
„Én jól tu dom, hogy ször nyű sok ba rá tom van az NDK-ban,
S azt is, hogy perc ről perc re egy re több.”
Udo Lindenberg: Kü lön vo nat Pankowba

1966. má jus 26-án ös  sze gyűlt a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság (NDK)
Kül ügy mi nisz té ri u má nak saj tó stáb ja, hogy meg vi tas sa azt a tíz pont ból
ál ló elő ké szí tő ter vet, ame lyet a Né met Szo ci a lis ta Egy ség párt Köz pon ti Bi -
zott sá gá nak Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tá lya hat nap pal ko ráb ban már
szen te sí tett. Az em lí tett ter ven mel les leg má jus 5. óta ügy köd tek a Saj tó -
hi va tal, az ADN-hírügynökség (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst)
és a ve ze tő la pok mun ka tár sai. Egy év vel ko ráb ban Ti tót nyü zsög ték kö rül
a mik ro fo nok és a ka me rák, s a saj tó ér dek lő dé se ez út tal sem le he tett sze -
ré nyebb. Nem hi á ba, a ke let né met ál la mot fenn ál lá sá nak el ső 39 évé ben a
meg fon tolt ság, az ös  sze han golt ság és a terv sze rű ség jel le mez te.

Ezen a má ju si ta nács ko zá son meg be szél ték, hogy há rom mi nisz té ri u mi
elv társ ál lan dó an kí sér ni fog ja a de le gá ci ót, míg egy ne gye dik az új ság írók
cso port ját el len őr zi. Baló elv tár sat, a Ma gyar Nép köz tár sa ság nagy kö vet -
ség ének saj tó at ta sé ját szak ér tő nek kér ték fel. A ki sze melt új ság írók nak
22 gép ko csit bo csá tot tak ren del ke zé sé re. Ezek kö zül egy nyi tott ZISZ1 köz -
ve tí tő ko csi a kon vojt ve zet te, egy má sik le zár ta, és to váb bi há rom a kon voj
kö ze pé be ékel te be ma gát. A rend szám táb lák ki adá sát az Ál lam biz ton sá gi
Mi nisz té ri um (MfS) vál lal ta.

1966-ban az NDK-ban meg je le nő la pok fel ső párt uta sí tás ra má jus 20-
án, haj na li 4 órá tól kür töl het ték szét, hogy Ká dár Já nos és kül dött sé ge a
kö zel jö vő ben tisz te le tét te szi az or szág ban. Az el ső ko mo lyabb cik kek má -

75Du nai And rea – A pro to koll tük ré ben 

DU NAI AND REA 

A pro to koll tük ré ben 
Ká dár Já nos az NDK-ban

1 A már kát az au tó gyár rö vi dí té se után ne vez ték el: ZISZ = Zavod Imenyi Sztalina.
A Sztá lin ha lá la után gyár tott ko csik már ká ja ZIL = Zavod Imenyi Lenyina.



jus 26-án je len tek meg a lá to ga tás kap csán. Meg ír ták, hogy a ma gyar
párt- ás ál la mi kül dött ség jú ni us 13-tól 17-ig tar tóz ko dik az NDK-ban,
majd rö vi den és ve lő sen ki tér tek a Kádár–Ulbricht-találkozó köz vet len cél -
já ra. Eb ben ter mé sze te sen nem volt sem mi új sze rű, hi szen a ha gyo mány
sze rint a párt ve ze tők a szo ci a lis ta kö zös sé gen be lül min dig és ki zá ró lag a
ba rát ság el mé lyí té se, a bé ke, a kom mu nis ta és mun kás moz ga lom meg szi -
lár dí tá sa, va la mint az eu ró pai bé ké ért foly ta tott küz de lem vé gett tet ték
tisz te le tü ket egy más nál. A vi zi tet be kon fe rá ló né hány köz le mény nek – a
saj tó terv ér tel mé ben – ki kel lett emel nie a két ál lam kö zös vo ná sát, ne ve -
ze te sen azt, hogy „nagy ér dek lő dés sel” vi sel tet nek a KGST és a Var sói
Szer ző dés iránt, és sík ra száll nak e „két szer ve ze ten be lül mű kö dő in téz -
mé nyek ha té kony sá gá nak nö ve lé sé ért”.

Eset le ges né zet el té ré sek ről ter mé sze te sen nem szólt a fá ma, hi szen ilye -
nek lé tez tek ugyan, ám a szo ci a lis ta együtt élést nem be fo lyá sol hat ták.
A Köz pon ti Bi zott ság ból irá nyí tott saj tó ig nem ér tek el, és a cen zú rán
edző dött nyom da fes ték kü lön ben is ki fa kult vol na, ha ne ga tív hírt kel lett
vol na kö zöl nie. A kül ügy mi nisz té ri u mi fe le lő sök az NDK-te le ví zió kül po li -
ti kai ma ga zin ját, az Ob jek tív adá sát és az új sá go kat ar ra biz tat ták, hogy
jú ni us ele jén ri por to kat kö zöl je nek Ma gyar or szág ról. A Ber li ner Ze i tung -
nak a ma gyar nagy kö vet tel kel lett in ter jút ké szí te nie. A ke let né met kül -
ügy mi nisz té ri um bel ső hasz ná lat ra, a Ma gyarország fel sza ba du lá sá nak
21. év for du ló ja al kal má ból hat ol da las ország ismertetőt ké szít te tett, ame -
lyet egy újabb anyag kí sé re té ben is mét szét küld tek a ki emelt szer kesz tő -
sé gek nek.

Ezen ki ér té ke lé sek sze rint az elő ző év ben ha zánk ban pa ra di cso mi ál la -
pot ural ko dott: a nem ze ti jö ve de lem 25-26%-kal nö ve ke dett, az ipa ri ter -
me lés 47-48%-kal, je le sül a gép gyár tás 85, az ex port 65, az im port pe dig
54%-kal. 280 000 új la kást ad tak át, 45 000 000 pél dány szám ban je len -
tek meg köny vek, 830 000 té vé ké szü lé ket re giszt rál tak és 105 000 000
mo zi jegy kelt el. Az im po záns szám adat ok – ame lyek hez per sze vi szony -
szá mo kat nem il lesz tet tek – és a ró zsás jö vő bé li prog nó zi sok el le né re az
év for du ló kö rü li he tek ben a fő ként csak kur ta írá sok je len tek meg na pi -
lap ok ban Ma gyar or szág ról, s a kül ügy mi nisz té ri um Ká dár Já nos lá to ga -
tá sa előtt azon volt, ne hogy meg is mét lőd jék a ta va szi saj tó pan gás. Ezért
tar tot ták oly fon tos nak a saj tó mun kát. A mi nisz té ri u mi fe je sek ar ra vágy -
tak, „hogy a szo ci a lis ta Ma gyar or szág irán ti ba rá ti ér zel mek el mé lyül je -
nek, az NDK la kos sá ga bő veb ben kap jon tá jé koz ta tást a Ma gyar Nép köz -
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tár sa ság ról. Ez ok ból ok vet le nül ki hang sú lyo zan dó volt a két or szág kö -
zöt ti szo ros és ba rá ti együtt mű kö dés.”2

A fel kon fe rá lás és a nagy igye ke zet el le né re az új ság írók és a szer kesz -
tők csak ko mó to san lát tak hoz zá az al ko tás hoz. Az ADN hír ügy nök ség és
a Ne u es Deutschland jú ni us 7-én nyúl fark nyi írás ban mind ös  sze azt tar -
tot ta fon tos nak kö zöl ni a nagy ér de mű vel, hogy Ma gyar or szág fel is mer te a
már ci u si bon ni jegyzék3 kép mu ta tó jel le gét, és tá mo gat ja az NDK fel vé tel -
ét az ENSZ-be. A töb bi na pi lap ban a ma gyar ha lász lé ről és az eg ri bi ka vér -
ről cik kez tek. Az utób bi, tu risz ti kai jel le gű írá sok elé ge det len ség gel töl töt -
ték el a kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá lyát. Pe dig az or szág meg ked vel te -
té sé hez az is hoz zá tar to zott, hogy az NDK-pol gá rok el lá to gas sa nak ha -
zánk ba, s a sze mé lyes él mény meg szer zé sé nek elv ben nem volt aka dá lya.
Az NDK-tu ris ták a hat va nas évek kö ze pé től a Var sói Szer ző dés öt tag ál la -
má ba a rend őr őr sö kön igé nyel he tő be tét lap ok kal utaz hat tak, ame lyek a
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal egye tem ben ki uta zá si en ge dély nek szá mí tot -
tak. Igaz, az en ge dé lye zé si pro ce dú ra so ká ig tar tott, és a pénz be vál tás is
kor lá to zott volt, to váb bá ma xi mum 30 na pig le he tett ide gen ben tar tóz kod -
ni. A sta tisz ti ka sze rint az uta zá si célországok kö zött Ma gyar or szág volt a
leg ked vel tebb: 1965-ben 85 000-en, a Ká dár-út évé ben pe dig már 125 000-
en lá to gat tak el hoz zánk.4

Előbb-utóbb ös  sze szed ték ma gu kat a ke let né met hír lap ok: jú ni us 6-án
a Der Morgen (a Nem ze ti De mok rata Párt, az NDPD lap ja) a ma gyar or szá -
gi kis ipa ros ok ról re gélt, a Tribüne (a szak szer ve ze tek lap ja) há rom nap pal
ké sőbb a ma gyar és a ke let né met szak szer ve zet (FDGB) kö zöt ti el mé lyült
vi szonyt kom men tál ta, a Ne ue Ze it (Ke resz tény De mok ra ta Unió, a CDU
lap ja) a to ka ji bo rok za ma tát íz lel tet te, és a Bauern-Echo (Né met Pa raszt -
párt, a DBP lap ja) a ma gyar me ző gaz da ság spe ci á lis prob lé má it vet te gór -
cső alá.

Ez a cikk bő ség szin te már za var ba ej tő. Az NDK-ban a po li ti kai be zárt -
ság el le né re pezs gő saj tó élet folyt. A 17 mil li ós la kos ság 8 or szá gos, a
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2 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten (PA AA MfAA) A 13046.

3 1966. már ci us 26-án az NSZK-ban az Erhard-kormány jegy zé ket adott ki a „a bé ke
biz to sí tá sá ról és a le sze re lés ről”, ame lyet az ös  szes nyu ga ti, arab és szo ci a lis ta or szág -
nak el jut ta tott. Eb ben töb bek kö zött kö ve tel te a Szov jet unió, Len gyel or szág és Cseh szlo -
vá kia kor má nya i tól, hogy nyi lat ko zat ban rög zít sék az erő szak ról va ló le mon dást.

4 DU NAI And rea: Nya ra lók meg fi gye lés alatt. In: 1956-os In té zet Év könyv. Bu da pest,
2009.



tömb pár tok 14 re gi o ná lis, a Né met Szo ci a lis ta Egy ség párt (NSZEP) 15 me -
gyei na pi lap já ból me rít het te a friss hí re ket. A ber li ni ek és a bran den bur -
gi ak még a bul vá ro sabb BZ am Abendben is bön gész het tek es tén ként, míg
a 40 000–60 000 főt szám lá ló szorb ki sebb ség a Nowa Doba új ság ból mű -
ve lőd he tett anya nyel vén.

