma volt, amellyel azonban a szovjet blokk országai – a
Szovjetunió kivételével – nem tartottak fenn diplomáciai viszonyt, az 1949 óta
létező keletnémet kommunista álla-
mot, az NDK-t viszont a szocialista
táboron, valamint Jugoszlávián kívül
egyetlen ország sem ismerte el. A meg-
lehetősen abszurd helyzet csak a het-
venes évek elején rendeződött, addig
azonban hosszú és rögös volt az út. 

Az első lépést a bonni kormány tette
meg, amikor 1961-től óvatos nyitási
politikát kezdeményezett a kelet-közép-
európai országok irányában. Az úgyne-
vezett kis lépések politikáját azonban –
amely még nem számolt semmilyen
lényegi engedménnyel – a Kelet-Euró -
pára vonatkozó korábbi külpolitikai
doktrína valamennyi lényeges elemé-
nek fenntartása mellett kívánták meg-
valósítani.1 Bonn az új Ostpolitik első
hulláma keretében 1962 áprilisától ta-
pogatózó megbeszéléseket kezdemé-
nyezett, majd szeptembertől hivatalos
tárgyalásokat is folytatott Len gyel or -

315

* Ez a tanulmány egy korábbi írásom szer-

ves folytatása: Békés (2004b).

1 Ezek a következők voltak: 1. érvényben

maradt a Hallstein-doktrína, azaz az

NSZK nem létesített diplomáciai kap-

csolatot olyan országgal, amely elismerte

az NDK-t; 2. az NSZK-t továbbra is a

német nép egyedüli törvényes képviselő-

jének tekintették; 3. Nyugat-Berlint az

NSZK részeként kezelték; 4. nem ismer-

ték el az 1945-ös potsdami konferencián

kijelölt keleti határokat, mindenekelőtt

az Odera – Neisse-határt. A nyugatnémet

kormány taktikája ezért ebben az idő-

szakban arra irányult, hogy a kelet-kö-

zép-európai országok gazdasági érdekelt-

ségére alapozva olyan kereskedelmi ki-

rendeltségeket létesítsen ezekben az álla-

mokban, amelyek nem hivatalos keretek

között elláthatnák egy kvázi diplomáciai

képviselet feladatait.
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szág gal, Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával kereskedelmi kirendelt-
ségek létesítéséről. 1963 őszén mind a négy állammal megegyeztek a diplo-
máciai jogokkal nem rendelkező missziók felállításáról, ami a következő évek-
ben mindenütt a gazdasági kapcsolatok erőteljes fellendüléséhez vezetett.2

A hatvanas évek közepéig lassú ütemben, de folyamatosan változó nyugat-
német keleti politika első látványos lépése az 1966 márciusában – nem kis
mértékben az új De Gaulle-i francia Európa-politika hatására – kibocsátott
úgynevezett békejegyzék volt, amelyben a kormány kijelentette, hogy a nem-
zetközi kapcsolatokban lemond az erő alkalmazásáról, s jelezte konstruktív
szándékát a kelet – nyugati kapcsolatok alakítása terén is. Az 1966 decemberé-
ben megalakult új nyugatnémet nagykoalíciós kormány, amelyben a szociál-
demokrata párt először jutott kormányzati pozícióba, négy országgal – Cseh -
szlo vá kiá val, Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával – titkos puhatolózó
tárgyalásokat kezdett a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. Ez a lépés radi-
kális fordulatot jelzett az NSZK külpolitikájában, mivel egyértelműen a
Hallstein-doktrína feladását jelentette. A jelentős engedményért cserébe azt
kérték, hogy a kapcsolatok rendezésének alapja a moszkvai modell 3 legyen, azaz
egyik fél se támasszon feltételeket. 

A Varsói Szerződés országainak közös elvi álláspontja az ötvenes – hatvanas
évek fordulójától az volt, hogy törekedni kell a teljes körű diplomáciai kap-
csolatok felvételére az NSZK-val. Ez ugyanis már önmagában jelentős politi-
kai győzelemnek számított volna, mivel csak a Hallstein-doktrína feladásával
vált volna lehetségessé. A VSZ-tagállamok azonban maguk is olyan követelé-
seket fogalmaztak meg a kapcsolatok felvételének feltételéül, amelyek alapján
a hatvanas évek közepén még kevés esély látszott a kérdés gyors rendezésére.
Nevezetesen: az NSZK keleti politikája vázolt alaptételeinek feladását, minde-

nekelőtt az ún. keleti határok elismeré-
sét és a „két német állam” koncepció
elfogadását követelték.

A közös érdekek mellett azonban a
német kérdés rendezése, az NSZK-val
való viszony alakítása tekintetében a
VSZ-tagországok között voltak igen
jelentős érdek- és nézetkülönbségek is.
Az egyes országok politikáját meghatá-
rozó történelmi-politikai-gazdasági ér-
dekek alapján a VSZ-en belül két
alblokk különíthető el: a biztonság-
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2 Az 1962– 63-ban folytatott magyar – nyu-

gatnémet tárgyalásokról lásd Ruff (1999).

3 1955 szeptemberében az NSZK feltéte-

lek nélkül létesített diplomáciai viszonyt

a Szovjetunióval, ezt azonban Bonnban a

szabályt erősítő kivételnek tekintették,

amit az indokolt, hogy a Szovjetunió a

második világháború utáni nemzetközi

megállapodások alapján a német kérdés

rendezéséért felelős négy nagyhatalom

egyike volt. 
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orientált alblokk (NDK, Lengyelország és Csehszlovákia) és a gazdaság-érde-
kelt alblokk (Ma gyar ország, Románia, Bulgária). Az első csoportba tartozó ál-
lamok számára is fontos volt az NSZK-val való gazdasági és politikai kapcso-
latok fejlesztése, beleértve a diplomáciai kapcsolatok felvételét, de ezt csak biz-
tonságpolitikai prioritásaik érvényesítése, vagyis az addigi bizonytalan helyzet
rendezése után tartották elképzelhetőnek. Ezek az államok a helyzet lényeges
változását így valójában csak az NSZK-ban végbemenő külpolitikai fordulat-
tól remélhették. 

A második csoportba tartozó Magyarországnak, Romániának és Bul gá riá -
nak viszont nem voltak a többiekéhez hasonlóan súlyos rendezetlen problémái
az NSZK-val. Határozottan érdekeltek voltak a gazdasági együttműködésben,
a kereskedelemi forgalom növelésében és a fejlett technológia átvételében, így
a diplomáciai kapcsolatok hiányát ők szenvedték meg leginkább. Egyre ko-
molyabb gondot jelentett számukra a VSZ-en belüli „problémás” blokk érde-
keivel való feltétlen azonosulás, mivel saját közvéleményük nehezen értette
meg, miért éppen az országuk legfontosabb nyugati gazdasági partnerével
nem lehet diplomáciai kapcsolatot létesíteni.4

A szovjet blokk államai között talán leginkább nyitott, azaz döntően a kül-
kereskedelemre utalt magyar gazdaság számára így kiemelten fontos volt a nyu-
gatnémet reláció fejlesztése. Kádár János már 1961 augusztusában arra hívta
fel a figyelmet, hogy az ország külkereskedelmének mintegy 30%-át a nyugati
államokkal folytatott kereskedelem teszi ki, s ennek egynegyede az NSZK-val
bonyolódik le.5 Vagyis az NSZK, a keleti blokk akkori propagandája szerint
az imperializmus legveszélyesebb, revansista, militarista képviselője egyben
Magyarország legfontosabb nyugati gazdasági partnere. „[…] a német kérdés
természetesen számunkra itt van” – világította meg Kádár a probléma lénye-
gét egy két hónappal korábbi KB-ülésen.6 A magyar – nyugatnémet kapcsola-
tok fejlesztését ugyanakkor számos tényező jelentősen megkönnyítette: a föld-
rajzi közelség, a második világháború előtti időkre visszanyúló hagyományo-
san szoros gazdasági kapcsolatok, a né-
met nyelvtudás dominanciája a magyar
gazdasági szakemberek között. Ráadá-
sul a magyar szabványok is német min-
ta átvételére épültek.7

A bonni kormány 1966. decemberi
titkos kezdeményezését a magyar veze-
tés ezért kifejezetten pozitívan fogadta,
abban a reményben, hogy ez a lépés
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4 Bővebben lásd Békés (2008b).

5 Magyar Országos Levéltár (MOL) 288.

f. 4/42. ő. e. Kádár János beszámolója az

MSZMP KB 1961. augusztus 10-i ülésén.

6 MOL 288. f. 4/41. ő. e. Kádár János be-

számolója az MSZMP KB 1961. június

10-i ülésén.

7 Kiss (1976).
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rövid időn belül a diplomáciai kapcsolatok megteremtéséhez vezethet. Ma -
gyar ország – lojálisan – a VSZ összes tagállamát tájékoztatta a fejleményekről,
de vagy nem kapott választ, vagy ha igen, nem egyértelműt. Elutasító javaslat
mindenesetre sehonnan sem érkezett. A magyar vezetés ezt végül jóváhagyás-
nak tekintette, s az MSZMP PB 1967. január 10-én döntést hozott a hivatalos
tárgyalások megkezdéséről. E felhatalmazás alapján 1967. január 23– 26. kö-
zött Rolf Lahr, az NSZK külügyi államtitkára Magyarországon folytatott tár-
gyalásokat, amelyek eredményeként a magyar vezetés készen állt a diplomáciai
kapcsolatok felvételére. 

Ebben az időben valójában a szovjet vezetés is lehetségesnek és kívánatos-
nak tartotta a kapcsolatok rendezését a „moszkvai modell” alapján. A keletné-
met és a lengyel vezetés azonban hisztérikusan reagált a lehetőségre, és azon-
nal lobbizni kezdett a szovjet vezetőknél a terv meghiúsításáért.8 Gomułka egy
1967. január végi, Kelet-Lengyelországban tartott találkozón azzal próbálta
Brezsnyevet zsarolni, hogy mindez a Varsói Szerződés felbomlásához vezet.
Majd egyenesen arra szólította fel a szovjet vezetőt, hogy amennyiben
Moszkva nem tudja megakadályozni a szövetségesek tervezett lépéseit, azonnal
hívják össze a Varsói Szerződés tagállamainak értekezletét. Brezsnyev végül
beadta a derekát, és megígérte, hogy néhány napon belül Berlinbe összehív-
ják a VSZ külügyminisztereinek rendkívüli tanácskozását.9 Közben azon ban
január 31-én, a VSZ-tagországokkal folytatott konzultáció nélkül váratlanul
nyilvánosságra hozták, hogy Románia megegyezett az NSZK-val a diplomá-
ciai kapcsolatok létesítéséről.

Ekkor már a magyar vezetés is azonnali konzultációt látott szükségesnek
a kialakult válság kezelésére. A végül Varsóban, 1967. február 8 – 10. között
megrendezett tanácskozáson, amely a szovjet blokk történetének alighanem
egyik legdrámaibb értekezlete volt, Péter János külügyminiszter eredetileg azt
a magyar álláspontot képviselte, amely szerint egyeztetni kell: az adott hely-
zetben miként történhet meg valamivel később a kapcsolatok felvétele a többi
érintett állam részéről is. Ehelyett azonban az NDK és Lengyelország nyo-
mására – szovjet asszisztencia mellett, minden előzetes tájékoztatás nélkül, ul-
timátumszerűen – titkos jegyzőkönyvet fogadtattak el a résztvevőkkel. A jegy-
zőkönyv legfontosabb üzenete az volt, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételei
annak, hogy azok a kelet-európai országok, amelyeknek még nincs diplomá-
ciai kapcsolatuk az NSZK-val, ilyet létesítsenek. A varsói diktátumnak is jog-

gal nevezhető titkos jegyzőkönyv a kö-
vetkező hat pontot tartalmazta: 1. az
NSZK mondjon le a német nép egye-
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8 Bange (2004) 73– 78., 136., 257.

