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MAGYAR-SZOVJET CSÚCSTALÁLKOZÓK 
1957-1965 

A magyar-szovjet viszony 1956 utáni alakulásáról mindmáig nem jelent meg a Ká-
dár-korszak levéltári forrásainak elemzésén alapuló munka. Ennek a kapcsolatrend-
szernek az egyik jellegzetessége azonban éppen az a viszonylagos átláthatóság, amely-
nek következtében a fő vonalak és tendenciák a magyar vezetés korabeli nyilvános 
állásfoglalásai alapján is nagy biztonsággal megállapíthatók. Ezért már ma is nyugod-
tan kijelenthetjük: a kádári külpolitika vezérelve egy olyan középutas irányvonal volt, 
amely a Szovjetunióhoz való feltétlen lojalitás állandó hangoztatása - és gyakorlása -
mellett az adott nemzetközi mozgástér minél hatékonyabb kihasználására törekedett. 
Ez utóbbi törekvés fő célja ugyanakkor egyértelműen a gazdaság működőképességé-
nek megőrzése és végeredményben a belső politikai stabilitás fenntartása volt.1 

A lojalitás megnyilvánulásai kellő publicitást kaptak itthon és külföldön egya-
ránt már a maguk idején is, a külpolitikai mozgástér kihasználását célzó magyar kez-
deményezések viszont mindmáig még szűk szakmai körökben is alig ismertek. 
A mondás, hogy az ördög a részletekben bújik meg, úgy vélem, többszörösen érvé-
nyes a magyar-szovjet kapcsolatok történetére: e viszonyrendszer minden elemére 
kiterjedő, a szintézis igényével megfogalmazott, kiegyensúlyozott és hosszú távra 
szóló értékelést csak a rá vonatkozó igen nagy mennyiségű magyar és szovjet levéltári 
anyag alapos feltárása után lehet majd adni. Mivel a Szovjetunióhoz fűződő viszony 

1 Az 1956 utáni magyar külpolitikáról általában lásd Charles Gati: Magyarország a Kreml árnyéká-
ban. Budapest, 1990, Századvég, 7. fejezet; Felkay András: Magyarország és a Szovjetunió kap-
csolata a Kádár-rendszer évei alatt, 1956-1988. In Magyarország és a nagyhatalmak a 20. szá-
zadban. Szerk. Romsics Ignác. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány. 215-227. o.; Jungwon 
Park: Conformity and Relatíve Autónomy in the Soviet. Bloc: Hungaiy 's Westward Policy since the 
1956 Revolution. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1994, kézirat; Hajdú Tibor: Budapest-Moszk-
va 1945-1988. História, 1996. 4. sz. 26-28. o.; Békés Csaba: A kádári külpolitika 1956-1968. 
Rubicon, 1998. január, 19-22. o.; Fülöp Mihály-Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. 
században. Budapest, 1998, Aula. A legújabb feldolgozás a korszak szovjet külpolitikájáról: 
Vladislav Zubok-Constantine Pleshakov: Inside the Kremlin 's Cold War. From Stalin to Khrush-
chev. Cambridge-London, 1996, Harvard University Press. 
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érinthetetlensége a Kádár-rendszer egyik ideológiai-politikai alappillére volt, a témá-
val kapcsolatos tudományos kutatás csak a rendszerváltás után indulhatott meg. Bár 
még nem születtek meg az egész korszakra vonatkozó összefoglaló munkák, mára 
több részfeldolgozás és dokumentumközlés látott napvilágot2, különösen az 1956 utá-
ni első néhány év történetéről. 

A jelen forrásközlés3 ehhez a feltáró munkához kíván hozzájárulni hat olyan do-
kumentum közreadásával, amelyek az 1956-1965 közötti időszakban létrejött számos 
legfelső szintű magyar-szovjet találkozó közül ötnek a lenyomatai. A dokumentumo-
kat lényegi változtatás nélkül, a mai helyesírási szabályoknak megfelelően közöljük. 
Az első három dokumentum a Hruscsov-éra terméke, a negyedik és ötödik közvetle-
nül Hruscsov leváltását követően készült, és Kádár Jánosnak az új szovjet vezetéssel 
folytatott első tárgyalásaiba enged bepillantást. A hatodik dokumentum azt tükrözi, 
hogy a kapcsolatok már 1965 első felében lényegében a korábbi minták alapján nor-
malizálódtak a brezsnyevi vezetéssel is. 

1. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

A kádári vezetés tagjai ugyan az 1956. november 4-ét követő hónapokban több ízben 
is találkoztak a szovjet vezetőkkel, az első hivatalos kétoldalú és egyben látványos 
külsőségek mellett megrendezett szovjet-magyar csúcstalálkozóra csak 1957. március 
21-28. között került sor Moszkvában. A tárgyalások mind politikai, mind pedig gaz-
dasági szempontból sikeresek voltak: Kádár végérvényesen megerősítette pozícióját, 
garanciát kapott arra, hogy Rákosi nem térhet vissza a hatalomba, a Nagy Imre-cso-
port eltávolításához pedig engedélyt kapott büntetőeljárás indítására. A szovjet gazda-
sági támogatás folytatása nem lehetett kétséges, Kádár azonban már a tárgyalások 

2 A teljesség igénye nélkül a vizsgált időszakra vonatkozóan lásd az alábbi publikációkat: Kádár 
János feljegyzése a PB-nek Hruscsov felmentéséről, 1964. [november 2.] In El nem égetett doku-
mentumok I. Szerk. Koltay Gábor és Bródy Péter. Budapest, 1990, Szabad Tér. 64-70. o.; Benkő 
Péter: Hatalmi viszonyok a „legvidámabb barakkban" Hruscsov leváltása után. Magyar Nemzet, 
1991. 17. sz.; Kádár János beszámolója az MSZMP KB ülésén a kommunista és munkáspártok 
moszkvai értekezletéről (részletek), 1960. december 21. História, 1991. 4. sz. 9-13. o.; „Jó volt a 
leves, csak túlságosan zsíros". Hruscsov és Kádár pohárköszöntője [1958]. Bevezető: Ripp Zoltán. 
Köztársaság, 1992. 28. sz. 73-81. o.; Baráth Magdolna-Feitl István: Két összefoglaló a magyar-
szovjet kormánytárgyalásokról (1958. április). Múltunk, 1993. 4. sz. 163-188. o.; Rainer M. János: 
Hruscsov Budapesten, 1958. április. Egy látogatás anatómiája. Budapesti Negyed, 1994. 2. sz. 
159-190. o.; Urbán Károly: Magyarország és a Szovjetunió, 1957. História, 1995. 9-10. sz. 6-9. o.; 
Pataki István: „Egyezmények" a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról. Múltunk, 1995. 
3. sz. 123-158. o.; Pataki István: Szovjet-magyar katonai tárgyalások Moszkvában, 1957. január 
28.-február 1. Múltunk, 1997. 1. sz. 112-130. o.; Az MSZMP Központi. Bizottságának 1957-1958. 
évi jegyzőkönyvei. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga 
György, Ujváry Gábor. Budapest, 1997, Magyar Országos Levéltár. 

3 Az 1956-os Intézet által irányított „Magyarország és a hidegháború" című kutatási program kere-
tében folytatott forrásfeltárásban a szerzőn kívül Somlai Katalin vett részt. 
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kezdetén elmondott felszólalásában azt kérte, hogy a szovjet vezetés vizsgálja felül az 
álláspontját és emelje fel a delegáció kiutazása előtt megígért - már amúgy is komoly 
- gazdasági segítség mértékét. Ez végül meg is történt, így 1957-ben a Szovjetunió az 
eredetileg tervezettnél mintegy 200 millió rubellel nagyobb, összesen 875 millió rubel 
értékű áruhitelt, illetve szabad devizát nyújtott Magyarországnak.4 

A több mint egyhetes legfelső szintű tárgyalássorozatról nyomtatásban mind ez 
ideig egyetlen, a szovjet fél által készített jegyzőkönyv(-részlet) jelent meg, amely 
Kádár János és Nyikita Hruscsov március 21-én, a tárgyalások kezdetén elhangzott 
beszédeit tartalmazza.5 

1. számú dokumentumunk - a magyar Külügyminisztériumban készült feljegy-
zés - a szovjet párt vezetőjének ugyanezt a felszólalását rögzíti, ám a két forrás között 
jelentős különbségek vannak. A két irat egybevetése forráskritikai szempontból rend-
kívül érdekes eredményre vezetett. A szovjet dokumentum szó szerinti jegyzőkönyv, 
tehát elvben pontosabban kellene tükröznie az elhangzottakat. A magyar forrás „Hrus-
csov elvtárs elmondta, hogy..." típusú úgynevezett kivonatos jegyzőkönyv, vagyis 
forrásérték szempontjából elvileg kevésbé megbízható. A két forrás mondatonkénti 
összehasonlítása azonban egyértelműen kimutatta, hogy a szovjet jegyzőkönyv az 
elhangzott Hruscsov-beszéd igen alaposan „megszerkesztett", szalonképessé tett vál-
tozatát tartalmazza, amelyből kiirtották a jellegzetes hruscsovi vehemencia és esetle-
gesség (időnként otrombaság) szinte valamennyi megnyilvánulását. Nagyon valószí-
nű, hogy ennek megfelelően a végleges jegyzőkönyvbe olyan mondatok is bekerültek, 
amelyek valójában nem hangzottak el, hanem csak egy-egy hruscsovi gondolat 
„kikerekítése", illetve az aktuális szovjet álláspont rögzítése céljából volt rájuk szük-
ség. Az viszont biztos, hogy a jegyzőkönyv nem tartalmaz számos olyan, főleg Len-
gyelországra, Kínára, Romániára és Jugoszláviára vonatkozó, többnyire rendkívül 
érdekes megjegyzést, amelyek elhangzását egyértelműen bizonyítja a magyar feljegy-
zés. (Ezeket a kihagyott részeket a szövegben / / jelzi.) 

A magyar forrás ezen a tartalmi többleten túl kivonatos jellege ellenére is sokkal 
hívebben tükrözi Hruscsov jellegzetesen nyers beszédmódját és szófordulatait, ezért 
nem csupán az 1957. márciusi moszkvai tárgyalások, hanem a szovjet-magyar vi-
szony egész története, illetve a szovjetológia szempontjából általában is fontos ada-
léknak tekinthető.6 

4 A tárgyalásokról lásd Urbán Károly bevezető tanulmányát in A Magyar Szocialista Munkáspárt 
ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei (a továbbiakban: MSZMP-jegyzőkönyvek). 2. köt. 
Szerk. Némethné Vágyi Karola, Urbán Károly. Budapest, 1993, Intera Rt. 19-24. o. Kádár János 
az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága 1957. április 2-i ülésén tartott beszámolóját lásd uo. 346 -
351. o. Kádár a Központi Bizottság 1957. április 5-i ülésén szintén tartott beszámolót a moszkvai 
útról, lásd MSZMP-jegyzőkönyvek 3. köt. Szerk. Baráth Magdolna, Feitl István. Budapest, 1993, 
Intera Rt. 23-32. o. 

5 Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Szerk. Vja-
cseszlav Szereda, Alekszandr Sztikalin. Budapest, 1993, Móra. 303-310. o. 

6 Terjedelmi okokból itt sajnos nincs mód valamennyi eltérés kimutatására, a leglényegesebbeket 
azonban jegyzetben jelzem. 
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2. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

1959 júniusában Hruscsov vezetésével szovjet kormányküldöttség látogatott Albániá-
ba. A magyar vezetés kérésére a delegáció Tiranából hazatérőben június 4-6. között 
két napot Budapesten töltött. A dokumentum Kádár János és Ny. Sz. Hruscsov 1959. 
június 5-én, a Hruscsov tiszteletére rendezett vacsorán elhangzott pohárköszöntőjét 
tartalmazza. Hruscsov felszólalásának különösen a magyar-szovjet gazdasági kapcso-
latokra, illetve a nemzetközi helyzetre, azon belül is a német kérdésre vonatkozó 
megjegyzései érdemelnek figyelmet. 

3. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

A keleti blokk országainak vezetői csúcstalálkozó megtartására használták fel a Ro-
mán Munkapárt 1960. június 20-25. között megrendezett III. kongresszusát, amely-
nek fő témája a kínai párttal folytatott vita volt. A megbeszélések során egyre nyil-
vánvalóbbá vált a szovjet-kínai viszony végletes elmérgesedése és a nyílt szakítás 
elkerülhetetlensége. 

Az itt közölt dokumentumrészlet Kádár beszámolójának azt a részét tartalmazza, 
amelyben ismerteti Hruscsov vitáját a kínai vezetőkkel Sztálinról. 

4. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

1964. október 14-én az SZKP KB plénuma felmentette vezető tisztségeiből Ny. Sz. 
Hruscsovot, helyébe a párt első titkárának Leonyid Brezsnyevet, miniszterelnöknek 
Alekszej Koszigint választották meg. Az éppen Lengyelországban tartózkodó Kádárt 
sokkolta a hír, hiszen a döntés számára is teljesen váratlan volt, azonkívül mint 
Hruscsov legjobb tanítványa attól tartott, hogy a szovjet politika megváltozása, egy 
esetleges resztalinizációs folyamat megindulása egész addigi politikáját veszélybe 
sodorhatná. Ezért saját álláspontjának testületi szintre emelése érdekében október 23-
ra összehívta a Központi Bizottságot, majd az ott lefolyt vitára hivatkozva másnap 
levélben fordult Brezsnyevhez. Ebben felvetette, hogy a magyar párt vezetése a 
Moszkvából kapott tájékoztatás alapján tudomásul veszi az SZKP döntését, Hruscsov 
felmentésének módjával azonban nem tud egyetérteni, mivel a leváltott főtitkár érde-
meiről nem esett szó. Más csatornán azt is jelezte, hogy november közepén két-három 
napra Moszkvába látogatna, hogy az új szovjet vezetéssel konzultáljon a „két testvér-
pártot érdeklő kérdésekről". Mivel azonban egy váratlan kínai kezdeményezés ered-
ményeképpen olyan döntés született, hogy a november 7-i moszkvai ünnepségeken 
minden szocialista országból legfelső szintű delegáció vegyen részt,7 Kádárnak az új 
szovjet vezetéssel folytatott első tisztázó megbeszéléseire e látogatás során, november 
9-10-én került sor. Az itt közölt feljegyzés erre az alkalomra készült. 

A magyar vezetés egy másik kezdeményezése ugyanakkor jelentősen befolyá-
solta a moszkvai ünnepségek politikai kimenetelét: megakadályozta, hogy a szovjet 
politika „helyes irányban" történő megváltozásában komolyan reménykedő kínai párt 

7 Lásd az 5. számú dokumentumot. 
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Hruscsov-ellenes demonstrációra használja fel az eseményt. Az eredeti kínai, majd a 
szovjetek által is elfogadott elképzelés szerint ugyanis a vendégek is tartottak volna 
beszédeket, ám az MSZMP PB október 30-i ülésén hozott határozatra utalva Kádár 
ugyanaznap Brezsnyevnek írott levelében nyomatékosan azt javasolta, hogy ilyen 
megnyilatkozásokra ne kerüljön sor. indoklásként arra hivatkozott, hogy „az ismert 
elvi-politikai vitakérdések akár burkolt formában való érintése értelmetlenné tenné az 
odautazást, hiszen annak célja az egységre való törekvés szándékának demonstrálása 
volna". Majd pedig a kínaiakra utalva azt vetette fel, hogy „Ny. Sz. Hruscsov elvtárs 
közeli felmentésére gondolva rendkívül káros volna közös ügyünkre, ha bárki 
»győztes«-ként célozgatna arra, hogy »most« jobb feltételei vannak az egységnek."8 

Mindemellett azonban alighanem létezett egy ki nem mondott harmadik motívum is: 
ha ugyanis a testvérpártok vezetőinek fel kell szólalniuk, nyilvánvalóan nem kerülhet-
ték volna el, hogy valamilyen formában egyetértésüket fejezzék ki Hruscsov leváltá-
sával, és nyilvánosan „hűséget fogadjanak" az új vezetésnek, ami ilyen rövid idővel a 
sokkoló esemény után valószínűleg nagyon nehezére esett volna Kádárnak. 

A magyar javaslatot a szovjet vezetés mindenesetre elfogadta, így a vendégek 
beszédeire nem került sor. 

5. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

Több korabeli dokumentum is fennmaradt erről a Kádár számára kritikus látogatásról; 
az itt közölt irat rendkívül informatív, részletes, mégis tömör összefoglalását adja az új 
szovjet vezetőkkel folytatott első személyes megbeszéléseken elhangzottaknak. A tár-
gyalásokon, amelyeken a november 9-i magyar feljegyzés szolgált alapul (lásd a 4. 
számú dokumentumot), Brezsnyev hosszasan és részletekbe menően elemezte Hrus-
csov hibáit, amelyek leváltásához vezettek, hangsúlyozva, hogy a fő ok a szovjet bel-
politikában játszott, egyre károsabb szerepe volt. Kádár szintén részletesen taglalta a 
kérdéssel kapcsolatos magyar kifogásokat, elmondta, hogy a hír Magyarországon 
„óriási meglepetést, megdöbbenést váltott ki", és hangsúlyozta, hogy a döntést a ma-
gyar párt elfogadja, de fenntartotta azt a véleményét, hogy a felmentést Hruscsov 
érdemeinek elismerése mellett kellett volna végrehajtani. Kádár nem értett egyet a 
személyi kultusz fogalmának szovjet értelmezésével sem, kifejtve, hogy „hiba lenne, 
ha Sztálin személyi kultuszának felszámolása után kijelentenénk, hogy ezután jött 
Hruscsov személyi kultusza. Az emberek azt hihetnék, hogy a személyi kultusz való-
ban a rendszer velejárója". Végezetül még egyszer leszögezte a magyar pártvezetés 
dialektikus álláspontját: „mi most megmondjuk, hogy Hruscsov elvtárs egész tevé-
kenységét pozitívnak tekintjük. Mi Hruscsov elvtárs tevékenységének különböző 
oldalát látjuk. Ezt a kérdést többet nem vesszük elő. Mi megértettük az SZKP dönté-
sének indokoltságát, azzal egyetértünk". 

