
A Ma gyar or szág gal kap cso la tos finn re to ri ká ban meg szo kott volt az az áb -
rá zo lás, mely sze rint Finn or szág Ma gyar or szág nyu gat ra né ző ab la ka volt
a hi deg há bo rú ide jén. A fin nek jel lem ző en min dig is kí ván csi ak vol tak ar -
ra, hogy mit gon dol nak ró luk má sok – hogy fest az or szág nem zet kö zi tü -
kör ből néz ve. Ugyan ak kor ők is ér té kel ték a szá muk ra fon tos or szá go kat,
ame lye ket az tán sa ját pers pek tí vá ju kon ke resz tül szem lél tek. Ma gyar or -
szág sok kal ér de ke sebb és kö ze libb volt szá muk ra, mint sok más szov jet
sza tel lit ál lam, hi szen Ma gyar or szá got a 19. szá zad tól kezd ve fel hasz nál -
tak a finn iden ti tás épí té sé hez. A két nép kö zöt ti kap cso la tok és kul tu rá -
lis együtt mű kö dés finn mér ték kel mér ve hos  szú múlt ra te kin tett vis  sza.
A ha gyo má nyo kon túl azon ban Ma gyar or szág Finn or szág ke le ti po li ti ká -
já ban (a Szov jet unió szu per ha tal mi hely ze té hez és stra té gi ai ér de ke i hez
va ló iga zo dás ban) is köz pon ti sze re pet ka pott a hi deg há bo rú ide jén, még -
hoz zá köz vet le nül a Szov jet unió után.

A finn po li ti ka meg ha tá ro zó alak jai vagy a ci vil tár sa da lom sze rep lői kö -
zül so kan ép pen a Ká dár-rend szer alatt ke rül tek kap cso lat ba Ma gyar or -
szág gal. Va jon Ká dár Já nos a finn po li ti ká ban, tár sa da lom ban és a nyil -
vá nos ság ban mint sze mé lyi ség vagy mint az or szág „ar ca”, po li ti kai ve ze -
tő je je lent meg? A Ká dár sze mé lyé ről il let ve Ma gyar or szág ról mint szo ci a -
lis ta ál lam ról al ko tott kép ze tek va ló já ban kéz a kéz ben jár tak. A finn ér té -
ke lé sek ben – mint ahogy több más or szág ban is – gyak ran szi no ni ma -
ként hasz nál ták Ká dár, il let ve az ál ta la ve ze tett or szág ne vét. Egy má sik
jel lem ző, ami a fin nek spe ci a li tá sa volt, hogy a ci vil szfé ra kap cso la tai és
a kul tu rá lis kap cso la tok egy aránt szol gál ták a po li ti kai te vé keny sé get is.
Ezek ré vén be mu tat ha tó volt a két ál lam jó vi szo nya. Ma gyar or szág szá -
má ra a finn kap cso la tok ban a gaz da ság és a nyu ga ti tech ni ka el ér he tő sé -
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ge volt a leg fon to sabb. Finn or szág szá má ra is kí vá na tos volt, a gaz da sá gi
kap cso la tok fej lesz té se a sza tel lit ál la mok kal, de Ma gyar or szág nak min -
de nek előtt a finn ke le ti po li ti ká ban volt sze re pe. Finn or szág mo ti vá ci ó i ra,
il let ve ar ra, hogy mi ként vi szo nyult Ma gyar or szág hoz, nagy mér ték ben ha -
tott a Szov jet unió és a ke le ti blokk meg le he tő sen nagy sú lya a finn po li ti -
ká ban, de a ha gyo mány is, Ma gyar or szág je len tő sé ge a finn nem ze ti tör té -
ne lem ben. A finn-ugor ro kon ság té te lét a hi deg há bo rús vi szo nyok kö zött
a ba rát ság mo dern for má ját ölt ve po li ti kai ba rát ság gá ala kí tot ták. A „ba -
rát ság” hang sú lyo zá sa a po li ti kai re to ri ká nak és a ci vil tár sa da lom Ma -
gyar or szág-dis kur zu sá nak is fon tos ré sze volt. A fin nek Ma gyar or szág
irán ti ér dek lő dé sét két ség te le nül táp lál ta az ural ko dó po li ti kai lég kör, a
ke le ti kap cso la tok hoz va ló po zi tív vi szo nyu lás a ro kon ság gon do la tá val
ös  sze kap csol va. A hi va ta los és a nem hi va ta los(nak te kin tett), a kor mány -
szint és a ci vil szint ugyan azon a vo na lon mo zgott és ös  sze fo nód ott a kap -
cso la tok szö ve vé nyé ben, és így egy más nak is hasz ná ra vol tak.

Ezek ből az ele mek ből lét re jött a két kis ál lam kö zöt ti egyet ér tés dis kur -
zu sa Finn or szág és a ká dá ri Ma gyar or szág kö zött, ugyan ak kor mind vé gig
fenn állt a tár sa da lom és a po li ti kai rend szer kü lön bö ző sé ge. A ba rát ság
po li ti ká ja el le né re (az 1960-as évek ele jé től kezd ve) fin nek nek és ma gya -
rok nak más el kép ze lé sük volt ar ról, hogy ez a ba rát ság mi ként te he tő kéz -
zel fog ha tó vá. Más hogy kép zel ték el azt is, hogy ho gyan mű köd je nek a kul -
tu rá lis kap cso la tok – a finn tár sa da lom ba jól il lesz ke dett a kul tu rá lis
szer ve ze tek kö zöt ti sza bad, nem hi va ta los együtt mű kö dé si for ma, míg Ma -
gyar or szá gon az ál lam ke zé ben volt az irá nyí tás. Pa ra dox mó don a fin nek
szá má ra el vi leg már is me rő sek vol tak a ma gyar mód sze rek az 1930-as
évek ből. Az ak kor lét re jött finn-ma gyar kul tu rá lis együtt mű kö dés is ar ra
épült, hogy a ma gyar ál lam meg akar ta is mer tet ni az or szá gát a kül föld -
del.

Kö zös vo nás volt azon ban az, hogy a po li ti kát mind két or szág ban hos -
szú ide ig ha tal mon lé vő ve ze tők sze mé lye sí tet ték meg: Ká dár kor tár sa
Finn or szág ban Urho Kekkonen el nök (1956-1981) volt, aki so ká ig erős
kéz zel irá nyí tott. Kekkonen Finnországa és Ká dár Ma gyar or szá ga kö zött
az 1960-as évek ele jén, egy olyan idő szak ban szü le tett meg az együtt mű -
kö dés, ami kor Ká dár meg szi lár dí tot ta a ha tal mát Ma gyar or szá gon, és
Nyu ga ton is kezd ték el is mer ni. Finn or szág ban ak kor már Kekkonen mö -
gött volt el nök sé gé nek el ső idő sza ka, ha tal mát pe dig alá tá masz tot ta a ke -
le ti kap cso la tok se gít sé gé vel.
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A finn tu do má nyos mun kák és a nyil vá nos ság Ká dár sze mé lyét el ső sor -
ban po li ti ku sok nap ló be jegy zé se in és vis  sza em lé ke zé se in ke resz tül ra -
gad hat ja meg. A dip lo ma ták rö vid jel lem zé se ket ír tak Ká dár ról, de je len té -
se ik súly pont ja a po li ti kán volt, nem a sze mé lyen. Emel lett 1986-ban je -
lent meg Ju ha Vakkuri író mű ve az „Egy fér fi Ma gyar or szá ga” (Yhden mie-
hen Unkari), amely ben sze mé lyes ta pasz ta la tai alap ján raj zolt át fo gó ké -
pet a ma gyar tör té ne lem ről il let ve Ká dár Já nos ról.

A ká dá ri Ma gyar or szág ré sze Finn or szág hi deg há bo rú alat ti tör té nel -
mé nek is. Mi vel Ma gyar or szág nak a töb bi sza tel lit ál lam hoz ké pest szi lárd
he lye volt a finn ci vil tár sa da lom ban, lét re jött Finn or szá gon be lül a Ma -
gyar or szá got is me rők sa ját há ló za ta. A ká dá ri po li ti ka a finn ku ta tá sok -
ban ké sőbb is sok szor ös  sze ha son lí tá si ala pul szol gált a Kekkonen-kor-
szak po li ti kai kul tú rá já hoz. Ké szül tek olyan ku ta tá sok is, ame lyek ben
Ma gyar or szá got Finn or szág hoz ha son ló „köz tes-eu ró pai” or szág ként
szem lél ték, fő ként az 1990-es évek ben, ami kor a Szov jet unió fel bom lá sa
ar ra ösz tö kél te a ku ta tó kat, hogy Eu ró pa új ré gi ós fel osz tá sán gon dol koz -
za nak.

