
Ami kor Ká dár Já nos ha ta lom ra ke rült, sem mi lyen nem zet kö zi ta pasz ta -
lat tal nem ren del ke zett. Ele in te er re nem is volt szük sé ge, hi szen tel jes
nem zet kö zi el szi ge telt ség ben lé vő or szá gát Moszk va a meg szo kott nál is
szo ro sabb el len őr zés alatt tar tot ta. A wa shing to ni kor mány zat azon ban a
ma gyar kér dés na pi rend re tű zé sé vel és Ma gyar or szág ENSZ mandátumá-
nak fel füg gesz té sé vel meg kér dő je lez te a ma gyar ál lam nem zet kö zi szu ve -
re ni tá sát és kor má nya le gi ti mi tá sát. A ma gyar–ame ri kai vi szony így kény -
te len-kel let len Ká dár ki bon ta ko zó kül po li ti ká já nak egyik pri o ri tá sa lett.
De más okok, az ame ri kai kö vet sé gen re kedt Mindszenty Jó zsef és fő leg az
or szág gaz da sá gi élet ké pes sé ge mi att is tö rőd nie kel lett a nem ked velt
nagy ha ta lom mal. A hat va nas évek ele jén be lát ta, hogy a nyu ga ti és ezen
be lül az ame ri kai nyi tás nél kül nem le het sé ges az or szág mo der ni zá lá sa,
ami vi szont a tar tós po li ti kai kon szo li dá ció elő fel té te le volt. Meg vál to zott
az Egye sült Ál la mok hoz fű ző dő vi szo nya. Ele in te szó ba sem akart áll ni
ame ri kai dip lo ma ták kal, ké sőbb bi zal mas be szél ge té se ket foly ta tott ve -
lük, és Wa shing ton ba is szí ve sen el ment vol na. En nél is na gyobb vál to zás
tör tént Ká dár – il let ve eh hez szo ro san kap cso ló dó an Ma gyar or szág –
ame ri kai meg íté lé sé ben. 1956-ban ő volt a kom mu nis ta el nyo más meg tes -
te sí tő je, Bu da pest mé szá ro sa és a „hi deg há bo rú leg ros  szabb vi szo nyát”
ápol ta Wa shing ton nal. A het ve nes évek kö ze pé re már úgy lát ták, hogy bel -
po li ti kai re form jai az Egye sült Ál la mok ér de két szol gál ják. Re a gan el nök -
sé ge alatt Ma gyar or szág Ro má ni át meg előz ve, Len gyel or szág gal együtt az
Egye sült Ál la mok leg fon to sabb ke let-eu ró pai kap cso la tai kö zé ke rült.
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Ame ri ka a ma gyar kül po li ti ká ban

A ma gyar kül po li ti ka moz gás te rét a szov jet nagy ha tal mi ér de kek szab ták
meg, a ma gyar ve ze tés el fo gad ta, hogy fi gye lem be kell ven nie Moszk va ér -
de ke it. Per sze Ro má nia pél dá ja sej te ti, hogy Moszk va na gyobb moz gás te -
ret en ge dett, mint amen  nyit Ma gyar or szág ki hasz nált, a szov jet ha tal mi
kont roll hoz itt az ön kén tes hű ség el ve is tár sult. Münnich Fe renc le szö -
gez te: Ma gyar or szág hely ze té nél fog va nem lép het fel kezdeményezőleg a
nem zet kö zi po li ti ká ban, ez Moszk va elő jo ga.1 Egy al ka lom mal Ká dár ki je -
len tet te, hogy a ma gyar–szov jet ba rát ság a két or szág esz mei kö zös sé gén
ala pul, Ma gyar or szág és a Szov jet unió ér de kei egy be es nek.2 El fo gad ta
Moszk va ve ze tő sze re pét az ide o ló gia sík ján is. A szov jet–kí nai el len tét
kap csán ki fej tet te: „Szov jet el le nes kom mu niz mus nincs és nem is lesz so -
ha sem.”3

Idő vel a ma gyar kül po li ti ka egy re füg get le nebb lett két ol da lú kap cso la -
ta i nak in té zé sé ben, de ez nem té vesz ten dő ös  sze a kül po li ti kai füg get len -
ség gel; a ma gyar ve ze tés a Szov jet unió szá má ra fon tos vi lág po li ti kai kér -
dé sek ben el fo gad ta Moszk va ál lás pont ját. En nek je le ként a ma gyar hoz -
zá szó lók nem zet kö zi fó ru mo kon is szol ga i an kö vet ték a szov jet vo na lat,
sőt, né ha még ra di ká li sab ban fo gal maz ták meg a „ha la dó vi lág” ál lás pont -
ját. Ez al kal man ként el lent mon dá sos hely ze tet te rem tett. Így, mi köz ben
Ma gyar or szág gaz da sá gi kény szer ből egy re in ten zí veb ben igye ke zett nor -
ma li zál ni kap cso la ta it az Egye sült Ál la mok kal, kül ügy mi nisz te re Ame ri -
ka-el le nes be szé det mon dott az ENSZ-ben, ami hos  szú idő re vis  sza ve tet te
az erő fe szí té se ket.

A ma gyar–ame ri kai kap cso la tok ala ku lá sá ban fon tos szem pont volt a
szov jet–ame ri kai vi szony is. Ma gyar or szág, el len tét ben Ro má ni á val, nem
élt az ame ri kai vagy a kí nai op ci ó val, hogy nö vel je kül po li ti kai moz gás te -
rét. A kül ügy mi nisz té ri um 1958 őszén ki fej tet te, hogy az Egye sült Ál la -
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mok kal va ló „kap cso la ta ink ja vu lá sa alap ve tő en alá van vet ve a nem zet -
kö zi hely zet fej lő dé sé nek és an nak, hogy a szov jet kül po li ti ka si ke rei, (…)
men  nyi re kész te tik az ame ri ka i a kat (...) po li ti ká juk meg vál toz ta tá sá ra”.4

1960-ban az MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá ga az Eisenhower–Hruscsov-
találkozó si ke ré től vagy ku dar cá tól tet te füg gő vé a ma gyar–ame ri kai vi -
szony ala ku lá sát, ké sőbb pe dig a vi et na mi há bo rú gá tol ta a két or szág
kap cso la ta it. Ká dár már a ma gyar kér dés ren de zé se után, 1963-tól kész
lett vol na a nyi tás ra, és er re az ak ko ri ame ri kai kül po li ti kai dokt rí na le he -
tő sé get is kí nált, de en nek ele jét vet te az in do kí nai vál ság. A vi lág po li ti ka
és a két ol da lú kap cso la tok ös  sze kap cso lá sa nem volt a ma gyar ve ze tés
féltve őr zött tit ka. Szil ágyi Bé la kül ügy mi nisz ter-he lyet tes egy al ka lom mal
el mond ta ame ri kai kol lé gá já nak, John Leddynek, hogy a ma gyar–ame ri -
kai kap cso la tok ban „két szin ten ke let ke zett za var, a Vi et nam el le ni ame -
rikai ag res  szió, a kö zel -ke le ti, ku bai stb. ame ri kai po li ti ka mi att” és csak
má sod sor ban a két ol da lú vi szony ban.5 Ez egy ben azt is je len tet te, hogy a
ma gyar ve ze tés ha ra pó fo gó ba ke rült. Egy fe lől meg akart fe lel ni a szov jet
el vá rá sok nak, más fe lől Ma gyar or szág egy re in kább rá szo rult a kül föl di,
rész ben ame ri kai köl csö nök re, és emi att időn ként már fi gyel men kí vül
kel lett hagy nia Moszk va ál lás pont ját. 1980-ban Bartha Já nos kül ügyi fő -
osz tály ve ze tő Wa shing ton ba uta zott, hogy kö zöl je, Bu da pest a szov -
jet–ame ri kai vi szony ban be állt vál ság el le né re is ér de kelt a két ol da lú kap -
cso la tok fenn tar tá sá ban. Az adós ság csap da mi att Ma gyar or szág még
szov jet ké rés re sem épít het te le a nyu ga ti kap cso la ta it, bár vi lág po li ti kai
kér dé sek ben, il let ve egyes kül po li ti kai szol gá la tok ban to vább ra is alá ve -
tet te ma gát Moszk va aka ra tá nak.

Ká dár ugyan han goz tat ta, hogy haj lan dó prag ma ti ku san kö ze lí te ni kül -
po li ti kai kér dé sek hez, sőt re ál po li ti kus nak tar tot ta ma gát, de az ide o ló gia
fon tos ré sze volt kül po li ti ká já nak. A prag ma tiz must esz köz nek lát ta az
esz me, a szo ci a lis ta tár sa da lom győ zel me ér de ké ben, de ezt is haj lan dó
volt alá ren del ni más meg fon to lá sok nak. Több ször ki je len tet te, hogy a há -
bo rú meg aka dá lyo zá sa fon to sabb a mar xiz mus–le ni niz mus vi lág mé re tű
di a da lá nál. Sa ját meg fo gal ma zá sá ban: „a ma gyar kor mány őszin tén el fo -
gad ja a bé kés egy más mel lett élést”, ami „ta lán nem lett vol na el kép zel he -
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tő húsz év vel ez előtt, ami kor az ide o ló gi ák ere je sok kal na gyobb volt, de je -
len leg a leg na gyobb prob lé ma, hogy meg aka dá lyoz zuk a nuk le á ris há bo -
rút a két szu per ha ta lom kö zött”6 Bár fel me rül het, hogy ek kor is csak a
szov jet szó la mo kat han goz tat ta,7 de ez el len szól, hogy Ká dár kü lön bö ző
idő pont ok ban, kü lön bö ző fó ru mo kon kö vet ke ze te sen nyil vá nult meg.
Ami kor 1978-ban Averell Harrimannel tár gyalt egy Carter–Brezs nyev-
találkozó le he tő sé gé ről, ar ról be szélt, hogy egy nuk le á ris há bo rú a ma gyar
nem zet pusz tu lá sát ered mé nyez né. A Po li ti kai Bi zott ság ülé sén ki fej tet te:
„egy idő ben lé te zik bé kés egy más mel lett élés és harc az im pe ri a liz mus el -
len (…) har ma dik vi lág há bo rú, vagy pe dig tűr ni kell egy mást”.8 Míg
Anasztasz Mikojan azt fej te get te, hogy egy szer majd az Egye sült Ál la mok -
ban is di a dal mas ko dik a kom mu nis ta for ra da lom, Ká dár ké tel ke dett:
„...nin cse nek il lú zi ó ink ab ban a te kin tet ben, hogy az Egye sült Ál la mok
szo ci a lis ta vagy kom mu nis ta ál lam lesz. Mi, ma gyar kom mu nis ták re a lis -
ták va gyunk.”9 Esz mei el kö te le zett sé gé nek ere jé re utal vi szont, hogy a vi -
et na mi há bo rú ra hi vat koz va csak Nixon ki fe je zett ké ré sé re volt haj lan dó
fo gad ni az el ső Bu da pest re lá to ga tó ame ri kai kül ügy mi nisz tert, no ha
Moszk va ép pen ak kor ál la po dott meg Wa shing ton nal a stra té gi ai fegy ve -
rek kor lá to zá sá ról.

Ká dár olyan el kö te le zett kom mu nis ta ként tűnt fel, aki el is me ri a ha tal mi
vi szo nyo kat. A párt ve ze tés kül po li ti kai vi tái alap ján az a be nyo má sunk tá -
mad hat, hogy egye sek nem vol tak tisz tá ban Ma gyar or szág je len ték te len sé -
gé vel a vi lág po li ti ká ban. Münnich Fe renc ki je len tet te, hogy ha az ame ri ka -
i ak nak nem tet szik va la mi, men je nek ha za, és a ma gyar pro pa gan dá ban az
Egye sült Ál la mok szin te mind vé gig a kér lel he tet len el len ség sze re pét töl töt -
te be. Ká dár azon ban több ször el is mé tel te, hogy Ma gyar or szág „egy kis te -
tű” a nem zet kö zi szín té ren (az ame ri ka i ak meg le pőd het tek ezen a nyel vi
for du la ton, mert a te tű szót bol há nak for dí tot ták). A ma gyar–ame ri kai vi -
szony ren de zé se kap csán a „re ál po li ti ka” meg ha tá ro zást hasz nál ta, rend -
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sze ré nek el is me ré sét a kész té nyek alap ján kér te. Bár ele in te az ame ri kai
ve ze tés va ló ban két ség be von ta a Ká dár-rend szer tör vé nyes sé gét, Ká dár fel -
is mer te, hogy az ame ri ka i ak a jö vő ben sem nyúj ta nak fegy ve res se gít sé get
ke let-eu ró pai po li ti ká juk meg va ló sí tá sá hoz, ezért „nem le het nek ér de kel -
tek el len for ra dal mi hely ze tek ki rob ban tá sá ban”. Sa já tos meg fo gal ma zás -
ban ugyan, de lé nye gé ben he lye sen ítél te meg az ame ri kai po li ti ka cél ja it:
„igye kez nek a né pi de mok ra ti kus or szá gok ban ja ví ta ni [az Egye sült Ál la -
mok] po zí ci ó it, szé le sí te ni tö meg be fo lyá sát, éket ver ni az adott or szág és a
Szov jet unió kö zé és mint Len gyel or szág ese té ben, gaz da sá gi se gít sé get
nyúj ta ni az zal a ki mon dott szán dék kal, hogy [az] elő moz dít sa a füg get le -
nebb po li ti kai irány vo nal ki ala ku lá sát és ki fej lő dé sét”.10

Az ame ri kai po li ti ka vál to zá sai
Az ame ri kai kap cso la tok ala ku lá sa vég ső so ron azon ban a wa shing to ni
ve ze tés től füg gött. Eisenhower a szov jet be avat ko zást kö ve tő en még így írt
Ti to mar sall nak: „Az eu ró pai fe szült ség ad dig nem eny hül het tar tó san és
va ló sá go san, amed dig a Szov jet unió vis  sza nem vo nul sa ját ha tá rai mö gé,
és el nem en ge di Ke let-Eu ró pát a szo rí tá sá ból.”11 Ez az ál lás pont fo ko za to -
san meg vál to zott. A Nem zet biz ton sá gi Ta nács 1958 má ju sá ban a „fel sza -
ba dí tás po li ti ká ját” a „las sú át ala ku lás” el vé vel vál tot ta fel.12 A ke let-eu ró -
pai rend sze rek tar tós fenn ma ra dá sa már nem lát szott va ló szí nűt len nek,
no ha a State Department még évek kel ké sőbb is úgy vél te, hogy az „em be -
rek nagy több sé ge nem fo gad ja el” a kom mu nis ta rend szert.13 Az eu ró pai
sta bi li tás ér de ké ben las san el fo gad ták a ke let-eu ró pai szov jet he ge mó ni -
át, bár ér de kel tek vol tak ben ne, hogy a kér dé ses or szá gok a le he tő sé gek -
hez ké pest de mok ra ti kus át ala ku lá son men je nek ke resz tül, meg re for mál -
ják gaz da sá gu kat és va la me lyest füg get len kül po li ti kát foly tas sa nak.
A bel ső át ala ku lás min ta ál la ma a het ve nes évek má so dik fe lé re Ma gyar -
or szág lett, a kül po li ti kai kü lön ál lá sé pe dig Ro má nia.
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Az Egye sült Ál la mok to vább ra is „éket vert” vol na Moszk va és szö vet sé -
ge sei kö zé, mert a kom mu niz mus ter jesz té sé re irá nyu ló szov jet erő fe szí té -
sek ben fe nye ge tést lát tak az ame ri kai biz ton ság ra néz ve. Ar ra akar ták
buz dí ta ni az „alá ve tett né pe ket”, hogy cél ju kat pró bál ják fo ko za to san el ér -
ni. A ke let-eu ró pai nem ze tek füg get len sé gé nek hely re ál lí tá sá val nem
akar ták el len sé ges or szá gok kal be ke rí te ni a Szov jet uni ót. Na pi rend re ke -
rült a ko ráb ban fenn ál ló kap cso la tok új ra fel vé te le Ke let-Eu ró pá val, egyes
or szá gok egye di el bí rá lá sa alap ján. A meg tor lá sok mi att Ma gyar or szág
szó ba sem jö he tett, a két or szág gya kor lat ban nem is lé te ző „kö ze le dé si fo -
lya ma tát” úgy akar ták tá mo gat ni, hogy az zal „ne komp ro mit tál ják azt a
szim bó lu mot”, ami vé Ma gyar or szág vált a köz vé le mény szá má ra 1956-
ban. A kap cso lat épí tés cél pont ja Ro má nia lett.

