
BÉKÉS CSABA

KÁDÁR JÁNOS ÉS AZ 1968-AS 
CSEHSZLOVÁKIAI VÁLSÁG

A prágai változások 1968 januárjában a magyar vezetést is váratlanul érték,
noha megfelelő ismereteik voltak a hatvanas évek közepétől folyamatban lé-
vő és a magyarral sok rokon vonást mutató csehszlovákiai gazdasági re-
formról. Amíg azonban a Magyarországon éppen ekkor induló új gazdasági
mechanizmus bevezetésére „evolúciós úton”, szovjet jóváhagyás mellett ke-
rült sor, az 1967. decemberi és 1968. januári prágai fejlemények – Antonín
Novotný leváltása a pártvezetői posztról, új emberek és egy radikálisan új
stílus megjelenése Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) legfelső veze-
tésében – már kezdettől fogva az 1956. októberi lengyelországi legitimációs
válság rémképét idézték fel Moszkvában. Pedig a java még hátravolt, hiszen
ma már világos, hogy a később egyre inkább kiteljesedő gyors demokratizá-
lódási folyamat külső fegyveres beavatkozás nélkül 1968 őszére valószínűleg
a CSKP szociáldemokrata párttá alakulásához és rendszerváltáshoz, azaz egy
nyugati típusú parlamentáris demokrácia megteremtéséhez vezetett volna,
ahogyan külső kontroll hiányában 1989–90-ben néhány hónap alatt be is
következett.

A potenciális veszélyt kezdettől fogva érzékelte Kádár János és a magyar
vezetés is, ezért mindvégig abban reménykedtek, hogy Prágában végül tu-
domásul veszik a realitásokat, és maguk a csehszlovák vezetők terelik vissza
a reformokat Moszkva számára még elfogadható mederbe. A csehszlovákiai
válsággal kapcsolatos magyar álláspontot ezért végig kettősség jellemezte:
Alexander Dubčeket és társait a korábbi hibák felszámolása és a demokrati-
zálási folyamat kiteljesítése során folyamatosan biztosították a támogatásuk-
ról, másfelől viszont rendre, gyakran a legdrasztikusabb 1956-os példák fel-
emlegetésével figyelmeztették őket a rájuk leselkedő veszélyekre. Vagyis
arra a tíz évvel korábbi magyar tapasztalatra, hogy a kommunista párt egy
reformfolyamat során rendkívül könnyen elveszítheti hatalmi pozícióját, ha
nem kellően határozott, erélyes és kíméletlen. Ez a veszély különösen nagy
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volt Csehszlovákiában, hiszen a reformokat a CSKP-nak februártól lénye-
gében a sajtószabadság körülményei között kellett megvalósítania. Azt vi-
szont Kádár biztosra vette, hogy Moszkva szükség esetén nem fog habozni:
erőszakkal is helyreállítja a rendet egy a szovjet birodalomhoz tartozó or-
szágban.

Ennek megfelelően a csehszlovák vezetőket kezdettől fogva óvatosságra,
a reformok lassítására, a realitások tudomásulvételére intette, és a kétfron-
tos harc fontosságát hangsúlyozta, míg a szovjeteket és a tábor többi veze-
tőjét július közepéig – sőt Moszkvát még azt követően is – arra igyekezett
rávenni, hogy tanúsítsanak több megértést és nagyobb türelmet a prágai fej-
lemények iránt, mivel a politikai megoldás lehetőségei még nem merültek
ki Csehszlovákiában.

Kádár részben önként vállalt, részben Brezsnyev által szorgalmazott köz-
vetítői tevékenysége kétoldalú, illetve multilaterális találkozókon bontako-
zott ki. 1968 januárja és augusztusa között kilenc alkalommal találkozott
Dubčekkel, ebből ötször bilaterális (három alkalommal titkos), négyszer pe-
dig többoldalú értekezleten.1

A kétoldalú találkozókat a következő helyeken és időpontokban tartották:
Kistapolcsány, január 20–21.; Révkomárom, február 4.; Budapest, június 13–
15.; Komárom, július 13.; Révkomárom, augusztus 17. 

A két vezető a következő multilaterális tanácskozásokon tárgyalt egy-
mással: az 1948. februári csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel husza-
dik évfordulóján rendezett ünnepségek, Prága, február 22–24.; a Varsói
Szerződés (VSZ) Politikai Tanácskozó Testületének ülése, Szófia, március
6–7.; a hatok (a Varsói Szerződés tag-
országai Románia nélkül) drezdai
talákozója, március 23.; a hatok po-
zsonyi értekezlete, augusztus 3. 

A kétoldalú tárgyalásokról készült
magyar feljegyzések a Magyar Orszá-
gos Levéltárban (MOL) már régóta
a kutatók rendelkezésére állnak,2 a
szovjet blokk országainak multilaterá-
lis megbeszéléseiről készült korabeli
jegyzőkönyvek azonban csak a leg-
utóbbi időben váltak teljes terjedel-
mükben hozzáférhetővé.3 Ismeretes,
hogy a hatok, illetve az ötök (a VSZ
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1 Kádár közvetítő szerepéről bővebben

lásd Békés (2008). A téma korábbi rész-

letes feldolgozását lásd Huszár (1998). 

2 Kádár János szóbeli beszámolóit Dub -

čekkel folytatott tárgyalásairól zömmel

az MSZMP Politikai Bizottságának jegy-

zőkönyvei tartalmazzák (MOL M-KS

288. f. 5. cs.), a találkozókról, valamint a

Kádár és Brezsnyev telefonbeszélgetései -

ről készült feljegyzések lelőhelye: MOL

M-KS 288. f. 47. cs. 743. ő. e. Mindeze-

ket részletesen ismerteti Huszár (1998). 

3 A VSZ-tagállamok 1968-ban tartott mul-
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Románia és Csehszlovákia nélkül)
1968 márciusától augusztus végéig
összesen hat találkozón tárgyaltak a
csehszlovákiai válsággal kapcsolatos
közös politikájukról: Drezda, március
23. (hatok); Moszkva, május 8. (ötök);
Varsó, július 14–15. (ötök); Pozsony,
augusztus 3. (hatok); Moszkva, au-
gusztus 18. (ötök); Moszkva, augusz-
tus 24–26. (ötök).4

A találkozók lefolyásáról eddig is
értékes forrásaink voltak a többnyire

Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes által készített magyar feljegyzé-
sek, ezek azonban összefoglaló jellegűek, így Kádár János szerepléseiről is
csak kivonatos formában adnak képet. Jelen írás a magyar pártvezetőnek a
multilaterális döntéshozatali mechanizmus vizsgálata szempontjából három
legfontosabb találkozón – Drezda, Moszkva (május 8.), Varsó – elmondott
beszédeit adja közre. A drezdai találkozón egyidejű jegyzőkönyv nem ké-
szült, ám a történeti források megőrzésére dícséretes figyelmet fordító ke-
letnémet pártvezetés jóvoltából rendelkezésünkre áll az a német nyelvű át-
irat, amelyet a helyszínen titokban készített hangfelvétel alapján állítottak
össze. A május 8-i moszkvai megbeszélésről és a július 14–15-i varsói érte-
kezletről orosz nyelvű jegyzőköny (is) készült, Kádár János ottani beszédeit
ezek alapján adom közre. 

A csehszlovákiai válsággal kapcsolatos magyar álláspont alakulásában
alapvetően három szakaszt különböztethetünk meg: 
� 1968 első néhány hónapjában úgy ítélték meg, hogy az országban vannak

ugyan negatív jelenségek, a fejlődés azonban lényegében a korábbi hibák ki-
javítása felé halad, ellenforradalmi veszélyről csak potenciális értelemben le-
het beszélni.
� Május elejétől az ellenforradalmi veszély és a helyzet folyamatos súlyos-

bodásának elismerése mellett Kádár a hangsúlyt arra helyezte, hogy mind-
ezek ellenére az ellenforradalom még nem kerekedett felül Cseh szlo -
vákiában. Vagyis a válságra mindenképpen politikai megoldást kell találni.
� Június végén, moszkvai tárgyalásai során Kádár végül elvben – mint le-

hetséges végső megoldást – elfogadta a közös invázió tervét, és vállalta az ab-
ban való részvételt,5 azonban ezután is megtett mindent tőle telhetőt a fegy-
veres megoldás elkerüléséért.
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tilaterális értekezleteinek minden jelen-

leg hozzáférhető jegyzőkönyvét mini-

mális rövidítésekkel közli orosz és né-

met nyelven Karner et al. (2008b). 

4 Az 1968-as csehszlovákiai válság törté-

netéről általában lásd Skilling (1976);

Dawisha (1984); Navrátil et al. (1998);

Williams (1997); Karner et al. (2008a). 

5 A magyar hadsereg csehszlovákiai inter-

vencióban vállalt szerepéről lásd Pataky

(1996). 
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Mivel Kádárnak a csehszlovákiai válsággal kapcsolatos szerepét a közel-
múltban részletesen elemeztem,6 a következőkben csupán az említett három
találkozón elmondott beszédeiben megjelenő legfontosabb gondolatokra hí-
vom fel a figyelmet. 

DREZDA

A március 23-án megtartott drezdai találkozón általános vélekedés volt,
hogy a csehszlovákiai fejlemények súlyos aggodalomra adnak okot. Brezs -
nyev ugyan visszafogottan beszélt az ellenforradalmi veszélyről, Gomułka
azonban durva kirohanást intézett az új vezetés ellen, azt állítva, hogy
Prágában „a reakció és az ellenforradalom jól érzi magát”.7

A Gomułka után felszólaló Kádár igyekezett a kétfrontos harc otthon jól
bevált taktikáját alkalmazni: támogatásáról biztosította a csehszlovák veze-
tést, ugyanakkor saját tapasztalatai alapján igyekezett figyelmeztetni őket a
helyzetből adódó lehetséges veszélyekre is. Hangsúlyozta, hogy a magyar
vezetés szolidáris a CSKP-val, és hogy ami ott történik, az Csehszlovákia
belügye, amibe nem lehet beavatkozni. Ugyanakkor figyelmeztetett arra: a ve-
zetés nem egységes, egység és világos politikai platform nélkül viszont a ki-
bontakozás nem lehet sikeres. Harcolni kell a szocializmus építése során
1968 januárja előtt elkövetett hibák kijavításáért – figyelmeztetett –, ugyanak-
kor határozottan fel kell lépni a szocialistaellenes jelenségek, tendenciák ellen. 

Az 1956-os magyarországi válságot sem tudatos ellenforradalmárok ké-
szítették elő – mondta a prágai vezetők okulására –, hanem zavaros gondol-
kodású emberek, akik a XX. kongresszus irányelvei érvényesítésének jelsza-
vával léptek fel, de „valamilyen értelmetlen hullám” ragadta őket magával, s
bár szándékaik nem voltak ellenségesek, hatalmas károkat okoztak. Végül,
hogy teljesen világos legyen, milyen
sorstól szeretné megóvni Dubčeket és
társait, hozzátette: Nagy Imre sem
volt tudatos ellenforradalmár, aki a
szocialista rendszer megdöntését ter-
vezte volna, valójában csak az esemé-
nyek hatására, október 25-26. táján
csatlakozott az osztályellenséghez.
Kádár végül nyíltan a csehszlovák ve-
zetők szemébe mondta: „ezek az ese-
mények önök közül bárkit Nagy Im -
révé tehetnek”.8
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6 Lásd Békés (2008). 

7 Karner et al. (2008b) 449. Kádár János

szóbeli beszámolója szerint ez a mondat

így hangzott: „Prágában az ellenforra-

dalom szabadon jár.” Jegyzőkönyv az

MSZMP Politikai Bizottságának 1968.

április 2-i üléséről. MOL M-KS 288. f.

5. cs. 452. ő. e. 

8 Az 1968. március 23-i drezdai értekezlet

jegyzőkönyve. Stiftung Archive der Par -

teien und Massenorganisationen im
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Figyelemre méltó Kádár fejtegeté-
se a magyarországi szlovákokról, illet-
ve a szlovákiai magyarokról annak
kapcsán, hogy Csehszlovákiában bí-

rálták a magyarországi kisebbségi politikát. Az a kijelentése, miszerint „a
magyarok harminc százaléka él külföldön, a szomszédos országokban”, tu-
domásom szerint a Trianon-szind róma első hivatalos felvetése volt multila-
terális fórumon. Kádár ehhez kapcsolódó „pártszerű” konklúziója ugyan
konkrétan az volt, hogy a szocialista országok veszélyes útra lépnének, ha
egymás országaiban élő nemzeti kisebbségeik sorsával kezdenének foglal-
kozni, ám a valószínűleg szándékos kétértelműséggel előadott gondolatme-
net egy másik mondata már más irányba mutatott: „Ha egy magyart kér-
deznek: mi ez tulajdonképpen? – akkor azt mondhatom: ez nem csehszlovák
belügy, hiszen minket is érint.” Az ötök májusi moszkvai találkozóján pedig
már egészen világosan meg is fogalmazta a dolgok várható kimenetelét:
„Ennél tovább a nyilvánosság előtt egyelőre nem mentünk, de magunkhoz
kérettük a csehszlovák nagykövetet annak kapcsán, hogy ők a nemzetiségi
kérdésben az isten tudja, milyen kijelentésekkel álltak elő. Azt állították pél-
dául, hogy Ma gyar or szá gon a szlovákok asszimilációjára irányuló politika fo-
lyik. Ennek kapcsán figyelmeztettük őket, ha ez így megy tovább, akkor, ké-
rem, mi is gondot fogunk fordítani a csehszlovákiai magyar lakosság sorsára.” 

MOSZKVA

Mivel a drezdai találkozó után a helyzet nem javult, sőt a csehszlovákiai de-
mokratizálási folyamat felgyorsulásával nyilvánvalóan és rohamos ütemben
romlott, hamarosan újabb válságmenedzselő értekezletre került sor, ezúttal
azonban a csehszlovák vezetők nélkül. Az ötök 1968. május 8-i moszkvai ta-
nácskozásán a csehszlovákiai állapotokat már egyértelműen ellenforradal-
minak minősítették a szovjet, lengyel, keletnémet és bolgár párt képviselői,
a dubčeki vezetés rendteremtő képességével kapcsolatban pedig komoly
kritikát fogalmaztak meg, így egyre határozottabban körvonalazódott az a
koncepció, hogy a helyzet – még mindig – politikai eszközökkel történő ren-
dezését az „egészséges erők” által végrehajtott belső hatalomátvétel útján
kell elérni.