9 Selvage (2008) 183– 184.
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düli képviseletének elvéről; 2. ismerje el az NDK-t; 3. ismerje el a fennálló eu-
rópai határokat, beleértve az Odera – Neisse-határt; 4. ismerje el Nyugat-
Berlin különleges státusát és azt, hogy nem tartozik az NSZK-hoz; 5. mond-
jon le a nukleáris fegyverek iránti igényéről; 6. ismerje el a müncheni egyez-
mény kezdettől való érvénytelenségét.10 A meglehetősen agresszív keletnémet
és lengyel magatartás hátterében az a meggyőződés állt, hogy kellő határo-
zottsággal néhány év alatt ki lehet kényszeríteni, hogy az NSZK ezeket a fel-
tételeket elfogadja. 11

A varsói diktátum, s nem kevésbé a körülmények, amelyek között létrejött,
rendkívüli módon felháborították a magyar vezetést. Azt már megszokták,
hogy moszkvai „kérésre” időnként olyan döntéseket hozzanak, amelyekkel
nem értenek egyet, ám az új és egyben nagyon riasztó fejlemény volt, hogy
két, Magyarországhoz hasonlóan függő helyzetben lévő „testvéri” ország
kényszerítette rá akaratát szövetségeseire. Nem mintha ehhez hasonló esetre
még egyáltalán nem lett volna precedens. Az 1957. január 1– 4. között Bu da -
pes ten tartott csonka VSZ-csúcstalálkozón a szovjet, csehszlovák, bolgár és ro-
mán vezetők első ízben avatkoztak be kollektívan egy szocialista ország belü-
gyeibe, súlyos engedményekre kényszerítve a magyar vezetést a belső fejlődés
kérdéseiben, így például megvétózták, hogy egy erősen korlátozott jellegű,
leginkább a csehszlovákiaihoz hasonló pszeudo-többpártrendszert vezessen
be. Ugyanez a nemzetközi fórum hozott döntést a Nagy Imre-csoport elleni
büntetőeljárás megindításának szükségességéről is.12

Ezt a súlyos politikai intervenciót jóhiszeműen talán a Kádár-kormány el-
ső hónapjait jellemző meglehetősen zavaros helyzet következményének, s így
egyedi esetnek lehetett tekinteni, hiszen utána nem került sor hasonló jellegű
„testvéri” beavatkozásra. Most viszont nagyon úgy tűnt, hogy a biztonság-
orientált és a gazdaság-érdekelt alblokk összecsapásából az előbbi került ki győz-
tesen, s így nem csupán a szovjet blokk egyik országára, hanem egy egész
országcsoportra kényszerítette rá az aka ratát.

Mindez az adott helyzetben nem kevesebbet jelentett, mint hogy Ma gyar -
ország, amely korábban már elhatározta, hogy diplomáciai kapcsolatot létesít
az NSZK-val, valójában csak az ekkor
még beláthatatlan jövőben, a német
kérdés általános rendezése után, az
NDK, Lengyelország és Cseh szlo vá kia
hasonló lépését követően – a legjobb
esetben csupán Bulgáriát megelőzve –
rendezheti viszonyát Bonn-nal. 
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10 MOL 288. f. 5/417. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1967.

február 13-i üléséről.

11 A szovjet blokk NSZK-val kapcsolatos

politikájáról lásd Békés (2008b).

12 Békés – Byrne – Rainer (2002) 485– 495. 
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Az MSZMP PB 1967. február 13-i ülésén heves vita folyt arról, mit lehet
tenni ebben a megalázó helyzetben.13 A Varsóban elfogadott feltételeket min-
denki túlzónak és merevnek minősítette, Kádár maga később egyenesen úgy
fogalmazott: „az említett hat pont olyan, mintha majdnem olyan igénnyel lép-
nénk fel az NSZK felé, hogy kiáltsák ki a szovjet köztársaságot”.14 Nem túl-
zás azt állítani, hogy a magyar vezetés számára 1956 óta ez volt a legsúlyosabb
válság a szövetségen belül. Jellemző momentum, hogy Kádár még azt is meg-
tiltotta, hogy a varsói jegyzőkönyv létezéséről bárki értesüljön a PB tagjain kívül.
Végül a testület arról határozott, a VSZ egységének megőrzése érdekében le-
vélben tájékoztatják az érintett pártok vezetőit, hogy Magyarország lojálisan
végrehajtja a Varsóban hozott közös határozatot, de jelzi: a jegyzőkönyv fő té-
telével nem ért egyet, a diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdését nyitva
kellett volna hagyni. Azt is közölték, a magyar párt további konzultációra tart
igényt a kérdésben. Ekkor ugyanis még azt remélték, hogy a VSZ-en belüli
megfelelő ellenlobbizással változtatni lehet a Magyarország számára rendkí-
vül kedvezőtlen helyzeten. Konzultációra hamarosan sor is került, ám az ko-
rántsem a várt eredményt hozta: az európai kommunista és munkáspártok
Karlovy Varyban 1967 áprilisában megtartott értekezletén a résztvevők nem
csupán egy összeurópai biztonsági kon ferencia összehívását sürgető deklará-
ciót fogadtak el, hanem most már nyilvánosan is meghirdették a varsói jegy-
zőkönyvbe foglalt, a német kérdés rendezésével kapcsolatos követeléseket
mint a tervezett konferencia összehívásának előfeltételeit. 

A NSZK-val történő gyors és zökkenőmentes diplomáciai kapcsolatfelvé-
tel év elején még oly ígéretesnek tűnő terve, úgy tűnt, füstbe ment. Kevesebb
mint egy évvel később azonban váratlan lehetőség kínálkozott a helyzet újra-
gondolására. Az 1968 januárjában megválasztott új csehszlovák vezetésről
hamar kiderült, hogy a nyugatnémet kapcsolatok mielőbbi rendezését ugyan-
olyan külpolitikai prioritásként kezeli, mint Magyarország, így logikusan me-
rült fel egy magyar – csehszlovák „koalíció” létrehozásának lehetősége. Kádár
János és Alexander Dubček 1968. február 4-i révkomáromi találkozóján a ma-
 gyar vezető nagy megnyugvással konstatálta, hogy az NSZK-val kapcsolatos

politikát tekintve a csehszlovák pozíció
mindenben azonos a magyarral, így a
prágai vezetésben szövetségest talált
ennek a magyar gazdaság modernizálá-
sa szempontjából rendkívüli fontossá-
gú kérdésnek a kezelésében. Kádár és
Dubček egyaránt örvendetesnek talál-
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13 MOL 288. f. 5/417. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1967.

február 13-i üléséről.

14 MOL 288. f. 5/445. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1968.

február 6-i üléséről.
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ta, hogy közben helyreállították a jugoszláv – nyugatnémet diplomáciai vi-
szonyt, s így már három szocialista országnak (Szovjetunió, Románia, Ju gosz -
lá via) van hivatalos kapcsolata az NSZK-val. Megállapították, hogy ez új hely-
zetet teremtett, ami Kádár számára azzal kecsegtetett, hogy a csehszlovák ve-
zetéssel közösen idővel ki tudják erőszakolni a varsói diktátum felülvizsgála-
tát.15

A KAPCSOLATOK NORMALIZÁLÁSA AZ NSZK-VAL, 1969 – 197316

Az 1968. augusztusi csehszlovákiai invázió után, amelyben a Varsói Szerződés
négy országa,17 köztük Magyarország vett részt, szertefoszlott a remény, hogy
a szovjet blokk német kérdésben elfoglalt álláspontját belülről meg lehet vál-
toztatni. Ennek racionális belátása átértékelési folyamatot indított el a magyar
külpolitikai gondolkodásban: egy rövid ideig még bíztak benne, hogy a hely-
zet az érintett felek (az NSZK, illetve a szovjet blokk) kölcsönös engedményei
útján rendezhető, a VSZ Politikai Tanácskozó Testületének 1969. márciusi
budapesti ülését18 követően azonban egyre világosabbá vált a magyar vezetés
számára, hogy a diplomáciai kapcsolatok létesítésére az NSZK-val csak a né-
met kérdés általános – és a VSZ-országok érdekeinek megfelelő – rendezése
keretében, mégpedig valószínűleg a folyamat utolsó szakaszában kerülhet sor,
miután Lengyelország, az NDK és Csehszlovákia is rendezte vitás ügyeit Bonn-
nal. Ezért ekkortól a magyar dip lomácia korlátainak pragmatikus be látására
alapozott új koncepció volt kialakulóban, amely szerint a magyar – nyugatné-
met kapcsolatok normalizálását nem a német kérdés általános rendezésétől
függetlenül, a folyamatot megelőzve,
hanem éppen e folyamat sikerét elő-
mozdítva kell elérni. Vagyis a magyar
vezetés lojális magatartását mindeddig
egyértelműen külső kényszer diktálta,
ettől fogva fokozatosan a vezetés belső
meggyőződésévé vált, hogy a német kér-
dés, illetve az azzal szorosan összefüg-
gő európai biztonság mielőbbi rendezé-
sének hathatós támogatása vezet el vé-
gül a magyar – NSZK kapcsolatok vég-
leges normalizálásához.

Az 1969 nyarától követett politikát
így a magyar – nyugatnémet kapcsolatok
kvázi normalizálása folyamatának nevez-
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15 Bővebben lásd Békés (2008a).

16 Itt nem kívánok részletes áttekintést ad-

ni a tárgyalt időszak magyar – nyugatné-

met kapcsolatainak alakulásáról, csupán a

téma szempontjából legfontosabb tren-

dek bemutatására szorítkozom.

17 Az általános közvélekedéssel ellentétben

az NDK csapatai az invázióban – szovjet

„tanácsra” – nem vettek részt. Jellemző

viszont, hogy a keletnémet propaganda

mindvégig büszkén hirdette ennek az el-

lenkezőjét.

18 A tanácskozásról részletesen lásd Békés

(2004b).

M
A

G
Y

A
R

O
R

SZ
Á

G
, A

SZ
O

V
JE

T
B

L
O

K
K

, A
N

É
M

E
T

K
É

R
D

É
S

É
S

A
Z

E
U

R
Ó

PA
I

B
IZ

T
O

N
SÁ

G
19

67
–1

97
5

Kispolitika, nagypolitika

09_javBekesCs.qxp:evkonyv2008  2/9/10  9:20 PM  Oldal 321



hetjük. Ez azt jelentette, hogy miközben a magyar politikusok igyekeztek elő-
segíteni a német kérdés, illetve az európai biztonság ügyének általános ren -
dezését, mindent elkövettek, hogy diplomáciai kapcsolatok híján is gyors
ütemben és dinamikusan fejlesszék a magyar – nyugatnémet gazdasági kapcso-
latokat, és a lehetőségek határain belül a politikaiakat is. Ezt az új irányvonalat
az MSZMP PB 1969. július 1-jei határozata fektette le,19 s a benne foglaltak
lényegében 1973 elejéig szolgáltak az NSZK-val kapcsolatos magyar politika
alapjául. Az 1969 decemberében, a német kérdésről Moszkvában tartott kom-
munista csúcstalálkozón némileg felpuhult a VSZ addigi álláspontja, így – bár
a kívánatos „menetrend” mint feltétel továbbra is megmaradt – az egyes tag-
államok kétoldalú tárgyalásait Bonn-nal már nem akadályozták.20 A magyar
Külügyminisztérium ezután új irányelveket fektetett le a magyar – nyugatné-
met kapcsolatok alakításáról, amelyekben mindenekelőtt a nagyfokú rugal-
masság és a taktikus megközelítés szükségességét hangsúlyozták.21

Ezzel a politikával a magyar vezetés egyértelműen két legyet akart ütni egy
csapásra. Az igencsak „internacionalista ” – és az előzmények ismeretében oly-
kor túlzottan lojális – álláspont kétségtelenül hasznosnak bizonyult a szovjet
vezetőkkel szemben, akiknek a jóindulatára és megértésére nagyon is szüksé-
ge volt az 1968 januárjában megindított gazdasági reformokért kiálló magyar
vezetésnek. Másfelől viszont mindeközben Magyarországot semmi sem gá-
tolta abban, hogy kihasználja helyzeti előnyét, és kapcsolatait úgy fejlessze
Bonn-nal, hogy azokat minél kevésbé befolyásolja a diplomáciai viszony hiá-
nya. Magyarországnak ugyanis nem voltak olyan alapvető, nemzetbiztonságot
érintő problémái, mint amelyek a lengyel, keletnémet és csehszlovák vezetés
számára a kapcsolatok normalizálását a német kérdés rendezését megelőző -
en lehetetlenné tették. Magyar részről ugyan fenntartottak főleg a második
világháborúból adódó különböző kártérítési követeléseket, ezek jellege és je-

lentősége azonban nem hasonlítható a
lengyel, keletnémet és csehszlovák kö-
vetelésekhez, ráadásul jó esély volt a vi-
tás kérdések legalábbis kompromisszu-
mos rendezésére.

A „vonzalom” ugyanakkor kölcsö-
nös volt, mivel a nyugatnémet kor-
mány és gazdaság szereplői is kifejezet-
ten érdekeltek voltak a gazdasági kap-
csolatok intenzív fejlesztésében egy
olyan VSZ-tagországgal, amellyel kap-
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19 MOL 288. f. 5/493. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1969.

július 1-jei üléséről.