Az át ér té ke lé si fo lya mat leg lé nye ge sebb lé pé se ként fel ad ták a „fel sza ba -
dí tás” el vét.14 Ez – leg alább is egy elő re – nem je len tet te, hogy Wa shing ton
el is mer te vol na „a Szov jet unió ural mát Ke let-Eu ró pá ban”, mi vel az ame ri -
kai ve ze tés még re mény ke dett „a füg get len nem ze ti lét hely re ál lí tá sá -
ban”,15 de je lez te, hogy Ke let-Eu ró pa je len tő sé ge le ér té ke lő dött. Mind azo n -
ál tal 1960-ban a State Department még azt han goz tat ta, hogy „az Egye -
sült Ál la mok nem áll ké szen ar ra, hogy el is mer je a ke let-eu ró pai sta tus
quót”.16

A bé kés kap cso lat épí tés (peaceful engagement) je gyé ben 1962 ok tó be ré -
ben Ken nedy ki fej tet te: „Még a kom mu nis ta vi lá gon be lül is lé tez nek el té -
rő ár nya la tok. (…) Ám so ha (…) nem sza bad el is mer nünk, hogy a Ke let-Eu -
ró pá ban ér vé nye sü lő szov jet fenn ha tó ság örök.”17 Ken nedy je lez te, hogy
fel ha tal ma zást kér a Kong res  szus tól a csat ló sok kal foly ta tott kül ke res ke -
de lem sze lek tív ala pon tör té nő bő ví té sé re.

Ez után fo ko za to san le mond tak a ke let-eu ró pai füg get len ség ről és be ér -
ték a na gyobb önál ló ság gal. Ko ráb ban az eu ró pai biz ton ság ér de ké ben
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des ta bi li zál ni akar ták a ke let-eu ró pai rend sze re ket, a hat va nas évek től
azok kon szo li dá lá sá ra tö re ked tek – ugyan csak a sta bi li tás ér de ké ben. A
nem ze ti füg get len ség és a sta bi li tás fo ko za to san egy mást ki zá ró té nye zők
let tek. 1963-ban a State Department meg erő sí tet te, hogy az ot ta ni ame ri -
kai ér dek „alap ve tő en biz ton sá gunk kér dé se”, és új fent ki fej tet te: fe nye ge -
tést je lent az Egye sült Ál la mok szá má ra, hogy „Ke let-Eu ró pa fö löt ti ural -
ma Eu ró pa szí vé ig ter jesz ti ki a Szov jet unió ha tal mát”. Két fon tos te kin tet -
ben azon ban el tér tek az ad di gi ál lás fog la lás ok tól. Egy részt „nyug ta la ní tó -
nak” mi nő sí tet ték a kom mu nis ta rend sze rek in sta bi li tá sát, ami „fe nye ge -
tést je lent az ál ta lá nos biz ton ság ra”. Ko ráb ban ugyan ezt a je len sé get a
biz ton sá got erő sí tő té nye ző ként tar tot ták szá mon. Más részt új ra ér tel mez -
ték a ke let-eu ró pai ál la mok jö ven dő stá tu sá ra vo nat ko zó ame ri kai el vá rá -
so kat. Ed dig min den le het sé ges fó ru mon a tel jes füg get len sé get szor gal -
maz ták. Most már óva to sab ban fo gal maz tak: „Erős nem ze ti ér de künk fű -
ző dik ah hoz, hogy (…) a le he tő leg na gyobb mér té kig hely re áll jon a nem ze -
ti ön ren del ke zés”, hoz zá té ve, hogy a ha tal mi re a li tá sok fé nyé ben ke vés
esé lye van, hogy a Szov jet unió a kö zel jö vő ben ki vo nul jon Ke let-Eu ró pá ból
(Ki eme lés tő lem. – B. L.)18 1962-ben a kül ügy „hos  szú tá vú” len gyel or szá -
gi cél ként azt ne vez te meg, hogy a len gye lek „na gyobb mér té kű” füg get len -
sé get él vez ze nek a Szov jet uni ó tól.19

A vas füg göny mö gött élők kel ki épí tett kap cso la to kat az „au to nó mia” fe -
lé ve ze tő út nak lát ták. Eh hez azon ban szük ség volt az érin tett kor má nyok
be le egye zé sé re. Ez tel jes sza kí tást je len tett a ko ráb bi, el szi ge te lés re tö rek -
vő po li ti ká val. Dean Rusk, a Johnson-adminisztráció kül ügy mi nisz te re is
a bé kés kap cso lat épí tés po li ti ká ját szor gal maz ta, fő leg Ro má nia és Len -
gyel or szág, de még Ma gyar or szág ese té ben is, amely sze rin te „a nem ze ti
meg bé ké lés meg en ge dőbb po li ti ká ja fe lé for dult”. Johnson el nök a „híd -
épí tés” (bridge-building) ki fe je zést hasz nál ta, hogy „át ível jük a köz tünk és
Ke let-Eu ró pa kö zött tá ton gó sza ka dé kot” az áruk, a gon do la tok, a lá to ga -
tók cse ré je és a hu ma ni tá ri us fel lé pés ré vén.20 A ke let-eu ró pai rend sze rek
ko ráb bi el szi ge te lé sét „pas  szív nak, ste ril nek és de fe tis tá nak” bé lye gez -
ték.21 A State Department tá mo gat ta Johnson el kép ze lé sét, és a po li ti kai
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18 Department of State Guidelines for Policy Operations, February 1963. I. m.
19 Department of State Guidelines for Foreign Policy and Operations, Poland, May 1962. I. m.
20 Bennett KOVRIG: Of Walls and Bridges. I. m. 107–108.
21 „The Bloc Countries and Eastern-Europe”, February 1963. NARA, RG 59 General

Records of the Department of State, Executive Secretariat, 1961–1966. Box 5.



cé lok ér de ké ben sür get te a ke res ke del mi kap cso la tok ki épí té sét, ab ban
bíz va, hogy Ma gyar or szág és Ro má nia is haj lan dó lesz „olyan mes  szi re
men ni, mint Len gyel or szág”.

Az ame ri kai hír szer zés 1964 már ci u sá ban je lez te, hogy „új és ke vés bé
me rev kap cso lat van ki ala ku ló ban Ke let-Eu ró pa és Moszk va kö zött. Ez
rész ben a po li ti kai vál to zás ered mé nye, de rész ben an nak is tu laj do nít ha -
tó, hogy a ki sebb kom mu nis ta re zsi mek fel is mer ték, le he tő sé gük nyí lik
ar ra, hogy na gyobb fi gyel met szen tel je nek sa ját nem ze ti ér de ke ik nek.”22

A CIA meg ál la pí tot ta, hogy „a ke let-eu ró pai ve ze tők egy re in kább a nem ze -
ti cé lok, a he lyi po li ti kai vi szo nyok fé nyé ben kö ze led het nek ezek hez a kér -
dé sek hez”. Az érin tett or szá gok el tá vo lod nak majd Moszk vá tól és szo ro -
sabb kap cso la tok ra tö re ked nek a nyu ga ti vi lág gal; szov jet be avat ko zást
pe dig csak vég ső eset ben tar tot tak va ló szí nű nek, „ha lét fon tos sá gú szov -
jet ér dek ke rül ve szély be”.23 Rusk kül ügy mi nisz ter fel szó lí tot ta az ame ri -
kai kül kép vi se le te ket, hogy a ke let-eu ró pai or szá gok ra ne hasz nál ják töb -
bé a „csat lós” szót, mert az „már nem ír ja le meg fe le lő en vi szo nyu kat a
Szov jet uni ó val”.24Az erő sö dő ke let-eu ró pai önál ló so dás ve szé lye it ele mez -
ve már-már meg kér dő je lez ték a szov jet he ge mó nia fel szá mo lá sá nak szük -
sé ges sé gét. A CIA ké szít tet te 1964-es elem zés fel té te lez te, hogy „a ha gyo -
má nyos szem ben ál lás ezek kö zött az or szá gok kö zött, va la mint kö zü lük
né hány és a Szov jet unió kö zött, is mét elő tér be fog ke rül ni. A ma gyar–ro -
mán kap cso la tok te rén már súr ló dá sok ta pasz tal ha tók.”25 Mind azo nál tal
Eu ró pa meg osz tott sá gát „el fo gad ha tat lan nak”, és a nuk le á ris há bo rú
koc ká za ta mi att az Egye sült Ál la mok szá má ra „ve szé lyes nek” tar tot ták.

A State Department po li ti kai ter ve ző osz tá lya fel sza ba dí tás he lyett új,
sze ré nyebb célt fo gal ma zott meg: a „vis  sza csa to lást”, ami „nem je len te ne
po li ti kai egy sé get vagy ka to nai szö vet sé get”, mind ös  sze „a túl zott szov jet
be fo lyás csök ken té sét a tér ség ben, a le gi tim szov jet biz ton sá gi ér de kek fi -
gye lem be vé te lé vel”. Nem volt szó a kon ti nens új ra egye sí té sé ről, csak „jó val
szo ro sabb két ol da lú po li ti kai kap cso la tok ról”, „az ab nor má li san szo ros
szovjet–kelet-európai szá lak la zí tá sá ról és nem meg sza kí tá sá ról”. Ez re -
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22 Special Report by the CIA, 27. March 1964. FRUS, 1964–1968, Volume XVII. 2–8.
23 „Changing Patterns in Eastern Europe”, NIE 12–64. 22 July 1964. NARA, RG 59
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24 NARA, RG 59 Records of the Department of State, Policy Planning Council Lot File
70D199, Box 260.

25 „Changing Patterns in Eastern Europe”, NIE 12–64. I. m.



mé nye ik sze rint „az eu ró pai biz ton ság ra ne he ze dő ir re á lis ke let-eu ró pai
és szov jet be fo lyást” is csök ken tet te vol na. El fo gad ták a CIA ál lás pont ját,
hogy Ke let-Eu ró pa ve szély for rá sa is le het: az ot ta ni „za bo lát lan na ci o na -
liz mus ré vén vis  sza tér het nek azok a konf lik tu sok, ame lyek a pax
Communista előtt küz dő tér ré tet ték a tér sé get”.26 A szov jet he ge mó nia
eny hébb for má ja te hát im már nem csak el fo gad ha tó, ha nem akár kí vá na -
tos is le he tett Ke let-Eu ró pá ban: „Vé get vet ni Eu ró pa meg osz tott sá gá nak
nem fel tét le nül je len ti azt, hogy si ke rül meg te rem te ni egy sta bil eu ró pai
ren de zést. A meg osz tott ság vé ge el jö het olyan mó don is, hogy mind két szö -
vet sé gi rend szer fel bom lik, hoz zá já rul hat új konf lik tu sok hoz és fe szült sé -
gek hez, a vég ered mény pe dig a ter hes múlt vis  sza té ré se le het, nem pe dig
egy épí tő jel le gű jö vő meg te rem té se.”27

Pa ra dox mó don a szov jet el le nes sé get zász la juk ra tű ző re pub li ká nu sok
ural ma alatt tör tént meg a dön tő lé pés a ke let-eu ró pai hely zet el fo ga dá sá -
ra. Hen ry Kissinger ke let-eu ró pai ügye kért fe le lős as  szisz ten se, Helmut
Sonnenfeldt úgy vél te, hogy a fenn ál ló eu ró pai hely zet „egy ál ta lán nem
ked ve zőt len” (not at all bad) az Egye sült Ál la mok szá má ra, de nem tar tot -
ta kí vá na tos nak, hogy ame ri kai–szov jet tár gya lá sok kal szen te sít sék: „az
Egye sült Ál la mok le gyen az utol só nyu ga ti ha ta lom, amely sza bad ke zet
ad Moszk vá nak Ke let-Eu ró pá ban”.28 Nixon le szö gez te, hogy Ma gyar or szág
vi szo nyát szom szé da i val „a föld rajz és a tör té ne lem be fo lyá sol ja”,29 va gyis
kül po li ti kai el kö te le zett sé gét töb bé-ke vés bé meg ha tá ro zott nak te kin tet te.
1971-ben az ak ko ri bu da pes ti ame ri kai nagy kö vet, Alfred Puhan azt
mond ta az ame ri kai ma gyar emig rá ció ve ze tő i nek, hogy „Ma gyar or szág
egyet len re mé nye a szov jet ve ze tés las sú vál to zá sa”.30 A ma gyar ve ze tés -
nek is tud tá ra ad ták, hogy az ame ri kai po li ti ka cél jai kor lá to zot tak.
Richard T. Da vis kül ügyi ál lam tit kár-he lyet tes kö zöl te, hogy a ma -
gyar–ame ri kai vi szony „ja ví tá sát nem a ma gyar–szov jet kap cso la tok ro vá -
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sá ra kí ván ják el ér ni. A re a li tá sok ból in dul nak ki, ab ból, hogy Ma gyar or -
szág a Szov jet unió szö vet sé ge se.”31

Sonnenfeldt egy bi zal mas nak szánt, de ki szi vár gott be szé dé ben ki fej tet -
te, hogy egy har ma dik vi lág há bo rú meg elő zé se mi att az ame ri kai po li ti ká -
nak ar ra kell tö re ked nie, hogy a Szov jet unió és Ke let-Eu ró pa kö zött „szer -
ves kap cso lat” jöj jön lét re. „Po li ti kánk nak Ke let-Eu ró pa finnlandizálására
kell tö re ked nie.” Sze rin te az ide ve ze tő fo lya mat „az el kö vet ke ző száz év -
ben” el ke rül he tet len lesz, te hát az Egye sült Ál la mok nak „re a gál nia kell a
ke let-eu ró pa i ak jól lát ha tó tö rek vé se i re, hogy au to nó mabb hely zet be ke -
rül je nek az erős szov jet geo po li ti kai be fo lyás ös  sze füg gé sé ben”. Pél da ként
a len gyel–szov jet modus vivendit, va la mint Ma gyar or szá got hoz ta fel, ahol
Ká dár „olyan uta kat ta lált, ame lyek meg fe le lő ek a Szov jet unió szá má ra,
meg fe lel nek a nép ter mé sze tes tö rek vé se i nek, ma gyar gyö ke re ket eresz te -
nek”. Sonnenfeldt pa ra dox mó don ezt an nak tu laj do ní tot ta, hogy szov jet
csa pa tok tar tóz kod nak Ma gyar or szá gon és emi att a ma gyar re for mok
nem okoz nak túl sok fej fá jást a Kreml nek. Vé gül ki fej tet te, „a leg több, amit
te he tünk, hogy be fo lyá sol juk, aho gyan a szov je tek fel hasz nál ják a ha tal -
mu kat”. Hen ry Kissinger egy Sonnenfeldt ál lí tá sát ki fo gá so ló sze ná tor -
nak írt le ve lé ben úgy fo gal ma zott, hogy az Egye sült Ál la mok az érin tett or -
szá gok „füg get len sé gét és au to nó mi á ját” tá mo gat ja.32

A ke let-eu ró pai vál to zá sok tem pó ja és irá nya meg fe lelt az Egye sült Ál la -
mok ér de ke i nek. A het ve nes évek kö ze pén Wa shing ton leg in kább ami att
ag gó dott, hogy egy ke let-eu ró pai rob ba nás mi att szem be ke rül het a Szov -
jet unó val. A Carter kor szak ban a kül ügy mi nisz ter, Vance meg fo gal ma zá -
sá ban az Egye sült Ál la mok „hos  szú tá vú cél ja a je len tő sebb mér té kű au -
to nó mia, a nem ze ti iden ti tás és a ke let-eu ró pai or szá gok nyu ga ti be ál lí -
tott sá gá nak tá mo ga tá sa”33 volt. Ez a sta tus quo el fo ga dá sát je len tet te.
Carter azok kö zé az or szá gok kö zött so rol ta Ma gyar or szá got, ahol az USA
„meg szün tet te” a Szov jet unió „be fo lyá sát”.34
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Ame ri kai be nyo má sok Ma gyar or szág ról

Idő köz ben Ma gyar or szág hi va ta los ame ri kai meg íté lé se las sú ja vu lás nak
in dult. A CIA 1959-ben ké szí tett elem zé se az „eu ró pai csat ló sok” ál la po tá -
ról úgy lát ta, hogy Ma gyar or szág „je len tős mér ték ben meg szi lár dult,” és
„nem le het szé les kö rű fel ke lés sel szá mol ni”.35 Sta bil nak tar tot ták a bel -
po li ti kai hely ze tet, amit az élet szín vo nal ja vu lá sá nak tu laj do ní tot tak.36

Ká dár nak si ke rült meg szi lár dí ta nia a párt fö löt ti ha tal mát és ez zel pár hu -
za mo san „csend ben el in dí tot ta or szá gát a las sú át me net és a gya kor la ti -
as ság út ján, ami ja ví tott a po li ti kai és gaz da sá gi klí mán. Még a ma gyar na -
ci o na liz must is a ma ga ja vá ra for dí tot ta, és nagy részt el vesz tet te a szov jet
báb stig má ját; to vább ra is vi szony lag li be rá lis irány vo nal fog ér vé nye sül -
ni.”37 A bu da pes ti ame ri kai kö vet úgy vél te, hogy „az át lag ma gyar szá má -
ra 1963 volt a leg jobb év a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel óta”.38

A ma gyar or szá gi vi szo nyo kat sze mé lye sen meg is me rő ame ri ka i ak ké pe
a he lyzetről el lent mon dá sos volt. Az ame ri kai kö vet ség má sod tit ká ra fi -
gyel mez tet te az ide ér ke ző ame ri kai uta zó kat, „a tu ris ták és a csa lád lá to ga -
tás ra ér ke zők le gye nek tisz tá ban az zal, hogy rend őr ál lam ba ér kez tek”, és
ki van nak té ve a hi va tal no kok ön ké nyé nek.39 Le súj tó nak tar tot ta a ma -
gyar or szá gi ál la po to kat Ge or ge Bailey, az ABC ame ri kai te le ví zió- és rá dió -
csa tor na tu dó sí tó ja, aki 1960. au gusz tu si lá to ga tá sa so rán „több száz em -
ber rel be szélt”, és úgy ta lál ta, hogy az em be rek „ked vü ket vesz tet ték, és
nem akar tak baj ba ke rül ni”. Sió fo kon mun kás üdü lő ket lá to ga tott meg,
ame lyek – az orwelli – 1984-et idéz ték fel szá má ra. Ké sőbb Ti hany ban
olya nok kal is ta lál ko zott, akik „job ban ha son lí tot tak” ar ra, aho gyan „a
ma gya rok az em lé ke ze té ben él tek”, ta ná rok, írók, ér tel mi sé gi ek, akik tel je -
sen nyíl tan szid ták a Ká dár-rend szert. A National Geographic fő igaz ga tó-
he lyet te se, Francis Shor „meg le pe té sé re” „meg le he tő sen je len tős” ér tel mi -
sé gi kö zép osz tályt ta lált, amely „elé ge det len és sem mi kép pen sem lel kes a

45Borhi Lász ló – Ká dár és az Egye sült Ál la mok

35 CIA NIE 12–59. 11. August 1959. FRUS, 1958–1960. Volume X. 100–102.
36 The Director of Research and Intelligence of the Department of State to the Acting

Secretary of State, 16 April 1964. NARA, RG 59 Records of the Department of State, PPC, Lot
File 70D199 1963-64, Box 260.