Kádár János itt is igyekezett a Drezdában már bevált „dialektikus” meg-
közelítést alkalmazni, összességében mégis elmondhatjuk, hogy az 1968 so-
rán tartott multilaterális tanácskozások közül ezen az értekezleten fogal-
mazta meg a leghatározottabban és legélesebben a többiekétől markánsan
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Bun des archiv, Zentrales Parteiarchive

(SAPMO BArch. ZPA), Berlin, IV
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eltérő véleményét. Csehszlovákiában valóban anarchia van, s az antiszocia-
lista erők ezt kihasználják – mondta –, a vezetés gyenge és nem egységes,
nem tartja kezében a pártot, az államot és a társadalmat, de el kell ismerni,
hogy Dubčekék kétfrontos harcot folytatnak, s az adott helyzetben ez az
egyetlen lehetséges helyes magatartás. Majd világosan kifejtette az ekkor ér-
vényben lévő hivatalos magyar álláspontot: a helyzet ugyan veszélyes, de az
ellenforradalom még nem kerekedett felül Csehszlovákiában. Kádár a töb-
biekkel szemben határozottan úgy foglalt állást, hogy a CSKP vezetése – ha
megfelelő támogatást kap a testvérpártoktól – úrrá tud lenni a helyzeten. 

Megkockáztatható: Kádár ezen a tanácskozáson fogalmazta meg élete leg-
élesebb kritikáját a blokk országaival szemben, amit a többiek nyugodtan ki-
oktatásnak is vehettek. Nem tudni, hova jutunk – jelentette ki ugyanis –, ha a
felmerülő problémák értékelésében pusztán olyasféle leegyszerűsített sémá-
kat használunk, mint például hogy „Mao – nem normális, Castro – kispolgár,
Ceauşescu – az isten tudja, hogy egyáltalán micsoda, a csehek – megbolon-
dultak”. Ehelyett azt javasolta, hogy: „[...] azokból az általános törvénysze-
rűségekből kell kiindulni, amelyek mindezen jelenségeket kiváltják.”9

VARSÓ

1968. július elejére az ötök számára már nyilvánvaló volt: a dubčeki vezetés
nem tud – és ami még rosszabb, nem is nagyon akar – fellépni az egyre ra-
dikálisabb demokratizálódási folyamat megfékezése, még kevésbé visszafor-
dítása érdekében. Ezért a szovjet vezetés úgy döntött, július 14–15-én
Varsóban újabb többoldalú értekezle-
tet tartanak, ahol megpróbálják meg-
értetni a csehszlovák vezetőkkel, hogy
elfogyott a türelem, a politikai megol-
dás keretei lényegében kimerültek:
vagy sürgősen helyreállítják a rendet
önerőből, vagy a VSZ államai, inter-
nacionalista kötelességüket teljesít-
ve, ha kell, erőszakkal mentik meg a
kommunista rendszert Cseh szlová -
kiában. A CSKP vezetése azonban,
nem érzékelve a helyzet súlyosságát,
nem volt hajlandó ismét egy a drezdai-
hoz hasonló ítélőszék elé állni, így
nem vett részt a találkozón.10
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9 Az Erdélyi Károly által összeállított be-

számolóban ez a kritikus mondat így sze-

repel: „Ha az ember ugye veszi, hogy

Mao-ce tung és társai nem normális em-

berek, Castro kispolgár, Ceauşescu nacio-

nalista, a csehszlovákok pedig megbolon-

dultak, ezzel nem tudjuk a dolgot eli n -

tézni.” Jelentés a Politikai Bizottságnak

öt szocialista ország testvérpártja első tit-

kárainak 1968. május 8-i moszkvai talál-

kozójáról. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 455.

ő. e., idézi Huszár (1998) 86.

10 Kádár fontos szerepet játszott a találkozó

előkészítésében, erről lásd Békés (2008). 
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Varsóban Brezsnyev kérésére Kádár először részletesen beszámolt a
Dubčekkel és Oldřich Černíkkel folytatott július 13-i komáromi tárgyalásai-
ról, majd – az MSZMP PB július 12-i ülése határozatának megfelelően – to-
vábbra is a politikai megoldást szorgalmazva azt hangsúlyozta, hogy a hely-
zet ugyan veszélyes, de az ellenforradalom még (mindig) nem kerekedett
felül Csehszlovákiában.

A korábbi multilaterális találkozókon Kádár különvéleményére a többi-
ek érdemben nem reagáltak, a kiélezett helyzetben azonban felszínre törtek
az addig lefojtott indulatok. Walter Ulbricht és Todor Zsivkov – talán Ká-
dár korábbi, moszkvai kioktatásáért is revansot véve – nyíltan vitába szállt
vele, és álláspontját határozottan visszautasították. Mi több, attól sem riad-
tak vissza, hogy nem is olyan burkoltan megfenyegessék a magyar pártveze-
tőt, jelezve: a szovjet blokk következő országa, amelynek belső problémáit
majd hamarosan a testvérpártok hasonló értekezletén kell megvitatni és
megoldani, Magyarország lesz.11

Ezt a fenyegetést az éppen csak beindult, a sztálini gazdasági modellhez
képest addig legradikálisabb gazdasági reform idején nem lehetett félvállról
venni. Ráadásul ilyen testvéri beavatkozásra volt már precedens, nem is
olyan nagyon régen, és akkor is éppen Magyarország esetében. Az 1957. ja-
nuár 1–4. között Budapesten tartott csonka VSZ-csúcstalálkozón első ízben
avatkoztak be kollektívan egy szocialista ország belügyeibe: a szovjet, cseh-
szlovák, bolgár és román vezetők a belső fejlődés kérdéseiben súlyos enged-
ményekre kényszerítették a magyar vezetést, így például megvétózták azt a
tervet, hogy egy erősen korlátozott jellegű, leginkább a csehszlovákiaihoz ha-
sonló ál-többpártrendszert vezessenek be. Ugyanez a kollektív fórum mond-
ta ki, hogy meg kell indítani a Nagy Imre-csoport elleni büntetőeljárást.12

Kádár kezdettől tudta, hogy ha Csehszlovákiában végül kollektív fegyve-
res beavatkozásra kerül sor, abból Magyarország nem maradhat ki, ezért úgy
döntött, hogy a két héttel korábban Moszkvában tett „bizalmas” hűségnyi-
latkozatot a kedélyek lecsillapítása érdekében ebben a körben megismétli.
Váratlanul másodszor is szót kért, és elmondta: „[…] szükségesnek tartjuk
kijelenteni, hogy egyetértünk a szovjet elvtársak elemzésével, következteté-

seivel és javaslataival, készek vagyunk
részt venni ezek megvalósításában,
ugyanúgy, ahogy eddig is részt vet-
tünk minden közös akcióban.” 

Kádár ezzel az ötök előtt formáli-
san is elkötelezte magát a végső meg-
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11 Navrátil et al. (1998) 218., 220–221.

Kádár beszédének teljes szövegét közli

Karner (2008b) 647–657. 

12 Erről bővebben Békés–Byrne–Rainer

(2002) 485–495.
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oldás elvi elfogadása mellett, ez azonban nem akadályozta meg, hogy a hát-
térben – ezek után már csak bilaterális alapon, azaz magyar–csehszlovák és
magyar–szovjet relációban – lankadatlanul tovább dolgozzon a politikai
megoldás lehetőségének megteremtéséért. A kudarc nem rajta múlott.

DOKUMENTUMOK
1.
KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA A VARSÓI SZERZŐDÉS 
HAT TAGÁLLAMÁNAK DREZDAI TALÁLKOZÓJÁN
1968. március 23.

KÁDÁR J.: Köszöntjük a testvérpártok képviselőit, és köszönetet mondunk
Ulbricht elvtársnak azért, hogy a német elvtársak vállalták a házigazda sze-
repét. Örülünk annak, hogy véleménycsere céljából összejöttünk itt.

Néhány pillanatra szeretnék visszatérni a gazdasági és politikai együtt-
működés problémájához. Előzetes megbeszéléseink során megegyeztünk ab-
ban, hogy itt a gazdasági együttműködésről fogunk beszélni. Azt gondoljuk,
hogy ezt feltétlenül ki kell szélesítenünk, és hogy pártjaink és országaink po-
litikai és gazdasági együttműködéséről kell beszélnünk. Ha ezeket a kérdé-
seket itt nem tárgyaljuk is széles körűen, a már többször összehangolt állás-
pontok alapján megegyezhetnénk arról, hogy mind a Varsói Szerződés,
mind a KGST kérdéseiben, valamint a kétoldalú gazdasági és politikai
együttműködés kérdéseit illetően a jövőben egy vagy két tanácskozást kell
tartani – annyit, amennyi szükséges lesz. Valószínűleg helyes lenne, ha meg-
egyeznénk abban, hogy a közeljövőben találkozzanak országaink állami terv-
bizottságainak elnökei és országaink védelmi miniszterei. Miután ők a dol-
gokat megfelelően előkészítették, ebben az összetételben – tehát az első tit-
károk és a miniszterelnökök részvételével – ismét össze kellene jönnünk,
hogy megegyezzünk a közös álláspontok ügyében, és meghatározzunk bizo-
nyos lépéseket. Ezután ezt a problémát a Varsói Szerződés és a KGST álla-
mainak plenáris ülésein megfelelő formában tárgyaljuk, és a megegyezésnek
megfelelően a most jelen nem lévő román elvtársak egyet nem értése esetén
is megvalósítjuk. Mai tanácskozásunk külső megítélése szempontjából szük-
ségesnek látjuk egy kommüniké elfogadását. A szöveg megfogalmazásakor
mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy olyan információkat osztottunk
meg itt egymással, amelyek minden oldalt érintenek, valamint megegyez-
tünk abban, hogy mind ebben a körben, mind a KGST és a Varsói Szerző-
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dés keretében a gazdasági és politikai együttműködés fejlesztésében vagyunk
érdekeltek.

Csatlakozom azokhoz az elvtársakhoz, akik itt már elmondták, hogy –
amennyiben nem akarjuk furcsa helyzetben találni magunkat – a kommüni-
kében valamilyen formában szerepeltetnünk kell, hogy információkat és vé-
leményt cseréltünk a CSSZK helyzetével kapcsolatban, amely az egész vilá-
got érdekli. Ez célszerű lépés lenne, amennyiben a cseh elvtársak számára
elfogadható, hiszen senki nem hinné el nekünk, hogy találkoztunk, de ezek-
ről a kérdésekről nem beszéltünk. Ezt szerettem volna hozzászólásom elé
bocsátani.

Továbbá szeretném megjegyezni, hogy a Magyar Munkáspárt [sic!] Köz-
ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és dolgozó népünk
normális, tervszerű feladatait végzi, azokkal foglalkozik. Hozzá kell tennem
azonban, hogy – kezdve pártunk Politikai Bizottságával és Központi Bizott-
ságával – széles közvéleményünket két-három hónapja nagyon intenzíven
foglalkoztatja a csehszlovákiai helyzet. Ez érthető is. Nálunk az embereket
nagyon foglalkoztatja az ott kialakult helyzet, és az a kérdés is, hogy mi lesz
belőle.

Most áttérnék arra a témára, amelyről itt legfőképp szó van. Mindenek-
előtt szeretnék pártunk valamennyi itt jelen lévő elvtársa nevében köszöne-
tet mondani a tájékoztatásért, amelyet Dubček elvtárs adott, valamint a gon-
dolatokért, amelyeket itt előadott, és amelyekkel a csehszlovák elvtársak fog-
lalkoztak. Azt is szükségesnek tartom aláhúzni, hogy Brezsnyev és Gomułka
elvtárshoz hasonlóan mi is azt a nézetet képviseljük, hogy az események a
csehszlovák párt belső életét érintik, és hogy a döntések meghozatalának jo-
ga a cseh elvtársakat illeti. Természetesen nincs szándékunkban beleavat-
kozni, és erre nem is vagyunk képesek. De szeretném hozzáfűzni, hogy szo-
lidárisak vagyunk a csehszlovák testvérpárttal, a csehszlovák dolgozó néppel,
és hisszük és kívánjuk, hogy a napirenden lévő nagy és bonyolult problémá-
kat eredményesen sikerül megoldani, éspedig oly módon, hogy a csehszlo-
vák testvérpárt és a Szocialista Csehszlovák Köztársaság [sic!] ebből a harc-
ból, ebből a helyzetből megedződve kerül ki.

(…)13 és a ma uralkodó helyzetet teljes joggal lehet kritikus szituációként
jellemezni. Ez egy olyan kérdés, amelyről nekünk, az öt szomszédos ország-
nak világos képünk kell hogy legyen. Másfelől csehszlovák elvtársainknak
meg kell érteniük és el kell fogadniuk, hogy pártjaink és országaink a leg-

messzebbmenőkig érdekeltek abban,
hogyan alakul és fejlődik tovább a
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13 Kihagyás az eredeti gépiratban.
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csehszlovák helyzet. Abban is érdekeltek vagyunk, hogy a napirenden lévő
nyitott kérdések a szocializmus javára dőljenek el. Teljesen érthető és vilá-
gos, hogy ez így van, és az is világos, miért van így. Mindenekelőtt a követ-
kező miatt: bármely szocialista országban lejátszódó jelentős események
közvetlen hatással vannak a többi szocialista ország belső helyzetére. Ebben
az esetben ez ismételten beigazolódik.

A másik dolog, amiről mindig szólunk az ünnepi beszédekben, és ami va-
lójában nem üres frázis, hanem valóság, hogy mind sikereink, mind gondja-
ink közösek. Nem szükséges hosszasan magyarázni, miért van ez így, hiszen
a párttagok, a szocialista országok közvéleménye pártjainknak szegezik a
kérdéseiket, függetlenül attól is, mi történik más szocialista országokban, és
választ várnak tőlünk a kérdésekre. A csehszlovák elvtársaknak ezt meg kell
érteniük. Ha mi itt néha szenvedélyesen, de egyazon érzésekkel és egyazon
szándékoktól vezérelve valamilyen kérdést felvetünk, akkor kérjük szó sze-
rint érteni, hogy itt kommunisták jöttek össze, elvtársak, harcostársak és szö-
vetségesek. Ilyen minőségben találkozunk itt egymással, és beszélünk közös
dolgainkról. Számunkra hallatlanul fontos, hogy egy ilyen helyzetben min-
den kérdésről megfelelő információkat, magyarázatokat kapjunk. Ezek nem
valamilyen nem létező jogon alapuló követelések, hanem a helyzetből adód-
nak. Szükséges, hogy megértsük, milyen a valóságos helyzet Cseh szlo vá -
kiában, azért is, hogy elképzelésünk legyen a csehszlovák pártvezetés meg-
fontolásairól. Feltétlenül szükség van erre, mert azt mondjuk, szolidárisak
vagyunk velük. És ez valóban így van. Őszintén meg vagyunk győződve róla,
és azt mondjuk, össze kell fognunk, együtt kell működnünk, és kölcsönösen
támogatnunk kell egymást. Természetesen nagyon pontos információkra
van szükségünk, hogy tudjuk, miben szükséges és kell segítenünk egymást,
mert különben pártjaink nehezen tudják meghozni a megfelelő döntéseket.
A magyarázatokra és információkra azért is szükségünk van, mert nekünk
magunknak is vannak bizonyos kötelezettségeink, tájékoztatnunk kell párt-
tagjainkat, országunk közvéleményét. Csak akkor fogunk tudni tájékoztat-
ni az ott uralkodó helyzetről, ha a csehszlovák elvtársaktól magyarázatokat
és információkat kapunk. Amennyiben nem kapunk információkat, akkor is
kénytelenek leszünk elvtársainkat valamilyen módon tájékoztatni, éspedig
akkor, elvtársak, saját következtetéseink alapján tesszük, és talán el kell tér-
nünk az Önökétől, a csehszlovák elképzelésektől.