Ano má li ák – mint em lí tet tem – lé tez tek, s időn ként Ká dár nak kel lett el -
si mí ta nia a fe szült sé get. Ilyen kor rend sze rint ma gya ráz ko dott. 1960 de -
cem be ré ben pél dá ul Walter Ulbricht előtt kel lett men te ge tőz nie a Hé zag -
men tes vá gá nyok elő ál lí tá sa és fenn tar tá sa cí mű bu da pes ti nem zet kö zi
kon fe ren cia mi att. Rész let az MSZMP el ső tit ká rá nak le ve lé ből: „E ren dez -
vé nyen a mi szak em be re ink mi att va ló ban elő for dult két saj ná la tos hi ba.
Az egyik hi ba, hogy az ér te kez let cél já ra be ren de zett he lyi ség ben va ló ban
nem volt ott az NDK új zász ló ja a meg nyi tás idő pont já ban (ezt fi gyel mez -
te tés után pó tol ták). Va ló az is, hogy két ma gyar vas úti szak em ber a nyu -
gat né met cég kép vi se lő it túl zott fi gye lem ben ré sze sí tet te. A fe le lőst az ér -
te kez let tel kap cso la tos hi bá kért a mi nisz ter fe le lős ség re von ta és fe gyel mi
bün te tés ben ré sze sí tet te. (…) Az zal kap cso lat ban, hogy nyu gat né met moz -
do nyok ma gyar or szá gi pró ba út ja it eset leg kém ke dés re hasz nál ták, vagy
hasz nál hat ják fel, kö zöl he tem: e moz do nyok út vo na lá nak ki je lö lé sét az il -
le té kes ma gyar biz ton sá gi szer vek be vo ná sá val esz kö zöl ték, és ma ga a
pró ba út is meg fe le lő el len őr zés mel lett folyt. (…) Biz to sí tom, min dent meg -
te szek azért, hogy ha son ló a jö vő ben ne adód jon elő.”5

Igen, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság! A ma gyar–nyu gat né met kap cso -
la to kat az NDK hi va tal ból, má ni á ku san, ár gus sze mek kel fi gyel te (ak kor
is, ami kor nem kel lett vol na), és ezek, mi vel fo ko za to san mé lyül tek, egy re-
más ra ad tak al kal mat nyug ta lan ság ra és gya nak vás ra. Bu da pest nek la ví -
roz nia kel lett. Ami kor 1964-ben ha tály ba lé pett a meg ál la po dás Ma gyar or -
szág és az NSZK kö zött a ke res ke del mi és fi ze té si for ga lom ról, va la mint ke -
res ke del mi kép vi se le tek fel ál lí tá sá ról, Bonn sze ret te vol na el ér ni, hogy
kép vi se le té nek jog kö re konzuláris fel ada tok ra, nyu gat né met és ezen be lül
nyu gat-ber li ni pol gá rok ügye i nek in té zé sé re is ki ter jed jen. Ká dár ék eb ben
a kér dés ben nem en ged het tek, mert azt az NDK ki fe je zet ten rossz né ven
vet te vol na. A Stasi Bu da pest ről kül dött je len té sei már azt is so kal lot ták,
hogy a kép vi se let rejt je le zé si jo got ka pott. Ám az NSZK–MNK (Ma gyar Nép -
köz tár sa ság) kö ze le dést ma gyar ér de kek is sür get ték. 1966-ban pél dá ul
már ki len ce dik éve töp reng tek azon Bonn ban, hogy a Szö vet sé gi Kor -
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mány, mint a Har ma dik Bi ro da lom egye dü li jog utó da, meg ítél je-e a 62 000
ma gyar zsi dó igény lő nek a glo bá lis kár pót lást, és ha igen, mi lyen ös  szeg -
ben. Eb ben a kér dés kör ben a hat va nas évek kö ze pé től a nyu gat né me tek
mind gyak rab ban je lez ték a ma gya rok nak, hogy egye bek mel lett a jó vá té -
tel nek is ked vez ne, ha hely re áll na a két or szág kö zött a dip lo má ci ai ne xus.
A ma gyar zsi dók jó vá té te li igé nye ön ma gá ban is szál ka volt az NDK sze -
mé ben, amely eb ben is csak a ma gyar–nyu gat né met kö ze le dés ag gasz tó
je lét lát ta. Pro pa gan disz ti ku san, per sze, az NSZK-t te kin tet te a ná ci bű -
nök örö kö sé nek, no ha bű nö sök az NDK-ban is lak tak, és pe rek is foly tak
el le nük. Az 1943/44-ben Ausch witz ban szol gá la tot tel je sí tő dr. Horst
Fischert, spreenhageni já rá si or vost, a Stasi 1965 jú ni u sá ban vizs gá la ti
fog ság ba ve tet te. 1966 már ci u sá ban kez dő dött a pe re az NDK Leg fel sőbb
Bí ró sá ga előtt, s 15 nap múl va meg hoz ták a ha lá los íté le tet. A per anya got
a ma gya rok ki kér ték, s az NDK elv ben be le is egye zett a do ku men tu mok
ki adá sá ba, az zal a fel té tel lel, hogy a ma gya rok az ezek ből me rí tett is me ret -
anya got nem hasz nál hat ják fel a jó vá té te li tár gya lá so kon.6 Az NDK a ná ci
bű nö sök el le ni pe rek kel azok nak az NSZK-ban mű kö dő ipar vál la lat ok nak
a fe le lős sé gét igye ke zett bi zo nyí ta ni, ame lyek an nak ide jén kény szer mun -
ká ra fog ták az ül dö zöt te ket. Az I. G. Farben vál la lat pél dá ul po ten ci á lis cél -
pont volt. Így az NDK a szom széd ál lam sze mé re vet het te, hogy fit  tyet
hány va a Pots da mi Egyez mény ben vál lalt kö te le zett sé gek nek, hagy ja to -
vább mű köd ni a bű nös mo no pó li u mo kat és kon szer ne ket.

Az NDK kü lö nö sen ak kor érez te ma gát ele mé ben, ha ma gas be osz tá sú
nyu gat né met tiszt ség vi se lő ről rán tot ták le a lep let, amely alatt mez te len
va ló ság ként a ná ci múlt rej tő zött. Ke let-Né met or szág ban mel les leg már az
Eichmann-per ide jén (1961) pub li kál ták, hogy a nyu gat né met dip lo ma ták
60%-a a hit le ri rend szert is szol gál ta.

Az 1966-os esz ten dő rá adá sul egy „ma gyar üg  gyel” kez dő dött. Az NSZK
je ru zsá le mi nagy kö vet ének he lyet te sé ről, Ale xan der Tö rök ről, ali as Tö rök
Sán dor ról ki de rült, hogy 1944-ben a Szálasi-kormány de le gál ta a ber li ni
ma gyar ki rá lyi kö vet ség re. Tö rök tag ja volt a nyi las párt nak, és ezt nem is
ta gad ta, ami kor 1966-ban fe gyel mi el já rást kez de mé nye zett ma ga el len.
Be in dult a ke re sés az ere de ti do ku men tu mok után. Az NDK kül ügy mi -
nisz té ri u má nak „Szom szé dos or szá gok” osz tá lya le vél ben kér te a bu da -
pes ti nagy kö vet sé get, hogy se gít sen nyil vá nos ság ra hoz ni a Tö rö köt ter he -
lő do ku men tu mo kat. Köz ben Hardo Brückner, a nyu gat né met ke res ke del -
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mi kép vi se let ve ze tő je már az év feb ru ár já tól ke res te-ku tat ta a ter he lő
vagy ép pen men tő anya go kat, fő leg Lé vai Je nő tör té nész la ká sán. Nyá ron
Wilhelm Meissner ke let né met nagy kö vet is be le kez dett a ku ta tás ba, s
meg küld te mi nisz té ri u má nak Tö rök Sán dor 1943-ban kelt be lé pé si nyi -
lat ko za tát a Nyi las ke resz tes Párt ba. Tö rö köt vé gül fel men tet ték; a nyu gat -
né me tek ar ra hi vat koz tak, hogy Lé vai csak irat má so la to kat adott ne kik.
Tö rök dip lo má ci ai kar ri er jén nem esett csor ba. Te gyük hoz zá, hogy mint
nem rég ki de rült, a bon ni Kül ügyi Hi va tal ban nem ő volt az egyet len olyan
mun ka társ, aki nek tisz tá zat lan volt az élet raj za.7

De tér jünk vis  sza az 1966. jú ni u si na pok hoz. Ma gyar or szág ról „5+1”
zsur na lisz tát hív tak meg, a rej té lyes + 1 már jú ni us 7-én be fu tott. Ha zánk
toll for ga tó it a „Johannishof” ven dég ház ban, Mitte ke rü let ben szál lá sol ták
el, és ér ték ku po nok kal lát ták el őket. A kül ügy mi nisz té ri um le vél tá ri
anya gá ból nem de rül ki, men  nyi pénz ből kel lett vircsaftolniuk. Az biz tos,
hogy az 1960-ban be kö vet ke zett ár eme lés el le né re a „Jánosudvarban” ol -
csón kosz tol tak a ven dé gek. A fő úr egy főtt to já sért 0,68, két lá gyért 1,50,
két son kás tü kör to jás ért 2,45 ke let né met már kát szám lá zott. A kis kan na
fil te res ká vé, tej szín és cu kor nél kül, 1,80-ba ke rült, míg fe hé ren és éde sen
2-be. Gép ko csik ra azért is szük ség volt, mert a hi va ta los kül dött ség és az
új ság írók lak hely ét leg alább 20 ki lo mé ter vá lasz tot ta el egy más tól. Igaz,
ak ko ri ban Ke let-Ber lin szé les su gár út ja in alig volt for ga lom, fő leg Tra ban -
tok és Wart bur gok dö cög tek 50 ki lo mé te res se bes ség gel. Az ál la mi Vol gák
és Tát rák nagy fel tű nést kelt het tek.

A szál lí tás és el lá tás költ sé ge it a mi nisz ter ta nács áll ta. A saj tó terv sze -
rint a te le ví zi ó nak és rá di ó nak egye nes ben kel lett köz ve tí te nie a ma gyar
kül dött ség ér ke zést, in du lá sát, va la mint az egyik nagy gyű lést. Ez így is
tör tént.

A prog ram fe szí tett volt. A ma gyar kor mány gép jú ni us 13-án, a ko ra dél -
előt ti órák ban „lök haj tá sú va dász gé pek tár sa sá gá ban át ha ladt a
schönefeldi re pü lő tér fe lett”, majd 10 óra 30 perc kor föl det ért. A 21 ta gú
de le gá ció – ben ne szak ér tők, kö vet sé gi tiszt ség vi se lők, ad mi niszt ra tív
erők – tisz te le té re „fel so ra ko zott a Nem ze ti Nép had se reg há rom rész had -
erő ből ál ló dísz szá za da”. A ma gyar ven dé ge ket kö zel 40-en vár ták. A him -
nu szok el hang zá sa alatt az ágyú 21-szer dör dült. A dísz szá zad pa rancs no -
ka ki ki ál tot ta a na pi jel szót: „A Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság és a
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Ma gyar Nép köz tár sa ság kö zöt ti szo ros ba rát sá gért és a test vé ri szo ci a lis -
ta együtt mű kö dé sért.”8 Ká dár üd vö zöl te ven dég lá tó it, mi re a dísz szá zad
há rom szo ros hur rá val kö szönt vis  sza. A lá to ga tók a re pü lő tér ről
Pankowba, a pom pás Schloss Niederschönhausen re zi den ci á ba utaz tak.