37 „Changing Patterns in Eastern Europe”, NIE 12–64. 22. July 1964. i m. 
38 Owen T. Jo nes to the Secretary of State. NARA, RG 59 Central Files, 1964–1966, Hun -

ga ry, Box 2275.
39 Theodore Papendorp to the Department of State, March 19 1961. NARA, RG 59 General

Records of the Department of State, Central File 1960–1963, 611. 64, Microfilm roll 93.



re zsim iránt, de egy elő re el fo gad ja”. Egy sza bad úszó író, Lance Wiley sze -
rint „a ma gyar or szá gi élet jó val ma ga sabb szín vo na lú, mint a ro má ni ai,
így a ma gya rok rész le ges győ zel met arat tak 1956-ban”. Nicholas Feld, az
ame ri kai kö vet ség mun ka tár sa szin tén járt Ti hany ban, ahon nan ked ve ző
be nyo má sok kal tért ha za. Úgy ta lál ta, hogy a pol gá ri élet mód még nem
tűnt el Ma gyar or szág ról. Meg íté lé se sze rint az ott nya ra lók „csak azért
van nak ott, hogy jól érez zék ma gu kat, és csak ke ve set fog lal koz nak az zal,
hogy szin te kö te le ző elő adá sok ra és meg be szé lé sek re jár ni uk, amely oly
gyak ran ré sze a »vakációnak« a tömb más or szá ga i ban, mint pél dá ul Ro -
má ni á ban (…) ahol az indoktrináció nagy sze re pet ját szik az üdü lő he lyen”.
A bu da pes ti ame ri kai kö vet ség egy je len té sé ből ki de rül, hogy 1961-ben
szá mot te vő en nőtt a Ma gyar or szág ra lá to ga tó ame ri kai ál lam pol gár ok
szá ma, és so ku kat meg lep te, hogy a ma gyar ha tó sá gok ré szé ről ud va ri as
el bá nás ban ré sze sül tek. A Christian Science Mo ni tor tu dó sí tó já nak el ső
be nyo má sa az volt, hogy je len tős vál to zá sok tör tén tek 1956 óta. En nek az
el len ke ző jét ta pasz tal ta 1962-ben egy ma gyar szár ma zá sú ame ri kai kar -
mes ter, Ha lász Lász ló. Ha lász azt hit te, hogy ked ve ző vál to zá sok zaj lot tak
le Ma gyar or szá gon, de két ma gyar or szá gi lá to ga tá sa ar ról győz te meg,
„mek ko rát té ve dett”. Azt ta pasz tal ta, hogy Ma gyar or szá gon „ál ta lá nos fé -
le lem, kul tu rá lis stag ná lás és Bu da pest ki ra kat vá ro sá tól el te kint ve sú -
lyos élel mi szer hi ány ural ko dik”.40 A ma gyar vi szony lat ban ki ra kat vá ros -
nak szá mí tó Bu da pest nél azon ban az ame ri kai kö vet ség egy dip lo ma tá ja
sze rint az er dé lyi ma gyar vá ro sok, pél dá ul Ko lozs vár és Ma ros vá sár hely is
tisz táb bak és ren de zet teb bek, az ot ta ni ma gyar temp lo mok szebb ál la pot -
ban vol tak, mint a ma gyar or szá gi ak. Meehan az er dé lyi ma gya ro kat leg -
alább olyan jól öl tö zött nek lát ta, mint a bu da pes ti e ket, és az volt a be nyo -
má sa, hogy vi dá mab bak is, mint azok, aki ket a ma gyar fő vá ros ban meg fi -
gyelt.41
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Az ame ri kai kö vet ség elem zői sze rint Ma gyar or szág je len tős gaz da sá gi
ered mé nye ket ért el és 1959-re kon szo li dál ta a gaz da sá got. A re zsim „meg -
győ ző” tel je sít ményt mu ta tott, ami „az or szág erő for rá sa i nak a la kos ság -
hoz mért ará nyá hoz ké pest nem meg le pő”. Az 1960-as év ről ké szült elem -
zés meg ál la pí tot ta, hogy a me ző gaz da ság gyen ge sé ge el le né re Ká dár „jog -
gal le het elé ge dett”. Az Egye sült Ál la mok ban élő Ma gyar or szág-kép még is
erő tel jes kor ri gá lás ra szo rult. Az Egye sült Ál la mok vám igaz ga tá sá nak Bu -
da pest re lá to ga tó ve ze tő je meg val lot ta: „...el ma ra dott, csak me ző gaz da sá gi
ter me lés sel fog lal ko zó or szág nak tud ta és hit te Ma gyar or szá got. In for má -
ci ói sze rint – me lyek va lót lan nak bi zo nyul tak – ha zánk ban nyo mor és éh -
ség ural ko dik, a temp lo mok be van nak zár va.”42 Glant Ti bor két új ság író,
Max Frenkel és David Binder ne vé hez kö ti a New York Ti mes po zi tív for du -
la tát Ma gyar or szág meg íté lé sé ben. Utób bi 1964-ben meg je lent hét ol da las
cik ké ben Ká dár fel emel ke dé sét si ker tör té net ként mu tat ta be.43 Ká dár és
rend sze ré nek át ér té ke lé se ös  sze kap cso ló dott. Bu da pes ti lá to ga tá sát kö -
ve tő en egy sze ná tor úgy fo gal ma zott, hogy „Ma gyar or szág a leg nyíl tabb
tár sa da lom Ke let-Eu ró pá ban, és a si ker je len tős mér ték ben Ká dár fo ko za -
tos ság ra tö rek vő po li ti ká já nak kö szön he tő.” Vance kül ügy mi nisz ter úgy
vél te, a Ká dár-rend szer „tá vol ról sem de mok rá cia, de bel ső leg a leg li be rá -
li sabb ke let-eu ró pai rend szer ré fej lő dött az el múlt né hány év so rán, to le -
rán san bá nik a dis  szi den sek kel, jók az ál lam és az egy ház kap cso la tai”, vi -
szony lag sza ba don le het utaz ni, ren de zett a vi szony a Va ti kán nal, és de -
cent ra li zál ták a gaz da sá got.44

Las sú ki bon ta ko zás
A State Department a hat va nas évek ele jén még le súj tó vé le ményt fo gal -
ma zott meg a két ol da lú kap cso la tok ról. Ma gyar or szá gon az Egye sült Ál la -
mok rö vid tá vú cél ja a bé kés fej lő dés elő se gí té se „a na gyobb mér té kű nem -
ze ti füg get len ség és bel ső sza bad ság ér de ké ben”. Táv la ti cél ként még sze -
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re pelt a nem ze ti füg get len ség és a kor mány za ti for ma sza bad meg vá lasz -
tá sa, de meg je gyez ték, hogy 1956 óta szin te sem mi lyen elő re lé pés nem
tör tént. A ma gyar or szá gi kom mu nis ta ura lom „a szov je tek ha tal mán,
rend őr ter ro ron és a pol gá ri sza bad ság jog ok el foj tá sán nyug szik”. A rend -
kí vül fe szült ma gyar–ame ri kai vi szony mel lett csak sze rény cé lo kat le he -
tett meg fo gal maz ni: a ma gyar kér dés meg ol dá sát és a kap cso la tok olyan
mér té kű ren de zé sét, amely új ra mű kö dő ké pes sé te szi a kö vet sé get, hogy
az ame ri kai be fo lyás ha té ko nyab ban ér vé nye sül hes sen.45

1961-ben Ká dár je lez te, hogy Ma gyar or szág ér de kelt a holt pont ról tör té -
nő el moz du lás ban és ar ra is utalt, hogy a két ol da lú vi szony nor ma li zá lá -
sa se gít sé gé vel az ál lam fel akar zár kóz ni a Nyu gat hoz. A konk rét prob lé -
má kat – mint a ma gyar kér dés – azon ban meg sem em lí tet te. Egy dip lo má -
ci ai fo ga dás so rán tör tént, hogy a ma gyar párt ve ze tő 1956 óta elő ször szó -
ba ele gye dett az ame ri kai ügy vi vő vel. Torbert ügy vi vő rög zí tet te az el hang -
zot ta kat. Ká dár ki fej tet te, hogy „a vi lág konf lik tu sai kor má nyok és nem
né pek kö zött van nak”. Nem sze re ti az „el len ség” szót, ezért azt mon da ná,
hogy az ame ri kai kor mány a ma gyar el len fe le. Torbert a ma gyar párt ve ze -
tőt „ter mé sze té ből fa ka dó an ri deg és zár kó zott em ber nek” lát ta, aki nek az
a vé le mé nye, hogy „sze mély sze rint elő ke lő he lyen áll az ame ri kai kor -
mány el len sé ge i nek lis tá ján”. Eb ből „nem pró bál tam meg ki jó za ní ta ni”, ír -
ta az ügy vi vő, bár fel jegy zé sé ből ki vi lág lik, hogy Ká dár nem tett rá ked ve -
zőt len be nyo mást, és „majd nem szí vé lyes” kéz fo gás sal vál tak el.46

Át tö rést az 1963-as am nesz tia ho zott, mely nek ered mé nye ként le vet ték
a ma gyar kér dést az ENSZ na pi rend jé ről és el fo gad ták a ma gyar man dá tu -
mot. Ma gyar or szág tel jes nem zet kö zi el szi ge telt sé ge vé get ért. 1964 feb ru -
ár já ban Bu da pest két ol da lú tár gya lá so kat ja va solt a vi tás kér dé sek meg -
ol dá sá ról, köl csö nö sen el fo gad ha tó ala pon.47 Fő ként gaz da sá gi jel le gű
meg ál la po dá sok ra tö re ked tek; a leg fon to sabb cél a diszk ri mi na tív ke res -
ke del mi in téz ke dé sek meg szün te té se volt. A bu da pes ti ame ri kai kö vet ség
tá mo gat ta a tár gya lá sok meg in dí tá sát, mi vel ér te sü lé se ik sze rint Hrus -
csov a szov jet csa pa tok ki vo ná sá nak be je len té sé re ké szült. Az ame ri kai
vé del mi mi nisz té ri um nem tar tot ta ki zárt nak, hogy ki von ják a szov jet
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csa pa to kat Ma gyar or szág ról, mi vel sze rin tük a „szov je tek ka to nai hely ze -
te erő söd ne a kö zép ső fron ton, ha a Ma gyar or szá gon lé vő négy had osz -
tályt vis  sza von nák a Szov jet unió te rü le té re”.48 Ar ra is gon dol tak, hogy Bu -
da pest azért ke re si a tár gya lás le he tő sé gét, mert Ro má nia nyu ga ti nyi tá sa
és a ro mán–ame ri kai tár gya lá sok mi att Ká dár kény sze rít ve ér zi ma gát a
ma gyar–ame ri kai kap cso la tok nor ma li zá lá sá ra.49 McGeorge Bundy nem -
zet biz ton sá gi ta nács adó az aján lat el fo ga dá sát ja va sol ta, mi vel „Ma gyar -
or szág ta lán min den más csat lós nál mes  szebb re ment a kom mu nis ta
rend szer desztalinizációja te rén és az ilyen irá nyú vál to zás foly ta tó dik”.
A nyi tás tól a ma gyar or szá gi ame ri kai be fo lyás erő sö dé sét re mél te.50 Wa -
shing ton vé gül rá szán ta ma gát a tár gya lás ra, mert az am nesz tia után, „a
Ká dár-re zsim a nem ze ti meg bé ké lés, füg get le ne dés és li be ra li zá ció po li ti -
ká ját foly tat ta”.51

Bár az ál lás pont ok je len tő sen el tér tek és a kap cso la tok nor ma li zá lá sa a
le zá rat lan ügyek, a Mindszenty-kérdés, a Szent Ko ro na vis  sza jut ta tá sa
mi att szin te ki lá tás ta lan volt, 1965-ben Ká dár ki je len tet te:, „haj lan dó bár -
mi kor, bár ho vá el utaz ni”, hogy ja vít sa a ma gyar–ame ri kai kap cso la to kat.
Ugyan ek kor a vi et na mi konf lik tus ke let–nyu ga ti di men zi ót nyert, és ez zel
hos  szú idő re le he tet len né tet te a kap cso la tok ren de zé sét. Ká dár az im pe -
ri a liz mus el le ni til ta ko zást az ide o ló gia te rü le té re akar ta kor lá toz ni, s bár
a párt ve ze tés egy ré sze igye ke zett min den te rü let re ki ter jesz te ni a kap cso -
la tok be fa gyasz tá sát, a ma gyar ve ze tő – po li ti ká já nak prag ma ti kus ele me -
ként – szem be szállt ez zel a tö rek vés sel.52

Fel me rült, hogy az 1965-ös Bu da pes ti Nem zet kö zi Vá sá ron, ahol ki sebb
faj ta át tö rés ként el ső íz ben kép vi sel ték ma gu kat az ame ri ka i ak, a kor -
mány kép vi se lői ne ke res sék fel az ame ri kai pa vi lont, va la mint a meg nyi -
tó be széd ben ítél jék el a „vi et na mi és do mi ni kai ag res  szi ót”.53 Ká dár a
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meg be szé lé sek foly ta tá sa mel lett szállt sík ra, és az ame ri ka i ak el le ni „po -
li ti kai tá ma dás” mel lett. Mit je len tett ez? Nem he lye sel te a kül ügyi ap pa -
rá tus ja vas la tát, hogy az Ame ri ká ban tar tóz ko dó ma gyar ösz tön dí ja so kat
idő előtt ha za ren del jék, és hogy az új ösz tön dí jas ok, mint pél dá ul a ne ves
nép rajz tu dós, Ortutay Gyu la, mond ják le meg hí vá su kat. El uta sí tot ta azt
is, hogy Ko dály Zol tán po li ti kai til ta ko zás ra hasz nál ja fel az ese dé kes
ame ri kai lá to ga tá sát. Ra gasz ko dott hoz zá, hogy a vi szony ren de zé se az
ame ri ka i ak vi et na mi po li ti ká ja el le né re is meg va ló sí tan dó, bár eh hez a
„szö vet sé ge sek kel” (va gyis a Szov jet uni ó val) foly ta tott kon zul tá ci ó ra van
szük ség.54 Szük ség te len nek tar tot ta az ame ri kai ki ál lí tók hát rá nyos meg -
kü lön böz te té sét és azt is, hogy a vá sárt Ame ri ka-el le nes pro pa gan dá ra
hasz nál ják fel. „Hogy ki men jen el és mi kor az ame ri kai pa vi lon ba? Én
évek óta min dig azért lé pek fel, hogy ezt az erő sen po li ti kai dol got ez zel
kap cso lat ban le épít sük, mert ez még sa ját bel ső szem pont ból sem jó.
A ma gyar lé lek sze re ti a vá sárt, a bics kát, a gu lyást, a nor ma szű kí tést nem
sze re ti.”55