20 Vö. Békés (2004b) 305– 306.

21 MOL Külügyminisztériumi iratok XIX-

J-1-j 103. d. Irányelvek a nyugatnémet

politikai változásokból és a Varsói Szer-

ződés tagállamai moszkvai tanácskozásá-

ból adódó politikai és diplomáciai felada-

tokhoz, 1970. január 20.
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csolatban nem kellett ehhez fájdalmas politikai döntéseket és súlyos történel-
mi engedményeket tenni.22 Mindebben nyilván nem lebecsülhető szerepe volt
a két világháborúban megtapasztalt fegyverbarátságnak, még ha ezt hivatalo-
san általában inkább a jóval szalonképesebb „közös történelmi múlt” kategó-
riájával írták is körül.23

Mindennek következtében 1969 és 1973 között példátlan ütemben növe-
kedtek a két ország kereskedelmi kapcsolatai: a kereskedelem egésze meghá-
romszorozódott, egyedül 1970-ben 43 százalékkal nőtt a forgalom. Az NSZK
így megőrizte hosszú ideje betöltött első helyét Magyarország kapitalista ke-
reskedelmi partnerei között. A nyugatnémet reláció jelentőségét tovább nö-
velte, hogy az intenzíven fejlődő turizmus Magyarország egyik leghatéko-
nyabb devizatermelő ágazata lett, és ebben az időszakban minden harmadik
turista az NSZK-ból látogatott az országba.24

A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében a két ország gazdasági miniszterei-
nek 1970-es kölcsönös látogatása és az ebben az évben aláírt, öt évre szóló
gazdasági és technológiai megállapodás bizonyult a legfontosabb lépésnek. Je-
lentősen elősegítette a magyar és a nyugatnémet vállalatok szorosabb együtt-
 működését, így remek lehetőségeket biztosított a fejlett német technológia
importálására. Ebben az időszakban az összes magyarországi együttműködési
szerződés 65 százalékát nyugatnémet
vállalattal kötötték, ugyanakkor az
NSZK ilyen szerződéseinek többsége
is magyar vállalatokkal jött létre.25

Nem meglepő tehát, hogy bizalmas
tárgyalásaikon mindkét ország képvise-
lői úgy nyilatkoztak: a kétoldalú gazda-
sági kapcsolatok a diplomáciai viszony
fennállása esetén sem lehetnének job-
bak.26

A kétoldalú kapcsolatokban még je-
lentkező problémákat nagyrészt sike-
rült orvosolni azzal, hogy 1971-ben
megállapodás jött létre a két ország kö-
zött: a második világháború alatt a ma-
gyarországi zsidóktól elkobzott vagyo-
nokért az NSZK hajlandó volt 100
millió márka kártérítést nyújtani, és to-
vábbi 17 millió márkát fizetett a náci
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22 A magyar – nyugatnémet kapcsolatok nor-

malizálásának első és mindmáig forrásér-

tékű feldolgozását lásd Kiss (1976).

23 Franz Josef Strauss például a nyolcvanas

években a magyar katonák szovjet fron-

ton tapasztalt segítőkészségével magya-

rázta szimpátiáját (megsebesülése után

több tíz kilométeren keresztül cipelték a

kórházig), így nála nyilván ez a tényező

(is) motiválta a magyar gazdasági törek-

vések támogatását. Horváth (2009) 34.

24 MOL XIX-J-1-j 78. d. Feljegyzés a szo-

cialista országok és az NSZK kapcsola-

tairól (1971). 

25 Uo. 

26 MOL XIX-J-1-j 78. d. Javaslat a magyar –

nyugatnémet tárgyalásokra, 1972. már-

cius 31.
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koncentrációs táborokban végzett orvosi kísérletek áldozatainak.27 Bár a ma-
gyar kormány az NSZK-val szemben továbbra is fenntartott egy mintegy egy-
milliárd márkás, háborús károkra alapozott, valamint egy 250 millió márkás,
a kétoldalú kereskedelmi forgalom háború végéig felhalmozódott magyar ak-
tívumából adódó követelést, az ilyen típusú kárpótlásra még a magyar diplo-
maták szerint is rendkívül bizonytalanok voltak a kilátások. Magyarország
ugyanis ezekről a követelésekről – szovjet nyomásra – az 1947-es párizsi béke-
szerződésben lemondott.28 Így a kárpótlási tétel napiren den tartása inkább csak
a magyar alkupozíciók javítását szolgálta, valójában nem is tekintették igazi
követelésnek.

Ez az „exlex” helyzet a valóságban
még előnyös is volt a magyar vezetés-
nek. Miközben ugyanis a gazdasági kap-
csolatok a magyar elvárásoknak megfe-
lelően ígéretesen fejlődtek, a kulturális
kapcsolatok ideológiai szempontból
sokkal problematikusabb területét, az
NSZK magyarországi kulturális jelen-
létét igyekeztek minél inkább korlátoz-
ni. Könnyen meg is tehették, mivel
diplomáciai kapcsolat hiányában a ma-
gyar kormány nem volt köteles viszo-
nosságot gyakorolni. Így az a sajátosan
abszurd helyzet állt elő, hogy Ma gyar -
ország minden gond nélkül folytatha-
tott – igen gyakran ottani intézmények
által finanszírozott! – intenzív kulturá-
lis propagandát az NSZK-ban, miköz-
ben Ma gyar or szá gon – a formális kul-
turális kapcsolatok hiányára hivatkoz-
va – minden további nélkül korlátoz-
hatták a nyugatnémet kulturális tevé-
kenységet.

Egyéb területeken ugyanakkor lé-
nyegesen rugalmasabb volt a magyar
álláspont. A magyar hatóságok 1969–
73 között fokozatosan és hallgatólago-
san tudomásul vették, hogy a budapes-

324

27 A jóvátétellel kapcsolatos magyar – nyu-

gatnémet tárgyalásokról bővebben lásd

Ungváry (2006). Figyelemre méltó a

szerző érvelése, miszerint a kérdéses javak

mintegy felét valójában nem a koncent-

rációs táborokban, hanem még Ma gyar -

or szág területén, magyar csendőrök vet-

ték el az áldozatoktól. Ennek fényében

valóban méltányosnak tekinthető a jóvá-

tétel 100 millió márkás összege, noha az

1968-ban a Bundestag által elfogadott ún.

BRÜG-törvény (Bun des rücker stattungs -

gesetz – Szövetségi Visszaszolgáltatási

Törvény) eredetileg 150 millió márkás

keretet állapított meg. A végleges ösz-

szegről a bonni kormányon belül is foly-

tak viták, a külügyminisztérium hajlandó

lett volna az eredeti összeget elfogadni,

Franz Josef Strauss pénzügyminiszter vi-

szont, aki később, a nyolcvanas években

a magyar gazdasági törekvések egyik fő

támogatója lett, maximum 30– 35 millió

márkát tartott indokoltak. Ungváry (2006)

760.

28 MOL XIX-J-1-j 78. d. Javaslat a magyar –

nyugatnémet tárgyalásokra, 1972. már-

cius 31.
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ti nyugatnémet kereskedelmi képviselet egyre több területre kívánja kiter-
jeszteni tevékenységét,29 így 1970 januárjától a missziók kölcsönösen útle-
vél- és vízumkiadási jogot kaptak.30 Az NSZK buda pesti kereskedelmi kép-
viselete végül, noha teljes körű jogokkal nem rendelkezett, lényegében már a
diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt „kvázi követség” státusra tett szert.

Ebben az időszakban intenzív személyes kapcsolatok alakultak ki a két ál-
lam különböző szerveinek és társadalmi szervezeteinek képviselői között:
magas rangú állami tisztviselők, szakszervezeti vezetők kölcsönös látogatásai
követték egymást, és az SPD31 számos politikusa is tárgyalt Ma gyar or szá gon.
Még egy különleges „titkos csatorna” is létrejött az MSZMP és az SPD kö-
zött: Hans-Jürgen Wischnewski, a német szociáldemokraták egyik vezető
funkcionáriusa számos alkalommal folytatott bizalmas tárgyalásokat Ma gyar -
országon.32 Ez azonban korántsem valamiféle külön utas magyar külpolitikai
törekvést, sokkal inkább egyfajta köz-
vetítői missziót tükrözött, mivel a
megbeszélésekről a szovjet (és a kelet-
német) vezetőket rendszerint tájékoz-
tatták. 

Az 1969 szeptemberében megala-
kult Brandt-kormány a nem túl bátor,
de kétségtelenül pragmatikus magyar
politikát hallgatólagosan tudomásul
vette, és nem erőltette a diplomáciai
kapcsolatok felvételét, amíg nem jön
létre megállapodás Lengyelországgal,
az NDK-val és Csehszlovákiával. Belá-
tó magatartásukat jelentősen elősegí-
tette az a számukra szerencsés és ko-
rántsem mindennapi körülmény, hogy
az MSZMP PB 1969. július 1-jén a
magyar – nyugatnémet kapcsolatok ala-
kításáról hozott, korábban említett –
természetesen szigorúan titkos – ha-
tározatát sikerült megszerezniük, így
világos képet alkothattak a magyar ve-
zetés stratégiájáról és taktikájáról, vala-
mint az ország külpolitikai mozgáste-
rének jelentős korlátairól.33
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29 Lahn bonni külügyminisztériumi igazga-

tó 1970. októberi budapesti tárgyalásain

Bartha János, a magyar Külügyminiszté-

rium Nyugat-európai Osztályának veze-

tője ígéretet tett a budapesti nyugatné-

met kereskedelmi kirendeltség konzuli

jogokkal való felruházására, ám egyúttal

arra is felhívta a figyelmet – utalva a Szov-

 jetunió és az NDK érzékenységére –,

hogy az ilyen jellegű tárgyalások akkor

vezethetnek sikerre, ha minél kisebb nyil-

vánosságot kapnak. Akten zur Aus war -

tigen Politik der Bundesrepublik Deutsch -

land (AAPD) (1970) Dok. 478. 

30 Horvát – Németh (1999) 141. 

31 Sozialdemokratische Partei Deutsch -

lands – Német Szociáldemokrata Párt.

32 Hans-Jürgen Wischnewski titkos látoga-

tásairól az MSZMP PB alábbi üléseinek

feljegyzései tanúskodnak: 1970. február

10., 1971. február 9., 1972. szeptember

19., 1973. január 30., 1973. december 4.,

1975. január 28., 1980. november 11. 

33 AAPD (1969) Dok. 322. és 324. Az utób-
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Az 1972. őszi nyugatnémet válasz-
tások előtt azonban a bonni kormány
mégis tett egy újabb kísérletet, mivel
Brandt kancellár úgy ítélte meg, hogy
az SPD esélyei jelentősen nőnének, ha
sikerülne kieszközölni a diplomáciai
kapcsolatok felvételét Ma gyar or szág -
gal. Ezért 1972 augusztusában váratla-
nul bizalmas úton azt kérte a magyar
vezetőktől, hogy személyesen tárgyal-
hasson Kádár Jánossal a két ország kö-
zötti diplomáciai kapcsolatok felvételé-
ről. Alternatív megoldásként felvetette,
hogy személyes megbízottjaként Wisch -
newski utazna Budapestre.34 Az adott
körülmények között meglepő kérés

nem kis dilemmát okozott a magyar vezetésnek, hiszen 1967 óta maguk is
ezért küzdöttek, s most Bonn tálcán kínálja a lehetőséget. Másfelől viszont a
mindeddig lojálisan követett VSZ-menetrend szerint meg kellett várni az
NSZK – NDK és az NSZK – csehszlovák viszony rendezését. 

Az MSZMP PB a testület 1972. szeptember 5-én tartott ülésén tárgyalta
az ügyet, és úgy döntöttek, hogy a B tervet támogatják, azaz hajlandók
Budapesten fogadni bizalmas tárgyalásra Wischnewskit, egyúttal viszont arról
is előre határozatot hoztak, hogy minderről tájékoztatni kell majd a szovjet és
keletnémet partnereket.35 A találkozóra 1972. szeptember 15-én került sor,
Komócsin Zoltán, az MSZMP KB külügyi titkára fogadta a Magyarországra
látogató két vezető SPD-politikust, Hans-Jürgen Wischnewskit és Eugen
Selbmannt. A nyugatnémet partnerek rögtön a tárgyra tértek, és nyíltan azzal
érveltek, hogy minden olyan politikai erőnek, amely az enyhülési folyamat to-
vábbvitelében érdekelt, támogatnia kell az SPD-t, hogy hatalomban marad-
hasson. A Lengyelországgal való viszony normalizálása értékes támogatást biz-
tosított nekik, most viszont Ma gyar ország segítségére is szükségük van.36 A
magyar vezetés azzal tudná legjobban erősíteni az SPD pozícióját, ha még az
ősszel esedékes választások előtt diplomáciai kapcsolat létesülne az NSZK és
Magyarország között.

Komócsin azonban – az időközben minden bizonnyal Moszkvával történt
egyeztetésnek megfelelően – hasonló nyíltsággal közölte, hogy Ma gyar or szág -
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 bi részletesen elemzi és értékeli a határo-

zatot.

34 MOL 288. f. 5/590. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1972.

szeptember 5-i üléséről.

35 Uo.

36 Az Odera – Neisse-határt német – lengyel

határként elismerő szovjet – NSZK szer-

ződést 1970. augusztus 12-én, a hasonló

lengyel – NSZK szerződést pedig 1970.

december 7-én írták alá. Miután a szer-

ződések ratifikálása a Bundestagban 1972

tavaszán megtörtént, a lengyel – nyugat-

német diplomáciai kapcsolatok felvételé-

re 1972 őszén került sor. 
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nak eleget kell tennie szövetségesi kötelezettségeinek, ezért a diplomáciai kap-
csolatok kialakítása mindaddig nem lehetséges, amíg az NSZK nem rendezi a
viszonyát az NDK-val és Csehszlovákiával.37 Noha ebben az időben a Brandt-
kormány hatalomban maradása valóban a szovjet blokk egyik fő külpolitikai
célkitűzése volt, és a Kreml igyekezett is minden tőle telhetőt megtenni en-
nek érdekében, a VSZ-menetrend feladása túl nagy engedménynek minősült
volna, így a kezdeményezést végül elutasították. 