Az ál la mi ven dé gek ide ig le nes lak he lyé ül szol gá ló pa lo tát és a hoz zá tar -
to zó ven dég há za kat 1964-ben re no vál ták, mi u tán az Ál lam ta nács ki köl tö -
zött, és más ho va tet te át szék hely ét. A szo bá kat par ket táz ták, a fő épü let be
lif tet épí tet tek, és a leg több ter met új ra ta pé táz ták. A 18. szá zad kö ze pén
épült, klas  szi cis ta „ka csa lá bon for gó vá rat” nem ér ték há bo rús károk. Az
1960-as évek ben ké szült fel vé te lek ta nú sá ga sze rint a ke let né met bel ső -
épí té szek nem az ál lam el vek re jel lem ző me rev ség gel vi szo nyul tak a stí lus -
ele mek hez. Me ré szen és nagy vo na lú an al kot tak. Ká dár Já nos és kül dött -
sé ge esze rint egy szer re él vez het te a fe hér és arany tex tí li á val be vont ro ko -
kó bú to ro kat, a Potsdam-Sanssouci kas tély min tá já ra gyár tott neorokokó
fű tő test rá csok lát vá nyát, de a kont raszt ked vé ért be pil lant hat tak Wilhelm
Pieck ál lam el nök 1950-ben ne mes egy sze rű ség gel be bú to ro zott dol go zó -
szo bá já ba is. A fér fi és a női há ló szo bá kat az 1960-as évek han gu la tá ban
ren dez ték be, ám ezek ben – a kor di vat ele me it neg li gál va – még is a zo -
mánc fo gan tyúk, a bá rány bőr ágy ta ka rók, a sö tét kék sző nyeg pad ló és az
arany ci rá dás ke ret ben el he lye zett fa li tük rök kelt het tek fel tű nést. A szo -
bák ban volt te le fon ké szü lék, ame lyet a 485 050-es szá mú köz pon ton ke -
resz tül kap csol tak, míg a ven dég há za kat köz vet le nül a 4807 és a szo ba te -
le fon szám ös  sze füg gő tár csá zá sá val le he tett el ér ni. A pankowi pa lo ta az
NDK-ban mel les leg meg ha tá ro zó tör té nel mi ese mé nyek nek adott ott hont:
1958-ban itt ün ne pel ték a Stasi meg ala ku lá sát, és itt dön töt ték el, hogy az
ál lam biz ton ság bör tö nét Hohenschönhausen ke rü let ben épí tik fel.

A ma gya rok nak ke vés ide je volt megmerítkezni a genius lociban, és nem
tud juk, hogy tet tek-e sé tát a bu ja nö vény ze tű kert ben. A ki adós ebéd után
ko szo rú zás kö vet ke zett, elő ször a Szo ci a lis ták Em lék mű vé nél, majd a
Szov jet Hő sök Em lék mű vé nél. In nen a Köz pon ti Bi zott ság épü le té be haj -
tot tak, ahol tár gya lá so kat foly tat tak. Ezen részt vett Erich Honecker is –
Brezsnyev ke gyé ből ké sőbb Ulbricht utó da – ak ko ri ban PB-tag, és a KB-
ban biz ton sá gi és ká der kér dé sek kel fog la ko zott. A ma gyar ol va sók
Honeckert 1964. ok tó ber 1-jén is mer het ték meg a Nép sza bad ság ban meg -
je lent több ha sá bos in ter jú ból. 19 óra 30-kor az NDK Ál lam ta ná csá nak el -
nö ke és fe le sé ge, Lotte Ulbricht adott fo ga dást. A pro to koll ese mény nem
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tart ha tott so ká ig, s fel té te lez he tő, hogy a né me tül be szé lő de le gá ció ta gok
21 óra 30-kor szál lá su kon be kap csol ták a fe ke te-fe hér té vé ké szü lé ket.
Eduard von Schnitzler, a rend szer pro pa gan dis tá ja az nap a Schwarzer
Kanal (Fe ke te Csa tor na) cí mű mű so rá ban a bon ni kor mány és a bű nös
né pi né met szer ve ze tek re van siz mu sá ról ér te ke zett. A Fe ke te Csa tor na
után kez dő dött az Aktuelle Ka me ra, az es ti hír adó. Kép so ra in a ma gyar
ven dé gek ön ma gu kat lát hat ták, amint az nap reg gel meg ér kez nek a Né met
De mok ra ti kus Köz tár sa ság fő vá ro sá ba.

Más nap, jú ni us 14-én reg gel Ká dár ék elő ször dél nyu gat ra vet ték út ju -
kat, Magdeburg, az na pi cél ál lo má suk fe lé. Ott már he ves elő ké szü le tek
foly tak a fo ga dá suk ra. Az NSZEP ot ta ni na pi lap já nak, a Volksstimmének
(A nép hang ja) há rom nap pal ko ráb bi szá má ból a szer kesz tő sé gi ki fu tó fiú
hat van pél dányt vitt át a bevásárlóutcában ta lál ha tó Szak szer ve ze ti Szál -
ló ba.9 A különszállítmány a ki vé te les ese mény nek szólt: a cím lap ról Ká dár
Já nos mo soly gott a magdeburgiakra. A vá rost várakozásteli lég kör leng te
be. 13.45-kor vég re meg csör rent a te le fon az Ernst Thälmann Ne héz gé pi -
pa ri Mű vek ben. A Halle me gyei Görzig vá ros ká ból szólt át a Karl Marx Tsz
ve ze tő je, hogy be je lent se: a ma gyar párt- és kor mány ven dé gek jó ét vág  gyal
el fo gyasz tot ták ebéd jü ket, sze mély gép ko csik ba száll tak, és a so fő rök már
rá is lép tek a gáz pe dál ra.

Ká dár ék 15.15-kor sze ren csé sen meg ér kez tek, és el fog lal ták he lyü ket a
magdeburgi kom bi nát „Vö rös te rén” fel ál lí tott tri bü nön. Öt perc múl va el -
kez dő dött a nagy gyű lés. Willi Stoph mi nisz ter el nök és Kál lai Gyu la, az El -
nö ki Ta nács tag ja tar tott be szé det. Ami azt il le ti, volt kö zöt tük né mi dis -
szo nan cia: míg Stoph a Szov jet uni ó ról lel ken de zett és a Szö vet sé gi Köz tár -
sa sá got szi dal maz ta, ad dig Kál lai em lí tést sem tett az NSZK-ról.10 Az idő -
já rás, saj nos, nem ked ve zett az al ka lom nak. El eredt a ko ra nyá ri zá por, a
hall ga tó ság egyik ke zé ben es er nyőt tar tott, ügyet le nül tap solt, mi ál tal
nem volt vi lá gos, me lyik fel szó la lás ara tott na gyobb si kert. Ez után be hú -
zód tak a 11-es csar nok ba, ahol Ká dár Já nos „spon tán” be szél ge tés be ele -
gye dett az egyik dol go zó val.11 Es te, a rö vid pi he nő után, az International
szál lo dá ban az NSZEP me gyei párt bi zott sá gá nak el ső tit ká ra adott dísz va -
cso rát. A ke let né met te le ví zió mű so ra er ről az epi zód ról nem szá molt be,

82 egy korszak arcai

9 PA AA MfAA. A 13020 Fiche 2.
10 For rás: http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/33-3-279.shtml.
11 For rás: http://www.defa-stiftung.de/cms/(S(1f2ex4y5g2fsgy45zuqdfr55))/

DesktopDefault. aspx? TabID=412&FilmID=Q6UJ9A003AAP.



és a Kül ügy mi nisz té ri um Po li ti kai Le vél tá rá ban fel le he tő do ku men tu mok
sem tér nek ki rész le tek re. A NSZEP ar chív anya gá ból vi szont tud juk, hogy
a magdeburgi ven dég lá tók négy év vel ko ráb ban Ma gyar or szá gon jár tak,
ahol az MSZMP mun ká ját ta nul má nyoz ták, és Ká dár ral is be szél tek. Út -
juk min den szem pont ból ta nul sá gos le he tett, bár az elő ké szü le tek nem
men tek si mán. A madgeburgiak anya got kér tek az NDK bu da pes ti nagy -
kö vet sé gé től, s ez volt az a rit ka eset, ami kor né mi za var állt be: „Az anyag,
ame lyet uta zá sunk előtt a kö vet ség től kap tunk, igen ne ga tív volt. A tá jé -
koz ta tó meg be szé lé sen, ame lyet de le gá ci ónk az el ső na pok ban fo lya tott a
kö vet sé gen, ez a ne ga tív ol dal még erő seb ben ki fe je ző dött, oly an  nyi ra,
hogy po zi tív dol gok már em lí tés re sem ke rül tek. Mi u tán egy ki csit ös  sze -
me le ged tünk a ma gyar elv tár sak kal, olyan meg jegy zé se ket tet tek, hogy
mi ó ta Meissner elv társ az új nagy kö vet, nem le het a kö vet sé günk kel jó
kap cso la tot ki ala kí ta ni. Meissner elv társ to váb bi ki je len té se i ből azt vet -
tem ki, hogy a ma gyar elv tár sak kal úgy vi sel ke dik, mint egy osz tály fő nök.
(…) A kö vet sé gen dol go zó elv tár sak azt is mond ták, hogy Kül ügy mi nisz té -
ri u munk na gyon szi go rú szem pont ok kal lát ja el őket, és ezek a hely zet hez
nem tel je sen re á li san vi szo nyul nak. To váb bá ar ról pa nasz kod tak, hogy
nem kap nak ele gen dő in for má ci ót az NDK-be li hely zet ről, mi ál tal sem mit
sem tud nak mon da ni azok ról a prob lé mák ról, ame lyek ről kér de zik őket.
Azt mond ják, min den ben a Ne u es Deutschlandra kell tá masz kod ni uk.”12

A ke let né met de le gá ci ót ak kor Alois Pisnik, az NSZEP Magdeburg me -
gyei tit ká ra ve zet te, és tő le szár ma zik a 14 ol da las je len tés, ame lyet
Ulbrichtnak nyúj tott be. Eb ben azt ja va sol ta a fe let te sé nek, hogy a párt az
el vi mun ká ra kon cent rál jon, és min den mást bíz zon az ál la mi és tö meg -
szer ve ze tek re, ame lyek ez ál tal na gyobb fe le lős sé get és önál ló sá got él vez -
nek. Imi gyen meg erő sö dik majd az it te ni párt szer ve ze tek ben dol go zó elv -
tár sak fe le lős ség tu da ta, és ez hasz nál az egész ügy nek. Pisnik Mis kol con,
Veszp rém ben és Tol ná ban tett ki rán du lá sa so rán meg győ ző dött ar ról,
hogy le het egy s mást ta nul ni a ma gya rok tól. A párt- és az ál la mi fel ada to -
kat nem le he tett ugyan szét vá lasz ta ni, de a struk tú rán le he tett la zí ta ni, és
eh hez min den kép pen ta ná csos nak tar tot ta meg szün tet ni a já rá si el ső és
má sod tit ká ri posz to kat.13

Most, 1966. jú ni us 14-én Pisnik ott ült Ká dár ral szem ben, és a két ha -
son ló kö zeg ben szo ci a li zá ló dott po li ti kus nyil ván jól meg ér tet te egy mást,
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bár nem tud juk, mi ről cse veg tek. Pisnik egy év vel volt fi a ta labb Ká dár nál.
Ő is az Osztrák–Magyar Mo nar chia te rü le tén szü le tett, 1933-ban lé pett be
az Oszt rák Kom mu nis ta Párt ba, s 1940-ben mint il le gá lis kom mu nis tát
tíz év bör tön bün te tés re ítél tek. Ere de ti szak má ja gép la ka tos volt. Ádá mig
és Évá ig egé szen biz to san nem men tek vis  sza a tör té ne lem ben, és Ká dár
fel te he tő en böl csen hall ga tott ró la, hogy nem ér tett egyet a mód szer rel,
amel  lyel Nyikita Hrus cso vot el tá vo lí tot ták el ső tit ká ri poszt já ról. 1953 és
1956 azon ban alighanem szó ba ke rült a fi nom fa la tok kö zött. Hogy a ma -
gyar re form ról egy más kö zött be szél tek-e, nem tud ni. Az ütem terv sze rint
nem volt sok ide jük, a ven dé ge ket te li gyo mor ral a fő pá lya ud var ra vit ték,
ahon nan 22.30-kor in dult a kü lön vo nat Rostock-Warnemündébe.