Mind azo nál tal a pro pa gan da szem pont já ból a BNV-n tör té nő ame ri kai
rész vé tel ag gá lyos volt, mert az ese mény az Egye sült Ál la mok nagy nép -
sze rű sé gé re utalt. A pa vi lont, amely nyil ván va ló pro pa gan da cé lo kat szol -
gált, ren ge teg em ber lá to gat ta meg. A ki ál lí tott lu xus tár gyak a la kos ság il -
lú zi ó it táp lál ták az zal kap cso lat ban, hogy „Ame ri ka je len leg is a kor lát lan
le he tő sé gek ha zá ja és gyor san meg le het gaz da god ni”.56 Ame ri kai rész ről
je len tős si ker nek köny vel ték el a rész vé telt, bár ér zé kel ték, hogy ez las sít -
hat ja a két ol da lú vi szony fej lő dé sét: „a ma gya rok lel kes re ak ci ó ja az ot ta -
ni [BNV] ki ál lí tás ra, mi köz ben a kor mány igyek szik el ér ni, hogy ítél jék el
az Egye sült Ál la mo kat, nyil ván va ló an meg erő sí tet te a kor mányt ab ban,
hogy ne tár ja szé les re a ka pu kat az ame ri kai kul tu rá lis be fo lyás je len tős
tér nye ré se előtt”.57

Bár Ká dár ki fe jez te szán dé kát a meg egye zés re, en nek az el len ke ző jét su -
gall ta, hogy 1965 feb ru ár já ban tün te tés re ke rült sor az ame ri kai kö vet ség
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épü le te előtt, amely nek so rán a tün te tők be tör tek a kép vi se let te rü le té re
és anya gi ká ro kat okoz tak. Szil ágyi Bé la kül ügy mi nisz ter-he lyet tes és Há -
zi Ven cel igye ke zett men te ni a ment he tőt és az ügy ki vizs gá lá sát ígér ték,58

ám a wa shing to ni ve ze tés a ma gyar kor mányt tet te fe le lős sé az in ci den -
sért,59 Tyler ál lam tit kár-he lyet tes ke mény hang vé te lű til ta ko zást adott
át.60 Mi vel Moszk vá ban ha son ló meg moz du lás ra ke rült sor, kön  nyen le -
het, hogy az öt let on nan szár ma zott. Radványi wa shing to ni ügy vi vő az zal
vé de ke zett, hogy Ma gyar or szág „nagy nyo más alatt áll más szo ci a lis ta or -
szá gok ré szé ről, hogy kor lá toz za kap cso la ta it az Egye sült Ál la mok kal”, de
„el len állt en nek a nyo más nak”.61 Emel lett a Vi et nam mi att meg hir de tett
Ame ri ka-el le nes pro pa gan da-had já rat is be ár nyé kol ta a kap cso la to kat,
ezt az ame ri kai kö vet ség nem tar tot ta ös  sze egyez tet he tő nek a nor ma li zá -
lás ra irá nyu ló ma gyar kez de mé nye zé sek kel, ürügy ként ér tel mez te és úgy
vél te, hogy a ma gyar kor mányt fő leg az ame ri kai be fo lyás tól va ló fé le lem
tart ja vis  sza a kap cso la tok ren de zé sé től.62 Ká dár ál lás pont ját az zal ma -
gya ráz ták, hogy ér de kelt a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok nor ma li zá lá sá -
ban, mert az „presz tízst és ke res ke del mi elő nyö ket” ered mé nyez het Ma -
gyar or szág szá má ra, de a le he tő leg ke ve sebb en ged mény fe jé ben.63

En nek meg fe le lő en a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok az 1970-es évek kö -
ze pé ig mind a ma gyar, mind az ame ri kai ve ze tés vé le mé nye sze rint el ma -
rad tak az Egye sült Ál la mok és a töb bi szo ci a lis ta or szág vi szo nyá tól. Hi á -
ba tör tént kö vet cse re 1967-ben, a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok ugyan -
olyan mély pon ton vol tak, mint bár mi kor a hi deg há bo rú alatt – mond ta
Szil ágyi kül ügy mi nisz ter-he lyet tes az új nagy kö vet nek.64 1975-ből, a hel -
sin ki zá ró ok mány alá írá sá nak évé ből vis  sza te kint ve az ak ko ri ame ri kai
nagy kö vet, Eugene McAuliffe azt mond ta Ká dár nak, hogy „a hi deg há bo rú
leg ros  szabb kap cso la ta volt a mi enk”.65 Csak Ma gyar or szá gon ma radt ér -
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vény ben lét szám kor lá to zás a dip lo má ci ai kép vi se le te ken, a tá jé koz ta tá si
te vé keny ség ti lal ma a kül kép vi se le tek szá má ra, az úti terv-be je len té si kö -
te le zett ség, a ki uta zás nál kü lön ví zum ké re lem, a Ma gyar or szág ra uta zó
ame ri kai hi va ta los sze mé lyek ala cso nyabb szin tű fo ga dá sa, mint a töb bi
szo ci a lis ta or szág ban, az ame ri kai nagy kö ve tek ma ga sabb szin ten tör té -
nő fo ga dá sá nak el hú zó dá sa.66

Bu ka rest és Var só pél dá ja mu tat ja, hogy a rossz vi szonyt ön ma gá ban
nem ma gya ráz za a szov jet be fo lyás. Az egyik ok a ma gyar fel ső ve ze tés ré -
szé ről az Egye sült Ál la mok kül po li ti ká ja és be ren dez ke dé se iránt meg nyil -
vá nu ló el len szenv le he tett, ami szo ro san kö tő dött a ve ze tés nek a szov jet
ér de kek irán ti olyan mér vű el kö te le zett sé gé hez, amely pél dá ul ro mán
vagy len gyel rész ről nem állt fenn. Egy va cso ra al kal má val Szil ágyi kül -
ügy mi nisz ter-he lyet tes ame ri kai ven dé ge i nek ki je len tet te, hogy „mi nél
több ame ri kai ka to na hal meg” Vi et nam ban, „an nál jobb”.67 Ká dár meg -
győ ző dé se volt, hogy „a kom mu nis ta vi lág po li ti ka (…) so ha sem té veszt he ti
szem elől a vi lág for ra dal mi vég célt”.68 De még így is gyak ran mér sé kelt ál -
lás pon tot fog lalt el a Po li ti kai Bi zott sá gon be lül a ma gyar–ame ri kai kap -
cso la tok ról foly ta tott vi ták ban. Az im pe ri a liz mus el le ni harc és a bé kés
egy más mel lett élés szá má ra még sem zár ta ki egy mást. „Van nak or szá -
gok, ame lye ket po ten ci á lis el len sé ge ink nek kell te kin te nünk – az Egye sült
Ál la mok és más ha son ló erők –, bár el le nük har co lunk (…) még is le het sé -
ges nek tart juk (sőt, he lyes nek és szük sé ges nek is) a nor má lis ál lam kö zi
kap cso la to kat, va la mint a bé kés egy más mel lett élést (…) A szo ci a liz mus
vég ső győ zel mé hez nem szük sé ges a há bo rú,”69 utalt ké sőbb több ször el -
is mé telt té te lé re.

Ami kor a vélt vagy va lós szov jet ér dek úgy kí ván ta, a ma gyar–ame ri kai
vi szony stag nált vagy lát vá nyo san rom lott, a „détente” ki bon ta ko zá sá val
pe dig ja vult. Ká dár sza va i val: „Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ról mint az
im pe ri a liz mus ve ze tő ha tal má ról szól va [Leonyid Il jics Brezsnyevnek] ki -
fej tet tük, hogy a ma gyar–USA tár gya lá so kat mi a szov jet–ame ri kai tár gya -
lá sok hoz kí ván juk iga zí ta ni.” Ká dár meg ér tés sel hall gat ta, ami kor
Brezsnyev az ame ri kai ve ze tés nek a szo ci a lis ta or szá gok „ro má no sí tá sá -

52 egy korszak arcai

66 A Kül ügy mi nisz té ri um fel jegy zé se, 1971. áp ri lis 2. MOL Küm. XIX-J-1-j USA tük. 17. d. 4-
14/00399/2/1971.

67 The American Embassy in Hun ga ry to the Department of State, 27 September 1967. I.
m.

68 Idé zi FÖL DES György: Kö tél hú zás fel ső fo kon. I. m. 106.
69 Nagy kö ve ti kon fe ren cia, 1967. MOL M-KS 288. f. 32/22. ő. e.



ra” irá nyu ló po li ti ká ját kár hoz tat ta. Úgy tűnt, hogy a cseh szlo vák be vo nu -
lás ban va ló ma gyar rész vé tel ből is mes  sze me nő kö vet kez te té se ket le het
le von ni; a bu da pes ti ame ri kai nagy kö vet ség egye ne sen úgy vél te, hogy
ugyan ak ko ra mér föld kő az or szág jö vő jé re néz ve, mint 1956 volt, hi szen
Ma gyar or szág kon cep ci ó ja sa ját ki lá tá sa i ról és je len tő sé gé ről „eljelenték-
telenedett”, re mé nye a nyu ga ti nyi tás ra rö vid tá von so kat rom lott.70

Ezt azon ban na gyon ha mar el len sú lyoz ták a bel ső re for mok. Alfred
Puhan ame ri kai kö vet 1969-ben egye ne sen úgy vél te, hogy Ro má nia mel -
lett Ma gyar or szág az egyet len szov jet szö vet sé ges ál lam, aho vá Nixon el -
nök lá to ga tá sa szó ba jö het, bár az egyet len má sik or szág, ahol er re sor ke -
rült, az a bel- és kül po li ti kai szem pont ból is fon tos Len gyel or szág volt.
Sze rin te „a bel po li ti kai hely zet tel je sen ki egyen sú lyo zott, a gaz da sá gi hely -
zet ki fe je zet ten jó, és az egész or szág po li ti kai lég kö re igen ked ve ző nek
mond ha tó”.71 A for ra da lom 15. év for du ló ján az ame ri kai kor mány zat már
nem kí ván ta ki ter jesz te ni az 1956-ra vo nat ko zó bí rá la tot a „nagy utat
meg tett (...) je len le gi” ma gyar ve ze tés re.72 William Rogers kül ügy mi nisz ter
fel szó lí tot ta John Volpe köz le ke dé si mi nisz tert, hogy mond ja le rész vé tel -
ét a Ma gyar Sza bad ság har cos ok Szö vet sé ge ál tal szer ve zett meg em lé ke zé -
sen, amely nem állt össz hang ban Wa shing ton együtt mű kö dés re tö rek vő
ma gyar or szá gi po li ti ká já val.73 Ké ré sé nek a mi nisz ter ele get tett.

Ma gyar or szág a het ve nes évek ele jén már a ke let-eu ró pai fon tos sá gi sor -
rend har ma dik he lyé re ke rült, meg előz ve Cseh szlo vá ki át. A ko ráb ban Ma -
gyar or szág „mé szá ro sá nak” ne ve zett Ká dár ve ze té se alatt ál ló or szá got „a
re form po li ti kát foly ta tó kom mu nis ta rend sze rek leg jobb pél dá ja ként” tar -
tot ták nyil ván 1972-ben, amely bel po li ti ká ja, gaz da sá gi re form ja ré vén ab -
ban az irány ban ha ladt, amit az Egye sült Ál la mok el kép zelt. Az USA ér de -
ke a re form po li ti ka foly ta tá sa volt, ezen be lül is az új gaz da sá gi me cha niz -
mus, amely „nyu ga ti el ve ket és fel té te le ket” ho zott a gaz da ság ba. Ma gyar -
or szág az ame ri ka i ak sze mé ben a leg főbb tá mo ga tó ja volt a ke let–nyu ga ti
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gaz da sá gi együtt mű kö dés nek, az el ső kom mu nis ta or szág, ame lyik ál lam -
pa pírt bo csá tott ki a nem zet kö zi pénz pi a con és ez zel pi a ci, mul ti la te rá lis
irány ba te rel te a KGST-t. Kü lön ki emel ték, hogy a destabilizáció koc ká za -
ta nél kül si ke rült vég re haj ta ni a re for mot és úgy, hogy az nem vál tot ta ki
Moszk va ag go dal mát. Nyíl tan ki mond ták, hogy nem cél juk a ma gyar re -
for mok olyan mér té kű fel gyor sí tá sa, hogy azt a szov je tek meg pró bál ják el -
foj ta ni. Az ame ri kai cél te hát „ap ró lé ko san meg ter ve zett és vég re haj tott re -
form volt Ma gyar or szá gon, amely hos  szú tá vú sta bi li tást ered mé nyez, és
amely le he tő vé ten né, hogy a szov je tek csök kent sék ma gyar or szá gi had se -
reg ük lét szá mát”. En nek fé nyé ben az Egye sült Ál la mok nak vis  sza fo got tan
kel lett po li ti zál nia. Az ön ér dek ből vég re haj tott ma gyar re for mok ugyan is
„ame ri kai ér de ket is szol gál tak”. Ezért Wa shing ton tá mo gat ni kí ván ta Ma -
gyar or szág be lé pé sét a nem zet kö zi gaz da sá gi és pénz ügyi vi lág ba, az ame -
ri kai rá dió adók nak be kel lett szá mol ni uk a re form si ke re i ről.74 A meg fo -
gal ma zás, mi sze rint a ma gyar re form az Egye sült Ál la mok ér de ke it is szol -
gál ja, ar ra utalt, hogy a fenn ál ló hely zet meg fe lelt a wa shing to ni ve ze tés
szá má ra.

Mind ezek el le né re még a het ve nes évek ele jén sem tör tént ko moly elő re -
lé pés a kap cso la tok ren de zé se te rén. Meg fe nek let tek a több ször új ra in dí -
tott két ol da lú tár gya lá sok, en nek is mét a nem zet kö zi po li ti ka volt az alap -
ve tő oka. Ká dár moszk vai su gal lat ra nem tar tot ta elég jó nak a szov -
jet–ame ri kai vi szonyt, il let ve Kam bo dzsa meg szál lá sá val – tár gya lás ra
kény sze rí ten dő az észak-vi et na mi ve ze tést – az Egye sült Ál la mok esz ka lál -
ta a vi et na mi konf lik tust. A szov jet ve ze tés Nixonról al ko tott vé le mé nye
ked ve zőt le nebb lett, Brezsnyev sze rint „Johnsonnál is ve szé lye sebb és ra -
va szabb an ti kom mu nis ta”.75 Nem meg le pő te hát, hogy a Po li ti kai Bi zott -
ság el uta sí tot ta az ame ri kai űr ha jós ok ma gyar or szá gi lá to ga tá sá ra vo nat -
ko zó ja vas la tot. Puja Fri gyes kül ügy mi nisz ter „ke mény vo na las” be szé det
mon dott az ENSZ-ben, s emi att el ma radt a ta lál ko zó ja ame ri kai kol lé gá já -
val.