Szeretnék néhány kérdéshez hozzászólni, például néhány általános kér-
déshez. Gomułka elvtárs már érintette itt azt a tényállást, és én is csatlako-
zom hozzá, hogy vannak bizonyos történelmi tapasztalatok, példának oká-
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ért egészen közvetlenek, amelyek mindenekelőtt Magyarországot és Len -
gyel országot érintik, ahol néhány éve már lejátszódtak hasonló események.
Az a véleményünk, hogy ez közös tapasztalat, amelyet mindnyájunknak fi-
gyelembe kell venni. Természetesen mindig hozzáfűzzük, még ha a legszű-
kebb körben is, a Politikai Bizottságban beszélünk erről, hogy persze nagy
különbségek vannak. Egyidejűleg azonban nem tagadható, hogy nagyon sok
hasonló momentum van. Nyíltan meg kell mondanom, elvtársak, hogy meg
kell értenünk: a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban és a csehszlovák
testvérpártban a helyzet jelenleg nagyon komplikált. Azt is tudjuk, hogy nem
csak az történik és megy végbe, amit a Központi Bizottság vagy Dubček elv-
társ az elvtársaival elhatároz, hiszen más erők is döntéseket hoznak, és a mi
szempontunkból nagyon fontos, hogy a helyzet megítélésének kialakítása-
kor az egyiket a másiktól meg tudjuk különböztetni.

Itt használták már az „ellenforradalom Csehszlovákiában” kifejezést. Mi
is beszéltünk erről. Nem tudok hivatalos véleményt nyilvánítani pártunk Po-
litikai Bizottsága és Központi Bizottsága nevében, mivel még nem született
határozat a CSSZK-ban kialakult helyzetről; vannak viszont erre vonatkozó
információink, és nemegyszer folytattunk véleménycseréket, úgyhogy mind-
az, amiről itt beszélünk, Központi és Politikai Bizottságunk véleményét tük-
rözi.14 Azt hiszem, a csehszlovák elvtársak tudják a legjobban, hogy mi is tör-

ténik ma Csehszlovákiában. De a fo-
lyamat, amit megfigyelhetünk, az,
amit látunk és hallunk, és az, amit ma
még nem látunk – engedjék meg, hogy
meg magyarázzam –, nos, ez a folya-
mat rendkívül hasonló a magyar ellen-
forradalom előjátékához, abban az
időben, amikor még nem volt ellen-
forradalom. Más szóval: ahhoz a folya-
mathoz hasonló, ami Ma gyar or szá gon
1956. február és október vége között
végbement. És arra kérjük Önöket,
hogy ezt fontolják meg.

Szeretnék még külön valamit mon-
dani azokról az emberekről, akiket itt
név szerint megemlítettünk, akik részt
vesznek ezekben az eseményekben.
Šmrkovský, Šik, Goldstücker15 és má-
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14 Az MSZMP Központi Bizottsága 1968.

február 8–10-én és március 21-én tar-

tott ülést: az előbbin az időszerű nem-

zetközi kérdések között tárgyalták a

csehszlovákiai helyzetet, az utóbbin

ilyen napirend nem szerepelt, így a téma

csak érintőlegesen került szóba. A Poli-

tikai Bizottság január óta többször is

foglalkozott a kérdéssel, legutóbb már-

cius 19-én, amikor – noha a téma nem

szerepelt a napirenden – a drezdai talál-

kozó előkészítésével kapcsolatban ala-

kult ki vita a testületben. Erről bőveb-

ben lásd Békés (2008) 104–105. 

15 A csehszlovák vezetés reformista tagjai.

Josef Šmrkovský 1966-tól a KB, 1968

áprilisától az Elnökség tagja, 1968–69-
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sok kerültek itt említésre különféle módon. Dubček elvtárs adott egyféle ér-
tékelést róluk, a mi oldalunk egy másfélét. Úgy tűnik számomra, nem a mi
dolgunk, hogy itt olyan emberek, mint Šmrkovský és mások úgymond ká-
derpolitikai megítélésével foglalkozzunk. Szeretném a csehszlovák elvtársa-
kat a magyar ellenforradalommal kapcsolatos egyik fontos tapasztalatunkra
emlékeztetni. Nálunk, Ma gyar országon, elvtársak, 1956. október 23-ig sem-
milyen ellenforradalmi elemek nem léptek fel nyíltan. Akik felléptek, egészen
más emberek voltak. Azok párttagok és politikusok, pártfunkcionáriusok és
a legkülönfélébb területeken dolgozó emberek voltak. És a fő jelszó – már
bocsánatot kérek – ugyanaz volt, amelyet Önöknél mindenki hangoztat.
A fő jelszó nálunk ez volt: Előre az SZKP XX. kongresszusa határozatainak
megvalósításáért! És ez így volt 1956. október 23-a estéjéig. Ezt figyelembe
kell venni.

Megkérdezhetik: de hát miféle emberek fellépéséről van szó? – Nyíltan
megmondhatom Önöknek, hogy ezek olyan emberek voltak, akik egyszerű-
en megzavarodtak, akiket valamilyen hullám, valamilyen értelmetlen hullám
magával ragadott, emberek, akik valamiféle rémeket láttak. Azt gondolom,
hogy ezek az emberek anélkül, hogy ellenséges szándékaik lennének, nagy
károkat okoznak. Ilyen emberek adott helyzetben nagyobb károkat okoz-
hatnak, mint a nyíltan és kifejezetten antikommunista elemek, mert az anti-
kommunista elemek ilyen helyzetekben nem tudnak nyíltan fellépni. Kérem,
hogy fontolják meg és vegyék komolyan ezt. Az ilyen emberek ugyanis, akik-
ről szubjektíven azt hiszem, hogy nem
ellenségei a szocializmusnak, talán
tényleg azt gondolják, hogy a szocia-
lizmust képviselik, azonban pontosan
az ellenkezőjét teszik. Ezt még egy-
szer szeretném aláhúzni, és kérem
Önöket, hogy alaposan vizsgálják meg
a dolgot.

A magyar ellenforradalomban nagy
szerepet játszott Nagy Imre. Megvizs-
gáltuk ennek az embernek az egész
életét, és megismertük az életútját. Ez
az ember nem volt ügynök, nem volt
ellenforradalmár abban az értelemben,
hogy elhatározta volna a szocializmus
felszámolását Ma gyar orszá gon.16 1922
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ben a Nemzetgyűlés elnöke. 1970-ben

kizárták a pártból. Ota Šik, a csehszlo-

vák gazdasági reform atyja, a 1962–69

között a Csehszlovák Tudományos Aka-

démia Közgazdaság-tudományi Intéze-

tének igazgatója, a CSKP KB tagja,

1968. április és szeptember között mi-

niszterelnök-helyettes. 1969 májusában

kizárták a pártól. Eduard Goldstücker

irodalomtörténész, 1968 januárjától az

írószövetség elnöke, Csehszlovákia meg-

szállása után Angliába emigrált. 

16 Kádárnak ez az eszmefuttatása különös

figyelmet érdemel, mivel a Nagy Imre-

perben hozott ítélet indoklása ennek
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óta volt a párt tagja. Élt a Szovjetunió-
ban, és rövid ideig a szovjet hadsereg-
ben szolgált. Viszont sajátos volt a
gondolkodásmódja. Elvtelen volt, és
így olyan csoportok vezetőjévé vált,
amelyek az osztályellenség követelése-
it akarták megvalósítani. Ellenséggé ő
csak 1956. október 25-én vagy 26-án

vált, amikor a harc logikája már a másik, az ellenséges táborba hajtotta,
ahonnan már nem látott visszautat.

Ezt nem azért mondom, hogy valakit is a csehszlovák elvtársak közül
Nagy Imréhez hasonlítsak. De ezek az események Önök közül bárkit Nagy
Imrévé tehetnek. Ezt akkoriban még mi sem tudtuk felmérni. De minden-
kit, aki akkoriban ellenségként lelepleződött, el kellett távolítani. Eredeti
szándékaiktól függetlenül a szocializmus ellenségeivé váltak.

Szeretnék még egy további kérdéssel foglalkozni. Most a párt vezető sze-
repéről beszélünk az adott szituációban. Dubček elvtárssal már közvetlen ta-
lálkozónk17 során értekeztünk erről a problémáról. Ennek a kérdésnek is
megvan a maga mechanizmusa. A párt nem tud vezetni, ha nem a Közpon-
ti Bizottság vezet. Ha nincs egységes, erős Központi Bizottság, akkor a ve-
zetés nem lehetséges. Márpedig egy lenini pártnak van egy ilyen vezetése.
Ha nincs ez a vezetés, akkor egész sor nagyon komoly hiba lép fel, és a pár-
tot szét lehet verni. Akkor a gyakorlatban pártok százai jönnek létre, de
nincs egy egységes párt.

Ezenkívül a CSSZK-ban kollektív vezetésről beszélnek. Ez rendkívül
fontos és helyes is. De azt is figyelembe kell venni, hogy a Központi Bizott-
ság tagjai nem ülésezhetnek örökké. Hiszen emberek százairól van szó. Ne-
hezen lehet a harcot úgy elképzelni, hogy nincs Politikai Bizottság vagy El-
nökség,18 amely a pártmunkát vezeti és irányítja, amely az ügyeket valahogy
a kezében tartja.

Hogy ne értsenek félre engem, el szeretném mondani, hogy nem támad-
ni akarom Önöket, nem akarjuk Önökre kényszeríteni véleményünket és ta-
pasztalatainkat. De kell lennie egy platformnak. Az adott szituációban szük-
ség van egy egységes Központi Bizottságra és egy egységes Elnökségre. Kü-
lönben a párt a CSSZK-ban kialakult helyzetben nem tud vezetni.

Szeretnék még valamit szóba hozni, habár lehetséges, hogy ez nem érvé-
nyes és nem is alkalmazható az Önök helyzetére. Mi a harcunkat kétfrontos
harcnak neveztük. Nem engedjük el a fülünk mellett, amikor Dubček elv-
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éppen az ellenkezőjét állította. Lásd

Dorn bach–Kende–Rainer–Somlai

(2008) 225.

17 Kádár és Dubček 1968. február 4-i rév-

komáromi találkozójáról van szó. 

18 A CSKP Politikai Bizottságát ebben az

időben Elnökségnek nevezték. 
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társ arról beszél, hogy itt merevségről van szó, és olyan elvtársak ellen kell
harcolni, akik visszavonulnak, és nincsenek abban a helyzetben, hogy vezes-
senek, akiknek rossz szokásaik vannak stb. Nem, nekünk a másik oldal ellen
is harcolnunk kell. Ezért neveztük a harcunkat mindig kétfrontos harcnak.
Csak példaként akarom említeni, hogy mit értünk mi ezen, hogy a jelenlegi
helyzetükben Önök is megfontolják a dolgot.

Még valamit szeretnék mondani. Elvtársakként rendkívül fontos szá-
munkra, hogy felvessük ezeket a kérdéseket, hogy aztán Önök ezeket otthon
tisztázni tudják. Ilyen kérdés például a következő: érvényes-e még a demok-
ratikus centralizmus, amely pártunk felépítésének alapelve?

Létezik egy bizonyos kampány. Önök, elvtársak – és ezt mi nagyra érté-
keljük –, feladatuknak tekintik, hogy a januári plénumon elmondott dolgokat
megismertessék a párt tagságával és a pártonkívüliekkel is. Tudjuk, hogy ez
folyamatban is van. A televízióban megjelennek emberek, akik a januári plé-
numon elhangzott legkülönfélébb dolgokat magyarázzák. De ahogyan ezek
az emberek fellépnek, azt mi nem tartjuk helyesnek. Ezt nem lehet módszer-
ként elfogadni. Azt mondták, hogy egy rossz módszertől akarnak megszaba-
dulni; ezzel szemben ők maguk egy még rosszabb módszert alkalmaztak.

Elnézést kérek, hogy itt ezt mondom. De mégiscsak kell lennie egy plat-
formnak. Tehát ha kell, az Elnökség vitatkozzon róla három nap és három
éjjel, a Központi Bizottság meg még hosszabban, ha az lenne szükséges. De
ha valamilyen dologban megegyeztek, és ha a Központi Bizottság határoza-
tot hozott, akkor ez az a vonal, amelyet mindenkinek követnie kell. Akkor
aztán már nem lehet ezeket a kérdéseket különféle módokon tárgyalni. Ami-
kor Prágában voltunk,19 a vita során én szándékosan erről beszéltem. Az
Önök januári plénumát mi egy marxista–leninista alapokon nyugvó plé-
numnak tartjuk, amely a XIII. pártkongresszus20 határozatainak és céljainak
szolgálatában állt. Volt egy bizonyos passzus, amely Novotný elvtársra vo-
natkozott. Én ezt helyesnek tartom. De elmondtam Dubček elvtársnak: civi-
lizált módon kell megválni az olyan emberektől, akik már nem tudják ellátni
funkcióikat. – Nem mondom, hogy
ezek a szavak Novotnýra vonatkoznak,
aki hosszú éveken át jól dolgozott, ha-
nem itt a párt egészéről van szó.

Van egy platform, van egy közös
határozat. Elnézést kérek, ha ezt most
így mondom. Normális körülmények
között nem szükséges tudni, hogy az

203

19 Az 1948. februári csehszlovákiai kom-

munista hatalomátvétel huszadik évfor-

dulóján, 1968. január végén tartott prá-

gai ünnepségeken Kádár János vezette a

magyar delegációt. 

20 A CSKP 1966-ban megtartott XIII. kong-

resszusáról van szó. 
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egyes elvtársak miként lépnek fel, vitatkoznak és veszekednek egymással. De
ha a Központi Bizottságban elkezdenénk nem a tagokhoz, hanem kifelé be-
szélni, akkor már egyáltalán nem tudnánk egymással megfelelően tárgyalni,
akkor egy rossz vezetési módszert egy még rosszabbal váltanánk fel. A KB-
ülés mégiscsak arra való, hogy véleményt cserélhessünk, hogy egymással vi-
tatkozhassunk.

Még nagyon jól emlékszem arra, hogy a Központi Bizottság egykor egy-
séges véleményt képviselt. Nos, kérdem én: hova lett később ez az egység?