A ba rát ság po li ti ká ja – a finn sem le ges ség és a ká dár iz mus
„A szo ci a lis ta országokbeli kol lé gák a finn dip lo ma ták ál lan dó mun ka tár -
sai és tár sa sá gi part ne rei kö zé tar toz tak. A fon tos sá gi sor rend sze rint el ső
he lyen áll tak az oro szok, utá nuk nem jött sen ki, és még utá nuk sem, majd
azu tán a ma gya rok, a sor vé gén pe dig a ke let né me tek, len gye lek, cse hek,
bol gá rok és a ro má nok.”1

Bár Finn or szág sem le ges or szág volt, a tár sa dal mi be ren dez ke dés szem -
pont já ból pe dig nyu ga ti de mok rá cia és pi ac gaz da ság, kül po li ti ká já ban
még is köz pon ti sze rep ju tott a Szov jet uni ó hoz fű ző dő jó kap cso lat nak. Ez
a Szov jet uni ó val szem be ni má so dik vi lág há bo rús ve re ség után je lent ke -
zett irány vál tás nak a kö vet kez mé nye volt a finn kül po li ti ká ban. A jó kap -
cso lat a szov jet szatelit ál la mok kal a hi deg há bo rú alat ti en nek a ke let-po -
li ti kai konst ruk ci ó nak a ré szé vé vált. A Szov jet unió ugyan ak kor szi go rú an
fi gyel te, mi lyen a vi szo nya Finn or szág nak és a fin nek nek a ke let-eu ró pai
or szá gok kal. Más szó val őr kö dött afe lett, hogy szatelit ál la ma i nak hű sé ge
ne hogy gyen gül jön a sem le ges Finn or szág gal va ló kap cso la ta ik so rán.
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A finn-ma gyar kap cso la tok mind ál la mi mind ci vil szin ten ös  sze fo nód -
tak a ká dár iz mus cél ja i val, Finn or szág ban pe dig a ke le ti po li ti ka pri o ri tá -
sá val. Ma gyar or szá gon a Finn or szág gal ki ala kí tott kap cso lat ré sze volt a
kádárizmus2 meg va ló sí tá sá nak, ami egy aránt lát szott a ká dár iz mus
1960-as évek be li kon junk tú rá já ban és az 1970-es évek nyu gat fe lé for du -
lá sá ban, ami kor is gyen gül tek a pe rem fel té te lek. A fin nek Ma gyar or szág -
ról ki ala kí tott fel fo gá sa a ro kon ság ha gyo má nyán és a ke le ti po li ti ka hi -
deg há bo rú alat ti el sőd le ges sé gén ala pult. Ki in du ló pont ként min de nek -
előtt az 1956-os for ra da lom hoz va ló el lent mon dá sos vi szony szol gált.
A bal ol dal, a jobb ol dal, a hi va ta los finn vo nal és a ci vi lek vé le mé nye meg -
le he tő sen kü lön bö zött Ma gyar or szágról 1956-ban és azu tán is. Ká dár az
év leg na gyobb ér zel mi vi ha rát ki vál tó for ra da lom he vé ben tört be a finn
köz tu dat ba, ami kor a ci vi lek kö ré ben mély szim pá tia mu tat ko zott a for ra -
da lom részt ve vői és ál do za tai iránt. A ci vi lek lát vá nyo san ki fe je zés re jut -
tat ták a ma gya rok tá mo ga tá sát, az ál lam ha ta lom vi szont egyen sú lyoz ni
kény sze rült a Szov jet unió fe lé. Már az 1950-es évek vé gén meg je len tek új
ár nya la tok is, ami kor a ci vil tár sa da lom bi zo nyos kö re i ben ba rá ti kap cso -
la tok kezd tek ki ala kul ni Ma gyar or szág gal. A kor mány ugyan ak kor mér sé -
kel ten hű vös po li ti kát foly ta tott a sza tel lit ál la mok kal. Az 1960-as évek
kez de tén a hi va ta los finn po li ti kát a hű vös kor rekt ség és a for ma li tás jel -
le mez te Ma gyar or szág gal kap cso lat ban is, de a Finn–Magyar Tár sa ság
mű kö dé sé nek be in du lá sá val a kul tu rá lis kap cso la tok kezd tek ol dód ni.3

A finn ve ze tés vi szo nyát Ká dár hoz min de nek előtt a nem zet kö zi po li ti kai
lég kör szab ta meg. Az 1960-as évek ele jén, a hi deg há bo rús krí zi sek után
is mét kezd ték el is mer ni Ma gyar or szá got a nyu ga ti or szá gok ban is, így a
hű vös po li ti ká ra sem volt töb bé szük ség. Az 1960-as évek ele jé től kezd ve
új tí pu sú kap cso la tok épül tek Ma gyar or szág és Finn or szág kö zött. A Ká -
dár ról ki ala kult fel fo gás pe dig las san po zi tí van vál to zott.

Mond hat juk, hogy az ál la mi szin ten for má ló dó ba rát ság utat tört a ci vil
kap cso la tok nak, ugyan ak kor az ál la mi dip lo má cia a ma ga hasz ná ra for dí -
tot ta a nem ze tek és né pek kö zöt ti ba rát ság ról ki ala kult fel fo gást. A Ká dár-
kor ban meg va ló sult po li ti ka és a po li ti kai re to ri ka szá mos ele me a mai na -
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pig sze re pet ját szik a finn-ma gyar kap cso la tok ban. Kekkonen és Ká dár ide -
jén az ál la mi lá to ga tá sok és a két or szág kö zöt ti meg ál la po dá sok köz pon ti
sze re pet töl töt tek be a po li ti ká ban va la mint a finn–ma gyar pár be széd és
kap cso lat rend szer meg te rem té sé ben. A lá to ga tá sok ki ala kí tot ták a két or -
szág kö zöt ti jó kap cso lat ké pét, il let ve a finn köz tu dat ba épí tet tek egy új
Ma gyar or szág-ké pet. A ke le ti po li ti ka kon tex tu sá ban és a finn iden ti tás épí -
tés nek a ro kon sá got hang sú lyo zó tör té nel mi ha gyo má nya i ra te kin tet tel a
Ká dár hoz és a ká dá ri Ma gyar or szág hoz fű ző dő kap cso la to kat és vi szo nyu -
lást meg ra gad hat juk a mo dern test vé ri ség fo gal má val, amely hez hoz zá tar -
to zott a ha la dás cél ki tű zé se és a tu do má nyos-tech ni kai együtt mű kö dés is.
A kul tu rá lis ba rát ság ös  sze kap cso ló dott a po li ti kai ba rát ság gal.

A finn–ma gyar po li ti kai kap cso la tok lözponti ele me volt a „re to ri kai ba -
rát ság”, ami hez a ro kon ság és a ba rát ság gon do la tán kí vül po li ti kai és gya -
kor la ti kér dé sek is tar toz tak (a gaz da ság, a kul tú ra és a tu do mány te rén).
Az össz kép sze rint a két or szá got kö zös ér de kek ve zér lik a nem zet kö zi po li -
ti ká ban. A bé kés egy más mel lett élés kö zös jel sza vuk ká vált, és mind két kis
ál lam na gyobb be fo lyás ra tö re ke dett a nem zet kö zi po li ti ká ban.

Ma gyar or szág nak a ci vil ak ti vi tás és a kul tu rá lis ha gyo má nyok mi att
min den kép pen kü lön le ges sze rep ju tot ta finn ke le ti po li ti ká ban. A lá to ga -
tá sok és meg ál la po dá sok rend sze rét el ső sor ban Ma gyar or szág be fo lyá sol -
ta, és a kap cso la tok ki vi te le zés ét több szem pont ból is a ma gyar po li ti kai
mód sze rek ha tá roz ták meg. A lá to ga tá sok ára da tát időn ként túl zás nak
érez ték a finn kül ügy mi nisz té ri um ban – a ma gyar de le gá ci ók fo ga dá sa és
a fin nek ma gyar or szá gi lá to ga tá sa egyes kri ti kák sze rint már más or szá -
gok ro vá sá ra tör tént. Az 1960-as évek től el té rő en, ami kor is a ká dá ri Ma -
gyar or szág hoz va ló vi szo nyu lás ban még ér ző dött 1956 ha tá sa és a finn
nyil vá nos ság ban ki ta pint ha tó bi zal mat lan ság, az 1970-es évek ben a nyil -
vá nos ság ban már ke ve sebb kri ti ka mu tat ko zott a szo ros ke le ti kap cso la -
tok iránt. Az 1960-as évek ben egy ál la mi lá to ga tás Ma gyar or szág ra, a Ká -
dár ral va ló ta lál ko zás vagy an nak el ma ra dá sa még de monst rá ció volt, az
1970-es évek ben már nem. A Ma gyar or szág hoz va ló vi szo nyu lás po zi tí -
vabb lett egy részt a finn ke le ti po li ti ka pri o ri tá sá nak, más részt Ma gyar or -
szág és a ká dár iz mus meg szi lár du lá sá nak kö vet kez té ben. A Ma gyar or -
szág hoz fű ző dő kap cso la tok nem vol tak töb bé alá ren del ve az 1956-os po -
li ti ká nak, sem a hoz zá kap cso ló dó ér zel mek nek.