Új helyzet csak 1973 januárjában állt elő, amikor az NSZK már rendezte
viszonyát az NDK-val, és úgy tűnt, még az év első felében sor kerülhet a
Csehszlovákiával folytatott tárgyalások befejezésére is. Az MSZMP PB ekkor
hozott határozatot arról, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele céljából
tárgyalásokat kell kezdeményezni az NSZK kormányával.38 A Külügyminisz-
térium javaslatot is tett egy külügyminiszter-helyettesi szintű politikai kon-
zultációra, ám azt Bonnban elutasították, mert a magyar fél – talán mert már
túlzottan hozzászoktatták magukat az óvatossághoz – nem közölte előre, hogy
miről szeretne tárgyalni. A bolgárok ugyanebben az időben, 1973 májusában
konkrét ígéretet tettek, hogy a csehszlovák – NSZK tárgyalások sikeres befeje-
zése után azonnal felveszik az NSZK-val a diplomáciai kapcsolatot, és jelez-
ték, hogy azt követően Todor Zsivkov is mielőbb Bonnba kíván látogatni. Így
a bonni külügyminisztériumban még 1973 júniusában is az volt az általános
nézet, hogy a bolgárokkal azonnal meg kell kezdeni a tárgyalásokat, a magya-
rok esetében pedig meg kell várni, amíg elszánják magukat, hogy követik a
bolgárokat.39

A nyugatnémet – csehszlovák tárgyalások azonban végül jelentősen elhú-
zódtak, s így csak a nyár végére jöttek létre a rendezés feltételei. Magyar rész -
ről ekkor már minden készen állt a szeptember elejére tervezett kapcsolatfel-
vételhez, ám ekkor váratlanul Bonn gördített akadályokat a megegyezés elé a
nyugat-berlini polgároknak nyújtandó jogi támogatások terén támasztott, ko-
rábban nem jelzett igényeivel. A felme-
rült problémákat végül szovjet közvetí-
téssel sikerült rendezni, s így kerülhetett
sor a diplomáciai kapcsolatok hivata-
los felvételére 1973. december 21-én.
A magyar félnek még egy utolsó felté-
telt is teljesítenie kellett: Brandt kan-
cellár személyes kérésére szabadon bo-
csátották Kerényi Máriát, a budapesti
Kulturális Kapcsolatok Intézete mun-
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37 MOL 288. f. 11/3433. ő. e. (1972). Je-

lentés Komócsin Zoltán megbeszéléséről

H. J. Wischnewskivel és H. (sic!) Selb -

mann-nal, az SPD politikusaival, 1972.

szeptember 15.

38 MOL 288. f. 5/602. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1973.

január 16-i üléséről.

39 AAPD (1973) Dok. 181.
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katársát, akit 1971-ben hét év börtönre ítéltek azzal a váddal, hogy az NSZK-
nak kémkedett.40

Így Magyarország annak ellenére, hogy 1967-ben az elsők között szánta el
magát erre a lépésre, végül a szovjet blokk utolsó országaként normalizálta a
viszonyát az NSZK-val (a bolgárok két nappal megelőzték), miközben a német
kérdés általános rendezésének időszakában, 1967– 73 között, a már diplomá-
ciai kapcsolatokkal rendelkező Románia mellett a szovjet blokkban Ma gyar -
ország ápolta a legintenzívebb, legfelhőtlenebb és legelőnyösebb kapcsolato-
kat az NSZK-val.

A legfontosabb célkitűzés most a politikai és kulturális viszonyok rendezése
lett, mivel a gazdasági kapcsolatok ekkor már olajozottan működtek. A nagykö-
vetségek megnyitása után a két ország megállapodást kötött a nyugat-berlini
magyar konzulátus felállításáról, cserébe viszont az NSZK budapesti nagykö-
vetsége elláthatta a nyugat-berlini polgárok képviseletét. A politikai kapcsolatok
terén is intenzív fejlődés kezdődött, a két ország viszonyában bekövetkezett
minőségi változást Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter magyaror-
szági látogatása jelezte 1974 áprilisában. Helmut Schmidt kancellár és Kádár
János már 1974-ben kölcsönösen meghívták egymást, de az első találkozó a
helsinki egyezmény záróokmányának aláírása idején jött létre. Kádár János el-
ső hivatalos látogatását az NSZK-ba 1976-ban tervezték, végül azonban csak
1977 júliusában került rá sor. 

MAGYARORSZÁG ÉS AZ NDK: A KELETNÉMET TÉNYEZŐ

Magyarország számára a német kérdés komplexitását leginkább az adta, hogy
egyszerre volt érdekelt kiegyensúlyozott és dinamikusan fejlődő viszony fenn-
tartásában mindkét német állammal. S ez az NDK esetében sem csupán azt
jelentette, hogy ideológiai alapon és a szovjet blokkhoz tartozás kényszeréből
adódóan mindvégig támogatni kellett a kelet-berlini rendszert, ezt diktálták a
gazdasági érdekek is.

A magyar – keletnémet kapcsolatok sajátosan egyediek és ellentmondásosak
voltak. A hatvanas és a hetvenes években a Szovjetunió mellett az NDK volt
a magyarországi gazdasági és belpolitikai változások leghevesebb kritikusa.
Még az is előfordult, hogy időnként keletnémet funkcionáriusok „kémkedtek”

a magyarországi kulturális életben zaj-
ló fejlemények után. Az 1968-as cseh-
szlovákiai válság során komoly szemé-
lyes vitákra is sor került a két ország
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40 MOL 288. f. 5/626. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1973.

december 18-i üléséről; AAPD (1971)

Dok. 899.
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vezetői között. A Varsói Szerződés öt tagállamának júliusi varsói ülésén
Walter Ulbricht durva kirohanást intézett Kádár János ellen: nem csupán tel-
jesen nyíltan és éles hangnemben kritizálta Kádár kompromisszumos megol-
dást szorgalmazó reakcióját, hanem egyenesen arra figyelmeztetett: könnyen
előfordulhat, hogy a Varsó Szerződés egy következő tanácskozásán a magyar-
országi belügyek rendezése lesz a téma.41 Ez egy rendkívül veszélyes tenden-
cia árnyékát vetítette előre, egy olyan folyamat lehetséges kezdetét jelezte,
melynek során a „baráti pártok” nemcsak a csehszlovákiaihoz hasonló, a szo-
cializmus létét fenyegető súlyos belső válságok esetén formálnak jogot a kol-
lektív rendteremtésre, hanem ilyen „nemzetközi népbíróság” fogja eldönteni
azt is, hogy a VSZ egyes tagállamaiban zajló belső változások, reformok az
egész szovjet blokk érdekeinek megfelelnek-e, vagy sem. A magyar vezetés,
alig egy fél évvel a gazdasági reform 1968. januári bevezetése után, joggal ag-
gódhatott az események ilyen nem kívánatos alakulása miatt; mint láthattuk,
„igény volt rá”. 

Persze a magyarok sem tekintettek kritikátlanul az NDK-ra. Miközben
Magyarország a nyilvánosság előtt a keletnémet politika szinte minden lépését
támogatta, az MSZMP PB ülésein gyakran kritizálták és bírálták az ortodox
berlini vezetők ideológiai és politikai nézeteit. Szkeptikusan viszonyultak ci-
nikus magatartásukhoz is, mondván, hogy egyrészt a marxizmus – leninizmus
bajnokaként az „igaz hitre” igyekeznek oktatni a keleti blokk többi országát,
miközben ők maguk mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a lehető leg-
nagyobb hasznot csikarják ki az NSZK – NDK gazdasági kapcsolatokból, ráa-
dásul a rendkívül jövedelmező „belnémet biznisz” nagyságrendjéről rendsze-
resen hamis információkat adnak a szövetségeseknek. 

Gazdasági téren ugyanakkor egészen más volt a helyzet: a szovjet blokkon
belül Magyarország az NDK-val tartotta fenn a legkiegyensúlyozottabb kap-
csolatokat. Az NDK megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult – való-
jában az egyetlen ilyen keleti partner volt –, és a KGST-országok között a
legfejlettebb technológiával rendelkezett. Az NDK fokozatosan Ma gyar or -
szág legnagyobb fogyasztásicikk-szállítója lett, ami a kádári életszínvonal-
politika, a fogyasztói szocializmus imázsának folyamatos fenntartása szem-
pontjából nagy jelentőségű volt. A hetvenes évekre a két ország közötti áru-
csere-forgalom a háromszorosára nőtt. A nyolcvanas évekre az NDK lett Ma -
gyar ország harmadik számú külkeres-
kedelmi partnere a Szovjetunió és az
NSZK után.42
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41 Békés (2008a).

42 A magyar – NDK gazdasági kapcsolatok

alakulásáról lásd Kádár B. (1986). 
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A hatvanas – hetvenes években a magyar diplomácia erőteljesen támogatta
az NDK nemzetközi elismertetéséért folytatott küzdelmet. Ezt a morális tá-
mogatást részben a saját történelmi tapasztalatokon alapuló szolidaritás moti-
válta, hiszen az 1956-os forradalmat követően egészen 1963-ig a kádári veze-
tés is hasonló harcot folytava próbált kitörni a külpolitikai elszigeteltségből.
Még fontosabb szempont volt azonban, hogy 1967 februárja után világossá
vált: a diplomáciai viszony rendezésére az NSZK-val csak a német kérdés ál-
talános rendezése keretében kerülhet sor, így az út Bonnba az NDK érdekei-
nek érvényesítésén keresztül vezetett. 

A történelem iróniája, hogy a több évtizeden át fenntartott elvi támogatás
után 1989-ben éppen egy magyar diplomáciai lépés – nevezetesen a Ma gyar -
or szágon tartózkodó keletnémet turisták kiengedése Ausztriába – volt az,
amely nem csupán a keletnémet kommunista rendszer összeomlását mozdí-
totta elő, de végül a német egység megvalósításához, s ezzel az NDK meg-
szűnéséhez vezetett.43

NÉMET KÉRDÉS ÉS EURÓPAI BIZTONSÁG
POLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS LOBBIKÜZDELMEK A SZOVJET
BLOKKBAN, 1970 – 1973

A szovjet – nyugatnémet szerződés 1970. augusztus 12-i aláírása döntő áttörést
jelentett a német kérdés rendezéséért folytatott küzdelemben, ezért azt köve-
tően nagy sürgősséggel összehívták a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó
Testületének ülését Moszkvában. A győzelem mámorát csak Ceauşcescu ja-
vaslata árnyékolta be, aki szerint eljött az idő, hogy Csehszlovákia, Bulgária,
Lengyelország és Magyarország is felvegye a diplomáciai kapcsolatot az
NSZK-val. A javaslatot a többiek Kádárral együtt visszautasították, a magyar
vezető ugyanis lojálisan tartotta magát a VSZ-külügyminiszterek 1967. feb-
ruári varsói ülésén lengyel és keletnémet nyomásra elfogadott, majd a hét

szocialista ország 1969. decemberi
moszkvai tanácskozásán megerősített s
egyben pontosított menetrendjéhez.44

Ez az elvi szilárdságról tanúskodó,
ám az adott körülmények között ko-
molyan megkérdőjelezhető magatartás
okozott is némi gondot Kádárnak haza-
térte után, mivel az MSZMP PB ülésén,
ahol beszámolt a VSZ PTT tanácsko-
zásáról, többen kritikusan felvetették,
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43 A magyarországi rendszerváltás nemzet-

közi kontextusáról lásd Békés (2004a)

275– 330. A határnyitás történetét Op lat -

ka András dolgozta fel: Oplatka (2008). 

44 A varsói diktátum létrejöttének körülmé-

nyeiről lásd Békés (2003). A lengyel és

keletnémet vezetés szerepéről Sel va ge

(2008) 183– 184. A lengyel álláspontról

lásd még Jarzabek (2008).
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vajon nem kellett volna-e megragadni a kínálkozó alkalmat a VSZ-menetrend
megváltoztatására és az NSZK-val való kapcsolatok rendezésére.45

1970. december elején Berlinben újabb, rendkívülinek is nevezhető ülést
tartott a VSZ PTT, hiszen addig még évente sem tartottak ilyen magas szin-
tű találkozót, ebben az évben pedig ez már a második volt. A sürgősséget az
indokolta, hogy néhány nappal később aláírták a lengyel – NSZK szerződést is,
ami újabb jelentős siker volt a német kérdés rendezésének útján. A VSZ-tag-
országok képviselői ekkor értesülhettek arról a korábban nélkülük megkötött
lengyel – szovjet megállapodásról, amelynek alapján a lengyelek engedélyt kap-
tak rá, hogy a lengyel – NSZK szerződés ratifikálása után (ők egyedül) felve-
gyék a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val.