* Magyar Országos Levéltár (MOL) M-KS 288. f. 5. cs. 348. ő. e. 
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6. SZÁMÚ DOKUMENTUM 

Brezsnyev és Podgomij9 még a magyar delegáció 1964. novemberi moszkvai megbe-
szélései idején jelezték, hogy szívesen töltenének Magyarországon néhány napot va-
dászattal. Az új szovjet vezetés első, nem hivatalos magyarországi látogatására így 
meglehetősen hamar, 1965. január végén sor került; valószínűleg ekkor hívták meg 
Kádár Jánost és Biszku Bélát10 Moszkvába. Eredetileg ugyan csak általános jellegű, 
kötetlen baráti megbeszélésekről volt szó (vadászattal egybekötve), a magyar fél 
azonban végül az alkalmat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően arra is felhasz-
nálta, hogy a magyar gazdaság nehéz helyzetére hivatkozva a Szovjetunió segítségét 
kérje.11 Ezért azután Kádár János 1965. április 29-én Brezsnyevnek írott levelében 

12 " 13 már nemcsak azt javasolta, hogy Apró Antal , a magyar vezetés segélyfelelőse is 
legyen tagja a delegációnak, hanem a nagyobb nyomaték kedvéért a levélhez három 
mellékletet csatolt, amelyek a Moszkvában megtárgyalni kívánt témákat foglalták 
össze. Az 1. számú mellékletben az alábbi általános kérdések szerepeltek: 1. A Viet-
nami Demokratikus Köztársaságnak nyújtandó magyar segély tranzitja a Szovjetunió-
ban. 2. A Rapacki-terv felújítása. (Adam Rapacki lengyel külügyminiszter 1957 októ-
berében közép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozására tett javaslatot, amely 
a két német állam mellett Lengyelországot és Csehszlovákiát érintette volna. Paul-
Henri Spaak belga külügyminiszter 1965 elején javasolta lengyel kollégájának, hogy a 
fenti államokon kívül a tervet terjesszék ki Belgiumra, Dániára, Norvégiára, illetve 
Magyarországra is. Habár a lengyelek hajlottak a javaslat elfogadására, Kádár előre 
jelezte, hogy „nekünk nem túl szimpatikus ez a gondolat".) 3. A Varsói Szerződés 
szervezetének hatékonyabbá tétele céljából a magyar vezetés felvetette, hogy a főpa-
rancsnok ne legyen egyúttal a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának helyettese 
is, hasonlóképpen javasolta, hogy az egyes tagállamokban ne a honvédelmi miniszter, 
hanem egy másik tábornok legyen az egyesített erők kötelékébe rendelt honi erők 
parancsnoka, és ő legyen a Varsói Szerződés főparancsnokának alárendelve. Javasol-
ták azt is, hogy az Egyesített Fegyveres Erők vezérkarát az egyes tagállamok által de-
legált magas rangú tisztekkel erősítsék meg. 4. A szocialista országok hadseregeivel 
kapcsolatban az előterjesztés annak a véleménynek adott hangot, hogy kisebb létszá-
mú, de technikailag jobban felszerelt hadseregek jobban szolgálnák a szocialista tábor 
biztonságát. A magyarországi védelmi kiadásokról megjegyezték, hogy az „alig elvi-
selhető terhet jelent népgazdaságunk számára 

A 2. számú melléklet tartalmazta a gazdasági jellegű kéréseket: 1. Az előzetes 
szovjet állásponthoz képest a Szovjetunió az 1966-1970 közötti időszakban irányozza 

9 Nyikolaj Viktorovics Podgomij szovjet politikus, 1960-tól 1977-ig az SZKP KB Elnökségének, 
illetve Politikai Bizottságának tagja, 1963-1977 között KB-titkár. 

U) Biszku Béla kommunista politikus, 1962-1978 között az MSZMP KB titkára. 
11 A hivatalos meghívót Brezsnyev 1965. április 1-jei levele tartalmazta. Kádár április 6-i válaszleve-

lében még egy április közepi időpontra tett javaslatot. 
[7 

"Apró Antal kommunista politikus, IB-, majd PB-tag, 1956. november 7-től iparügyi miniszter, 
1957-től 1971-ig miniszterelnök-helyettes. 

13 Lásd a 26. számú jegyzetet. 
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elő további 300 millió rubel értékű áru szállítását Magyarországra. 2. Ugyanebben a pe-
riódusban a Szovjetunió nyújtson 400 millió rubel értékű hitelt. 3. Magyarország tőkés 
fizetési mérlegének javítása céljából a szovjet állami bank az 1963-ban már biztosított 
2ü 000 kg aranyfedezeten túlmenően nyújtson további 50 000 kg arany hitelfedezetet 
a Magyar Nemzeti Banknak, amelyet a magyar vezetés a tőkés pénzpiac kedvezőtlen 
alakulása esetén venne igénybe. 

A 3. számú melléklet részletes kimutatást tartalmaz az 1966-1970 közötti idő-
szakra vonatkozóan az egyes áruféleségek magyar fél által igényelt, illetve a szovjetek 
által ígért mennyiségéről: a két adat minden tételnél jelentős különbséget mutat. 

A tárgyalások a magyar fél számára látszólag félsikerrel zárultak. A Varsói Szer-
ződés átalakításával kapcsolatos javaslatokra a szovjetek nem adtak konkrét választ, a 
gazdasági kéréseket pedig részben teljesítették. A többletként kért 300 millió rubel 
értékű áruszállítás helyett 120 millió rubel, a kért 400 millió rubel értékű hitelből pe-
dig 250 millió rubel értékben kaptak ígéretet Moszkvában. A moszkvai találkozó 
legfontosabb hozadéka azonban Kádár számára az volt, hogy megnyugodhatott: az új 
szovjet vezetés nem kívánja megváltoztatni a kelet-európai szövetségesekkel való 
viszonyban 1956 után kialakult modellt. Vagyis a politikai stabilitás mindenáron való 
fenntartása érdekében a Szovjetunió szükség esetén a továbbiakban is kész gazdasági-
lag támogatni ezeket az országokat - még ha nem is az általuk igényelt mértékben - , 
tudomásul véve, hogy közben a szovjet lakosság életszínvonala tartósan alatta marad 
a kelet-európainak. A vietnami háború rendezése kapcsán ugyanakkor a szovjet veze-
tők olyan egyéni kezdeményezésekre ösztönözték Kádárt, amelyek arra utaltak, hogy 
az addigi helyzethez képest a brezsnyevi korszakban a keleti blokk országainak kül-
politikai mozgástere nem csökken, hanem akár még jelentősen növekedhet is. 

DOKUMENTUMOK 

1. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Ny. Sz. Hruscsov hozzászólása a magyar-szovjet kormányközi tárgyalások 
első ülésén, Moszkva, 1957. március 21. 
Hruscsov elvtárs a szovjet küldöttség egyetértését fejezte ki Kádár elvtársnak az ellen-
forradalommal, az ellenforradalom maradványai ellen vívott harccal és az ország előtt 
álló feladatok megoldására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos tájékoztatásával. 
Tudja azonban, hogy a magyar küldöttségnek is az lehet az álláspontja, hogy keve-
sebbet beszélni, és többet adni. Adott esetben a merkantilizmus összhangban állhat a 
marxizmus-leninizmussal,14 amelyet úgy kell tekinteni, mint a nép jobb életének biz-
tosítását szolgáló eszközt. A szovjet delegáció keresni fogja a lehetőségeket a magyar 
elvtársak által kifejezett kérések kielégítésére. 

14 A szovjet feljegyzés szerint Hruscsov Kádár tréfás megjegyzésére („a marxizmust még nem telje-
sen szorította ki a magyar elvtársaknál a merkantilizmus") válaszul fejtette ki a fenti tételt. 
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A Szovjetunióban is vannak nehézségek a tervezésben, amelyek helytelen 
számításból eredő hibák következményei. Nincs elég hengerelt áruja, viszont van 
szabad kapacitása. A franciákkal most kötöttek megállapodást vasérc szállítására. 
Nyugat-Németországtól is vesznek fémet, vasat. Az NDK és Csehszlovákia is sok 
igényt támaszt a szovjet iparral szemben. A fémhiány általános jelenség a szocialista 
tábor gazdaságában. A magyar elvtársaknak meg kell érteni ezeket a nehézségeket, 
amelyek a tervezési hibákból erednek, s amelyek kiküszöbölésére intézkedések történ-
tek. A szovjet küldöttség közös véleménye, hogy megértik a Magyar Népköztársaság 
helyzetét, a számára adandó segítség jelentőségét, meg fogják nézni, milyen forrásaik 
és tartalékaik vannak, hogy a magyar kéréseket maximálisan kielégíthessék. 

A közös nyilatkozattervezettel15 kapcsolatban Hruscsov elvtárs két kérdést ajánl 
a bizottság figyelmébe. Az egyik a fegyveres erők koordinálásának, a másik a két 
ország közti állami kapcsolatok erősítésének kérdése. Az ellenség sokat beszél ezekről 
a kérdésekről, és meg kell mondani, hogy mi is azokat a kérdéseket húztuk alá eddig, 
amely[ek]ről az ellenség beszél. 

Itt van például a Varsói Egyezmény16 kérdése. Az ellenség azt akaija, hogy ne-
künk, a szocialista táboron belüli országoknak, ne legyenek szoros kapcsolataink. 
Jobb szeretne egyenként szétverni bennünket. Céljuk a Varsói Egyezmény gyengítése, 
és ebben nekünk nem szabad az ellenségnek engedni. Alá kell húzni azt a fő kérdést, 
hogy őket mikor fogjuk szétverni17 és nem azt, hogy a szovjet csapatok meddig ma-
radjanak a népi demokratikus országokban.18 Érdekeink azt követelik, hogy fegyveres 
erőinket koordináljuk. Akik ezt tagadják, nacionalista szempontból nézik a kérdést. 

/Hruscsov elvtárs elmondta, hogy egy beszélgetés alkalmával Gomulka19 elvtárs 
felvetette a Lengyelországban tartózkodó szovjet egységek csökkentésének kérdését. 
Arra a kérdésre, hány hadosztály tartózkodik Lengyelországban, Gomulka nem tudott 
válaszolni. Hruscsov elvtárs közölte, hogy két szovjet hadosztály tartózkodik Lengye-
lországban, kívánatos-e, hogy az egyiket szovjet részről visszavonják?/ 

Hruscsov elvtárs véleménye szerint annak sem lenne akadálya, hogy a Varsói 
Szerződésben részt vevő országok, így a magyarok, elküldenék katonáikat a Szovjet-
unióba, esetleg a Távol-Keletre, hogy a japánoktól védjék a szocialista tábort. Esetleg 

15 A tárgyalásokról kiadott közös nyilatkozatot lásd Népszabadság, 1957. március 29. 
16 A Varsói Szerződés Szervezetéről van szó. 
17 A szovjet jegyzőkönyvben ez a mondat így szerepel: „Ezért a jelenlegi nemzetközi helyzetben a 

legfontosabb nem az, hogy mikor vonjuk ki a csapatokat, hanem hogy mi mikor osztjuk meg az 
ellenséget, mikor kényszerítjük az amerikaiakat arra, hogy távozzanak Európából." 

IX Az itt megfogalmazott álláspont ellenére 1958-ban Romániából teljesen kivonták a szovjet csapa-
tokat, az NDK-ban és Magyarországon állomásozó szovjet haderő létszámát pedig jelentősen 
csökkentették. 

19 Wladyslaw Gomulka lengyel kommunista politikus, 1956 októberétől 1970-ig a LEMP KB első 
titkára. 
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Moszkvába is lehetne hozni ilyen egységeket. Az országaink közti egységet ez nem 
gyöngítené. Mi népeinket ennek az egységnek a szellemében neveljük. 

De miért akaiják nemzeti alapon megosztani a szocialista tábor erejét? Hiszen 
1917 októberében a szocializmus győzelméért kínaiak éppúgy harcoltak, mint a ma-
gyarok. 

Úgy kell ezeket a kérdéseket felvetni, hogy ne védelmi pozícióban legyünk, és 
ne nacionalista elvek érvényesüljenek, hanem támadó pozíciókat adjanak nekünk. 

A jugoszlávok hirdetik azt a gondolatot (Dullesnek21 is ez a nézete), hogy meg 
kell osztani a világproletariátus erejét. Ez persze káros. 

Nyugaton azt látjuk, az imperialisták egyesítik haderejüket. Európában egységes 
katonai parancsnokságot hoztak létre. Az Eisenhower-doktrína22 sem egyéb célt szol-
gál, mint egységes parancsnokság létrehozását ebben a térségben. Ugyanakkor mi arra 
az útra térjünk, hogy erőinket megosszuk? Internacionalista politikát kell folytatnunk. 

Itt van egy másik kérdés, a be nem avatkozás, az egyenjogúság kérdése, amely-
ről szintén sokat beszélnek. A Szovjetunió október 30-i nyilatkozata23 foglalkozik 
ezekkel az elvekkel. Ezek az elvek helyesek. De ha mindig csak ezekről a kérdésekről 

20 Ez a nemes szándékokról tanúskodó hruscsovi rögtönzés a továbbiakban ugyan nem képezte 
megfontolás tárgyát, a moszkvai tárgyalásokon azonban ezzel kapcsolatban komolyan felmerült 
egy olyan javaslat, hogy a szocialista tábor egységét demonstrálva az egyes országok katonai ala-
kulatai vegyenek részt Moszkvában az 1917-es októberi forradalom 40. évfordulóján rendezendő 
ünnepségeken. Az ötlet minden bizonnyal Hruscsovtól származott, ám a proletár internacionaliz-
mus alkotó továbbfejlesztése jegyében megegyeztek, hogy ezt az MSZMP fogja „kezdeményezni" 
a testvérpáltoknál. Ez 1957 júliusában meg is történt, a rend kedvéért azonban előzőleg erről az 
MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága (IIB) április 2-i ülésén határozatot hoztak. Kádár az SZKP 
KB-hoz írott levelében hivatalosan felvetette a javaslatot, és arra pozitív választ kapott. A világ-
politika alakulása azonban nem kedvezett a terv megvalósításának: 1957 októberében az enyhülési 
politika továbbvitelében érdekelt szovjet vezetés azzal vetette el a javaslatot, hogy az adott hely-
zetben az ellenség ezt erődemonstrációnak tekintené, és ez akadályozná a kelet-nyugati viszony 
normalizálását. 

21 John Foster Dulles amerikai republikánus párti politikus, 1953-1959 között külügyminiszter. 
22 

Dwight D. Eisenhower amerikai elnök 1957. január 5-i kongresszusi beszédében fogalmazta meg 
azt a külpolitikai tételt, mely szerint az Egyesült Államok kész gazdasági vagy akár katonai segít-
séget nyújtani azoknak a közel-keleti országoknak, amelyek függetlenségét kommunista befolyás 
alatt álló államok fenyegetik. 

23 A szovjet kormány 1956. október 30-i nyilatkozatáról van szó. A deklaráció szövegét közli: 
A „Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk. Gál Éva, Hegedűs B. András, Litván 
György, Rainer M. János. Budapest, 1993, Századvég-1956-os Intézet. 65-67. o. A szovjet veze-
tésnek a nyilatkozat kiadásával kapcsolatos vitáiról lásd Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet párt-
elnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda, Rainer M. János. Budapest, 1996, 
1956-os Intézet. 
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beszélünk, azt a benyomást keltik, minthogyha állami kapcsolatainkat azelőtt nem 
ezeken az elveken építettük volna.24 

Furcsán értelmezik ezeket az elveket a jugoszláv vezetők. Mi veszünk tőlük 
paprikát, uborkát, és adunk helyette búzát. Szükségeink] van nekünk ilyen kereske-
delmi kapcsolatra? Szeretnek elfelejtkezni a proletár szolidaritás két oldaláról. Az 
természetes, hogy a velünk való kapcsolataikból előnyöket várnak. Ha azonban mi is 
a kölcsönös előnyök alapján vetjük fel a kérdést, akkor arról beszélnek, hogy gazda-
ságilag alá akarjuk őket vetni. 

/Vegyük Lengyelország példáját. Megkétszerezte ipari termelését, felépítette 
kohászati bázisát. Kitől kaptak ehhez segítséget? Tőlünk. Nekik tehát a velünk való 
kapcsolat előnyös. Mégis nekünk címezik a panaszokat, hogy nincs egyenjogúság. 

Kínában hatalmas autógyár épült fel, amely fejlettebb, mint a mienk, mert a mi 
gyárainkban termelt felszerelést használták fel hozzá. Ha a régi helyébe a Szovjet-
unióban azokat a gépeket állították volna, amelyet Kínának szállítottak, a Szovjetunió 
gépkocsitermelését megkétszerezte volna./ 

Amit a magyar elvtársak kérnek, és amelyet számukra adunk, az nem kevés. 
Nekünk ez áldozatokat jelent. Feleslegeink nincsenek, saját szánktól vesszük el azt, 
amit adunk. 

És ezek után még beavatkozásról beszélnek! 
Nem a mi hibánk, hanem Rákosi butasága, hogy tanácsainkat nem használták 

fel. Mi megmondtuk a magyar, [a] lengyel, a román elvtársaknak, hogy a tőkebefekte-
téseiket csökkentsék, ne erőszakolják a nehézipar fejlesztését. Fordítsanak nagyobb 
figyelmet a mezőgazdaságra, mert ha nem vigyáznak, szakadás fog bekövetkezni a tö-
megek és a vezetők között! Persze mi tanácsainkat nagyon óvatosan fogalmaztuk 
meg, mert mindig el akartuk kerülni azt, hogy úgy állítsák be a kérdést, mintha az oro-
szok nem akarnák, hogy országuk ipari ország legyen, hogy meg akaiják tartani az 
országot mezőgazdasági jellegű függvényországnak. 

/Amikor a románok hozzákezdtek a Duna-Fekete-tenger-csatorna építéséhez, 
figyelmeztettük őket, hogy ráfizetés lesz a vége, és hogy ezt a vállalkozást népük 
életszínvonala fogja megsínyleni. Arra is felhívtuk a figyelmüket, hogy ezt a tervet 
először Hitler forgatta a fejében azért, hogy hajóik kikerülhessék a Fekete-tengerhez 
vezető útjuk szovjet ellenőrzését. Később a román elvtársak el is álltak ettől a tervtől. 

Budapesten metrót akartak építeni. Mi már akkor megmondtuk, hogy mi szük-
ség van arra [sic!]./ 

Ha az egyenjogúságról beszélünk, meg kell említenem, hogy 1948-ban Gott-
wald elvtárs azt a javaslatot tette Sztálinnak, hogy Csehszlovákia gazdaságát egyesít-
sék a Szovjetunió gazdaságával. Sztálin akkor azonnal tiltakozott ez ellen a gondolat 
ellen, tehát még nála sem volt ilyen bekebelezési tendencia. 

Ne gondoljuk azt, hogy a kommunizmus győzelmével külön, önálló kommunis-
ta köztársaságok fognak alakulni. Ellenkezőleg, az a célunk, hogy a szocialista orszá-

24 A szovjet jegyzőkönyvben ez a mondat így szerepel: „Ám ha állandóan a be nem avatkozásról és 
az egyenjogú kapcsolatokról papolunk, az a benyomás alakulhat ki egyesekben, hogy kapcsola-
taink a valóságban nem egyenjogúak." 
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gok kapcsolatai egyre szorosabbá váljanak, és ne nacionalista, hanem kommunista 
alapon teremtsük meg az új kapcsolatokat az országok között. 

A mi iparunk fejlettebb a kínai iparnál. Gyökerében helytelen felfogás lenne 
azonban azt gondolni, hogy mi hamarabb jutunk el a kommunizmusba, mint a kí-
naiak. Amikor nálunk kommunizmus lesz, mi nem fogjuk úgy tekinteni Kínát, mint 
csak szocialista országot, amelyet a mi fejlettebb gazdaságunkkal ki akarnánk zsák-
mányolni. Mi nem egymástól elszakadva, hanem együtt akarunk eljutni a kommu-
nizmusba. Sajtónk azonban sajnos nem eléggé hangsúlyozza fejlődésünknek ezeket a 
tendenciáit. 

/Amikor Micunovic25 jugoszláv nagykövettel kereskedelmi kapcsolatainkról be-
szélgettünk, felvetette, hogy miért nem vesszük át tőlük azokat a termékeket, amelye-
ket felajánlottak, mint például dohány, paprika, befőtt stb. Azt kérdezte, hogy jobb-e a 
bolgár paprika, talán édesebb-e a jugoszláv paprikánál, mert tudomása szerint a bolgá-
roktól átvesszük. Megmondtuk nekik, hogy bizony az a paprika egészen más paprika, 
mert Bulgária a szocialista táborhoz tartozik, és nekünk kötelességünk Bulgáriát segí-
teni. Nekünk a görögök dohányára sincs szükségünk. Itt azonban politikai meggondo-
lások is szerepet játszanak. Mi tehát azokból az elvekből indulunk ki, amelyeket a 
jugoszlávok hangoztatnak: a teljes egyenlőség és a be nem avatkozás elveiből. Azt 
szállítjuk, amit tudunk, és azt kéljük tőlük, amire szükségünk van. Ha ők azt vetik fel, 
hogy nekik így nem előnyös, mi is felvethetjük a kérdést úgy, hogy vajon az mellé-
kes-e, hogy számunkra milyen előnyök származnak kereskedelmi kapcsolatainkból. 
Ha csak kereskedelmi alapon akarnak velünk barátkozni, akkor miért legyünk mi 
kommunisták?/ 

Egymás közti kapcsolatainkban mi Lenin útmutatása alapján a munkásosztály 
nemzetközi érdekeiből indulunk ki. Ezért kell koordinálni politikánkat, gazdasági és 
katonai erőinket. 