Más nap, a Ke le ti-ten ger part ján, kvá zi sza bad idős prog ra mot szer vez -
tek: Ká dár ék be jár ták a 11 eme le tes „Ha jó zás Há zát”, meg te kin tet tek egy
ten ge rész had gya kor la tot, az Ostseeland ál la mi jach ton ki ha józ tak a ten -
ger re, majd a nép kö zé ve gyül ve ha lász ün nep sé gen vet tek részt. A te le ví zió
mű so rá ból tud juk, hogy itt Kál lai Gyu la tánc ra per dült egy ke let né met
me nyecs ké vel. A Bauern Echo sze rint még az el ső tit kárt is ma gá val ra gad -
ta a han gu lat, no ha az nem volt tán cos lá bú. A tánc par ti után Ká dár és
Honecker kü lön asz tal nál csir ke com bot fa la to zott. A hát tér ben kat tog tak
a fo tó sok Prak ti kái. A Pa raszt párt lap ja ek kép pen re zü mé zett: „A csár dás
tem pe ra men tum a mecklenburgi elő vi gyá za tos ság gal ke ve re dett, és ez
egy ál ta lán nem volt rossz elegy.”14

Ká dár ék ez után a ki rán du lás után még két na pot töl töt tek a fő vá ros -
ban. Tár gya lá so kat foly tat tak, szem re vé te lez ték az „ál lam ha tárt” a Bran -
den bur gi ka pu nál, be néz tek a ma gyar kö vet ség új épü le té be az Otto-
Grotewohl-Strasse és az Unter den Linden sar kán, va la mint nagy gyű lé sen
vet tek részt a Friedrichstadt-Palastban. Ká dár és Ulbricht be szé de it az ér -
dek lő dő nagy kö zön ség né hány hét múl va a ber li ni Dietz Verlag gon do zá -
sá ban meg je lent kötetben15 szó ról szó ra kö vet het te.

A fá radt ven dé gek jú ni us 17-én, pén te ken a ko ra dél utá ni órák ban re -
pül tek ha za.

Ká dár Já nos NDK-be li lá to ga tá sa hi va ta los ér té ke lés sze rint meg erő sí -
tet te a jó vi szonyt, s a két kül ügy mi nisz té ri um ha ma ro san meg ál la po dott
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ab ban, hogy a kö vet ke ző év ben 14 ke let-ber li ni kol lé ga fog ja jól meg ér de -
melt nyá ri sza bad sá gát a Ba la ton nál töl te ni, Ma gyar or szág pe dig 12 kol le -
gát de le gál nya ra lás ra Türingiába. A köl tő pénzt a meg hí vók áll ják: a ma -
gya rok na pon ta 33 fo rin tot, a ke let né me tek 8 már kát he lyez nek a meg hí -
vot tak zse bé be, és írás ban rög zí tet ték, hogy az ös  szeg ből az ital fo gyasz tást
is fe dez ni kell. A meg ál la po dás ban ki tér tek egy ké nyes kér dés re, ne ve ze te -
sen ar ra, hogy „a nya ra lók a ven dég lá tó or szág ból nem utaz hat nak to vább
har ma dik or szág ba”.16 Ez nyil ván a ke let né me tek öt le te volt, akik ek kor
már két fé le sta tisz ti kát ve zet tek: egyik a Ma gyar or szág ról Auszt ri á ba és
Ju go szlá vi á ba vég re haj tott szö ké sek szá mát rög zí tet te, a má sik azo kat a
sze ren csét len fló tá so kat tar tot ta nyil ván, aki ket a ha tá ro kon el kap tak, ki -
hall gat tak, meg aláz tak és vis  sza zsup pol tak Ke let-Né met or szág ba.

De tör tén tek más fé le fej le mé nyek is: a két or szág kö zöt ti ke res ke del mi
egyez mény 1966 vé gén to váb bi ter mék lis tá val bő vült. Esze rint a ter ve zett
men  nyi ség fe lett a kö vet ke ző év ben az NDK-nak egye bek kö zött plusz 590
Tra bant és 1500 Wart burg gép ko csit, va la mint 6860 hek to li ter sört kel lett
le szál lí ta nia Ma gyar or szág nak. 1967. jú ni us 2-án pe dig alá ír ták az egyez -
ményt a ma gyar fi a ta lok NDK-be li mun ka vál la lá sá ról. A kon tin gens biz ta -
tó volt: 1967-ben 1000-2000, a kö vet ke ző évek ben pe dig éven te 4000-5000
ma gyar mun kást al kal maz tak ke let né met üze mek ben.17 A har mo ni kus
kon szen zus ra azon ban kó sza ár nyék is ve tő dött: 1968 már ci u sá ban a
Drez dá ban meg tar tott „hat szo ci a lis ta or szág párt- és ál la mi ve ze tő i nek
ér te kez le tén” Ká dár az új, re form el kö te le zett cseh szlo vák ve ze tés vé del me -
ző je ként szó lalt felt.18 Ulbricht ter mé sze te sen más vé le ményt kép vi selt, ő
már ak kor ki át koz ta Dubčeket és a prá gai ta vaszt. Au gusz tus ban vi szont
együtt vo nul tak be.

A ha gyo má nyos ma gyar–ke let né met vi szony a fel szí nen tö ret len ma -
radt. 1968 má ju sá ban Bu da pes ten meg ün ne pel ték a két or szág kö zöt ti
ba rát sá gi és együtt mű kö dé si szer ző dés alá írá sá nak el ső év for du ló ját.19

Az egyen súlyt az a bi zo nyos „har ma dik or szág” fe nye get te, és már-már
el is bil len tet te. A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban ugyan is idő köz ben
nagy for du lat állt be. 1966 de cem be ré ben a gaz da sá gi re ces  szió kö vet kez -
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té ben nagy ko a lí ció (CDU–CSU/SPD) jött lét re, s Willy Brandt kül ügy mi -
nisz ter az Ostpolitik je gyé ben egy faj ta ko rai „ke le ti bő ví tést” szor gal ma -
zott. Ak kor még azt hit ték, hogy a „li be rá lis” Bu da pest lesz a leg kön  nyeb -
ben el ér he tő. A kö ze le dé si szán dé kot Rolf Lahr kül ügyi ál lam tit kár tu dat -
ta 1967 ja nu ár já ban ma gyar tár gya ló part ne ré vel, Pé ter Já nos kül ügy mi -
nisz ter rel. Egy szó val Ke let-Ber lin nek vé gig kel lett néz nie, mi több, iz gul nia
az es küdt el len ség, a Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a test vé ri Ma gyar Nép köz -
tár sa ság kö ze le dé sét. A fo lya mat nak kü lön bö ző, rá adá sul ele in te biz ta tó
stá ci ói vol tak. Ká dár min den jel sze rint ket tős nyel ven be szélt. 1967 má -
ju sá ban kelt ér té ke lé sé ben az Ál lam biz ton sá gi Mi nisz té ri um po zi tí van
nyug táz ta Ká dár sze rep lé sét Karlovy Varyban, a tömb kom mu nis ta párt -
ja i nak ta lál ko zó ján. Elé ge det ten kons ta tál ta, hogy Ma gyar or szág és az
NDK az eu ró pai bé ke ve szély for rá sa i ról egy kép pen vé le ke dik. A bon ni pa -
ra dig ma vál tást a Stasi úgy ma gya ráz ta, hogy ez zel a „szo ci a lis ta or szá go -
kat akar ják egy más el len ki ját sza ni”.20 A vé le mény for má lók mind egyi ke
ha za be szélt. A Stasi „uta zás biz ton sá gi” mun ka cso port ja nem sok kal a
kon fe ren cia után Bu da pes ten járt a Kül föl di e ket El len őr ző Or szá gos Köz -
pon ti Ha tó ság nál (KEOKH), és ve szé lyes elő je le ket ta pasz talt. Az NDK-
szak ér tők csa ló dot tan kons ta tál ták, hogy a ma gya rok meg kön  nyí tet ték a
be- és át uta zá si fel té te le ket azok nak a kül föl di ek nek, akik „ér de ke sek”
szá muk ra.21 Már pe dig ha zánk eze ken a sze mé lye ken Nyu gat-Né met or -
szág, Nyu gat-Ber lin és ter mé sze te sen más nem szo ci a lis ta or szá gok pol -
gá ra it ér tet te. Szem be kel lett néz ni a re a li tás sal!

1969. au gusz tus 19-én meg nyílt a Maj na-par ti Frank furt és Bu da pest
kö zött a lé gi ös  sze köt te tés, az el ső Luft han sa re pü lő gép fe dél ze tén pe dig
nem tel je sen vé let le nül a bon ni kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá nak
ve ze tő je ült. A lan do lás után né hány órá val a hi va tal nok már a Bem rak -
par ton tár gyalt. A be szél ge tés tar tal mát fur csa mó don Knobbe elv társ, az
NDK nagy kö vet ség ének mun ka tár sa bi zal mas táv irat ban, elég gé gyer me -
teg stí lus ban tu dat ta fe let te se i vel: „A bon ni kül dött a be szél ge té sen ar ra
pró bált vá laszt kap ni, hogy ké szen áll-e a ma gyar fél a Lahr-látogatás22 so -
rán (…) fel me rült kap cso la tok fo lya tá sá ra. Há zi [Ár pád] elv társ er re azt
kér dez te tő le, hogy van-e Nyu gat-Né met or szág nak jó ba rát ja a vi lá gon.
Ami kor a ven dég igen nel vá la szolt a kér dés re, Há zi to vább ér dek lő dött,

86 egy korszak arcai

20 Bundesbeauftragte für Staasi Unterlagen (BStU) MfS Sekr. D. Min.) Nr. 1435. Teil 1.
21 BStU MfS-HA VI Nr. 10977.
22 Rolf Otto Lahr kül ügyi ál lam tit kár.



hogy Nyu gat-Né met or szág ké szen len ne-e egy har ma dik ál lam mal szö vet -
kez ni e ba rát el len. Ami kor a bon ni meg bí zott nem mel vá la szol ta meg a
kér dést, [Ár pád] nyíl tan ki je len tet te, hogy a Ma gyar Nép köz tár sa ság
ugyan ezen elv sze rint cse lek szik, és köz tu dott, hogy az NDK Ma gyar or -
szág szo ros ba rát ja és szö vet sé ge se. A bon ni kép vi se lő ez után cso dál ko zá -
sá nak adott han got e nyílt ság kap csán.” A Spree-parti cím zet tek min den
va ló szí nű ség sze rint ér té kel ték a meg fi gye lő szem fü les so ra it. Ab ban az
év ben ugyan is az NDK Irak kal, Kam bo dzsá val és Szu dán nal ír ta alá a dip -
lo má ci ai szer ző dést. Walter Ulbricht nyil ván az zal vi gasz tal ta ma gát, hogy
ez ál tal is fo koz za a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság el szi ge telt sé gét. Ezt a
célt meg va ló sí tan dó, Ulbricht jú ni us 3-án le vél ben for dult Ká dár hoz és
meg kér te, szól jon egy-két jó szót ér de ké ben Bag dad ban, Phnom Penben és
Kartúmban, va la mint di csér je meg eze ket az or szá go kat, ami ért „meg véd -
ték ma gu kat a neokolonista Hallstein-elvvel szem ben”. Le ve lé nek kö vet ke -
ző be kez dé sé ben Ulbricht rá tért az arab or szá gok ra, s Ká dár is mét szem -
be sült arab ba rát kol lé gá ja má sik ves  sző pa ri pá já val: „Az arab ál la mok kal
szem ben is ki kel le ne hang sú lyoz nunk, hogy a Szö vet sé gi Köz tár sa ság Iz -
ra el lel ki ala kí tott im pe ri a lis ta szö vet sé gé vel az arab or szá gok el len sé ge -
ként lep lez te le ma gát. Iz ra el ama igé nye, hogy egye dül ő kép vi sel je az
egész vi lá gon élő zsi dó sá got, gya kor la ti lag ös  sze ha son lít ha tó az zal a nyu -
gat né met igén  nyel, hogy min den né met em ber ne vé ben ők szó lal ja nak
meg.”23 Az NDK Ál lam ta ná csá nak el nö ke a to váb bi ak ban az zal fe nye ge tő -
zött: ha az NSZK nem tér jobb be lá tás ra, a kö zel jö vő ben Bur mát, Szí ri át és
Je ment is ma ga mel lé ál lít ja.