Wa shing ton rossz né ven vet te a „hold utas ok” lá to ga tá sát el uta sí tó dön -
tést. Pe dig Nixon nagy re mé nye ket fű zött az ügy höz. El ér ke zett nek lát ta az
időt, hogy „meg szur kál juk kis sé moszk vai ba rá ta in kat az zal, hogy több
ilyen lá to ga tást szer ve zünk Ke let-Eu ró pá ban. Itt az ide je, hogy mi okoz -
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zunk ne kik egy kis fej fá jást.”76 A Fe hér Ház, kü lö nös te kin tet tel az el uta sí -
tás hang vé te lé re, úgy dön tött, hogy „le kell hű te ni kap cso la ta in kat Ma -
gyar or szág gal”.77 Alig ha sejt het te, hogy Bu da pest ép pen ezt akar ta el ér ni.
„Moszk vá ban az Egye sült Ál la mok ról mint az im pe ri a liz mus ve ze tő ha tal -
má ról ki fej tet tük – idéz te Ká dár az ál ta la el mon dot ta kat –, hogy a ma -
gyar–ame ri kai tár gya lá so kat mi a szov jet–ame ri kai tár gya lá sok hoz kí -
ván juk iga zí ta ni. Eb ből ki in dul va uta sí tot tuk vis  sza a »holdutasok« ma -
gyar or szá gi lá to ga tá si szán dé kát. Va gyon jo gi és egyéb tár gya lá sa in kat is
eb ben a szel lem ben foly tat juk.”78

Ez zel együtt a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok kal leg fel ső szin ten fog lal -
koz tak Moszk vá ban, Bu da pes ten és Wa shing ton ban egy aránt. Az Egye -
sült Ál la mok nagy kö vet ét uta sí tot ták, hogy csak olyan ügyek ben foly hat -
nak to vább a tár gya lá sok, ame lyek ame ri kai ér de ke ket szol gál nak.79

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um igye ke zett eny hí te ni a hely ze ten, kö zöl ték
Puhannal, hogy az át adott jegy zék ere de ti leg jó val eny hébb hang vé te lű
volt, mint az an gol vál to zat, és ki fe jez ték re mé nyü ket, hogy „el jön majd az
ide je, ami kor egy ilyen lá to ga tás ra sor ke rül het”.80 El mond ták az ame ri ka -
i ak nak azt is, hogy a re tor zi ók a ke mény vo na las ok hely ze tét erő sí tik.
Puhan ar ra hi vat ko zott fel jebb va ló inak, hogy a ma gya rok „szov jet gaz dá -
ik ki elé gí té sé re tö re ked tek”.81 Mind ezek tük ré ben a tár gya lá sok meg kez -
dé sé re vo nat ko zó dön tést a State Department kez de mé nye zé sé re Nixon
hoz ta meg az zal, hogy azok csen de sen, „a szi go rú vi szo nos ság alap ján
foly ja nak”.82
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Puhan igye ke zett ked ve zőbb ké pet ki ala kí ta ni a ma gyar rend szer ről, mint
előd je. Úgy ítél te meg, hogy Ká dárt „szo kat la nul kom pe tens” em be rek – Ko -
mó csin, Biszku, Né meth, Fe hér, Nyers, Fe ke te – se gí tik az or szág kor mány -
zá sá ban, akik min dent meg tesz nek, hogy ja vít sák a ma gyar or szá gi élet mi -
nő sé gét. Az át lag ma gyar szá má ra ja vult az élet, az em be rek nek sok el köl te -
ni va ló pén ze van. Az ét ter mek „vi szony lag jó” éte le ket szol gál nak fel, a nők
„vi szony lag jól öl tö zöt tek”, fel gyor sult az épü le tek rend be ho za ta la és a vá ros
„pisz kos sá ga” meg szű nő ben van. „Bu da pes ten és Deb re cen ben az em be rek
vi dá mabb nak lát sza nak, mint bár hol má sutt Ke let-Eu ró pá ban.” A po li ti kai
rend szer meg en ge dőbb lett, s emi att az egy ház be fo lyá sa az em be rek fe lett
meg ren dült. Puhan „nem hal lott pa naszt” ar ról, ahogy a rend őr ség az em be -
rek kel bá nik, bár „nyil ván va ló” volt szá má ra „a nagy szá mú ci vil ru hás rend -
őr je len lé te”. Je len tős nek vél te a nyu ga ti, be le ért ve az ame ri kai kul tú ra je -
len lét ét. A na ci o na liz must „jó ok kal” kor dá ban tar tot ták, de azt ta pasz tal ta,
hogy ha Tri a non ról esett szó, „alig van kü lönb ség a kom mu nis ta funk ci o ná -
ri u sok és Mindszenty vé le mé nye kö zött”. „Bár ha gyo má nyo san erős – vél te
a nagy kö vet –, nem ész re ve he tő az an ti sze mi tiz mus.”83

Nixon el nök az új ma gyar nagy kö vet, Sza bó Kár oly be mu tat ko zó lá to ga -
tá sa kor ki je len tet te, hogy „kü lön bö ző né ze te ink el le né re meg van a le he tő -
ség a vi szony ja ví tá sá ra”, és „ked ve ző nek ítél te a ma gyar–ame ri kai kap -
cso la tok leg utób bi fej le mé nye it is”. Sze mé lyes han got meg üt ve, Nixon el -
mond ta, „szí ve sen em lé ke zik vis  sza 1963-as bu da pes ti lá to ga tá sá ra; na -
gyon jó be nyo má sa ala kult ki a lá tot tak ról és a ma gyar em be rek ről”. Sza -
bó be szá mo ló ja sze rint „Nixon ma ga tar tá sa ba rát sá gos, a be szél ge tés
hang ne me szí vé lyes volt”. Bár Sza bó nem em lí ti, az el nök ar ról is szólt,
hogy Ma gyar or szág „szom szé da i hoz” fű ző dő vi szo nyát tör té nel mi és föld -
raj zi adott sá ga i nak tud ja be.84

Puhan nagy kö vet „sa ját kez de mé nye zé se ként” ve tet te fel Nixon el nök
ma gyar or szá gi lá to ga tá sá nak már em lí tett le he tő sé gét, 1972-ben ese dé -
kes moszk vai út ja után.85 A Po li ti kai Bi zott ság nem zár kó zott el a le he tő -
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ség től, és uta sí tást adott, hogy a kül ügy mi nisz té ri um foly tas son kon zul tá -
ci ót „az il le té ke sek kel”. A kül ügy mi nisz té ri um ja va sol ta Nixon lá to ga tá sá -
nak el fo ga dá sát. Ér ve ik be pil lan tást en ged nek a ma gyar kül po li ti kai gon -
dol ko dás ba. Esze rint az el nö ki vi zit al kal mat ad hat a két ol da lú vi szony
ma gas szin tű meg vi ta tá sá ra és meg nyit hat ja az utat fon tos kér dé sek ren -
de zé sé re, le he tő sé get kí nál hat a nem zet kö zi kap cso la tok ról al ko tott ma -
gyar vé le mény is mer te té sé re, a ro mán és a ju go szláv ál lás pont – nyil ván
szov jet ba rát – el len sú lyo zá sá ra. Emel lett, a kül ügy mi nisz té ri um vé le ke -
dé se sze rint, Nixon eset le ges bu da pes ti lá to ga tá sa „csa pást” mér het ne a
jobb ol da li ma gyar emig rá ci ó ra. El le ne szó ló érv ként me rült fel, hogy a lá -
to ga tás „il lú zi ó kat kel te ne” a köz vé le mény ben az Egye sült Ál la mo kat és a
ma gyar–ame ri kai kap cso la to kat il le tő en, to váb bá Nixon a „fel la zí tás” és
sa ját po li ti kai cél jai szol gá la tá ba ál lít hat ná a lá to ga tást.86 Va gyis a ma -
gyar mo ti vá ció a ro mán el len té te volt. Nixon fo ga dá sá val nem Ma gyar or -
szág Moszk vá tól va ló kü lön ál lá sát akar ták meg mu tat ni, ha nem azt, hogy
Ma gyar or szág a szov je tek hű szö vet sé ge se, ami be még az ame ri kai kap -
cso la tok ma gas szin tű ápo lá sa is be le fér a re mélt gaz da sá gi ha szon ér de -
ké ben. De a ma gyar ve ze tés túl ér té kel te a nagy kö vet le he tő sé ge it. Puhan
köz lé se alap ta lan volt, Nixon so ha sem mér le gel te, hogy el lá to gat Ma gyar -
or szág ra. Sonnenfeldt 1970 szep tem be ré ben kelt me mo ran du ma rá vi lá gít
az ok ra: „...leg fon to sabb fel ada tunk, hogy meg mu tas suk, a leg ba rá tibb or -
szá gok, Ro má nia és Ju go szlá via hasz not húz nak füg get len ál lás pont juk -
ból, és hogy mi meg kü lön böz tet jük Ke let-Eu ró pa or szá ga it. Ma gyar or szá -
got és Len gyel or szá got egy faj ta köz tes te rü let ként ke zel jük.”87

Az ame ri ka i ak Nixon 1972 má ju sá ban tett eu ró pai út ja kap csán pu ha -
to lóz tak Rogers kül ügy mi nisz ter le het sé ges bu da pes ti lá to ga tá sá ról, de
ek kor még – nyil ván va ló an a vi et na mi bom bá zá sok fel újí tá sa mi att – a
ma gyar ve ze tés el zár kó zott et től. Pe dig Rogersnél ke ve sen kép vi sel ték kö -
vet ke ze te seb ben az eny hü lés ügyét és a gaz da sá gi kap cso la tok nor ma li zá -
lá sát, ami a ma gyar ve ze tés cél ja is volt. Pé ter Já nos ma gya rá za ta bur kol -
tan a szov jet kül po li ti kát is bí rál ta: „a vi et na mi bom bá zá sok mi att ne héz
meg ér tet ni a ma gyar köz vé le mény  nyel, hogy Ká dár mi ért fo gad ja Rogerst,
Brezsnyev mi ért fo gad ja Nixont”.88 Ho lott Puhan min dent meg tett, hogy le -
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csil la pít sa a ma gyar ve ze tés ag go dal ma it. Ki je len tet te, hogy az Egye sült Ál -
la mok nak nem cél ja ne héz hely zet be hoz ni a ma gyar ál la mot, és nem tesz -
nek sem mit, ami „szov jet nyo más sal” jár na Ma gyar or szág ra. Hoz zá tet te,
hogy Ma gyar or szág dönt he ti el, mi lyen ütem ben és mi lyen mó don akar ja
ja ví ta nia a ma gyar–ame ri kai kap cso la to kat.89 Puja má jus ban „kon zul tá -
ci ót” foly ta tott Moszk vá ban. Ott kö zöl ték, hogy he lyes volt ki tér ni a Nixon
lá to ga tá sá ra vo nat ko zó „szon dí ro zás” elől – pe dig ez ko moly for má ban
nem is me rült fel. Egy újabb moszk vai meg be szé lé sen tá jé koz tat ták
Rogyionov szov jet kül ügy mi nisz ter-he lyet test, hogy a ma gyar ve ze tés el fo -
gad ta az ame ri ka i ak kez de mé nye zé sét Rogers bu da pes ti lá to ga tá sá ra.
Hoz zá tet ték, hogy Ká dár nem fo gad ja a kül ügy mi nisz tert, il let ve a lá to ga -
tás so rán Bu da pest „bí rál ni” akar ja a nixoni „erő po li ti kát” és tá jé ko zód ni
kí ván az eu ró pai biz ton sá gi kon fe ren ci á ra és a had erő csök ken tés re vo -
nat ko zó ame ri kai ál lás pont ról. Rogyionov ki fej tet te, hogy Nixon moszk vai
lá to ga tá sa után meg vál to zott a hely zet, az ame ri ka i ak „re a lis ták”, és „ma
már tud ják, hogy Rogers bu da pes ti lá to ga tá sát nem hasz nál hat ják fel a
szo ci a lis ta or szá gok egy sé gé nek gyen gí té sé re”.90 Jú ni us ban Rogers eu ró -
pai kör út ja so rán Ju go szlá vi á ba és Ro má ni á ba is el lá to ga tott, és bu da -
pes ti lá to ga tá sát a ma gyar ve ze tés is el fo gad ta.

A State Department út mu ta tót ké szí tett Rogers ma gyar or szá gi út já ra,
amely hang sú lyoz ta, hogy a lá to ga tás nem irá nyul har ma dik or szág el len,
és ja va sol ta, hogy nyug tas sa meg ven dég lá tó it: „nem akar juk el csá bí ta ni
Ma gyar or szá got a szö vet sé ge se i től”. Ugyan ak kor kö szön tő jé ben Rogers ki -
emel te, hogy „a ma gyar nép ön tu da ta (…) év szá zad okon át le he tő vé tet te,
hogy meg tart sa nem ze ti ön tu da tát”, hoz zá té ve, hogy „a nem ze ti füg get len -
ség hez va ló jog a vi lág né pe i nek leg főbb vá gya”,91 va gyis tá mo gat ta a nem -
ze ti füg get le ne dést anél kül, hogy meg kér dő je lez te vol na Ma gyar or szág he -
lyét a szov jet ér dek szfé rá ban.

Az utol só pil la na tig kér dé ses volt, hogy Ká dár fo gad ja-e az ame ri kai kül -
ügy mi nisz tert. Rogers je lez te, hogy ve le is ta lál koz ni kí ván, és utalt rá,
hogy a ta lál ko zót Nixon is ké ri. Rogers fel ha tal maz ta a nagy kö ve tet, hogy
„bár mi vel ér vel het” az ügy ér de ké ben. Pé ter az zal ma gya ráz ta Ká dár vo na -
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ko dá sát, hogy az ame ri kai kül ügy mi nisz té ri um szó vi vő je „ba rát ság ta la -
nul nyi lat ko zott” a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok ról, és ki je len tet te, hogy
a ko ro na vis  sza adá sát „egyes kér dé sek meg ol dá sá hoz kö tik”. Hi vat ko zott
to váb bá a vi et na mi bom bá zá sok ra, mi re Puhan ki je len tet te, hogy Rogers
pe dig is me ri Pé ter par la men ti be szé dét, mely ben a vi et na mi há bo rút „a
tör té ne lem leg ga lá dabb há bo rú já nak ne vez te”. Ez a köz lés nyil ván Rogers
el tö kélt sé gét tük röz te, hogy a re to ri kán túl lép ve ren dez ze a ma gyar–ame -
ri kai vi szonyt. Vé gül Ká dár vo na kod va be le egye zett: „úgy tű nik, ez elől már
nem le het ki tér ni”, fir kan tot ta az er ről szó ló elő ter jesz tés re. Aczél György
kör be te le fo nál ta az el ér he tő PB-ta go kat, akik utó lag jó vá hagy ták Ká dár
dön té sét.92 Ká dár szél jegy ze te rá vi lá gít, hogy vo na ko dá sa sze mé lyes és
nem csak po li ti kai in dít ta tá sú volt. De vél he tő en ez utób bi is sze re pet ját -
szott, ugyan is Brezsnyev feb ru ár ban a ma gyar or szá gi re form fe lül vizs gá -
lat ára szó lí tot ta fel Ká dárt, aki ezt kö ve tő en hoz zá fo gott az el len re form
vég re haj tá sá hoz.93 A ke mé nyen meg fo gal ma zott brezsnyevi vá dak kül po li -
ti kai óva tos ság ra is int het ték Ká dárt. Emel lett a vi et na mi konf lik tus ki -
éle ző dé se mi att a szov jet ve ze tés is ka cér ko dott a moszk vai csúcs el na po -
lá sá val, és ugyan er ről a ma gyar ve ze tést hi va ta lo san nem tá jé koz tat ták,
a je lek sze rint ezek a hí rek va la hogy még is el ju tot tak Bu da pest re. Ugyan -
ak kor Nixon má ju si, si ke res moszk vai út ja után, ami kor a két nagy ha ta -
lom alá ír ta a stra té gi ai nuk le á ris fegy ve rek és nuk le á ris el há rí tó rend sze -
rek kor lá to zá sá ról szó ló egyez ményt, alig ha ér het te szov jet szó a ház ele -
jét. Vé gül, de nem utol só sor ban Moszk va ál dá sát ad ta Rogers lá to ga tá sá -
ra. A ma gyar ve ze tés tá jé koz tat ta Ha noi bu da pes ti nagy kö vet ét a tár gya lá -
sok ról, és biz to sí tot ta, hogy nincs szó Vi et nam „ki áru sí tá sá ról”. Az észak-
vi et na mi ve ze tés – Nixon pe kin gi, il let ve moszk vai út já nak fé nyé ben – ér -
zé keny volt er re, és kön  nyen le het, hogy a vi et na mi kér dés re to ri kai ex po -
ná lá sa a szov je tek két ku la csos vi et na mi po li ti ká já nak men te ge té sét is
szol gál ta.

