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ELÕZMÉNYEK

A közgondolkodás a kelet–nyugati viszony értelmezésekor a hatvanas évek második felének
meghatározó külpolitikai motívumaként mindmáig elsõsorban a vietnami háború eszkaláció-
ját tartja számon, s a Szovjetunió és a keleti blokk elsõdleges stratégiai célkitûzésének a szo-
cializmus és a kapitalizmus közötti világméretû harc folytatását tekinti. Ezzel szemben az
1989 után megindult, részben a volt szovjet, fõként pedig a kelet-közép-európai levéltárak
anyagának feltárásán alapuló történeti kutatások mindinkább világossá teszik, hogy a szovjet
Westpolitik kiemelt célja valójában már a hatvanas évek közepétõl az európai biztonságnak a
keleti blokk érdekei alapján való megteremtése volt. Ez nem kevesebbet jelentett, mint a má-
sodik világháború utáni helyzet nemzetközi rendezését, vagyis az 1945 után létrejött európai
status quo kodifikálását. A probléma központjában a német kérdés állt, s a megoldásra váró
feladatok között olyan, mindaddig megoldhatatlannak bizonyult ügyek voltak, mint az
Odera–Neisse-határ, illetve az NDK elismerése, Nyugat-Berlin státusa és a két német állam
viszonya, valamint a diplomáciai kapcsolat felvétele az NSZK-val.

A kollektív európai biztonsági rendszer létrehozásának ötletét elõször 1954-ben fogalmazta
meg a Sztálin halálát követõen hatalomra került régi-új szovjet vezetés. A korántsem teljesen
irreális, ám az adott helyzetben korainak bizonyult elképzelést a Nyugat azonnal egyszerû
propagandafogásnak minõsítette, és minden különösebb tesztelés nélkül elutasította.1 A javas-
latot az 1961-es berlini, majd az 1962. évi kubai válságot követõ enyhültebb nemzetközi lég-
körben, 1964 végén vetették fel újra, ezúttal lengyel kezdeményezésként. A Varsói Szerzõdés
Politikai Tanácskozó Testületének (VSZ PPT) 1965. januári varsói ülésén a lengyel párt
vezetõje, Wladyslaw Gomulka meglehetõsen szokatlan módon, a tagországokkal folytatott elõ-
zetes egyeztetés nélkül terjesztette elõ a tervet. Noha a kérdés eredetileg nem szerepelt a na-
pirenden, a résztvevõk egyhangúlag támogatták a felvetést, s a találkozóról kiadott nyilatko-
zatba bekerült, hogy a VSZ-tagországok szükségesnek tartják a kollektív európai biztonsági
rendszer létrehozását, a kérdés megvitatására pedig nemzetközi konferencia összehívását az
európai államok részvételével. Az üzenet a Helsinki Egyezmény aláírásához vezetõ folya-
mat kiindulópontjának tekinthetõ, a deklaráció szövegében ez mégis meglehetõsen hangsúly-
talanul szerepelt. Ennek oka, hogy 1956 óta a PTT varsói ülése volt az elsõ olyan tanácsko-
zás, ahol nem egyszerûen a hivatalos szovjet forgatókönyv megvalósítása zajlott, hanem szá-
mos kérdésben valódi vitát folytattak egymással a résztvevõk. Az ülés ennek megfelelõen
meglehetõsen kaotikusra sikeredett, s az egység megõrzése érdekében a kiadott nyilatkozat
számos aktuálisan fontos, ám történeti szempontból kevésbé jelentõs bizalomerõsítõ tézist
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tartalmazott, amelyek ezt a hosszú távon meghatározó kezdeményezést egyelõre hangsúlyta-
lanná tették.2

1965 második felében azonban már a szovjet diplomácia tett újabb erõfeszítéseket a biz-
tonsági konferencia érdekében, s ettõl fogva – szoros összefüggésben a német kérdés rende-
zésére irányuló törekvésekkel – ez az ügy az 1970-es évek közepéig tartó idõszak központi
problémájává vált. A VSZ PTT következõ, 1966. júliusi bukaresti ülésén ezért – hosszas,
többfordulós multilaterális egyeztetést követõen3 – olyan nyilatkozatot bocsátottak ki, amely-
nek már csak egyetlen, világos és hangsúlyos üzenete volt: arra szólította fel a kontinens
országainak vezetõit, hogy kezdjenek elõkészítõ tárgyalásokat egy európai biztonsági konferen-
cia megrendezése érdekében. A javaslat gyenge pontja volt, hogy a keleti blokk a konferencián
való részvételt rögtön komoly elõfeltételekhez kötötte: a Nyugat fogadja el a két német állam
létét, az NSZK mondjon le a német nép egyedüli képviseletének elvérõl, és ismerje el a keleti
határokat. A dokumentum – román nyomásra – szorgalmazta továbbá a külföldi csapatok kivo-
nását is az európai országok területérõl, valamint az idegen katonai bázisok felszámolását,
és felszólított a két katonai-politikai szövetség egyidejû megszüntetésére.

A felhívás – ellentmondásossága dacára – a keleti blokk elsõ jelentõs kezdeményezése
volt a kelet–nyugati viszony intézményes rendezésére, és egyben az elsõ lépés megtételét
jelentette a Helsinki Egyezmény aláírásához vezetõ hosszú úton. A deklaráció visszhangja
ekkor már Nyugaton sem volt kedvezõtlen, bár a konferencia megrendezésének feltételeit a
legtöbben még nem tudták elfogadni, noha ezek a lényegében defenzív jellegû követelések
korántsem voltak irreálisak. Éppen ezért fogadhatta el a Bukarestben megfogalmazott feltéte-
leket néhány év múlva, 1970 és 1973 között, a német kérdés általános rendezése során a
Nyugat és az NSZK is.

A VSZ bukaresti felhívása az adott körülmények között még nem volt alkalmas arra, hogy el-
indítsa a konferencia elõkészítésének folyamatát. A deklarációval kapcsolatos nyugati reakciók
elemzése alapján ezért a szovjetek úgy döntöttek, hogy nagyszabású és átfogó politikai kampányt
indítanak Nyugat-Európa meggyõzése érdekében, mégpedig egyidejûleg a kormányzati erõk és
a társadalmi tényezõk szintjén. A közvélemény megdolgozása terén mindenekelõtt a nyugat-
európai kommunista pártokra számítottak, számukra a második világháborút követõ néhány év
Moszkvából irányított népfrontpolitikája, majd az antiimperialista békeharc után valójában ez a
harc lett a végsõ. Ebben az idõszakban ezek a pártok már korántsem követték Moszkva utasítá-
sait olyan egyértelmûen, mint a második világháború elõtt vagy akár az ötvenes években. Már a
hruscsovi idõszakban végbement desztalinizációs folyamat is komoly próbatételt jelentett leg-
többjük számára, a hatvanas évek elsõ felében pedig olyan különbözõ hatásoknak és kihívások-
nak voltak kitéve, mint a maoizmus és más újbaloldali ideológiák, a policentrizmus elmélete,
az el nem kötelezett államok mozgalma, proto-eurokommunista tendenciák stb. A korábbi érte-
lemben vett egységrõl így a nyugat-európai kommunista pártok vonatkozásában nem lehetett
beszélni, ezért a szovjet vezetés joggal aggódhatott, vajon sikerül-e õket újra csatasorba állí-
tani, ezúttal az európai status quo kodifikálása érdekében. Az európai kommunista és munkás-
pártok Karlovy Varyban 1967 áprilisában megtartott értekezletén végül valamennyi résztvevõ
elfogadta a szovjet javaslatot, s így a tanácskozás végén kiadott deklaráció egyhangúlag hitet tett
egy összeurópai biztonsági konferencia összehívása mellett. A keleti blokk országai számára
ettõl fogva egészen 1969-ig a VSZ bukaresti felhívása és a Karlovy Vary-i deklaráció együttesen
jelentette a biztonsági konferenciával kapcsolatos hivatkozási alapot.
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A nyugati kormányzati körök meggyõzése ügyében a szovjetek ugyancsak a decentralizá-
ciós politika eszközét alkalmazták. A VSZ bukaresti felhívását követõen a szovjet vezetõk
határozottan szorgalmazni kezdték, hogy az egyes VSZ-tagállamok kétoldalú tárgyalások
során igyekezzenek meggyõzni a nyugat-európai államokat a szovjet blokk kezdeményezé-
sének jelentõségérõl a kelet–nyugati kapcsolatok fejlesztése terén. A szovjet blokk kampá-
nyának célja, mint láttuk, egyértelmûen az ekkori legfontosabb szovjet stratégiai cél elõ-
mozdítása, vagyis az európai biztonsági konferencia létrehozása, ezáltal pedig a második
világháború után kialakult európai status quo szentesítése volt. A folyamat nem elhanya-
golható melléktermékeként azonban a kelet-közép-európai országok, köztük Magyarország
is, teljesen „legálisan” nyugati politikai kapcsolataikat erõsítették meg. A „feladat” telje-
sítése közben, az intenzív tárgyalások során ezek az államok olyan tárgyalási rutinra tettek
szert, amellyel korábban nem rendelkeztek, s mindez jelentõsen hozzájárult gyorsított ütemû
emancipációjukoz a kelet–nyugati viszony struktúráján belül. A hatvanas évek elején még
mint „csatlós országok” szerepeltek a nyilvános nyugati közbeszédben és a nyugati hatal-
mak titkos politikai irataiban egyaránt, az évtized végére azonban – az NDK kivételével –
már elfogadott, legitim partnerként jelentek meg a nemzetközi politikában. S ez nem egyszerûen
a kelet–nyugati viszony radikális átalakulását eredményezõ enyhülési politika járulékos követ-
kezménye volt, hanem jelentõs részben saját jogon szerzett, minõségileg új státus, amelynek
elérését elsõsorban a hatvanas évek közepétõl a nyugat-európai államokkal folytatott, a biz-
tonsági konferencia elõkészítését szolgáló kétoldalú tárgyalások sorozata tette lehetõvé.