Azóta azt látom, hogy ahol csak fellépnek a KB-tagok, a legkülönfélébb
ellentétek vannak, a legellentétesebb dolgok. Különféleképpen hangzik, ha
Dubček elvtárs beszél vagy Lenárt elvtárs, Kolder21 megnyilatkozása – amelyet
ismerünk – ebbe a vonalba tartozik, de teljesen máshogy lép fel Šmrkovský
vagy Šik. Egy leninista pártban nem lehetséges, hogy mindenki teljesen sza-
badon azt csinál, amit akar. Akkor megszegik a párthatározatokat. Egyetér-
tünk velük vagy sem, végre kell hajtanunk őket, és ugyanazon a vonalon,
ugyanazon a fronton. Kissé nyugtalanít minket, hogy ilyen dolgok előfor-
dulnak; ugyanis azt gondoljuk, ha ez a fajta fegyelem rendben lenne, akkor
lehetne arról beszélni, hogy a párt bármilyen folyamatot kézben tart.

Ugyanebben az összefüggésben szeretnék még valamit mondani a funk-
cióktól való megválásról. A szakszervezet elnöke és két titkára valamilyen
ülésen felajánlották lemondásukat. De hát ez elképzelhetetlen, hiszen a párt
bizalmából kerültek ezekre a posztokra. Most az illető gondolt valamit, és
lemond a funkciójáról. Így van ez számos más funkcionárius esetében is, és
itt van végül Novotný lemondásának ügye is.22 Azt magától értetődően
Önök tudják a legjobban, hogy szükség van-e rá [Novotnýra], hogy jó-e
vagy sem. De mondok én ezzel kapcsolatban valamit. Nálunk az utóbbi
időkben van egy belső határozat, amely ben azt mondjuk, hogy – függetlenül
a KB nómenklatúrájától, ahol a funkciók fel vannak tüntetve – a KB-tagok

káderügyében csak a Központi Bizott-
ság határozhat. Csak a Központi Bi-
zottság hozhat ilyen ügyekben dön-
tést! Valóban tény, hogy Novotný
nem akárki. Teljesen mindegy, hogy
mi a véleményük róla, de ő a Politikai
Bizottság tagja, a Központi Bizottság
tagja és a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság elnöke. És ez a Központi
Bizottság területe. Nem beleavatko-
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21 Jozef Lenárt 1963–68 között a csehszlo-

vák kormány elnöke. Drahomír Kolder

1962-től 1968 augusztusáig a CSKP KB

Elnökségének tagja és a KB titkára. 

22 Antonín Novotnýt 1968 januárjában

Alexander Dubček váltotta fel a CSKP

élén, majd március 22-én, egy nappal a

drezdai értekezlet előtt az államelnöki

posztról is kénytelen volt lemondani. 
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zásként mondom, de ez a dolog a KB illetékességébe tartozik. A Központi
Bizottság ülésén kellene erről dönteni.

Mondják, az Elnökségnek van valamilyen közleménye. Olvastam otthon,
a CTK23 adta ki. E kérdés kapcsán két elem is felfedezhető benne, egyrészt
Novotný kérése, másrészt hogy Önök tárgyaltak a leváltásáról, úgyhogy az
egész dolog, amit a CTK közölt, nem világos. De szeretnék egy másik dol-
got itt hozzáfűzni: mi megtanultuk, hogy külső nyomás hatására senkit sem
váltunk le. 1956-ban, miközben másfél hónapon át lőttek ránk, ágyúkkal,
gépfegyverekkel, senkit nem váltottunk le! Delegációkkal jöttek hozzám, és
mentek másfelé is, követelték, hogy a kormány két tagját váltsuk le. Ezek az
emberek a mai napig a kormány tagjai. Nem is tudnám megmondani, hogy
az illető [végül is] alkalmassági okok
miatt nem tag már, de hogy világos
legyen: ahhoz, hogy ki legyen a kor-
mány tagja, szükségünk van a KB-ra, a
KB dönt erről, és nem az utca! Egye-
nesen megmondtuk: az elvtárs addig
marad itt, ameddig szükség van rá, és
nem lesz leváltva, mert önök ezt köve-
telik. – Mindezt tehát bizonyos ta-
pasztalatok alapján mondom. Miután
értesültek a dologról, többé nem kül-
dözgettek delegációkat olyan követe-
léssel, hogy ezt vagy azt váltsuk le.24

Szeretnék még valamit szóba hoz-
ni, és kérném, hogy Dubček elvtárs és
a többi elvtárs jól értse: a CSKP belső
ügyei. Mi a közös érdekünk? Mire kell
mindannyiunknak ügyelnünk? El sze-
retném mondani, hogy Központi Bi-
zottságunkban létezik egy íratlan tör-
vény: a CSSZK-ból [jövő információk
közül] csak azt tekintjük hivatalosnak,
amit a KB mond, amit a párt vezetője
mond, amit az Elnökség, az Elnökség
valamely tagja vagy a Központi Bi-
zottság titkárai mondanak. Semmi mást
nem tekintünk hivatalosnak. A köz-
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23 CTK – Csehszlovák Hírügynökség. 

24 Kádár a nagyobb hatás kedvéért alapo-

san kiszínezte ezt az ötvenhatos beszá-

molót. A két hétből másfél hónap lett,

és „kiderül”, hogy a kormány folyama-

tos ágyú- és géppuskatűzben végezte

munkáját. A forradalmi közvélemény

valójában nem csupán két ember, ha-

nem valamennyi sztálinista kormánytag

távozását követelte, arra viszont Kádár

jól emlékezett, hogy az 1968-ban fenn-

álló Fock-kormányban két olyan mi-

niszter volt, aki már az 1956. október

24-én megalakult Nagy Imre kormány-

ban is szerepelt: Csanádi György közle-

kedés- és postaügyi, valamint Nagy

Józsefné könnyűipari miniszter. A be-

számoló konklúziója, vagyis hogy az

1956-os „ellenforradalom” idején Ma -

gyar országon a párt és a kormány mind-

végig állhatatosan és sikeresen ellenállt

a tömegek nyomásának, őszintén szólva,

több mint meglepő, különösen ebben a

körben, ahol szinte mindenki tudta,

hogy ennek éppen az ellenkezője volt

igaz.
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ponti orgánum nyilatkozatait sem tekintjük hivatalosnak, és még kevésbé
mások állásfoglalásait.

De most a következő van. Három kérdést szeretnék itt érinteni, melye-
ket kedd délután a CSSZK budapesti nagykövetével hivatalosan megbeszél-
tem. A CSKP központi orgánuma hivatalosan bírált minket amiatt, hogy a
Novotný leváltásáról szóló hírt nem tettük közzé a magyar sajtóban. Közöl-
tem az Önök nagykövetével, hogy amit a CSSZK-ban követelnek, akinek a
leváltását ott követelik, az a CSSZK ügye, amelybe még közvetett módon
sem avatkozhatunk bele, és nem is publikálhatjuk. Nem fogjuk azokat kö-
vetni, akik beavatkoznak az Önök ügyeibe, napról napra recepteket kínál-
nak, és verik a tamtamot, tehát a jugoszlávokat sem fogjuk követni. Nézzék
meg a sajtójukat! Mi nem fogunk leváltásokról szóló híreket közölni. Ez egy
határozott álláspont kifejeződése.

Nos, a következő kérdés. Ha tetszik nekem, ha nem, ha nemzetközi kér-
dés vagy csak egy belső csehszlovák ügy, csehszlovák újságokban bizonyos
törvénytelenségekről olvastam, Rákosi valamiféle listájáról, amelyet [annak
idején] eljuttattak oda. Ez egy gyanús ügy. Közöltem az Önök nagyköveté-
vel, hogy sajnos valós tényállásról van szó. Ebből a szempontból bizonyos
módon érintve vagyok. Az eseményekhez az is hozzátartozik, hogy 1962 au-
gusztusában egy második hivatalos levelet is küldtünk a CSKP Központi Bi-
zottságához. Ezt biztosan tudom, mert magam írtam alá. Ennek része volt
egy hosszú névsor. Mindent megvizsgáltunk, ami a korábban megvádoltakat
illeti, és közöltük, hogy teljesen ártatlanok. Hogy ez most hova került, nem
tudjuk. Hogyha már Rákosi levele nyilvánosságra került, azt is meg kell
mondani, hogy volt egy második levelünk is.25 Ez hozzátartozik. Ezt kom-
munistaként meg kell mondani.

Nos, a harmadik dolog. Kérem Önöket, hogy ne beavatkozásként fogják
fel, ez csak egy megállapítás. A csehszlovák, de különösen a szlovák sajtóban
azt olvastam – hiteles társadalmi, állami szervekre hivatkozva –, hogy az
utóbbi időben nagyon keveset foglalkoztak a szlovákokkal, akik az ország ha-
tárain kívül laknak, illetve hogy Ma gyarországon a szlovákokat illetően saj-

nos asszimiláció megy végbe, hogy a
szlovákokat Magyarországon asszimi-
lálják. Azt mondtam a nagykövetnek:
Kérem, közölje valamilyen módon,
hogy a nagy lendület közepette is meg
kell fontolni, milyen kérdéseket vet-
nek fel a nyilvánosság előtt, a sajtó-
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25 Rákosi Mátyás 1949-ben, a Rajk-per

ide jén juttatta el a Klement Gott wald -

nak, a CSKP vezetőjének a vizsgálat so-

rán összegyűjtött csehszlovák vonatko-

zású ada tokat. Bővebben lásd Rainer

(1998) 118. 
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ban. A megállapítással én is egyetértek, de azt is mondhatom, hogy nem
ilyen módon kéne eljárni, hogy azt írják, a csehszlovák elvtársaknak kellene
a magyar [sic!] szlovákokkal foglalkozniuk, hogy mi meg kezdjünk a szlová-
kiai magyarokkal foglalkozni. Mégiscsak a magyarok harminc százaléka él
külföldön, a szomszédos országokban. Miféle szocialista viszonyban lennénk
egymással, ha ezt az utat követnénk! Nem véletlen tehát, ez a dolog logiká-
ja, hogy éppen hol vetik fel ezt a kérdést – éspedig hivatalosan is felvetik –,
és hogy a magyar elvtársaknak szemrehányásokat tesznek… Ha egy magyart
kérdeznek: mi ez tulajdonképpen? – akkor azt mondhatom: ez nem cseh-
szlovák belügy, hiszen minket is érint. Csak jelezni szeretném a határokat,
amelyeket nem szabad átlépni, és amelyek esetében nem szabad megenged-
ni, hogy átlépjék őket.

Engedjék meg, hogy még egy dolgot megemlítsek, ami az emberek meg-
ítélését illeti, és hogy még valamit az értelmiségről is mondjak. Elvtársak, ha
volt pártvezetés abban a helyzetben, hogy az értelmiség nem támogatta, ak-
kor ezt rólunk el lehet mondani. Elgondolkodtunk azon, miféle helyzet is
ez; hiszen az intelligencia nem az ellenségünk. Vannak közöttük rendes em-
berek. De a közvélemény terrorja oda vezette őket, hogy szégyelltek a kor-
mány oldalára állni. És aztán elgondolkodtunk azon, hogyan (…)26

Azt mondtuk: az értelmiséget nem lehet azáltal megnyerni, hogy szép
szavakat mondunk nekik. Másképpen kell ezt csinálni. Az értelmiséget ak-
kor tudjuk csak megnyerni, ha a munkásokat és a parasztokat [már] meg-
nyertük magunknak. Aztán jön [majd] az értelmiség is [magától].

Nem azt mondjuk, hogy a megoldásunk mindenkinek tetszeni fog. De
vannak olyan értelmiségiek, mint Veres Péter, akik leültek néhány évet,27 és
ma nagyon tisztességesen dolgoznak. Nem lehet úgy agitálni, hogy azt
mondjuk: ne legyetek rosszfiúk, gyer-
tek, és álljatok a mi politikánk oldalá-
ra! Így nem lehet az értelmiségieket
kezelni. Az értelmiség káderkérdése
nagyon nehéz ügy. A legfontosabb
do log azt megítélni, hogy valaki ve-
lünk van, vagy ellenünk van. Nem azt
fontos meg állapítani, hogy az illető
a munkásosztályból, a parasztságból
vagy az értelmiségből származik. A
fő kérdés így hangzik: velünk vagy,
vagy ellenünk? Hogy ebben a dolog-
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26 Kihagyás az eredeti gépiratban. 

27 Kádár itt rosszul emlékszik, összemos

dolgokat, vagy szándékosan ködösít.

1956 után valóban számos olyan írót

börtönöztek be a forradalom előtti és/

vagy alatti tevékenységéért, akinek ki-

szabadulása után a rendszer megbocsá-

totta eltévelyedését. Veres Péter azon-

ban nem került börtönbe, pályája ala-

kulását 1956-os szereplése nem befolyá-

solta. 
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ban mit kell tenni, azt elsősorban Önöknek, cseh elvtársaknak kell eldönte-
niük.

De higgyék el nekünk, hogy mindent, amit itt elmondtunk, valóban ko-
moly megfontolásból mondtunk. Meg vagyunk győződve arról, hogy a jövő
héten is, és később is, és mindig is fenn fog maradni a Szocialista Csehszlo-
vák Köztársaság [sic!]. Ki szeretnénk Önöknek jelenteni: ha egyszer valami-
kor olyan helyzet alakulna ki, amelyben Önöknek bármilyen módon segíte-
nünk kell, meg fogjuk tenni.

Azt hiszem, ezt a vitát még hosszú ideig fogjuk folytatni. Beszédemet a
következő gondolatokkal szeretném zárni. Kedves barátaim, [1956 után] mi
valamennyi testvérpártnak nagyon sok anyagot továbbítottunk, és kértük
őket: elvtársak, vegyétek az ellenforradalomra vonatkozó tapasztalatainkat
nagyon komolyan, mert ez a vérünkbe fog kerülni! Higgyék el nekünk,
1949-ben vagy 1950-ben soha nem gondoltuk volna, hogy 1956-ban Ma -
gyar or szágon ellenforradalomra fog sor kerülni. Mi a magunk részéről már
levontuk a történelmi tanulságokat e tényekből. Ezeket a tanulságokat na-
gyon-nagyon komolyan kell venni. Valóban a legjobb szándékok vezetnek
minket. Nagyon szívesen segítenénk Önöknek, természetesen csak olyan
formában, amelyet Önök jónak látnak. Más módon nem tudunk segíteni. –
Nagyon köszönöm!

Forrás: Stiftung Archive der Parteien und Massenorganisationen im
Bundesarchiv, Zentrales Parteiarchive (SAPMO BArch. ZPA), Berlin, IV
2/201/778.

Fordította Dömötörfi Tibor 

2.
KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA A VARSÓI SZERZŐDÉS 
ÖT TAGÁLLAMÁNAK MOSZKVAI TALÁLKOZÓJÁN
1968. május 8.

KÁDÁR J.: Az MSZMP KB Politikai Bizottsága szintén üdvözli a találkozó
megszervezésére irányuló kezdeményezést. És úgy tartjuk, hogy helyes lesz
a róla szóló kommüniké közzététele. Törvényes jogunk van bármilyen ösz-
szetételben találkozni és bármilyen kérdést megvitatni. A kommünikét nyil-
vánosságra kell hozni, másképp mindenféle kitalációk lesznek. 