Ezt a nyá ri fel jegy zés- és le vél vál tást át szőt te né mi kép mu ta tás, rá adá -
sul mind két or szág ré szé ről: 1969 áp ri li sá ban az NSZK az NDK tu do má -
sá ra hoz ta, hogy ké szen áll el is mer ni az Odera–Neisse-határvonalat, te -
hát meg te szi az el ső lé pést a Hallstein-doktrína fel ol dá sá hoz. To váb bá az
NSZK csat la ko zott az atom so rom pó-egyez mény hez, s így a Brandt ve zet te
új kor mány (SPD/FDP) szep tem ber vé gén az eny hü lés je gyé ben lá tott
mun ká hoz. A ked ve ző je lek Bu da pes ten me leg fo gad ta tás ra ta lál tak. Pé ter
Já nos kül ügy mi nisz ter 1970 ja nu ár já ban a nyu gat né met ál la mi te le ví zió
(ARD) mű so rá ban ékes né met ség gel hoz ta a né zők tu do má sá ra, hogy Ma -
gyar or szág, mi köz ben lel ke sen üd vöz li a „fel szí nes ál nyu ga lom” befejeztét,
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a je len hely zet ben kész ja ví ta ni a vi szo nyát Bonn-nal, el ső sor ban gaz da -
sá gi te kin tet ben.24 Ká dár nak már nem kel lett so ká ig tar ta nia a há tát
Walter Ulbricht előtt – igaz, ek kor a meg ol dás még csak a csil la gok ban
volt meg ír va. Egy elő re az ide o ló gi ai fenn tar tá sok erő seb bek vol tak. Mielke
bi ro dal má ban a ha gyo mány hoz hí ven úgy vé le ked tek, hogy az NSZK-pol -
gá rok a „po li ti kai di ver zió esz kö ze it” al kal maz zák a ke let né me tek kel
szem ben, ért ve ezen a nyá ri sze zon alat ti ta lál ko zá so kat Ma gyar or szág te -
rü le tén. Az NDK-pol gá rok ide gen for gal ma a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban
1970-ben25 cí mű ér té ke lés ugyan csak vész jós ló ra si ke re dett. Még sze ren -
cse, hogy az ese mé nyek fel vet ték sa ját di na mi ká ju kat, s a né me tek kis vár -
tat va egye ne sen el ké pesz tet ték a vi lág köz vé le ményt. 1970 már ci u sá ban
és má ju sá ban Er furt ban, majd Kasselben ta lál ko zó ra ke rült sor a két né -
met ál lam kor mány fő je, Willy Brandt és Willi Stoph kö zött, majd te tő alá
hozták a Nyu gat-Ber lin re vo nat ko zó négy ha tal mi meg ál la po dást. A Szov -
jet unió meg kezd te kon zu lá tu sá nak épí té sét Nyu gat-Ber lin ben. Meg kö töt -
ték a két Né met or szág alap szer ző dé sét, va la mint a ke let- és a nyu gat né -
me tek „ál lan dó kép vi se lőt” de le gál tak egy más fő vá ro sá ba.

1971 feb ru ár já ban az NDK alig fel tű nő en – igaz, nem tel je sen ön zet le -
nül – ked ves ke dett a ma gya rok nak. Moszk vá ban már sej tet ték, hogy ez
lesz Ulbricht egyik utol só ne mes gesz tu sa: „A Né met De mok ra ti kus Köz -
tár sa ság ból ér ke ző or vos tan hall ga tók kép zé sé re a Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság tu laj do na ként in gye ne sen át ru há zott a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Mi nisz té ri u má ra 40 da rab Zeisz-mikroszkópot [sic!].” A be ho za ta li
vám il le té ket ha zánk nak kel lett fi zet nie.26 1971 má ju sá ban Ulbrichtot
meg buk tat ták, és a sta fé ta bo tot ri vá li sa, Honecker vet te át. Az új éra el ső
ese mé nyei kö zé tar to zott a pé csi, a szek szár di, a szom bat he lyi és a ta ta bá -
nyai könyv tá rak meg aján dé ko zá sa: az NDK-kö vet ség egyik mun ka tár sa
vá ro son ként 500 da rab köny vet ado má nyo zott a he lyi ol va só tá bor nak.

Ma ga Honecker is kö ze le dett. 1971 no vem be ré ben me leg han gú le vél -
ben kö szön te meg Ká dár nak, hogy Ma gyar or szág az NDK-nak a kö vet ke ző
esz ten dő ben 100 000 ton na ke nyér ga bo nát szál lít, és ar ra kér te, mér le gel -
je to váb bi 50 000 ton na biz to sí tá sát.27
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Köz ben né mi iz ga lom tá madt. 1972. már ci us 29-én, a Bu da pes ten sor ra
ke rü lő nyu gat né met–ma gyar ba rát sá gos lab da rú gó-rang adó elő ké szü le -
te ként a Stasi több ol da las ope ra tív ter vet ké szí tett,28 mert tar tott az NDK-
s szur ko lók tö me ges je len lé té től. A fé le lem, mint oly gyak ran, most is vak -
lár má nak bi zo nyult. A nyu gat né me tek 2:0-ra győz tek, és ta lán ez a két gól
len dí tet te ki a ma gyar–NSZK dip lo má ci ai tár gya lá so kat a holt pont ról.

Az 1972. no vem be ri par la men ti vá lasz tá so kat az NSZK-ban a meg erő sö -
dött szociálliberális ko a lí ció nyer te meg. Ha az NDK ve ze tői szí vük re tet ték
ke zü ket, vagy az ér te lem re ha gyat koz tak, nem emel het tek ki fo gást a to -
vább lé pés el len. A kö vet ke ző év ele jén a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um az
MSZMP KB Po li ti kai Bi zott sá gá nak elő ter jesz tést adott át a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság és a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság két ol da lú kap cso la ta i -
ról.29 1973 de cem be ré től az NDK bu da pes ti nagy kö ve te kény te len-kel let -
len tu do má sul vet te, hogy ezen túl a dip lo má ci ai ren dez vé nye ken egy raj -
nai ak cen tus sal be szé lő kol lé ga is je len lesz.

A le gen da sze rint Günter Kohrt elv társ a ma gya ro kat a biz ton ság ked vé -
ért nyo ma té ko san meg kér te, hogy a fo ga dá so kon Hermann Kersting urat
még vé let le nül se ül tes sék mel lé.

Kez de tét vet te egy új kor szak.

*

„Tisz telt Honecker elv társ! 
Sze mé lyes ké rés sel for du lok Ön höz. Il le té kes szer ve ink meg kezd ték a

ma gyar párt- és kor mány kül dött ség kö zel jö vő ben ese dé kes NDK-be li lá to -
ga tá sá val kap cso la tos konk rét kér dé sek meg be szé lé sét. En nek so rán az
Önök kép vi se lő je meg em lí tet te, fel me rült egy olyan szán dék, hogy en gem
az NDK ma gas ki tün te té sé ben ré sze sí te nek.

Ez zel ös  sze füg gés ben meg em lí tem: több mint húsz éve ha tály ban van
egy bel ső ha tá ro zat, amely sze rint ná lunk ak tív P.B. tag, il let ve K.B. tit kár
ki tün te tést nem kap, ki vé ve, ha szü le té sé nek va la mely (60., 70. vagy an nál
ma ga sabb) ke rek év for du ló ja van. Ez ná lunk szé les kör ben is mert elv és
gya kor lat, s per sze nem füg get len tel je sen et től a kül föl di ki tün te té sek kel
kap cso la tos ál lás pon tunk sem.
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Em be ri leg nagy ra ér té ke lem, és há lás va gyok Önök nek kü lön azért a
szán dé kért, hogy ma gas ki tün te tés ben kí ván tak ré sze sí te ni (…). Vi szo -
nyunk ré gi, sze mé lyes ba rát sá gunk alap ján bí zom ab ban, hogy Ön, ked -
ves Honecker elv társ meg ér ti sze mé lyes ké ré sem s an nak in dí té ka it” – ír -
ta Ká dár Já nos 1977. feb ru ár 22-én.30

Ká dár és de le gá ci ó ja pon to san egy hó nap pal ké sőbb re ter vez te a ke let-
ber li ni utat. Ad dig min den kép pen ren dez ni kel lett az ügyet, il le tő leg
Honeckernek el kel lett áll nia ter vé től, ame lyet a KB PB 1977. feb ru ár 15-i
ülé se óta dé del ge tett ma gá ban. Az nap, egy sor más nagy po li ti kai kér dés
mel lett, ren del kez tek afe lől, me lyik na pon fog ják Ká dár Já nost a szü le tés -
na pi ki tün te té sé ben ré sze sí te ni. Mel les leg a Marx Kár oly Ér dem rend té -
má ja előtt vi tat ták meg a saarbrückeni szár ma zá sú Erich Honecker in ter -
jú ját, ame lyet a Saarbrücker Ze i tung nak adott, s amely köz vet le nül meg je -
le nés előtt állt.31 Az NDK-párt ve ze tő nek több ké nyes kér dést is ne ki sze gez -
tek. Az egyik így hang zott: mit szól hoz zá, hogy Leonyid Brezsnyev és Ká -
dár Já nos el fo gad ta a szö vet sé gi kan cel lár meg hí vá sát, és ha ma ro san
Bonn ba utaz nak? Honecker eb ben nem lá tott sem mi ros  szat, sőt még elé -
ge dett is volt. Örö me és re mé nye mind azo nál tal ve szít sú lyá ból, hi szen a
töb bi kér dés re adott fe le le te i ből a „nyu gat né met pro vo ká ció” még vé let le -
nül sem ma radt ki. Né met szó já rás sal él ve a vá laszt „csín ján kel lett él vez -
ni”. Ez zel Helmut Schmidt kan cel lár is így le he tett, aki a Spi e gel hír ma ga -
zin sze rint nem bí zott meg Honeckerben; úgy gon dol ta, csak ígé ri a di a ló -
gus foly ta tá sát, hogy cse ré be ré gi-új kö ve te lé sek kel ruk kol has son elő.

De ne vág junk az ese mé nyek elé be, ma rad junk a ke let-ber li ni uta zás -
nál.