A lengyelekkel való kapcsolatunkban ügyeink jól mennek. Nemrégen például 
kértek tőlünk 900 000 tonna búzát, közöltük velük, hogy megadjuk. Ezután kérték, 
hogy adjunk többet, miután erre is hajlandók voltunk, végül 1 500 000 tonna búzát 
kértek tőlünk. Ezt is megadtuk, mégpedig hitel formájában. Nekünk semmi szüksé-
günk nincs arra, hogy hitelt adjunk másoknak. Ez sem tartozik az egyenjogúsághoz, 
viszont baráti kötelezettségünket teljesítjük. 

A szovjet búzából a lengyelek azonban disznót hizlaltak, és eladták az angolok-
nak, mint angolszalonnát. 

Mi bármikor hajlandók vagyunk a jugoszlávokkal való vitás kérdéseinket dön-
tőbizottság elé vinni. Ez csak a mi álláspontunkat igazolná. Nem véletlen, hogy a 
jugoszlávok erre nem is tartanak igényt.26 

25 Veljko Micunovic jugoszláv politikus, diplomata, 1956-tól 1958-ig moszkvai nagykövet. 
26 A szovjet-jugoszláv viszonyról sok fontos dokumentumot közöl: Top Secret. Magyar-jugoszláv 

kapcsolatok 1956-1959. Dokumentumok. Az iratokat gyűjtötte, válogatta, szerkesztette és a beve-
zető tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Budapest, 1997, MTA Jelenkorkutató 
Bizottság. 
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Helyes volna ha a tárgyalásainkról szóló közös nyilatkozatban ezeket a gondola-
tokat figyelembe kell venni [sic!]. Sajtónk munkáját a kommunizmus építése feladata-
inak kell alárendelni. 

Ha mi a burzsoá egyenlőség értelmezéséből indulnánk ki az egymás közötti 
kapcsolatok ápolásánál, csak nyernénk vele, mert mi gazdaságilag erősek vagyunk. 
Ha tárgyalásainkon mi csak azt néznénk, hogy milyen előnyünk van ebből, akkor a mi 
szempontunkból semmi értelme sem volna ezeknek a tárgyalásoknak. Meg kell mon-
danunk, hogy mi nagyon szeretjük a magyar elvtársakat, hiszen ők a mi igen drága 
barátaink.27 

(MOL XIX-J-1-j 7. doboz, IV-130. Géppel írt egykorú másolat, Mányik Pál 
aláírásával hitelesítve.) 

2. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Kádár János és Ny. Sz. Hruscsov pohárköszöntője az 1959. június 5-én 
Hruscsov tiszteletére rendezett vacsorán 
(Részletek) 

Szigorúan bizalmas! 

Kádár János elvtárs: Kedves Elvtársak! A Politikai Bizottság nevében táviratot intéz-
tünk az elvtársakhoz, hogy Albániába jövet vagy menet látogassanak el hozzánk. 
A Politikai Bizottság nagy örömmel és köszönettel vette Hruscsov elvtárs beleegyező 
válaszát, hogy visszafelé meglátogatnak bennünket. Közben volt még egy barátságos 
jellegű, de mégis heves küzdelemmel járó levelezés az albán elvtársakkal, aminek 
a lényege az volt, hogy Hruscsov és Malinovszkij elvtársak hol töltsék június 4-ét és 
5-ét: Albániában-e vagy Magyarországon? 

Révai elvtárs: Győztünk! (Derültség.) 
Kádár elvtárs: Elvtársak! Mindig nagy-nagy öröm, ha találkozhatunk a szovjet 

elvtársakkal. Akkor mi mindig úgy manőverezünk, hogy lehetőleg a Központi Bizott-
ság is találkozzék velük. Mi, a Politikai Bizottság, akik gyakran vagyunk részesei 
ilyen találkozásoknak, úgy érezzük, hogy újból és újból erőt kapunk ezekből a talál-
kozásokból, és úgy gondolom, hogy így vannak ezzel a Központi Bizottság tagjai is. 
Amikor Münnich elvtársék utaztak hazafelé,28 akkor is létrejött egy találkozó, ahol 
szóba jött a köztünk lévő viszony. Hruscsov elvtárs azt mondta, hogy valóban, a párt-
és az államközi viszony egyaránt jó, és nincs mást kívánnunk, mint hogy ennél soha 
rosszabb ne legyen, és reméljük, nem is lesz. 

27 Más források alapján egyértelmű, hogy Hruscsov itt tréfásan „igen drága" magyar barátokról 
beszélt. Lásd Horváth Imre külügyminiszter tájékoztatója a minisztérium kibővített kollégiumi 
ülésén, 1957. április 9. MOL XIX-J-1-j 7. doboz, IV-130. 

28 1959. április 11. és május 17. között Münnich Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar kor-
mánydelegáció tárgyalt Mongóliában, a Vietnami Demokratikus Köztársaságban, Kínában és a 
Koreai Demokratikus Köztársaságban. A delegáció erről az útról hazatérőben állt meg Moszkvá-
ban, ahol találkoztak a szovjet vezetőkkel is. 
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Ami a népek közti barátságot illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ezt a barátságot még 
jobban mélyíteni és erősíteni kell. Azt hiszem, a szovjet elvtársak tudják, hogy a ma-
gyar nép tömegei nem állnak még a politikai öntudatnak olyan magas fokán, mint a 
Szovjetunió polgárai, és mi kötelességünknek tartjuk, hogy ezt fejlesszük, mert az 
egész internacionalizmus lényege: a Szovjetunió barátsága. Mióta a Szovjetunió léte-
zik, mindig ez volt a próbaköve az internacionalizmusnak, és ez mindig így is lesz. 

Ami a mi mindennapi gondjainkat és munkánkat illeti: nem akarjuk az elvtársa-
kat terhelni, de számunkra sok örvendetes dolog van, emellett azonban nehézségek, 
hibák, bosszúságok is vannak. 

Ami a fő kérdéseket illeti, nyugodt lélekkel mondhatjuk, elég jól haladunk a párt 
politikai tömegkapcsolatának szélesítésében. Erről most azt lehet mondani, hogy a 
fejlődés stádiumában van. Ami a gazdasági, kulturális kérdéseket illeti, ott is előre-
mentünk. Ez ugyan most már kicsit bonyolultabb, mint az ellenforradalom után volt. 
Eredmények vannak. Nálunk most az a helyzet - közben halljuk, hogy a szovjet em-
berek az I. negyedéves tervüket 5%-kal túlteljesítették - , hogy az ember a nyakát 
kicsit behúzza, mert mi az I. negyedéves tervünket csak 100%-ra teljesítettük. Ez 
persze magasabb, mint a múlt esztendőben volt, de azért nem nagyon elég ez a 100%, 
mert mi a tervünk szerint többet akarunk elérni ebben az évben. Nagyon bízunk ben-
ne, hogy elérjük. Valószínű, hogy a régi stílus fog érvényesülni, hogy az év utolsó 
négy hónapjában a gombot meg kell majd nyomni, hogy meglegyen az, amit akarunk. 
Azt hiszem, most nem is a tömegek oldalán kell keresni az előrelépés lehetőségét, 
hanem inkább a vezetés vonalán. Ertem alatta a párttagságot, a gazdasági vezetést, a kul-
turális vezetést stb. Például nem volt világos ez az átárazás. Aztán a nyereségrészese-
déssel kapcsolatban is voltak problémák. A Központi Bizottság felhívására 1 200 000 
forint értékű felajánlás született, ami még kevés, de ez a dolgozók akaratából szüle-
tett, olyan körülmények között, amikor az igazgatók nem nagyon törték magukat a válla-
lásért. 

A másik nagyon nagy feladat a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszi-
lárdítása. Márciusban nem minden elvtárs lelkesedett azért, hogy a tömeges szerve-
zéssel álljunk meg egy kissé. Most ezek az elvtársak lelkesednek a legjobban. Azt 

29 

hiszem, Csou En-laj elvtárs mondta, hogy ez nem megállás, hanem előrehaladás a 
termelőszövetkezeti mozgalomban. 

Egy további feladatunk, hogy készülünk a pártkongresszusra. Ez azokkal a fel-
adatokkal jár, mint általában egy kongresszus járni szokott, azzal a speciális vonással, 
hogy nálunk a beszámoló kezdete az ellenforradalom leverésével kezdődik. De vala-
hogyan csak megmagyarázzuk a bizonyítványunkat! 

Hruscsov elvtárs: Mondják meg azt is, hogy ez is győzelem volt. 
Kádár elvtárs: Majd mi valahogyan bebizonyítjuk. 
Kiss Károly elvtárs: Mao Ce-tung elvtárs mondotta: jó dolog volt ez az ellenfor-

radalom... 
Közbeszólás: Nehogy megismételjük! 

29 Csou En-laj kínai kommunista politikus, 1949-től 1976-ig miniszterelnök, 1949-1958 között 
emellett külügyminiszter is. 
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Kádár elvtárs: Bizonyos haszna is volt. A kár adva volt, a haszon pedig az, amit 
ki tudunk hozni. 

Hruscsov elvtárs: A haszon abban volt, hogy rájöttünk, nem szabad butaságot 
csinálni, és lehet-e e nélkül a haszon nélkül dolgozni? 

Kádár elvtárs: A párt egész munkáját és harcát áthatja most az a bizakodás, ami 
a súlyos csapásokon keresztülment pártban él, ami leküzdötte ezeket a csapásokat. 
Nem tellett a saját erőnkből, gondolom, Hruscsov elvtársnak nem kell magyarázni, de 
azért bizakodás van, és ez a bizakodás jogos. 

Hruscsov elvtárs: Mi csak a tartozásunkat egyenlítettük ki! A. polgárháború ide-
jén a magyarok segítettek az ellenforradalom leverésében, mi pedig 1956-ban tettük 
meg ezt. 

Kádár elvtárs: A párt egész tevékenységét befolyásolja egy nem egészen mellé-
kes körülmény, a nemzetközi helyzet. Negatív értelemben nekünk, magyar kommu-
nistáknak, a rádiuszunkat ki kell terjeszteni az egész világra, de pozitív értelemben ez 
még nem sikerült. A nemzetközi helyzet a szovjet elvtársak megítélése szerint és a mi 
egész táborunk megítélése szerint jó. De azért ha az ember arra gondol, hogy milyen 
volna ma a nemzetközi helyzet és a világ arculata, ha a szovjet elvtársak kellő időben 
figyelmüket és erejüket nem oda koncentrálnák, ahova koncentrálják - és aminek 
következményeképpen jelenleg a katonai előzmények is megvannak - , a szovjet elv-
társaknak, a szocialista tábornak a béke megvédése nehéz volna. 

Most az a helyzet, hogy most mi felléphetünk a tömegek előtt nyugodtan, és fel 
is kell lépni minél többször azzal, hogy nem vagyunk hősök, és nem tudjuk megmon-
dani, hogy konfliktus lesz-e, vagy nem lesz. Most úgy néz ki, és azt mondhatjuk, hogy 
nem lesz világháború. De azért azt most már tudjuk, hogy népünk kitart a Szovjetunió 
és a szocialista táborban való szövetségben, az internacionalizmus mellett. Akármi-
lyen is lesz a jövőbeni fejlődés, kapitalizmus többé Magyarországon nem lesz. Leg-
utóbb a művész elvtársaknak mondtam, hogy ha valakiben van olyan félelem, hogy 
Magyarországon kapitalizmus lesz, az szabaduljon meg tőle, és akiben ilyen remény 
van, az vesse el. Mert a való igazság az, hogy a magyar nép tömegeinek óriási többsé-
ge híve ennek a szocialista fejlődésnek, de bizonyos dolgozó rétegeket bizonytalanná 
tesz a nemzetközi helyzet. Van, akit a felesége nógat, és nekünk kötelességünk biza-
kodóvá tenni. Ezt mi abban a meggyőződésben tesszük, hogy igazunk van, és ez nem 
propaganda, hanem tényleges, reális valóságon alapszik. 

Szeretném azzal köszönteni a szovjet elvtársakat, hogy azt a bizalmat, amit ne-
künk nyújtottak abban a különösen nehéz helyzetben, ami két és fél évvel ezelőtt itt 
volt, azt tartsák meg velünk szemben, nem fognak csalódni bennünk. Ha valami eget-
verő eredményeket nem is tudunk felmutatni, eredményeink vannak, a mi pártunknak, 
Központi Bizottságunknak, s egyet-mást talán már igazoltunk is, hogy erre a bizalom-
ra és barátságra méltóak akarunk lenni. 

Engedjék meg, hogy köszöntsem az SZKP és az MSZMP barátságát, a Szovjet-
unió és a Magyar Népköztársaság kormányai közti barátságot, és a szovjet és a ma-
gyar nép közti barátságot. 

Teljes szívvel kívánok jó egészséget a köztünk lévő kedves barátainknak, 
Hruscsov elvtársnak, Malinovszkij elvtársnak, s a többi kedves vendégeinknek! En-
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gedjék meg, hogy Hruscsov elvtársnak a Központi Bizottság nevében gratuláljak a 
Lenin-békedíj elnyeréséhez. Azt hiszem, ha van ilyen ember, aki ilyen nagy kitünte-
tést megérdemel, az Hruscsov elvtárs. Jó egészséget kívánunk! (Nagy taps.) 

Hruscsov elvtárs: Kedves Elvtársak! Kedves Kádár, Münnich, Dobi elvtársak! 
A Központi Bizottság valamennyi tagja! Engedjék meg, hogy Malinovszkij elvtárs és 
a magam nevében hálámat fejezzem ki meghívásukért. Mi azt gondoltuk: valószínű, 
majd csak meghívnak talán bennünket. Gondoltunk arra is, hogy lehetséges, nem 
találják fel magukat, és nem hívnak meg. (Derültség.) 

A mi véleményünk valóban az, hogy kapcsolataink a lehető legjobbak, mind or-
szágaink, mind pártjaink, mind pedig - személyi vonatkozásban - országaink vezetői 
között. Nincsenek vitás kérdéseink, és ha elvétve akad is vita, azt mindig Apró elv-
társ30 csinálja. Valószínű, hogy itt egy dialektikus ellentétről van szó: minél jobban 
erősödnek kapcsolataink, annál jobban növekszik ellentétünk Apró elvtárssal. Mindez 
a népen belüli ellentmondások kategóriájába tartozik. Úgy gondolom, hogy közös 
erőfeszítésekkel talán még ezeket a nehézségeket is lekíizdjük. Mi egyébként ismeijíik 
a gyógymódot is: ha jön hozzánk Apró elvtárs, mindig jóllakatjuk zsíros, ukrán kol-
básszal. Ilyen esetben ugyan nem szűnik meg az ellentmondás, de tompul az éle. 
(Derültség.) Én azért tárom fel kártyáinkat, mert tudom, ha Apró elvtárs meglátja az 
ukrán kolbászt, úgysem bír ellenállni. Mi már tanulmányoztuk az ő gyenge pontjait. 

Mi, az Önök közeli barátai, nagyon örülünk az országukban kialakult helyzet-
nek. Önöknél jól stabilizálódik a gazdasági élet, sőt nemcsak stabilizálódik, hanem 
fejlődik is. Jól fejlődik a mezőgazdaság, a parasztok, akik beléptek a téeszekbe, jó utat 
választottak, mert rájöttek arra, hogy ez elkerülhetetlen szükségszerűség. A parasz-
toknak a téeszekbe való belépése nagyon jó barométer. A paraszt soha nem lép be a 
téeszbe, ha nehézséget vagy ingadozást lát az országon belül, vagy a nemzetközi kap-
csolatok területén. Tehát a belépések: jó jel az Önök szempontjából. Mi nagyon örül-
tünk az Önök sikereinek már csak azért is, mert a jugoszláv revizionisták annak idején 
nagyon számítottak Önökre. Azt hiszem, Önök nem értenek engem félre, és nem 
sértődnek meg ezért. Önök is jól tudják, hogy amikor a nehézségek kezdődnek, ami-
kor csődbe jut a párt, amikor ingadozás van, széthull a vezetés, ezt felhasználják arra, 
hogy erkölcsileg, ideológiailag szétzüllesszék a pártot. Örülünk, hogy az Önök pártja 
legyőzte ezeket a nehézségeket, és erősebben került ki a megpróbáltatásból, mint 
amilyen az ellenforradalom előtt volt. 

Önök természetesen jogosan kérdezhetik: mi az oka annak, hogy sem én, sem 
pedig Enver Hodzsa31 - akinek ez igen nehezére eshet - , bár sok beszédet mondtunk 
Albániában, az ördögöt egy szóval sem emlegettük? Ez nem azt jelenti, hogy nálunk 
valamiféle békülékenység volna, vagy hogy Jugoszláviában valamennyire rendbe jöt-
tek volna az ügyek. Nekünk megmaradt ugyanaz a véleményünk, mint amikor össze-

30 Hruscsov megjegyzése arra vonatkozik, hogy az 1956. november 4-ét követő időszakban a ma-
gyar vezetés gyakran kért gazdasági segítséget a Szovjetuniótól, és a konkrét kérések megvitatásá-
ra Moszkvába utazó delegáció vezetője rendszerint Apró Antal volt. 

31 Enver Hodzsa albán kommunista politikus, 1943-tól 1985-ben bekövetkezett haláláig az albán 
kommunista párt főtitkára, illetve első titkára. 
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jöttünk, és aláírtuk a 12 párt közös nyilatkozatát.32 Miért hagytunk mi most mégis fel 
a jugoszlávellenes felszólalásokkal? Véleményünk szerint a jugoszláv vezetők nem 
méltók arra, hogy mi fellépjünk ellenük. Annak idején nemcsak mi, hanem valameny-
nyi kommunista párt elítélte őket, s a jugoszláv revizionisták elszigetelődtek. Egy 
pártot sem sikerült nekik a maguk oldalára vonni; ezért ne rágódjunk mi állandóan a 
döglött macskán, mert abban kevés élvezet van. Csupán ezért nem szólunk róluk. 
Nem szidjuk őket azért sem, mert nem akarjuk őket ezzel erősíteni. Ne higgyék ellen-
ségeink és jugoszláv „barátaink", hogy ők valamilyen veszélyt jelentenek számunkra. 
Véleményünk szerint nem szükséges őket állandóan emlegetni, mert ezzel csak felver-
jük az ő értéküket. Valóban úgy van, hogy mennél jobban szidjuk őket, annál több 
dollárt kapnak. Ez így van pontosan. Ők tiltakoztak akkor, amikor Mikojan elvtárs 
kijelentette, hogy nem akaijuk őket megvásárolni. Pedig valóban megvásárolhatnánk 
őket, de mi ezt nem tesszük, mert az eszméket se nem adják, se nem veszik. 