A gaz da sá gi kap cso la tok köz pon ti sze re pet kap tak az 1970-es évek ben
a finn ke le ti kap cso la tok ban, és a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül tek, mi vel
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ez volt a leg ne he zebb és leg mun ka igé nye sebb rész te rü let. Finn or szág fej -
lett gaz da sá gi kap cso la tok ra tö re ke dett Ma gyar or szág gal is, ám e té ren
egyik or szág nak sem si ke rült meg va ló sí ta nia a cél ja it. Ma gyar or szág szá -
má ra fon tos volt a kor rekt po li ti kai vi szony Finn or szág gal, mert ez volt a
fel té te le a nyu gat tal va ló gaz da sá gi kap cso la tok és mű sza ki-tu do má nyos
együtt mű kö dés fej lesz té sé nek. Bár a ke res ke del mi kap cso la tok nem fej -
lőd tek a kí vánt mó don, a finn-ma gyar kap cso la to kat az ös  szes rész te rü let
te kin te té ben a dip lo má ci ai és po li ti kai ér té ke lé sek ben is jó nak tar tot ták.
A finn dip lo má cia szem szö gé ből néz ve po zi tív volt, hogy a kap cso la tok
alap já ul a „ba rát ság” szol gált. Eb ből a szem pont ból a leg fon to sabb rész te -
rü let, ami re a po li ti kai re to ri ka is tá masz ko dott, a ci vi lek kö ré ben szü le -
tett és a ro kon ság gon do la tát ápo ló kap cso lat volt.

Vi lá gos, hogy nem Finn or szág volt az egyet len ab lak nyu gat ra, je len tő -
sé ge is sok kal ki sebb volt, mint a szom szé dos Auszt ri áé. Finn or szág még -
is fon tos part ner volt, mi vel kész volt szer ző dé sek meg kö té sé re, és kö zös
nyi lat ko za tok ki dol go zá sá ra, ami fon tos esz kö ze volt a ma gyar kül po li ti -
ká nak. A Szov jet uni ó hoz fű ző dő jó kap cso la ta kö vet kez té ben Ma gyar or -
szág nak is jó part ne re lett. A föld raj zi tá vol ság pe dig Auszt ri á nál biz ton sá -
go sab bá tet te. Pél dá ul ép pen a tá vol ság mi att le he tett be ve zet ni a ví zum -
men tes sé get Finn or szág és Ma gyar or szág kö zött. Ugyan ak kor a ke res ke -
del mi kap cso la tok te kin te té ben a tá vol ság hát rányt je len tett. Finn szem -
pont ból azon ban a föld raj zi tá vol ság olyan kul tu rá lis tá vol sá got is te rem -
tett, ami kon zer va tív Finn or szág-ké pet tar tott fenn Ma gyar or szá gon.4

A fin nek a ma gya rok gesz tu sa i ból ar ra kö vet kez tet tek, hogy Finn or szág
kü lön le ges bá nás mód ban ré sze sül és kü lön le ges hely zet ben van a ma -
gyar kül po li ti ká ban. Ká dár nak nem volt szo ká sa az ál la mi lá to ga tá so kon
kí vül fo gad ni a nem szo ci a lis ta or szá gok képviselő it, a finn dip lo ma ták
még is kap hat tak kü lön le ges meg hall ga tást a fő tit kár tól. Ká dár meg hív ta
pél dá ul az új finn nagy kö ve tet, Kaarlo Yrjö-Koskinent egy be szél ge tés re,
ahogy meg kezd te mun ká ját Bu da pes ten. A ta lál ko zón Ká dár a finn-ma -
gyar kap cso la tok be vett li tur gi á ját is mé tel te a mo dern ro kon ság ról és az
egyet ér tés ről, de azon kí vül utalt ar ra is, hogy Ma gyar or szág mást is akar,
nem csak lo ja li tást a Szov jet uni ó val szem ben, va la mint ki fe jez te cso dá la -
tát Finn or szág nem zet kö zi po zí ci ó já val kap cso lat ban.5
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Amíg Finn or szág sem le ges sé gi po li ti ká já nak el is mer te té sé re tö re ke dett
nyu ga ton és ke le ten egy aránt, Ma gyar or szág cél ja a ká dár iz mus nyu ga ti
el fo gad ta tá sa volt. Kekkonen és Ká dár egyet ér té se azon a gon do la ton ala -
pult, hogy a kü lönb sé gek el le né re a két or szág nak ugyan azok a cél jai a
nem zet kö zi szín té ren. Ezt a po li ti kát kü lö nö sen az 1970-es évek ben, az
EBEÉ idő sza ká ban hang sú lyoz ták.6 A kö zös vo nal sok szor ép pen a ma -
gya rok kí ván sá ga volt. Ez lát szott az ál la mi lá to ga tá sok ról ki adott köz le -
mé nyek nyel ve ze té ben is, amel  lyel Ma gyar or szág tu laj don kép pen kö ze -
lebb húz ta Finn or szá got a kom mu nis ta or szá gok tá bo rá hoz. Ma gyar or -
szág erő tel jes po li ti kai vo na la ar ról szólt, hogy a ke le ti kap cso la tok ban
min dig fi gye lem be kel lett ven ni a Szov jet unió ál lás pont ját, va la mint ar ról,
hogy a ká dá ri Ma gyar or szá gon a párt ha tal mát nem le he tett meg kér dő je -
lez ni.

A ma gyar ál lam ve ze tés ide o ló gi ai okok ból kap cso la tot tar tott a finn or -
szá gi esz me tár sak kal is, de vé gül is az volt a leg fon to sabb, hogy azok kal a
kö rök kel ala kít sa nak ki kap cso la to kat, ame lyek mű sza ki-gaz da sá gi té ren
hasz no sak Ma gyar or szág szá má ra. Ami kor a Finn Kom mu nis ta Párt el nö -
ke Aimo Aaltonen pa nasz ko dott, hogy Kekkonen ki fog ja a sze let a kom mu -
nis ták vi tor lá já ból, Ká dár mo so lyog va an  nyit mon dott, hogy „Is ten se gít -
sen ti te ket!”, és di csé ret tel il let te Kekkonent.7

Ér de kes, hogy mi köz ben a finn ke le ti po li ti ka egy re finnlandizálódott
(fo ko za to san akár a füg get len ség bi zo nyos mér té kű gyen gü lé sét is vál lal -
ta) és egy re or to do xab bá vált a Szov jet uni ó val szem ben, és mi köz ben a
finn-ma gyar lá to ga tá sok ról ki adott köz le mé nyek egy re kö ze lebb pró bál -
ták húz ni a finn po li ti kát a ke le ti tá bor hoz, a ká dá ri Ma gyar or szág egy re
in kább a nyu ga ti ma te ri á lis ja vak iránt kez dett ér dek lőd ni, és meg te rem -
tet te ma gá ról a nyi tot tabb szo ci a lis ta tár sa da lom ké pét. A bu da pes ti finn
nagy kö vet sé gen azt gon dol ták, hogy Ká dár a sem le ges or szá gok, Finn or -
szág és más skan di náv or szá gok, va la mint Auszt ria stá tu szá ra törekszik8.
A sem le ges pi ac gaz da ság és a szo ci a lis ta szatellitállam szá má ra kö zös ta -
pasz ta lat volt a nyu gat és ke let kö zöt ti egyen sú lyo zás. A finn dip lo ma ták
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egé szen az 1980-as évek vé gé ig azt ta pasz tal ták, hogy Ma gyar or szág egy -
aránt for dult a Szov jet unió és a nyu gat fe lé. Mond hat juk, hogy Finn or szág
meg osz tot ta Ma gyar or szág gal a nyu gat és ke let kö zöt ti egyen sú lyo zás ta -
pasz ta la tát.9

Finn or szág Ma gyar or szág gal szem be ni po li ti ká ja vál to zat lan ma radt a
Ká dár-rend szer vé gén is, igaz a dip lo má cia, leg alább is utó lag, fel is mer te,
hogy vál to zá sok idő sza kát él ték, és ta núi vol tak Ma gyar or szág nyu gat fe -
lé va ló nyi tá sá nak. Más részt a dip lo ma ták úgy lát ták, hogy Ká dár az utol -
só kig ra gasz ko dott az egy párt rend szer hez.10