Köszönjük Brezsnyev elvtársnak28 a tájékoztatást. Nagyon fontos a cseh-
szlovákiai helyzet megvitatása. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben még
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jó néhányszor össze kell ülnünk. Ez láthatóan nagyon hosszú történet lesz.
Általánosságban egyetértek azzal, amit itt Brezsnyev és Ulbricht elvtársak
mondtak. Nekünk is ez a véleményünk. Ugyanakkor szeretnék néhány olyan
kérdést érinteni, amelyek még nem kerültek szóba.

A legfontosabb, hogy helyesen értékeljük a helyzetet, mert csak ebben az
esetben tudunk helyes következtetéseket levonni és helyes intézkedéseket
előirányozni. Drezdai eszmecserénk izgatott, felfokozott és éles hangvételű
volt. Már ott szóba került, hogy Prágában az ellenforradalom szabadon jár
az utcán. Ez bizonyos mértékben természetesen így van. De elengedhetet-
len, hogy közös értékelésünkhöz megtaláljuk a helyes formulát. Mi a pár-
tunkban sokat gondolkodtunk a szocialista táboron belüli helyzetről, és az
utóbbi évek egyáltalán nem voltak könnyűek számunkra. 

Azt gondolom, a helyzet értékelésénél elengedhetetlen, hogy ne csak a
felszíni jelenségekből induljunk ki, melyek természetesen szintén nagyon
fontosak. Aligha tarthatjuk elegendőnek, ha jelzőkkel kiegészítve felsorol-
juk, mi történik az egyes országokban: Mao – nem normális, Castro – kis-
polgár, Ceauşescu – az isten tudja, hogy egyáltalán micsoda, a csehek – meg-
bolondultak. Nem tudjuk, hová jutunk, ha csak így fogunk értékelni. Azokból
az általános törvényszerűségekből kell kiindulni, amelyek mindezen jelen-
ségeket kiváltják. 

Szeretnék emlékeztetni drezdai találkozónk egyik mozzanatára. Jól em-
lékszem, mit mondott ott Ulbricht elvtárs: ne gondoljuk, hogy Cseh szlo vá -
kiában a rendellenességek januárban kezdődtek. A jelenlegi bajok gyökereit
sokkal régebbi időpontban kell keresnünk. Nem fogom itt elismételni mind-
azt, ami Drezdában elhangzott a témában, különösen Ulbricht elvtárs ré-
széről. Politikai Bizottságunk sokszor megvitatta a csehszlovákiai helyzetet.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy Csehszlovákiában nincs ellenforra-
dalom. Ott egy olyan folyamat zajlik, ami az előző vezetés által elkövetett
konkrét hibák kijavítására irányuló harccal kezdődött. Ha már egyes konk-
rét személyeket bírálunk, akkor én elsősorban Novotný elvtársat bírálnám,
és csak azután Dubček elvtársat. Természetesen az ítélkezés nem a mi dol-
gunk, de jól emlékszem egy beszélgetésemre Novotný elvtárssal, amelyre
februárban került sor Prágában. Én személy szerint megértem a helyzetét,
és tisztességes embernek tartom őt. Erről beszéltem is Dubček elvtársnak,
aki egyetértett velem. Szubjektíven véve Novotný elvtárs – becsületes em-
ber. De prágai beszélgetésünk során a
legkomolyabb módon adta elő nekem
a következőket: mindenben a vonat a
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28 A jegyzőkönyvben et. szerepel; az elvtárs

szót több nyire rövidítették.
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hibás. Az Októberi Forradalom 50. évfordulójának napjaiban, Moszkvából
visszatérőben Kassán kényszerleszállást kellett végrehajtania, ahol az időjá-
rási viszonyok miatt vonatra kellett szállnia, a szerelvényt sebtében állítot-
ták össze. A vonaton Novotný elvtárs megfázott, megbetegedett, és Prágába
visszatérve három hétig nem tudott dolgozni. Ez idő alatt a KB plénumának
előkészítésével más elvtársak foglalkoztak. És ebben látja ő minden baj gyö-
kerét.
ULBRICHT, W.: Ez egy jó anekdota. 
KÁDÁR J.: Nem, dehogy, ezt ő teljesen komolyan mondta. Én most tréfás
hangnemben beszélek róla, de valójában nagyon szomorú történet. Ha egy
felelős beosztásban lévő ember ilyen módon magyarázza a történelmi jelen-
ségeket…
KOSZIGIN, A. I.: Ha ő ezt komolyan mondta, akkor nyilvánvalóan komoly-
talan ember.
KÁDÁR J.: Teljesen komolyan mondta. A valóságban Csehszlovákiában sok-
kal régebbi jelenségekről van szó, amelyek aláásták a csehszlovák párt pozí-
cióit. Ne tartsanak cinikusnak, de én már 1956-ban megmondtam ezt Ma-
gyar országgal kapcsolatban, és ugyanezt mondom Csehszlovákia esetében
is: sok évig sok rosszat kell tenni, hogy ilyen helyzetbe jussunk. 

Nekünk Dubček elvtársat és környezetét olyan kommunistáknak kell
tartanunk, akik harcot kezdtek a múltban elkövetett hibák ellen. De ezt a
harcot igen nagy naivitással folytatják. Azt mondhatjuk, hogy ők a „Legyen
igazság, pusztuljon a világ!” jelszó jegyében cselekszenek. Központi Bi-
zottságuk januári plénuma valóban egyfajta határvonalat jelent. Kinyíltak a
szelepek. Ugyanakkor a robbanóanyag sokkal korábban gyűlt össze. Mi tör-
tént azután? Dubček és társai megkezdték a harcot, hogy a korábbi hibákat
kijavítsák, és hogy Novotný elvtárs mondjon le. Magukhoz ragadták a ha-
talmat, de a pártban valójában nem volt vezetés, és jelenleg sincs. A CSKP
KB és az Elnökség vegyes összetételű. A csehszlovák helyzet kulcsa éppen
ebben van. 

Nem tudjuk, hogy jelenleg a CSKP-nak többsége van-e vagy nincs. Er-
ről csak feltételezéseket fogalmazhatunk meg. De egy dolog világos: igazi
vezetés ott nincs. Van a KB, de ennek harminc-negyven százaléka olyan em-
berekből áll, akiket már elmozdítottak posztjukról. Mennyi különböző véle-
mény, álláspont, indulat! Csak az a meglepő, hogyan tudtak mégis ilyen vi-
szonyok között januárban és márciusban is valamiféle egységes határozatot
hozni. Sajnos a plénumon eldöntenek valamit, de a következő nap megint
mindegyik a saját feje után megy. A CSKP jelenlegi vezetői egyidejűleg har-
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colnak a régi hibák ellen és a párt pozícióinak megerősítéséért. Ezt nem le-
het tagadni. Szabad elhatározásukból teszik, jóllehet felületesen. 
KOSZIGIN, A. I.: Hogyan értékeli Ön, Kádár elvtárs, az akcióprogramjukat?29

KÁDÁR J.: Erről majd még szólok. Magában a KB-ban is vannak jobboldali
elemek, akiknek nincs helyük a kommunista pártban. Egyszóval nagyon tar-
ka a kommunista párt. És ezért uralkodik ott anarchia. Igazi vezetés a párt-
ban, ismétlem, nincs. A fő dolog az anarchia, amelyet az országon belüli szo-
cializmusellenes, ellenforradalmi erők és a Nyugat is kihasználnak. 

Sajnos kémek és ügynökök nemcsak a detektívregényekben léteznek, s
valójában ostoba dolog lenne az imperialisták részéről, ha nem használnák
ki a fennálló helyzetet. Felhasználják Dubček elvtársat, felhasználják
Šmrkovský elvtársat, aki olyan, amilyen (nem gondolom, hogy ő az ellensé-
ges erők képviselője). Egyszóval az imperialisták minden lehetőséget ki-
használnak. Megvannak a saját embereik a csehszlovák sajtóban, dezorien-
tálják a pártot, szétzüllesztik a belügyet és a hadsereget. Azt mondják, hogy
a milíciát ez a folyamat nem érinti, de mi tudjuk, hogy ha a pártban harminc
különböző vélemény van, akkor a milícia sem lehet egységes.30

Ami az akcióprogramot illeti, az nem több, mint egy nagy nulla. 
GOMUŁKA, W.: Hogyhogy nulla?
KÁDÁR J.: Szófiában azt mondtam Dubček elvtársnak: a legjobb íróikat bíz-
ták meg a dokumentum megírásával. Írnak majd Önöknek nyolcezer oldalt,
szavakon, egyes megfogalmazásokon fognak vitatkozni, de ez nem vezet se-
hova. Az ő programjuk – egy általános szocialista kompromisszum. Min-
denféle megtalálható benne. A hívei mindent megtehetnek, amit jónak lát-
nak – megerősíthetik a pártot, vagy éppen felbomlaszthatják –, és közben az
akcióprogramra hivatkozhatnak.

Dubček kijelentette nekem, hogy hibát követtek el, amikor nem tájékoz-
tatták a pártot arról, hogy mi hangzott el a januári plénumon. Azt válaszoltam
neki, ha így cselekedtek volna, az a párt végét jelentette volna. A párttagoknak
ismerniük kell és végre kell hajtaniuk a Központi Bizottság határozatait. De
ha ők mindannyian a plénum jegyzőkönyveit, az ott folytatott vitákat olvassák,
akkor már egyszerűbb, ha mindenki
közvetlenül a rádióban vagy a televí-
zióban lép fel. Teljesen világos, hogy
Csehsz lo vá kiá ban most a vezetés gyen-
ge, nem tartja kézben a pártot, és még
kevésbé a társadalmat. Lényegében
anar chia van, amit a legkülönfélébb
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29 A CSKP akcióprogramját a KB 1968.

április 1–5. között tartott ülésén fogad-

ták el. 

30 A munkásmilícia a magyarországi Mun-

kásőrséghez hasonló, nem hivatásos

fegyveres testület volt. 
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zavaros fejű emberek és a szocializmus nyílt ellenségei megpróbálnak ki-
használni. Véleményünk szerint a helyzet veszélyes, bár az ellenforradalom
erői még nem kerekedtek felül. Mi helyeseljük mindazt, amit a szovjet elv-
társak tettek és amit itt mondtak. Úgy gondolom, hogy a jelenleg zajló küz-
delem a CSKP-n belül, a csehszlovák munkásosztályon és a csehszlovák né-
pen belül dől majd el. 

Mi a mi teendőnk? Mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk a CSKP-
nak kikerülni ebből a nehéz helyzetből. És semmi olyasmit ne tegyünk, ami
az ellenség malmára hajtaná a vizet. De ahhoz, hogy segíthessünk, kell, hogy
legyen olyan, akinek segíthetünk. Azt gondoljuk, hogy azok a lépések, me-
lyeket most teszünk, helyesek. Nagyon jó időben jött és nagyon helyes volt
a TASZSZ közleménye. Véleményünk szerint jó volt, bár nem teljes, erről
még majd szólok. Nagyon helyes volt a Lengyel Népköztársaság jegyzéke. 

Ami a Csehszlovákia területén tartandó hadgyakorlatot illeti, mi támo-
gatjuk, és minél tovább tart, annál jobb. 

De kell, hogy a csehszlovák vezetésben legyenek emberek, akik várják a
segítségünket, számítanak rá, és elfogadják. Ha nem lesznek ilyenek, akkor
lépéseink ellentétes reakciót válthatnak ki. 

Megvannak a közös tapasztalataink: Brezsnyev elvtárs is, Dubček elvtárs
is, Ulbricht elvtárs is volt nálunk Budapesten a legnehezebb időkben. Kell
hogy legyenek olyan erők Csehszlovákiában, amelyek várják a segítségün-
ket, de amelyeknek van saját cselekvési tervük is. Akkor mi velük együtt tu-
dunk cselekedni. Bár ez talán nehéznek tűnik, de nekünk éppen Dubčeket
és környezetét kell támogatnunk, hogy hozzájuk tudjunk fordulni a segítsé-
günkkel. Dubček, Kolder és más elvtársak olyan helyzetben vannak, ami-
lyenben korábban még nem voltak. Üti őket az ellenség, ütjük őket mi is,
bár más miatt. De a vezetés az ő feladatuk. Ők azért mégis tisztességes, bár
naiv emberek, velük kell dolgozni. Hallgatom és olvasom felszólalásaikat.
Dubček lényegében nyugtatgat minket is, magát is. Gyakorlatilag egyetlen
út áll előttük. Két irányban kell folytatniuk a harcot – a régi hibák ellen
(ilyenek pedig voltak).
GOMUŁKA, W.: Nem értem, nem értem, milyen irányokban?
KÁDÁR J.: Két irányban: harcolniuk kell a szocializmus ellenségei, az ellen-
forradalmi erők és az imperializmus ügynökei ellen – és a régi hibák ellen.
Minél inkább nő a jobboldali veszély, az ellenforradalom veszélye, ez a harc
annál nagyobb figyelmet igényel. A korábbi hibák elleni harc egyre kevésbé
jelentős. De ha nem harcolnak két fronton, akkor elvesztek.
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A dolog egészen addig elmehet, hogy egyeseket le kell tartóztatni, egyes
sajtóorgánumokat be kell zárni. És ezt nyíltan meg kell mondani a pártnak,
a népnek és a munkásosztálynak, ők [Dubčekék] pedig félnek ettől. Félnek,
hogy „konzervatívnak” bélyegzik őket. A félelemnek ezt a határát még nem
tudták átlépni. 
KOSZIGIN, A. I.: És ha nem lépik át?
KÁDÁR J.: Én hiszek benne, hogy át tudják lépni. Remélem. A harcot nekik
kell megkezdeniük.
ULBRICHT, W.: És ha nem lépik át?
KÁDÁR J.: Akkor lenniük kell más csehszlovák vezetőknek, akiknek
majd segítséget tudunk nyújtani. Ha ők nem fognak harcolni, mi helyettük
nem cselekedhetünk. Amikor Magyarországon ellenforradalom volt, a szov-
jet csapatok az országban voltak. És ez jó volt, mert segített megmenteni
Ma gyar országot.31 De most, amikor Csehszlovákiában kibontakozóban van
az ellenforradalmi demagógia, a „külső beavatkozás” érvként való felhasz-
nálása fontos ütőkártya lesz a kezükben. Azt gondolom, hogy segítenünk kell
Dubčeknek, és a számunkra kívánatos irányban kell hatnunk rá és társaira.
Ha ők nem mutatnak kellő határozottságot, akkor majd akadnak más cseh-
szlovák elvtársak. Fegyveres erő nélkül nem lehet harcolni, de pusztán a
fegyveres erők nem képesek eldönteni
a harc kimenetelét, mert itt a fő – a
politikai küzdelem. 

A hadgyakorlat jó ötlet. Hiszen ilye-
nek korábban is voltak. A TASZSZ-
közlemény és a lengyel jegyzék nagyon
időszerű volt. Ez a csehszlovák lakosság
számára is fontos. Ezekre a dokumen-
tumokra támaszkodhatnak az egészsé-
ges erők. Ha ez nem következik be, az
nagyon rossz lesz.