Mi úgy gondoljuk, helyesen jártunk el e kérdésben, mert a kommunista pártok 
egybeforrtak. Ha a múltban tényleg volt is bizonyos okunk a nyugtalanságra például a 
lengyel elvtársak miatt, most már ott is szemmel láthatóan napról napra javul a hely-
zet. Úgy tűnik, hogy a lengyel elvtársak úrrá lettek a nehézségeken, látjuk Gomulka 
elvtárs eredményeit, ő már kézbe vette a gyeplőt. Igaz, van ott még jócskán nehézség 
is. Nehézségeik vannak a parasztsággal, az egyházzal kapcsolatban. Egyszóval: a mi 
lengyel barátainknak van még mit helyrehozni. Véleményünk szerint abban az eset-
ben, ha a lengyel elvtársak megfelelő akaraterőt tanúsítanak, e nehézségek leküzdhe-
tők. Úgy gondolom, a többi pártokban jól állnak az ügyek. 

Ami a szocialista országok gazdasági életét illeti, valamennyi országban fellen-
dülés tapasztalható. Önöknél jól haladnak az ügyek. Engem ma nagyon megörvendez-
tetett Kádár elvtárs, amikor arra kért, hogy tárgyalást kellene kezdeni az árucsere-
forgalom fokozása céljából. Ez jó jel, mert azt jelenti, hogy Önöknek több árujuk van. 

Kádár elvtárs: Van valamennyi... 
Hruscsov elvtárs: Ez a hőmérő azt mutatja, hogy az állam szervezete egészsé-

ges. Ha sok a bor, azt jelenti, hogy lehet inni. 
Közbeszólás: El is lehetne adni! 
Hruscsov elvtárs: Vegyék meg, és igyák meg! (Derültség.) 
[...] Hogyan értékeljük mi a nemzetközi helyzetet? Véleményem szerint a hely-

zet jó. A genfi külügyminiszteri értekezleten33 valószínűleg külsőleg olyan benyomást 
igyekeznek kelteni, mintha fennállna a megegyezés lehetősége, holott semmiben nem 
fognak megegyezni. Ha valamilyen kérdésben egyébként felmerülne a megegyezés 
lehetősége, egyetlen miniszterelnök sem engedi át a babért saját külügyminiszterének, 
a megállapodást feltétlenül ő akaija aláírni. Ez a külügyminiszterek sorsa! (Derültség.) 
Nagyon érdekesek a genfi tárgyalások. Vannak nyílt tárgyalások, zárt tárgyalások, 

32 

A szocialista országok kommunista pártjainak 1957. november 14-16. között Moszkvában meg-
tartott értekezlete után kiadott közös nyilatkozatról van szó, amelyet Jugoszlávia nem írt alá. 

33 1959. május 11-én Genfben megkezdődött a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és 
Franciaország külügyminisztereinek találkozója, ahol tárgyalások indultak a német újraegyesítés-
sel, Berlin státusával, valamint a német békeszerződéssel kapcsolatos kérdésekről. 
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személyi találkozások, és a küldöttségek tanácsadóinak találkozásai. Amikor a kül-
döttségek tanácsadói összeülnek, akkor ezek a tanácsadók azt mondják: jelenleg 
egyetlen épeszű ember sem hiszi komolyan, hogy egyesíteni lehetne Németországot. 
Mi nem is gondolunk erre - mondják a nyugatiak - , sőt ezt maga Adenauer34 sem 
akarja. Mindezt a kulisszák mögött mondják, amikor viszont a tanácsteremben van-
nak, azt mondják: csupán egyetlen út van, Németországnak a szabad választáson 
keresztüli egyesítése. Egyébként a nyugatiak most igyekeznek olyasmit elhíresztelni, 
mintha mi rendkívül érdekeltek lennénk a kormányfői értekezlet létrehozásában. Mi 
nyilvánosan megmondtuk, hogy nem így van, ennek ellenére ők ismételgetik ezt, mert 
nincs más érvük. Természetesen mi engedményt nem teszünk, mi inkább hazame-
gyünk, de nem írunk alá semmiféle - a mi ügyünk szempontjából hátrányos - egyez-
ményt. Maguk a nyugatiak is tudják ezt. Véleményem szerint létrejön a kormányfői 
értekezlet; hogy mikor kerül rá a sor, nehéz megmondani, valószínűleg ősszel.35 

Dulles temetése alkalmával Eisenhower fogadta az odaérkezett külügyminisz-
tereket. Bizonyára egyesekben csodálkozást keltett, hogy mi elmentünk a temetésre. 
Mi semmiféle költséget nem sajnálunk, amikor ellenségeinket kell temetni! (Derült-
ség.) Azt hiszem, még Bismarck mondta, hogy az ellenség holttestének mindig jó 
szaga van. Egyébként elmentünk Dulles temetésére, ha Adenauer meghalna, oda is 
elmennénk. 

Gromiko36 elvtárs a következőket jelentette az Eisenhowerrel folytatott beszélge-
tésről: amikor Németország egyesítéséről volt szó, Eisenhower széttárta karjait, úgy 
mutatta, hogy ez lehetetlen. Gromiko elvtárs, hogy ellenőrizze Eisenhower kézzel tett 
kifejezését, szóban megkérdezte: Helyesen értettem én Önt? Gromiko szavakban 
megismételte azt, amit Eisenhower a kezével kifejezett: Tehát Ön úgy gondolja, hogy 
jelenleg lehetetlen egyesíteni a németeket, és Németország egyesítése a németek saját 
ügye? Eisenhower azt mondta: Igen, így értettem. 

Mindez azonban nem zárja ki, hogy a legközelebbi nyilvános ülésen Eisenhower 
külügyminisztere azt fogja állítani, amit maga Eisenhower tagadott. 

A külügyminiszterek értekezlete bizonyára rövidesen befejeződik. Valószínűleg 
majd igyekeznek olyan külső látszatot kelteni, mintha bizonyos fokú megegyezés jött 
volna létre. Valószínű, csinálnak majd egy „gumi-kommünikét". Erről a kommüniké-
ről aztán mindegyik külügyminiszter azt állítja, hogy benne van az ő álláspontja. Min-
denesetre a genfi értekezlet kimenetele még így is pozitív lesz. Miért? Azért, mert ők 
kénytelenek voltak beengedni az ülésterembe az NDK képviselőit. Bonn és az NDK 
egyenlő jogokkal vesz részt; ez az NDK tényleges elismerését jelenti. Ez nagyon nagy 
előny. Most mi igyekszünk olyan feltételeket teremteni, hogy megerősítsük az elért 

34 

Konrád Adenauer német kereszténydemokrata politikus, 1949-1963 között a Német Szövetségi 
Köztársaság kancellárja. 

35 A szovjet vezetés 1957 végétől szorgalmazta egy kelet-nyugati csúcstalálkozó megrendezését. Bár 
az ezzel kapcsolatos üzenetváltásokban sokáig a négy nagyhatalom vezetőinek értekezletéről volt 
szó, végül 1959 szeptemberében, Hruscsov egyesült államokbeli látogatása idején szovjet-ame-
rikai szuperhatalmi csúcstalálkozóra került sor. 

36 Andrej Andrejevics Gromiko szovjet politikus, diplomata, 1957-1985 között külügyminiszter. 
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sikereket, és tovább haladhassunk előre. Természetes, hogy további előrehaladásunk 
során ésszerű, megfontolt célokat kell kitűzni. Például nem szabad elővenni olyan 
kérdéseket, amelyek megoldására nincs remény. 

Ami az NDK-val kötendő békeszerződést37 illeti; a békeszerződés Damoklesz 
kardja állandóan a nyugatiak feje felett függ. Jelenleg ők szeretnék meghosszabbítani 
Nyugat-Berlin megszállását. Berlinben 10 000 nyugati katona van. A nyugatiak haj-
landók lennének lecsökkenteni e létszámot 7500-ra. Most ők javasolják a propaganda 
beszüntetését, és a berlini kémközpontok felszámolását. Mi hajlandók vagyunk erre, 
de még hozzátesszük: egyúttal számoljuk fel a háborús állapotot és a megszállás rend-
szerét is. A nyugatiak ezt már nem akaiják; azt mondják, ők ezt nem tehetik meg. Az 
a tény, hogy Nyugat-Berlinben 10 000 vagy 7500 katona van, számunkra nem bír 
jelentőséggel. Annak idején, amikor tárgyaltam MacMillannel38 megkérdeztem tőle, 
igaz-e, hogy Nyugat-Berlinben 25 000 katona van. Ő azt állította, hogy csupán 12 000 
van. Most kiderült, hogy mindössze 10 000 van. Úgy gondolom, e szám megfelel 
a valóságnak. Én azt mondtam MacMillannek: mi nem félünk a maguk 25 000 kato-
nájától, ha akarják, vigyenek oda még 100 000-et, mi ott, a zsákban fogjuk megfojta-
ni őket. 

A dolog lényege nem abban van, mennyi katona van Nyugat-Berlinben, hanem 
ki kell alakítani a normális helyzetet. Azt hiszem, ez hosszú folyamat lesz, mi nem 
fogadjuk el az ő álláspontjukat, ők pedig nem értenek velünk egyet. Azt hiszem, hosz-
szú alkudozásra lehet számítani. Ha ez olyan jellegű alkudozás lenne, mint ahogy mi 
Apró elvtárssal vitatkozunk, akkor ez számunkra a boldogságot jelentené. 

Mi általában nagyon jónak tartjuk az erőviszonyokat, e viszonyok a mi javunkra 
vannak, és a továbbiakban még jobban eltolódnak majd javunkra. A dolog lényege: 
meg kell őrizni a szocialista tábor egységét, meg kell őrizni a szervezeti és erkölcsi 
egységet minden országon belül. Az ő fő vonaluk jelenleg: igyekezni fognak belülről 
felrobbantani, szétrohasztani bennünket. 

Az amerikaiak nagyon nagy reményt fűznek a most Moszkvában megnyíló ki-
állításukhoz. Azt hiszik, ha az oroszok meglátják az amerikai árukat, azonnal amerikai 
rendszert teremtenek a Szovjetunióban. De nekünk is érdekünk, hogy ezt a kiállítást a 
saját céljainknak megfelelően használjuk ki. Az orosz ember látni fogja, hogy a mi 
áruink rosszabbak, mint az amerikaiaké, de mi megmondjuk népünknek: látjátok, az 
amerikaiak egyelőre jobb árukat állítanak elő, ha végrehajtjuk a 7 éves tervet, e téren 
is megelőzzük Amerikát. Az amerikai kiállítást is felhasználjuk erőink mozgósítására, 
a 7 éves terv végrehajtására; az amerikaiak azt hiszik, hogy kiállításukkal majd gyen-
gítenek bennünket, pedig ez is erősítőleg fog nálunk hatni. Ez már a rothadt kapita-

37 u A szovjet vezetés 1958 folyamán politikai offenzívát indított Berlin státusának „rendezése céljá-
ból. A szovjet terv szerint Berlint szabad várossá kell nyilvánítani, az ott állomásozó szövetséges 
csapatokat pedig vissza kell vonni. Arra az esetre, ha a nyugati nagyhatalmak ezt elutasítanák, 
Hruscsov kilátásba helyezte, hogy a Szovjetunió külön békeszerződést köt az NDK-val. 

3X Harold MacMillan brit konzervatív párti politikus, 1957-től 1963-ig miniszterelnök; 1958. február 
21 -március 3. között hivatalos látogatást tett a Szovjetunióban. 
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lizmus. Most valami varázsigével akarják elérni a fennmaradását. Ez nem fog sike-
rülni nekik. 

Jó nagy beszédet mondtam? Nem alszanak még? 
Nemrég halt meg Manuilszkij39 elvtárs; nagyon jó elvtárs és jó szónok volt. Na-

gyon jó vicceket tudott mesélni. A hozzám hasonló szónokokról a következő anekdo-
tát mondotta: annak idején élt I. tí. Petrovszkij elvtárs, az idősebb korosztály képvise-
lői bizonyára emlékeznek e névre. Tehát ez a Petrovszkij elvtárs elment egy ukrán 
faluba beszámolni a nemzetközi helyzetről. Ő mindenben alapos ember volt, az elő-
adásnak is jó nagy feneket kerített. Már hosszú ideje folyt a gyűlés, amikor teljesen 
váratlanul az elnöklő kolhozelnök rettenetes hangon elkiáltotta magát: Felállni! Min-
denki egy emberként felugrott. Rövid szünet után az elnök újabb parancsot adott: 
Leülni! Mindenki leült. Petrovszkij elvtárs folytatta a beszámolót, de a mondanivalója 
befejezéséig az említett felállás-leülés legalább ötször megismétlődött. Az előadás be-
fejeztével Petrovszkij elvtárs odafordult az elnökhöz, és szemrehányó hangon azt 
mondta: Elnök elvtárs! Miért csinálták ezt a ceremóniát? Minek ez a nagy felhajtás? 
Nincs erre szükség, hiszen valamennyien egyszerű halandók vagyunk. Az elnök ráné-
zett Petrovszkijra, és azt mondta: Hát nem látta az elvtárs, hogy ültében aludt vala-
mennyi? 

Nem szeretném, ha maguk is elaludnának, inkább befejezem. 
A barátságunkra, elvtársak, az Önök sikereire, az Önök pártjára, Kádár elvtársra, 

Münnich elvtársra, a Politikai Bizottság egyetlen párton kívüli tagjára, Dobi40 elvtárs-
ra! Valamennyiük egészségére! 

(MOL M-KS-288. f. 9. cs. /1959/ 6. ő. e. Géppel írt tisztázat hitelesítés nélkül.) 

3. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Kádár János beszámolója az MSZMP Központi Bizottsága 
1960. június 29-i ülésén a szocialista országok kommunista pártjainak 
1960. június 24-i bukaresti értekezletéről 
(Részlet) 

[...] Egyébként felmerült ott sok minden más érdekes dolog között például a Sztálin-
kérdés is. Nem volt egy nagyon nagy kérdés. Az előzményhez az tartozik, hogy a XX. 
kongresszuson az összes küldöttség, aki ott képviselve volt, helyeselte az SZKP Köz-
ponti Bizottságának beszámolóját, amely elítélte Sztálint. Ezt egyébként az ott lévő 
kínai küldöttség nem helyeselte. Nem lépett fel ellene sem, de nem helyeselte. Egy 
bizonyos idővel később, 1957-ben Mao elvtárs nem hivatalos, kötetlen látogatás kere-

3 ; Dmitrij Zaharovics Manuilszkij szovjet politikus, a Komintern egyik vezetője, 1959-ben halt meg. 
40 Dobi István kisgazdapárti, majd kommunista politikus, 1952-től 1967-ig az Elnöki Tanács elnöke, 

ám a beszéd idején nemcsak a Politikai Bizottságnak, de még az MSZMP-nek sem volt tagja. 
Hruscsov már a szovjet párt- és kormánydelegáció 1958. április 2-10. között lezajlott magyaror-
szági látogatása idején is nagy élvezettel élcelődött Dobi István sajátos helyzetén, vagyis azon, 
hogy egy szocialista ország „államfojeként" nem tagja a kommunista pártnak. Dobi végül 1959-
ben belépett az MSZMP-be. 
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tében kijelentette - nekünk is volt ilyen találkozásunk vele,41 ahol ez szóba került 
hogy először is nagy tehertől szabadultak meg ők is. A kérdésnek a XX. kongresszu-
son történt rendezésével - a személyi kultusz felszámolása stb. - egy nagy tehertől 
szabadultak meg ők is, és a nemzetközi kommunista mozgalom is. Ugyanakkor a mi 
küldöttségünkkel is folyt egy eszmecsere. Megmondták, hogy nem teljesen pontosan 
értenek egyet az SZKP értékelésével. Aztán ez ide lett forgatva, oda, és lehet, hogy a 
kínaiak álláspontjában valami volt, hogy nem tiszta negatív, meg ilyesmi. De most az 
az érdekes tünemény van, hogy mennél inkább megy előre ez a vita, ami áprilisban 
kezdődött a nyílt színen, az érvek között annál többször szerepel, hogy „Lenin és 
Sztálin azt mondotta". És persze ott se nem a Leninről van szó, sem nem Sztálinról, 
hanem hogy a kínaiak mit mondanak, csak ezzel vezetik be. Ott nem idézetekről van 
szó. „Lenin és Sztálin azt tanította" - most már mind sűrűbben ez is felmerni. A szov-
jet elvtársak ezzel foglalkoztak is. Nem volt persze ez olyan nagy kérdés, de azért 
megmondták a véleményüket, és azt mondták: ez annyira egyszerű és világos kérdés, 
ez nem egy rejtély, hogy itt miről van szó. Itt tudniillik arról van szó, hogy Sztálint 
emlegetni és mint valami megfellebbezhetetlen fórumra hivatkozni jelenleg, az azt 
jelenti, hogy ők úgy képzelik el: egyik kezükben van Lenin kardja, másik kezükben 
Sztálin kardja. Nem lehet mind a két karddal harcolni. Sztálin kardja sokáig fényes 
kard volt, a végén bevéreződött kommunisták vérével, és azt többé nem lehet magasan 
tartani. Hogy most ők ezt kézbe vették, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetés lábát 
akaiják ezzel a Sztálinnal leverni. Megmondta Hruscsov elvtárs nekik, hogy felhívja a 
figyelmüket, mert nem akar az ellenfél hibájából hasznot látni: ha ezt túl soká emle-
getik, éppen az ellenkező hatást fogják elérni. Nem a jelenlegi SZKP-vezetést vagy 
éppen az ő lábát fogják ezzel a sztálini karddal kiverni alóluk, hanem inkább meg-
erősítik őket. Azt mondja, hogy ezzel az egész Sztálinnal úgy vannak, hogy ha akar-
ják, odaadják úgy, ahogy van ott náluk, a Vörös téren, állítsák fel maguknak Peking-
ben, csináljanak vele, amit akarnak. A szovjet nép legszélesebb körében most már az 
a vélemény, hogy az lett volna jó a szovjet népnek, ha ez a szerencsétlen Sztálin 10 
évvel hamarabb hal meg, mint amikor meghalt. Akkor már egészen másutt tartana a 
Szovjetunió. Mindenki, aki orosz nyelven 20 ezer példányban Moszkvában ezzel lép 
fel,42 az csak őket erősíti, holott azt hiszi, hogy a jelenlegi vezetésnek árt. [...] 

(MOL 288. f. 4. cs. 35. ő. e. Géppel írt tisztázat, aláírás nélkül.) 

41 Kádár valószínűleg a magyar párt- és kormánydelegáció 1957. szeptember 27.-október 4. között 
lezajlott kínai látogatása idején folytatott tárgyalásokra utal. 

42 Utalás a moszkvai kínai nagykövetségnek a pekingi álláspont népszerűsítését célzó, aktív propa-
gandatevékenységére. 
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4. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Kádár János feljegyzése Leonyid L Brezsnyevnek, Moszkva, 1964. november 9. 

Szigorúan bizalmas! 

Tisztelt Brezsnyev Elvtárs! 
Központi Bizottságunk megbízásából találkozót kértünk küldöttségünk részére, hogy 
eszmecserét folytathassunk az SZKP Központi Bizottságának képviselőivel. E fel-
jegyzésben jelezni szeretném azokat a kérdéseket, amelyeket a megbeszélés során 
érinteni szeretnénk. E kérdések nagyobb része már fel van vetve az MSZMP KB 
október 24-én kelt levelében. Milyen kérdésekről van szó? 

1. A szovjet-magyar barátságot szilárd, marxista-leninista, internacionalista el-
veken, népeink sorsközösségén alapuló kapcsolatnak tartjuk, amelyet nem egyes em-
berek határoznak meg, ezért arra semmiféle árnyékot nem vethet az Ny. Sz. Hruscsov 
felmentésére vonatkozó határozat. 