Az 1967. februári varsói diktátum lényeges módosítását tehát sajátos mó-
don most maga a diktátum egyik társszerzője, azaz Lengyelország erőszakolta
ki, noha a varsói titkos jegyzőkönyv hat pontja közül még csak kettő teljesült.46

A VSZ többi képviselőjének előadott hivatalos magyarázat az volt, hogy a
szerződés aláírása fejében valami kompenzációt kell nyújtani a nehéz helyzet-
ben lévő Brandt-kormánynak, amelyet ráadásul keleti politikája miatt az ame-
rikai vezetés is támad. Kádár ugyanakkor úgy értesült, hogy az NSZK eleve
ezt szabta feltételül a szerződés aláírásához.47

Figyelemre méltó fejlemény volt, hogy ezt az elvszerűnek ugyan nehezen
nevezhető, ám kétségkívül rugalmasságról tanúskodó megoldást az NDK ve-
zetése is elfogadta, miközben egy évvel korábban még a lengyel – nyugatnémet
tárgyalások tervezett megkezdését is vehemensen ellenezte. A többi tagállam
számára viszont újra megerősítették a menetrendet: a kimaradt három ország
csak akkor normalizálhatja kapcsolatait az NSZK-val, ha: megtörténik a szov-
jet – NSZK és a lengyel – NSZK szerződés ratifikálása a Bundestagban; meg-
történik az NDK – NSZK viszony nor-
malizálása, beleértve az NDK nemzet-
közi jogi elismerését; valamint ha az
NSZK elismeri a müncheni egyez-
mény kezdettől való érvénytelenségét. 

A tanácskozáson Brezsnyev hangsú-
lyozta a rendszeres konzultációk szük-
ségességét, amelyekre különösen nagy
szükség lesz az európai biztonsági érte-
kezlet előkészítésének időszakában.
Ezért javasolta, hogy a VSZ-en belül
hozzák létre a Külügyminiszterek Ta-
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45 MOL 288. f. 5/525. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1970.

augusztus 25-i üléséről.

46 Az atomfegyverek birtoklásának tilalmát

szorgalmazó feltétel időközben szintén

teljesült, mivel a bonni kormány aláírta

az 1968 júliusában megkötött atomso-

rompó-egyezményt.

47 MOL 288. f. 5/538. ő. e. Kádár János be-

számolója az MSZMP Politikai Bizottsá-

gának 1970. december 8-i ülésén.
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nácsát. A javaslatot Ceauşescu kivételével mindenki támogatta.48 Kádár szin-
tén egyetértett a javaslattal, annál is inkább, mivel ez eredetileg magyar ötlet
volt, és a magyar vezetés 1963 óta rendszeresen felvetette a magyar – szovjet
bilaterális tárgyalásokon, s a magyar diplomácia nem is olyan régen, 1970 ele-
jén komoly nemzetközi erőfeszítéseket tett egy ilyen konzultációs szerv meg-
alakítása érdekében.49 Mivel azonban Kádár eleve számított a román vétóra,
egyúttal felvetett egy rugalmasabb megoldást is: javasolta, hogy ha az új tes-
tületet nem lehet most létrehozni, akkor egyezzenek meg abban, hogy a kül-
ügyminiszterek vagy helyetteseik a jövőben gyakrabban konzultáljanak. A VSZ
külügyminiszter-helyettesek tanácskozásai ekkortól váltak a szervezet gyakori
és intenzív egyeztetést végző, de sohasem intézményesített fórumává.50

1971 júliusában, az európai népek Brüsszelben szovjet kezdeményezésre
megtartott konferenciáját követően, a VSZ-tagországokkal összehangolt
módon a magyar vezetés is lépéseket tett az európai biztonsági konferencia
gondolatának hazai népszerűsítésére is. Az MSZMP PB határozatot hozott az
Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának mega-
lakításáról. A 42 tagú, népfrontosan összeállított testület tagjai neves közéleti
személyiségek, tudósok, írók, újságírók, színészek, szakszervezeti és egyházi
vezetők lettek, de szerepelt a listán termelőszövetkezeti tag is. A testület nagy
létszáma az operatív munka szempontjából korántsem okozott gondot, mivel
Kádár világosan kifejtette: „a világon semmit sem fog csinálni az egyes ember.
Egyszer vagy kétszer összeülnek.” 51

A VSZ külügyminiszterei 1971. november 30. – december 1-jén újabb ér-
tekezletet tartottak Varsóban. A fő cél az európai biztonsági és (ekkor már ke-

leten is) együttműködési értekezlet52 elő-
készítő munkálatainak meggyorsítása
volt. A tanácskozásról kiadott közle-
ményben felhívtak minden érdekelt or-
szágot: tegyenek gyakorlati lépéseket
annak érdekében, hogy a konferencia
már 1972-ben megkezdődhessen. Pé -
ter János magyar külügyminiszter arra
az ismert román álláspontra reagálva,
hogy a konferencia munkája ne a blok-
kok közötti tárgyalásokat jelentse, hoz-
zászólásában lényegében közvetíteni
akart a VSZ-en belüli álláspontok kö-
zött, amikor hangsúlyozta, hogy való-
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48 Románia politikájáról lásd Munteanu

(2002); Deletant (é. n.).

49 Lásd Békés (2004b).

50 Az értekezletek dokumentumait (1964–

91) lásd Békés – Locher – Nuenlist (2005).

51 MOL 288. f. 5/559. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1971.

július 13-i üléséről.

52 A nyugati országok által kezdettől szor-

galmazott együttműködés tematikája a

VSZ 1970. decemberi berlini értekezle-

tén került be a konferencia hivatalos el-

nevezésébe.
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jában három szinten kell tárgyalni: 1. szükség van a blokkon belüli folyamatos
konzultációra, mert „még az egyes blokkokon és katonai szervezeteken belül
sem érti minden tag a biztonsági konferencia célját, vagy nem teljesen azonos
módon értékeli azt”; 2. szükség van a blokkok közötti egyeztetésre is; 3. szük-
ség van a blokkok feletti, a blokkon kívüli előkészítő munkára is, mert „ebben
a munkában minden érdekelt államnak részt kell vennie és a munka célja az,
hogy a blokkok helyett az önálló és független államok együttműködésére épít-
sük a biztonság ügyét”.53 A magyar külügyminiszter szorgalmazta a VSZ-en
belüli további konzultációkat, főleg az európai gazdasági együttműködés té-
makörében, javasolta, hogy az első, Budapesten tartott konzultáció után a má-
sodik ilyen egyeztetés most Varsóban legyen.

A VSZ PTT 1972. januári prágai ülésén a szervezet újabb felhívást tett
közzé az európai biztonsági és együttműködési konferencia mielőbbi meg-
rendezése érdekében. Elfogadták a finn javaslatot, hogy Helsinkiben kezdőd-
jenek meg a nagyköveti szintű előkészítő tárgyalások, bejelentették, hogy
kinevezik képviselőiket, és erre szólították fel a többi európai országot is. Fel-
hívták Európa, az USA és Kanada kormányait, kezdjék meg a gyakorlati elő-
készítést, hogy 1972-ben a multilaterális előkészítő tárgyalások megindulhas-
sanak. 

Az ülésről kiadott közlemény persze nem tett említést róla, hogy a konfe-
rencia egyik fő kérdése valójában az NSZK-val való viszony további alakítása
volt. Bár a varsói diktátum óta fennálló, 1969 decemberében pontosított me-
netrend már az 1970 augusztusában tartott moszkvai VSZ PTT ülésen tovább
lazult, az ott módosított menetrendet még egységesen elfogadták a résztve-
vők. Most azonban, midőn a két szerződés ratifikálása elérhető közelségbe ke-
rült, újra fellángoltak az egyéni érdekekért folytatott harcok, egységes állás-
pontnak már nyoma sem maradt; a jelenleg elérhető források alapján a német
kérdésben így nem kevesebb mint öt különböző álláspont jelent meg. A dip-
lomáciai kapcsolatokat az NSZK-val csak akkor lehet felvenni, ha:

1. az NDK-t felveszik az ENSZ-be (keletnémet álláspont); 
2. az NSZK elismerte a müncheni egyezmény kezdetektől való érvényte-

lenségét (csehszlovák és szovjet álláspont);
3. megtörtént a szovjet – NSZK és a lengyel – NSZK szerződés ratifikálása

(lengyel álláspont) – ezt követően Len gyel ország egyedül felveszi a diplomá-
ciai kapcsolatokat az NSZK-val, de ezt
a lépését összehangolja többiekkel;

4. megtörtént a szovjet – NSZK és a
lengyel – NSZK szerződés ratifikálása
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53 MOL 288. f. 5/570. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1971.

december 14-i üléséről.
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(magyar álláspont) – ezt követően újabb egyeztetést kell tartani, majd ezután
Len  gyelország, Magyarország és Bulgária rendezi viszonyát Bonn-nal; 

5. a négy ország most vegye fel a diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val
(román álláspont – megismételt korábbi javaslat).

Látjuk, hogy az NDK vezetése vérszemet kapott, és az addigi VSZ-támo-
gatásra építve egy újabb, korábban feltételként fel sem merülő szélsőséges kö-
veteléssel állt elő. A csehszlovákok szintén további szolidaritásra jelentették be
igényüket, annak tudatában, hogy ezzel a német kérdés rendezésének egész
folyamatát hosszú évekre kitolhatják. Gustáv Husák maga őszintén elmondta,
hogy kilátástalannak látják a helyzetet, és szerintük egy ilyen megegyezés lét-
rehozása valószínűleg még hosszú ideig eltarthat. Ezért azt javasolta, hogy a
Varsói Szerződés (s persze elsősorban a Szovjetunió) gyakoroljon politikai
nyomást az NSZK-ra, s azt is kérte, hogy a müncheni egyezményre vonatko-
zó feltétel kerüljön be a VSZ PTT nyilatkozatába (ami végül meg is történt). 

A lengyel álláspont – talán nem véletlenül – olyannyira talányos volt, hogy
pontos értelmezése máig problematikus. Edward Gierek ugyanis láthatóan
szándékosan homályos megfogalmazásban beszélt a német kérdés megoldásá-
ról. Egyrészt kifejtette, helyeslik, hogy a normalizálásnak a müncheni egyez-
mény érvénytelenítése is feltétele legyen, másrészt pedig kijelentette, hogy
a szovjet blokk számára az NSZK-val való viszony normalizálásának utolsó ál-
lomását az jelenti, ha Bonn a nemzetközi jog szerint elismeri az NDK-t.
Gierek beszédéből az olvasható ki, hogy az NDK elismerése a normalizálás
folyamatának végső pontját jelenti majd, de ez nem tartozik a feltételek közé.

Nem csoda, hogy maga Kádár is nehezen tudta értelmezni a lengyel állás-
pontot az MSZMP PB ülésén tartott beszámolójában,54 a VSZ PTT üléséről
készült magyar feljegyzés pedig egyenesen úgy értelmezte a lengyelek felszó-
lalását, hogy a lengyel vezetés visszalépett korábbi, az NSZK-nak tett ígére-
tétől, miszerint a ratifikálás után felveszi vele a diplomáciai kapcsolatot.55 Kádár
azonban, szokásától eltérően, a Politikai Bizottság ülésén folytatott vita végén
újabb hosszú fejtegetésbe kezdett, s ennek során azt állította, hogy a lengye-
lek a VSZ PTT ülésén újra hangoztatták, hogy a lengyel – NSZK szerződés ra-
tifikálása után felveszik a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val, de a lépést

egyeztetni fogják a többi tagállammal. 
A VSZ PTT 1972. januári prágai

ülésén a legnagyobb meglepetést min-
den bizonnyal Kádár János fellépése
okozta, mert a magyar vezetés mindad-
dig maximális lojalitással tartotta ma-
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54 MOL 288. f. 5/573. ő. e. Kádár János be-

számolója az MSZMP Politikai Bizottsá-

gának 1972. február 1-jei ülésén. 

55 Uo. Feljegyzés a VSZ PTT 1972. január

25– 26-án Prágában tartott üléséről. 
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gát a VSZ-menetrendhez, és sem kétoldalú, sem multilaterális értekezleten
nem kísérelte meg a terv módosítását. Kádár valószínűleg improvizált az ülé-
sen, az általa előterjesztett javaslatra ugyanis az MSZMP PB-től nem volt fel-
hatalmazása. A szinte anarchikus állapotokat látva (és a testvéri országok lep-
lezetlen önzését és cinizmusát tapasztalva) valószínűleg felháborította, hogy
a többiek ilyen durván visszaélnek a magyar vezetés jóindulatával, türelmével
és lojalitásával, és újabb, szerinte rövid távon nem teljesíthető feltételeket
támasztva hosszabb időre ki akarják tolni a magyar – NSZK kapcsolatok ren -
dezésének lehetőségét. Ezért a korábbi blokkfegyelem teljes fellazulását érzékel-
ve úgy gondolta, itt az idő tesztelni, nem lehet-e ebben a korábbinál láthatóan
sokkal zavarosabb helyzetben elérni a menetrend Magyarország számára ked-
vező módosítását. Az MSZMP PB-vita végén kifejtette, hogy „abban a fázis-
ban voltunk, hogy a lengyelek újra mondják, hogy: ha ratifikálják, felveszik
a kapcsolatot. S mi nem véletlenül, a másik két kocsit is rákapcsoltuk. A len-
gyeleknek van nagy vitás kérdésük, de a ratifikálással megoldják, a bolgárok-
nak nincs és nincs mire várni.”56 Kádár ezért a VSZ PTT ülésén azt javasolta,
hogy közvetlenül a ratifikálás után – vagyis nem várva meg a csehszlovák –
NSZK megállapodást és az NDK elismerését – újra össze kell hívni a VSZ
PTT ülését, és ott döntést kell hozni Bulgária, Lengyelország, Magyarország
és az NSZK közötti kapcsolatok rendezéséről. Fő érvként azt hozta fel, hogy
a müncheni egyezmény körüli vita láthatóan sokáig el fog tartani, viszont az
NSZK-nak valamit mégis adni kell a ratifikációért cserébe. Kádárnak lehetett
egy titkos motívuma is ebben a képlékeny helyzetben, a Politikai Bizottság
ülésén ugyanis a következő rejtélyes megjegyzést tette a müncheni egyez-
ményről: „Ez magyar oldalról sem egyszerű. A müncheni szerződés annullá-
lása Ma gyar or szá got is érinti. De ezt nem említi senki, el is felejtik az embe-
rek.”57 Mint ismeretes, 1938-ban, a müncheni egyezmény után a német – olasz
döntőbíróság által létrehozott 1. bécsi döntés Magyarországnak ítélte Dél-
Szlo vákia döntő többségben magyar lakosságú területeit, amelyeket egy igaz-
ságos békeszerződés már az első világháború után sem szakított volna el
Ma gyar or szágtól. Kádár logikusan párhuzamot vont az NSZK érvelése és
a magyar helyzet között, mivel a döntően németek által lakott Szudéta-vidék
Né met or szágnak ítélése a müncheni egyezményben szintén az etnikai elv
figyelembevételével történt, így – füg-
getlenül annak tragikus következ-
ményeitől – igazságosnak tekinthető.
A cseh szlovák követelés – miszerint az
NSZK ismerje el, hogy a müncheni
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56 MOL 288. f. 5/573. ő. e. Kádár János be-

számolója az MSZMP Politikai Bizottsá-

gának 1972. február 1-jei ülésén.