Nem tudom, elég világosan beszél-
tem-e, de azt mondtam, amit gondolok. 

A TASZSZ-közlemény a Jan Masa-
ryk sorsával kapcsolatos koholmá-
nyokat érinti. De hiszen vannak más,
sokkal rosszabb koholmányok is, ame-
lyekről a közleményben nem esik
szó. Itt mindenekelőtt Bacíleknek32 a
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31 A találkozóról készített magyar feljegy-

zés a szovjet csapatok szerepéről ettől

jelentősen eltérő értelmezésre ad lehe-

tőséget: „Érdemes arra is emlékezni,

hogy 1956-ban Magyarországon, bár ott

voltak a szovjet csapatok, az ellenforra-

dalom kirobbantására jó ürügy volt a szov-

jet csapatok beavatkozása [kiemelés – B.

Cs.].” Jelentés a Politikai Bizottságnak

öt szocialista ország testvérpártja első

titkárainak 1968. május 8-i moszkvai ta-

lálkozójáról. MOL M-KS 288.f. 5. cs.

455. ő. e., idézi Huszár (2008) 88. Bő-

vebben Békés (2008) 107. 

32 Karol Bacílek az ötvenes évek elején, a

koncepciós perek idején csehszlovák

belügyminiszter, majd 1963-ig a Szlo-

vák Kommunista Párt első titkára volt. 
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Směnában megjelent kijelentésére gon dolok. Ez egy szörnyűség, ami mellett
a Masaryk-üggyel kapcsolatos összes locsogás semmiség. A Směna amúgy is
valamiféle gazemberek kezén van, ugyanúgy, mint a szakszervezetek lapja, a
Práce is. Ezeket az embereket nyilván külföldről irányítják. 

Bacíleknek provokatív kérdéseket tettek fel a Slánský-perről. Ez nyilván-
való provokáció volt. Bacílek pedig – ez a szenilis vénember – egyszerűen ré-
mes módon válaszolt: hogy belügyminiszterként ő, úgymond, semmit sem
tudott, hogy Sztálin kényszerítette Gottwaldot a per megindítására, az uta-
sítást pedig Mikojan közvetítette. Bacílek kijelentette, hogy a csehszlovák
nyomozók nem kínozták a vádlottakat, de a szovjet tanácsadók igen. Mind-
ezt publikálták. Végezetül az újságírók egy tisztán provokatív jellegű kérdést
tettek fel neki: Hogyan fog reagálni a rengeteg levélre, amit az általa adott
interjú kapcsán fognak hozzá intézni? Bacílek – ez a szerencsétlen vén hülye
– azt válaszolta: kész vagyok valamennyi levélre válaszolni, hacsak ez nem
árt a szocializmus ügyének és a Szovjetunióval való barátságnak!

Még egy részlet. Budapesten, az előkészítő bizottság33 munkája során
Lenárt elvtárs volt a csehszlovák delegáció vezetője. Mint ismeretes, voltak
bizonyos viták az olasz és más elvtársakkal, de végül minden elrendeződött.
Itt egyetlen esetet szeretnék megemlíteni. Egyszer Lenárt elvtárs azon kí-
vánságának adott hangot, hogy beszélni szeretne Ponomarjovval, és felke-
reste. Öt perc múlva kinyílik az ajtó, bejön egy fiatalember, a csehszlovák
delegáció tagja, leül, mintha mi sem történt volna, és hallgatni kezdi, hogy
miről folyik a beszélgetés. Később Lenárt azt mondta: látják, milyen hely-
zetben vagyok – figyelnek engem. Miféle párt ez? Neki – mint a KB titká-
rának és a delegáció vezetőjének – ki kellett volna zavarnia a fiatalembert,
de ő maga zavarodott össze. Ilyen körülmények között élnek és dolgoznak. 

Egyetértek azzal, hogy határozott politikai fellépés szükséges, valami
olyasmi, mint a TASZSZ-közlemény. Mi is publikáltunk egyet s mást. Nyíl-
tan írtunk az újságokban a csehszlovákiai helyzettel kapcsolatos aggodalmain k -
ról. Beszéltünk erről felszólalásainkban, Fock elvtárs is és magam is. Ennél to-

vább a nyilvánosság előtt egyelőre
nem mentünk, de magunkhoz kéret-
tük a csehszlovák nagykövetet annak
kapcsán, hogy ők a nemzetiségi kér-
désben az isten tudja, milyen kijelen-
tésekkel álltak elő. Azt állították pél-
dául, hogy Magyarországon a szlová-
kok asszimilációjára irányuló politika
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33 1968. február 26.–március 5. között

Budapesten tartották 65 kommunista és

munkáspárt konzultatív tanácskozását,

amelynek célja e pártok nemzetközi

konferenciájának előkészítése volt. A

konferenciára végül 75 párt részvételével

1969 júniusában került sor Moszk vában.
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folyik. Figyelmeztettük őket, ha ez így megy tovább, akkor, kérem, mi is gon-
dot fogunk fordítani a csehszlovákiai magyar lakosság sorsára. 

Az ilyen jellegű fellépésekre országaink részéről szükség van, de ezeket
nagyon óvatosan kell megtenni. Nem szabad olyan benyomást keltenünk,
hogy kioktatjuk a CSKP-t. Ennek nem lesz jó eredménye. Egyes konkrét
esetekben ezekről a dolgokról a nyilvánosság előtt kell beszélnünk, hiszen
mindenki számára világos, hogy az igazság a mi oldalunkon van. 

A hadgyakorlatot meg kell tartani, és mi is részt veszünk rajta.
Még egyszer szeretném aláhúzni: fő feladatunk az, hogy a CSKP vezeté-

sében megerősítsük az egészséges magot, vagy – ha az nem bizonyul cselek-
vőképesnek – találni kell más embereket, akiknek meg kell vívniuk a harcot.
Nem nevekről vagy egyes konkrét, most ismert emberekről van szó, hanem
arról, hogy legyen egy egészséges mag. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a
harc sokkal nehezebb lesz, akkor a CSKP teljesen szétesik. 

Forrás: STEFAN KARNER–NATALJA TOMILINA–ALEXANDER TSCHUBARJAN–
VIKTOR ISCENKO–MICHAIL PROZUMENSCIKOV–PETER RUGGENTHALER–
OLDRICH TUMA–MANFRED WILKE (Hrsg.): Prager Frühling. Das interna -
tionale Krisenjahr 1968. Dokumente. Pražskaja vesna. Meždunarodnyj krizis
1968 goda. Dokumenty. Unter Mitarbeit von Irina Kazarina, Silke Stern,
Günter Bischof, Aleksej Filitov und Harald Knoll. Veröffentlichungen
des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung. Sonder -
band 9/2. Köln–Weimar–Wien, 2008. 536–542.

Fordította Kolontári Attila

3.
KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA A VARSÓI SZERZŐDÉS 
ÖT TAGÁLLAMÁNAK VARSÓI TALÁLKOZÓJÁN
1968. július 14–15.

Második ülésszak – 1968. július 14. du. 12:00–2:30
Kádár elvtárs elnököl. 
KÁDÁR elvtárs: Folytatjuk az ülés munkáját. Ki szeretne hozzászólni?
BREZSNYEV elvtárs: Szeretném meg-
kérni Kádár elvtársat, hogy mondja el
a véleményét, hiszen tegnap találko-
zott a csehszlovák elvtársakkal,34 és ez
nagyon fontos.
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34 Kádár és Fock Jenő 1968. július 13-án a

prágai vezetők kérésére Ko máromban

titokban találkozott Dub čekkel és Old-

řich Černík miniszterelnökkel. 
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KÁDÁR elvtárs: Mindenekelőtt a magunk részéről elégedettségünknek sze-
retnénk hangot adni, hogy ma itt találkozni tudtunk. Azt gondoljuk, hogy a
napirenden igen nagy és fontos kérdés szerepel – a csehszlovák helyzet –,
amely érinti pártjainkat, országainkat és a szocializmus ügyét. Ebben a kér-
désben szükséges és hasznos újra tanácskozni. 

Ha megengedik, hozzászólásomat egy rövid tájékoztatással kezdem. Pén-
tek este [július 12.] összeült Politikai Bizottságunk, hogy megvitassa a mai
találkozót, a napirenden szereplő kérdést. Ezen az ülésen tájékoztattuk a
Politikai Bizottság tagjait a pillanatnyi helyzetről, az előttünk álló mai talál-
kozóról, konkrétan arról a megismételt közös meghívásról, amelyet pénte-
ken együttesen adtunk át a csehszlovákoknak, és amely a mai találkozóra
szólt. 

Önök, elvtársak, valószínűleg mindannyian jól emlékeznek rá, ez [a meg-
hívás] pártjaink ismételt kísérlete volt, hogy hassunk a csehszlovák elvtár-
sakra, miután kedden megkaptuk elutasító válaszukat. Elutasították, hogy ta-
lálkozzanak pártjaink képviselőivel, hogy közösen vitassuk meg a csehszlo-
vák helyzetet. 

Tájékoztattuk a Politikai Bizottság tagjait arról is, hogy pénteken, közös
levelünk átadásával egy időben, szóban közöljük a csehszlovákokkal, hogy
amennyiben nem jönnek el, vasárnap nélkülük fogunk összeülni. 

Politikai Bizottságunk nagyon sokáig tanácskozott a kérdésben, minden
oldalról megvitatta, és természetesen a központi kérdés az volt, hogy nagyon
jó lenne, ha együttesen tudnánk találkozni a csehekkel. Az ülés végeztével,
körülbelül 22 órakor értesítést kaptunk Prágából. Nagyon rövid szöveg volt,
amelyben az állt, hogy Dubček és Černík elvtársak személyes találkozót és
bizalmas eszmecserét kérnek tőlünk magyar területen. És ugyanebben az ér-
tesítésben utaltak arra is, hogy egyidejűleg ugyanilyen sürgős találkozót kér-
tek Brezsnyev elvtárstól is. 

Azt feltételeztük, hogy a csehszlovák elvtársak tudnak nekünk valamit
mondani az átadott meghívással kapcsolatban. Akkor néhányan újra össze-
gyűltünk, és megvitattuk a kérdést. Olyan vélemény alakult ki, hogy egyez-
zünk bele, adjunk nekik lehetőséget a találkozóra, hallgassuk meg, mit tud-
nak mondani nekünk. Miután ilyen álláspontot foglaltunk el, elhatároztuk,
hogy megvárjuk a reggelt, nem válaszolunk nekik azonnal, megpróbálunk
összeköttetésbe lépni a szovjet elvtársakkal. Nem tudtuk pontosan, hogy a
szovjet elvtársak közül ki utazik Var sóba. Ezért én Podgornij elvtársat ke-
restem, de Szuszlov elvtárssal sikerült beszélnem, neki mondtam el a véle-
ményemet. Ezt követően délután válaszoltunk a cseheknek. Öt órakor magyar
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területen találkoztunk velük. Megállapodtunk, hogy ez bizalmas találkozó
lesz. Az eszmecsere öttől kilenc óráig tartott. 

Nagyon röviden szeretném összefoglalni a lényegét. Dubček beszélt elő-
ször. Tájékoztatást adott a körülményekről, a kialakult helyzetről, és befe-
jezésképpen kifejtette, hogy legutóbbi találkozónk óta milyen új elemek me-
rültek fel. Elég részletesen kezdte beszámolóját a helyzetről, sokat beszélt a
2000 szóról, és álláspontjukról a manifesztummal kapcsolatban. Elmagya-
rázta, hogy erre a kiáltványra politikai választ akartak adni, mert ezt tartot-
ták helyesnek. Mivel a kiáltványnak semmiféle következménye nem volt,
semmiféle bizottságot vagy testületet nem hoztak létre.35

Megbeszélésünk következő témája pártjaink találkozója volt. Ez foglalta
le az idő legnagyobb részét. [Dubček] nagyon sokáig és részletesen beszélt
arról, miért adták azt a választ, melyet kedden mindannyian megkaptunk,
miért javasoltak közvetlen kétoldalú találkozókat a testvérpártokkal. Szólt
arról, hogy elsősorban az SZKP-val szerettek volna találkozni. Ezt minde-
nekelőtt azzal magyarázták, hogy minden párttal külön szerették volna meg-
vitatni azt a levelet, melyet pártjainktól kaptak. A levélben szereplő tézisek
közül nagyon sokkal nem értenek egyet. Miután válaszoltunk nekik, vissza-
tértünk erre a kérdésre, és közöltük velük, hogy pártjuk Elnökségének múlt
hétfői határozata nagy hiba volt, és ez kapcsolatainkban bizonyos mértékig
új helyzetet teremt. Emlékeztettük őket, hogy annak idején, amikor Moszk -
vában sor került az öt párt találkozójára, arról beszéltek, milyen rossz volt,
hogy távollétükben vitatták meg a csehszlovákiai helyzetet. Emlékeztettük
őket arra is, amit annak idején Dubček elvtárs mondott: kijelentette a szov-
jet elvtársaknak, hogy kész bármilyen időpontban, akár éjjel is a helyszínre
utazni, és részt venni a tanácskozáson, ha meghívják. Azt mondtuk, íme,
most itt volt a meghívás, ám az ő Elnökségük úgy döntött, hogy nem fogadja
el, ehelyett kétoldalú találkozókat javasoltak, ami természetesen egészen más
kérdés. 

Dubček elvtárs többek között azt is felvetette, hogy most, a velem való
találkozóra jövet tudták meg, hogy
Brezsnyev elvtárs és a szovjet elvtársak
megérkeztek Varsóba, és hogy erre a
találkozóra sor kerül. Azt is mondta,
nem tudták, hogy ez a találkozó ilyen
gyorsan, már vasárnap létrejön. Pén-
teken vitatták meg az öt párt közös
levelét, és készítették el rá a választ.
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35 Az 1968. június 27-én nyilvánosságra

hozott 2000 szó című, lényegében polgá-

ri demokratikus platformnak tekinthető

deklaráció civil bizottságok megalakítá-

sára szólított fel a demokratizálódási fo-

lyamat felügyelete és a sajtószabadság

megvédése érdekében. 
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Ő magával hozta a levelet, és átadta nekem. A levél szerintem megegyezik
azzal, amit most itt osztanak szét az elvtársak között. Ott nem tudtuk elol-
vasni a levelet, mivel cseh nyelven volt írva, de Dubček elvtárs elmondta,
hogy elfogadják a közös találkozót. De amikor a levélről egy gyors fordítás
készült, kiderült, hogy nem fogadják el a közös találkozót, és keddi válaszu-
kat ismétlik meg, kicsit más szavakkal.

Rámutattunk erre előttük, és én a magam részéről Elnökségük határoza-
tát úgy minősítettem, hogy ez a legnagyobb hiba, amit január óta elkövet-
tek, mert természetes, hogy pártjainkat aggodalommal tölti el a csehszlová-
kiai helyzet. Kötelesek vagyunk megvitatni a helyzetet, ez a mi jogunk és kö-
telességünk. Aztán a csehek kinyilvánították, hogy ha legközelebb lesz ilyen
jellegű találkozó, azon részt kívánnak venni. Egyébiránt az erre a találkozó-
ra szóló meghívást elutasították. 