1966-hoz ha son ló an most is na gyon vár ták az MSZMP fő tit ká rát, és ala -
po san fel ké szül tek a fo ga dá sá ra. A sok szo ro sí tott prog ram fü ze tet már ci -
us kö ze pén a kül ügy mi nisz té ri um pro to koll osz tá lya nagy bo rí ték ban át -
küld te a KB pro to koll osz tá lyá ra az zal a ké rés sel, nyis sák ki, a pél dá nyo -
kat he lyez zék be le egyen ként a mel lé kelt bo rí té kok ba, és eze ket a na pi lap -
ok kal együtt 19-én szom ba ton küld jék to vább a PB elv tár sa i nak.32 A két
nyel ven ké szült kis fü zet 43 ol da las volt. A ta gok nak és a pót tag ok nak sa -
ját idő be osz tá suk vé gett tud ni uk kel lett, mi vár rá juk a kö vet ke ző na pok -
ban. Ez az „ala pos fel ké szü lés” azon ban már nem volt a ré gi. 1977-ben, ép -
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pen már ci us idu sán, a ke let-ber li ni Po li ti kai Bi zott ság szá mos „egy sze rű -
sí té si” ha tá ro za tot ho zott.33 Az egyik a kül föld ről ér ke ző ál la mi ven dé gek
üd vöz lé sé re és bú csúz ta tás ra vo nat ko zott: re du kál ni kel lett a pro to kol lá -
ris in téz ke dé se ket, ami gya kor la ti lag azt is je len tet te, hogy a re pü lő tér re
ki uta zó sze mé lyek lis tá ját a Tit kár ság nak kel lett ösz  sze ál lí ta nia. A ra ci o -
na li zá lás je gyé ben már csak a leg fon to sabb elv tár sak je len het tek meg eze -
ken az ese mé nye ken. Új volt to váb bá, hogy ér ke zés kor és in du lás kor a ven -
dég nek a dísz lö vés után nem kel lett üd vö zöl nie a dísz szá za dot, csak épp
el kel lett előt te lej te nie. Leg alább egy reg ge li-, ebéd- vagy va cso ra meg hí vást
a ven dég lá tó nak kel lett kez de mé nyez nie és le bo nyo lí ta nia, ám az itt el -
hang zó po hár kö szön tő ket már egyez tet ni il lett a meg hí vott fél lel. Ezen a
ren dez vé nyen kö te le ző volt el ját szat ni a vi zi tá ló or szág him nu szát. A ven -
dég nek nem kel lett fel tét le nül vi szo noz nia az ét ke zés re szó ló meg hí vást,
ám, ha er re még is sor ra ke rült, nem szük sé gel te tett fel tét le nül tósz tot
mon da ni. A ko szo rú zást 1977-től már csak ak kor il lett ka to nai ce re mó ni -
á nak kí sér nie, ha ál lam fők és nem azok he lyet te sei jár tak az NDK-ban.
A fa siz mus ál do za ta i nak em lék mű vé nél kö te le ző volt a vi rág le té tel, to váb -
bi em lék he lye ken fa kul ta tív. Eze ket a kön  nyí té se ket az utol só pil la nat ban
még meg pró bál ták a Ká dár-lá to ga tás ba be le csem pész ni. Volt, ami si ke rült
be lő le, volt, ami nem.

Ér de kes mó don az új uta sí tá sok a „tár sa dal mi erők nek” ne ve zett em -
ber lán cok meg szer ve zé sé re nem vo nat koz tak. El len ke ző leg: er re igen
nagy súlyt he lyez tek, elő re fi xál ták a hely szí ne ket, szin te mé ter ről mé ter -
re. Ezt a mun ká la tot a nem zet vé del mi mi nisz ter re bíz ták. A lá to ga tás
komp lett elő ké szí té sét több ta gú stáb vé gez te, Hermann Axen PB-tag ve ze -
té sé vel. A több év ti ze des gya kor lat nak kö szön he tő en a szer ve zést az elv -
tár sak csak úgy ki ráz ták a kis uj juk ból.

Az NDK bu da pes ti nagy kö vet sé ge meg ír ta a bizalmas országismertetőt,
amely ben ez út tal a „prob lé ma” és a „ne héz ség” ki fe je zés több ször is fel me -
rült. Ezek fö lött nem le he tett át sik la ni. A magyar nép gaz da ság fej lő dé si
üte me el ma radt a várt hoz ké pest, az élet szín vo nal a ter ve zett nél sze ré -
nyebb mér ték ben emel ke dett, és az ár eme lé sek is po li ti ka i lag ne ga tív ha -
tás sal jár tak. A pol gá ro kat mind ez el bi zony ta la ní tot ta, ami a la kos ság bi -
zo nyos kö re i ben re zig ná ci ó hoz ve ze tett. A je len tés szer ző je a kö vet ke ző ol -
da la kon az ipar és a me ző gaz da ság sze ré nyebb vív má nya it rész le tez te, ám
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ez után szó ba ke rült az ér tel mi ség is. A nagy kö vet sé gi al kal ma zott ek kép -
pen ér tel mez te a hely ze tet: „A dol go zó ér tel mi ség egy re na gyobb sze re pet
ját szik a szo ci a liz mus épí té sé ben. (…) Az MSZMP a mű vé szi ér tel mi ség gel
szem ben óva tos po li ti kát fo lyat, amely ar ra irá nyul, hogy meg nyer je az ér -
tel mi sé gi e ket a szo ci a liz mus ügyé nek. Az MSZMP en ge dé lye zi az ös  szes
mű vé szi ki fe je ző for mát és a mű vek ered mé nye it a tár sa dal mi je len tő sé -
gük és mon da ni va ló juk alap ján ér té ke li. (…) Mind azo nál tal a párt mun ká -
ban to vább ra is gyen ge ség ér zék le he tő, az osz tály szem pon tú meg kö ze lí -
tés meg nyil vá nu lá sa i nak, va la mint a pe rem prob lé mák ke ze lé se te rén. Az
ér tel mi ség kö ré ben meg ta lál ha tó ak egyes ese tek ben a szo ci a liz mus el len -
sé gei, akik a múlt ban gyak ran hal lat ták hang ju kat, és akik je len leg a
»Charta 77« szo ci a lis ta el le nes erő i vel szolidarizálnak. Jól le het ezek nek a
sze mé lyek nek az MNK ér tel mi sé gi kö ré ben nincs bá zi sa...”34 Így hang zott
a dip lo ma ti kus fi gyel mez te tés egy bel ső kör szá má ra. Gerhard Reinert
nagy kö vet a Ne u es Deutschland már ci us 22-i szá má ba cik ket írt – no per -
sze eb ben már csak szép ről, jó ról va la mint a gyü möl csö ző kap cso la tok ról
volt szó. A ká bí tás, mint trükk, most is cél ra ve ze tő nek bi zo nyult, s így a
saj tó mun kát is gör dü lé ke nyen le he tett ko or di nál ni.

A de le gá ci ót né met rész ről 13 új ság író, 9 fo tós és egy gyors- és gép író kí -
sér te. A Ne u es Deutschlandban meg je le nő el ső cik ke ket, ame lyek egye bek
mel lett Ká dár élet raj zát és az „em ber fa lak” kép zé sé re szó lí tó fel hí vást tar -
tal maz ták, március16-ig el len őr zés vé gett le kel lett ad ni a kül ügy mi nisz -
té ri um saj tó osz tá lyán. Az ér ke zés nap ján, már ci us 22-én, ked den a la pok -
ban ma gyar nyel vű sza lag cí mek je len tek meg. A re pü lő té ren a ma gyar de -
le gá ci ót mint egy 20 ma gas ran gú ke let né met sze mé lyi ség és a ma gyar
nagy kö vet ség ve ze tő mun ka tár sai fo gad ták. Te hát már nem 40-en, mint
1966-ban. A szó va ló di ér tel mé ben csak egy kül föl di kép vi sel tet te ma gát
Schönefelden: Abdelhafid Mansouri al gé ri ai nagy kö vet, a dip lo má cia tes -
tü let do yen je. A hi va ta los nagy sá gok ár nyé ká ban a ke let né met dol go zók
tí zez rei vár ták a nem me net rend sze rű Tu–134-es re pü lő gép föl det éré sét,
a re pü lő tér észa ki kü lön szek to rá ban.

Ká dár Já nost és kí sé re tét is mét a Schloss Niederschönhausenben, a
kor mány ven dég há zá ban szál lá sol ták el. (Más fél hó nap pal ko ráb ban Luis
Corvalán chi lei kom mu nis ta párt ve ze tő ven dé ges ke dett Pankowban.) Ká -
dár és Honecker az oda ve ze tő har minc ki lo mé te res utat nyi tott li mu zin -
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ban tet te meg. Az „ál la mi” Vol gát a Szov jet uni ó ból im por tál ták. A hos  szú
kon vojt mo to ros rend őrök kí sér ték. Az az na pi csúcs hő mér sék let 9 fok ra
szö kött fel.

Ká dár utol já ra 1969-ben, az NDK fenn ál lá sá nak 20. év for du ló ján ven dé -
ges ke dett itt. Az óta el telt 8 esz ten dő, és az NDK-ban is fej lő dött a tech ni ka.
A pa lo ta-ven dég ház te le fon köz pont ját ki bő ví tet ték, a nul la gomb meg nyo -
má sa után bár mely ber li ni elő fi ze tőt te le fon vég re le he tett kap ni. A kül föl -
det to vább ra is a köz pont kap csol ta. Ká dár Já nos nak nem volt ké szü lék a
szo bá já ban, vagy tit ko sí tot ták a szá mát. Láz ár elv tár sat a 114-es mel lé ken
le he tett el ér ni; nem tud juk, há nyan ke res ték. Ha nem si ke rült az ös  sze köt -
te tés meg te rem té se, „fel vi lá go sí tá sért vagy egyéb tá mo ga tá sért a Pro to koll
Osz tály re zi den ci a be li ügye le te sé hez” le he tett for dul ni.

A szo ros prog ram már az nap el kez dő dött. Erich Honecker a ko szo rú zá -
sok után az Ál lam ta nács épü le té ben, a Marx Kár oly té ren fo ga dást adott
ma gyar kol lé gá ja tisz te le té re. Ezen részt vet tek azok az elv tár sak a PB-ből,
akik ép pen a fő vá ros ban tar tóz kod tak. A va cso rát a ma gyar him nusz ve -
zet te be. A pin cé rek elő é tel ként – leg alább is így vél te tud ni a nyu ga ti pro -
pa gan da – spreewaldi hagy ma le vest szer ví roz tak. A ber li ni ven dég lők ben
– ha sze re pelt a kí ná lat ban – a szorb kony ha ál lí tó la gos büsz ke sé ge, a
Spreewalder Zwiebelsuppe volt az egyik leg íz te le nebb étel: csont le ves ben
főtt hagy ma és dú sí tás ként egy kis rán tás. Elő ke lőbb kö rök ben főtt mar -
ha húst is tet tek hoz zá, te hát az Ál lam ta nács el nö ké nek sza ká csa biz to -
san ked ves ke dett ve le a ma gya rok nak. Ká dár azon ban még a ve ge tá ri á -
nus vál to zat tal is job ban járt vol na, mint a rend jel lel, ame lyet azon a bi zo -
nyos feb ru á ri PB-ülé sen ho zott ha tá ro zat ér tel mé ben ép pen ezen na pon,
20 óra kor ka pott vol na meg. (És a hi va ta los va cso ra csak ez után, 20.30-
kor kez dő dött vol na.)