A nyu ga ti as ság és a kom mu nis ta párt egyed ural má nak prob le ma ti ká ja
az 1980-as évek vé gé ig ér vé nyes ma radt Ma gyar or szá gon. A ká dár iz mus
az 1970-es évek dis kur zu sa i ban kap ta a leg több fi gyel met, ab ban az idő -
ben, ami kor Ma gyar or szág szá má ra fon tos volt a té ma. Ká dár, ami kor finn
po li ti ku sok kal és dip lo ma ták kal ta lál ko zott be szá molt a ma gyar or szá gi
rend szer meg szi lár du lá sá ról, va la mint az egy párt rend szer mi ben lé té ről.
1975 áp ri li sá ban a finn kül ügy mi nisz ter rel, Ahti Karjalainennel be szél -
get ve meg ál la pí tot ta, hogy Finn or szág ban és Ma gyar or szá gon sok ha son -
ló prob lé ma van, pe dig a tár sa dal mi rend szer kü lön bö ző. Ká dár sze rint
so kan azt kép zel ték, hogy az egy párt rend szer kö vet kez té ben „kön  nyebb
lett a dol gok in té zé se”, fi gye lem be kel lett azon ban azt is ven ni, hogy nem
min den ma gyar volt vi lág né ze ti leg kom mu nis ta. Eb ben a hely zet ben Ká -
dár meg ol dá sa nem a kom mu nis ta egyed ura lom meg szün te té se volt, ha -
nem az, hogy a tár sa da lom épí té se köz ben hat ni kell az em be rek re, és a
kom mu niz mus fe lé kell for dí ta ni őket. Ez pe dig csak nor má lis bel po li ti kai
ál la po tok kö zött va ló sul hat meg.11 Más szó val a fin nek ben olyan kép ala -
kult ki, hogy ha az élet szín vo nal emel ke dik, ak kor a kom mu nis ta párt ha -
tal ma és a rend szer is erő sö dik.
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A bi zal mat lan ság tól a di csé re te kig – a dip lo ma ták és 
a po li ti ku sok Ká dár-ké pe

A tá gabb po li ti kai kon tex tus be fo lyá sol ta a fin nek Ma gyar or szág gal kap cso -
la tos po li ti ká ját, de va jon men  nyi ben volt szó a ma gyar ál la po tok fo lya ma -
tos kö ve té sé ről, és men  nyi ben Ká dár sze mé lye irán ti ér dek lő dés ről, eset leg
in kább ar ról, hogy Ká dárt Ma gyar or szág ar cá vá és szim bó lu má vá tet ték?

Az ál lam fő tisz te le te ré sze volt az ál la mok kö zöt ti jó vi szony nak. Min -
dent ös  sze vé ve Ká dár ról a hi deg há bo rú ide jén Finn or szág ban po zi tív kép
élt. Ál lam fő nek te kin tet ték, mint ahogy a ma gyar po li ti kai rend szer ben va -
ló já ban az is volt. A Ká dár sze mé lyé ről ki ala kult fel fo gás két ség kí vül ha -
tott a Ma gyar or szág gal kap cso la tos el kép ze lé sek re is.12 Az a Ma gyar or -
szág, ami vel Finn or szág kap cso la tot épített ki az 1956-os for ra da lom ra
adott ér zel mi re ak ció le vo nu lá sa után, a fin nek sze rint Ká dár te remt mé -
nye volt. Ká dár ha ta lom ra ke rü lé se kor a finn dip lo ma ták úgy te kin tet tek
Ma gyar or szág ra mint for du ló pon ton lé vő ál lam ra.

A finn nagy kö vet ség vé gig kö vet te a ká dár iz mus egész fej lő dé si vo na lát
1956-tól 1988-ig. A dip lo ma ták el ső ész re vé te lei 1956 után nem vol tak túl
hí zel gők. Mi kor 1957-ben Ká dár meg tet te az el ső lé pé se ket ha tal má nak
meg szi lár dí tá sá hoz, a bu da pes ti finn nagy kö vet, Lauri Hjelt úgy vél te,
hogy Ma gyar or szág nem sa ját szo ci a liz must épít – el len tét ben pél dá ul Ju -
go szlá vi á val vagy Len gyel or szág gal –, ha nem in kább Moszk va fe lé for dul.
Hjelt nem sok ra be csül te Ká dár sze mé lyét sem a po li ti ká ját. Ká dárt
Moszk va ma ri o nett fi gu rá já nak te kin tet te, olyan ve ze tő nek, aki mö gül hi -
ány zott a nép tá mo ga tá sa. Ká dár ez zel szem ben Ma gyar or szág ba rá tai kö -
zé so rol ta Finn or szá got a párt Po li ti kai Bi zott sá gá nak 1957 áp ri li si be szé -
dé ben.13 A hi va ta los finn po li ti ka ez zel együtt meg le he tő sen vis  sza fo gott
volt az 1956 utá ni Ma gyar or szág gal szem ben – nem kri ti zált és nem is di -
csért hi va ta lo san. En nek hát te ré ben Finn or szág 1956-os ENSZ-be li po li -
ti ká ja (tá vol ma ra dá sa a vi tá tól) állt. A finn szatellitpolitika, ami finn szem -
mel néz ve hű vös kor rekt sé get je len tett, a ma gya rok szá má ra min den bi -
zon  nyal meg ala poz ta a ba rá ti or szág ké pét, és okot adott ar ra, hogy Finn -
or szá got a pár tot fé nye ző re to ri ka ré sze ként hasz nál ják. Fel te het jük a kér -
dést, hogy Finn or szág hoz zá já rult-e ez zel a több fé le kép pen ér tel mez he tő
vi szo nyu lá sá val a ká dár iz mus meg szi lár dí tá sá hoz.
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Mi kor 1957 má ju sá ban Hjelt nagy kö ve ti meg bí za tá sa vé get ért, már po -
zi tí vabb sza vak kal ér té kel te Ká dárt és Ma gyar or szá got is. Úgy lát ta, hogy
Ká dár köz sze rep lé se és a ró la ki ala kult kép po zi tí vab bá vált. Meg ál la pí tá -
sa ugyan ak kor csu pán Ká dár egyet len par la men ti sze rep lé sén ala pult,
ami szin tén más faj ta szín tér volt, mint a párt gé pe zet. Hjelt tud ta, hogy a
par la ment egy aré na, amit a kül föl di ha tal mak is szem mel tart hat nak.
Bár a ká dá ri po li ti ka vo na la to vább ra is ugyan az ma radt, amit a for ra da -
lom után ki ala kí tot tak – nem vol tak sza bad vá lasz tá sok, nem volt több -
párt rend szer, és a párt ha tal ma vis  sza ál lí tá sá nak po li ti ká ja to vább ra is
meg ma radt –, Hjelt sze rint Ká dár be szé dé ben meg je lent egy új ár nya lat.
Új irány ba mu ta tó re to ri kai uta lás volt pél dá ul a len gyel Gomułka di csé -
re te, va la mint az a de rű és me leg ség, amit Hjelt a be széd ben és a sze rep -
lés ben is ész re vett. Hjelt úgy lát ta, hogy Ká dárt el fog ja fo gad ni a nép,
ugyan ak kor kis sé szar kasz ti ku san hoz zá tet te, hogy Ká dár nak sok dol ga
lesz még.14

Finn szem mel néz ve a ká dá ri po li ti ka lé nye ge az volt, hogy a for ra da lom
utá ni meg tor lá sok kal Ká dár ki ala kí tot ta az erős ve ze tő ké pét, aki nek si ke -
rült meg ol da nia a tár sa dal mi vi szályt, és Ma gyar or szág aty ja ként je lent
meg. Ez a fej lő dé si vo nal el mé le ti leg is me rős volt a fin nek szá má ra a
Kekkonen el nök kel kap cso la tos ta pasz ta la tok ré vén – vagy leg alább is
utó lag kön  nyű volt így lát ni.15 Ké sőbb 1957 fo lya mán az új nagy kö vet,
Toivo Heikkilä is alá tá masz tot ta a ká dá ri po li ti ká ról ki ala kult fel fo gást,
mi kor be szá molt Ká dár nak az al kot mány ün ne pén el hang zott be szé dé ről,
amely ben Ká dár ki je len tet te, hogy a háziőrizetben lé vő em be rek kö zül so -
kak szá má ra a sza bad ság ha lált je len tett vol na.16