Rogers meg nyug tat ta Ká dárt, hogy a ma gyar–ame ri kai vi szonyt Ma -
gyar or szág nak meg fe le lő mó don és ütem ben kí ván ja fej lesz te ni, az Egye -
sült Ál la mok nem szól be le más or szá gok bel ügye i be. Ká dár a két or szág
kö zött meg lé vő „óri á si kü lönb sé gek re” te kin tet tel „nor má lis” vi szony ki -
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ala kí tá sát tar tot ta le het sé ges nek, anél kül hogy „fan tá zi á kat, ál mo kat ker -
get ne”. Ma gyar or szá got, mint mon dot ta, a „hely zet ösz tön zi”. Ki je len tet te,
hogy „fi gye lem mel van” az ame ri kai és más ér de kek re is, ré szé ről a nor -
ma li zá lást az mo ti vál ja, hogy „az em be rek bé ké ben és bol dog ság ban él -
hes se nek”.94 Bár Rogers sze re tett vol na kul tu rá lis egyez ményt alá ír ni, er -
re azon ban nem volt fo ga dó kész ség. Ugyan ak kor is mé tel ten le szö gez te,
hogy a Szent Ko ro na vis  sza adá sá ra csak „ja vu ló lég kör ben” ke rül het sor,
a kel lő kép pen ho má lyos meg fo gal ma zás sal le he tő sé get ad va ar ra, hogy a
vis  sza adást ha tá ro zat lan idő re elo dáz zák. Mi több, a kül ügy mi nisz ter
nem adott át meg hí vást ma gyar kol lé gá já nak, mint ké sőbb ki de rült, azért,
mert az ame ri kai űr ha jós ok ma gyar or szá gi lá to ga tá sá nak el uta sí tá sa
után az ame ri kai kül ügy mi nisz té ri um még ab ban sem bí zott, hogy
Rogerst fo gad ják Bu da pes ten. Ezt Bu da pes ten úgy ér té kel ték, hogy Ame -
ri ka szá má ra Ma gyar or szág „nem fon tos”.95 Rogers Nixonnak cím zett táv -
ira tá ban még is úgy vél te, lá to ga tá sa új fe je ze tet nyi tott a két or szág kap -
cso la ta i ban. A ma gyar kor mány fon tos he lyek re jól lát ha tó an ki tet te az
ame ri kai zász lót, a Nagy csar nok egyik ki ra ka tá ban pe dig ott dí szel gett
egy 1963-ban Nixontól ka pott au tog ram.96

Ha ma ro san sor ke rült egy va gyon jo gi meg ál la po dás meg kö té sé re, ezt
kö ve tő en pe dig Bu da pest bí zott ben ne, hogy meg kap hat ja a leg na gyobb
ked vez mé nyes el bá nást, ami a gaz da sá gi re form po li ti ka kül gaz da sá gi fel -
tét ele i nek meg te rem té sé hez volt fon tos. Wa shing ton azon ban hang sú lyoz -
ni kí ván ta a szin te szö vet sé ges sé elő lé pő Ro má nia ked vez mé nye zett hely -
ze tét, így a kész do ku men tum az MFN-tárgyalások te kin te té ben Ro má nia
mö gé so rol ta Ma gyar or szá got. Kissinger szá má ra a ro mán kül po li ti ka na -
gyobb ér ték volt, mint a ma gyar re form po li ti ka. Ki je len tet te, hogy Ro má ni -
á nak „min den te kin tet ben” Ma gyar or szág előtt kell ma rad nia: „Ro má nia a
tűz be tet te a ke zét ér tünk és sem mi ér tel me meg ju tal maz ni Ma gyar or szá -
got, amely 1969-ben be húz ta a nya kát és még azt sem en ged te, hogy az űr -
ha jó sa ink oda lá to gas sa nak.”97
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Az 1974. áp ri lis 4-i fo ga dá son Ká dár meg ke res te az új ame ri kai nagy kö -
ve tet, Richard Pedersent, és el mond ta, hogy a ma gyar–ame ri kai kap cso la -
tok „las san fej lőd nek”, a „las san” szót két szer el is mé tel ve. A tol mács ként
köz re mű kö dő Nagy Já nos kül ügy mi nisz ter-he lyet tes ma gya rá za tot fű zött
a nagy kö vet szá má ra a párt fő tit kár ál tal el mon dot tak hoz: Ká dár na gyon
pon to san fo gal ma zott és a kap cso la tok fej lesz té sé nek üte mé ről mon dot ta -
kat ko mo lyan kell ven ni.98 Az újabb vis  sza lé pés nek a moszk vai su gal lat ra
vég re haj tott bel po li ti kai vis  sza ren de ző dés le he tett az oka, mely nek ered -
mé nye ként 1974 ele jén a re form szárny kép vi se lői ki szo rul tak a fel ső ve ze -
tés ből.99 Ok tó ber ben, ami kor Ká dár Moszk vá ba uta zott, az ame ri ka i ak -
nak fel tűnt a szov je tek iránt még a meg szo kott nál is „öm len gőbb” pro pa -
gan da. A „hű ség is mé telt ki nyil vá ní tá sá ra” a nagy kö vet ség sze rint a bel ső
au to nó mia és a gaz da sá gi en ged mé nyek ér de ké ben volt szük ség, hi szen a
szov jet ve ze tés tisz tá ban volt a ma gyar la kos ság na gyobb ré szé nek kom -
mu nis ta el le nes ér zel me i vel.100 Ezt alá húz ta az ame ri ka i ak ér te sü lé se,
hogy a szov jet nagy kö vet ség ta ná cso sa, Nyikolaj Mardonyijev elé ge det len -
sé gé nek adott han got, mert a ma gya rok fi gyel men kí vül hagy ják a mar xiz -
mus–le ni niz mus el ve it, az ot ta ni hely zet „a bur zsoá Nyu gat hoz” ha son -
lít.101

A kül ügy mi nisz té ri um a ke res ke del mi tör vény Ma gyar or szág ra néz ve
ne ga tív ren del ke zé se in túl me nő en is úgy lát ta, hogy az Egye sült Ál la mok
nem ér de kelt a kap cso la tok fej lesz té sé ben, rész ben Ma gyar or szág ki fo gá -
solt vi et na mi sze re pe mi att. Nagy Já nos kül ügy mi nisz ter-he lyet tes sze rint
„ál lan dó sul ni lát szott”, hogy a töb bi „szo ci a lis ta or szág hoz vi szo nyít va is
je len tős le ma ra dás van a kap cso la tok nor ma li zá lá sa te rén”. Ugyan ak kor
sze rin te „egyet len olyan te rü let” sincs, „ahol füg gő vi szony ban len nénk az
USA-tól, vagy ahol az USA re tor zi ó val ér zé keny kárt tud na okoz ni ne -
künk”. A vál to zó vi szo nyok ra utalt Puja Fri gyes kül ügy mi nisz ter ezek hez
a so rok hoz írt meg jegy zé se: „ez nem így van”.102
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A je lek sze rint az ame ri ka i ak nak meg fe lelt a kap cso la tok fo ko za tos, las -
sú fej lő dé se. Az Egye sült Ál la mok ke let-eu ró pai lé pé sei a ha tal mi re a li tá -
sok hoz ido mul tak. A het ve nes évek kö ze pén azt akar ták el ér ni, hogy a ke -
let-eu ró pai tér ség ál la mai „füg get le nebb” egy sé gek ké vál ja nak, ame lyek
job ban fi gye lem be ve szik a la kos ság igé nye it, és erő sí te ni akar ták a tér ség
kö tő dé sét a nyu ga ti vi lág hoz. Et től azt vár ták, hogy gyen gül a Szov jet unió
be fo lyá sa és „ka to nai hely ze té nek biz ton sá ga” Ke let-Eu ró pá ban. Ugyan ak -
kor a füg get le ne dé si fo lya mat csak fo ko za to san tör tén he tett, hogy ne vált -
sa ki a szov je tek ka to nai be avat ko zá sát, amely nem csu pán a szov jet–ame -
ri kai ös  sze üt kö zés ve szé lyé vel jár na és vé get vet ne a po zi tív fo lya ma tok -
nak, ha nem az Egye sült Ál la mok kény te len len ne öl be tett kéz zel néz ni.

Ma gyar or szá got Ke let-Eu ró pán be lül a „kül ső kör ben” – igaz, ott az el ső
he lyen – tar tot ták szá mon, bel po li ti kai vi szo nya it a le he tő sé gek hez ké pest
el fo gad ha tó nak ta lál ták, ér té kel ték a kul tu rá lis és a gaz da sá gi vo na lon
be kö vet ke zett vál to zá so kat, és úgy vél ték, hogy a kon zer va tív for du lat sem
hoz majd alap ve tő vis  sza ren de ző dést. A po li ti kai rend szert ke let-eu ró pai
ös  sze ha son lí tás ban hu má nus nak ta lál ták. Ar ra szá mí tot tak, hogy az
Egye sült Ál la mok ér de ke it szol gá ló át ala ku lás nem csak a bel ső vi szo -
nyok ra hat ki – a gaz da sá gi re form „bur zsoá men ta li tás” meg je le né sé hez
ve ze tett –, ha nem a töb bi kom mu nis ta or szág ra is át ter jed majd, hoz zá já -
rul a kom mu nis ta rend sze rek ame ri kai ér de kek sze rin ti át ala ku lá sá hoz
és ez zel a ke let–nyu ga ti fe szült ség csök ke né sé hez. A ma gyar or szá gi re for -
mok tá mo ga tá sa te hát az Egye sült Ál la mok kül po li ti kai ér de ke volt.
Ugyan ak kor nem volt sza bad lát vá nyo san ki áll ni a re for mok mel lett, vagy
túl sá go san gyors ha la dás ra buz dí ta ni a ma gya ro kat, ne hogy ez a Szov jet -
unió be avat ko zá sát von ja ma ga után. Ma gyar or szág nem zet kö zi tö rek vé -
se it vi szont el len té tes nek tar tot ták az Egye sült Ál la mok nem ze ti ér de ke i -
vel, és rá mu tat tak, hogy bár a bel po li ti kai re for mok vé del me ér de ké ben
Bu da pest kény szer hely zet ben van, ugyan ak kor ezt „lel ke sen”, „meg győ ző -
dés ből” is te szi. A ma gyar–ame ri kai kap cso la tok fej lesz té sét tu da to san a
szov jet–ame ri kai vi szony hely ze té hez iga zí tot ták, hogy a gaz da ság ki vé te -
lé vel se hol se tart sa nak előbb re, mint a Szov jet unió. Cél jai el éré sé re a
State Department ki akar ta hasz nál ni a leg na gyobb ked vez ményt és azt,
hogy Ma gyar or szág rá szo rul az ame ri kai tech no ló gi á ra.

Ká dár, aki el is mer te, hogy „rit kán írunk jót az USA-ról”, mél tat ta az
Egye sült Ál la mok kulcs sze re pét a hel sin ki kon fe ren ci án. Ki tar tott amel -
lett, hogy a bé kés egy más mel lett élés nek nincs al ter na tí vá ja. Ká dárt egy
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be szél ge tés so rán az ame ri kai nagy kö vet egye ne sen „tör té nel mi sze mé lyi -
ség nek” ne vez te, ami utalt az 1956 óta a po li ti kus meg íté lé sé ben be kö vet -
ke zett nagy vál to zás ra. Ká dár ön szem lé le té be en ged vi szont be te kin tést a
vá lasz, ami vel a bó kot el há rí tot ta: „...azt sze ret te vol na, ha őt nem kel le ne
tör té nel mi sze mé lyi ség nek ne vez ni, ne ki so ha sem vol tak ilyen am bí ci ói.
A nagy kö vet, ha kb. is me ri, mit je len tett Ma gyar or szág nak 1956, meg ér ti
ezt.” Ká dár, túl té ve ma gát őszin te sé gi ro ha mán, a meg tor lás idő sza kát egy
mon dat tal in téz te el: 1956-ot „vi szony lag rö vid időn be lül si ke rült egy ál ta -
lá nos am nesz ti á val le zár ni”. Nem em lí tet te, hogy az ál ta lá nos am nesz ti át
ép pen ame ri kai nyo más ra hir det te meg. Ezt kö ve tő en ar ról be szélt, hogy a
ma gya rok „el vesz tet ték il lú zi ó i kat a Nyu gat tal kap cso lat ban,” s ke ve sebb
„dis  szi den sünk van”, mint ami kor „le vol tak zár va a ha tá rok”. Ká dár biz -
to sí tot ta tár gya ló part ne rét, hogy „nem fél a har ma dik ko sár tól”, az az a
Hel sin ki Egyez mény em be ri jo gi kla u zu lá i tól sem. A szov jet–ma gyar vi -
szony ról kö zöl te, hogy Ma gyar or szág a „leg több kér dés ben együtt ha lad” a
Szov jet uni ó val, de a ma gyar kül po li ti ka „né pünk ér de ke i nek” ér vé nye sí té -
sét is szol gál ja. Ki je len tet te, nem irigy li a „szu per ha tal ma kat,” mert azok
egy más sal sok szor „előbb jut nak meg egye zés re, mint sa ját szö vet sé ge se -
ik kel”, ez zel utal va ar ra, hogy a szov jet tömb egy sé ge is csak lát szat.103

A ma gyar–ame ri kai vi szony ról el mond ta, hogy an nak „sok ol da lú” bő ví -
té sét akar ja. Az el mon dot tak ból ki de rült, hogy fő leg a gaz da sá gi kap cso la -
tok ra gon dolt, ahol Ma gyar or szág „nem csak egy-két ka pi ta lis ta or szág ra
akar kon cent rál ni”. En nek kap csán fel ve tet te, hogy a leg na gyobb ked vez -
mény el vé nek ki ter jesz té se még ren de zés re vár, akár csak a ko ro na kér dé -
se. McAuliffe nagy kö vet kö zöl te, hogy Ford el nök uta sí tot ta mi nisz te re it,
te gye nek meg min dent az 1974-es ke res ke del mi meg ál la po dás sé rel me zett
ré szé nek fe lül vizs gá lat ára. A ko ro na kap csán csak an  nyit kö zölt, hogy
Ingersoll kül ügy mi nisz ter-he lyet tes „dol go zik az ügyön”, majd meg kér dez -
te Ká dárt, nem za var ja-e, hogy az el múlt idő szak ban a ma gyar ve ze tés szá -
mos tag ja lá to ga tott az USA-ba, il let ve ren del ke zik ér vé nyes meg hí vás sal
on nan. A vá lasz ér zé kel tet te a két ol da lú vi szony le he tő sé ge it, de egy ben
korlátait is: nem, de „nem sze ret né, ha Wa shing ton ban tar ta nák a mi nisz -
ter ta ná csot”. A ta lál ko zó ról ké szült, fel te he tő en túl zó ma gyar fel jegy zés
sze rint McAuliffe su gár zó meg elé ge dés sel, el ra gad tat va nyi lat ko zott a ta -
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lál ko zó ról, hogy mi lyen nagy él mény volt szá má ra „Ká dár elv társ mé lyen
szán tó böl cses sé ge”.104

A Szent Ko ro na
Carter kül ügy mi nisz te re, Cyrus Vance sze rény cé lo kat fo gal ma zott meg a
szov jet zó na kap csán: a tér ség, il let ve a Nyu gat kö zöt ti hos  szú tá vú kap -
cso la tok fej lesz té sét, a hu ma ni tá ri us hely zet ja ví tá sát és azt, hogy a Szov -
jet unió ne hasz nál has sa föl a tér sé get el len sé ges cé lok ra.105 A nem zet biz -
ton sá gi ta nács adó, Zbigniew Brzezinski to vább ra is a Moszk vá tól va ló
füg get len ség po li ti ká ját, az az Ro má ni át tá mo gat ta vol na leg in kább, míg
Vance, aki szá mos alap ve tő kül po li ti kai kér dés ben nem ér tett egyet
Brzezinskivel, Ma gyar or szá got és Len gyel or szá got is fa vo ri zál ta vol na a ro -
má nok mel lett. Az el nök azok ra a ke let-eu ró pai or szá gok ra he lyez te a
hang súlyt, ame lyek kül po li ti kai szem pont ból füg get le nek Moszk vá tól
és/vagy vi szony lag meg en ge dő bel po li ti kát foly tat tak. En nek meg fe le lő en
Carter el lá to ga tott Len gyel or szág ba an nak el le né re, hogy több szak ér tő
at tól tar tott, ezt a szov je tek pro vo ká ci ó nak fog hat ják fel.106 Egy íz ben
Carter ki je len tet te: „A kom mu niz mus tól va ló mér he tet len fé lel münk ar ra
in dí tott ben nün ket, hogy bár mi lyen dik tá tort a keb lünk re ölel jünk, aki
együtt fél ve lünk.” En nek meg vál toz ta tá sát ígér te.107 Még is, a Nixon- és a
Ford-ad mi niszt rá ci ó hoz ha son ló an Wa shing ton to vább ra is előny ben ré -
sze sí tet te az egyéb ként „me rev nek, or to dox nak” és na ci o na lis tá nak tar -
tott ro mán ve ze tést a töb bi ke let-eu ró pai or szág nál „ke vés bé illiberális-
nak” tar tott ma gyar ral szem ben. Ez ab ban is meg nyil vá nult, hogy Carter
meg hív ta Ceauşescut, ho lott vi lá gos volt, hogy or szá gá ban „a gaz da sá gi,
po li ti kai és tár sa dal mi élet min den ve tü le te a párt el len őr zé se alatt áll”.108
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Az 1978-as wa shing to ni ta lál ko zó al kal má val Carter ki emel te Ceauşescu
köz ve tí tő sze re pét a kö zel -ke le ti vál ság ban és ki je len tet te, hogy Ro má nia
ké pes meg ol da ni em be ri jo gi prob lé má it. Ame ri kai vi szony lat ban Bu ka -
rest to vább ra is hasz not hú zott ab ból, hogy vi szo nya Moszk vá val fe szült
volt.109