A kelet-közép-európai országok természetesen korábban is, fõleg a hatvanas évek ele-
jétõl folytattak kétoldalú tárgyalásokat a nyugat-európai államokkal, ám ezek elsõsorban
klasszikus értelemben vett bilaterális tárgyalások voltak, amelyek mindenekelõtt a gazda-
sági kapcsolatok fejlesztésére koncentráltak. A keleti blokk képviselete a világpolitika
nagy és rendezésre váró kérdéseiben mind ez idáig a Szovjetunió feladata és egyben privi-
légiuma volt. Az európai biztonság kérdésének rendezése érdekében ekkor a szovjet veze-
tés igyekezett „helyzetbe hozni” szövetségeseit a világpolitika porondján, és közben egyre
inkább rákényszerült, hogy korlátozott értelemben ugyan, de maga is partnernek tekintse
õket. Kijelenthetjük tehát, hogy az európai biztonsági konferencia folyamatának elõkészítõ
szakasza döntõ jelentõségû volt a kelet-közép-európai államok számára abban, hogy az évti-
zed végére többé-kevésbé emancipálódtak mind saját szövetségi rendszerükön, mind pedig
a kelet–nyugati kapcsolatrendszeren belül. Mindennek köszönhetõen a helsinki értekezlet-
hez vezetõ többéves elõkészítõ tárgyalásokon a Szovjetunió európai szövetségesei már korántsem
egyszerûen a szovjet akarat végrehajtóiként vettek részt, hanem sok esetben – és számos terü-
leten – önálló tényezõként jelentek meg, és nemritkán a folyamatok irányításában is köz-
ponti szerepet játszottak.

MAGYARORSZÁG ÉS A KELET–NYUGATI VISZONY ALAKULÁSA 

Az európai biztonsági konferencia elõkészítésének folyamata Magyarország szerepét is felér-
tékelte a keleti táborban. Magyarország ugyan 1956 miatt komoly hátránnyal indult az eman-
cipációs versenyben, ezt azonban a hatvanas évek közepére lényegében sikerült ledolgoznia,
sõt a relatíve liberálisabb belsõ viszonyok következtében kezdett a Nyugat számára a deszta-
linizáció mintaállamává válni.4 A nemzetközi politikában a Szovjetunió mellett már nemcsak
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Lengyelország és Románia, hanem a magyar diplomácia is kezdett érdemi szerephez jutni.
Ezt a pozíciót tovább erõsítette az a tény, hogy 1968 januárjától Magyarország két évig az
ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja volt, 1969 márciusában pedig egy évre a
magyar ENSZ-képviselõ lett a Tanács soros elnöke. Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás en-
nek nem volt akadálya, mivel az augusztusi invázióból csak Románia maradt ki, így a többiek
egyformán „bûnösnek” számítottak. A Nyugat ezért továbbra is az 1968 augusztusa elõtti kö-
rülmények alapján ítélte meg a keleti blokk országait. Fontos itt megjegyezni, hogy a Varsói
Szerzõdés akciójának elítélése inkább csak a retorika szintjén érvényesült, és a kelet–nyugati
kapcsolatok további alakulását ezután is elsõsorban reálpolitikai szempontok határozták
meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint L. B. Johnson amerikai elnök magatartása, aki
1968. augusztus végén a közvélemény elõtt hangzatos nyilatkozatban ítélte el a csehszlová-
kiai beavatkozást, majd néhány héttel (!) késõbb, szeptemberben diplomáciai csatornán
csúcstalálkozót javasolt a szovjet vezetõknek a vietnami és a közel-keleti helyzet, valamint
a rakétaelhárító rendszerek kérdésének megvitatására.5

Románia és Lengyelország mellett Magyarország tehát vezetõ helyen küzdhetett a kelet–nyu-
gati kapcsolatok fejlesztéséért és az európai biztonsági konferencia ügyének elõmozdítá-
sáért. Ráadásul ekkor már némi elõnnyel is: az 1968 januárjában bevezetett magyar gaz-
dasági reformot Nyugaton a piacgazdaság irányába történt jelentõs elmozdulásként és kife-
jezetten pozitív fejleményként értékelték, miközben az 1967-es arab–izraeli háború után
Lengyelországban kibontakozott antiszemita kampány kifejezetten ártott a varsói vezetés
nemzetközi tekintélyének. Ugyanakkor a keleti blokk egészének 1968 augusztusa elõtti tevé-
kenysége alapján Magyarország általános nyugati megítélése a hatvanas évek elejétõl kezdve
fokozatosan és dinamikusan javuló tendenciát mutatott. A magyar diplomáciának az évti-
zed során végrehajtott „nyugati nyitás” politikája ugyan kevésbé volt látványos, mint a hason-
ló román törekvések, a lényeget tekintve azonban ez a politika jelentõs eredményeket ért
el a „keleten lojális szövetséges, nyugaton megbízható partner” imázsának építésében. Ma-
gyarország, egyedül a szovjet blokkból, már 1964-ben megállapodást írt alá a Vatikánnal,
amely rendezte a magyarországi katolikus egyház mûködésének feltételeit.6 A Mindszenty-ügy
ugyan egészen 1971-ig zavaró tényezõnek számított, de a hatvanas évek második felére mind
a Vatikán, mind az Amerikai Egyesült Államok számára egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a
kérdés kompromisszumos rendezését leginkább maga a bíboros teszi lehetetlenné. A magyar
vezetést a vietnami háború eszkalációja és a keleti blokk ezzel kapcsolatos hangzatos antiim-
perialista propagandája sem akadályozta meg abban, hogy 1967-ben egyezményt kössön az
Egyesült Államokkal a diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelésérõl.7 Magyaror-
szág gyorsan és pozitívan reagált az NSZK új, nagykoalíciós kormányának 1966 végén tett
kezdeményezésére is, és többhetes közvetlen elõkészítõ tárgyalások után 1967. január végén
készen állt a diplomáciai kapcsolatok felvételére a nyugatnémet állammal. Ezt a lépést azon-
ban megakadályozta a VSZ-külügyminiszterek 1967. februári varsói ülésén hozott „közös”
döntése, amelyet a lengyel és a keletnémet vezetõk erõszakoltak ki. Az indok az volt, hogy a
kapcsolatfelvételre még nem értek meg a feltételek.8 Ugyanebben az évben a magyar veze-
tés még radikálisabb lépésre szánta el magát: az új gazdasági mechanizmus közelgõ beve-
zetésével kapcsolatban elõkészítõ tárgyalásokat kezdett Magyarország csatlakozásáról a
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Nemzetközi Valutaalaphoz és a Világbankhoz. Ezt a tervet viszont Moszkvában minõsítet-
ték elhamarkodottnak, így megvalósítására csak 1982-ben, egészen más viszonyok között
kerülhetett sor.9

Az európai biztonsági konferencia elõkészítésének folyamata komoly hatással volt a ma-
gyar külpolitika irányítóinak tevékenységére is. Ebben az idõszakban született meg az elsõ
olyan magyar külpolitikai koncepció, amely minõségileg új, távlatosnak nevezhetõ elképzelé-
seket fogalmazott meg Magyarország nemzetközi politikában játszott szerepével kapcsolatban.
Péter János külügyminiszter 1967. januári átfogó elõterjesztése jelentõs szerepet szánt
Magyarországnak az enyhülési folyamat elmélyítésében és a kelet–nyugati viszony radikális
javításában.10 Az európai biztonsági értekezlet megteremtése érdekében intenzív – hivatalos
és személyes – kapcsolatok kiépítését javasolta elsõsorban Ausztriával, Angliával és Francia-
országgal, valamint olyan kisebb nyugat-európai országokkal, mint Belgium, Dánia, Hollan-
dia és Norvégia. A tervezet legradikálisabb és egyben legtávlatosabb tézise a „Duna-völgyi
és közép-európai országok” (Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Ausztria) szoros
együttmûködésének kiépítésére tett javaslat. Péter János valószínûleg az egész 1945 utáni
korszak egyetlen olyan magyar külügyminisztere volt, aki nem egyszerûen politikai funkció-
nak, hanem a körülményektõl függetlenül hivatásának tekintette beosztását, s akit ezért jog-
gal nevezhetnénk a magyar Rapackinak.11 „Duna-völgyi” koncepciója alig burkoltan szándé-
kozott újraépíteni az Osztrák–Magyar Monarchia egykor racionálisnak és mûködõképesnek
bizonyult regionális egységét. Mindez azt jelezte, hogy már 1967 elején prognosztizálta a ke-
let–nyugati kapcsolatok olyan radikális átalakulását, amelyben elképzelhetõ egy társadalmi
rendszereken átívelõ szoros együttmûködés. Péter János, aki valószínûleg személyes ügyének
tekintette a koncepcióért való lobbizást, a hetvenes évek elejéig számos kísérletet tett a
szovjet vezetés meggyõzésére, többek között azzal a rafinált érveléssel is próbálkozva, hogy
ily módon a semleges Ausztriát közelebb lehetne hozni a keleti blokkhoz. Noha a következõ
években az enyhülés valóban soha nem látott közeledést eredményezett a két tábor között,
a kelet-európai regionális szervezõdésektõl zsigerileg ódzkodó szovjet vezetés számára a
Duna-völgyi koncepció sem ekkor, sem késõbb nem vált elfogadhatóvá.

Az 1967. januári tervezet azonban egyértelmûen jelezte azt a törekvést, hogy a magyar
külpolitika aktívan és innovatív módon kíván részt venni a kelet–nyugati kapcsolatok átala-
kításának folyamatában. Ennek részeként az európai biztonsági értekezlet népszerûsítését
célzó kampányból a magyar diplomácia is komolyan kivette a részét: a VSZ bukaresti felhí-
vását követõen 1966 és 1969 között számos nyugat-európai országgal folytattak egyeztetõ
tárgyalásokat külügyminiszteri, külügyminiszter-helyettesi vagy szakértõi szinten. Ebben az
idõszakban, 1968 márciusában került sor az elsõ miniszterelnöki látogatásra is Nyugat-Euró-
pában: Fock Jenõ Párizsban tárgyalásokat folytatott De Gaulle elnökkel és Georges Pompidou
miniszterelnökkel is.
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9 Baráth (2004) 56–57. p.