Ha ma ro san Ká dár sze mé lye po zi tí vabb nak kez dett lát sza ni, mint az ál -
ta la kép vi selt rend szer. A 44 éves Ká dár ma gas, sző ke (vi szony lag) fi a tal -
em ber ként, Ma gyar or szág töb bi ve ze tő jé nél po zi tí vabb sze mély nek tűnt
1957-ben. Az új ma gyar ve ze tés ről egyéb ként nem túl hí zel gő ké pet ka pott
a finn kül ügy mi nisz té ri um, Ká dár alak ja volt az egyet len, akit Heikkilä
leg alább is ne ut rá li san szem lélt a nyil vá nos sze rep lé se ken. Úgy jel le mez te
Ká dárt, hogy az a ma gyar, aki nek a hang ja és a sze me fa na tiz mus ról árul -
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ko dik. A po zi tív kül ső el le né re Ká dár a „je len ték te len haj da ni te rü le ti párt -
tit kárt” je len tet te szá má ra, aki nek a ha tal ma egy elő re még gyen ge, a rend -
sze re pe dig va ló szí nű leg csak ide ig le nes. Más részt Heikkilä sze rint ép pen
Ká dár le het a jö vő ve ze tő alak ja.17

Azok a finn po li ti ku sok, akik ta lál koz tak Ká dár ral, nem vol tak bő be szé -
dű ek be szá mo ló ik ban. Kekkonen el nök 1963-as el ső ma gyar or szá gi lá to -
ga tá sá ról ké szült nap ló be jegy zés ét sok szor idéz ték:

„Ká dár na gyon ro kon szen ves és okos em ber nek tűnt. Halk, vis  sza fo gott,
sze rény. Csen des, ön iró ni á val ár nyalt hu mor.”18

Kekkonen va ló já ban nem ta lál ko zott gyak ran Ká dár ral, ki zá ró lag lá to -
ga tá sa ik al kal má val. Kekkonen (1956–1981) után Mauno Koivisto el nök
foly tat ta a ke le ti kap cso la tok po li ti ká ját. A vis  sza em lé ke zé se i ben gyak ran
fi lo zo fi kus han got meg ütő Koivisto így írt Ká dár ról:

„Ke let-Eu ró pa és Ke let-Kö zép-Eu ró pa ve ze tői kö zül min den kép pen Ká dár
volt a leg ér de ke sebb be szél ge tő part ner, tá jé ko zott volt, és min dig volt vé le -
mé nye, ame lyet sze lí den iro ni kus stí lus ban adott elő.”19

A Ká dár-kor szak kez de te után – 1958-at kö ve tő en – a dip lo ma ták már
alig ír tak jel lem zé se ket Ká dár ról mint em ber ről, ha nem in kább a Ká dár
ál tal irá nyí tott ma gyar po li ti ka és tár sa da lom be mu ta tá sá ra kon cent rál -
tak. El len tét ben az Egye sült Ál la mok vagy Nagy-Bri tan nia dip lo ma tá i val,
a fin nek nek nem volt szo ká suk hos  szú jel lem zé se ket ír ni ál lo más hely ük
po li ti ku sa i ról. Az ál la mi lá to ga tá sok hoz ké szí tet tek ugyan lis tát azok ról
az em be rek ről, akik kel ta lál koz ni kel lett, de a jel lem zés cur ri cu lum vi tae
sze rű en csak a pá lyá ju kat is mer tet te. Finn or szág ban így az tán nem ta lál -
ha tók a bri te ké hez és az ame ri ka i a ké hoz ha son ló szé les kö rű elem zé sek
Ká dár sze mé lyé ről.20

Ugyan ak kor Ká dár fi gye lem re mél tó szim bo li kus je len tő ség re tett szert,
meg sze mé lye sí tet te az egész 1956 utá ni ma gyar fej lő dést. Azt, hogy volt-e
Ká dár nak hi va ta los sze re pe a finn-ma gyar ta lál ko zó kon, szim bo li ku san
ér tel mez ték: Kekkonen 1963-as ma gyar or szá gi lá to ga tá sa nem hi va ta los
jel le gét hang sú lyoz ta, hi szen a prog ram ban nem ta lál ha tó uta lás a Ká -
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dár ral va ló ta lál ko zás ra, an nak el le né re, hogy volt be szél ge tés Kekkonen
és Ká dár kö zött. Ké sőbb, mi kor a kap cso lat meg szi lár dult, és a ká dá ri Ma -
gyar or szág jó hír név re tett szert, az el ső tit kár ne ve és ar ca az ál la mi lá to -
ga tá so kon emel te azok je len tő sé gét, és azt mu tat ta, hogy a kap cso la tok jó
irány ba fej lőd nek.

Ká dár ma ga is részt vett a finn-ma gyar kap cso la tok dis kur zu sá nak épí -
té sé ben és meg erő sí té sé ben az zal, hogy nem sok kal Kekkonen el ső lá to ga -
tá sa után ki je len tet te Palas nagy kö vet nek: Ma gyar or szág fi gye lem mel kí -
sé ri Finn or szág kül po li ti ká ját, és a Szov jet uni ó hoz fű ző dő jó vi szo nyát, és
hogy mind két or szág a bé kés egy más mel lett élés je gyé ben cse lek szik.
A be szél ge té sen Ká dár ugyan olyan mo dern mó don for mál ta át a ré gi ro -
kon ság-fo gal mat, mint finn-ma gyar kap cso la tot épí tő töb bi sze rep lő. Ká -
dár sze rint a ro kon ság nem csak kli sé, ha nem tu do má nyos igaz ság. Ká dár
ez zel sze re pet vál lalt – a fin nek kel együtt – a kap cso la tok re to ri ká já nak
meg te rem té sé ben, a mo der ni zált ro kon ság és test vé ri ség po li ti ká já ban.21

Ma gyar or szág és Ká dár imázsát meg le he tő sen ne héz volt el vá lasz ta ni
egy más tól. Finn or szág bu da pes ti nagy kö ve te, Paul Jyrkänkallio Ká dár
1973-as finn or szá gi ál la mi lá to ga tá sa előtt meg ál la pí tot ta, hogy Ká dár
sze mé lyé nek dön tő sze re pe volt Ma gyar or szá gon. Úgy lát ták, hogy Ká dár
ke mé nyen kéz ben tart ja a tár sa dal mat, ugyan ak kor finn szem mel néz ve
lé te zett ru gal mas ság és sza bad ság is. Jyrkänkallio sze rint a ma gya rok is -
mer ték Ká dár po li ti ká ját, és en nek je gyé ben egy aránt el le nez ték a re vi zi o -
niz must és a dog ma tiz must is. A sza bad ság lát szott pél dá ul a mű vé sze tek -
ben. A finn nagy kö vet sé gen az a kép ala kult ki, hogy Ká dár nép sze rű ség -
nek ör vend, il let ve hogy Ma gyar or szá gon po zi tív irá nyú fej lő dés megy vég -
be, amit Ká dár sze mé lyé hez kap csol tak.22

Az a ma gyar Ká dár-kép, amit a fin nek lát tak, egy be csen gett a hi deg há -
bo rú alat ti Ma gyar or szág ról ki ala kult szé le sebb nem zet kö zi fel fo gás sal,
de nyil ván va ló an a ma gya rok sa ját ma guk ról al ko tott ké pé vel is. A finn
nagy kö vet ség nagy je len tő sé get tu laj do ní tott Ká dár sze mé lyé nek Ma gyar -
or szág szem pont já ból: ő volt az az em ber, aki Ma gyar or szág fej lő dé se mö -
gött áll. Az 1970-es évek re meg te rem tő dött sta bi li tást, a „nagy ál lam fér fi”,
de egyút tal az egész ma gyar nép ér de mé nek is te kin tet ték. Jyrkänkallio
sze rint Ká dár oko san tet te, hogy to le rált bi zo nyos tár sa dal mi elé ge det len -
sé ge ket, ugyan ak kor meg mu tat koz tak sze rin te a nyu ga ti ha tá sok kor lá to -
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zá sá nak je lei is. Finn szem mel néz ve Ká dár nem csak a „rend vis  sza ál lí tá -
sa”, ha nem a sza ba dabb ál la po tok és a sza tel lit-stá tusz kö zött is egyen sú -
lyo zott.

Az 1970-es évek ben a finn dip lo má ci ai kö rök ben már nem hang zott el
kri ti ka Ká dár ral szem ben, ép pen el len ke ző leg, Ma gyar or szág és Ká dár
imázsa egy re po zi tí vab bá vált.23 Le het, hogy a Bu da pes ten le vő finn dip lo -
ma ták ép pen a Ma gyar or szág szem pont já ból leg ked ve zőbb ké pet köz ve tí -
tet ték Finn or szág fe lé?