A Szent Ko ro na ügyé ben 1977-ben si ke rült át tö rést el ér ni,110 mert Ma -
gyar or szág ame ri kai meg íté lé se ked ve ző re for dult, és Carter haj lan dó volt
vál lal ni a vis  sza adás sal já ró bel po li ti kai koc ká za tot. Wa shing ton úgy vél te,
hogy a ma gyar ál lam meg fe le lő en vég re hajt ja a hel sin ki egyez mény em be ri
jo gok ra, konk ré tan a ki ván dor lás ra és a csa lád egye sí tés re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it. Ez pe dig az em be ri jo gok vé del mét zász la já ra tű ző de mok ra ta
pár ti el nök szá má ra igen fon tos volt. Thomas Gerth, a State Department
ma gyar re fe ren se, a ko ro na ame ri kai „őre” – aki nél a lá da kul csa it el he lyez -
ték – ki je len tet te, „ame ri kai rész ről kap cso la ta in kat prob lé ma men tes nek
tart ják”.111 Mudd ügy vi vő an nak a meg győ ző dé sé nek adott han got, hogy
Ma gyar or szá gon „a nép el fo gad ta a szo ci a liz must, és tá mo gat ja a meg le vő
irány vo na lat”, rá adá sul meg íté lé se sze rint Ma gyar or szág az „ed di gi nél
önál lóbb, »magyar arcú« kül po li ti kai te vé keny sé get foly ta tott szá mos te rü -
le ten”.112 Armitage kül ügy mi nisz ter-he lyet tes el is me rő en szólt a ma gyar
kor mány és a nép vi szo nyá ról.113 A bu da pes ti nagy kö vet ki fo gá sol ta, hogy
a State Department a deg ra dá ló „re zsim” szó val em lí ti a Ká dár-rend szert
az egyéb ként szé le sebb kör ben nem hoz zá fér he tő dip lo má ci ai le ve le zés -
ben, és ki fej tet te, hogy „még azok a ma gyar or szá gi és kül föl di ma gya rok is,
akik nem ked ve lik a fenn ál ló rend szert, ma gán be szél ge té sek so rán el is me -
rik, hogy Ma gyar or szág és a né pe sok kal job ban él, mint a leg több más ke -
let-eu ró pai szom széd”, míg más kom mu nis ta és egyéb dik tá to rok „sze mé -
lyi kul tuszt” épí tet tek ki ma guk kö rül, Ká dár „ke rü li a ri val da fényt”.114
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Vance és Brzezinski nem ér tett egyet a ko ro na ügyé ben. Az utób bi az
Egye sült Ál la mok ál ta lá nos ke let-eu ró pai po li ti ká ja re ví zi ó já nak ke re té -
ben kí vánt dön te ni, míg el len lá ba sa egy ér tel mű en a vis  sza adást tá mo gat -
ta. A State Department úgy vél te, több er köl csi, il let ve po li ti kai érv szól a
vis  sza adás mel lett.115 Vance úgy vél te, Ma gyar or szág min dent meg tesz a
pénz ügyi kö ve te lé sek ren de zé sé re, je len tő sen nőtt a köl csö nös áru for ga -
lom, a két or szág kul tu rá lis és tu do má nyos meg ál la po dást kö tött, a mé dia
kor rekt mó don fog lal ko zik az Egye sült Ál la mok kal, a nagy kö vet ség mun -
ka tár sa it fo gad ják ve ze tő ma gyar tiszt vi se lők – va gyis a leg több ko ráb ban
ki fo gá solt prob lé ma meg ol dó dott. Bár a Ká dár-rend szert nem le he tett de -
mok ra ti kus nak ne vez ni, az em be ri jo gok, a kul tu rá lis plu ra liz mus és a
szo ci a lis ta jó lét te rén min den más Var sói Szer ző dés-tag ál lam nál előbb re
járt, akár csak – leg alább is Vance sze rint – az ál lam és az egy ház vi szo nyá -
ban. Rá adá sul a Ma gyar Ka to li kus Egy ház tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta a
ko ro na vis  sza adá sát (nem fir tat ták, hogy mi lyen po li ti kai nyo más ra). To -
váb bá az Egye sült Ál la mok nak sem jo gi, sem er köl csi alap ja nem ma radt
a ko ro na to váb bi őr zé sé re, ha za szál lí tá sá tól pe dig a Ke let-Eu ró pá val kap -
cso la tos ame ri kai cé lok meg va ló sí tá sát le he tett vár ni.116A Carter ál tal
1977. jú li us 15-re ös  sze hí vott meg be szé lé sen az el nök a vis  sza jut ta tás
mel lett dön tött, ho lott a pá pa „nem tar tot ta el ér ke zett nek” a pil la na tot.117

Carter jú li us ban kö zöl te Schmidt nyu gat né met kan cel lár ral, aki né -
hány nap pal ko ráb ban ép pen Ká dár Já nost fo gad ta, hogy a „bel po li ti kai
ne héz sé gek” el le né re a ki rá lyi ko ro nát vis  sza ad ják Ma gyar or szág nak.
A be szél ge tés ből ki de rült, hogy az el nök dön té sét be fo lyá sol ta Ká dár eny -
hü lés pár ti po li ti ká ja.118 Gerth eköz ben Bu da pes ten is kö zöl te, az el nök
dön tött a vis  sza adás ról, il let ve je lez te, hogy a wa shing to ni ve ze tés ré szé ről
fel me rült: két éven be lül sor ke rül het ne a leg ma ga sabb szin tű kap cso lat -
fel vé tel re. Esze rint elő ször Ká dár uta zott vol na Ame ri ká ba, ezt kö ve tő en
Carter Bu da pest re.119 Bár a dön tést a nem zet biz ton sá gi ta nács adó sür ge -
té sé re egy idő re fel füg gesz tet ték az Egye sült Ál la mok ke let-eu ró pai irány -
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vo na lá nak jó vá ha gyá sá ig, Carter nap ló fel jegy zé se sze rint no vem ber 11-én
az el nök sür ge té sé re meg szü le tett a vis  sza von ha tat lan dön tés. Ki fe je zet -
ten ar ról, hogy az erek lyét nem a ker tek alatt, ha nem nyíl tan ad ják vis -
sza.120

A ká dá ri po li ti ka ame ri kai si ke rét je lez te, hogy jú li us ban Bu da pest re ér -
ke zett Carter le sze re lé si ügye kért fe le lős kü lön meg bí zott ja, Averell
Harriman. Eb ben az idő szak ban tár gyal ták a tá ma dó stra té gi ai fegy ve rek
kor lá to zá sá ról szó ló SALT II-egyezményt, mely nek alá írá sa a lát vá nyos
rom lás nak in dult szov jet–ame ri kai kap cso la tok mi att ve szély be ke rült,
ho lott meg kö té sét Carter és Brezsnyev is szor gal maz ta. Az ame ri kai dip lo -
ma ta azért ér ke zett Bu da pest re, hogy Ká dár se gít sé gét kér je egy
Brezsnyev–Carter-csúcstalálkozó lét re ho zá sá ban. Már ta lál ko zott Ká dár -
ral 1963-ban, Hrus csov szer vez te a ta lál ko zót a moszk vai Luzsnyiki Sta -
di on dísz tri bün jé ben, in nen da tá ló dik Ká dár nyi tá si kész sé ge az USA fe lé.
Harriman te kin té lyes ál lam fér fi nak tar tot ta Ká dárt, aki nek szo ros kap -
cso la ta Brezsnyevvel ka pó ra jö het az Egye sült Ál la mok és a Szov jet unió
kö zöt ti köz ve tí tés re. A State Department szá má ra ké szí tett élet raj za ki -
hagy ta Ká dár 1956-os sze re pét és hall ga tott a for ra dal mat kö ve tő meg tor -
lá sok ról. A tér ség leg je len tő sebb re for me ré nek ne vez te a ma gyar párt ve -
zért. Csak a po zi tí vu mo kat hang sú lyoz ta: Ma gyar or szá gon „po li ti kai és
gaz da sá gi sta bi li tás ural ko dik”.

Harriman ar ra hi vat ko zott, hogy Ma gyar or szág „a Szov jet unió lo já lis
szö vet sé ge se ként” jó nyu ga ti kap cso la to kat ápol, ezért kér te Ká dárt, hogy
je lez ze Moszk vá nak, Carter kész len ne ta lál koz ni Brezsnyevvel. Ká dár is -
mét az atom há bo rú ve szé lyé ről be szélt, ami sze rin te a ma gyar nem zet
pusz tu lá sát okoz ná. Köz ve tí tő sze re pet nem vál lalt, de Harriman üze ne tét
még az nap to váb bí tot ta Moszk vá ba. A meg be szé lés ről ké szült ma gyar fel -
jegy zés ből ki hagy ták Ká dár meg jegy zé sét, hogy „a ma gyar tiszt ség vi se lők
lá tó kö re szé le sebb, mint szov jet kol lé gá i ké, mert so kuk éle tük nek egy ré -
szét ka pi ta lis ta rend szer ben él ték le, egy ré szét pe dig szo ci a liz mus ban”.
Mint ahogy azt is, amit nyil vá no san alig ha mon dott vol na: „1956 tör té ne -
té ben sem mi re sem le he tünk büsz kék.”121
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Nem csu pán Ma gyar or szág ame ri kai meg íté lé se vál to zott ra di ká li san,
ha nem a ma gyar ve ze tés vi szo nya is az Egye sült Ál la mok hoz. Bu da pest
már Nixon el nö köt is szí ve sen fo gad ta vol na, ha bár ép pen a szov je tek
hely ze té nek erő sí té sé re, a ko ro na vis  sza adá sa kor pe dig a ma gyar ve ze tés
fel ve tet te Ká dár wa shing to ni lá to ga tá sá nak le he tő sé gét. Né hány hó nap -
pal ké sőbb Kaiser nagy kö vet a Nép sza bad ság fő szer kesz tő jé nek em lí tet te
a lá to ga tást, mert Ká dár ké pes len ne a „köz ve tí tő sze rep re” Moszk va és
Wa shing ton kö zött, ami re „sem Ti to, sem Ceauşescu nem al kal mas”.
A Nem zet biz ton sá gi Ta nács ban ké szült fel jegy zés sze rint ez út tal nem ka -
csá ról volt szó. Lá to ga tá sát „hasz nos nak” ta lál ták, mert Ká dár „in no va tív
és si ke res ve ze tő nek bi zo nyult és olyan tá mo ga tott ság ra tett szert hon fi -
tár sai kö ré ben, ami pél da nél kül áll más VSZ-országban.” Prob lé ma ab ból
adó dott, hogy Ká dárt az ame ri kai ma gyar ság egy ré sze 1956-os sze re pe
mi att el uta sí tot ta, ezért a vá lasz tá sok előtt nem tűnt cél sze rű nek meg -
hívni.122

Vég ki fej let
1978 volt a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok csú csa, a rend szert ame ri kai
rész ről le gi ti má ló ko ro na mel lett Ma gyar or szág meg kap ta a leg na gyobb
ked vez mé nyes el bá nást is. A leg jobb kor, a mé lyü lő adós ság vál ság gal küz -
dő gaz da ság ugyan is egy re job ban rá szo rult a kül föld pénz ügyi tá mo ga tá -
sá ra. Gaz da sá gi ér dek is in do kol ta te hát, hogy az af ga nisz tá ni szov jet in -
ter ven ci ót kö ve tő en a ma gyar párt ve ze tés az eny hü lés ered mé nye i nek
fenn tar tá sát szor gal maz ta. Carter gaz da sá gi szank ci ó kat lép te tett élet be
a szov jet tömb or szá gai el len, ami fel erő sí tet te a töm bön be lü li gaz da sá gi
prob lé má kat. A ke let-eu ró pai or szá gok párt ve ze tői egy 1980-as moszk vai
meg be szé lé sen kö zöl ték, hogy nem en ged he tik meg ma guk nak a gaz da sá -
gi kap cso la tok meg sza kí tá sát a Nyu gat tal.123 Ezt az ál lás pon tot kép vi sel -
te 1980 ja nu ár já ban wa shing to ni út ján Horn Gyu la, az MSZMP KB kül -
ügyi osz tá lyá nak he lyet tes ve ze tő je is. Ame ri kai tár gya ló part ne rei meg erő -
sí tet ték eb ben, és fi gyel mez tet ték, hogy az éven te meg újí tan dó leg na gyobb
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ked vez mé nyes el bá nás at tól függ, mi lyen ma ga tar tást ta nú sít Ma gyar or -
szág az Egye sült Ál la mok iránt.124

A szov jet ve ze tés azon ban, ame lyet meg le pett a Nyu gat vá rat la nul he ves
re ak ci ó ja az SS-20 tí pu sú kö zép-ha tó tá vol sá gú ra ké ták te le pí té sé re, meg -
tor lá sul uta sí tot ta Ma gyar or szá got, Cseh szlo vá ki át és az NDK-t, hogy
mond ják le a kö zel jö vő ben nyu ga ti po li ti ku sok kal ter ve zett ma gas szin tű
ta lál ko zó kat. Ma gyar or szág tól Puja kül ügy mi nisz ter bon ni, il let ve egy par -
la men ti de le gá ció wa shing to ni út já nak tör lé sét kér ték.125 Bár a Po li ti kai
Bi zott ság 1980. ja nu ár 29-i ülé se – a szov jet in ter ven ció ré mét fal ra fes tő
Ká dár ha tá ro zott ál lás fog la lás ára – meg győ ző dé se el le né re el fo gad ta a
szov je tek kö ve te lé sét, Ká dár nak si ke rült ki esz kö zöl nie Moszk vá nál, hogy
a nyu ga ti kap cso la to kat ne kell jen be fa gyasz ta ni.126 A kül ügy mi nisz té ri -
um 1984-ben rá mu ta tott: „kap cso la ta ink az USA-val el len té tes irá nyú
moz gást mu tat tak a rom ló ke let–nyu ga ti kap cso la tok egé szé nek ala ku lá -
sá tól”, bár ez a vi szony még így sem ér te el né hány „szo ci a lis ta or szág
ame ri kai kap cso la ta i nak ko ráb ban el ért szint jét”. Bu da pes ti ér té ke lés
sze rint az ame ri kai po li ti ka el fo gad ta „tár sa dal mi be ren dez ke dé sün ket és
szö vet sé gi ho va tar to zá sun kat”,127 ami ma gyar rész ről meg te rem tet te a jó
vi szony alap ja it. A gaz da sá gi kap cso la tok a kí vá na tos nál ki sebb mér ték -
ben fej lőd tek, ám Ame ri ka 1984-re így is Ma gyar or szág ti ze dik leg fon to -
sabb ke res ke del mi part ne re lett. A ma gyar–ame ri kai ke res ke del mi szer ző -
dés nö vel te Ma gyar or szág „moz gás te rét a tő kés pénz pi ac okon és a mul ti -
na ci o ná lis vál la la tok kö ré ben”.128

Sa ját ér de kei mi att és azon túl me nő en is a ma gyar kül po li ti ka rend sze -
res wa shing to ni dip lo má ci ai kon zul tá ci ók fenn tar tá sá val igye ke zett sze -
rény köz ve tí tő sze re pet be töl te ni a két szu per ha ta lom kö zött. Há zi Ven cel
wa shing to ni nagy kö vet úgy lát ta, hogy az ame ri kai kül ügyi ve ze tés Ma -
gyar or szág ra mint „szá muk ra leg al kal ma sabb part ner re” te kint, hogy
„raj tunk ke resz tül üzen je nek a szov jet ve ze tők nek”, a ma gyar vé le ményt
pe dig „ab ból a szem pont ból vizs gál ják, hogy be tud hat ják-e ezt a szov je tek
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ál lás pont já nak”.129 Nagy Já nos 1984. jú li u si wa shing to ni út ja után a
State Department il le té ke sei ki je len tet ték, hogy a ke let–nyu ga ti kap cso la -
tok mély pont ján kü lö nö sen nagy je len tő sé get tu laj do ní ta nak az ilyen ese -
mé nyek nek, és fon tos nak tart ják az eh hez ha son ló csa tor nák nyit va tar -
tá sát.130 Ha va si Fe renc nek, az MSZMP KB gaz da sá gi ügye kért fe le lős tit -
ká rá nak 1985-re elő irány zott lá to ga tá sát pe dig „a ke let–nyu ga ti kap cso la -
tok szem pont já ból is ki emel ke dő nek” te kin tet ték.131 Még egyér tel műb ben
fo gal ma zott Max Kampelman nagy kö vet, a Mad rid ban tár gya ló ame ri kai
kül dött ség ve ze tő je, aki ki je len tet te: „Ma gyar or szág so kat te het a bé ke és
biz ton ság ér de ké ben.”132

A nagy ha tal mak kö zöt ti vi szony új bó li el mér ge se dé se még is át me ne ti
visz  sza esé sé hez ve ze tett. Ká dár ér zé kel te, hogy a „dif fe ren ci ált” ke let-eu ró -
pai po li ti ka szov jet el le nes szán dé kot lep le zett. Tud tul akar ta ad ni, hogy a
re a li tá sok kal Wa shing ton ban is szá mol ni kell: Ma gyar or szág a Var sói
Szer ző dés tag ál la ma „meg a Szov jet unió szö vet sé ge se és ez így is ma rad.”
Az Ap ró An tal ál tal ve ze tett or szág gyű lé si kül dött ség wa shing to ni út ja
mel lett 1981-ben – Ká dár ál lás fog la lás ára – Haig kül ügy mi nisz ter bu da -
pes ti lá to ga tá sát is el ha lasz tot ták. A ma gyar ve ze tő at tól tar tott, hogy Haig
„itt kez de né ne künk Bu da pes ten szid ni a Szov jet uni ót meg a »hegemo-
nisztikus« tö rek vé se it, vagy mi az is ten nek hív ják ezek”, hi szen az „ilyen -
nek nem le het száj ko sa rat rak ni a szá já ra”.133 El ha lasz tot ták az ame ri kai
al el nök ma gyar or szá gi út ját is, és Bu da pest – a szov jet pél dát kö vet ve – le -
mond ta az 1984-es Los An ge les-i olim pi án tör té nő rész vé telt is. Ez zel
együtt a nor má lis kap cso la tok fenn tar tá sát a párt ve ze tő is szor gal maz -
ta.134