10 Péter János külügyminiszter elõterjesztése az MSZMP Politikai Bizottságához az európai béke és biztonság, va-

lamint együttmûködés kérdéseirõl. 1967. január 17. MOL M-KS-288. f. 5/415. õ. e. A dokumentumot és angol

fordítását lásd Békés (2003b).

11 Adam Rapacki (1909–70) lengyel külügyminiszter (1956–68) önálló kezdeményezéseivel és aktív diplomáciai

tevékenységével vált ismertté a nemzetközi politikában. 

12bekes.qxd  11/20/2004  10:39 PM  Page 295



A BUDAPESTI FELHÍVÁS SZÜLETÉSE
A Varsói Szerzõdés budapesti felhívása, amelyet a PTT 1969. március 17-én megtartott ülé-
sén bocsátottak ki, mérföldkõnek számít az európai biztonsági konferencia történetében,
mivel közvetlenül ez a kezdeményezés indította el az 1975-ben megkötött Helsinki Egyez-
ményhez vezetõ folyamatot. Az alapvetõ nóvum és egyben a siker záloga az volt, hogy ekkor
– Bukaresttõl eltérõen – minden elõfeltétel nélkül szólították fel Európa országait egy bizton-
sági konferencia megrendezésére. Paradox módon ugyanazok a feltételek, amelyek Bukarest-
ben eleve kudarcra ítélték a kezdeményezést, a nemzetközi politikában bekövetkezett jelen-
tõs változásoknak köszönhetõen végül néhány évvel késõbb mind teljesültek, miközben a VSZ
álláspontja mindvégig az marad(hatot)t, hogy semmiféle elõfeltételt nem támaszt a biztonsági
konferencia megrendezése ügyében. Mindez persze azért nem ment olyan egyszerûen.

Meglepõ, de a források alapján ma már világos: a Varsói Szerzõdés budapesti felhívása
korántsem egy jól átgondolt, részletesen megtervezett és egyeztetett akció eredményeképpen
született meg, ahogyan a külsõségek és a precedens nélküli korabeli sajtónyilvánosság alap-
ján gondolni lehetett. A végül történelmi jelentõségûnek bizonyult dokumentum valójában
egy sok improvizatív elemet tartalmazó, rendkívül éles belsõ vitákkal terhelt és meglepõen
rövid folyamat végeredményeként született meg.

Az események rekonstruálása során logikusan adódhatna a magyarázat, hogy a VSZ Politi-
kai Tanácskozó Testületének soros, egyúttal tizedik, „jubileumi” ülését, amelyen a nagy je-
lentõségû deklarációt kívánták kibocsátani, azért tartották Budapesten, mert a szovjetek így
kívánták megjutalmazni a magyar vezetést azért a – korábban vázolt – hatékony diplomáciai
tevékenységért, amelyet a biztonsági konferencia gondolatának népszerûsítése érdekében
végzett a nyugat-európai partnerek körében. Valójában azonban logikusan, lényegében kizá-
rásos alapon, az 1965 óta érvényesülõ rotációs rendszer alapján lett a helyszín Budapest,
mivel a tagállamok közül – a sajátos helyzetû NDK-t leszámítva – egyedül a magyar fõváros-
ban nem volt PTT-ülés. Ráadásul amikor 1968 õszén döntés született arról, hogy a PTT
következõ ülését Magyarországon rendezik meg, még szó sem volt semmilyen felhívásról,
az ülésen egyetlen napirendi pont megvitatását tervezték: a VSZ katonai szervezetének átala-
kítását. A kérdés rendezése annál inkább fontos volt, mert a románok 1965 óta határozottan
ellenezték, ekkoriban azonban váratlanul beleegyeztek a katonai reformba, igaz, némi fenn-
tartással. Döntésüket mindenekelõtt két tényezõ motiválhatta: 1968 õszére a szovjet katonai
vezetés letett arról az eredeti szándékáról, hogy a kidolgozott katonai okmányok általános
érvényûek legyenek, azaz a szervezet mûködését békében és háború esetén egyaránt szabá-
lyozzák, így a háborús határozványok kidolgozását késõbbre halasztották. Emellett a terveze-
tekben jelentõsen csökkentették a tagállamok szuverenitását durván sértõ rendelkezéseket.
Minderre a „hatok” katonai és politikai vezetõivel 1968 tavasza óta folytatott hosszadalmas
egyeztetési folyamat eredményeként került sor, melynek során a leghatékonyabban a magyar
fél képviselte a kritikai álláspontot.12 Mindez azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy a VSZ PTT
következõ, Budapesten tartandó ülésén következik be a szervezet megalakulása óta elsõ és
egyben jelentõs szervezeti átalakulás. El is kezdték szervezni a PTT 1968 novemberére kitû-
zött ülését, az idõpontot hamarosan decemberre módosították,13 majd a csehszlovák, lengyel
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12 Czinege Lajos honvédelmi miniszter elõterjesztése a Politikai Bizottságnak az Egyesített Fegyveres Erõk vezetõ

szerveinek létrehozása érdekében 1968 áprilisa óta végzett munkáról. 1968. október 28. MOL M-KS- 288 f. 5/

476. õ. e. (A „hatok”: Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, NDK és a Szovjetunió.)

13 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e.
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és román féllel történt egyeztetési folyamat elhúzódása miatt többszöri módosítás után végül
a következõ év márciusára halasztották.

Bármilyen meglepõnek tûnik, a budapesti felhívásként ismertté vált és késõbb joggal tör-
ténelmi jelentõségûnek értékelt nyilatkozat kibocsátásának gondolata 1969. március elejéig
fel sem merült, ilyen javaslattal a szovjetek csak közvetlenül a március 17-ére összehívott
PTT-ülés elõtt álltak elõ. Korábban, Kádár februári moszkvai látogatása során csupán egy
általános nyilatkozatról volt szó, amely a megszokott módon értékelte volna a világpolitika fõ
problémáit. Brezsnyev ekkor úgy nyilatkozott, hogy már maga a testület összehívása is komoly
eredménynek tekinthetõ, az pedig kifejezetten nagy politikai sikert jelentene, ha egy ilyen
nyilatkozatot egységesen – azaz a románokkal együtt – sikerülne elfogadni a PTT budapesti
ülésén.14 Miután ekkor még alig öt hónap telt el a VSZ csehszlovákiai beavatkozása óta, ame-
lyet Románia nyilvánosan elítélt, a szovjet vezetõ pesszimizmusa megalapozottnak tûnt.15

A jelenleg hozzáférhetõ források alapján még nem tudjuk pontosan, milyen körülmények
között hozott döntést a szovjet vezetés arról, hogy a budapesti tanácskozáson felhívást bocsá-
tanak ki egy európai biztonsági konferencia összehívására. A nemzetközi politikában 1969
eleje óta – s különösen a PTT-ülést megelõzõ hetekben – számos olyan jelentõs fejlemény tör-
tént, amelyek külön-külön is, de fõként együttes hatásukkal döntõen hozzájárulhattak ehhez
az elhatározáshoz. Richard Nixon, az újonnan megválasztott amerikai elnök 1969 januárjá-
ban vette át hivatalát. Nixon már a választási kampány idején is számos jelét adta annak, hogy
komoly lépésekre készül a szovjet–amerikai viszony megjavítása érdekében, februártól pedig
kezdeményezésére „bizalmas csatorna” jött létre a két kormányzat között az elnök nemzetbiz-
tonsági tanácsadója, Henry Kissinger titkos közvetítésével.16 Mivel az amerikai tárgyalási haj-
landóság az európai ügyekre is kiterjedt, a szovjetek számára ekkor remény nyílt arra, hogy
az évek óta szorgalmazott európai biztonsági konferencia kérdését most egy általánosabb
kelet–nyugati rendezés keretében az Amerikai Egyesült Államok is támogatni fogja.

Alig két héttel a budapesti tanácskozás elõtt, 1969. március 2-án fegyveres incidensre
került sor a szovjet–kínai határon, az Usszuri folyónál, amely a hatvanas évek elején bekövet-
kezett szakítás után a két ország között keletkezett nyílt katonai konfliktus veszélyét idézte fel.
A Szovjetunió keleti határainak ilyen mértékû veszélyeztetettsége mellett logikusan merült
fel, hogy újabb erõfeszítést tegyenek a birodalom nyugati határainak végleges biztosítására,
azaz a második világháború után kialakult európai status quo nemzetközi kodifikálására. Ennek
fõ ellenzõje mind ez idáig a nyugatnémet kormány volt, most viszont, 1969. március 5-én az
NSZK-ban Gustav Heinemann szociáldemokrata politikust választották államelnökké. Ez a
pozíció ugyan nem hasonlítható az amerikai vagy a francia elnökéhez, az a tény viszont, hogy
mindez fél évvel az 1969 szeptemberében esedékes parlamenti választások elõtt történt,
komoly esélyt teremtett arra, hogy az SPD gyõzelme esetén Willy Brandt alakítson kormányt.
Brandt pedig az 1966 decembere óta hivatalban lévõ nagykoalíciós kormány külügyminiszte-
reként ekkorra már számos jelét adta annak, hogy kormányra kerülése esetén a kelet-közép-
európai államokkal való kapcsolatok rendezésében kész lenne akár radikális lépésekre is.
Mint korábban láttuk, a szovjet vezetés régóta készült az európai biztonsági konferencia ügyé-
nek elõmozdítására, s 1969. március elején egyszerre állt elõ számára a sürgetõ kényszer
Keleten és a hirtelen megnyíló lehetõség Nyugaton. Ezek a tényezõk azt a felismerést erõsít-
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14 Feljegyzés Kádár János 1969. február 5–10 közötti szovjetunióbeli útjáról, 1970. február 12. MOL M-KS-288 f.

5/ 484. õ. e.