Ugyan ak kor úgy gon dol ták, hogy az egyen sú lyo zás ne vé ben Ká dár el is
fe di az or szág prob lé má it. Az 1975-ös EBEÉ utá ni idő szak Finn or szág szá -
má ra a kül po li ti ká ról szólt, Ma gyar or szág ese té ben azon ban a bel ső ál la -
po tok ról. Jyrkänkallio úgy gon dol ta Ká dár 1976-os ál la mi lá to ga tá sa ide -
jén, hogy Ká dár nak el kel lett fed nie a prob lé má kat, és a ma gyar mo dellt si -
ke res nek kel lett mu tat nia. Ma ga Ká dár mond ta Kekkonennek, hogy Ma -
gyar or szág sok ol da lú, he te ro gén or szág, ahol egy párt ke zé ben van ugyan
a ha ta lom, de to le rál nak más vé le mé nye ket is. Az or szág ban több osz tály
lé te zett, de ka pi ta lis ták nem vol tak. A leg na gyobb bel po li ti kai prob lé mát
az je len tet te, hogy ta lál ja nak egy egy sé ges, osz tá lyo kat egye sí tő po li ti kát,
be le ért ve a val lá sos kö rö ket is. A fő cél a szo ci a lis ta tár sa da lom meg te rem -
té se lett, és egy, mint a finn nagy kö vet fo gal ma zott szo ci ál de mok ra ta
irány zat ki ala kí tá sa, hogy szé le sebb nép tö me gek is részt ve hes se nek a
dön tés ho za tal ban. Úgy tűnt, Ká dár szá má ra fon tos volt, hogy meg győz ze
a fin ne ket 1976-ban, az EBEÉ-t kö ve tő idő szak ban az 1956 utá ni ma gyar
vál to zá sok ról. A kül po li ti ká ban fon tos volt Ká dár nak, hogy is mé tel ten
hang sú lyoz za a fin nek előtt Ma gyar or szág kül po li ti kai hely ze té nek pe -
rem fel tét ele it, il let ve az Auszt ri á val és Nyu gat-Né met or szág gal va ló ke res -
ke del mi kap cso la tok irán ti igé nyét.24

Ká dár ál lás fog la lá sai lát vá nyo san meg je len tek az ün ne pi be szé dek ben.
A Kekkonen 1976-os ál la mi lá to ga tá sa ide jén tar tott ün ne pi be szé dek ben
üd vö zöl ték Ká dár Ma gyar or szág fej lő dé sét ered mé nye ző po li ti ká ját, a Ká -
dár ide jén vég be ment ha la dást.25 A Ká dár ról mint a tár sa da lom fej lesz tő -
jé ről ki ala kult kép az 1970-es évek ben ér te el csúcs pont ját, úgy, hogy
1956-ban, az in du lás kor még meg le he tő sen bi zal mat lan és hű vös volt a vi -
szony.
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A kor szak ról ki ala kult össz kép azt mu tat ta sze rint úgy gon dol ták, hogy
a po li ti ka a jó sze mé lyes kap cso la tok ra tá masz ko dik. Ahogy Ma gyar or -
szág Ká dár ban, úgy Finn or szág Kekkonenben sze mé lye sült meg. A sze mé -
lyes kap cso la tok és a kö zös ér de kek a Szov jet unió vi szony la tá ban, il let ve
pél dá ul a Gor ba csov ról va ló ta pasz ta la tok még az 1980-as évek ben is hoz -
zá tar toz tak a hi va ta los finn-ma gyar kap cso la tok hoz.26

Bul vár saj tó, bo csá nat ké ré sek és di csé re tek – a mé dia, 
a kul tú ra és a ci vil tár sa da lom Ká dár-ké pe
A finn mé di á ban meg je lent ko rai Ká dár-jel lem zé se ket a kí ván csi ság jel le -
mez te, még pe dig in kább a for ra da lom utá ni Ma gyar or szág, mint Ká dár
sze mé lye iránt. Iga zá ból az új ma gyar ve ze tés egé sze állt az ér dek lő dés kö -
zép pont já ban, az ő ar cuk volt Ká dár. Eila Jokela új ság író a Suomen
Kuvalehti cí mű fo lyó irat ban írt 1962-es bu da pes ti lá to ga tá sá ról. A cikk
alap öt le te az új Ma gyar or szág ról szó ló be szá mo ló volt. Jokela nem ér tet te,
hogy mi ért nem volt le he tő sé ge ta lál koz ni a mi nisz ter el nök kel, mi kor pél -
dá ul Skan di ná vi á ban az új ság írók sza ba don ta lál koz hat nak a po li ti ku -
sok kal. Ká dár azért ér de kel te az új ság írót, mert „a nyu ga ti saj tó ban olyan
sok fé le tör té net je lent meg ró la”. Jokela egye dül Kál lai Gyu lá val ta lál ko -
zott, aki nek elő re meg írt és az in ter jú ide jén pa pír ról fel ol va sott vá la sza it
kom mu nis ta re to ri ká nak tar tot ta. Az új ság író sze rint az egész ma gyar ve -
ze tést ti tok za tos ság vet te kö rül.27

Jokela ös  sze ha son lí tot ta a ma gyar vi szo nyo kat és szo ká so kat a má so -
dik vi lág há bo rú előt ti idő szak kal is. Az ös  sze ha son lí tás hi bái hely re iga zí -
tás ra ösz tö kél ték a finn ol va só kat az új ság ké sőb bi szá má ban. A leg ér de -
ke sebb az volt, hogy a Ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá lya az új ság -
író nak kül dött le vél ben adott han got nem tet szés ének. Az volt a prob lé ma,
hogy az új ság író ös  sze ke ver te Rá ko si és Ká dár sza va it ar ról, hogy ki is van
ve lünk és ki el le nünk. Az új ság író ez zel együtt is meg ál la pí tot ta az új ság -
ban meg je lent, Ma gyar or szág nak cím zett bo csá nat ké ré se vé gén, hogy a
kom mu nis ta dog mák csak haj szál nyit kü lön böz nek egy más tól.28
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Jokela írá sa min de nek előtt a finn tár sa da lom ról szól, ahol az 1960-as
évek ele jén még sok fé le hang meg szó lal ha tott a ke le ti kap cso la tok kal fog -
lal ko zó cik kek ben. Az írást ös  sze le het ha son lí ta ni az 1950-es évek vé gén
szü le tett dip lo ma ta jelentésekkel, ame lyek ben Ma gyar or szá got át me ne ti
ál la pot ban lé vő ál lam nak te kin tet ték, új ve ze tés sel. A fi gye lem kez dett Ká -
dár fe lé for dul ni.

Az ál lam kö zi kap cso la tok meg erő sö dé se után, Kekkonen és Ká dár
1963-as ta lál ko zá sát kö ve tő en az ál lam fő – vagy az an nak tar tott ve ze tő –
tisz te le te ré sze volt a finn-ma gyar kap cso la tok mé dia rep re zen tá ci ó já nak
is. Az ál lam fő nek szim bo li kus je len tő sé get tu laj do ní tot tak a hi va ta los po -
li ti ká ban és a mé di á ban egy aránt. A finn nyil vá nos ság ban is tud ták ol vas -
ni az ál la mi lá to ga tá sok szim bó lu ma it, ezek kö zé tar to zott az a kér dés is,
hogy mi lyen sze re pe volt Ká dár nak a prog ram ban, il let ve hogy men  nyi re
volt lát vá nyos a je len lé te a finn-ma gyar ta lál ko zó kon.

Fel fi gyel tek pél dá ul ar ra, hogy Ká dárt mint ál lam főt fo gad ták az 1973-
as finn or szá gi lá to ga tá sán, pe dig va ló já ban a párt el ső tit ká ra volt. A Ká -
dár ról ki ala kult sze mé lyes vé le mé nyek, ahogy a dip lo má cia sa ját ber ke i -
ben, úgy a nyil vá nos ság te rén is ha tás sal vol tak a Ma gyar or szág ról ki ala -
kult fel fo gás ra, és így volt ez for dít va is.29 A finn mé di á ban Ká dár szi no ni -
má ja volt az 1960–1980-as évek szo ci a lis ta Ma gyar or szá gá ról ki ala kult
po zi tív kép nek. Ezt a rész meg je le ní ti az egé szet vi szony rend szert jól mu -
tat ja, hogy po zi tív nak min de nek előtt Ká dár po li ti ká ját és mun ká ját lát ták,
sze mé lye el len ben nem na gyon ke rült kö zép pont ba. Ká dár mint fo ga lom a
ju go szláv Ti tó hoz volt ha son la tos.