2. Mind az SZKP, mind az MSZMP Központi Bizottsága leszögezte, hogy 
pártjaink tevékenységét a továbbiakban is a XX. kongresszus eszméi, az 1957-es és 
1960-as moszkvai tanácskozások fő irányvonala vezérli. Ebből következik, hogy 
pártjaink a jövőben is teljesen egységben lépnek fel a szocialista országok együttmű-
ködése, a Varsói Szerződés, a KGST-szervezet vonalán, s hasonlóképpen a nemzet-
közi munkásmozgalomban és a külpolitika területén. 

3. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság kétoldalú kapcsolataiban a leg-
jobb elvtársi együttműködés érvényesült, és azt tartjuk, hogy a jövőben ennek még 
inkább így kell lennie. 

4. Viszonyunkat az utóbbi nyolc évben az alapvető elvi, politikai egység mellett 
az is jellemezte, hogy vezetőink hivatalos és nem hivatalos találkozásain a legtelje-
sebb őszinteség, a bizalom és a személyes tisztelet és barátság légköre uralkodott.43 

Ennek alapján, és azért, hogy ez maradéktalanul így legyen a jövőben is, szóvá te-
szünk néhány kérdést a tisztázás és végleges lezárás szándékával. 

5. Ny. Sz. Hruscsov elvtárs leváltásának tényét nemcsak tudomásul vesszük, ha-
nem annak szükségességét megértettük. 

6. Ugyanakkor az MSZMP Központi Bizottsága nem érti és nem helyesli a le-
váltás módját. Az a benyomásunk, hogy Önök nem vették kellően figyelembe intéz-
kedésük hatását a többi szocialista országban és a kapitalista világban. Világos, hogy 
amíg Hruscsov elvtárs munkájának negatív oldalát az SZKP-ben, a Szovjetunióban 

43 Hruscsov és Kádár baráti viszonya közismert volt, a kapcsolat jellegéről azonban nem maradt fönn 
sok említést érdemlő dokumentum. E ritka fonások egyike Kádár Hruscsovhoz írott 1961. június 
21-i levele, amelyből a következő részlet származik: „Nekem is van dolgom, gondom, elegendő. 
Éppen ezért legutóbbi telefonhívása meleg érzéssel töltött el, ugyanakkor erősen zavarba is hozott. 
Csodálkozom, hogy az Ön mérhetetlenül több dolga, gondja mellett még arra is tudott figyelmet és 
időt fordítani, hogy nekem gratuláljon születésnapomra. Mély hálával tölt el figyelmessége, ame-
lyet ezúton is köszönök. Nem tudok és nem is akarok hízelegni, de Önnek szép szavak nélkül is 
tudnia és éreznie kell, hogyan viszonyulok én az Ön személyéhez." MOL M-KS-288. f. 47. cs. 
731. ő. e. 
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ismerték és érezték, addig pozitív tevékenysége alapján széles körű megbecsülést 
élvezett a tömegekben a Szovjetunió határain túl. 

7. Hruscsov elvtárs hibáinak jelentős része előttünk ismeretlen volt korábban, 
illetve mi nem tudhattuk, hogy a számunkra nem érthető átszervezések, kampányok 
mennyiben voltak az ő személyes intézkedései, és mennyiben az SZKP Központi 
Bizottságának döntései. Más hibái ismertek voltak előttünk is, de - mondhatni - az 
egész világ előtt (a silókukorica erőltetése, Adzsubej44 szerepeltetése stb.). 

Meg kell azt is mondanunk, hogy most, amikor az összes előttünk ismeretes 
pozitív és negatív cselekedetek súlyát mérlegre tettük, Politikai Bizottságunk úgy 
vélekedett, hogy Hruscsov elvtárs egész élete munkásságát mi alapvetően pozitívnak 
tekintjük. 

8. Abból a tényből következően, hogy megfigyelhető nézetkülönbség van közöt-
tünk Hruscsov felmentésének módját illetően, jelenleg az a sajnálatos, hogy állásfog-
lalásainkat kölcsönösen megcsonkítva adjuk közre pártsajtónkban. Önök kihúzzák [a] 
párthatározatunkról szóló közleményben azt, amit mi Hruscsov elvtárs érdemeiről 
mondunk, mi kihúzzuk az Önök állásfoglalásaiból azt, ami - szerintünk - Hruscsov 
hibáinak eltúlzása. Ezt párttagságunk széles köre kölcsönösen tudja, az imperialista 
sajtó kiaknázza, [ami] nem kívánatos, és jó lenne megszüntetni. 

Véleményünk szerint mindent megoldana, ha az SZKP alkalmas formában, 
nyilvánosan értékelve Hruscsov egész munkásságát szólna érdemeiről is. 

9. Rákosi személyének, szerepének megítélésében utoljára 1957 tavaszán volt 
közöttünk nézeteltérés,45 ami kitűnt az akkor [a] Szovjetunióba érkezett magyar párt-
és kormányküldöttség fogadásakor adott villásreggelin. Azóta az SZKP előttünk is-
mert minden megnyilvánulása elítéli Rákosi múltbeli tevékenységét, s egyértelműen 
szolidáris azzal a politikai irányvonallal, amelyet 1956. november elején újjászerve-
zett Központi Bizottságunk kidolgozott. A Szovjetunióban élő Rákosi kérdése azon-
ban mind a mai napig nincs tulajdonképpen megoldva. 

Rákosi évek óta, legutóbb az Önök október 14-i határozata után írt levelében 
sürgeti hazatérését, „száműzetése" megszüntetését. E legutóbbi levelében közli azt is, 
hogy Önökhöz is írt, azt is, hogy most az SZKP Központi Bizottságával mindenben 
egyetért. 

Ismét felvetjük, hogy ha Önök számára terhes volna őt továbbra itt tartani, mi 
készek vagyunk hazavinni. Mi nem félünk se Rákositól, se a személyével kapcsolatos 
problémáktól. Meg tudjuk szervezni, hogy valami csendesebb helyen békében éljen. 

44 Alekszej Ivanovics Adzsubej szovjet újságíró, politikus, Hruscsov veje, a Komszomolszkaja Prav-
da, majd az Izvesztyija főszerkesztője. Fontos szerepe volt Hruscsov személyes diplomáciájának 
kivitelezésében, külföldi útjaira gyakran elkísérte apósát, és számos önálló küldetést is teljesített. 

45 Kádár feltehetően arra utal, hogy a tárgyalások során a szovjet vezetők kijelentették, Rákosit 
politikai halottnak tekintik, de kritikaként azt is hozzátették, hogy a halottakat nem lehet újra és 
újra eltemetni, azaz sokallották Rákosi hibáinak és bűneinek állandó emlegetését. Rákosi 1956 
utáni emigrációjáról lásd Feitl István: A bukott Rákosi. Rákosi Mátyás 1956-1971 között. Buda-
pest, 1993, Politikatörténeti Alapítvány. 
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Ha ő erre nem képes, és harcol pártunk ellen, mi őt a nyilvánosság előtt leleplezzük, 
és ha kell, még bíróság elé is állítjuk. 

10. Felvetjük a kínai elvtársakkal fennálló nézeteltérések kérdését is. Mi azt 
tartjuk, hogy a vita összes lényeges elvi és politikai kérdésében - az SZKP-vel és a 
többi testvérpárttal együtt - igazunk van. Természetesen mi az egység mellett va-
gyunk, és helyeslünk minden ésszerű lépést, ami közeledést eredményezhet - elvi 
engedmények nélkül. 

11. Ezzel a vitával függnek össze azok az észrevételek is, amelyeket a november 
7-i moszkvai ünnepségre vonatkozó kínai javaslattal kapcsolatban tettünk. Szerintünk 
helytelen lenne megengedni még a látszatát is annak, mintha Hruscsov félreállítása a 
kínai vezetők kedvéért történt volna.46 

12. Nem tudjuk, hogy az SZKP KB-jának álláspontja a december 15-ére terve-
zett előkészítő értekezlettel47 kapcsolatban változott-e. 

Kétségtelen, vannak a helyzetben bizonyos új elemek, amelyek lehetővé tennék 
közeledési lépések megkísérlését. Elképzelhető most - miután a Csou En-laj elvtárs 
vezette kínai küldöttség eljött Moszkvába - , hogy az SZKP is küldjön egy delegációt 
Pekingbe. Ez talán hasznos is volna. 

Ez esetben elképzelhető, hogy a december 15-ére tervezett értekezlet valamivel 
későbbre halasztódna. Pillanatnyilag a nyílt polémiában valamiféle tűzszünet állt be. 
Szükséges lenne megállapodni ennek legalább hallgatólagos fenntartásában. 

13. A nemzetközi kommunista mozgalomban folyó vitával kapcsolatban figye-
lembe kell venni a Hruscsov felmentése nyomán előállott helyzetet. 

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Hruscsov leváltásának módja miatt 
bizonyos nézeteltérések keletkeztek az SZKP és azon testvérpártok között, amelyek 
az egész vita időszaka alatt a legszorosabb egységben harcoltak az SZKP-vel. Szem-
betűnő, hogy ugyanez a határozat megelégedést, örömöt, sőt kárörömöt váltott ki azok-
nál a pártoknál, amelyek a nemzetközi vitában szemben állnak az SZKP-vel. Azért 
kell ezzel a ténnyel szembenézni, hogy fel lehessen számolni ezt a nézeteltérést, 
amely egyébként nem érinti alapvető és közös elveinket. 

14. A külpolitikai kérdések közül szeretnénk szót váltani a NATO közös atom-
ütőerő48 elleni harc kérdéseiről is. Mint ismeretes, ez a kérdés különösen foglalkoztat-
ja a lengyel, a német, a csehszlovák testvérpártokat, de magától értetődően ez mind-

46 Lásd az 5. számú dokumentumot. 
47 1964-ben már évek óta folytak egy az 1960. novemberi-decemberi moszkvai értekezlethez hason-

ló újabb „nagy tanácskozás" előkészületei. Az eredeti terv szerint 1964. december 15-én kellett 
volna Moszkvában előzetes megbeszélésen találkozniuk a részt vevő országok képviselőinek, az 
előkészítő értekezletet azonban végül elhalasztották, amiben Kádárnak kezdeményező szerepe 
volt. 

4S 1962 decemberében, Kennedy amerikai elnök és MacMillan brit miniszterelnök bermudai találko-
zóját követően jelentették be azt a tervet, amely egy nukleáris fegyverekkel felszerelt, közös 
NATO-haderő felállítását célozta. Habár többévi sikertelen egyeztetés után a hatvanas évek végére 
a terv végül lekerült a napirendről, ebben az időszakban ez a potenciális veszély nagyon aggasztotta a 
szovjet blokk vezetőit, különösen amiatt, hogy ily módon az NSZK is atomfegyverekhez juthat. 
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annyiunkat közelről érint. Régebbi igény a gyakoribb konzultáció a nemzetközi kér-
désekben. Sajnálatos például, hogy nem voltunk képesek egyeztetni álláspontunkat 
az ENSZ soron következő ülésszakával kapcsolatban sem. A közeljövőben szerintünk 
is szükséges a NATO közös atomütőerő elleni harc kérdéseinek megtanácskozása a 
Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének keretében. 

Végezetül: Reméljük, Önök megértik, hogy ezeket a kérdéseket úgy az október 
24-iki levelünkben, mint a mostani megbeszélésen a legteljesebb elvtársi bizalom és 
őszinteség jegyében tesszük szóvá. 

Az utóbbi esztendőkben pártjaink kapcsolatát az jellemezte, hogy fenntartások, 
rejtett gondolatok nem voltak és nem maradtak közöttünk, s ezt kívánjuk a jövőben is. 

Megismételjük azon meggyőződésünket, hogy a magyar-szovjet barátság elvi-
politikai alapjai szilárdak, és ezeken az alapokon erősödik tovább. 

1964. november 9. 
Szívélyes üdvözlettel: 

Kádár János s. k., 
a küldöttség vezetője, 

a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első titkára 

(MOL M-KS-288. f. 5. cs. 351. ő. e. Kádár János kézjegyével ellátott eredeti 
gépirat.) 

5. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Jelentés a magyar párt- és kormányküldöttség 1964. november 6—12. közötti 
moszkvai tárgyalásairól, 1964. november 16. 

Szigorúan bizalmas! 

I. 

1. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága 1964. október 29-én közölte a 
Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságával, hogy az októberi forradalom 
47. évfordulója alkalmából Csou En-laj elvtárs vezetésével szívesen indítana párt- és 
kormányküldöttséget Moszkvába. A KKP javasolta, hogy ez alkalommal az SZKP 
KB hívja meg valamennyi szocialista ország párt- és kormányküldöttségét. Kínai 
részről jelezték, hogy Jugoszláviát nem tekintik szocialista országnak. 

Az európai szocialista országok testvérpártjaival, így az MSZMP KB-val kon-
zultálva az SZKP KB tudatta, hogy elvben támogatja a kínai javaslatot. Szovjet rész-
ről meg kívánják hívni Jugoszláviát, de nem küldenek meghívást Albániába. 

Válaszában az MSZMP KB közölte az SZKP KB-val, hogy egyetért a meghívás 
és a találkozó gondolatával. Javasolta, hogy az SZKP KB küldjön meghívást mind 
Jugoszláviának, mind Albániának. Központi Bizottságunk indítványozta, hogy a kül-
döttségeket PB-tag, miniszterelnök-helyettes vezesse, továbbá hogy a moszkvai ün-
nepségeken a delegációk részéről felszólalásokra ne kerüljön sor. 
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Az SZKP úgy döntött, hogy Albánia kivételével valamennyi szocialista ország-
ból párt- és kormányküldöttséget hív meg, Albániából pedig a Szovjet-Albán Baráti 
Társaság Elnöksége hívja meg albán testvérszervezetének küldöttségét. Az albánok a 
meghívást visszautasították, s jelezték a kínaiaknak is, hogy nem értenek egyet a kínai 
párt- és kormányküldöttség moszkvai útjával. 

Miután a Politikai Bizottság értesült arról, hogy saját országának küldöttségét 
Gomulka, Ulbricht, Zsivkov, Cedenbál elvtárs vezeti, úgy döntött, hogy a magyar 
küldöttség vezetője Kádár János elvtárs legyen. 

Az L. I. Brezsnyevhez intézett 1964. október 24-i levelében Kádár János elvtárs 
jelezte, hogy november közepén vagy a hónap második felében 2-3 napra Moszkvába 
látogatna, s eszmecserét folytatna Brezsnyev elvtárssal a két testvérpártot érdeklő 
kérdésekről.49 

2. Miután a november 7-re szóló meghívással Kádár elvtárs utazása előre hozó-
dott, kézenfekvőnek látszott a látogatás és a találkozó összekapcsolása. Ily módon a 
magyar párt- és kormányküldöttség feladatának tekintette az ünnepségeken való rész-
vételt, eszmecsere folytatását az SZKP KB képviselőivel, továbbá a moszkvai magyar 
kolónia meglátogatását és tájékoztatását. 

3. A többi delegációval együtt párt- és kormányküldöttségünk részt vett a novem-
ber 6-i esti díszünnepségen, a november 7-i díszszemlén és felvonuláson, a november 
7-i fogadáson, továbbá az SZKP KB-nak a külföldi delegációk tiszteletére rendezett 
november 9-i díszebédjén. 

Ezeken az összejöveteleken a vendégek részéről beszédekre vagy egyéb megnyi-
latkozásokra nem került sor. 

II. 

1. A magyar párt- és kormányküldöttség november 9-én és 10-én, két alkalommal 
összesen három és fél órás eszmecserét folytatott Brezsnyev elvtárssal. 

2. Bevezető[jé]ben Kádár elvtárs utalt arra, hogy az MSZMP KB október 23-án 
megtárgyalta az SZKP KB október 14-i határozatának magyarországi visszhangját. 
KB-ülésiink határozatát, valamint az SZKP KB határozatával kapcsolatos október 
24-i elvtársi levelünket megküldtük Brezsnyev elvtársnak. Mostani találkozásunkra 
írásban sorba szedtünk néhány kérdést, amelyeket a megbeszélések során érinteni 
szeretnénk. A feljegyzést átadtuk Brezsnyev elvtársnak. (A feljegyzés másolatát e tá-
jékoztatóhoz mellékeltük.)50 

Az alkalmat felhasználva Kádár elvtárs ismételten átadta a Központi Bizottság 
üdvözletét és jókívánságait az SZKP KB-nak és Brezsnyev elvtársnak. 

4J Kádár János 1964. október 24-i levelében ilyen javaslat nem szerepel, ezt az üzenetet nyilván más 
csatornán juttatták el Moszkvába. 

50 Lásd a 4. számú dokumentumot. 



1 6 8 BÉKÉS CSABA 

Brezsnyev elvtárs megköszönte a jókívánságokat és a feljegyzést, annak testvéri 
szellemét. Előző este beszélgetett a feljegyzésről Mikojannal5 , Kosziginnel, Podgor-
nijjal, Sznszlovval52, Andropovval53 és Ponomaijovval 4. Valamennyiüknek úgy tűnt, 
hogy Kádár elvtárs írása a barátság, a testvériség és a megbecsülés jegyében készült. 
Indítványozta, hogy az eszmecsere alapját Kádár elvtárs feljegyzése képezze. 

3. A feljegyzés első pontjának a magyar-szovjet barátság elvi alapjairól szóló 
megállapításával Brezsnyev elvtárs 200 százalékig egyetértett. Véleménye szerint ér-
demes gondolkozni azon, hogy tartalmát és formáját tekintve barátságunk a jövőben 
még szilárdabb legyen. Az életben olyan sok kérdés van, hogy a háromévenkénti lát-
ványos párt- és kormányküldöttségi látogatások nem tekinthetők az érintkezés egyet-
len és legmegfelelőbb formájának. Gyakrabban kell találkozni kötetlen formák között. 
Az SZKP vezetői tudatában vannak annak, hogy ők egyedül nem tudnak minden kér-
dést megoldani, ezért igénylik a testvérpártok segítségét és kezdeményezését. 

4. Brezsnyev elvtárs 200 százalékig egyetértett a feljegyzés második pontjában a 
pártjaink tevékenységének fő irányvonaláról kifejtettekkel. Változatlanul a XX. kong-
resszus vonalán állnak. A kétnapos elnökségi ülésen aláhúzták Hruscsov elvtárs ér-
demeit a XX., XXI. és XXII. kongresszus vonalának kidolgozásában. A KB-íilésen 
mondott beszámolójában Szuszlov elvtárs is hangsúlyozta ezt. Szuszlov elvtárs ki-
emelte azt is, hogy a vonal nem változik. 

Hruscsov elvtárs hibájaként említhető, hogy sokat beszélt a XX. kongresszus 
határozatairól, de keveset tett azok megvalósítására. A burgonyahiányért például 
Hruscsov elvtárs Sztálint tette felelőssé, bár Sztálin 12 éve halott. Kevesebbet beszél-
ni, és többet tenni a XX. kongresszus határozatainak megvalósításáért - ez most a párt 
fő feladata. 

5. A feljegyzés harmadik pontja említi, hogy hazánk és a Szovjetunió kétoldalú 
kapcsolataiban eddig a legjobb elvtársi együttműködés érvényesült, s azt tartjuk, hogy 
így lesz a jövőben is. Brezsnyev elvtárs kijelentette: meggyőződése, hogy barátságunk 
a jövőben erősödni fog. Az SZKP mindent megtesz, hogy pártjaink, népeink javára 
tovább fejlődjék és erősödjék együttműködésünk és barátságunk. 