15 Románia szerepérõl lásd Munteanu (2002); Retegan (2000); valamint Deletant (2004).

16 Dobrinin (1995) 204. p.
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hették meg a szovjet vezetésben, hogy a VSZ küszöbönálló budapesti tanácskozása kiváló
alkalmat teremt annak tesztelésére, vajon a bukaresti felhívás óta végzett munka eredménye-
ként, illetve a nemzetközi politika legújabb fejleményei következtében valóban lényegesen
javultak-e az európai biztonsági konferencia összehívásának feltételei. Ehhez szükség volt a
szövetségesek jóváhagyására is, akiket viszont azzal lehetett érdekeltté tenni, hogy az így ösz-
szeállított húsvéti „csomagban” mindenki kapott valamit. A románok magát az 1966. júliusi
bukaresti deklarációt immár feltételek nélkül megismétlõ felhívást, amelyet a magyar házi-
gazdák is örömmel fogadtak, a lengyelek és keletnémetek pedig megértették, hogy a számukra
létfontosságú német kérdés rendezését csak egy egységes VSZ tudja elérni a Nyugattal szem-
ben, ezt az egységet pedig csak a Romániának tett engedményekkel lehet fenntartani.

A VSZ PTT budapesti ülésének végleges idõpontját Brezsnyev március 6-án telefonon
egyeztette Kádár Jánossal.17 A rendelkezésünkre álló források alapján valószínû, hogy az
európai biztonsággal kapcsolatos felhívásra vonatkozó javaslat még ekkor sem merült fel. Egy
a tanácskozás genezisét is részletesen taglaló külügyminisztériumi feljegyzés szerint ugyanis
eredetileg egynapos ülésre gondoltak, két napirendi ponttal: a) az öt katonai okmány aláírá-
sa, b) a nemzetközi helyzetet áttekintõ politikai okmány elfogadása.18 Az iratot Kádár utólag
kézírással kiegészítette: „c) felhívás Európa népeihez”, de ez sokkal inkább az idõközben
bekövetkezett változás konstatálásának tûnik, mintsem az eredeti állapot rekonstruálásának.

A felhívásra vonatkozó javaslat elõször az SZKP KB március 7-i, Kádár Jánoshoz intézett
hivatalos levelében fogalmazódott meg, ám a biztonsági konferencia ügye a VSZ katonai szer-
vezetének átalakítása mellett még ekkor is csak másodlagos jelentõségû kérdésként szerepelt
a tanácskozás tervezett napirendjén.19 Az események ezt követõen azonban meglehetõsen fel-
gyorsultak: március 9-én Firjubin szovjet külügyminiszter-helyettes két dokumentumot juttatott
el a magyar vezetéshez. Az elsõ egy általános politikai nyilatkozat tervezete volt, amely a bevált
gyakorlat szerint a nemzetközi helyzet fõ problémáit értékelte, és megfogalmazta a szovjet
blokk álláspontját a NATO, az NSZK, a közel-keleti helyzet, a vietnami háború és a kínai
határsértések kérdésében. A második dokumentum egy felhívás tervezete volt, amely egy
összeurópai biztonsági értekezlet összehívását és ennek érdekében szûk körû kezdeményezõ
bizottság felállítását javasolta. Az aláírásra váró katonai okmányokon kívül ez volt az ülés két
hivatalos dokumentumtervezete, amelyeket magyar javaslatként (!) adtak át a tagállamoknak.20

Ez már csak azért is érdekes megoldás volt, mert a meglehetõsen konfrontatív jellegû politi-
kai nyilatkozattervezettel a magyar vezetés alapvetõen nem értett egyet.21 Március 13-án
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17 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e.

18 Uo.

19 Az SZKP KB levele Kádár Jánoshoz, 1969. március 7. MOL XIX-J-1-j-VSZ-VI-1-001547/63/1/1969, 106. d.

20 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e.

21 Kádár János így értékelte a dokumentumot az MSZMP PB 1969. március 24-i ülésén: „Véleményünk szerint a

felhívástervezet alapszövege igen jó volt, a politikai kommüniké tervezete azonban nem volt jó. Ez volt a vélemé-

nyünk, de nem volt idõnk »osztozkodni«, mert – ha jól emlékszem – csütörtökön kaptuk kézhez. Ez annyira nem

volt jó, hogy nálunk kialakult az a nézet: ha ebbe belebocsátkozunk vitatni, kijöhet egy óriási, de terméketlen

vita, amiben megegyezés nem lehetséges, s ezáltal veszélyeztetjük magának az ülésszaknak az összehívását, s a fõ

feladat, a katonai okmányok elfogadását is. Ennek megfelelõen foglaltunk állást, s mivel Firjubin elvtárs közben

ideérkezett, alkalmunk nyílt arra, hogy vele részletesen közöljük álláspontunkat, kérve, hogy továbbítsa azt haza.

Ez meg is történt.” – Kádár János szóbeli beszámolója az MSZMP PB 1969. március 24-i ülésén. Uo.
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Budapestre érkezett Firjubin, aki Kádár Jánossal és Komócsin Mihállyal, az MSZMP kül-
ügyekért felelõs KB-titkárával folytatott tárgyalásokat a PTT-ülés elõkészítésérõl. Kádár a meg-
beszélésen – a „kompromisszumok robotosa” szerepében – azt hangsúlyozta, hogy feltétlenül ki
kell használni az alkalmat, és el kell érni a katonai szervezet átalakítását célzó okmányok alá-
írását. Ám erre a magyar párt vezetõje szerint csak akkor lehetett reális esély, ha a tervezett
politikai nyilatkozatokban komoly engedményeket tesznek a románoknak, mivel az eredeti,
kevéssé békülékeny hangú nyilatkozatot és felhívást a románok valószínûleg nem fogják alá-
írni. Kádár azt is rendkívül fontosnak tekintette, hogy ha a VSZ ilyen nagy jelentõségû felhívást
bocsát ki, azt valamennyi résztevõ írja alá, vagyis határozottan elutasította azt a több tagor-
szág részérõl felvetett javaslatot, hogy ha kell, Románia egyetértése nélkül is ki kell bocsátani
a tervezett politikai dokumentumokat.22 Firjubin azonnal jelentette a megbeszélés tartalmát
Moszkvába, ahol a magyar vezetés álláspontját elfogadták. Így végül a magyar taktikai javas-
lat lett az alapja annak a kompromisszumos megállapodásnak, amely lehetõvé tette két törté-
nelmi jelentõségû feladat végrehajtását: a katonai okmányok és az európai biztonsági konferen-
cia összehívását szorgalmazó felhívás egyidejû aláírását – a határozottan aktuálpolitikai jellegû
általános nyilatkozat feláldozása révén. Ez az eredmény egy rendkívül intenzív, korántsem
rutinszerû, inkább drámainak nevezhetõ egyeztetési folyamatban született meg.

A Varsói Szerzõdés külügyminiszter-helyettesei március 15-én elõkészítõ megbeszéléseket
kezdtek, amelyek során a tervezett politikai nyilatkozat tartalmát igyekeztek egyeztetni.23

A lengyel fél még az eredeti szovjet tervezetnél is élesebb hangvételû dokumentumot terjesz-
tett be, amelyet azonban hamarosan visszavont. Az egészen 17-én hajnalig tartó maratoni tár-
gyalások során a lengyelek és keletnémetek a terjedelem növelése és az egyes kifejezések
erõsítése mellett kardoskodtak – mindenekelõtt az NSZK megítélését illetõen –, a románok
viszont rövidebb szöveget és békülékenyebb megfogalmazást szorgalmaztak. Március 16-án
délelõtt, a küldöttségek megérkezését követõen a magyar delegáció – Kádár János, Fock Jenõ,
Biszku Béla és Komócsin Mihály – tárgyalt a szovjet vezetõkkel. A felek között teljes volt az
összhang, fõként mert Brezsnyev idõközben teljesen magáévá tette a Firjubin által közvetített
magyar javaslatokat, s azt hangoztatta, hogy az egység érdekében a katonai okmányok aláírá-
sára kell koncentrálni, a politikai nyilatkozat és a felhívás ügyében pedig, ha szükséges,
engedményeket kell tenni. Brezsnyev az ülést megelõzõ szondázás alapján azt is megjósolta,
hogy a fõ problémát a keletnémet és a lengyel vezetõk meggyõzése fogja okozni. Kádár javasolta,
hogy végsõ esetben, ha a politikai nyilatkozat ügyében nem lehet konszenzust elérni, az egy-
ség fenntartása érdekében azt egyszerûen hagyják el, s helyette egy rövid, tömör, általános jel-
legû kommünikét adjanak ki. Brezsnyev pozitívan reagált a felvetésre, és kijelentette: „elkép-
zelhetõ, hogy egy rövid kommüniké és a felhívás kerüljön elfogadásra”.24 Mint látni fogjuk,
végül éppen ez történt.

A szovjet delegáció számára a neheze ezután következett. Március 16-án este és éjjel (!) a
Margitszigeti Nagyszállóban Brezsnyev szobáról szobára járva igyekezett konszenzust teremteni
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22 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e., valamint Ká-

dár János szóbeli beszámolója az MSZMP PB 1969. március 24-i ülésén, uo. A dokumentumot és angol fordítá-

sát közli Békés (2003b).

23 Feljegyzés a VSZ tagállamai külügyminiszter-helyetteseinek 1969. március 15-én tartott megbeszéléseirõl,

1969. március 16. MOL XIX-J-1-j-VSZ-VI-1-001547/63/2/1969, 106. d.