57 Uo.
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egyezmény kezdettől fogva érvénytelen – elfogadása Bonn részéről így nem ke-
vesebbet jelentett, mint az etnikai elv alapján történelmileg is igazságosnak
tekinthető 1938-as döntés „önkéntes” megtagadását és igazságtalannak minő-
sítését. A prágai igény magyar támogatása tehát implicit módon a magyar te-
rületi követelésekről való végleges lemondást is jelentette. S noha a magyar
vezetés nyilvánosan sohasem vetett fel ilyen igényeket, a magyarlakta terüle-
tekről való végleges lemondás nem volt kisebb trauma számukra sem, mint
a németeknek beletörődni a Potsdamban Lengyelországnak ítélt, valamint a
szudétanémet területekről való lemondásba. Különösen, mivel a németeket
ezekről a területekről a második világháború után a szövetséges nagyhatalmak
jóváhagyásával kitelepítették, a szlovákiai magyarok viszont zömmel szülő-
földjükön maradtak.58

Az igazságosság és a szövetségesi lojalitás konfliktusát Kádár János ekkor
még csak a megszokott módon tudta kezelni: a „kisebbik rossz” típusú dön-
tésbe való kényszerű beletörődéssel. Egészen más nemzetközi környezetben,
1989 nyarán a hasonlóan súlyos dilemmát felvető keletnémet menekültkérdés
megoldása során a két német állam „vitájában” az akkori magyar vezetés vé-
gül, hosszas vívódás után, nyíltan az NSZK oldalára állt.59

Kádár láthatóan elemében volt a VSZ PTT prágai ülésén, mivel – korábbi,
teljesen defenzív és ultralojális magatartásával szöges ellentétben – a kérdés
kedvező megoldására rögtön egy B tervet is előadott. Elmondta, milyen fon-
tosnak tartja, hogy az NDK-t a NATO-országok is mielőbb elismerjék, s rög-
tön tudott is ilyen konkrét hajlandóságról: a közelmúltban Budapesten tár-
gyaló francia külügyminiszter felvetette, hogy Franciaország hajlandó lenne
elismerni az NDK-t, ha Magyarország cserébe felvenné a diplomáciai kap-
csolatot az NSZK-val. Az európai biztonsági és együttműködési konferencia
előkészítésével kapcsolatban Kádár a következőket mondta: egyetért azzal,
hogy újabb széles körű kampányt kell indítani a nyugat-európai országok
meggyőzése érdekében, hogy a konferenciára még 1972-ben sor kerülhessen.

Ennek érdekében fel kell használni a
meglévő és ezután kiépítendő bilaterá-
lis kapcsolatokat. Támogatni kell a finn
kezdeményezést a Helsinkiben tartan-
dó nagyköveti szintű előkészítésre, és
már most meg kell állapodni abban,
hogy a VSZ országainak helsinki kép-
viselői vagy különmegbízottai mikor
keressék meg a finn kormányt a sokol-
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58 A szlovákiai magyarok egy részének má-

sodik világháború utáni kitelepítéséről és

a csehszlovák kormány által kierőszakolt

lakosságcsere történetéről lásd legújab-

ban Romsics (2006) 125– 138. A magyar –

román viszonyról és az erdélyi kérdésről

lásd Földes (2007). 

59 Lásd bővebben: Békés (2004a) 314– 317.
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dalú konzultáció kérdésében. A VSZ országainak igyekezniük kell, hogy a biz-
tonsági értekezlet minden lényeges kérdésében mielőbb kidolgozott közös
álláspontjuk legyen. Legyenek tervek arra, milyen szinten képviseltetik ma-
gukat az előkészítő tárgyalásokon és magán az értekezleten. Állást kell foglalni
a konferencia napirendjének kérdésében, figyelembe véve a nyugati országok
elfogadható javaslatait is. Célszerű lenne kidolgozni a fegyverzet és a csapatok
csökkentésével kapcsolatos katonai és katonapolitikai kérdéseket. Mindemel-
lett – hangsúlyozta Kádár – intenzívebbé kell tenni az európai gazdasági, ke-
reskedelmi, műszaki-tudományos és kulturális együttműködéssel kapcsolatos
javaslatok kidolgozását. Foglalkozni kell az emberi környezet védelmével ösz-
szefüggő együttműködés konkrét kérdéseivel is. A később kulcsfontosságúvá
vált „harmadik kosár”60 kapcsán pedig arra figyelmeztetett, hogy nem szabad
a NATO-országoknak átadni a terepet az eszmék és információk fokozatos
cseréje, valamint a turistaforgalom növelésének kérdésében sem. Külön felhív-
ta a figyelmet arra, hogy az állami kapcsolatok fejlesztése mellett a társadalmi
szerveket is vonják be a biztonsági konferencia gondolatának népszerűsítéséért
folytatott kampányba – többek között a keleti és nyugati szakszervezeti szö-
vetségek közötti együttműködésre utalt, és megemlítette, hogy e téren fontos
esemény lesz az európai polgármesterek 1972 őszére Budapestre összehívott
értekezlete is. 

A VSZ PTT prágai ülését követően a szovjet blokkban is felgyorsultak az
európai biztonsági és együttműködési értekezlet előkészítésének munkálatai.
A magyar vezetés kezdettől fogva az európai gazdasági együttműködés kérdé-
sének tulajdonított kitüntetett szere-
pet, hiszen Magyarország ezen a terü-
leten remélhette a legtöbb nyereséget
egy sikeres összeurópai konferencia
eredményeként. Ennek megfelelően
már 1970 áprilisában gazdasági szakér-
tői értekezletet tartottak Budapesten,
1971 októberében pedig az addigi kon-
zultációk alapján elkészült egy részletes
összefoglaló, amelyet eljuttattak a VSZ
tagállamainak. A Külügyminisztérium-
ban 1972 februárjában már részletesen
kidolgozott irányelvek készültek Az össz -
európai gazdasági együttműködés lehetősé-
gei címmel. Ebben a 26 oldal terjedel-
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60 Az értekezlet napirendjén négy fő téma-

kör szerepelt: 1. a biztonságra vonatkozó

kérdések, 2. a gazdasági, műszaki és kör-

nyezeti együttműködés kérdései, 3. az

emberi kapcsolatok, kulturális csere és az

információ áramlása, 4. a konferenciát

követő intézkedések. Valójában csak az

első három témakör megvitatására ala-

kult ún. nagy bizottság, amelyet 12 albi-

zottság segített a munkában. A „kosár”

elnevezés az elnökségi asztalon elhelye-

zett javaslatgyűjtő papírkosarak alapján

terjedt el a konferencián és azt követően.

Lásd Dunay – Gazdag (1995) 26 – 27.
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mű írásban sok figyelemre méltó felvetés mellett az egyik legfontosabb javas-
lat az volt, hogy az európai gazdasági együttműködésért felelős szerv, megfe-
lelő átalakítás után, az Európai Gazdasági Bizottság legyen.61 A szovjetek
ugyanakkor – és ezt Budapesten is jól tudták – mindvégig határozottan el-
lenezték, hogy ez a szerintük nyugati dominanciájú nemzetközi szervezet a
konferencia utáni időszakban fontos szerepet kapjon. 

Puja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese 1972. márciusi moszkvai
konzultációja során számos javaslatot tett a munka meggyorsítása érdekében:
a mielőbbi VSZ-konzultáció megtartását, szakértői munkacsoportok felállítá-
sát (például az emberek és információk szabad áramlása területén), valamint a
biztonsági értekezlet céljairól és napirendjéről az 1969. októberi prágai és
1970. júniusi budapesti külügyminiszteri értekezleteken elfogadott, de már el-
avult dokumentumok revízióját és új javaslatok elfogadását. Puja sürgette a
gazdasági együttműködésről korábban Budapesten megkezdett konzultáció
folytatását és ebben a témában a szovjet álláspont kidolgozását. Mint elmond-
ta, erre azért lenne mielőbb szükség, hogy a nyugati országokkal időközben
intenzíven folytatott tárgyalásokon a magyar fél a VSZ közös álláspontját ki-
fejthesse.62

A magyar Külügyminisztériumban 1972 folyamán már intenzív munka
folyt az európai biztonsági és együttműködési konferencia előkészítése ügyé-
ben. Az év nyarán a minisztériumban olyan elképzelés is megfogalmazódott,
hogy ha a nyugati államok időhúzási taktikája miatt nem következik be kívá-
natos mértékű előrehaladás az értekezlet előkészítésében, Magyarország egy-

oldalúan adjon ki egy memorandumot,
hogy a magyar diplomácia nyugati or-
szágokkal addig folytatott tárgyalásai
eredményeit közzétéve haladást pró-
báljon meg elérni.63

A Varsói Szerződés tagállamai veze-
tőinek 1972. július 31-i krími csúcsta-
lálkozóján Brezsnyev igyekezett elejét
venni, hogy a német kérdésben itt is a
januári prágai VSZ PTT ülésen ta-
pasztalthoz hasonló kaotikus állapotok
alakuljanak ki. Bevezető és egyben
iránymutató beszédében rögtön leszö-
gezte, hogy a szovjet – NSZK és a len-
gyel – NSZK szerződés időközben meg-
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61 MOL XIX-J-1-j (Európa TÜK) 112. d.

(1972) 00709/1-1972. Az összeurópai

gazdasági együttműködés lehetőségei.

Előterjesztés a Nemzetközi Gazdasági

Kapcsolatok Bizottsága részére, 1972.

február 24.

62 MOL XIX-J-1-j (SZU TÜK) 95. d.

(1972) 001190/14-1972. Feljegyzés Puja

Frigyes moszkvai konzultációjához, 1972.

február 17.

63 MOL XIX-J-1-j (Európa TÜK) 112. d.

(1972) 00607-1972. Feladatok az európai

biztonsági értekezlet előkészítésében,

1972. június 2.
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történt ratifikálása ugyan örvendetes fejlemény, ám az öröm még korai, az
NSZK-t ugyanis csak további egységes fellépéssel lehet újabb engedmények-
re kényszeríteni. Ezért minden érdemi vita megelőzése érdekében kifejtette:
„Ha valamennyi szocialista ország már a közeli napokban felvenné a diplomá-
ciai kapcsolatot az NSZK-val, ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy gyengít-
jük, sőt elveszítjük a bonni politika befolyásolásának egyik fontos eszközét. Ez
csak bonyolítaná a csehszlovák és német elvtársak álláspontját azokon a tár-
gyalásokon, amelyeket most folytatnak az NSZK-val.”64 Vagyis ekkor formá-
lisan a lengyelek által korábban kiharcolt külön engedélyt is visszavonta – más
kérdés, hogy később egy újabb szovjet – lengyel különalku eredményeként
Lengyelország 1972 őszén mégis felvette a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-
val. 