6. A feljegyzés negyedik pontja utal arra, hogy vezetőink hivatalos és nem hiva-
talos találkozásain az elmúlt 8 év alatt a legteljesebb őszinteség, a bizalom, a személyi 
tisztelet és a barátság légköre uralkodott. Brezsnyev elvtárs kijelentette, hogy így lesz 
a jövőben is. A szovjet vezetők viszonya, magatartása, érzelmei Magyarország irá-
nyában nem változtak, és nem változnak. 

51 Anasztasz lvanovics Mikojan szovjet politikus, 1937-1964 között a kormány elnökhelyettese, 
majd első elnökhelyettese, 1935-től 1966-ig a Politikai Bizottság (Elnökség) tagja. 

52 Mihail Andrejevics Szuszlov szovjet politikus, 1949-től az SZKP KB titkára, 1955-től az Elnök-
ség tagja, a párt fő ideológusa. 

53 Jurij Vlagyimirovics Andropov szovjet diplomata, politikus, 1954-1957 között a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete, majd az SZKP KB szocialista országok pártjaival foglalkozó osztály 
vezetője volt. 1962-1967 között a KB titkára. 

54 Borisz Nyikolajevics Ponomarjov szovjet politikus, 1956-tól 1986-ig a KB tagja, 1961-től a KB 
titkára. 
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7. Brezsnyev elvtárs megelégedéssel és hálával fogadta feljegyzésünk ötödik 
pontjának azon megállapítását, hogy Ny. Sz. Hruscsov leváltásának tényét nemcsak 
tudomásul vesszük, hanem annak szükségességét megértettük. 

Kádár elvtárs megjegyezte, hogy a hír vétele utáni első napokban ezt így nem 
tudtuk volna elmondani. 

8. A Hruscsov elvtárs felmentésének módjára, az ő hibáira (feljegyzésünk hato-
dik és hetedik pontja) vonatkozó észrevételeinkkel kapcsolatban Brezsnyev elvtárs 
megállapította: megérti a mi helyzetünket, de kéri, ugyanakkor mi is értsük meg az 
SZKP helyzetét. 

Novotny55 vagy Kádár elvtárs helyé[be]n ő is csodálkozott volna az első pilla-
natban. Hruscsov elvtársnak nagy tekintélye volt a világon, az események menete 
növelte az ő népszerűségét. De a világon Hruscsov elvtárs iránt megnyilvánuló rokon-
szenv nem csupán az ő személyes tulajdonságainak szólt, ez a Szovjetunió, a szovjet 
párt erejének, a nép nagyságának elismerése, a kollektíven kidolgozott politika he-
lyességének bizonyítéka. Hruscsovhoz képest Koszigin és Brezsnyev még fiatal em-
berek, nekik még nincs ilyen tekintélyük. 

Hruscsov elvtárs kétségtelenül népszerű volt a magyar nép körében, mert támogat-
ta a magyar kormány politikáját. Az ellenforradalom leverésében nyújtott segítség nem 
kizárólag Hruscsov elvtárs személyes érdeme, ő az Elnökség határozatát realizálta. 

A külvilág másnak látta őt, külföldön sok mindent nem tudtak a Szovjetunión 
belüli dolgokról. 

Hruscsov elvtárs leváltására kizárólag belső okok miatt került sor, bár követett el 
hibákat a külpolitikában is, de ezt a kérdést sem az Elnökség, sem a KB nem vitatta. 

Hruscsov elvtárs eltért a kollektív vezetés elvétől. Durván visszautasította vagy 
elfojtotta a vezetés többi tagjának véleményét. Rákényszerítette akaratát az Elnökség-
re és a Központi Bizottságra. Az ellenvéleményt nyilvánító elvtársakat kifigurázta, 
emberi méltóságukban megalázta. Az Elnökségben olyan légkör alakult ki, hogy 
annak tagjai belső meggyőződés nélkül voltak kénytelenek megszavazni lélegzet-
[el]állító kísérleteket és eszméket. 11 év óta nem volt igazi KB-ülés, azok inkább 
nagygyűlésekre hasonlítottak. 

A mezőgazdaság termelése 6 év alatt mindössze 1,6 százalékkal nőtt. Hruscsov 
elvtárs átszervezési viszketegségben szenvedett, erőszakosan kikényszerített lépései-
vel dezorganizálta a Szovjetunió népgazdaságát. 

Hruscsov elvtárs felmentésének kérdése kizárólag az SZKP belső ügye. Ügyé-
nek eldöntése a lenini elveknek megfelelően, demokratikus alapon történt. Hruscsov 
elvtársnak előre bejelentették, hogy az Elnökség ülésén meg kívánják beszélni veze-
tési módszereinek kérdését. Ezzel Hruscsov elvtárs egyetértett. Az Elnökség kétnapos 
ülésén végig ő elnökölt, ő adott szót mindenkinek. Az Elnökség és a Titkárság tagjai 
pártszerűen bírálták Hruscsov elvtársat. A bírálat mentes volt a személyi kirohanások-
tól, sem tartalmában, sem formájában nem sértette Hruscsov elvtárs emberi méltósá-
gát. Minden felszólaló méltatta Hruscsov elvtárs múltbeli tevékenységét, érdemeit. 

55 Antonin Novotny csehszlovák kommunista politikus, 1953-tól 1968-ig a CSKP első titkára. 
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A kétnapos ülés végén Hruscsov elvtárs rájött, hogy már nem képes megváltoz-
tatni sem saját magát, sem a kérdések megoldására kidolgozott vonalát, kora sem teszi 
ezt lehetővé, ezért kérte felmentését. Az utóbbi években Hruscsov elvtárs többször 
emlegette, hogy a visszavonulás gondolatával foglalkozik. A közelmúltban elmondta, 
hogy kétórai munka után már fáradtnak érzi magát. 

Figyelmet érdemel az is, hogy az Elnökség és a Titkárság tagjai, akik pártszerű 
bírálatban részesítették Hruscsov elvtársat, maguk sem véletlen emberek, nem vélet-
lenül kerültek mai beosztásukba. Önmagáról Brezsnyev elvtárs elmondta, hpgy 1938. 
április 18. óta ismeri Hruscsov elvtársat, s személyesen is sokat köszönhet neki. Őt 
Hruscsov elvtárs emelte ki megyei titkárnak. Brezsnyev elvtárs soha nem ingadozott 
annak a vonalnak a vitelében, amelynek kidolgozásában Hruscsov elvtársnak jelentős 
szerepe volt. így volt ez a XX. kongresszus idején is. 1957 nyarán, a pártellenzékkel 
folytatott harc idején, a KB-ülés előtt 3 nappal Brezsnyev elvtárs szívtrombózist ka-
pott. Hruscsov elvtárs kérésére az orvosok utasítását megszegve mégis elment a KB-
íilésre. A vitában másodiknak szólalt fel, s bár semmit nem látott maga előtt, mégis 1 
óra 5 percet beszélt, és szenvedélyesen védelmezte Hruscsov elvtársat, az ő helyes 
vonalát az ellenzékkel szemben. A továbbiakban Hruscsov elvtárs hibákat követett el. 
Az elvszerűség megköveteli, hogy ezt megmondják neki. 

Hruscsov elvtárs felmentését a KB is demokratikus formák között vitatta meg. 
Az Elnökség ülésén beszéltek Hruscsov elvtárs érdemeiről. A KB-iilésen tartott 

beszámolójában Szuszlov elvtárs szintén hosszasan méltatta azokat. Az a tény, hogy 
Hruscsov elvtárs megmaradt a KB tagjának, ugyancsak érdemeinek elismerését jelenti. 

A KB-ülésen olyan légkör alakult ki, hogy ha az Elnökség nem mérsékli a KB-
tagok aktivitását, még súlyosabb határozat született volna. Ilyen légkörben nem lehe-
tett szó Hruscsov elvtárs érdemeinek nyilvános emlegetéséről, bár azok felsorolása 
esetén a határozatot kétségkívül jobban fogadták volna külföldön. 

A Hruscsov elvtárs felmentéséről szóló határozat megszövegezésekor a belső 
szükségletekből indultak ki. Lehetséges, hogy a jövőben esetleg találnak valamilyen 
formát Hruscsov elvtárs érdemeinek megemlítésére. 

Döntésének és eljárásának helyességében az SZKP Központi Bizottságát meg-
erősítette az, hogy a Hruscsov elvtárs felmentését tárgyaló taggyűléseken a határozat 
teljes támogatásra talált. A taggyűlések hangulata, az ott megnyilvánult egység azt 
mutatja, hogy a KB helyesen járt el. A KB döntése helyeslésének második fázisát 
jelenti az az egyértelműen pozitív állásfoglalás, ahogyan a párttagság és a nép széles 
tömegei a november 6-i beszédet, az abban megjelölt programot fogadták. 

A testvérpártok többsége is helyesen értelmezte Hruscsov elvtárs felmentését. 
Csupán egyes testvérpártoknál van egyet nem értés a módszert illetően. 

A Hruscsov-kérdés az SZKP számára lezárt ügy, erre nem kívánnak visszatérni, 
így kampányt sem indítanak Hruscsov elvtárs ellen. 

9. Kádár elvtárs kifejezte, hogy mi szeretnénk, ha a szovjet elvtársak helyesen 
értenének bennünket. A feljegyzésben foglaltakat mi gondolkozás után írtuk le. Mi 
tudjuk, hogy sok-sok év óta hasonló jelenség nem fordult elő kapcsolatainkban. 
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A felmentés szükségességét úgy vesszük tudomásul, hogy azt teljesen megért-
jük. Nem tudjuk megmondani, vajon régen fel kellett volna-e menteni Hruscsov elv-
társat, vagy ez csak most vált szükségessé. Ez az SZKP dolga. 

A felmentés az SZKP belső ügye, de mi ezt nem ügyvéd módjára vizsgáljuk. 
Valaha létezett egy világpárt, a Komintern, s annak külön magyar szekciója volt. Ma 
ugyan nincs Komintern, de mozgalmunkat ma is egy egységes világpártként kezeljük, 
ezért számunkra nem lehet közömbös, hogy mi történik egy másik testvérpártban. 
Különösen vonatkozik ez az SZKP-re. 

A Szovjetunió olyan szerepet tölt be a világban, hogy bármit is tesz, annak vi-
lágvisszhangja van. Ez a világ szerencséje, a Szovjetunió viszont soha nem feledkez-
het meg erről. Hruscsov elvtárs felmentése csak formailag az SZKP belső ügye, de 
politikailag, erkölcsileg, érzelmileg mindenkit, így bennünket is érint. 

Világos, nem volt lehetőség arra, hogy e kérdést a szovjet elvtársak előre meg-
konzultálják a többi testvérpárttal, de azért gondolni kell a többiekre is. 

Hruscsov elvtárs felmentését az SZKP-től kapott tájékoztató után nekünk a ma-
gyar nép gondolatvilágából kiindulva kellett megmagyarázni. 

Hruscsov elvtárs a mi Politikai Bizottságunkat nem sértegette, a pártszerveze-
teket nem bontotta meg, a mi mezőgazdaságunkat nem szervezte át. Mi az ő tevé-
kenységének másik oldalát ismertük. Mi ismertük az ő szerepét a XX. kongresszus 
vonalának kidolgozásában, az 1956-os magyarországi események során nyújtott segít-
ségben, a két ország együttműködésének fejlesztésében. Az ő magyarországi látogatá-
sai erősítették népeink barátságát, a Szovjetunió, az SZKP tekintélyét. Ebben mi nem 
tudunk negatívumokat találni. 

Hruscsov elvtárs hibáinak egy részét - Adzsubej szerepét, a családi utazásokat -
mi is ismertük. 

ízetlennek tartottuk például Adzsubejnek a XXII. kongresszuson apósát dicsérő 
beszédét, ugyanakkor nekünk tetszett Solohovnak ott elmondott ízes felszólalása. Ak-
kor a szovjet elvtársak vegyes érzésekkel fogadták Solohov szavait, s ugyanakkor egy-
értelműen dicsérték Adzsubejt. 

Véleményünk szerint nem vetett árnyékot Hruscsovra, amikor egy-egy külföldi 
útjára elkísérte őt felesége vagy családjának valamelyik tagja. A kapitalista országok-
ban élő egyszerű emberek több rokonszenvet tanúsítanak azon politikusok iránt, akik-
nek látják az emberi oldalát, az emberi vonásait is. A béke szükségességéről beszélő 
politikusnak a tömegek jobban hisznek akkor, ha tudják róla, hogy van gyereke, van 
unokája. 

Fejlettségét tekintve a magyar társadalom félúton van a kapitalista közvélemény 
és a szovjet társadalom között. A forradalmi szemlélet nálunk még nem hatja át egész 
közvéleményünket. Hruscsov elvtárs emberi vonásainak ismerete nálunk a magyar-
szovjet barátságot erősítette, az ő magatartása nálunk a politikai megértés irányába 
hatott. 

Hruscsov elvtárs hibáinak egy részét nem ismertük, helyesebben nem tudtuk, 
hogy az egyes döntések mennyiben jelentik az ő személyes állásfoglalását, s mennyi-
ben az SZKP KB véleményét. Mi az újságból mindig úgy olvastuk, hogy a határoza-
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tot az SZKP KB hozta. Mi nem kutattuk, ki vagy hány személy áll a hozott határozat 
mögött. 

Hruscsov elvtárs nekünk is beszélt a különböző átszervezések hasznosságáról, 
de mi soha egy jó szót nem mondtunk azokról. Otthon megállapítottuk, hogy az át-
szervezések a mi viszonyaink között nem alkalmazhatók. Ez volt a mi bírálatunk 
egyetlen lehetséges módja. 

Hruscsov elvtárs Magyarországon is erőltette a silókukoricát, de mi megmond-
tuk neki, hogy nálunk elsősorban szemeskukoricára van szükség. 

Ha a Szovjetunió hatalmas területét figyelembe véve lehetne tanácsot adni [a] 
szovjet mezőgazdasági szakembereknek, mi csupán azt tudnánk javasolni, hogy soha 
ne csináljanak mindent egyformán mindenhol. 

Kádár elvtárs tájékoztatta Brezsnyev elvtársat arról, hogy Hruscsov elvtárs levál-
tása óriási meglepetést, megdöbbenést váltott ki hazánkban. Az emberek sajnálták őt, 
abból indultak ki, hogy Hruscsov elvtárs 20 éves korától kezdve 50 éven át harcolt 
egy ügyért, most valószínűleg hibákat követett el, de legalább azt mondhatták volna 
róla, hogy jót is csinált. 

A mi országunkban, ahol a társadalmi viszonyok átmeneti állapotban vannak, a 
mi rendszerünk népszerűsítéséhez szükséges az is, hogy emberi ügyeket emberi mó-
don intézzünk el. A burzsoázia elegánsabban válik meg saját elöregedett vezetőitől. 

Churchill56, Eisenhower egykor az imperialisták vezetői voltak. Churchill is 
megöregedett, rögeszméi támadtak, bizonyára hibákat követett el. Mégis szépen bú-
csúztatták el, nyugdíjazták, a királynő is fogadta. 

Amikor Hruscsovról, az ő hibáiról beszélünk, nem tudjuk letagadni, hogy ő a mi 
emberünk, a mi rendszerünk vezetője volt. Ez volt a hiba a Sztálin-kérdésnél is. Mi 
mondhatunk, amit akarunk, az egyszerű emberek az ő hibáikat a mi rendszerünk 
számlájára írják. 

Hruscsov elvtárs felmentésének politikai szempontból súlyosabb következmé-
nyei voltak. Az ő leváltása a mi belpolitikai helyzetünkben bizonyos törést idézett elő. 
Bizonytalanság volt, az emberekben felmerült a kérdés: vajon változik-e a magyar 
vagy a szovjet politika? 

Mi megmagyaráztuk, hogy nincs változás. Az SZKP-től kapott tájékoztatást fel-
használva belső úton megvilágítottuk a leváltás okát is. A közvéleménynek, a töme-
geknek megmondtuk azt is, hogy Hruscsov elvtársnak voltak érdemei.57 

A politikai zavar eloszlott, de még nem teljesen. 
A személyi kultusz kérdése félreértésekre ad okot. Hruscsov elvtárs felmentésé-

nek időpontjában mi Lengyelországban voltunk. Egyes magyar értelmiségiek fejében 
még az is megfordult: vajon ki ér haza előbb, Kádár vagy Rákosi? 

Hruscsov hibáit nem lehet személyi kultusznak nevezni. Sztálin kultusza idegen 
volt rendszerünktől, az nagy károkat okozott nekünk. Hiba lenne, ha Sztálin személyi 

56 Winston Churchill brit konzervatív párti politikus, 1940-1945 és 1951-1955 között miniszterel-
nök. 1955 áprilisában lemondott hivataláról. 

5' A Népszabadság 1964. október 17-i számában „Tovább a lenini úton" címmel jelent meg tájékoz-
tatás a moszkvai fejleményekről, s ebben nagy hangsúllyal esett szó Hruscsov érdemeiről. 
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kultuszának felszámolása után kijelentenénk, hogy ezután jött Hruscsov személyi 
kultusza. Az emberek azt hihetnék, hogy a személyi kultusz valóban a rendszer vele-
járója. 

A mi pártunknak azért van becsülete a tömegek előtt, mert fellépett az ellenfor-
radalom és a személyi kultusz ellen. Az emberek azért nyugodtak, mert garanciát 
látnak a személyi kultusz visszatérése ellen. 

Nagyon jó lett volna, ha a Hruscsov elvtárs felmentéséről szóló első határozat 
utalt volna arra, hogy Hruscsov elvtárs mindig a szovjethatalom ügyéért dolgozott, de 
megöregedett, rossz szokásokat vett fel, hibákat követett el, s ma már képtelen megfe-
lelően munkálkodni a közös ügy javára. Utalni lehetett volna arra is, hogy ő maga ezt 
belátja, ezért korára és egészségi állapotára való tekintettel kérte a felmentését. Ide 
kellett volna még írni, hogy az SZKP változatlanul a XX., XXI. és XXII. kongresszu-
sok vonalát, az 1957. és 1960. évi határozatok szellemét követi, töretlenül harcol a 
békéért. Ilyen határozat jobb fogadtatásra talált volna. 

Emberileg azért jelent problémát Hruscsov elvtárs felmentésének módja, mert a 
nem kommunisták kritikusan értékelnek bennünket, kommunistákat. Ok is tudják, 
hogy a kommunisták éjt nappallá téve dolgoznak, szívtrombózissal is harcolnak, ma-
gánéletüket teljesen félretéve küzdenek, amíg bírják. Ha az ilyen embereket kifacsart 
citrom módjára félredobjuk akkor, amikor már nem tudják a tevékenységük maximu-
mát nyújtani, vagy hibáznak, az rossz, a nép, az egyszerű emberek ezt nem értik meg. 

Mi Hruscsov elvtárs életének egész munkásságát pozitívan értékeljük. Ez az 
öregember valamikor volt vöröskatona, pártmunkás, vezető. Egész életét a mi ügyünk-
nek szentelte. Ezért mi őt tiszteljük. Ha az utcán látnánk, nem fordulnánk el tőle. Mi 
nem tudunk egyik napról a másikra leköpni egy olyan embert, aki mindig velünk 
harcolt.58 Kivételt képez, ha az illető átállt a másik oldalra, áruló lett. Nagy Imre ese-
tében például nem haboztunk, megfelelő módon jártunk el. 

Az ellenforradalom idején nekünk segített Hruscsov, Brezsnyev, Arisztov elv-
társ. Mi őket ezért ma is tiszteljük. Abban az időben Arisztov elvtárs az Elnökség 
tagja, a KB titkára volt. Azóta őt leváltották, de mi őt ma is tiszteljük azért, amit 1956-
ban a mi ügyünkért tett. 