24 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e.
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a résztvevõk között, kevés sikerrel.25 Eközben kétszer találkozott a románokkal és bolgárok-
kal, egyszer pedig a csehszlovák, lengyel és keletnémet vezetõkkel. A fél kettõkor befejezett
éjjeli õrjárat tapasztalatait a szovjet vezetõk kettõtõl hajnali negyed négyig tartó megbeszélé-
sen osztották meg Kádárral és Komócsinnal. Elmondták, hogy a várakozásoknak megfelelõen
a lengyelek és a keletnémetek a nyilatkozat politikai élének erõsítését, az NSZK, Izrael és a
kínai határprovokációk elítélését szorgalmazták, a románok mindezekben a kérdésekben
lényegesen rugalmasabb álláspontot képviseltek. A szovjet–magyar páros középarányos
vonalát csak a csehszlovák és a bolgár küldöttség támogatta lojálisan. A rendkívüli helyzetre
hivatkozva végül Kádár és Brezsnyev megállapodtak, hogy a másnapra tervezett ülés kezde-
tét délelõtt tíz óráról délután háromra teszik át, hogy a szovjet vezetõknek módjuk legyen még
egyszer tárgyalni a tagországok képviselõivel. Március 17-én délelõtt a szovjetek újra beszél-
tek a csehszlovák, a bolgár és a lengyel küldöttséggel. A lengyelekkel folytatott tárgyalások
elhúzódása azzal fenyegetett, hogy a délutáni idõpontban sem fog összeülni a Politikai Tanács-
kozó Testület, ami vészreakciót váltott ki a tanácskozás sikeréért joggal aggódó házigazdákból:
„Lassan fél 1 óra lett, mi pedig vártuk az eredményt. Akkor akcióba léptünk” – elevenítette
fel a drámai eseményeket Kádár János a PB március 24-i ülésén. „A szovjet elvtársak még a
lengyelekkel tárgyaltak, s mi azt mondtuk, Erdélyi elvtárs nyomuljon be, s közölje: javasol-
juk, hogy 2 órakor jöjjenek össze az elsõ titkárok és miniszterelnökök, s beszéljük meg,
hogyan tudnánk 3 órakor indulni. Ezt el is fogadták.”26 A válságos helyzetet a magyar prognó-
zisnak megfelelõen végül csak a gordiuszi csomó elvágásával lehetett megoldani: a pártvezetõk
és kormányfõk rendkívüli tanácskozásán úgy döntöttek, hogy a tervezett politikai nyilatkozatot
egyáltalán nem bocsátják ki.

A mindössze kétórás PTT-ülésen ezek után több izgalom már nem várt a résztvevõkre.
Az Alexander Dubcek elnökletével megtartott tanácskozáson Jakubovszkij marsall beszédé-
hez csupán Brezsnyev és Kádár szólt hozzá, majd sor került az öt katonai okmány aláírására.
A rövid kommüniké és az európai biztonsági értekezlet összehívására felszólító felhívás szö-
vegét az elõzetes megállapodásnak megfelelõen egyhangúlag, észrevétel nélkül fogadták el.
Az, hogy a felhívás végül kifejezetten kooperatív jellegûre és civilizált hangvételûre sikere-
dett, elsõsorban a román vezetõk érdeme volt, akik a szerkesztõbizottságban számos módosító
indítványt tettek ennek érdekében, és akik a délelõtt folyamán megtartott Gomulka–Ceauşescu
találkozón végül rábírták a lengyeleket, hogy az NSZK megítélésével kapcsolatban enyhébb
minõsítést fogadjanak el.27

A nehezen megszületett és valóban történelminek nevezhetõ kompromisszum létrehozásá-
ban mind Kádár, mind a betegeskedõ Péter Jánost helyettesítõ Puja Frigyes, a külügyminisz-
ter elsõ helyettese végig aktív, meghatározó szerepet játszott. A történeti vizsgálat szempont-
jából érdekes látni, hogy a magyar vezetõk még a siker konstatálása után is mennyire óva-
tosan ítélték meg a budapesti felhívás potenciális jelentõségét a világpolitika alakításában.28
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25 Kádár János szóbeli beszámolója az MSZMP PB 1969. március 24-i ülésén, uo. A dokumentumot és angol for-

dítását közli Békés (2003b).

26 Uo.

27 Jegyzet Kádár János elvtárs részére a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületének 1969. március 17-i bu-

dapesti ülésérõl (Erdélyi Károly feljegyzése), 1969. március 19. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ.e.

28 Erdélyi Károly feljegyzésében a következõ értékelés szerepel: „A Politikai Tanácskozó Testület ülése jelentõs

esemény volt. Elfogadtuk a katonai okmányokat. Jobb feltételeket teremtettünk a KGST-tanácskozás megtar-

tásához. A felhívással hangsúlyoztuk a nemzetközi feszültség enyhülésére irányuló politikánk változatlansá-

gát.” Uo. Kádár János pedig a következõképpen értékelte a PTT ülését: „Külön méltatni ennek jelentõségét

›

–
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Csak az ülés után mérték fel igazán a kezdeményezésben rejlõ lehetõséget, különösen amikor
március végén a szovjetek újabb kampányt indítottak a biztonsági konferencia gondolatának
népszerûsítésére. A magyarok ekkor kezdték tudatosítani magukban, hogy a nyilatkozat meg-
felelõ körülmények között valóban az európai biztonsági konferencia összehívásához vezetõ
folyamat kiindulópontja lehet.

Mindez azt mutatja, hogy a PTT-ülésen kialakult virtuális Budapest–Bukarest-tengely
létrejöttét a két fél részérõl különbözõ megfontolások motiválták: a magyarok a VSZ mûkö-
dõképessége, a régóta húzódó katonai reform végrehajtása és mindenekelõtt az áprilisra
tervezett – a keleti blokk valódi gazdasági integrációját elõmozdítani hivatott – KGST-ülés
szempontjából tartották fontosnak a kompromisszumot. A magyar párt ugyanis jelentõsen
érdekelt volt az ekkor induló KGST integrációs program sikerében, erre azonban csak
konstruktív román magatartás mellett volt esély. A románok viszont elsõsorban az EBK
ügyét tartották szem elõtt, amely számukra egyet jelentett a nyugati nyitás részükrõl régóta
szorgalmazott politikájával, és ezért hajlandók voltak feladni addigi negatív álláspontjukat
a VSZ katonai reformja ügyében. Helyzetüket, mint láttuk, megkönnyítette, hogy a reform
csak békeidõre rendezte a VSZ katonai struktúráját, háború esetére a szervezetnek továbbra
sem volt érvényes statútuma. A román vezetés az utolsó pillanatban – jólesõen érzékelve,
hogy most már bármit kérhet – egy formai javaslattal hagyta rajta kézjegyét a tanácskozá-
son: Ceauşescu azt indítványozta, hogy az európai biztonsági értekezlettel kapcsolatban el-
fogadott okmány ne a Varsói Szerzõdés szervezetének deklarációja legyen, hanem a tanács-
kozáson részt vevõ államok nyilatkozata. Ezt az árnyalatnyi különbséget a külvilág sem akkor,
sem késõbb nemigen érzékelte, s így a budapesti felhívást azóta is a Varsói Szerzõdés nyilat-
kozataként tartják számon.

BUDAPESTTÕL – BUDAPESTIG

A szovjet vezetés a VSZ budapesti tanácskozását követõen úgy értékelte, hogy elérkezett az
idõ a döntõ áttörésre, ezért 1969. március végén intenzív kampányt indított az európai biz-
tonsági konferencia ügyének propagálása céljából.29 A konferencia záródokumentumának alá-
írására ugyan csak 1975-ben került sor, de a legújabb kutatások alapján kijelenthetjük, hogy
a folyamat megalapozása két budapesti tanácskozás közötti másfél éves idõszakban – a VSZ
PTT ülése és a VSZ külügyminisztereinek 1970. júniusi találkozója között – történt meg.

A biztonsági konferencia kérdése kitüntetett helyet foglalt el a kommunista és munkáspár-
tok hosszú évek elõkészítõ munkájának eredményeként néhány hónappal késõbb, 1969 júniu-
sában Moszkvában megtartott értekezletén, és hangsúlyosan szerepelt a konferencia záródoku-
mentumában is. A terv megvalósulását azonban valójában a másik térfélen bekövetkezett pozitív
változások segítették elõ. Az 1969 januárjában hivatalba lépett Richard Nixon amerikai elnök
már áprilisban, a NATO Tanácsának ülésén elmondott beszédében pozitívan nyilatkozott egy
újabb kelet–nyugati enyhülés lehetõségeirõl. Legalább ilyen fontos fejlemény volt az is, hogy
az 1969 szeptemberében megtartott választásokat követõen az NSZK-ban az SPD alakított
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nem akarom, többször beszéltünk róla. Ennek óriási a jelentõsége. Hét fél mégis együtt volt, keserves hóna-

pok és évek után megegyezés született és született egy felhívás is.” – Kádár János szóbeli beszámolója az

MSZMP PB 1969. március 24-i ülésén. MOL M-KS-288. f. 5/486. õ. e. A dokumentumot és angol fordítását

közli Békés (2003b).

29 Szovjet tájékoztatás a szovjet külügyminisztérium tervezett lépéseirõl az európai biztonsági értekezlettel kapcso-

latban. Feljegyzés, 1969. április 1. MOL XIX-J-1-j-VSZ-VI-1-001547/3/1969, 106. d.
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kormányt, és hamarosan új keleti politikát hirdetett meg.30 Vagyis a nyugati fél magatartá-
sát meghatározó mindkét kulcsszereplõnél, az Egyesült Államokban és az NSZK-ban is lénye-
ges elmozdulás történt a korábbi állásponthoz képest, s ez jelentõsen növelte a keleti blokk
kezdeményezésének esélyeit.