Mi kor az 1960-as évek ben kezd tek ki ala kul ni a kap cso la tok a ká dá ri
Ma gyar or szág és Kekkonen Finnországa kö zött, kri ti kai han gok is meg je -
len tek a finn saj tó ban. A kri ti ka a finn kül po li ti ká ra vo nat ko zott – ami egy
év ti zed del ké sőbb, az egy re in kább finnlandizálódó kekkoneni Finn or -
szág ban már nem lett vol na le het sé ges. Kekkonen 1963-as és 1968-as lá -
to ga tá sa is ka pott kri ti kát, ami azt mu tat ta, hogy az 1960-as évek finn
nyil vá nos sá gá ban a ká dá ri Ma gyar or szág po zí ci ó ja még nem volt sta bil.
1963-ban még ha tott az 1956-os han gu lat, ami kor a fin nek és a finn mé -
dia lát vá nyo san a for ra da lom mel lett állt. Más részt a kor mány is óva to san
tu dó sí tott az 1963-as út ról. Úgy be szél tek ró la mint egy „rö vid meg ál ló ról”
Ju go szlá vi á ból ha za fe lé. Az óva tos ság el le né re Kekkonent fel dü hí tet te az
„Uusi Suomi” pol gá ri na pi lap kri ti ká ja. Az új ság be szá mo ló já ban rá kér de -

115Ma ri Vares – Ká dár Já nos és a ká dá ri Ma gyar or szág ké pe Finn or szág ban…

29 Kalevi SOR SA: i. m. 170.



zett, hogy va jon szük sé ges volt-e ez a lá to ga tás egy olyan or szág ba, ahol
ilyen bi zony ta lan ál la po tok van nak.30

Az 1968-as lá to ga tás hi va ta los be ál lí tá sa már azt mu tat ta, hogy a finn
ve ze tés nyíl tan a jó ke le ti kap cso la tok mel lett fog lalt ál lást, Ma gyar or szág
vo nat ko zá sá ban pe dig kész volt el is mer ni, hogy „ha son ló vé le mé nyen
van nak a vi lág po li ti kát és a két ol da lú kap cso la tok vo na lát te kint ve”. A
finn mé di á ban azon ban to vább ra is je len tek meg ne ga tív vé le mé nyek
Kekkonen és a ká dá ri Ma gyar or szág kö zöt ti kap cso la to kat il le tő en. A kri -
ti ka azon ban, no ha is mét Finn or szág nem zet kö zi el is mert sé gé hez kap -
cso ló dott, ek kor már na gyon kü lön bö zött az 1963-as tól. Nem an  nyi ra Ká -
dár sze mé lyé re vo nat ko zott, és az or szág ál la po ta i ra mint in kább ar ra,
hogy Kekkonen ma gyar or szá gi lá to ga tá sa i ból hi á nyoz tak az ál la mi lá to -
ga tá sok jel lem zői, il let ve hogy Ká dár nem fo gad ta a re pü lő té ren
Kekkonent. A Helsingin Sanomat új ság író ja, Lauri Ka rén sze rint ez an nak
a je le volt, hogy a Szov jet unió meg akar ta aka dá lyoz ni ke let-eu ró pai szö -
vet sé ge sei és a sem le ges or szá gok kö zöt ti kap cso la tot. Mint ahogy az
„Uusi Suomi”-ban 1963-ban meg je lent írást, Kekkonen ezt az ese tet sem
hagy ta szó nél kül. Karént a bul vár új ság írás kép vi se lő jé nek ti tu lál ta.31

Az 1970-es évek Finnországában a mé dia egy re in kább meg szűnt a ha -
ta lom kri ti ku sa len ni, gya kor la ti lag a ha ta lom hű ku tyá ja lett. Nem vol tak
töb bé az 1960-as évek ál la mi lá to ga tá si ról be szá mo ló hí rek hez ha son ló
kri ti kák. Kekkonen 1976-os ál la mi lá to ga tá sá val kap cso lat ban a finn mé -
dia to vább ra is a ba rát ság té ma kö ré vel fog lal ko zott a két or szág kö zöt ti vi -
szony prob lé ma men tes sé gét is mé tel get ve. Ká dár leg in kább csak úgy je -
lent meg mint ál la ma irá nyí tó ja. Ma gyar or szá got olyan szo ci a lis ta ál lam -
ként mu tat ták be, amely en ge dé lye zi a nyu ga ti kul tú rát is. A kul tu rá lis
éle tet fe lül ről kont rol lál ták, de finn pers pek tí vá ból néz ve – il let ve az 1970-
es évek be li finn lég kör ben – ter mé szet sze rű leg ezt úgy ér tet ték mint a kis
nyelv és kul tú ra har cát a kül föl di tö meg kul tú rá val szem ben. Ma gyar or -
szág ilyen mó don a ha zai és a kül föl di kul tú ra kö zött egyen sú lyo zott.
A finn saj tó idéz te Puja Fri gyes kül ügy mi nisz ter sza va it, aki sze rint a szo -
ci a lis ta or szá gok kö zös po li ti ká ja nem gá tol ta Ma gyar or szág fej lő dé sét,
sőt in kább több le he tő sé get kí nált hoz zá. A Ma gyar or szág ról ki ala kult kép
így ma ku lát la nul meg fe lelt a hi va ta los po li ti kai dis kur zus nak.32
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A Ma gyar or szág-szak ér tő nek szá mí tó író, Ju ha Vakkuri 1986-ban meg -
je lent mű ve az „Egy fér fi Ma gyar or szá ga” is ugyan azt a ká nont kö ve ti Ká -
dár ról szól va: po li ti ku si pá lyá já ról, az áru ló alak já tól az ál lam aty já ig,
Moszk va és a Var sói Szer ző dés hű sé ges alatt va ló já ról, a re ál po li ti kus ról,
aki alatt Ma gyar or szág a ke le ti blokk leg nyu ga tibb or szá ga lett. Vakkuri
sze rint Moszk va bi zal ma tet te le he tő vé, hogy las san nyu ga ti vo ná sok je -
len hes se nek meg Ma gyar or szá gon.

„Az utób bi 30 év ma gyar or szá gi fej lő dé se meg győ ző en bi zo nyí tot ta, hogy
Ká dár nál jobb együtt mű kö dőt alig ha le he tett vol na ta lál ni a ma gyar nép
kö ré ből – a nép ja vát te kint ve.——- Csak ta lál gat ni le het, hogy mi lyen vé res
lett vol na a for ra da lom utá ni meg tor lás, ha Ma gyar or szág ve ze tő je ke vés bé
hall ga tott vol na a lel ki is me re té re.”33

Vakkuri sze rint Ká dár nem tar tot ta meg az ígé re tét, és be pisz kí tot ta a
ke zét, de még sem an  nyi ra, mint Hor thy vagy Rá ko si an nak ide jén. Ugyan -
ak kor Vakkuri úgy lát ta, hogy a ma gyar tár sa da lom ban van nak le he tő sé -
gek pél dá ul sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, de a kont rollt és a kom mu nis -
ta rituálét is ész re vet te. Finn or szág ban így mind a kor mány szint jén,
mind ci vil szin ten meg le he tő sen egy sé ges kép ala kult ki Ká dár és Ma gyar -
or szág fej lő dé sé ről, és egy sé ges volt az a mód is, ahogy Ká dár dön té se it
kom men tál ták. Ez a vi szo nyu lás fel te he tő leg egy ál ta lán nem volt rend kí -
vü li vagy kü lö nös, csu pán a ká dá ri Ma gyar or szág hoz va ló ál ta lá nos nyu -
ga ti hoz zá ál lást tük röz te. Ugyan ak kor fel te he tő en tük röz te a ma gya rok
önmagukról sugárzott képét.

Ká dár hi bá it tag lal va Vakkuri név te len ma gyar vé le mé nye ket idé zett.
Azt rót ták fel Ká dár nak, hogy nem gon dos ko dott utód ról ma ga után, és
nem szün tet te meg a la kás hi ányt. Ezen kí vül ma te ri a lis ta ego is tá kat csi -
nált a ma gya rok ból.34 Mint ahogy Jokela, Vakkuri is sze re tett vol na ta lál -
koz ni Ká dár ral. Míg Jokela ma gá tól ér te tő dő nek tar tot ta, hogy meg pró bál -
jon be jut ni a po li ti kus hoz, Vakkuri vé gül le mon dott a ta lál ko zás ról, mert
an  nyi ra el ér he tet len nek tar tot ta Ká dárt.35 A fin nek szá má ra Ká dár tu laj -
don kép pen egy tá vo li alak volt, aki vel csak ke ve sen ta lál koz tak, pe dig so -
kak nak volt ró la el kép ze lé se. Má sod kéz ből ka pott in for má ció bő ven kí nál -
ko zott, így volt mit idéz ni.
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Vakkuri mű vei azon ban csak az egyik le het sé ges el be szé lés mód ja a fin -
nek ma gya rok hoz va ló vi szo nyu lá sá nak. De va jon hogy ala kult a ci vil tár -
sa da lom és a Ma gyar or szá got fi gye lem mel kí sé rő egyes em ber Ká dár ké -
pe? A ká dá ri Ma gyar or szág a ve le kap cso lat ban le vő fin nek szá má ra po zi -
tív je len ség volt, bár az oda uta zók em lé ke i ben meg ta lál ha tó az ál lam és a
párt fi gye lő sze mé nek ér zé se is. Az 1970–1980-as évek po zi tív Ká dár-ké pe
ké sőbb kri ti ku sab bá vált. Utó lag ti pi kus nak ne vez he tő meg ál la pí tás,
hogy Ká dár po li ti ká ját an nak ide jén he lyes nek tar tot ták: ha Ká dár nem
sa ját ma ga irá nyí tot ta vol na az 1956 utá ni meg tor lá so kat, ak kor he lyet te
ott lett vol na a Szov jet unió, hogy vis  sza ál lít sa a fe gyel met.