58 

Jellemző epizód, hogy az 1964. november 7-i ünnepségre Moszkvába utazó delegáció más szovjet 
vezetők mellett Hruscsovnak is vitt ajándékot, igaz, a békesség kedvéért hivatalos címzettként 
Hruscsov feleségét nevezték meg. A dolog így is nagy meglepetést okozott, és az intézkedő hiva-
talnok közölte, hogy neki ezt jelentenie kell. „Mondtuk, csak jelentse nyugodtan." (Kádár János 
beszámolója a PB 1964. november 17-i ülésén.) Kádár később sem tagadta meg egykori mentorát: 
Hruscsov 1967. december 8-án a magyar párt vezetőjének írott - postai úton továbbított - levelé-
ben fejezte ki részvétét Münnich Ferenc halála alkalmából. Kádár, bár meglepte a kezdeményezés, 
válaszolt a levélre, de a rend kedvéért Brezsnyevhez fordult a válasz, valamint két ajándékcsomag 
továbbítását kérve. A szovjet párt vezetője azonban arra hivatkozva, hogy „a KB-nak és appará-
tusnak Hruscsovval közvetlen kapcsolata nincs", azt javasolta, hogy a moszkvai magyar nagykö-
vetség juttassa el a címzetthez a küldeményt. Ez 1968. február 4-én meg is történt. (MOL M-KS-
288. f. 47. cs. 741. ő. e.) 



1 7 4 BÉKÉS CSABA 

Szeretnénk elmondani, hogy mi a szovjet vezetőknél nem kevésbé, sőt talán még 
jobban tiszteljük az egyszerű szovjet embereket, akik a nagy összefüggések ismerete 
nélkül is nehéz körülmények között becsületesen helytállnak. 

A Politikai Bizottságban történt megállapodásnak megfelelően mi most meg-
mondjuk, hogy Hruscsov elvtárs egész tevékenységét pozitívnak tekintjük. Mi Hrus-
csov elvtárs tevékenységének különböző oldalát látjuk. Ezt a kérdést többet nem vesz-
szük elő. Mi megértettük az SZKP döntésének indokoltságát, azzal egyetértünk. 

Mindezeket azért mondtuk el, hogy a jövőben is őszinték lehessünk, hogy ne le-
gyen semmi közöttünk, amit magunkban kell tartani. 

Brezsnyev elvtárs megköszönte Kádár elvtárs részletes magyarázatát és értékelé-
sét. Kijelentette, hogy Kádár elvtárs szavai nyomán jobban megértette, hogyan jelent-
kezett ez a kérdés Magyarországon. 

A Hruscsov-kérdést nem kívánják vitakérdéssé tenni. Egy beszélgetéssel lezárt-
nak lehet tekinteni az álláspontok ismertetését. 

Az MSZMP idevonatkozó határozatát megelégedéssel fogadták, azt őszinte, ba-
ráti állásfoglalásként értékelik. 

10. Brezsnyev elvtárs javasolta: annak hangsúlyozásával, hogy helytelen egymás 
állásfoglalásainak a sajtóban történő hiányos ismertetése, záijuk le a feljegyzés nyol-
cadik pontjában érintett kérdést. 

11. A feljegyzésnek Rákosi Mátyásra vonatkozó megállapításaival kapcsolatban 
Brezsnyev elvtárs megjegyezte: ők már nem is emlékeznek arra, hogy milyen nézetel-
térés volt e kérdésben 1957 tavaszán. Hangsúlyozta, hogy Rákosi Mátyás tevékenysé-
gének és szerepének megítélésében az SZKP álláspontja 1956 novembere óta semmit 
nem változott. Véleménye szerint jobb, ha Rákosi Mátyás a Szovjetunióban él. Az 
SZKP számára nem terhes az ő ottani tartózkodása. 

Az utóbbi időben Rákosi Mátyás azonos tartalmú beadványt intézett az Elnök-
ség több tagjához, de azzal az Elnökség nem foglalkozott. 

12. A KKP képviselőivel folytatandó tanácskozásokról Kádár elvtárs megállapí-
totta, hogy nem lehet sokat várni a mostani beszélgetésektől. A beszélgetésekre - ta-
lán a kínaiakat kivéve - senki nem készült fel. A kínaiakkal nem lesz könnyű létezni 
október 14-e után sem. Nekik most úgy tűnik, hogy a szituáció nekik kedvez. Helyes 
lenne felhasználni a helyzetet a nyílt polémia beszüntetésére. Véleményünk szerint 
hosszú vitára lehet számítani, de általános és közös érdekünk, hogy a vita másként 
folyjék, mint eddig. Ez érdeke a kínaiaknak is, nekünk is. Úgy tűnik, a kínaiak pozí-
ciója sem olyan egyszerű. Ha ők reálisabbá akarják tenni a pozícióikat, mi ezt ne ne-
hezítsük meg. Egy ideig fenn kellene tartani a de facto létrejött tűzszünetet. 

A december 15-i időpontot nem kell babonásnak [sic!] tekinteni, a napból nem 
érdemes elvi kérdést csinálni. A szovjet vezetés most nyugodtan hivatkozhat arra, 
hogy az új körülmények között sok dolga van, ezért más időpontra lehetne áttenni az 
előkészítő tanácskozást. 

Csou En-lajék jelenlegi útja azt is megengedi, hogy az SZKP küldöttsége elláto-
gasson Pekingbe. 

Brezsnyev elvtárs közölte: a KB-ülés után áttekintették a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom kérdéseiben elfoglalt vonalukat, s megállapították, hogy minden alap-



MAGYAR-SZOVJET CSÚCSTALÁLKOZÓK, 1 9 5 7 - 1 9 6 5 1 7 5 

kérdésben helyes állásponton voltak eddig, mégis valamilyen utat kívánnak keresni 
a kérdések rendezésére. Elvi engedmények nélkül tárgyalni kell a KKP vezetőivel. 

Gomulka elvtárs is azt magyarázta a szovjet vezetőknek, hogy tárgyalni kell 
a kínaiakkal, mert mégis egy 650 milliós népről van szó, s a kínai vezetők 10 év múl-
va egy sor kérdésben bizonyára más állásponton lesznek. 

A KKP küldöttségével folytatott tárgyalásokról Brezsnyev, majd Andropov 
elvtárs a következő tájékoztatást adta: 

A november 9-i első beszélgetésen Csou En-laj elvtársék sérelmekkel álltak elő. 
Kifogásolták, hogy a november 7-i fogadáson Malinovszkij marsall Csou En-laj elv-
társsal koccintva azt mondotta, hogy az egységre szükség van, s ezt az egységet ne 
akadályozza se Hruscsov, se Mao Ce-tung. Ebből Csou En-laj elvtárs azt a következ-
tetést vonta le, hogy az SZKP Elnöksége nem akar egységet, hiszen sértegetik Mao 
Ce-tung elvtársat. Szovjet értékelés szerint e sérelmi pozíció lényege: zsaroló jellegű 
előzetes fellépés. 

A november 10-i második találkozón, amelyet a kínai küldöttség kért, a szovjet 
elvtársak megkérdezték Csou En-laj elvtárstól, hogy mi az elképzelése a kínai pártnak 
a két testvérpárt közötti viszony további fejlődéséről. Csou En-laj elvtárs kijelentette, 
hogy küldöttségük üres zsebekkel jött, nekik semmilyen konkrét javaslatuk nincs. 
Erre a szovjet elvtársak két javaslatot terjesztettek elő: a) hagyják abba a nyilvános 
vitát; b) az általános tanácskozás előkészítésében vegyen részt a KKP is. Ennek meg-
könnyítésére a többi pártokkal megtárgyalhatják a december 15-re összehívott előké-
szítő értekezletnek esetleg 4-6 héttel történő elhalasztását. Az értekezletet lehetne 
konzultatív értekezletnek is nevezni. 

A KKP képviselői a nyílt vita beszüntetésére kerülték az egyenes válaszadást. 
Az előkészítő tanácskozással kapcsolatban kijelentették, hogy arra ők nem jönnek el, 
mert azt Hruscsov diktálta, és ők nem vetik alá magukat Hruscsov diktátumának. 
A szovjet elvtársak hangsúlyozták, a Szerkesztőbizottság és a nagy tanácskozás össze-
hívása nem Hruscsov diktátuma, hanem valamennyi testvérpárt közös határozata. 

Csou En-laj elvtársék azt hitték, hogy az előkészítő értekezleten való részvétellel 
a 26 párt közül csak 13 párt ért egyet, és meglepődtek azon, hogy 19 párt már állást 
foglalt az előkészítő tanácskozás mellett. 

Csou En-laj elvtársék pontosabb tájékoztatást kértek Hruscsov elvtárs felmenté-
sének okairól. Kijelentették: nem hiszik azt, hogy a felmentésnek kizárólag belső okai 
lennének. Úgy vélik, hogy Hruscsov elvtárs felmentésével a politikai irányvonalnak is 
meg kell változni. 

A november 11-i harmadik találkozón Csou En-laj elvtárs kijelentette, hogy az 
egység megerősítésének szándékával jöttek Moszkvába, mert feltételezték, hogy új 
helyzet állt elő. Moszkvai utazásuk célja az új helyzet tisztázása volt. Sajnálattal kel-
lett meggyőződniük arról, hogy nincs új helyzet, mert az SZKP nem változtatta meg 
eddigi irányvonalát. Erről tanúskodik Brezsnyev elvtárs november 6-i beszéde, Mali-
novszkij elvtárs kijelentése, az SZKP ragaszkodása a Szerkesztőbizottság összehívá-
sához és a tanácskozás megtartásához, valamint Mikojan elvtársnak a találkozó során 
tett ama kijelentése, hogy a vitás ideológiai kérdésekben és a nemzetközi politika 
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alapkérdéseiben az SZKP Központi Bizottsága és Elnöksége Hruscsov elvtárssal 
azonos nézeteket vall. 

A beszélgetés során a KKP képviselői kijelentették: ha az SZKP új vezetői a régi 
politikát fogják követni, „akkor őket is fel fogják menteni". Csou En-laj elvtársék 
véleménye szerint az egység csak akkor szilárdulhat meg, ha az SZKP megváltoztatja 
eddigi politikai irányvonalát. Szovjet részről megmondották, hogy a szovjet párt leg-
alább olyan joggal követelheti a kínai párt politikai irányvonalának megváltoztatását, 
de ilyen feltételek alapján közeledést elérni lehetetlen. A szovjet elvtársak kijelentet-
ték, hogy készek érdemi vitát folytatni a politikai irányvonal kérdéseiről. Csou En-laj 
elvtárs közölte, hogy nincs felhatalmazásuk érdemi tárgyalások folytatására. Hangsú-
lyozta, hogy a nemzetközi tanácskozáson ők nem fognak részt venni, s a nyílt vitát 
sem szüntetik be mindaddig, amíg az SZKP meg nem változtatja saját politikai irány-
vonalát. 

E találkozó végén a szovjet képviselők kijelentették: sajnálják, a) hogy a KKP 
képviselői nem tárgyalnak a politikai irányvonal érdemi kérdéseiről; b) hogy a KKP 
nem hajlandó abbahagyni a nyílt vitát; c) hogy a KKP elutasítja a nemzetközi tanács-
kozáson való részvételt. Mindezekért a felelősség a KKP-t terheli. Szovjet részről azt 
ajánlották, hogy a kínai elvtársak ismételten mérlegeljék álláspontjukat. 

A szovjet elvtársak véleménye szerint Csou En-laj elvtársék moszkvai útja fel-
derítő jellegű volt. A kínai elvtársak feltételezték, hogy az SZKP módosítja politikai 
irányvonalát, és kínai részről azt akarták megállapítani, hogy ez milyen irányban és 
mennyiben történik meg. 

59 

13. Feljegyzésünk 13. pontjában említés történik arról, hogy Hruscsov elvtárs 
leváltásának módja miatt bizonyos nézeteltérések keletkeztek az SZKP és azon test-
vérpártok között, amelyek a vita egész időszaka alatt a legszorosabb egységben har-
coltak az SZKP-vel. 

Brezsnyev elvtárs közölte, hogy további munkájukban figyelembe veszik ezt a 
momentumot. Egyben kifejezte reményét, hogy ez a véleményeltérés csupán átmeneti 
jellegű. 

14. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének soron következő 
ülésszakával kapcsolatban, amelyik a NATO multilaterális atomerejének létrejötte 
esetén kialakuló helyzetben teendőink megvitatását van hivatva szolgálni, Brezsnyev 
elvtárs közölte, hogy szovjet részről egyetértenek az ülésszak összehívásával, de a 
szovjet vezetés más irányú elfoglaltsága - novemberi KB-ülés, decemberi parlamenti 
ülésszak - miatt javasolják annak pár héttel történő elhalasztását.60 A szükséges el-
képzelések kidolgozásával megbízták a Külügyminisztériumot. 

15. Befejezésül Brezsnyev elvtárs még egyszer megköszönte nyíltságunkat, 
őszinteségünket. Kifejezte meggyőződését, hogy a két testvérpárt, a két testvéri or-
szág, a két ország vezetőinek kapcsolatai a jövőben még intenzívebbek, még ba-

59 Az itt közölt 4. számú dokumentum 13. pontjáról van szó. 
60 A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének következő ülését végül 1965. január 19-

20-án tartották Varsóban. 
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rátibbak lesznek. Üdvözletét jókívánságait küldte az MSZMP Politikai Bizottságának 
és Központi Bizottságának. 

Kádár elvtárs megköszönte a fogadtatást. Kijelentette, hogy a szovjet elvtársak 
közlései kielégítenek bennünket. A fentiekben érintett kérdések ezennel lekerültek a 
napirendről. A továbbiakban erősödni fog barátságunk, együttműködésünk. 

16. Brezsnyev elvtárs megemlítette, hogy kérésünkre megadják a 200 ezer tonna 
takarmányt. A tárgyalások során kerül eldöntésre, hogy a megjelölt mennyiségen 
belül milyen legyen a kukorica, az árpa és a borsó aránya. 

17. November 11-én Kádár elvtárs udvariassági látogatást tett Koszigin elvtársnál. 
Koszigin elvtársnak miniszterelnökké történt kinevezése alkalmából Kádár elv-

társ átadta az MSZMP KB és a Minisztertanács üdvözletét, sikereket kívánt felelős-
ségteljes munkájához. 

Koszigin elvtárs elmondta, hogy a közeljövőben megtárgyalják az 1965. évi nép-
gazdasági tervet, utána hozzálátnak az új ötéves terv végleges tervezetének elkészí-
téséhez. Az ötéves tervet a testvéri országok kooperációs lehetőségeinek figyelembe-
vételével kell elkészíteni. Különösen vonatkozik ez Magyarországra, hiszen a magyar 
és a szovjet új ötéves terv időben egybeesik. 

Koszigin elvtárs kifejezésre juttatta, hogy gazdasági fejlődésünk érdekei megkö-
vetelik a nyugati licencek vásárlását. Az ilyen vásárlásokat oly módon kellene bonyo-
lítani, hogy egy szocialista ország valamennyi testvéri ország számára megvásárolná 
a szükséges licencet, s ezt becsületesen meg is mondanánk a kapitalistáknak. 

Koszigin elvtárs jelezte, hogy nem alakul megnyugtatóan a szocialista országok 
energiamérlege. A Szovjetunió európai területén az energiatartalékok nagyjából kime-
rültek, viszont az Urálon túl szinte kimeríthetetlen lehetőségek vannak. A szocialista 
országok ilyen természetű gondjainak megoldására a jövőben célszerűnek látszanék 
nagy energetikai komplexumok közös beruházással történő építése Ázsiában. Szovjet 
részről készek megvizsgálni ilyen javaslatokat. 

Koszigin elvtárs üdvözletét küldte az MSZMP Politikai Bizottságának és a Mi-
nisztertanács tagjainak. 

III. 

1. A küldöttség moszkvai tartózkodása során Kádár elvtárs a nagykövetségen találko-
zott a nagykövetség munkatársaival, a kereskedelmi kirendeltségen és a KGST appa-
rátusában dolgozó részlegek vezetőivel, valamint a szovjet intézetekben tanuló ma-
gyar csoportok képviselőivel. 

Hasonló találkozásra került sor az SZKP pártfőiskoláján, ahol a pártfőiskola 
magyar hallgatói és a Társadalomtudományi Akadémia magyar aspiránsai, összesen 
mintegy hatvanan vettek részt. 

A két találkozón Kádár elvtárs tájékoztatást adott [az] aktuális kérdésekről. 
2. A küldöttség kint tartózkodása alkalmával Nemes Dezső elvtárs külön talál-

kozott V. Codovilla elvtárssal, az argentin párt főtitkárával, és Dolores Ibarruri elv-
társnővel, a Spanyol Kommunista Párt elnökével. A beszélgetések során kitűnt, hogy 
mind a spanyol, mind az argentin párt az MSZMP-hez hasonlóan védelmezi és követi 
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a nemzetközi kommnnista mozgalom fő irányvonalát. Azonosak nézeteink Hruscsov 
elvtárs felmentésével kapcsolatban is. Egyformán hangsúlyozzuk annak fontosságát, 
hogy a politikai irányvonal nem változik, és ezt tekintjük döntőnek. A testvérpártok 
vezetőinek Hruscsov elvtárs felmentésének módjával kapcsolatban a mieinkhez ha-
sonló észrevételeik voltak, de ugyanakkor helytelenítik az olasz elvtársaknak az indo-
kolt észrevételek határán túlmenő, káros fellépéseit. 

Codovilla elvtárs megemlítette, hogy a közeljövőben Havannában sor kerül a la-
tin-amerikai testvérpártok közös értekezletére, ahol megtárgyalják az imperializmus és 
a politikai reakció elleni közös harc kérdéseit, továbbá a Kuba melletti szolidaritási 
akció erősítését. 

Budapest, 1964. november 16. 

(MOL XIX-J-1-j 7. doboz, IV-130. Eredeti gépirat hitelesítés nélkül.) 

6. SZÁMÚ DOKUMENTUM 
Kádár János beszámolója az MSZMP Politikai Bizottsága 
1965. június 8-i ülésén a magyar párt- és kormánydelegáció 1965. május 23—29. 
közötti moszkvai tárgyalásairól 

Szigorúan bizalmas! 

A Szovjetunióban járt küldöttségünk beszámolója 
Kádár János elvtárs: Az egész találkozó, mind a hivatalos, mind a nem hivatalos, 
nagyon jól és szervezetten folyt le, jól ki lehetett használni az időt. A szovjet elvtársak 
nagyon gyors és nagy munkát végeztek, alaposan és jól felkészültek, ezért sikerült 
megállapodni a konkrét kérdésekben. A beszélgetések nagyon jó légkörben folytak le, 
s a szovjet elvtársak üdvözletüket küldik a magyar elvtársaknak. 

Néhány pontosítást szeretnék tenni az anyaggal61 kapcsolatban. 
A 3. oldal utolsó előtti bekezdésében szó van a Vietnammal kapcsolatos dolgok-

ról. Ezt szeretném kicsit pontosítani. A szovjet elvtársak szó szerint azt mondták: 
mióta fennáll a Szovjetunió, még olyan harcban nem vettek részt, hogy ne ismerték 
volna, mi a taktika, mi a stratégia és a cél. Most először fordul elő, hogy nem tudják, 
mi az elképzelésük a vietnamiaknak, illetve a kínaiaknak - és ez rendkívül rossz ha-
tással van. A dologhoz tartozik, hogy ők ezért nem a vietnamiakat okolják. Ennek 
ellenére természetesen amit lehet, segítenek. 