A szovjetek 1969. szeptember végén jelezték szövetségeseiknek, hogy októberben érte-
kezletet tartanak a VSZ-tagállamok külügyminiszterei, amelyen az európai biztonsági konfe-
renciával kapcsolatos egyeztetett álláspont kialakítása lesz a fõ feladat. Az egyes országok
véleményének elõzetes szondázása céljából több szovjet külügyminiszter-helyettes tett egy
idõben látogatást a tagállamokban, Budapesten szeptember 26-án Iljicsov tárgyalt Péter János
magyar külügyminiszterrel. A moszkvai javaslat szerint a VSZ állásfoglalásának két fõ napi-
rendi pontja az erõszakról történõ lemondást tartalmazó deklaráció és az európai államok
közötti gazdasági, kereskedelmi és mûszaki tudományos kapcsolatok fejlesztését szorgal-
mazó nyilatkozat lett volna.31 Ezt követõen az MSZMP PB október 7-i ülése megbízást adott
a külügyminisztériumnak a magyar álláspont kidolgozására. Az október közepére elkészült
koncepció32 jelentõs számú önálló javaslatot tartalmazott, amelyek a minisztérium szerint
azt a célt szolgálták, hogy „vonzóbb, tartalmasabb formában mutassák be az európai szocia-
lista országok […] elképzeléseit”, illetve megkönnyítsék a még ingadozó országok meggyõ-
zését. A dokumentum a következõket indítványozta:

Az elsõ napirendi pont kiegészítéseként kerüljön sor az európai biztonsági rendszernek és
intézményeinek megvitatására, az alábbi témákat érintve:

– kétoldalú és regionális szerzõdések megkötése (például a Duna-völgyi országok között);
– a lengyelek által javasolt európai biztonsági szerzõdés elõkészítése;
– az európai biztonsági konferenciák rendszeresítése, az európai biztonság kérdéseivel

foglalkozó Európai Biztonsági Tanács létrehozása, az Európai Gazdasági Bizottság csatolása
az Európai Biztonsági Tanácshoz.

A második napirendi pontnál a dokumentum kiegészítésként javasolta:
– az európai gazdasági együttmûködés rendszerének kidolgozását (amely érintené az eu-

rópai villamos energia, földgáz-kõolaj, postai és telekommunikációs rendszerek összekap-
csolását, az európai közlekedési hálózatok összehangolt fejlesztését, az ipari kooperáció
elõsegítését, a szabványok összehangolását, a kereskedelmi korlátok leépítését, a turista-
forgalom ösztönzését);

– az európai gazdasági együttmûködés bizottságának létrehozását, vagy annak biztosítását,
hogy az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága az európai biztonsági konferencia irányelvei
szerint dolgozzék;

– az európai fõvárosok polgármestereinek tanácskozását Budapesten a fõvárosok közötti
jobb együttmûködés és a közös kommunális problémák megvitatására.
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30 Fontos megjegyezni, hogy az NSZK esetében két – valójában egymástól jelentõsen különbözõ – „új keleti politi-

káról” beszélhetünk. Az elsõt az 1966-ban létrejött nagykoalíciós kormány hirdette meg: ez elsõsorban abban

volt új, hogy ekkor már elképzelhetõnek tartották a Hallstein-doktrína feladását s ezáltal a diplomáciai kapcso-

latok felvételét a kelet-közép-európai államokkal. A köztudatban ezzel a terminussal azonosított új politikai vo-

nalat viszont az 1969. szeptemberi választások után hivatalba lépett szociáldemokrata vezetésû Brandt-kormány

vezette be.

31 Feljegyzés L. F. Iljicsov szovjet külügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélésérõl, 1969. szeptember 27.

MOL XIX-J-1-j-Szu-1-00358-20/1969, 85. d.

32 Elõterjesztés az MSZMP PB részére az európai biztonsági konferenciáról. MOL M-KS-288. f. 5/ 501. õ. e. 
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A tervezet végül a külpolitikai koordináció erõsítése érdekében javasolta, hogy a prágai
VSZ külügyminiszteri ülés után kerüljön sor a tagállamok illetékes KB-titkárainak találkozó-
jára az európai biztonsági konferencia tárgyában.

Mint a fentiekbõl kitûnik, a magyar javaslatok igen ambiciózus és távlatos elképzeléseket
fogalmaztak meg az európai együttmûködésrõl, számos ponton pedig a kooperáció olyan for-
máit célozták meg, amelyek megvalósítására csak a rendszerváltást követõen került sor, vagy
amelyek Magyarország EU-csatlakozása után következhetnek be.

Idõközben azonban az elõzetes kétoldalú konzultációk alapján a szovjetek számára kide-
rült, hogy nem is lesz olyan egyszerû egységes álláspontot kialakítani a közelgõ külügyminisz-
teri találkozón, és ezúttal sem csupán a várható román magatartásról volt szó. Október 17-én
ezért Szemjonov szovjet külügyminiszter-helyettes sürgõs személyes konzultációt kért a ma-
gyar féltõl, és másnap Erdélyi Károly miniszterhelyettes már Moszkvában tárgyalt part-
nerével.33 A szovjetek komolyan aggódtak amiatt, hogy a túlzónak minõsített lengyel, román
és keletnémet javaslatok miatt nem tudnak konszenzust kialakítani, ami azzal fenyeget, hogy
a VSZ a kedvezõ nemzetközi feltételek ellenére sem tudja majd a biztonsági konferenciával
kapcsolatos kezdeményezést a kezében tartani. A lengyelek az európai kollektív biztonsági
szerzõdés címén olyan kiegészítéseket javasoltak (a területi status quo, a határok és az NDK
de jure elismertetése), amelyek szovjet értékelés szerint békekonferenciává változtatnák a biz-
tonsági konferenciát, eleve lehetetlenné téve annak létrejöttét. A románok a katonai blokkok
megszüntetését javasolták, s ezzel együtt az európai országokban állomásozó idegen csapatok
kivonását, az idegen támaszpontok felszámolását, és követelték az erõdemonstrációról való
lemondást. A keletnémet kiegészítõ javaslatok pedig kifejezetten arra irányultak, hogy a biz-
tonsági konferencia ismerje el az NDK-t, noha ekkor a keletnémet államot még egyetlen
nyugat-európai állam sem tekintette legitim partnernek. A szovjetek úgy vélték, mindez elfo-
gadhatatlan a NATO-országok számára, így azok erõltetése a konferencia megtorpedózását
jelentené. Ezért arra kérték a magyar vezetést: a találkozón segítsen leszerelni ezeket a javas-
latokat, hogy ne veszélyeztessék a biztonsági konferencia megrendezését. A moszkvai vezetõk
a siker kulcsát a fokozatosságban látták, ezért arra törekedtek, hogy a tanácskozás az említett
két napirendi pontra koncentráljon, mivel ezekben a nyugatiak oldaláról megfelelõ fogadó-
készség tapasztalható. Egyúttal kérték a magyarokat, hogy tekintsenek el nagyszabású javas-
lataik elõterjesztésétõl, mert – bár a szovjet fél egyetért ezekkel – jelenleg szintén nem segí-
tenék a konszenzus létrejöttét. Azzal vigasztalták a magyarokat, hogy a folyamat egy késõbbi
fázisában elõterjeszthetik majd elképzeléseiket, amelyek, mint láttuk, valóban nem a kezdeti
stádium taktikai igényeihez szabott limitált programot, inkább közép- és hosszú távra szóló
„csomagot” irányoztak elõ.

Az MSZMP PB október 21-i ülésén így egyszerre vitatta meg az elkészült külügyminiszteri
elõterjesztést és Erdélyi Károly moszkvai konzultációjának eredményeit.34 Kádár János meg-
lehetõsen indignáltan kifogásolta a tervezett procedúrát, és kifejtette, hogy a külügyminiszte-
rek találkozóján nem végleges álláspontot kellene kidolgozni, hanem az ott megfogalmazott
javaslatokat kellene az egyes pártok vezetõsége elé terjeszteni vitára és jóváhagyásra. Noha a
szovjetekkel való, esetenként sürgõs konzultációk során általában nem a formai szempontok
domináltak, ebben az esetben mégsem tûnt túl szerencsésnek, hogy a magyar külügyminisz-
ter-helyettes olyan minisztériumi elõterjesztést egyeztetett Moszkvában, amelyet az MSZMP
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33 Erdélyi Károly feljegyzése a Politikai Bizottságnak, 1969. október 18., uo. A dokumentumot és angol fordítását

közli Békés (2003b).

34 Jegyzõkönyv az MSZMP Politikai Bizottságának 1968. október 21-i ülésérõl, MOL M-KS-288. f. 5/501. õ. e.

12bekes.qxd  11/20/2004  10:39 PM  Page 303



PB tagjai még nem is láttak, nemhogy tárgyalták volna. Kádár aggodalmát táplálhatta egy nem
is olyan régi, ám annál kellemetlenebb emlék: 1967 februárjában a VSZ-külügyminiszterek
varsói találkozóján a magyar fél eredeti szándékaival szemben a lengyelek és keletnémetek
nyomására puccsszerûen olyan határozatot fogadtattak el, amely megakadályozta, hogy
Magyarország diplomáciai kapcsolatot létesítsen az NSZK-val. Végül azonban a PB némi vita
után – mint korábban már annyiszor – tudomásul vette a helyzetet, és felhatalmazást adott a
külügyminiszternek a szovjetek által igényelt „konstruktív” magatartásra a külügyminiszteri
értekezleten.

A VSZ külügyminiszterei 1969. október 30–31-én Prágában megtartott ülésén, illetve az
azt megelõzõ külügyminiszter-helyettesi értekezleten komoly viták zajlottak a biztonsági
konferencia lehetséges tematikáját illetõn, ahol a szovjetek várakozásainak megfelelõen a
lengyel, román és keletnémet képviselõk igen erõteljesen léptek fel javaslataik védelmében.
Végül azonban sikeresnek bizonyult az elõre eltervezett szovjet–magyar összjáték, és a tanács-
kozás végére az eredeti szovjet–magyar pozíció mentén alakult ki konszenzus.35

Az értekezleten két dokumentumot fogadtak el: egy nyilvánosságra hozott nyilatkozatot és
egy memorandumot, amelyet a nyugat-európai kormányoknak adtak át. Ez tartalmazta a ter-
vezett biztonsági konferencia záródokumentum-tervezetét is, ami nagy optimizmusra vagy –
ma már nyugodtan mondhatjuk – erõs naivitásra vallott. Figyelemre méltó, hogy ez a doku-
mentum mindössze két (!) oldal terjedelmû volt, a késõbb Helsinkiben 1975. augusztus 1-jén
aláírt okmány viszont száz oldalon rögzítette a megállapodások szövegét. A konferencia lehet-
séges idõpontja tekintetében is mindvégig hasonló bizakodás volt tapasztalható a keleti blokk
vezetõi között: ettõl kezdve szinte minden tanácskozáson úgy ítélték meg, hogy a biztonsági
konferencia fél éven, egy éven belül összehívható.