Ide je volt, hogy a ven dég lá tó Honecker fel ol vas sa a po hár kö szön tőt,
ame lyet szö veg írói elő ké szí tet tek, és alá húz ták ben ne a hang sú lyo zan dó
for du la to kat. Ez a pro ce dú ra is ru tin nak szá mí tott; az el nök egé szen
1989-ig szó sze rint mond ta fel az előt te fek vő szö ve ge ket. Honecker köz he -
lyei ez út tal is egy han gú an cseng tek: „Nagy örö münk re szol gál”, „Ká dár Já -
nos – a kom mu niz mus győ zel mé ért ví van dó küz de lem ki emel ke dő har co -
sa”, „a lá to ga tás ki ma gas ló ese mény ba rá ti kap cso la tunk ban”, „szö vet sé -
günk szo ros, és együtt mű kö dé sünk mér le ge min den te rü le ten po zi tív” stb.
Ez után tért át az ös  szeg zés re: „Azt mond hat juk, hogy a Hel sin ki Ér te kez -
let óta az eny hü lés ér de ké ben fon tos ered mé nyek szü let tek. (…) Ahogy az
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el múlt ese mé nyek mu tat ják, az el ért ered mé nye ket kon zek ven sen meg
kell vé de ni az eny hü lés el len sé ge i vel szem ben, és min den to váb bi po zí ci -
ót ne héz harc ban kell ki vív ni.”35 Az „el múlt ese mé nyek alatt” Wolf
Biermann éne kes nek az NDK-ból va ló erő sza kos ki eb ru da lá sát ért het te.
A Ne u es Deutschland más na pi szá ma kö zöl te a po hár kö szön tőt, amely nek
szö ve ge tel jes egé szé ben meg egye zik a NSZEP Kap cso la tok Ma gyar or szág -
gal fondjában fel le he tő le vél té ri do ku men tum mon da ta i val; ez per dön tő
bi zo nyí ték ar ra, hogy a szo ci a lis ta arany idők ben a tol má csok nak kön -
nyebb dol ga volt.

A ma gyar–NDK po hár kö szön tők tör té ne té ben mind azo nál tal is me rünk
egy ki sebb ki sik lást. Fock Je nő 1967. má jus 19-én, az NDK párt- és ál la mi
kül dött sé gé nek adott ebé den nem tel je sen nyom da ké szen fo gal ma zott,
úgy hogy a kö szön tő az NDK saj tó já ban erő sen „lek to rál va” lá tott nap vi lá -
got. Fock ere de ti mon da ta it azon ban, há la a gyors írók nak, ar chi vál ták:
„Te kin tet tel a mai nagy gyű lés re és ar ra a tény re, hogy a tósz tok ban már
oly sok szó esett a szer ző dés ről, úgy gon do lom, nem szük sé ges, hogy én is
er ről be szél jek. Úgy gon do lom, ele gen dő, ami kor itt azt mon dom, hogy azt,
ami ről olyan tré fá san (spassig) tár gyal tunk a Par la ment ku po la ter mé ben,
na gyon ko mo lyan ve szem. Még ak kor is, ha Ká dár elv társ ké tel ke dik ab -
ban, amit most mon dok, azt sze ret ném mon da ni, hogy a kor mány a párt
ve ze tő sze re pét na gyon ko mo lyan ve szi. A kor má nyon be lül is na gyon ko -
mo lyan ves  szük, hogy a meg ho zott ha tá ro za to kat kol lek tív fe le lős ség gel
tel je sít sük.”36 Fock ezen a ha tá ro za ton a két hó nap pal ko ráb ban alá írt ba -
rá ti és köl csö nös se gély nyúj tá si szer ző dést ér tet te. Te gyük hoz zá: a kont -
rak tust a bon ni kül ügy ben is ér dek lő dés sel, ám meg le he tő sen kri ti kus
szem mel ol vas ták. Ak ko ri ban is a preambulumba, pon to sab ban an nak
hi á nyos sá ga i ba (pél dá ul a ha tá rok sért he tet len sé gé nek alap el ve) és a
hely te len meg fo gal ma zás ba (pél dá ul Nyu gat né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság) kö töt tek be le.37

Most, tíz év vel ké sőbb, ezt a szer ző dést kel lett ak tu a li zál ni, és ezért volt
a lá to ga tás. Ber lint ma gyar zász lók kal dí szí tet ték fel, és Ma gyar or szág kö -
zel sé gét már ci us 22-én, es te 20 órá tól a rá dió „bu da pes ti rit mu sok kal”
igye ke zett je lez ni: az éter ben Ko vács Ka ti és Koncz Zsu zsa éne kelt.
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Ez után a be me le gí tés után más nap kez dő dött a prog ram. Az 1966-os lá -
to ga tás hoz ké pest új don ság nak szá mí tott, hogy a kül ügy mi nisz té ri um
szám sze rű sí tet te, me lyik hely szí nen, mi lyen vas kos em ber lánc nak kell
Kádárékat üd vö zöl nie. Esze rint a leg több em ber – írd és mondd: 30 000!
– Mitte ke rü let ben, egé szen pon to san a Karl-Marx-Alleen ta lál ha tó
Strausberger tér és Prenzlauer Alle kö zött in te ge tett Ká dár nak. A Hum -
boldt Egye tem előtt 12 000-en vár ták, Friedrichshain ke rü let ben 20 000-
en, az Ale xan der Platz kö ze lé ben a Ta ní tók Há za és a Vi rág bolt kö zött
5000-en. A ki ren delt „ön kén te sek nek” 11 jel mon da tot kel lett be ta nul ni uk.
A leg ere de tibb így hang zott: „Szí vé lyes üd vöz let ba rá ta ink nak és elv tár sa -
ink nak, Já nos Ká dár nak és György Láz ár nak!” (Az utób bi ke reszt név ki -
mon dá sa nem a né me tek erős sé ge, a „gy”-ből fo ne ti ku san „gyi”-re hall ha -
tó ki.) A ber li ni ek ér zé sét Hans-Wilhelm Klix, a li mu zin so főr je így ér zé kel -
tet te: „Mi, ber li ni ek, jó ven dég lá tók va gyunk, ha ba rá tok lá to gat nak meg
ben nün ket. Mun ká ju kat és har cu kat ezer sze res Willkommennel vi szo noz -
zunk.” Hedwig Schwarz mun kás as  szony, aki a dísz be öl tö zött
Schönhauser fa so ron len get te a ma gyar zász lót, imi gyen nyi lat ko zott: „A
szo ci a lis ta ál lam kö zös ség test vé ri kö zös sé ge az eu ró pai bé ke és eny hü lés
leg fon to sabb ga ran ci á ja.”38

Ha he lye sek vol tak az em ber lánc sze me i re vo nat ko zó ada tok, szer dán
mint egy 70 000 ki ren delt ber li ni lát ta, hogy Klix a ven dé ge ket Köpenickbe
fu va roz ta, ahol a ke rü let ipa ri büsz ke sé gét, a Wilhelm Pieck Ká bel mű ve -
ket lá to gat ták meg. Az ipar óri ás 12 üze mé ben 17 000 dol go zót fog lal koz -
tat tak. A nagy kon szernt mel les leg az NDK-ban a ká be lek és csö vek ki zá -
ró la gos gyár tó ja ként és for gal ma zó ja ként is mer ték.

A ber li ni üzem be já ra tá nál Ká dárt öt kék si sa kos FDJ-lány vi rág cso kor -
ral fo gad ta. Mö göt tük a „Karl Liebknecht” mun kás őr zász ló alj so ra ko zott
fel. Ká dár Já nos so ká ig idő zött a hu zal csa va ro zó ban, a fém nyo mó ban és
a fa li új ság előtt. Fel so ra koz tak a ki vá ló dol go zók és Gond ár Gyu la, a ma -
gyar ven dég mun kás ok sze re lő kol lek tí vá já nak párt tit ká ra. Ká dár meg di -
csér te hon fi tár sa it: „Te vé keny sé ge tek kel hoz zá já rul tok a két nép jó lét -
éhez.”39

A lá to ga tás vé gén Ká dár ka pott né hány bel ső ter jesz té sű Das Kabel új -
sá got, egy ká bel da ra bok ból meg for mált té vé tor nyot, egy 110 KV-os rep re -
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zen ta tív min ta ká belt és a gyá ri mun kás őr ség zász la ját. Ez utób bit Bu da -
pes ten to vább kel lett ad nia egy jól tel je sí tő, ki pró bált mun kás őr egy ség -
nek. A ma gas ran gú ma gyar lá to ga tó nak to váb bá ki lá tás ba he lyez ték,
hogy pos tán egy ká be lek ből ki dol go zott med vét is kap aján dék ba. Ká dár a
ber li ni ká be le sek ked ves sé gét egy, a Ta nács köz tár sa ság mun kás ha tal mát
szim bo li zá ló szob rocs ká val vi szo noz ta, majd be jegy zett né hány sort a bri -
gád nap ló ba. Vé gül át ad ta a part ner Ma gyar Ká bel Mű vek jó kí ván sá ga it.

Az el ső mű szak vé get ért. A mun ká sok be áram lot tak az ebéd lő be. Há -
rom ár ka te gó ri á ban (1 már ka; 0,70 már ka; 0,50 már ka) le he tett me nüt vá -
lasz ta ni. A fő sza kács a ka ló ria men  nyi sé get is meg ad ta, és ügyelt a vo na -
lak ra: az nap egyik fo gás sem ér te el az ezer ka ló ri át. Leg íz le te sebb fa lat -
nak a sült hal fi lé ígér ke zett.

A ma gya rok prog ram ja a Köz pon ti Bi zott ság ban foly ta tó dott, ahol nagy -
sza bá sú kon fe ren ci át tar tot tak a párt po li ti kai mun ká já ról. Ezen 900
párt funk ci o ná ri us vett részt az or szág egész te rü le té ről, kö zöt tük a Cent -
rum Áru ház egyik bri gád ve ze tő je és a Ma xim Gor kij Szín ház in ten dán sa.
A hoz zá szó lá sok után Erich Honecker ked ve sen (ám ki tün te tés nél kül),
úgy mond, elő re gra tu lált Ká dár Já nos 65. szü le tés nap já ra. A ke mény pa -
pír ra nyom ta tott, pi ros ini ci á lé val dí szí tett üd vöz lő kár tyát a je les na pon,
má jus 26-án jut tat ta el hoz zá.

Má jus 24-én dél előtt Erich Honecker el lá to ga tott tár gya ló part ne ré hez a
Schloss Niederschönhausenbe. Ami re Ká dár nak 1966-ban nem volt ide -
je, most be pó tol ták: nagy sé tát tet tek az ős park ban, a két száz éves ju har -
le ve lű pla tán fák, kö zön sé ges gyer tyá nok és ko csá nyos töl gyek lom bo za ta
alatt. A friss le ve gőn or szá ga ik si ke re i ről dis ku rál tak, majd vis  sza vo nul -
tak Wilhelm Pieck dol go zó szo bá já ba, hogy át be szél hes sék Ká dár uta zá sá -
nak leg fon to sabb ese mé nyét, amely re az nap dél után ke rült sor: az NSZEP
KB fő tit ká ra, az MSZMP KB fő tit ká ra és a Ma gyar Nép köz tár sa ság mi nisz -
ter ta ná csá nak el nö ke alá ír ta az új, 11 cik kelyt tar tal ma zó szer ző dést a
ba rát ság ról, együtt mű kö dés ről és köl csö nös se gély nyúj tás ról. Az Ál lam ta -
nács épü le té ben még a pla fon ról is ma gyar zász lók lóg tak, a lég kör ün ne -
pé lyes volt. A szig ná lás után pezs gő vel koc cin tot tak.

A po li ti ku sok a tör té nel mi ese ményt köz vet le nül ez után a húsz év vel ké -
sőbb az beszt gya nús sá vált és le bon tott Palast der Republikban (Köz tár sa -
sá gi Pa lo ta) szer ve zett nagy gyű lé sen egy be gyűlt 4000 meg hí vot tal is tu -
dat ták. Is mét el hang zott a ma gyar him nusz. A han gu lat te tő fok ára há gott,
ami kor Erich Honecker át nyúj tott Ká dár Já nos nak egy há rom mé te res
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plüss ma cit, Ber lin vá ro sá nak a jel kép ét. A Ne u es Deutschland fo tó sa el -
csíp te a pil la na tot: Ká dár Já nos bol dog mo so lyát, amel  lyel szem re vé te le zi
a ked ves meg le pe tést. Utá na kö zö sen el éne kel ték az In ter na ci o ná lét. A
ma gyar ke dé lyes sé get is mer ve, va ló szí nű leg nem té ve dünk, ha fel té te lez -
zük: a so ron kö vet ke ző va cso rán, a ma gyar kö vet sé gen, az új ba rá tot is
asz tal hoz ül tet ték. A már ci u si le egy sze rű sí tő sza bály za tot azon ban, saj -
nos, egyik fél sem tar tot ta be: Láz ár és Stoph is tar tott po hár kö szön tőt.
Leg ké sőbb a kö vet ség fe lé vagy in nen ha za fe lé a ma gyar kül dött ség az
Unter den Lindenen ta lál ha tó Zeughaus, az az a Né met Tör té ne lem Mú ze -
u ma előtt uta zott el. A hom lok za ton Ká dár és Honecker arc ké pe vi rí tott.