Rámutattunk, hogy eddig mindenféle megbeszéléseink voltak, voltak vi-
táink helyzetük értékelésével kapcsolatban. Mi az ő értékelésüket nem tud-
tuk elfogadni. Most, természetesen, a helyzet olyan, hogy különféle értéke-
lések vannak.

Ilyen körülmények között pártjaink és a kommunisták kötelessége, hogy
összegyűljenek, és minden olyan kérdést megvitassanak, ahol közösek az ér-
dekeink. Majd feltettük nekik a kérdést: hová és kivel akarnak menni, nem-
zetközi méretekben értve.36

Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban személyes benyomásaimról is
szóljak. A két elvtárs vagy nem értette a kérdést, vagy le volt sújtva tőle. Az
volt az érzésünk, hogy csak most kezdik igazából megérteni a helyzetet. Kü-
lönösen Dubček volt képtelen beszélni, mindketten sírtak, és azt kérdezték,

hogy most mit tegyenek.
BREZSNYEV elvtárs: Ők mindig sírnak.
KÁDÁR elvtárs: Mondom, ez az Önök
dolga. A helyzet az, hogy azért talál-
koztunk Önökkel, mert azt gondoltuk,
van valami javaslatuk ezzel kapcsolat-
ban. Ők minket kérdeznek, hogy mit
tegyenek, mert az ajtók bezárultak
előttük. Kifogásolták azt is, hogy nem
vártuk meg a válaszukat második közös
levelünkre, amelyet pénteken adott át
[nekik] a nagykövet. Azt kérdezték tő-
lünk, miért nem vártuk meg a választ,
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36 Komáromban Kádár valójában ennél lé-

nyegesen drasztikusabb fenyegetést in-

tézett tárgyalópartnereihez: kategoriku-

san jelezte, hogy a varsói értekezletről

való távolmaradásukkal a csehszlovák

vezetés végzetes útra lépett, mert ez azt

jelenti, hogy „szakadunk, elválnak az út-

jaink, és aztán harcolni fogunk egymás-

sal”. Jegyzőkönyv az MSZMP Közpon-

ti Bizottságának 1968. augusztus 7-i

üléséről. MOL M-KS 288. f. 4. cs. 93.

ő. e., idézi Huszár (1998) 163.
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és miért határoztuk el sürgősen, hogy összeülünk nélkülük. Ez volt beszél-
getésünk leglényegesebb része. Válaszoltunk nekik a Nagy Imre-cikkel37 és
a 2000 szóval kapcsolatban is, megmondtuk, hogy válaszuk helytelen volt. 

A helyzet aggasztóbb lett, és egyáltalán nem az történik, amit időről idő-
re megígérnek nekünk, hogy így és így lesz. Erre a kérdésre még visszaté-
rek. Aztán elváltunk, és egy elvtársunk (Erdélyi elvtárs)38 a határig kísérte
őket. Azt mondták neki, hogy most Pozsonyba, majd onnan Prágába utaznak,
és azonnal összehívják az Elnökséget. További cselekedeteiket nem ismer-
jük, nem tudjuk, összehívták-e az Elnökséget vagy sem, fogadtak-e el vala-
miféle határozatot, vagy nem. Erről semmit sem tudunk.

Nos, ezt szerettem volna mondani erről a találkozóról. Ezekről a kérdé-
sekről beszélgettünk. Ők visszautasították a közös találkozón való részvételt.
Azt a magyarázatot adták, hogy sürgősen szerettek volna kétoldalú találkozó-
kat, különösen a szovjet elvtársakkal, és hogy majd aztán, a kétoldalú megbe-
széléseket követően kerül sor a szélesebb körű eszmecserére a többi párttal. 

Ezt követően sokat vitatkoztunk velük arról, hogy a kétoldalú megbeszé-
lésekre irányuló javaslatuk tulajdonképpen a közös találkozó elutasítását je-
lenti. Ők a kétoldalú megbeszéléseket úgy akarták beállítani, mint a közös
találkozó felé tett lépést, de valójában ez csak kitérés a közös eszmecsere
elől. Javasolták, hogy július 20-án találkozzunk, de a kétoldalú megbeszélés-
re irányuló kezdeményezésükre nem válaszoltunk. Azon a héten,39 [sic!] ked-
 den majd megvitatjuk a javaslatot, és meg fogják kapni válaszunkat. Azt is el-
mondtuk nekik, hogy ezt a velünk való magyarországi találkozást ne tekint-
sék kétoldalú megbeszélésnek, csak
azért találkoztunk velük, mert ők akar-
tak valamit közölni velünk.

Ha az elvtársaknak még bármilyen
kérdésük van ezzel kapcsolatban, szí-
vesen válaszolok rájuk.

Most, ha megengedik, szeretnék a
kérdés lényegéről, a csehszlovák hely-
zetről szólni. 

Kedves elvtársak! Politikai Bizott-
ságunk többször és rendszeresen tár-
gyalja a csehszlovákiai helyzetet, mivel
most ez a központi, nemzetközi kérdés.
Még a Dubčekkel való találkozón meg-
mondtuk, hogy jogunk és kötelessé-
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37 1968 júniusában, Nagy Imre kivégzésé-

nek tizedik évfordulóján a Literární

Noviny című lapban megjelent cikk ár-

tatlanul kivégzett mártírként emlékezett

meg az 1956-os magyar forradalom mi-

niszterelnökéről. 

38 Erdélyi Károly külügyminiszter-helyet-

tes. 

39 Vagyis a július 20-át követő kedden. Az

MSZMP PB általában minden második

kedden tartott ülést. A CSKP állásfogla-

lását a PB végül valóban július 23-án,

kedden tárgyalta, noha a testületnek köz-

ben július 15-én és 18-án is volt ülése. 
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günk a csehszlovák kérdés megvitatása a Politikai Bizottságban, mert ez je-
len pillanatban a szocialista tábor legsúlyosabb kérdése. Törvényszerű, hogy
most mindenkit ez foglalkoztat, és mi nem mehetünk el a kérdés mellett. Mi
ezt ismételten tárgyaljuk, beszélünk az ott zajló jelenségekről, történésekről,
és természetesen beszélünk arról, mit tehetünk mi, hogy más testvérpártok-
kal együtt segítsünk Csehszlovákiának a kialakult helyzetben.

Gomułka elvtárs itt emlékeztetett rá, hogy mikor Moszkvában megvitat-
tuk a kérdést, akkor voltak bizonyos nézetkülönbségek. Ez valóban így van.
Ez után a találkozó után mi Budapesten tárgyaltunk a lengyel elvtársakkal,40

és részletesebben beszéltünk a kérdésről. Megpróbáltuk pontosítani, hogy
miben tér el a véleményünk. Úgy tűnik – konstatáltuk –, hogy pártjainkat
ugyanaz nyugtalanítja, mint a többi testvérpártot: hogyan segítsünk Cseh -
szlovákiának, hogy az események ott ne negatív, hanem pozitív irányban fej-
lődjenek. Mi ezt már Drezdában és Moszkvában is kifejtettük, és utalnom
kell arra, hogy véleményünk szerint ami most történik Cseh szlo vákiában, az
nagyon bonyolult folyamat, amelyben antiszocialista és ellenforradalmi té-
nyezők is jelen vannak, és fellépésük igen nagy veszélyt hordoz magában. 

A veszélyt, amelyről itt Gomułka elvtárs szólt, mi is látjuk, csak lehet,
hogy egy kicsit másképp nevezzük. Azt gondolom, talán egy kicsit több fi-
gyelmet fordíthatnánk arra, mit tartunk lényegesnek, amikor arról beszé-
lünk, hogy jelen pillanatban a csehszlovák helyzet értékelésénél azt kell-e
mondanunk, hogy Csehszlovákiában ellenforradalmi folyamat zajlik, vagy
valahogy másképp nevezzük a dolgot. Mi nem tudtunk egyetérteni az álta-
lános meghatározással, hogy ezt a folyamatot egészében ellenforradalminak
nevezzük, különösen azért nem, mert akkor ezt úgy lehetne értékelni, mint-
ha ott az ellenforradalom győzedelmeskedne. Ebből akkor más következte-
téseket lehet levonni, mint amiket idáig levontunk. Azt gondoljuk, hogy ott
egy veszélyes elemekkel terhelt folyamat zajlik. Mi nem azt a meghatározást
használjuk, amit Gomułka elvtárs, hogy a párt szociáldemokrata párttá fajul.
Mi ezt inkább úgy mondjuk, hogy ott jelenleg a KB-n belül is igen nagy be-
folyással bírnak azok az erők, melyeket mi revizionistának nevezünk. Az ese-
mények politikailag a jugoszláv úton haladnak, de más szakaszban, és ezért
hordozzák magukban a burzsoá restauráció veszélyét. 

Ami a folyamat jelenlegi szakaszát illeti, úgy gondoljuk, hogy abban a
CSKP szeptemberre kitűzött kong-
resszusa és a kongresszus arculatáért,
a küldöttek megválasztásáért folyta-
tott harc jelenti a sorsdöntő mozzana-
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40 A lengyel párt- és kormányküldöttség

1968. május 15–16-án folytatott tárgya-

lásokat Budapesten. 
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tot. Nincs semmiféle határozott garancia rá, és azt gondolom, Dubček és
elvtársai sem tudnak ilyen garanciát adni, hogy a kongresszus meghozza a
problémák erkölcsi-politikai megoldását. 

A CSKP KB Elnöksége azt állítja, hogy ők ezért harcolnak. Tehát mi
egyetértünk az Önök értékelésével a további, Csehszlovákia számára döntő
jelentőségű eseményeket illetően. 

Ami a mostani helyzetben jelentkező új elemeket illeti, mi a közös találko-
zókon – a budapesti megbeszéléseken és tegnap is – nyíltan és egyenesen meg-
mondtuk nekik, hogy bennünket éppúgy nyugtalanság tölt el, mint a többi
testvérpártot, és az utóbbi események hatására aggodalmunk tovább nőtt. 

A májusi plénumon a csehek határozatot fogadtak el arról, hogy a
párt támadásba lendül a szocializmusellenes erők ellen. A többi testvér-
párthoz hasonlóan mi is bizonyos várakozással tekintettünk erre a határo-
zatra. Ez a támadás nem következett be. A tömegtájékoztatási eszközök most
is ugyanolyan helyzetben vannak, mint korábban, semmifajta szabályozás
nem történt. 

Két mozzanatot szeretnék kiemelni: az egyik a Nagy Imrével kapcsolatos
cikk, a másik a 2000 szó című kiáltvány. Azt mondhatnánk, hogy a Nagy
Imre-perről közzétett cikk önmagában is komoly támadás volt pártunk po-
litikájával és a Varsói Szerződés országaival, a szocialista országokkal, sőt
minden kommunista és munkáspárttal szemben, mert a harcot, melyet mi az
ellenforradalmat követően vívtunk, nemzetközi méretekben valamennyi párt
folytatta. Az, hogy egy szocialista ország felmelegíti ezt a kérdést, nem a mi
ügyünket szolgálja. Megmondtuk nekik, hogy a kérdésre való reagálásuk
egyáltalán nem kielégítő, és számunkra elfogadhatatlan. Ugyanígy nyilat-
koztunk a 2000 szóról is. Ez egy olyan akció volt, amely határozott intézke-
déseket követelt volna mind politikai, mind szervezeti értelemben, amelyeket
ők egyébként elmulasztottak. 

Megismétlem, amit hozzászólásomban már elmondtam: Politikai Bizott-
ságunk véleménye szerint a CSKP Politikai Irodájának41 döntése a közös ta-
lálkozón való részvétel elutasításáról nagyon súlyos lépés, amely pártjaink
között teljesen új helyzetet teremt, mert a CSKP Elnöksége, amely a párt
vezető szerve, szembehelyezkedett a mi pártjaink vezető szerveivel. 

Az utóbbi eseményekkel kapcsolatban olyan vélemény alakult ki nálunk,
hogy a helyzet egyre romlik, most sokkal aggasztóbb, mint korábban. Az el-
ső lépés a jugoszláv típusú rendszerhez vezető út lehet, és ez az ő viszonya-
ik között valóban a burzsoá ellenfor-
radalom veszélyét rejti magában. 
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41 A CSKP KB Elnökségéről van szó. 

K
Á

D
Á

R
JÁ

N
O

S
É

S
A

Z
19

68
-A

S
C

SE
H

SZ
L

O
V

Á
K

IA
I

V
Á

L
SÁ

G

A működő kádárizmus – esettanulmányok és emlékezetek

007bekes2.qxp:evkonyv2008  11/27/08  4:32 PM  Oldal 221



Politikai Bizottságunk és Központi Bizottságunk nemrég nagyon részle-
tesen megvitatta a csehszlovákiai helyzetet.42 Számunkra a döntő kérdés,
hogy segíteni kell a csehszlovák kommunistáknak, a meglévő pozitív erők-
nek. De a kérdés az, hogy kinek és hogyan segítsünk, kit és hogyan támo-
gassunk. 

Tegnapi [komáromi] megbeszélésünkhöz észrevételként még szeretném
hozzáfűzni, hogy ezt a kérdést nem vitattuk meg a Politikai Bizottságban.
Hozzátehetjük, hogy Drezdában pártjaink számos kérdésről sokat vitatkoz-
tak, és ennek szellemében más találkozókon is tárgyaltunk a CSKP KB El-
nökségével, egyes képviselőivel, pozitív és negatív értelemben megvitattuk
a vezetőségük megnyilvánulásait. Nekem úgy tűnik, hogy a CSKP KB El-
nökségével mint testülettel most először kerültünk szembe. Ez problémás
helyzetet eredményez. Természetesen nehéz különféle prófétai gondola-
toknak vagy kívánságoknak hangot adni, de mindazt figyelembe véve, ami
ezt megelőzte, hogy hogyan és milyen módon válaszolt a CSKP KB Elnök-
sége, nehéz megérteni, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt miért nem
vesz részt találkozónkon.43

Úgy tűnik nekem, hogy a kérdésről folytatott vitában az Elnökség vagy
annak jelentős többsége még inkább szembe fog helyezkedni velünk, mivel
valahogy meg kell magyarázni a párttagságnak, miért nincsenek ők ma itt je-
len. Ha ők ezért a teljes felelősséget megpróbálják ránk hárítani, akkor attól
lehet tartani, hogy hamarosan az ellenkező oldalra kerülünk, mint ők, a
CSKP vezető testülete. 