A külügyminiszteri tanácskozás egyik legfontosabb eredménye mégis a biztonsági konfe-
rencia napirendjének konkrét megnevezése volt. A VSZ-tagállamok ekkor deklarálták, hogy
két témakörrõl kívánnak tárgyalni:

1. az európai biztonság kérdései és az erõszakról való lemondás az államok közötti kap-
csolatokban;

2. az európai államok közötti politikai együttmûködést szolgáló, az egyenjogúságon alapuló
kereskedelmi, gazdasági és mûszaki-tudományos kapcsolatok kiszélesítése.

Az értekezleten több olyan magyar javaslatot is elfogadtak, amelyek ugyan nem kerültek
be az említett dokumentumokba, de a szovjet blokk közös elõzetes álláspontjaként határozták
meg a késõbbi fejleményeket. Ilyen volt például az, hogy a biztonsági konferencia ne egyszeri
alkalom legyen, hanem biztonsági konferenciák sorozatát kell szervezni,36 vagy az, hogy hoz-
zanak létre egy az európai biztonság kérdéseivel foglalkozó állandó szervezetet, valamint hogy
gazdasági szakemberekbõl alakítsanak a szovjet blokkon belül szakértõi csoportot az európai
gazdasági együttmûködés elveinek kidolgozására. (E javaslat fõ célja a Kelet-Európa elleni
nyugati gazdasági diszkrimináció és izoláció felszámolása volt.)

Az elõkészítõ munka koordinálásával a magyar külügyminisztériumot bízták meg. A dolog
érdekessége, hogy ezeknek az indítványoknak a többsége valójában eredetileg valamelyik
nyugati tárgyalópartnertõl származott, a magyar diplomácia érdeme pedig az volt, hogy ezeket
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35 Jelentés a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak a hét szocialista ország külügyminisztériuma képvi-

selõinek 1969. október 30–31-i prágai tanácskozásáról. MOL XIX-J-1-j-VSZ-VI-003272/1969, 105. d.

36 A javaslat eredetileg a szovjetektõl származott, s azt Szemjonov külügyminiszter-helyettes 1969. szeptember 24-i

budapesti konzultációja alkalmával vetette fel Péter Jánosnak. A prágai külügyminiszteri értekezleten kialakult

szovjet–magyar összjáték keretében vált belõle „magyar” kezdeményezés.
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a VSZ-en belül folyó diskurzus részévé tudta tenni, és végül el is fogadtatta õket. Ez azt mu-
tatja, hogy ekkor már bizonyos értelemben egy összeurópai lobbifolyamat kezdetérõl beszél-
hetünk, ahol a keleti és nyugati partnerek a közös cél érdekében kölcsönösen befolyásolni
tudták egymás pozícióit.

A prágai értekezlet másik fõ eredménye, hogy ezután újabb intenzív kétoldalú kelet–nyu-
gati tárgyalássorozat kezdõdött a kelet-közép-európai országok rendkívül aktív részvételével.
Magyar részrõl 1970 júniusáig belga, svéd, holland, norvég és olasz külügyminiszteri találko-
zókat tartottak, valamint miniszterhelyettesi és fõosztályvezetõi szinten szervezett konzultáció-
kat az angol, francia, nyugatnémet, osztrák és török külügyminisztériummal a biztonsági
konferenciáról.37 Az európai biztonsági konferencia elõkészítésének folyamata ekkor lépett
intenzív szakaszába, s ez nemcsak Magyarország nyugati politikai kapcsolatainak fejlesztése
terén volt fontos mérföldkõ, hanem sajátos módon jelentõsen befolyásolta a magyar–szovjet
viszonyt is. 1969-tõl ugyanis egy különleges szovjet–magyar együttmûködési mechanizmus
alakult ki: a magyar vezetés ideális partnernek bizonyult a szovjetek számára ebben a rend-
kívül bonyolult folyamatban, ahol a szövetségesek meggyõzése sokszor nehezebb feladatnak
tûnt az ellenfelekénél. Az ekkor már jó nemzetközi pozíciókkal rendelkezõ magyar vezetés
kezdeményezõ és innovatív volt, ugyanakkor kezelhetõ, lojális, rugalmas és engedelmes part-
nernek bizonyult, aki maximálisan alkalmazkodik a mindenkori szovjet taktikai igényekhez.38

(Ez a rugalmasság ekkoriban, mint láthattuk, korántsem volt elmondható a keletnémet, a len-
gyel és a román vezetõkrõl.) A sajátos együttmûködésnek voltak elõzményei: a kommunista
és munkáspártok 1969. júniusi moszkvai értekezletét elõkészítõ, többéves egyeztetési folya-
mat során a magyar és a szovjet vezetés között hasonlóan hatékony kooperáció alakult ki, így
azt tekinthetjük a helsinki folyamat során érvényesülõ együttmûködés fõpróbájának.

A hatvanas–hetvenes évek fordulóján minõségi váltás következett be magyar külpolitika alakí-
tásában is. Formailag maradt a régi modell: vagyis a döntés az MSZMP PB-ben történt ezután is,
a döntés-elõkészítés, lebonyolítás, kezdeményezés, javaslattétel és diplomáciai aprómunka terüle-
tén azonban lényegi változás következett be. A külügyi apparátus szerepe jelentõsen
megnövekedett, a sokoldalú és sokirányú tárgyalások intenzitása miatt ez a terület fokozatosan
kinõtt a PB fennhatósága alól, és egyre inkább önálló tényezõvé vált. Valójában ettõl számíthatjuk
a magyar külügyi munka professzionalizálódási folyamatának kezdetét.39 Ennek ugyan voltak elõz-
ményei 1963–69 között is, de minõségi változást az európai biztonsági konferencia elõkészíté-
sének folyamatában való aktív és intenzív szerepvállalás jelentett a magyar diplomácia számára.

1969 végére kiderült, hogy az NSZK-ban bekövetkezett fejlemények valódi áttörést hoztak
az európai biztonság kérdésében is. A nyugatnémet álláspont radikális átalakulása, az új ke-
leti politika meghirdetése gyökeres változást jelentett, és az európai biztonság szempontjából
központi jelentõségûnek számító német kérdés rendezésének lehetõségét vetítette elõre. De-
cember 8-án szovjet–nyugatnémet tárgyalások kezdõdtek, és arról is megegyezés született,
hogy az Odera–Neisse-határ elismerése céljából az NSZK hamarosan megbeszéléseket kezd
Lengyelországgal is.40 Az NSZK politikájának értékelése és a szovjet blokk egységes állás-

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK 305

M
AG

YA
RO

RS
ZÁ

G 
ÉS

 A
Z 
EU

RÓ
PA

I B
IZ

TO
NS

ÁG
I É

RT
EK

EZ
LE

T 
EL

Õ
KÉ

SZ
ÍT

ÉS
E,
 1
96

5–
19

70

37 Tervezet Puja Frigyes elvtárs beszédéhez a Varsói Szerzõdés tagállamai 1970. június 19-i külügyminiszter-helyet-

tesei értekezletére. MOL XIX-J-1-j-VSZ-VI-1-Szu–003272/1969, 105. d.

38 A korszak magyar külpolitikájáról, illetve annak hármas meghatározottságáról lásd Békés (2004b).

39 A politikai munka és az államapparátus tevékenységének fokozatos professzionalizálódására Kalmár Melinda

hívta fel a figyelmet. Lásd Kalmár (1998).

40 Az Odera–Neisse-határt német–lengyel határként elismerõ szovjet–nyugatnémet szerzõdést 1970. augusztus 12-én,

a hasonló lengyel–NSZK szerzõdést pedig 1970. december 7-én írták alá.
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pontjának kialakítása céljából 1969. december 3–4-én Moszkvában csúcstalálkozót tartottak
a VSZ-tagállamok pártvezetõinek részvételével.41 A tanácskozás összehívására a keletnéme-
tek kezdeményezésére került sor, akik szerették volna elejét venni, hogy a fejük fölött kösse-
nek megállapodásokat az NSZK-val, ezért hevesen ellenezték a lengyel–nyugatnémet tárgya-
lások tervét is.42 Walter Ulbricht és kollégái semmi okot nem láttak a derûlátásra, és úgy
vélték, hogy az NSZK egyetlen módon bizonyíthatja szándékai komolyságát: ha késedelem
és feltétel nélkül elismeri az NDK-t. A tanácskozáson azonban a helyzet értékelése tekin-
tetében egy virtuális lengyel–magyar–román „tengely” jött létre, amelyet lényegében a szov-
jetek is támogattak. Az így kialakult többség szerint az NSZK politikájában lényeges fordulat
állt be, amely most reményt ad arra, hogy az európai biztonság szempontjából döntõ jelentõ-
ségû német kérdést végre a szovjet blokk érdekeinek megfelelõen rendezzék. Az elõzmények
ismeretében mindebben csak a lengyel álláspont radikális megváltozása meglepõ: a lengyel
vezetés ugyanis mindeddig az NDK leghûségesebb szövetségese volt a nyugatnémet „revansiz-
mus” elítélésében, most viszont, hogy az NSZK új kormánya kilátásba helyezte az Odera–Neisse-
határ elismerését, egy csapásra a tárgyalások egyik leglelkesebb hívévé vált. A tanácskozáson
kialakított közös taktika kompromisszumos jellegû volt: radikális változásra a VSZ-tagországok
részérõl nincs szükség, tárgyalni lehet a nyugatnémetekkel, de a diplomáciai kapcsolatot csak
azután lehet velük felvenni, hogy az NSZK nemzetközi jogilag elismerte az NDK-t. Magyar-
ország számára közvetlenül és rövid távon ez a döntés hátrányos volt, mivel így végül a keleti
blokkból utolsóként, 1973-ban létesíthetett diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val. Ekkor
azonban már nemcsak az NSZK-val való kapcsolatok rendezése volt a tét, hanem a nyugati
gazdasági nyitásban erõsen érdekelt magyar vezetés számára egyre fontosabbá vált a bizton-
sági konferencia ügye is. Az adott helyzetben ugyanis Románia mellett Magyarország remél-
hetett a legtöbbet a folyamat sikerétõl, illetve a kelet–nyugati kapcsolatok alakulására gya-
korolt pozitív hatásától.