Ehhez tartozik az a kiegészítő információ, hogy nekik az az impressziójuk: az 
amerikaiak részéről a bombázási szünet nemcsak taktika volt, hanem az amerikaiak 

61 Tájékoztató feljegyzés a Politikai Bizottság tagjainak Kádár János, Apró Antal és Biszku Béla 
elvtársak 1965. május 23-29-i szovjetunióbeli tárgyalásairól, 1965. június 5. Összeállította Erdélyi 
Károly. MOL 288. f. 5. cs. 367. ő. e. 
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sem tudják, hogyan fognak ebből a dologból kikeveredni. Részükről az a szándék, 
hogy tárgyaljanak, komolynak tekinthető.' 

A 4. oldalon szó van arról - és ez több kérdésnél felmerült hogy a szovjet 
elvtársaknak olyan véleményük van: bizonyos célok érdekében szükséges lenne, hogy 
sok párt tegyen kezdeményezést, ne csak az SZKP. Ilyennek ítélik meg, hogy például 
mivel most van lehetőség a vietnami elvtársakkal kontaktusra, szükséges és hasznos 
volna odautazni, mert egyrészt jó irányba lehetne őket befolyásolni, másrészt az ed-
digi tapasztalatok szerint - például az olaszok és mások - ott a dolgokat kicsit reáli-
sabban és pontosabban ítélik meg. Nekünk is van javaslatunk, hogy az őszre vonatko-
zó megállapodást előrehozzuk.63 

A 6. oldalon az 5. pontban fel van említve, hogy ez a nagy nemzetközi találkozó 
kérdése hogyan is áll most. Szeretném a Politikai Bizottságnak megmondani, hogy 
ilyen formában mi vetettük fel, mert a legutóbbi találkozás idején abban maradtunk, 
hogy harcolunk a nagy nemzetközi találkozó mielőbbi létrehozásáért. Felvetettük: 
figyelembe véve, hogy az alapkérdésekben egyetértünk, a pártok között is tulajdon-
képpen kétféle vélemény van: mégpedig az olaszok, angolok, finnek kivételével az 
összes párt a sürgetés ellen van. Nincs most nagy szükség a nagy értekezletre. Mit 
csinálnánk ebben a szituációban? A tulajdonképpeni nagy értekezlet forszírozásának 
nincs értelme, ésszerűbb és célszerűbb regionális értekezleteket folytatni, a helytelen 
álláspont elszigetelésére törekedni, ugyanakkor akcióegységet megvalósítani az im-
perialistákkal szemben. 

A Rapacki-terv a napirendről nem került le, sőt ma foglalkozunk is vele. Ezt mi 
vetettük fel. Még egyszer meg akarom ismételni - bár még foglalkozunk ma vele - az 
álláspontunkat, hogy ez világos legyen. Ez a lengyel kezdeményezés folytatása a sok 
éve folyamatban lévő lengyel külpolitikai aktivitásnak. A következőt kellene világos-
sá tenni. Az egyik - és ez nagyon fontos - , hogy habár nekünk is az az álláspontunk, 
hogy egy időben kell különböző vonalon és módon harcolni - tehát harcolni az impe-
rialista agresszió ellen, de ugyanakkor harcolni a békés egymás mellett élésért - , 
mégis mérlegelni kell, hogy milyen szituációban lép fel a szocialista tábor új kezde-
ményezéssel. S úgy tűnik, mintha a pillanat nem a legalkalmasabb lenne, mert nagyon 
ellentétes kép rajzolódik ki. Vietnamban folyik a harc, a szocialista országok oda 
fegyvert küldenek, tiltakoznak, demonstrálnak, s ugyanakkor a helyzettel pontosan 

62 Az írásos jelentés a vietnami kérdésről többek között Brezsnyev alábbi kijelentéseit rögzíti: „Úgy 
tűnik, a vietnami háború kapcsán a kínaiak közvetlen konfliktusba akarják kényszeríteni a Szov-
jetuniót és az Egyesült Államokat. Ebbe a provokációba szovjet részről nem mennek bele. [...] 
A Szovjetunió minden segítséget megad Vietnamnak, de megakadályozza a konfliktusnak világ-
háborúvá történő átnövését." 

63 A magyar vezetés a találkozót követően élénk diplomáciai tevékenységbe kezdett a vietnami 
konfliktus békés rendezésének előmozdítása érdekében. A titkos közvetítési kísérletekről lásd Já-
nos Radványi: Deiusion and Reality. Gambits, Hoaxes and Diplomatic One-Upmanship in Viet-
nam. South Bend, Indiana, 1978, Gateway Editions; Békés Csaba: A kádári külpolitika, 1956-
1968. Rubicon, 1998. január. 
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össze nem vágó békepropagandát folytatunk. Nekem úgy tűnik, mintha az időpont 
nem a legalkalmasabb lenne. 

Másik dolog, hogy a tervnek realitása nincs. A gondolat tulajdonképpen Spaak-
tól ered. Közben Spaak megbukott félig-meddig, de nem is ez a fő dolog. Nem reális 
ez a terv. Az eddigi mérsékeltebb célkitűzésből sem lett még semmi, miért éppen 
ebből lenne valami? De ez nem baj, ilyen javaslat kell. Az általános leszerelésért folyó 
javaslat sem konkrét, napi feladatokért folyik... De ennek a gondolatnak mi a baja? 
Azt hiszem az, hogy nálunk egy kis zavart okoz a közvéleményben. Eddig nem ez 
volt Magyarország helyzete. S ha megnézi az ember, hogy ez a dolog Magyarorszá-
gon kit lelkesítene? Valószínűleg nem a szocializmus legszilárdabb híveit, ugyanak-
kor táplálná azokat a jobboldali reményeket, melyek a kispolgárság stb. körében élnek 
és pislákolnak. Nekünk propaganda szempontjából nemzetközileg nem hozna sokat, 
hazailag viszont inkább zavart okozna. Ezért majd ha rátérünk erre a kérdésre, érde-
mes ezzel foglalkozni. Az NDK-nak ugyancsak elítélő álláspontja van. 

Még az előző kérdésekkel kapcsolatban el akarom mondani, hogy a Varsói 
Szerződéssel, a katonai vezetéssel, hadsereggel kapcsolatos kérdésekről még egyszer 
elmondtuk világosan, hogy mire gondolunk. Azt a kifejezést használtam, hogy nem 
egészen ideális, hogy én bizonyos helyzetben vagyok, de nem tudom, milyen katonai 
egységek tartoznak a Varsói Szerződés katonai egységeihez. Általános választ adtak 
erre az elvtársak, konkrét választ nem. Ez a szöveg nem adja pontosan vissza, hogy a 
szovjet elvtársak komolyan vették a kérdést, foglalkoztatja őket, és a továbbiakban is 
foglalkoznak vele. 

A 8. oldalon szó van a hitelekről. A mi kérdésfelvetésünkben arról volt szó, 
hogy 320 millió rubel körüli prolongáció és 80 millió rubel körüli új beruházás. 
A szovjet elvtársak azt mondták, hogy teljesen alárendelt kérdés ez ilyenformán, itt a 
döntő az összeg, mert akár a régit prolongálják, akár újat kell adni, annak mindenkép-
pen hitel a neve. Mivel nem akartak belemenni a részletezésbe, azt mondták, ők 
megmondják a fő összeget, s hogy a 250 millió rubelt mi tölti ki, az tárgyalás kérdése. 
Ennek a tartalmi része tehát nem lett tisztázva. Ilyen vagy olyan formában ezt a hitelt 
tudják nyújtani. 

Az arany-dologgal kapcsolatban meg akarom jegyezni, hogy már akkor is kis 
zavarban voltak, amikor a 20 ezer kg aranyat kértük. Most talán jobban értik a kér-
dést, de még most sem egészen pontosan. Az egészből én azt értettem meg: nem az a 
döntő, hogy mi a forma, hanem az, hogy nekünk valamilyen, valamivel nagyobb ma-
nőverezési lehetőségünk legyen. Erre azt mondták: aranyat nem tudnak adni, de a 20-
25 ezer millió [sic!] rubel a Nyugaton lévő szovjet bankoknál rendelkezésre áll.64 Itt 
persze fontos, hogy a lehívásoknál - ha jelentős összegekről van szó - , előre, legalább 
hat hónappal előbb jelezni kell tervünket, mert ők is manővereznek. Véleményem 
szerint ők egyszerűen nem akarnak holt tőkét odaszögezni, mert ezt gazdaságilag nem 
tartják hasznosnak. Mikor mondtam, hogy mi nem nyúltunk ehhez hozzá, ez sem 

64 Nyilvánvalóan téves adat; az írásos jelentés erről a következőt tartalmazza: „A további 50 000 kg 
aranyfedezet helyett felajánlják, hogy a Szovjetunió nyugati bankjaiban részükre [helyesen nyil-
ván: részünkre] nyitott 60 millió dolláros hitelkeretet 85-90 millió dollárra felemelik." 
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nagyon lelkesítette őket. Minek van akkor ott - mondták - , inkább célszerű a forgatás. 
Ezért ajánlották a másik dolgot. 

A fizetési mérleggel kapcsolatban általában szeretném a következő impresszió-
mat közölni. Mi beszélünk és küszködünk a fizetési mérleg ügyével, előadjuk még 
drámaibb módon helyzetünket, mint ahogy az a papíron van, s erre a szovjet elvtársak 
„vidáman" közlik, hogy az egész világ így áll. Az US A-tól, Angliától kezdve min-
denütt ez a probléma. Számukra nem volt ez rendkívüli jelzés. 

Itt van ez a dezinformáció kérdése.65 Azt mondták, nem értik, miről van szó, il-
letve ha értik, nem helyeslik. Mondtuk, mi nem tudunk ilyen javaslatról. Azután kide-
rült, hogy milyen vonalon jött ez az információ. Hogy az Elnökség miért tudott róla, 
az világos, náluk ugyanis van egy szabály, hogy dezinformációs hírt csak az Elnökség 
jóváhagyásával lehet útjára bocsátani. Mi pedig azért nem tudtunk róla, mert nálunk 
ez nem így van. Próbáltam tájékozódni, honnan ered ez a dolog. Vannak különböző 
beosztású emberek, akik itt-ott elejtenek valamit. Kérjük, hogy illetékes elvtársak 
vizsgálják meg ezt a kérdést. Ezzel a Politikai Bizottságnak a továbbiakban foglal-
koznia nem kell, de vessenek véget az ilyesminek, különösen annak, hogy a mi tud-
tunk nélkül ilyesmiket továbbítsanak. Egy-két titkár elvtárs foglalkozzon ezzel a do-
loggal. 

A gazdasági kérdések lezárásakor mi felvetettünk két dolgot. Apró elvtárs konk-
rétan felvetette a takarmányakciót, ami volt tavaly, illetve ami most van bonyolítás 
alatt. Arra kaptunk konkrét választ Lomakótól, illetve azt válaszolta Lomako elvtárs, 
hogy erre csak szeptemberben tudnak válaszolni, amikor már ismerik a takarmány-
helyzetet. 

Felvetettük még mint általános kérdést, hogy most befejeződik a harmadik öt-
éves terv egyeztetése a Szovjetunió és Magyarország között, s a tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy sohasem az a terv valósul meg száz százalékig, amit korábban elhatároz-
tunk, azok évről évre módosulnak, többnyire túlteljesítődnek. S mondtuk, hogy nagy 
kár származna a lassúságból. Tehát ne 7 hónapig tanakodjunk, míg csinálunk valamit, 
mert ennek gazdasági hátrányai vannak. Ugyanezt kértem az éves tárgyalásokkal 
kapcsolatban is. Meg kell mondani, hogy Koszigin elvtárs és más gazdasági vezetők 
is úgy látják, hogy ez helyes, és ők is azon vannak, hogy a nehézkességet kiküszöböl-
jük a gazdasági munkából. 

65 A tárgyalások végén Koszigin felvetette: olyan információ jutott el Moszkvába a magyar Belügy-
minisztériumban tevékenykedő szovjet tanácsadó útján, miszerint a magyarok az ország nyugati 
hitelképességének növelése érdekében olyan hírt akarnak egy német újságon keresztül kiszivárog-
tatni, hogy Magyarországon liberalizálódás folyik, és elhidegültek a magyar-szovjet kapcsolatok. 
Koszigin közölte: „nem jó, ha erre az útra" lépnek. A meglepett magyar delegáció tagjai közölték, 
most hallanak erről először, és nem tudják, honnan eredhet a javaslat. Kádár vizsgálatot rendelt el 
az ügyben, ám annak eredményéről nincs tudomásunk. Valószínűleg egy a BM-ben készült opera-
tív tervről volt szó, amely azonban még nem jutott el a pártvezetéshez. Kevésbé valószínű, de tel-
jesen nem kizárt az sem, hogy egy Kádár diszkreditálását célzó „balos" akcióról volt szó, amely a 
szovjeteknél próbálta „eláztatni" a sokak által túl liberálisnak tartott magyar vezetőt. 
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A gazdasági kérdésekkel kapcsolatos válaszukra ott rögtön kellett mondani va-
lamit. Elsorolták, mit tudnak tenni. Mi, akik ott ültünk, nem tudtunk fejszámolást 
csinálni, így csak impresszióink alapján beszéltünk. A szovjet elvtársak válaszából 
egyébként visszatükröződött, hogy nagy figyelmet fordítottak kérésünkre. A válasznál 
én azt mondtam, s ezt meggyőződéssel mondtam, hogy az elvtársak segítsége a mi 
problémáinkat száz százalékig nem oldja meg, de ugyanakkor komoly segítséget je-
lent, s ezek után nálunk az egész munka reális alapra helyezhető. S kértem, abban a 
szovjet elvtársak legyenek biztosak, hogy mi nem zsaroló céllal jöttünk ide, hanem a 
szükség vitt rá erre bennünket. Meggyőződésünk, hogy nagyon komolyan megnézték, 
miben tudnak segíteni, és megköszöntem a segítségüket. 

Az egyéb dolgokkal kapcsolatban. írunk az anyagban arról, hogyan néz ki a 
Hadtörténeti Múzeumban lévő kiállítás.66 Ha valaki arra jár, érdemes megnézni, mert 
érdekes és jó kiállítás. Mi hozzá vagyunk szokva, hogy a mi elvtársainknál a szokásos 
alappozíció, hogy mindig mindent figyelnek, problémáznak, lelkiznek, és ha megje-
lenik valamiféle cikk, már új fordulatról beszélnek. Nem mondom, hogy kössék be a 
szemüket, de nagy kombinációkban tartózkodóbbaknak kell lennünk. Ebből a kiállí-
tásból Nyugaton is nagy zajt csaptak. Egy minimális dolog az, ami ott van, egyébként 
enélkíil a kiállítás hamis lenne. 

Megnéztük a Rajkin67-dolgot is. Ebben van magyar érdekeltség. Rajkinnal vál-
tottunk is néhány szót. Ő sürgeti válaszunkat. Tudni szeretné, fix vagy nem fix a do-
log, mert nagyon közel van az időpont. A műsor olyan, hogy annak a magva Magyar-
országon használható, de a körítés nem. Foglalkozzanak ezzel! A múltkor jó volt, 
talán most is jó lesz. Sürgősen közölni kellene a választ. 

A magyar kolóniával a jelzett módon találkoztunk. Elmondanám, hogy Szipka68 

elvtárs panaszkodott egy dologban. Mikor mi készültünk a látogatásra, szóltam, hogy 
értesítsék Szipka elvtársat, abban az időben legyen Moszkvában, mert valószínű-
leg küldöttségünk vele kiegészül, azután üzentem, hogy meg is egyeztünk ezekben. 
A külügy Szipka elvtársnak csak az első üzenetet juttatta el. Az történt, hogy az egész 
anyag a gazdasági embereink kezében volt, azon a csatonián kiment Moszkvába, 
minden érdemi előadó tudott róla, kivéve a nagykövetet, aki a Központi Bizottságnak 
is tagja. Meg kellene mondani a Külügyi Osztálynak és a Külügyminisztériumnak, 
hogy ilyen esetekben mindig tájékoztatni kell a misszió vezetőjét. Idetartozik, hogy 

66 A második világháború befejezésének huszadik évfordulója alkalmából Moszkvában rendezett 
kiállításról van szó, amely Sztálin szerepével is foglalkozott. Nyugaton ezt a tényt szenzációként 
tálalták, a keleti blokk országaiban, köztük Magyarországon is sokan egyenesen a resztalinizáció 
kezdeteként értékelték. Az írásos jelentés hangsúlyozza, hogy Sztálin háborús szerepének „ma-
gasztal ásáról" szó sincs, személye „a kiállítás megfelelő részén és megfelelő módon szerepel. Az 
egész reá vonatkozó anyag az 1941. július 3-i ismert beszédet közlő Praví/a-kiadványból áll, a be-
széd szövegével és Sztálin fényképével". 

67Arkagyij Rajkin szovjet színész, komikus, a hatvanas években több alkalommal vendégszerepelt 
Magyarországon. Magyar nyelven tartott előadásai népszerűek voltak, tőle származik a Kádár-
rendszerjellemzésére szolgáló egyik legtalálóbb korabeli szállóige: „Valami van, de nem az igazi." 

6X Szipka József diplomata, 1963-1969 között moszkvai nagykövet. 
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én Szipka elvtársnak adtam felhatalmazást arra, hogy elutazásunk után üljön össze 
nyolc-tíz vezető emberével, és tájékoztassa őket arról, ami ott történt. 

Ugyanebből a meggondolásból javasoljuk, hogy ezt a tájékoztatót néhány elvtárs 
megismerje. Ismerje meg a Külügyi Osztály vezetője és az osztálynak az a helyettese, 
aki a szovjet ügyekkel foglalkozik, a Külügyminisztériumnál ismeije meg Péter69 

elvtárs és az illetékes miniszterhelyettes, aki jelen esetben azonos Erdélyi Károly 
elvtárssal. 

A határozati javaslatokkal kapcsolatban: nincs benne a javaslatokban, pedig 
benne kellene lenni, hogy a tárgyalás eredményeinek ismeretében folytassák tovább 
az ötéves terv munkálatait. 

Az anyag végén oda van írva, hogy látta Kádár János elvtárs. Ez persze azt je-
lenti, hogy az anyagba belesegítettek Apró és Biszku elvtársak is. 

A Minisztertanács ülésén a leglényegesebb politikai kérdésekről is szólni kellene 
valamit, és megmutatni, miért vetettük fel ezeket. A gazdasági dolgokkal kapcsolat-
ban kis korrekcióval szeretném az egészet előadni, és általában azt mondanám: azzal, 
hogy ennyi hiányzott, ennyit kértünk és ennyit kaptunk, ne menjünk mi tovább. A Mi-
nisztertanácsnál azt mondanám, hogy valamifajta előzetes számvetés alapján úgy tűnt, 
hogy mintegy 400 millió rubel fizetésimérleg-problémát nem tudunk megoldani, és 
most kaptunk 250 millió rubelt. 

Egyébként még elmondanám, hogy hazafelé jövet megálltunk Szolnokon, és 
Csáki elvtárs azonnal megkérdezte, hogy a jövő héten kapnak-e tájékoztatást. Nem is 
lehet ezt megkerülni. Tájékoztatni kell az elvtársakat, mégpedig gyorsan. 

(MOL 288. f. 5. cs. 367. ő. e. Géppel írt tisztázat. Jegyzőkönyvezték: Fehér 
Margit és Takács Gyuláné.) 

(>) Péter János diplomata, politikus, 1961-1973 között külügyminiszter. 



/ 