A saj tó megint ki tett ma gá ért, no ha a „de le gá ci ók, ta lál ko zá sok, üd vöz -
let írá sok, akk re di tá lá sok stb. hír köz lé se ” té má ban ho zott ne ve ze tes már -
ci u si PB-ha tá ro zat jó vol tá ból ki csit sza ba dabb ke zet ad tak ka pott. Im már
nem volt kö te le ző szó ról szó ra pub li kál ni az ADN-hírügynökség anya ga it.
A test vér párt ok és a kor má nyok ál la mi lá to ga tá sai al kal má val ki adott
kom mü ni két csak a ve ze tő Ne u es Deutschlandban kel lett kö zöl ni, s ezen
felül a kül föl di ven dé gek kel va ló ta lál ko zá sok ról a ko ráb bi szo ká sok tól el -
té rő en rö vi deb ben és ve lő seb ben kel lett je len te ni. Pro to kol lá ris ren dez vé -
nye ken meg je le nő PB-ta gok és pót tag ok ne vét ábé cé sor rend ben, funk ci ó -
juk meg je le ní té se nél kül le he tett csak kö zöl ni. Ne héz meg ál la pí ta ni, men -
nyi „jött át” a vál toz ta tá si ja vas la tok ból. A más na pi saj tó „tör té nel mi hor -
de re jű szer ző dés ről” be szélt, és di cső í tet te a ma gya ro kat: „A ma gyar nép
tör té nel mi út ját tö vi sek sze gé lyez ték, eze ket a mér he tet len ne héz sé ge ket
kel lett le küz de ni ah hoz, hogy el ér jük a je len le gi ál la po tot.”40 A ki rá lyi töb -
bes a szer ző dés mel lett a két or szág kö zöt ti pél da ér té kű kap cso la tok ra is
vo nat ko zott: a 60%-kal emel ke dő áru cse ré re. Úgy ter vez ték, hogy en nek
ér té ke 1980-ra el éri a 4,9 mil li árd ru belt. A nagy ese mény hí re, an nak
rend je és mód ja sze rint, el ért Moszk vá ba. A Prav da egy „tör he tet len ba rát -
ság ma ni fesz tá ló dá sá ról” je len tett.

Az NDK-ban élő szorb ki sebb ség lap ja, a Nowa Doba mel les leg még a lá -
to ga tás elő est éjén meg ír ta, hogy az Ikarusowych zawodow w
Szekesfehervaru (Madzarska ludowa republika) 80%-ban a KGST-or szá -
gok ba szál lít au tó bu szo kat (do krajow RGW – te hát a kis szláv nyelv kö -
nyör te le nül át vet te a né met rö vi dí tést).41 A tár gya lás Erich Honecker és
Ká dár Já nos kö zött ba rá ti han gu lat ban zaj lott. Egyéb ként az Ika rus ról a
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kö ze li Drez dá ban meg je le nő Sächsische Ze i tung írt kö zért he tő en: esze rint
az NDK-ban fu ri ká zó au tó busz ok 92%-a Ika rus, és a ma gyar part ner ép -
pen az elő ző év ben ad ta át a hú szez re dik da ra bot.42 Ká dár lá to ga tá sá nak
te hát nagy saj tó ja volt, no ha ezek ben a na pok ban egy mást kö vet ték a ne -
ve ze tes ese mé nyek: eb ben az év ben ün ne pel te a ke le ti tömb a Nagy Ok tó -
ber 60. év for du ló ját, kez de tét vet te a Bee tho ven -em lék év, már ci us ban Lip -
csé ben meg nyi tot ták a nem zet kö zi könyv vá sárt, egy szer re több nyu gat né -
met vá ros ban a bé ké ért tün tet tek, s vé gül, de nem utol só sor ban, 75 év vel
az előtt, Stutt gart ban meg je lent Le nin Mit te gyünk cí mű mű ve.

Ká dár Já nos és elv tár sai már ci us 25-én ko ra reg gel el hagy ták szál lás -
he lyü ket, tud va, hogy ki lenc nap múl va Fidel Castro és kí sé re te köl tö zik
be a szo bák ba.

Ká dár ékért a pa lo tá ba csak hár man men tek: az Ál lam ta nács el nö ke, az
ál lam fő és egy kül po li ti kai ta nács adó. A rep té ren fel so ra ko zó bú csúz ta tók
meg kér ték ba rá ta i kat, hogy tol má csol ják üd vöz le tü ket az egész ma gyar
dol go zó nép nek A ma gyar kor mány gép 10 óra kor szállt fel a ber li ni lég tér -
ben. 10 óra 13-kor Wilske re pü lő gép-kí sé rő fel vet te a kap cso la tot az őr to -
ron  nyal, és be ol vas ta Ká dár Já nos üze ne tét, ame lyet Herzog elv társ jegy -
zett fel. „Ked ves Honecker elv társ! A Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság te -
rü le te fö lött át re pül ve, fo gad ja még egy szer kö szö ne te met a ba rá ti fo gad ta -
tá sért…”43 Az író gé pen meg szer kesz tett fo gal maz vány el ju tott Honecker
tit kár sá gá ra. A már több ször em lí tett egy sze rű sí té si ha tá ro zat sze ren csé -
re nem vo nat ko zott ar ra, hogy a le ve gő ben és a le ve gő ből mit sza bad dik -
tál ni és to váb bí ta ni a föld re.

Ká dár ék ép ség ben ha za ér kez tek. Mind két fél elé ge dett volt – ezt iga zol -
ta a saj tó. A ba rát sá gi szer ző dést és a hoz zá kap cso ló dó kö zös köz le ményt
szó ról szó ra kö zöl te a más na pi Ne u es Deutschland, amely még Né meth
Gyu la né me tül meg je lent útikönyvének44 a re cen zi ó ját is le hoz ta. Ma gyar -
or szág megint té ma lett. Áp ri lis el ső he té ben a ber li ni té vé to rony kö rül 17
ma gyar könyv ki adó 2200 köny vét ál lí tot ták ki. Írók, szer kesz tők, for dí tók
és ki adók szá má ra szép idő szak volt ez: Ma gyar or szá gon éven te 30-35 ke -
let né met iro dal mi mű vet je len tet tek meg.

Honecker azon ban e nagy ra tar tott 1977-es, „tör té nel mi” je len tő sé gű lá -
to ga tás után kény te len-kel let len szem be né zett kol le gá ja tá gabb ér te lem -
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ben vett nép sze rű sé gé vel. Igaz, csak köz vet ve, mert ő ma ga – a ke let-ber li -
ni ek egy szűk kö ré vel egye tem ben – nem néz te a nyu gat né met te le ví zió
adá sa it. Már pe dig Ká dár ép pen ezek ben az adá sok ban egy re több ször sze -
re pelt: 1977 jú li u sá ban Helmut Schmidt kan cel lár ral, Hans-Dietrich
Genscher kül ügy mi nisz ter rel és más ve ze tő sze mé lyi sé gek kel a kap cso la -
tok el mé lyí té sé ről tár gyalt. Ezen a ta lál ko zón – amely nek lét re jöt te el len
Honeckernek ál lí tó lag nem volt ki fo gá sa – alá ír ták Ma gyar or szág és az
NSZK kö zött a kul tu rá lis egyez ményt. A tár gya lá sok alatt kü lön ben
Honecker is szó ba ke rült. Schmidt kvá zi meg üzen te ne ki: ha le he tő vé ten -
né pol gá rai szá má ra a sza bad uta zást, az em be rek nem él né nek vis  sza a
le he tő ség gel.45 És meg jö ven döl te: mind ez meg nyug ta tó an hat na az ál ta lá -
nos szi tu á ci ó ra. Már so ha sem fog juk meg tud ni, mi lett vol na, ha Ká dár át -
ad ja Schmidt üze ne tét, és Honecker meg fo gad ja a jó ta ná csot.

Ká dárt a Bundeswehr dísz szá za da bú csúz tat ta a bon ni re pü lő té ren.
Két év vel ké sőbb az MSZMP KB fő tit ká ra is mét nyu gat né met kép er nyők re
ke rült: Helmut Schmidt járt ha zánk ban, és az ARD öt és fél per ces adá sá -
ban iga zi ku lis  szá kat is mu tat tak: a ko ro nát, a nagy csar no kot, az áru val
te li élel mi szer üz le te ket. Ká dár Já nost 1977 és 1989 kö zött ös  sze sen 19-
szer vet ték fel nyu gat né met ope ra tő rök – igaz, a ke let né met mé dia sze rep -
lé sei több szö rö sen le kö röz ték ezt a szá mot.

Telt-múlt az idő, és az a bi zo nyos ki tün te tés ügy is meg ol dó dott. Ká dár
Já nos be töl töt te 70. élet év ét, és Erich Honecker 1982. jú ni us 2-án, a Marx
Kár oly-év elő est éjén, Bu da pes ten Marx Kár oly-ér dem rend del tün tet te ki
ma gyar kol lé gá ját. Ká dár 1983. no vem ber 30-án vi szo noz ta ezt: a Schloss
Nieder schön hausen ben Honecker 70. szü le tés nap ja al kal má ból öl tö nyé -
nek jobb ol da li haj tó ká já ra tűz te a Ma gyar Nép köz tár sa ság gyé mán tok kal
éke sí tett zász ló rend jét.

A két osz tály har cos ez után még há rom szor lát ta egy mást: 1985-ben a
MSZMP XIII. kong res  szu sán, 1986-ban a Var sói Szer ző dés Tag ál la ma i nak
ta nács ko zá sán és az NSZEP párt ér te kez le tén. Szó volt egy ne gye dik
együtt lét ről is: 1989-ben Honecker meg hív ta a már le mon dott Ká dárt,
hogy pi hen je ki ma gát ná la az NDK-ban.

Er re az uta zás ra azon ban már nem ke rült sor.

*
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A cikkben is mer te tett do ku men tu mok ter mé sze te sen nem raj zol ják ki az
NDK–ma gyar párt- és ál la mi kap cso la tok fej lő dé sé nek vagy akár Ulbricht
és Honecker, il let ve Ká dár vi szo nyá nak tel jes ké pét. Sok kal in kább olyan
pro to kol lá ris kí sér le tek ről van szó, ame lyek ar ra irá nyul tak, hogy a nyil -
vá nos ság mi nél ke ve seb bet tud jon meg a két or szág ve ze tői köz ti sze mé -
lyes kap cso lat tar tal má ról. An nál ér de ke sebb, hogy még e rend kí vül óva -
tos meg fo gal ma zá sok ból is ki vi lág lik a két párt ve ze tés for mai, stí lus be li
kü lön bö ző sé ge, amely a tör té nel mi előz mé nyek ből fa kad. Az is egy ér tel -
mű, hogy a két leírt vi zit kö zött el telt ti zen egy év nagy vál to zá so kat ho zott:
a het ve nes évek de re kán kez de tét vet te mind két rend szer ele in te lap pan -
gó vál sá ga, amely 1989-ben bu ká suk hoz ve ze tett.

100 egy korszak arcai