Brezsnyev figyelmeztetése leginkább Kádárnak szólt, aki Prágában éppen
azt javasolta, hogy a két szerződés ratifikálása után Lengyelország, Ma gyar -
ország és Bulgária egy időben létesítsen diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val.
Kádár multilaterális fórumokon sohasem vállalt konfrontációt a szovjet veze-
téssel, ezért – megértve, hogy eredeti javaslata ezen a tanácskozáson biztosan
nem fog támogatásra találni – újabb trükköt talált ki. Látván, hogy Brezsnyev
Lengyelországot is visszavonulásra kényszerítette, látszólag mellé állt, és ki-
fejtette: az NSZK-val szemben együttes fellépés kell a következő hónapokban,
mert „négy több, mint három” és „ha kevesebben leszünk, az nem ugyanazt
adja”.65 Egyben azonban megint határidőt is szabott, azt sürgette, hogy no -
vember 22-ig, a helsinki multilaterális előkészítő tárgyalások megkezdéséig dől-
jön el a dolog, addigra próbálják meg együttes erővel meggyőzni az NSZK-t,
hogy engedjen a VSZ követeléseinek. A lengyeleknek konkrétan azt javasolta,
mondják azt, hogy igen, fel fogjuk venni a diplomáciai kapcsolatot, ahogyan
ígértük, de húzzák az időt, amíg csak lehet. Kádár nyílt fellépése a lengyel ki-
vételezett helyzet ellen akár revánsnak is tekinthető azért a súlyos és el nem
feledett sérelemért, amit a magyar vezetés annak idején, 1967 februárjában, a
varsói diktátum kényszerű elfogadásakor Len gyel or szág és az NDK részéről
elszenvedett. 

Kádár a csehszlovákoknak és a keletnémeteknek is adott jó tanácsot: azt
javasolta, hogy a tárgyalások során a lényeget tekintve ne engedjenek, de ke-
ressenek olyan formulát, amely segíti a
kapcsolatok rendezését, vagyis legye-
nek az addiginál rugalmasabbak. Ho -
nec ker felvetését viszont, hogy az
NDK ENSZ-tagsága legyen a többi
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szocialista ország és az NSZK közötti kapcsolatok rendezésének feltétele, el-
utasította. 

Kádár az általános nemzetközi helyzetről szólva határozottan úgy foglalt
állást, hogy bármi történik is az NSZK-ban – vagyis ha netán az ellenzék győz
az ősszel esedékes előrehozott választásokon –, az eddigi eredményeket már
nem lehet visszacsinálni, vagyis lényegében az SPD veresége esetén is érvény-
ben marad majd az NSZK keleti politikája. Ennek a határozott pozitív állás-
foglalásnak különösen az adott jelentőséget, hogy bár Brezsnyev is alapvetően
optimistán értékelte a helyzetet, beszédében azért nem zárta ki a visszaren -
deződés esélyét, jelezve, hogy az viszont a hidegháborúhoz való visszatérést
jelentené. Kádár tehát ezen a ponton, ha csak implicit módon is, felülbírálta
a szovjet álláspontot, és az enyhülés folyamatát visszafordíthatatlannak minő-
sítette. 

Kádár a krími találkozón még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet: az
akkoriban a két Korea által aláírt megállapodás a két ország békés egyesítésé-
ről európai kontextusban komoly problémát jelenthet, mivel az „egy ország-
ban két politikai rendszer” alapelv érvényesítése nem tekinthető marxista
megoldásnak, „mert ha ezt lefordítanánk német nyelvre, úgy Honecker elv-
társ esetleg ezt nem írná alá, Barzel és Brandt viszont azonnal aláírnának egy
ilyen megállapodást”.66

A nyár folyamán szovjet részről is felgyorsultak az összeurópai konferencia
előkészítésével kapcsolatos munkálatok. A Varsó Szerződésben ekkor kezdett
kialakulni a helsinki folyamat alatt mindvégig működő sajátos politikai egyez-
tető mechanizmus, amely a többoldalú konzultációkat igyekezett a rendsze-
rint deviáns román magatartás kikapcsolásával megoldani. Ennek az egyik,
Moszkva által szorgalmazott és gyakran alkalmazott módszere a szovjet részről
egy időben folytatott kétoldalú tárgyalások gyakorlata volt. Ennek jegyében a
magyar Külügyminisztériumnak N. N. Szikacsov, a szovjet külügyminiszté-
rium főosztályvezetője adta át 1972. augusztus 24– 25-i budapesti látogatása
alkalmával azt a három dokumentumot, amelyet véleményezés céljából küld-
tek meg a „szorosan együttműködő” – vagyis a Románia nélkül egyeztető –
testvérpártoknak. A dokumentumok a következők voltak: 1. a helsinki előké-
szítő értekezlet záróközleményének tervezete, 2. egy „Általános Nyilatkozat
az európai biztonság alapjairól és az európai államok közötti kapcsolatok el-

veiről” és 3. egy határozat a Konzulta-
tív Bizottság felállításáról. Az MSZMP
Politikai Bizottsága 1972. szeptember
5-i ülésén tárgyalta az ügyet, ahol a
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tervezeteket elfogadták, egyúttal az Általános Nyilatkozathoz a következő ki-
egészítéseket javasolták:

Az európai államok közötti gazdasági együttműködéssel foglalkozó részt
egészítsék ki azzal, hogy az együttműködés keretében erőfeszítéseket kell ten-
ni az európai országokat közösen érintő gazdasági feladatok együttes megol-
dásának kidolgozására. Ilyenek lehetnek: az energiahiány megszüntetése, az
energiarendszerek összekapcsolása, az európai vízi utak összekötése stb.

A kulturális együttműködés problémáit olyan pozitív megfogalmazásban
kellene előterjeszteni, amely sokoldalú együttműködési készségünket hangsú-
lyozva a nyugatiak által szorgalmazott „emberek, eszmék, információk szabad
áramlása” követelésnek elébe megy, és semlegesíti. 

A bevezető részben érinteni lehetne a leszerelés szükségszerűségét, és a
nyilatkozati részben célszerű lenne kiegészíteni a leszereléssel foglalkozó részt
az Európában állomásozó idegen és nemzeti haderő csökkentésének kérdésé-
vel. Utalni lehetne az ebben a kérdésben folytatandó külön meg be szélésekre.
Egy ilyen utalás több európai semleges és NATO-államot kielégítene, és el-
fogadhatóvá tenné számukra a szocialista elgondolásokat. 

A nyilatkozatban utalni kellene azokra az eredményekre, amelyeket az eu-
rópai biztonság megszilárdításában az európai népek már elértek. Említeni le-
hetne a szovjet – NSZK és a lengyel – NSZK szerződést, a Nyugat-Berlinről
szóló négyhatalmi megállapodást, esetleg a Szovjetunió és Franciaország, illet-
 ve az USA közötti együttműködést célzó megállapodásokat és a két Né met -
ország közötti tárgyalásokat.67

Közvetlenül a helsinki multilaterális előkészítő tárgyalások megkezdése
előtt, 1972. november 15-én Moszkvában konzultációt tartottak a VSZ kül-
ügyminiszter-helyettesei számára, amelyen Nagy János vett részt. A magyar
képviselő az értekezleten három taktikai javaslatot terjesztett elő: 1. ha a nyu-
gatiak erőltetik, a VSZ-tagállamok járuljanak hozzá a környezetvédelmi kér-
dések önálló napirendi pontként való szerepeltetéséhez, 2. az eszmék szabad
áramlása témakörét először utasítsák el, ha azonban a nyugatiak ezt a tanács-
kozás elhúzására akarják felhasználni, akkor a második napirendi pont címét
ki lehetne egészíteni egy általánosan fogalmazott félmondattal, 3. a szocialis-
ta delegációk között a konzultációkon túl alakuljon ki ésszerű munkamegosz-
tás. 

1972. november 27. és december 1.
között szovjet állami és pártdelegáció
tárgyalt Magyarországon. Kádár és
Brezsnyev tárgyalásain a magyar veze-
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tő újra szóba hozta az NSZK-val való diplomáciai kapcsolatok problémáját,
jelezve, helyesnek tartja, hogy Len gyel or szág időközben felvette a kapcsola-
tokat Bonn-nal. Mivel, mint láttuk, alig néhány hónapja még határozottan el-
lenezte ezt a lépést, a támogatás utólagos hangoztatásának célja alighanem az
volt, hogy legalább a még folyamatban lévő csehszlovák – nyugatnémet tár-
gyalásokkal kapcsolatban sikerüljön kieszközölni, hogy Ma gyar or szág nak ne
kelljen a folyamat végét kivárnia: „Nem célszerű a magyar – nyugatnémet dip-
lomáciai kapcsolatok felvételét túlságosan elhúzni, mert egy ilyen eljárás el-
lenkező hatást válthat ki.”68 Brezsnyev a felvetésre nem reagált, viszont a nem-
zetközi helyzet általános elemzése során azzal lepte meg vendéglátóját, hogy
nyomatékosan kifejtette: az enyhülés terén elért eredmények ellenére „nagy
figyelmet kell szentelni a Varsói Szerződés védelmi erejének fokozására. Fo-
kozni kell az európai szocialista országok nemzeti fegyveres erőinek védelmi
képességét, modern haditechnikával való ellátását, mert e téren lemaradás
van. A haza védelme a Szovjetunióban első számú politikai kérdés, és ennek
megfelelően az anyagi eszközök hovafordításánál is elsőbbséget élvez minden
mással szemben.”69 A csupán egy hónappal később Bécsben kezdődő közép-
európai csapatcsökkentő tárgyalásokról ugyan csak általánosságban esett szó
a megbeszéléseken, de Kádárnak ezek után nem lehettek kétségei afelől, hogy
ott a szovjet fél valójában nem tesz majd érdemi lépéseket a haderő és a fegy-
verzetek csökkentése érdekében. Brezsnyev megígérte, hamarosan összehívják
a VSZ PTT ülését, hogy a nemzetközi helyzetről konzultáljanak (amit Kádár
az év eleje óta sürgetett), ám mint ismeretes, erre végül csak mintegy másfél
év múlva, 1974 áprilisában került sor. 

Az 1973. januári, Moszkvában megtartott újabb külügyminiszteri találkozón
a közép-európai fegyverzetcsökkentési tárgyalások kérdését, illetve az európai
biztonsági és együttműködési értekezlet Helsinkiben folytatott előkészítésé-
vel kapcsolatos közös politikát tárgyalták meg. A helsinki tárgyalásokkal kap-

csolatban a legfontosabb új fejlemény az
volt, hogy a miniszterek megegyeztek,
hogy a második napirendi pontot ketté
kell választani: az a) pontban foglalkoz-
nának a kereskedelmi, gazdasági és tu-
dományos-műszaki kapcsolatokkal, a b)
pont pedig a kulturális együttműködés,
a szervezetek és emberek közötti kap-
csolatok és az információk terjesztésé-
nek kiszélesítéséről szólna.70 Erre a
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módosításra a nyugati országok nyomására került sor, és a szovjet blokk tag-
jai ekkor még azt remélték, ezzel a taktikai engedménnyel elkerülhetik, hogy
az eszmék szabad áramlásának témakörét a konferencia teljesen önálló napi-
rendként tárgyalja. Mint ismeretes, ez nem sikerült, s végül kénytelenek vol-
tak elfogadni az úgynevezett „harmadik kosarat”. 

A találkozón Péter János magyar külügyminiszter a szocialista országok
egységes és összehangolt fellépésének fontosságát hangsúlyozta, jelezve, hogy
a jövőben jóval intenzívebb két- és többoldalú konzultációkra lesz szükség,
mert az európai biztonsági értekezlettel kapcsolatban újabb és újabb kérdések
merülnek fel. Arra is figyelmeztetett, hogy a kezdeményezést a VSZ-tagál-
lamoknak kellene a kezükben tartaniuk, mert olyan jelek is tapasztalhatók,
hogy a nyugati országok szeretnék azt magukhoz ragadni.

A fegyverzetcsökkentési tárgyalásokkal kapcsolatban a miniszterek kidol-
gozták közös álláspontjukat. Legfontosabb eleme az volt, hogy mind az előké-
szítő, mind pedig az érdemi tárgyalásokon minden olyan európai állam részt
vehet, amely a kérdés iránt érdeklődést mutat. Ezen az értekezleten még nem
került sor a fegyverzetcsökkentésre kijelölt államok megnevezésére, így ekkor
még az sem merült fel, hogy Magyarország, noha földrajzi értelemben nyil-
vánvalóan közép-európai ország, nem vesz részt a fegyverzetek csökkentésé-
ben. Ez a kérdés a Bécsben 1973. január végén megkezdődött előkészítő tár-
gyalásokon sokáig a legfőbb neuralgikus pont volt, hiszen a nyugati országok
elméletileg joggal elvárhatták, hogy a térség egyik legközpontibb fekvésű or-
szága legyen része a tervnek. (Más kérdés, hogy katonai-stratégiai szempont-
ból Magyarország Romániával és Bulgáriával együtt a VSZ déli szárnyához
tartozott.) A nyugati államok ezért különösen aggasztónak találták azt a beje-
lentést, hogy a VSZ országai közül csak a Szovjetunió, az NDK, Len gyel or -
szág és Csehszlovákia vesz részt a fegyverzetcsökkentésben, Ma gyar or szág
pedig csak abban az esetben kerülhet be ebbe a körbe, ha ellentételként Olasz -
ország is a terv része lesz. A NATO-országok – valószínűleg nem alaptalanul –
attól tartottak, egy ilyen megoldás azzal járna, hogy amennyiben sor kerülne
a Csehszlovákiában állomásozó szovjet csapatok részleges kivonására, azokat
Magyarország területén helyeznék el, vagyis lényegében nem vonnák ki a tér-
ségből. Ez a megoldás nem kis dilemma elé állította a magyar vezetést. Mivel
a Kreml a kérdésben eltökélt volt, nem látszott sok remény arra, hogy
Moszkvában meghatódnak, ha Budapesten felvetik a magyar részvétel igényét.
Ráadásul a magyar vezetésnek 1972 eleje óta komoly vitája volt Brezsnyevvel
a magyar gazdasági reformról és a magyarországi belpolitikai fejlődésről, ami
valójában komoly szovjet elmarasztalást jelentett a nemkívánatos, a szovjetek
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szerint a kapitalizmus irányába mutató jelenségek miatt. Emellett Kádár 1972
decemberében – mint láthattuk – magától Brezsnyevtől értesült róla, hogy a
fegyverzetcsökkentési tárgyalásokon, legalábbis rövid távon, érdemi eredmé-
nyekre nem lehet számítani, valójában az európai biztonsági értekezlet sikere
érdekében van szükség rájuk.