Wa shing ton meg ér tés sel fo gad ta a ma gyar kül po li ti ka ne héz sé ge it.
1981-ben Haig he lyett he lyet te se, Lawrence Eagleburger ér ke zett Bu da -
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pest re, ahol el mond ta, „az Egye sült Ál la mok ban szim pá ti á val fo gad ják,
amit Ma gyar or szág tesz”. Eagleburger nyil vá no san is sür get te, hogy az
ame ri kai kül po li ti ka te gyen kü lönb sé get a gaz da sá gu kat li be ra li zá ló or -
szá gok, Ju go szlá via és Ma gyar or szág, il let ve a szov jet tömb ke mény vo na -
las tag jai kö zött. Út ján ta pin ta to san járt el. Biz to sí tot ta tár gya ló part ne rét,
hogy „az Egye sült Ál la mok nem kí ván vál toz tat ni a ma gyar kül po li ti ka
pers pek tí vá in”. „Ma gán vé le mény ként” – ta lán Moszk vá nak is üzen ve – el -
mond ta, hogy a NA TO mel lett a Var sói Szer ző dést is az eu ró pai sta bi li tás
biz to sí té ká nak te kin ti. A ma gyar gaz da ság ne héz sé ge i nek fé nyé ben nem
vé let len, hogy ígé re tet tett rá: ex port kor lá to zás te rén Ma gyar or szá got a le -
he tő „leg li be rá li sab ban” fog ják ke zel ni. Át ad ta Haig Pujának cím zett le ve -
lét. Eb ben Haig meg elé ge dés sel nyug táz ta, hogy a ma gya rok sze rint Len -
gyel or szág prob lé má it a len gye lek nek kel lett meg ol da ni uk, és a Szov jet -
uni ó nak szánt üze net ként je lez te, hogy az ame ri kai po li ti ka a Len gyel or -
szág bel ügye i be va ló be nem avat ko zá son nyug szik. Re mé nyét fe jez te ki,
hogy a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok fej lő dé se foly ta tód ni fog.135 Puja biz -
to sí tot ta, hogy Ma gyar or szág nagy je len tő sé get tu laj do nít a szov jet–ame -
ri kai kap cso la tok ala ku lá sá nak, és je lez te, hogy az or szág vi lág po li ti kai je -
len ték te len sé ge el le né re, szö vet sé gi rend sze re irán ti el kö te le zett sé gét fi -
gye lem be vé ve, igyek szik a nem zet kö zi együtt mű kö dés hez „konst ruk tí van
hoz zá já rul ni”. Tel jes sza kí tást je len tett a ko ráb bi gya kor lat tal, hogy Bu da -
pest a nem zet kö zi lég kör rom lá sa el le né re kész volt a kap cso la tok to váb bi
fej lesz té sé re. Igaz, a fe nye ge tő fi ze tés kép te len ség mel lett, az IMF-tag ság ra
pá lyáz va, Wa shing tont nem le he tett el ide ge ní te ni.

A két or szág ad di gi leg ma ga sabb szin tű dip lo má ci ai ta lál ko zó já ra, Bush
al el nök lá to ga tá sá ra 1983 szep tem be ré ben ke rült sor, mi köz ben ez az év
volt a szov jet–ame ri kai kap cso la tok mély pont ja az 1960-as évek ele je óta.
Andropov „ki szá mít ha tat lan nak” ne vez te Re a gant, a Szov jet uni ót „a go -
nosz bi ro dal má nak” aposzt ro fá ló ame ri kai el nö köt, aki től „bár mi ki te lik”.
Rö vid del az al el nö ki ta lál ko zó előtt a szov jet lé gi erő le lőt te a Korean
Airlines KAL-007 szá mú gé pét, Moszk va nem fo gad ta el az eurorakéták
tel jes ki vo ná sá ra vo nat ko zó ja vas la tot, és a szov jet kül dött ség ki vo nult a
gen fi fegy ver zet csök ken té si tár gya lá sok ról.

A wa shing to ni ma gyar nagy kö vet ség fel jegy zé se sze rint Bush évek kel
ké sőbb azt mond ta a ve le meg be szé lést foly ta tó Kapolyi Lász ló ipa ri mi -

71Borhi Lász ló – Ká dár és az Egye sült Ál la mok

135 Je len tés Eagleburger kül ügy mi nisz ter-he lyet tes bu da pes ti tár gya lá sa i ról, 1981. ok tó -
ber 24. MOL Küm. USA tük. XIX-J-1-j 21. d. 13-005807/2-1981.



nisz ter nek, hogy a Ká dár ral „foly ta tott be szél ge tés még ma is az egyik leg -
em lé ke ze te sebb szá má ra, ame lyet va la ha is foly ta tott ál lam fér fi val”. Bush
úgy vél te, hogy a ma gyar nép ré szé ről „olyan tisz te let és sze re tet nyil vá nul
meg Ká dár iránt, hogy bár mi lyen sza bá lyok sze rint tar ta ná nak vá lasz tá -
so kat Ma gyar or szá gon, nagy több ség gel új ra vá lasz ta nák az or szág ve ze tő -
jé vé”.136 Nem csak Bush nyi lat ko zott el is me rés sel Ká dár ról. Schultz kül -
ügy mi nisz ter is azt em lí tet te, hogy 1985-ös bu da pes ti lá to ga tá sa so rán
„so kat nyert és ta nult Ká dár ral va ló ta lál ko zó já ból”, akit „nap ja ink ki -
emel ke dő po li ti ku sá nak” ne ve zett.137 A ma  ga ré szé ről Ká dár to vább ra is
gya nak vás sal vi sel te tett az ame ri ka i ak iránt, akik sze rin te ket tős já té kot
űz nek. Egy részt ma gas szin tű kap cso la to kat épí te nek, más részt „a CIA és
az ös  szes kap csolt ré szek, a Sza bad Eu ró pa Rá dió” a kor mány jó vá ha gyá -
sá val együtt mű köd nek a ma gyar or szá gi el len zék kel.138

Ká dár Bush sal foly ta tott meg be szé lé se so rán a „kon tak tu sok fenn tar tá -
sá nak, a pár be szé dek fon tos sá gát” hang sú lyoz ta, és az eb ben vál lalt ame -
ri kai sze re pet mél tat va ar ról be szélt, hogy a nor ma li zá lás „mind két nép
hasz ná ra vált”. Ki je len tet te, hogy az el ért ered mé nye ket to vább kell fej lesz -
te ni. Mi u tán Ká dár vá la szolt Bush nak a Szov jet uni ó ra és a dél-ko re ai re -
pü lő gép re vo nat ko zó kér dé se i re, az al el nök ar ról be szélt, hogy a lát szat el -
le né re Re a gan ko mo lyan ve szi a fegy ver zet csök ken tést. Ez a köz lés egy be -
vá gott az ame ri kai el nök Andropovnak kül dött sze mé lyes üze ne té vel.139

Bush más al ka lom mal azt is rész le te sen ki fej tet te, mit ért az Egye sült
Ál la mok dif fe ren ci á lá si po li ti kán. Esze rint ez nem a meg osz tás po li ti ká ja,
hi szen Wa shing ton el is me ri, el fo gad ja, hogy a szo ci a lis ta or szá gok „ide o -
ló gi ai ala pon egy szö vet sé gi rend szer be tar toz nak”, de kü lön bö ző nem ze ti
sa já tos sá gok kal, tö rek vé sek kel, ma ga tar tás sal ren del kez nek.140 Ko ráb -
ban a ma gyar ve ze tés el zár kó zott at tól, hogy Wa shing ton meg kü lön böz -
tes se a „test vé ri” or szá gok tól. A nyolc va nas évek re már „üd vö zöl te a dif fe -
ren ci á lás po li ti ká ját a ke let-eu ró pai tér ség or szá gai kö zött”, ha az „va lós
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136 A wa shing to ni nagy kö vet ség számjeltávirata a Kül ügy mi nisz té ri um nak, 1986. szep -
tem ber 15. MOL Küm. XIX-J-1-j USA tük. 27. d. 4-53, 004315/2.

137 A wa shing to ni nagy kö vet ség számjeltávirata, 1987. már ci us 19. MOL Küm. USA tük.
XIX-J-1-j 21. d. 4-13.

138 HU SZÁR Ti bor: Ká dár. A ha ta lom évei. I. m. 292.
139 Je len tés a Mi nisz ter ta nács nak Bush ame ri kai al el nök lá to ga tá sá ról, MOL USA tük.

XIX-J-1-j 14. d. 131-002059-1983.
140 A wa shing to ni nagy kö vet ség je len té se Há zi Ven cel nagy kö vet lá to ga tá sá ról Bush al el -

nök nél, 1983. no vem ber 30. MOL Küm. XIX-J-1-j USA tük. 24. d. 116-005517/3-1983.



tör té nel mi, gaz da sá gi, eti kai és po li ti kai-tár sa dal mi ob jek tív kü lönb sé ge -
ket vesz ala pul”.141 Schultz kül ügy mi nisz ter 1985-ös bu da pes ti út ja so rán
olyan meg fo gal ma zást hasz nált az ame ri kai dif fe ren ci á lá si po li ti ka meg -
ha tá ro zá sá ra, amely meg fe lelt a ma gyar el vá rá sok nak, va gyis a tör té nel -
mi ha gyo má nyok ban meg mu tat ko zó, föld raj zi, et ni kai, il let ve a gya kor la ti
po li ti ká ban meg nyil vá nu ló kü lön bö ző sé ge ket emel te ki.142

Az 1980-as évek vé gé re a két ol da lú kap cso la tok le he tő sé gük ha tá rá ra
ér tek. Ke let-Eu ró pa ke ve set szá mí tott Wa shing ton ban, és az el len zék te vé -
keny sé gé nek lát vá nyo sab bá vá lá sá val a ko ráb ban li be rá lis nak tű nő ma -
gyar bel po li ti ka is ros  szabb szín ben tűnt fel. Egyes ma gyar lé pé sek pe dig
az ame ri kai nem zet biz ton ság gal vol tak el len té te sek. Sé rel mez ték, hogy az
Egye sült Ál la mok lí bi ai po li ti ká já nak ma gyar tá la lá sa al kal mas a „Ma -
gyar or szág ra uta zó ame ri ka i ak el le ni gyű lö let kel tés re”. Szót emel tek
Lezsák Sán dor ügyé ben, akit azért bo csá tot tak el az ál lá sá ból, mert „Hel -
sin ki szel le mé ben” „sza bad vé le mény nyil vá ní tást tett le he tő vé az ál ta la
szer ve zett ren dez vé nye ken”. Ki fo gá sol ták azt is, hogy a bu da pes ti nagy kö -
vet ség biz ton sá gi tiszt je szá má ra több mint egy éve nem in téz ték el a ma -
gyar szer vek a te le fon vo nal be kö té sét, il let ve nem utal tak ki szá má ra te le -
fon nal ren del ke ző la kást. Szó vá tet ték – je len tő sen meg kés ve –, hogy
„egyes he lyi ha tó sá gok” el tán to rít ják a ma gyar ál lam pol gá ro kat az ame ri -
kai könyv tá rak lá to ga tá sá tól.143 Fon to sabb volt, hogy a Kong res  szu son be -
lül egy re több bí rá lat ér te a ma gyar em be ri jo gi hely ze tet. Kü lö nö sen az el -
len zé ki ek zak la tá sát bí rál ták, va la mint a tün te tők el le ni rend őr sé gi fel lé -
pést. Ki fe je zet ten ne ga tív fej le mény volt, hogy a ma gyar hír szer zés til tott
tech no ló gi á kat szer zett be és to váb bí tott Moszk vá nak, il let ve egy ame ri kai
tiszt he lyet tes ré vén szi go rú an tit kos ada to kat szol gál ta tott a NA TO vé del -
mi rend sze ré ről.

Ma gyar rész ről ki fo gá sol ták, hogy a Sza bad Eu ró pa Rá dió „fo lya ma to -
san be akar avat koz ni a bel ügye ink be, fel for ga tó te vé keny ség re, az el len -
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141 Té ma váz lat Mar jai Jó zsef nek Ermarth el nö ki ta nács adó val foly ta tan dó meg be szé lé sé -
hez, 1987. 

142 Há zi Ven cel nagy kö vet je len té se Várkonyi Pé ter kül ügy mi nisz ter nek Schultz lá to ga tá -
sá nak vissz hang já ról, 1986. ja nu ár 21. MOL Küm. USA tük. XIX-J-1-j 25. d. 4-116,
00649/1986.

143 A wa shing to ni nagy kö vet ség rejt jel táv ira ta Kuchel kül ügyi fő osz tály ve ze tő és Ré vész
Mik lós meg be szé lé sé ről, 1986. ja nu ár 13. MOL Küm. XIX-J-1-j USA tük. 25. d. 4-14-
001971/1986.; A Kül ügy mi nisz té ri um V. Te rü le ti Osz tá lyá nak fel jegy zé se Smith ame ri kai ta -
ná csos lá to ga tá sá ról, 1986. jú ni us 4. Uo. 24. d. 14-001233/1-1986.



zék szer ve zé sé re buz dít”.144 Re a gan el nök kom mu ni ká ci ós és in for má ci ós
te vé keny sé gért fe le lős nemzetbiztonságitanácsadó-helyettese nem uta sí -
tot ta el egy ér tel mű en a vá da kat. Kö zöl te Bá nyász Re zső vel, hogy amen  nyi -
ben a rá dió „újab ban tény leg be avat ko zá si vo na lat kö vet, ez nem fe lel meg
az ame ri kai kor mány ál lás pont já nak”.

A po li ti kai kap cso la tok újabb meg rom lá sá hoz ez már nem volt ele gen dő
ok, sem Bu da pest sem a Re a gan-ad mi niszt rá ció nem kí ván ta sza kí tá sig
vin ni a dol got. Horn Gyu la kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár wa shing to ni
meg be szé lé sei so rán az ame ri ka i ak fel ve tet ték egy Reagan–Kádár-megbe-
szélés le he tő sé gét Bu da pes ten vagy Wa shing ton ban.145

Re a gan kü lön le ges meg bí zott ja, John Whitehead di csér te a ma gyar ve -
ze tést a „pol gá ri sza bad ság jog ok szin te tel jes kö rű biz to sí tá sá ért”, va la -
mint a pi a ci el vek ér vé nye sí té sé ért a gaz da ság irá nyí tá sá ban, ami sze rin -
te min ta ként szol gál ha tott a szov jet ve ze tés szá má ra is. A kül ügy mi nisz -
ter-he lyet tes ki je len tet te, hogy a szo ci a lis ta or szá gok kö zül „Ma gyar or szág
áll a leg kö ze lebb az Egye sült Ál la mok hoz”, de nyíl tan bí rál ta a ma gyar
kül po li ti kát a füg get len ség hi á nyá ért. Igaz, Schultz kül ügy mi nisz ter úgy
nyi lat ko zott, hogy Ká dár ral foly ta tott meg be szé lé se nyo mán job ban meg -
ér ti Ma gyar or szág hely ze tét. Kissinger volt kül ügy mi nisz ter, aki ko ráb ban
bí rál ta a szer vi lis ma gyar kül po li ti kát, mos tan ra meg ér tőb bé vált, és ki fej -
tet te, hogy a ma gyar kül po li ti ka „na gyon és  sze rű, sen ki sem vár ja el, hogy
Ma gyar or szág sa ját szö vet sé gi rend sze re el len te vé keny ked jen és a ma -
gyar po li ti ka sem in ger li fe les le ge sen a szov jet ve ze tést”. Rozanna
Ridgeway, Eu ró pá ért fe le lős he lyet tes ál lam tit kár pe dig ar ra hív ta fel a fi -
gyel met, hogy a két ol da lú kap cso la to kat nem le het el vá lasz ta nia szov -
jet–ame ri kai vi szony tól, bár el is mer te, hogy a meg lé vő „po li ti kai ke re tek
elég erő sek ah hoz, hogy el vi sel jék az idő ről idő re fel buk ka nó ne héz sé ge -
ket”. Kissinger és Nixon az eny hü lés ke re te in be lül hall ga tó la go san el is -
mer te a fenn ál ló eu ró pai hely ze tet an nak re mé nyé ben, hogy ez le he tő vé
te szi a kom mu nis ta rend sze rek fo ko za tos meg nyi tá sát és de mok ra ti zá lá -
sát. A Re a gan-ad mi niszt rá ció igye ke zett fel gyor sí ta ni ezt a fo lya ma tot, de
to vább ra is az önál ló so dás és nem a füg get len ség ke re te in be lül.
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144 Fel jegy zés Bá nyász Re zső és Walter Raymond Jr. meg be szé lé sé ről, 1985. jú li us 9. MOL
Küm. USA tük. XIX-J-1-j 31. d. 21-42.

145 Fel jegy zés Horn Gyu la wa shing to ni meg be szé lé sé ről, 1986. jú ni us 2. MOL Küm. XIX-J-
1-j USA tük. 25. d. 4-116-003263/1986.