A legnagyobb kérdésnek és közös gondunknak azt tartjuk, hogy kit és ho-
gyan támogassunk a kialakult szituációban. Véleményünk szerint ma
Csehszlovákiában a helyzet sokkal határozottabb fellépést követel a kom-
munista erők részéről a 2000 szó, a tömegtájékoztatás szervei és más kérdé-
sek kapcsán, mint két-három héttel vagy egy hónappal ezelőtt. E kérdések
között természetesen ott van bizonyos új pártok szervezésének a kérdése. Ide
tartozik egyébiránt az is, hogy Cseh szlovákiában a párttagok és a munkás-

osztály tömegeit világosan az ellenfor-
radalmi, szocializmusellenes erőkkel
szembeni harcra kell orientálni. Ez
annál inkább fontos, mert bizonyos
tünetek azt mutatják, hogy Cseh szlo -
vá kiá ban a csehek által ultraradikális-
nak nevezett csoport pozíciói a KB-
ban és az Elnökségben erősek, a cso-
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42 Az MSZMP KB június 19–20-i ülésén,

a PB pedig utoljára július 12-i ülésén vi-

tatta meg a csehszlovákiai helyzetet. 

43 A mondat eredeti orosz szövege zavaros,

az igeidők használata pontatlan, a mon-

dat értelmét nehéz kikövetkeztetni. (A

ford.)
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port kezében tartja a sajtóorgánumokat, melyek teljesen egyértelműen más
vonalat követnek, és támogatják az olyan akciókat, mint a 2000 szó. Ez a cso-
port abban az irányban tevékenykedik, hogy komoly zavart okozzon a párt-
tagok és a munkásosztály soraiban. 

A 2000 szóról folytatott vitában és a kiáltványra adott elnökségi válaszban
új elem, hogy Csehszlovákia egyik legnagyobb üzemében mintegy 750, a ki-
áltványt támogató aláírás gyűlt össze. Állítólag az üzemben dolgozók támo-
gatják. Mi természetesen tudjuk, miféle munkások ezek. Bizonyos magyar-
országi események kapcsán nekünk is vannak tapasztalataink, tudjuk, hogy
az üzemekben a legkülönfélébb elemek vannak, köztük osztályidegenek is, a
volt kizsákmányolók és híveik. Ők jelenleg a munkapadnál dolgoznak, de
ilyen esetekben fellépnek, és úgymond a munkástársadalom véleményét fe-
jezik ki. Ez az üzem Vitkovicéban van, körülbelül húszezer ember dolgozik
ott, és van természetesen néhány ezer kommunista is. De ott 750 aláírást
gyűjtöttek össze a 2000 szó támogatására. Ez önmagában még nem lenne je-
lentős erő, de a nagy veszély abban van, hogy az adott üzemben – és az üze-
meknél általában – a pártszervek nincsenek határozottan tájékoztatva, nem
tudják, hogyan kell fellépniük, mikor ilyen antiszocialista megnyilvánulá-
sokkal találják szemben magukat, dezorientáltak, meg vannak bénítva. És
ilyen körülmények között a negatív erők azt a látszatot keltik, hogy ők a
munkások, a pártszervek nevében lépnek fel. Idetartozik, hogy nekünk van-
nak bizonyos aggodalmaink a Csehszlovák Kommunista Párt összetételével
kapcsolatban is. 

Tudjuk, hogy a CSKP-nak egymillió hétszázezer tagja van. Ez elég nagy
szám a dolgozók létszámához és általában a lakosság egészéhez viszonyítva
is. Ugyanakkor az utóbbi időben olyan információkat kapunk – részben a
csehszlovák elvtársaktól –, és számunkra is ismertté vált, hogy az 1948-as
februári fordulatot követően, még ugyanabban az évben sok új tag lépett be
a Csehszlovák Kommunista Pártba. Azt mondják, hogy 1948-ban csak cseh
területen 270 ezer egykori benešista, Beneš pártjának tagja lépett be a párt-
ba. Maga Bil’ak elvtárs mondja,44 hogy ugyanilyen mértékben hasonló belé-
pésekre Szlovákiában is sor került, talán
más pártokból is. És ilyen szituáció-
ban ez természetesen megmutatkozik,
tükröződik a párttagság tömegeinek
magatartásában, fellépésében. Szó val
ebben az értelemben a helyzet rendkí-
vül aggasztó. És amennyiben ez a fo-
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44 Vasil Bil’ak, a CSKP Elnökségének kon-

zervatív tagja 1968 nyarán többször járt

inkognitóban Magyarországon, július

20-án Brezsnyev kérésére itt szervezték

meg titkos találkozóját Pjotr Se leszttel,

az SZKP PB tagjával. 
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lyamat így megy tovább, ahogy jelenleg is, tartanunk kell tőle, hogy Cseh -
szlovákia Kommunista Pártja felhígul, atomjaira bomlik, és akkor már nem
lesz olyan vezető erő, amely osztályálláspontról képes lenne harcba szállni
az antiszocialista és ellenforradalmi törekvésekkel.

Mi a döntő a mi szempontunkból? A döntő az, hogy Csehszlovákia Kom-
munista Pártján belül olyan erők lépjenek fel e tendenciákkal szemben, ame-
lyeket mi támogatni tudunk. A csehszlovák elvtársaktól, a legkülönbözőbb
személyektől, természetesen magától Dubčektól és Bil’aktól, valamint má-
soktól nemegyszer hallottuk, hogy ha komoly veszély adódik, akkor van a
kezükben olyan erő – a munkásmilícia, a pártszervezetek, a pártaktíva és a
hadsereg –, amelyet mozgósítani tudnak, és amellyel rendet tudnak terem-
teni. Még mindig nagyon szeretik azt a kifejezést használni, hogy 24 órán
belül rendet tudnak teremteni.

Most, a kérdés politikai aspektusait vizsgálva, nem arról beszélek, hogy
holnap reggel egész Csehszlovákiában tüzet kell nyitni, de haladéktalanul
mozgósítani kell a pozitív erőket: a munkásosztályt, a kommunistákat, hogy
megkezdjék a harcot. Ha ez a komoly akció végbemegy, és a csehszlovák
kommunisták elfogadnak egy ilyen döntést, akkor a mi helyzetünk könnyebb
és egyszerűbb lesz, mert akkor mi tudni fogjuk, hogy ez szükséges, és képe-
sek leszünk őket bizonyos értelemben támogatni. Amikor erről beszélek, ar-
ra is gondolok, hogy az események során a harcnak, mindenekelőtt és leg-
főképpen a politikai harcnak haladéktalanul végbe kell mennie. Ez pedig azt
jelenti, hogy ezekben a kérdésekben vállalniuk kell az összecsapást azon
erőknek, amelyek ellenállnak a forradalmi [sic!], szociáldemokrata és ellen-
forradalmi törekvéseknek, amelyek rendet teremtenek a sajtóorgánumoknál,
és világosan orientálják a munkásosztályt és a pártot. 

Fontos kérdésnek tartjuk, és azt gondolom, komoly figyelmet kell rá for-
dítanunk, hogy a tömegek, a csehszlovák kommunisták, a csehszlovák mun-
kásosztály, maga a csehszlovák nép értse meg és tekintse indokoltnak ezt az
akciót. Sőt el szeretném mondani, hogy mi mennyire fontosnak és sürgős-
nek tartunk egy ilyen fellépést a csehszlovák munkásosztály és a csehszlovák
közvélemény részéről, és mennyire fontosnak tartjuk, hogy az itt jelen lévő
testvérpártok és országaink támogassák ezt a pozitív küzdelmet. Fontosnak
és mérlegelésre érdemesnek tűnik az is, hogy pártjaink, közvéleményünk,
népeink hagyják jóvá és támogassák már megtett és a jövőben megteendő lé-
péseinket, és azt is mérlegelni kell, hogy akciónk jellege olyan legyen, hogy
a szabad világban [sic!] harcoló testvérpártok és valamennyi progresszív erő
támogathassák lépéseinket és ezt a küzdelmet.
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Bizonyos mértékben gondolnunk kell az 1956-os magyarországi esemé-
nyekre is, a tapasztalatokra, melyeket figyelembe kell vennünk. Gomułka
elvtárs arra utalt itt, hogy az ilyen kérdések nemzetközi jellegűek, nemzet-
közi léptékben dőlnek el, és a harcot nemzetközi méretekben kell folytatni.
Mi is pontosan így értjük, hogy a Magyarország konszolidációjáért vívott
harcban, annak alapkérdéseiben minden testvérpárt összességében és külön-
külön is támogatott minket. 

Még egyszer szeretném aláhúzni, és ezzel szeretném befejezni felszólalá-
somat, hogy a Csehszlovákiában zajló folyamatok romló tendenciát mutat-
nak. A helyzet aggasztóbb, mint legutóbbi, moszkvai és drezdai megbeszé-
léseink alatt volt. Jogos volt a testvérpártok kívánsága, hogy magában a
CSKP-ban, a csehszlovák dolgozó tömegek körében fogadjanak el határo-
zatot az ellenséges erőkkel szembeni fellépésről. Azt gondolom, jelenleg ez
a kívánság még sokkal megalapozottabb. A döntő ebben a kérdésben, hogy
Csehszlovákiában legyen olyan erő, legyen olyan világos marxista–leninista
álláspont, amely ebben a harcban határozottabban lép fel, mint eddig. És ne-
künk minden úton-módon ezt az erőt kell támogatnunk. 

Röviden ez az, amiről szólni szerettem volna. 
Köszönöm a figyelmet.

Negyedik ülésszak – 1968. július 14. du. 6:15 – 6:30 
BREZSNYEV elvtárs: Folytatjuk ülésünket. Minden delegáció hozzászólt már.
Ki szeretne az elvtársak közül szót kérni? 
KÁDÁR elvtárs: {Elvtársak, szombaton találkoztunk Dubček és Černík elv-
társakkal, beszéltünk velük, most pedig el szeretném mondani, hogyan lát-
juk mi ezt a kérdést jelen pillanatban. A csehektől meghívást kaptunk egy
kétoldalú találkozóra. Ebben a kérdésben még semmilyen döntést nem hoz-
tunk, a szombati találkozóval kapcsolatban pedig megmondtuk, hogy ez nem
az a kétoldalú megbeszélés, amelyre sort kell keríteni közöttünk. A Politikai
Bizottság holnapi ülésén megvitatjuk a kérdést. A helyzet az, hogy Politikai
Bizottságunk a vita során időpont megjelölése nélkül elfogadhatja a kétol-
dalú találkozóra irányuló javaslatot. Az a véleményünk, hogy nem kell elfo-
gadnunk azt az ütemet, amit a cseh elvtársak ajánlanak nekünk. Most el-
küldjük nekik közös levelünket, majd pedig lehet, hogy az ő részükről me-
rül fel a közös találkozó kérdése. Úgy gondolom, semmi értelme nincs, ha
mi öt nap múlva megyünk oda hozzájuk, Ulbricht elvtárs pedig tíz nap múl-
va. Ismétlem, elméletileg nem kell elzárkózni a kétoldalú találkozóktól, de
most a gyakorlatban ebbe nem szükséges belemenni. Az a véleményem,
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hogy Dubčeknek és Černíknek meg kell egyenesen mondanunk, hogy a
pártjaink közötti kétoldalú találkozóknak most nincs semmi értelme. Csak
most kötöttük meg velük a barátsági szerződést. Miről fogunk megint be-
szélni? Mi, az itt jelen lévő magyar elvtársak, úgy véljük, meg kellene álla-
podnunk abban, ha a szovjet elvtársak is egyetértenek vele, hogy mi legyen,
ha a csehek ragaszkodnának a kétoldalú találkozókhoz, hogy legyen egy
olyan fonál, amelyet nem szabad elszakítanunk. Annak lenne értelme, hogy
a szovjet elvtársak találkozzanak velük, de ez természetesen a szovjet elvtár-
sak dolga. Az a véleményünk, hogy az elkövetkező két-három hétben ne-
künk nem kell mindabba belemenni, amit javasolnak.} 45

A felszólalásommal kapcsolatban több elvtárs is tett észrevételt vagy fe-
jezte ki egyet nem értését. Ezekre az észrevételekre nem fogok válaszolni.

De szeretném aláhúzni, hogy a Köz-
ponti Bizottság és a Magyar Népköz-
társaság kormánya az itt jelen lévő
testvérpártokkal együtt a munka során
a kellő figyelemmel kísérte a csehszlo-
vák események alakulását. Ennek kap-
csán két példára szeretnék utalni.

Pártunk és kormányunk Önökkel
együtt konstatálta és nyíltan, az egész
világ előtt hangoztatta a sajtóban, va-
lamint más tömegtájékoztatási eszkö-
zökben, hogy a 2000 szó című mani-
fesztum új helyzetet eredményezett,
hogy ez ellenforradalmi platform és
ellenforradalmi akció. Ugyanígy sze-
retnék rámutatni a legfrissebb esemé-
nyek közül arra, amiről már beszéltem
felszólalásomban. Nevezetesen, hogy
pártunk Politikai Bizottsága azt a
tényt, hogy a CSKP KB Elnöksége el-
utasította a közös találkozóra irányuló
javaslatunkat, úgy értékeli, mint ami
nehezíti a helyzetet, és újabb súlyos
elemekkel terheli meg kapcsolatain-
kat. Erre szeretnék most szorítkozni,
a többit meg lehet állapítani pártunk
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45 Az orosz munkanyelven lefolytatott ér-

tekezletről több jegyzőkönyv is fennma-

radt, így a szovjetek, a lengyelek és a ke-

letnémetek is készítettek feljegyzést.

Ezek közül azonban valószínűleg egyik

sem tekinthető valódi, klasszikus érte-

lemben vett szó szerinti jegyzőkönyv-

nek. A dokumentumok terjedelme és

szerkezete különbözik egymástól, és az

egyes felszólalások szövegében is jelen-

tős eltérések vannak. Így valószínűnek

tűnik, hogy az itt közölt szovjet jegyző-

könyvben szereplő, általam kapcsos zá-

rójelbe tett bekezdés valójában nem Ká-

dár János második felszólalásának része,

hanem korábbi beszédének egy erősen

tömörített verziója, amit az eredeti do-

kumentum összeállítói tévedésből ide il-

lesztettek be. Ezt látszik alátámasztani,

hogy a bekezdés szövege sokban ismétli

Kádár korábbi felszólalását, valamint az

a tény is, hogy a lengyel jegyzőkönyv-

ben Kádár második felszólalásánál ez a

bekezdés nem szerepel. Lásd Navrátil et

al. (1998) 229.

B
É

K
É

S
C

SA
B

A

Évkönyv XV. 2008

007bekes2.qxp:evkonyv2008  11/27/08  4:32 PM  Oldal 226



megnyilatkozásaiból. Nagy figyelemmel hallgattuk ma Brezsnyev elvtárs fel-
szólalását. Ennek keretében Brezsnyev elvtárs elemezte a Csehszlovákiában
zajló folyamat egyes fázisait, fontosabb elemeit, a mostanra kialakult szituá-
ciót és annak veszélyét. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartjuk kijelenteni,
hogy egyetértünk a szovjet elvtársak elemzésével, következtetéseivel és ja-
vaslataival, készek vagyunk részt venni ezek megvalósításában, ugyanúgy,
ahogy eddig is részt vettünk minden közös akcióban. Köszönöm a figyelmet. 
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