Emellett a másik fõ szempont továbbra is a KGST-integráció maradt: a nyersanyagban sze-
gény, nyitott gazdasággal rendelkezõ Magyarország számára ez létkérdés volt, az autarchiára
törekvõ Romániának viszont korántsem. Tehát logikusan merült fel az „alku” lehetõsége:
Magyarország elõsegíti a biztonsági konferencia ügyét, ha Románia konstruktívan viszonyul a
KGST-integrációhoz. A hetvenes évek közepéig lényegében ez a megfontolás irányította a ma-
gyar politikát mind a multilaterális, mind pedig a kétoldalú tárgyalások során, s így ennek a
szempontnak rendelõdött alá a romániai magyarság kérdése is.

A magyar vezetõk jól látták, hogy mindezt egy erõsen megosztott VSZ keretében kell vég-
hezvinni. Ezért úgy ítélték meg, hogy a siker érdekében a korábbinál hatékonyabb és rend-
szeresebb külpolitikai koordinációra lenne szükség a szovjet blokkon belül. Ennek fóruma
lehetett volna a VSZ Külügyminiszterek Tanácsa, amelynek létrehozására a magyar vezetõk
1958 óta már többször tettek javaslatot.43 Jól tudták persze, hogy Románia ellenzi a szervezet
létrehozását, de abban reménykedtek, hogy a lenini fokozatosság elve itt is mûködik majd,
ezért két javaslattal álltak elõ, ebbõl az egyik „könnyített formát” irányzott elõ: egy hivatalos
testület, a Külügyminiszterek Tanácsának felállítása helyett egy rendszeresen ülésezõ külügy-
miniszteri vagy külügyminiszter-helyettesei fórum mûködését is lehetségesnek tartották. Péter
János külügyminiszter 1969. decemberi moszkvai látogatása alkalmával felvetette Gromikónak

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK306

BÉ
KÉ

S 
CS

AB
A

41 Jelentés a Politikai Bizottságnak és a kormánynak az európai szocialista országok párt- és állami vezetõinek

1969. december 3–4-i moszkvai találkozójáról. 1969. december 8. MOL M-KS-288. f. 5/507. õ. e.

42 A német kérdéssel kapcsolatos lengyel politikáról lásd Selvage (2004).

43 Békés (2003b). Az elsõ, 1958-as kísérletet Baráth (2003) említi.
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a javaslatot, amelyet a szovjetek viszonylag gyorsan elfogadtak, és megbízták a magyarokat a
szükséges kétoldalú egyeztetõ tárgyalások lebonyolításával.44 1970 januárjában Kádár levelet
írt a VSZ-tagországok vezetõinek, amelyre – Románia kivételével – mindenhonnan pozitív
válasz érkezett. Ezért Puja Frigyes, a külügyminiszter elsõ helyettese még ugyanebben a hó-
napban Bukarestbe utazott a terv megvitatására, ahol azonban még a „könnyített forma” is túl
nehéznek találtatott, így missziója nem járt sikerrel. A Külügyminiszterek Tanácsának felállítá-
sába a románok csak 1974-ben, más körülmények között egyeztek bele, a testület megalakí-
tására pedig végül 1976-ban került sor.45

1970 elejétõl újabb kedvezõ fejlemények jelezték, hogy a biztonsági konferencia megren-
dezésének esélyei számottevõen javultak. Nixon elnök február 18-i kongresszusi beszédében
kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok elismeri a Szovjetunió törvényes biztonsági
érdekeit Kelet-Európában, és az amerikai kormány tárgyalási hajlandóságát hangsúlyozta a
nemzetközi feszültség csökkentése és az enyhülés elõmozdítása érdekében. A NATO 1970.
május 26–27-i római ülésén elfogadott álláspontja szintén számos új, pozitív elemet tartalma-
zott, így például a kiadott nyilatkozat már konkrétan foglalkozott az európai biztonsági konfe-
renciával, és bizonyos feltételekkel lehetségesnek tartották a többoldalú tárgyalások megkez-
dését, de az európai csapatcsökkentés kérdését nem kapcsolták egybe a konferencia ügyével.

AZ ALAPOZÁS BEFEJEZÉSE: A VSZ-KÜLÜGYMINISZTEREK
BUDAPESTI TANÁCSKOZÁSA

A valódi fordulópontot a VSZ külügyminisztereinek 1970. júniusi, magyar kezdeményezésre
összehívott budapesti ülése jelentette.46 Ekkor ért véget a tapogatózó tárgyalások idõszaka, és
ezután indultak meg az európai biztonsági konferencia létrehozása érdekében folytatott köz-
vetlen kelet–nyugati megbeszélések.

A tanácskozáson, illetve az azt megelõzõ külügyminiszter-helyettesi értekezleten ismét
rendkívül intenzív vita folyt a résztvevõk között. A végül kialakult konszenzus létrehozásában
a magyar házigazdák legalább olyan komoly moderátori szerepet játszottak, mint a budapesti
felhíváséban.47

Az értekezlet mindenekelõtt azért jelentett fordulópontot, mert a szovjet blokk országai ekkor
fogadtak el a nyugati fél által támasztott két olyan feltételt, amelyek nélkül nem lett volna
esély az elõkészítõ tárgyalások megkezdéséhez szükséges minimális konszenzus megteremté-
sére. Egyrészt a tanácskozásról kiadott nyilatkozatban elfogadták, hogy a konferencián az
Egyesült Államok és Kanada teljes jogú tagként vegyen részt, másrészt hozzájárultak ahhoz
is, hogy a VSZ által javasolt két napirendi pont mellett szerepeljen egy harmadik, a kulturális
kapcsolatok, valamint az emberi környezet megvizsgálásának témaköre. A szovjetek, illetve a
VSZ tagállamai korábban is jól tudták, hogy az Egyesült Államok és Kanada részvétele nél-
kül nem lehet megtartani a konferenciát, ám taktikai okokból ezt a lehetõséget mindeddig
lebegtették, annak érdekében, hogy cserébe elérjék az NDK részvételének elfogadását. A kul-
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44 Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának és a kormánynak a Szovjetunióban tett hivatalos külügyminiszteri lá-

togatásról (1969. december 22–29), 1970. január 6. MOL XIX-J-1-j-Szu–00949-1/1970, 80. d.

45 A VSZ Külügyminiszterek Tanácsáról lásd Locher (2002).

46 A VSZ-külügyminiszterek Budapesten tartandó ülésérõl a külügyminiszter-helyettesek 1970. január 26–27-én

Szófiában megtartott értekezletén született döntés.

47 Jelentés a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak a VSZ tagállamai külügyminisztereinek 1970. június 21–22-i

budapesti tanácskozásáról, 1970. június 29. MOL XIX-J-1-j-EU-208-00482/20/1970, 93. d.
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turális kapcsolatok témakörét magyar javaslatra fogadták el, s ez nem kevesebbet jelentett,
mint az elõkészítés késõbbi fázisában harmadik kosárnak elnevezett „fellazítási bomba”
beemelését a tárgyalási tematikába. Mint tudjuk, a harmadik kosár kulcsszerepet játszott a
késõbbiek során, hiszen mindenekelõtt ebben szerepeltek a nagy európai rendezés során a
nyugati érdekeket megjelenítõ tényezõk. Ez a tematika szolgált alapul a Helsinki utáni idõ-
szakban kibontakozott emberi jogi kampány számára is, amely végül a nyolcvanas évek végén
jelentõs szerepet játszott a kelet-közép-európai kommunista rendszerek felbomlásában is.

A budapesti külügyminiszteri értekezleten döntés született az európai biztonság és együtt-
mûködés kérdéseivel foglalkozó állandó szerv felállításáról is, amelynek fõ feladata a fegyve-
res erõk csökkentésének megvitatása lett volna. A Szovjetunió ugyanis ekkor beleegyezett,
hogy a biztonsági konferenciával párhuzamosan tárgyalásokat kezdjenek az európai fegyveres
erõk csökkentésérõl, ami kifejezetten bizalomerõsítõ jellegû lépésnek számított, bár az elsõd-
leges célja az volt, hogy csökkentse az ekkoriban megfogalmazott hasonló NATO-javaslat
jelentõségét. Mindemellett egy gazdasági, mûszaki-tudományos és kulturális együttmûkö-
désrõl szóló dokumentumtervezetet juttattak el a nyugati kormányokhoz. Ekkor fogadták el
Helsinkit a konferencia helyszínéül, és ekkor vált hivatalos javaslattá, hogy a finn fõvárosban
akkreditált nagykövetek végezzék az elõkészítõ munkát. Végül, de nem utolsósorban a buda-
pesti külügyminiszteri értekezleten megerõsítették: az európai biztonsági konferencia meg-
rendezésének nincs elõfeltétele. Ennek azért volt nagy jelentõsége, mert lengyel, keletnémet
és csehszlovák részrõl, mint láthattuk, éppen a budapesti felhívás utáni idõszakban jelentkez-
tek határozott törekvések arra, hogy a szovjet blokk igenis tekintse elõfeltételnek a német
kérdés rendezését. Az erõs belsõ nyomás hatására ezért elvileg történhetett volna taktikai
visszalépés a VSZ részérõl, ami komolyan akadályozta és késleltette volna a folyamatot.
Sajátos módon ezt mindenekelõtt a szovjet és a magyar diplomácia szoros együttmûködése,
valamint a román fél virtuális támogatása akadályozta meg.

Budapesttõl még hosszú út vezetett Helsinkiig, ahol 1972 novemberében megkezdõdtek a
hivatalos elõkészítõ tárgyalások, de az európai biztonsági konferencia megrendezéséhez szük-
séges alapokat az 1970. júniusi budapesti külügyminiszteri értekezleten lerakták, így meg-
nyílt az út a közvetlen kelet–nyugati párbeszéd elõtt.
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