Kádár maga már állt hasonló dilemma előtt: 1958-ban Hruscsov felaján-
lotta, hogy a Romániából történő csapatkivonásokkal párhuzamosan Ma gyar -
 or szágról is távozhatnának a szovjet fegyveres erők. Kádár ezt az akkori, az
1956-os forradalom után még korántsem stabil belső helyzet konszolidálása
szempontjából korainak tartotta, így az ajánlatot elutasította. Akkor az ajánlat
persze titokban maradt (így a forradalmat leverő Kádár bűnlajstromát a társa-
dalom nem tudta ezzel a súlyos tétellel bővíteni), s ez az elszalasztott törté-
nelmi lehetőség még ma sem közismert.71 1973-ban azonban más volt a hely-
zet, hiszen a NATO 1972. november 15-i jegyzékében foglalt javaslat
Magyarország bevonásáról széles körben ismertté vált. Így a magyar vezetés
számára nem kis feladatot jelentett annak megmagyarázása, hogy az ország-
nak az egyre inkább enyhülő nemzetközi helyzetben miért nem érdeke a kato-
nai kiadások csökkentése és a szovjet csapatok legalább részleges kivonása.

A Helsinkiben folytatott előkészítő tárgyalások során Magyarország a ma-
gyar külpolitika fő alapelvét, a konstruktív lojalitást72 alkalmazva aktívan vett
részt a munkában, folyamatosan egyeztetve a szovjetekkel és a többi VSZ-tag-
állammal. A magyarok, a románokéval éppen ellentétes taktikát folytatva, a
legkevésbé sem törekedtek látványos fellépésekre, hanem többnyire csendben,
de rugalmasan és hatékonyan igyekeztek a két tábor között közvetíteni. A nyu-
gati államokkal folytatott tárgyalásokon a VSZ álláspontját propagálták, a
szovjet blokkon belül pedig az elfogadhatónak tekintett nyugati javaslatokat
próbálták meg „eladni”. Ennek megfelelően a külügyminiszter-helyettesek
1973. május 21– 22-én Moszkvában megtartott értekezletén Puja Frigyes
hangsúlyozta, hogy Helsinkiben végig nagyon komoly vitákra kell számítani,
viszont sietni nem szabad, mert az nem hozza meg a várt eredményt. Helyet-
te azt ajánlotta, hogy a szocialista országok folyamatosan folytassanak kétol-
dalú megbeszéléseket a Közös Piac országaival és a semlegesekkel, mert ál-
láspontjuk befolyásolásának ez a leghatékonyabb módja. 
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B
É

K
É

S
C

SA
B

A

Évkönyv XVI. 2009

09_javBekesCs.qxp:evkonyv2008  2/9/10  9:20 PM  Oldal 344



MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET, 1973 – 1975

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1973 júliusában Helsin-
kiben megtartott első szakaszának73 kezdete előtt az MSZMP PB és a kor-
mány közösen irányelveket fogadott el a magyar külügyminiszter felszólalásá-
hoz. A dokumentum szerint a magyar álláspontnak a következő fő kérdésekre
kellett koncentrálnia. Elsősorban az európai békével és biztonsággal össze-
függő, tehát a napirend első és negyedik pontjában érintett kérdésekkel kell
foglalkozni. Ki kell emelni Magyarország érdekeltségét a nemzetközi viszo-
nyok enyhülésében, a nemzetközi együttműködés fokozásában. Értékelni kell
a biztonsági konferencia előkészítésének jó hatását a nemzetközi légkör meg-
változásában.

A gazdasági együttműködéssel kapcsolatban a kereskedelmi diszkrimináció
eltörlését kell szorgalmazni, s meggyőzően bizonyítani, hogy az összeurópai
összefogást igénylő tervek kidolgozása és kivitelezése milyen nagy jelentősé-
gű a kontinens népei életszínvonalának további emelésében. A különböző
rendszerű országok közötti ipari együttműködés biztosabb garancia az új fe-
szültségek ellen, mint az egyszerű kereskedelmi kapcsolat. Erre vonatkozóan
ismertetni kell a magyar tapasztalatokat. 

A napirend harmadik pontját illetően a kulturális és nevelési kapcsolatokra
kell helyezni a hangsúlyt, bizonyítva, hogy a szocialista országok kultúrájának,
az ifjúság nevelésében elért eredményeinek megismerése más társadalmi rend-
szerű országoknak is nyújthat hasznos tapasztalatokat.

A dokumentum végül hangsúlyozta, hogy a nemzetközi kapcsolatokból a
hidegháború minden maradványát ki kell irtani. Az emberi kapcsolatok terén
magyar adatokkal is bizonyítani kell a szocialista országok eredményeit, s hogy
ezek az államok minden vonatkozásban támogatják a szervezetek és emberek
közötti kapcsolatok bővítését, továbbá jelezni kell, hogy a Varsói Szerződés
országai eddig is jelentős szerepet játszottak a hidegháborús feszültség csök-
kentésében.74

A VSZ PTT következő ülését – noha Brezsnyev többször ígéretet tett rá,
hogy még 1972-ben megtörténik – végül csak 1974 áprilisában hívták össze
Moszk vá ba. Az ülésen Kádár, csatla-
kozva Brezs nyev hez, megelégedéssel
konstatálta, hogy a német kérdés ren -
dezése terén a szocialista országok lénye-
gében mindent elértek, amit akartak, s
ezt az egységes fellépésnek köszönhe-
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tik. Kifejtette, hogy a nemzetközi helyzetben döntő fordulat ment végbe az
enyhülés irányában, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a békés
egymás mellett élés történelmileg feltartóztathatatlan folyamat. A nyugati or-
szágokban azonban az utóbbi időben aktivizálódtak az enyhülés ellenfelei,
ezért folyamatos küzdelmet kell folytatni az eredmények megőrzéséért. Mivel
a nyugati országok képviselői időről időre újból felvetették, hogy a bécsi had-
erő-csökkentési tárgyalásokon Magyarország megfigyelői státusból a csök-
kentés körébe eső országok csoportjába kerülhet át, a szovjetek megnyugtatá-
sára Kádár fontosnak tartotta megerősíteni, hogy a magyar álláspont válto-
zatlan, vagyis csak Olaszország bekapcsolása esetén lehet szó Magyarország
részvételéről. Kádár, nyilván tudva az időközben megszületett szovjet – román
megegyezésről, felújította korábbi javaslatát a Külügyminiszterek Tanácsának
létrehozásra.75 Hosszú éveken át fenntartott vétóját feladva Ceauşescu most
hozzájárult a testület megalakításához – igaz, erre valójában csak 1976-ban ke-
rült sor. 

Az EBEÉ helsinki záróokmányának aláírására 1975 augusztusában össze-
hívott csúcstalálkozón elhangzott beszédek közül minden bizonnyal Kádár
Jánosé volt az egyik legfigyelemreméltóbb. A szovjet blokk országainak veze-
tői közül az európai együttműködés témakörén túlmenően Kádár beszélt a
legrészletesebben a harmadik kosár tartalmáról, így azt a korabeli nyugati saj-
tó is elismerően idézte. Beszédének mintegy harmadát szentelte a kulturális
együttműködés, az információk cseréje témakörének, vagyis a harmadik kosár
tartalmának, mégpedig kifejezetten pozitív értelemben. Az emberek közötti
kapcsolatok, a külföldi utazások könnyítése terén pedig Magyarország érde-
keltségét olyan adatokkal illusztrálta, amelyek az adott körülmények között
valóban meggyőzően hangozhattak: elmondta, hogy a tízmilliós lélekszámú
Magyarországra évente több mint nyolcmillió látogató érkezik, és hárommil-
liónál több magyar állampolgár utazik külföldre. 

Kádár beszédének egy másik meglepő vonulata a magyar nép európai kö-
tődésének hangsúlyos kifejtése volt,
arra pedig korábban nem volt példa,
hogy magyar kommunista vezető a
Tria non-szindrómát nyilvánosan szóvá
tegye, ahogyan Kádár tette, kifejtve,
hogy Magyarország területe az első vi-
lágháború után korábbi területének
egyharmadára csökkent.76 Kijelentésé-
nek különös hangsúlyt adott az a tény,
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76 Kádár beszédét lásd Kádár J. (1985) 193–

198. Az EBEÉ záróokmányának szövegét
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hogy mindenki tudta: a Ma gyar or szág tól elszakított területek legnagyobb ré-
sze négy szomszédos – ekkor szocialista – országhoz került, s közülük három
VSZ-tagállam. Kádár ekkor, a nagy nyilvánosság előtt megelégedett az ön-
magukban is beszédes tények felemlegetésével, három évvel korábban, 1972
februárjában azonban Brezsnyevnek részletesen elmagyarázta azt is, hogy
Magyarország gazdasági helyzete, a gazdaság nyitottsága, nagyfokú külkeres-
kedelemre utaltsága szoros összefüggésben van a trianoni békeszerződés okoz-
ta súlyos területvesztéssel. A magyar vezetés számára tehát az európai status
quo, azaz a fennálló határok véglegesítésére törekvő szovjet politika támoga-
tása komoly áldozatokat és történelmi lemondást jelent. Mindezért cserébe
Kádár több nagyvonalúságot kért a szovjet vezetéstől a magyar gazdasági igé-
nyek támogatása terén.77

A magyar vezetés nem tétlenkedett a helsinki egyezmény aláírása után sem.
Miközben a legtöbb testvérpárt elsősorban az európai status quo de jure meg-
erősítését jelentő, fényes stratégiai győzelemként ünnepelte a történteket, az
MSZMP Politikai Bizottsága már a testület 1975. augusztus 12-i ülésén rész-
letes határozatot hozott a záróokmány aláírásából Magyarországra háruló kö-
telezettségek mielőbbi teljesítésére.78 A határozat abból indult ki, hogy a zá-
róokmányban foglaltak alkalmazását illetően Magyarország kifejezetten ked-
vező pozícióban van, tehát a magyar kormány „aktívan és offenzívan” léphet fel
a kelet – nyugati kétoldalú kapcsolatok terén. A határozat szerint intézkedni
kell róla, hogy az állami szervek dolgozzanak ki javaslatokat a gazdasági és kul-
turális kapcsolatok fejlesztésére a nyugati államokkal, és azonnal meg kell kez-
deni a felkészülést az 1977 júniusában Belgrádban kezdődő tanácskozássoro-
zatra is. A határozatot ezúttal valóban tettek követték, és a magyar kormány
1976-ban – a szovjet blokkból egyedül – 19 nyugati ország, köztük az Egye-
sült Államok részére juttatott el olyan javaslatcsomagot, amelyben a bilaterá-
lis politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok intenzív fejlesztését szorgal-
mazta.79

Helsinki után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szovjet blokkban Ma gyar -
ország lett a biztonsági konferencia és
az időközben kibontakozott enyhülés
első számú haszonélvezője. A nyitott
gazdaságú ország számára ugyanis kulcs-
 fontosságú volt – és egyre inkább lét-
kérdéssé vált – a nyugati kapcsolatok
zavartalan fejlesztése, amihez a helsinki
folyamat sikere kiváló lehetőséget te-
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remtett. Másfelől viszont a nyugati oldalon Helsinki után kibontakozott em-
beri jogi kampány éppen Magyarországot érintette a legkevésbé, sőt a folya-
matos összehasonlítás felértékelte a magyarországi viszonyokat. A nyugati el-
várások ugyanis – különösen a kezdeti időszakban – valójában meglehetősen
korlátozottak voltak: a politikai foglyok szabadon bocsátását, a liberális csa-
ládegyesítési politikát és a zsidó kivándorlás engedélyezését kérték számon a
szovjet és a kelet-közép-európai kommunista vezetőkön. Ezek ugyan számos
országnak komoly problémát jelentettek, a magyar vezetés azonban viszony-
lag könnyen tudta őket teljesíteni.80 A helsinki folyamat kiteljesedése ugyan-
akkor nem kevesebbet jelentett, mint Európa virtuális egyesítésének lehetőségét,
melynek során az európai status quo fenntartása és hosszú távú elismerése
mellett a cél a civilizált viszonyok megteremtése volt Európa keleti és nyuga-
ti fele között. Ez a felismerés ekkortól a magyar külpolitika egyik vezérfona-

lává vált, és alapvetően meghatározta
az ország nemzetközi kapcsolatait –
egészen a rendszerváltásig. 
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