A finn ci vil tár sa da lom ban a ma gyar kap cso la tok ban a Finn–Magyar
Tár sa ság mel lett köz pon ti sze re pet ját szot tak a mű vé szek és a kul tu rá lis
élet kép vi se lői – min de nek előtt a film és a szín ház te rén –, va la mint a finn
evan gé li kus egy ház. Eh hez ha son ló, sza bad ci vil kez de mé nye zé sek nem
vol tak Ma gyar or szá gon, ahol a kul tu rá lis együtt mű kö dést párt szint ről irá -
nyí tot ták. Ma gyar or szá gon a finn-ma gyar ba rá ti tár sa sá gok ta lál ko zó in ál -
ta lá ban részt vett egy ma gas ran gú ve ze tő is. A Finn–Magyar Tár sa ság ma -
gyar or szá gi meg fe le lő je a Ka le va la Ba rá ti Kör volt. Más rész ről a fin nek te -
vé keny sé ge is füg gött va la me lyest az ál lam tól, il let ve a köz sé gek mű kö dé sé -
től. Er re jó pél da a kul tu rá lis egyez mé nyek meg szü le té se, és az, hogy a test -
vér vá ro si kap cso la tok egé szen az 1980-as évek vé gé ig vi rá goz tak.

A Finn–Magyar Tár sa ság volt az el ső, ahol 1957-ben el kezd ték fel me le -
gí te ni a kap cso la tot Ma gyar or szág gal, mi kor az ál la mi kap cso la to kat még
a hű vös tár gyi la gos ság jel le mez te. A Finn–Magyar Tár sa sá got 1950-ben
ala pí tot ták a ma gya rok kez de mé nye zé sé re. Cél ja az volt, hogy fel kelt se az
ér dek lő dést a szo ci a lis ta Ma gyar or szág iránt. A tag ság kez det ben leg in -
kább bal ol da li be ál lí tott sá gú volt, ám ha ma ro san meg je lent a csat la ko zás
mo ti vá ci ó ja ként a ha gyo má nyos ro kon nép-gon do lat, és a ta gok szá ma nö -
ve ke dés nek in dult. A tár sa ság min den kép pen a bal ol dal né ze te it ter jesz -
tet te, és ki fe je zet ten a szo ci a lis ta Ma gyar or szág kap csán te rem tett po zi tív
lég kört.36 Ká dár ide jé ben a Finn–Ma gyar Tár sa ság ép pen a ci vil szfé rán
be lü li kap cso la tok ápo ló ja volt 1956 után, és ez zel utat tört an nak, hogy a
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po li ti ká ban az 1960-as évek ele jé től kezd ve elő for dul hat tak uta lá sok a két
or szág kö zöt ti jó kap cso la tok ra. Így a ci vil tár sa da lom is részt vett a ma ga
mód ján a ká dá ri tár sa da lom finn or szá gi le gi ti má ci ó já ban.

A kul tu rá lis cse rék re és meg ál la po dá sok ra kon cent rá ló kap cso la tok
Finn or szág ban fő ként a ci vil szfé rá ra és a hi va ta los po li ti kán kí vü li sze -
rep lők re tá masz kod tak, míg Ma gyar or szá gon ez is ál la mi irá nyí tás alatt
volt. Kekkonen el nök sze mé lyes kí ván sá ga volt a ci vil szin tű kap cso la tok
fej lesz té se: a di ák cse rék és a tu riz mus. Azt mond hat juk, hogy eb ben a tö -
rek vés ben egye sült Kekkonen fi a tal ko rá nak ha gyo má nya a ro kon ság-esz -
mé ről és a ke le ti po li ti ka. A ci vil szfé ra finn né ző pont ból min den kép pen ré -
sze volt a kap cso la tok kiépítésének37.

Ká dár is ki tért Kekkonennel foly ta tott be szél ge té se i ben az uta zás ra és a
tu riz mus ra po li ti kai szem pont ból. Elő for dult, hogy Ká dár úgy mond már -
tír ként mu tat ko zott meg a finn be szél ge tő part ne rek előtt, és ki fe jez te pél -
dá ul ke se rű sé gét az 1956-ot kö ve tő Ma gyar or szág el le ni boj kot tal szem -
ben. En nek el le né re kész volt tá mo gat ni a tu riz must. Ká dár 1976-ban ki -
je len tet te Kekkonennek, hogy a ma gyar or szá gi uta zá si po li ti ka he lyes,
kap cso la to kat te remt a nyu gat tal, és hasz ná ra vá lik a gaz da ság nak. A tu -
riz mus nak a ma gyar imázs szem pont já ból is po zi tív ha tá sa volt.38 Ká dár
és Kekkonen ugyan azon mun kál kod tak, csak más volt a ki in du ló pont juk.

A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt Ma gyar or szá gon be töl tött köz pon ti
sze re pe szin te tel je sen el tűnt a finn nyil vá nos ság ban, és ugyan a ma gyar
ál lam ve ze tés ki hang sú lyoz ta a szo ci a lis ta tá bor ba va ló tar to zá sát, még is
si ke rült egy füg get len ál lam ké pét köz ve tí te ni ük ma guk ról. Fel te het jük a
kér dést, hogy va jon füg get le nebb nek tűnt-e a finn mé di á ban az or szág,
mint amen  nyi re va ló já ban az volt?39 A mé di a be li kri ti kus hang vé tel 1970-
es évek be li csök ke né se a ma gyar imázs meg szi lár du lá sán kí vül azt is je -
lez te, hogy a finn tár sa da lom egy sé ges lett a ke le ti po li ti ka te kin te té ben.
A mé dia, de a sze mé lyes kap cso la tok is az uta zá so kon, a kul tu rá lis cse rén
és a Finn–Magyar Tár sa sá gon ke resz tül egy aránt sze re pet ka pott an nak
a kép nek a meg szi lár dí tá sá ban, amely Ká dárt el fo ga dot tá tet te. Az ál la mi
és a ci vil szint ál lás pont ja már sok szor egy be csen gett az 1960-as évek vé -
gé től kezd ve, pe dig a kez de tek kor még na gyon is el té rő en vi szo nyul tak az
1956-os ese mé nyek hez és a Ká dár-kor szak ele jé hez.
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Ká dár mint Ma gyar or szág ar ca – vagy Ma gyar or szág 
mint Ká dár ar ca?

Ká dár Já nos ál ta lá no san is mert, ugyan ak kor vis  sza fo gott alak ként je lent
meg Finn or szág ban. A szatellitállamok kö zül Ma gyar or szág volt a leg ter -
mé sze te sebb kap cso lat mind a po li ti ku sok mind a ci vi lek szá má ra. Ká dár
ar cot adott Ma gyar or szág nak, a finn po li ti ká ban és mé di á ban a ju go szláv
Ti tó hoz ha son lí tot ták. A po li ti ka egy arc ban va ló meg sze mé lye sü lé se is -
me rős volt a fin nek szá má ra is, hi szen ugyan ab ban az idő ben Finn or szág -
ban olyan kor mány for ma lé te zett, amely az el nök nek je len tős ha tal mat
biz to sí tott, Kekkonen el nök pe dig jól érez te ma gát a ha ta lom ban. A ha ta -
lom még is kü lön bö ző kép pen sze mé lye sült meg. Az író, Ju ha Vakkuri meg -
ál la pí tá sa sze rint Ká dár „vis  sza fo got tab ban és mél tó ság tel jes eb ben” vi sel -
te a po zí ci ó ját, mint Kekkonen, aki kö rül finn vi szony lat ban egye dül ál ló
sze mé lyi kul tusz ala kult ki. Kekkonenről ne vez tek el nem ze ti par ko kat és
vá sár csar no ko kat is.40

Más rész ről el gon dol kod ta tó, hogy tu laj don kép pen a ma gyar tár sa dal -
mat lát ták Ká dár ar ca ként, nem pe dig Ká dárt Ma gyar or szág ar ca ként?
A fin nek Ká dár-ér tel me zé se min de nek előtt ar ról szólt, ho gyan épí tet te fel
Ká dár az or szá got a for ra da lom után. Az, hogy mi ként vi szo nyul tak a fin -
nek a ká dá ri Ma gyar or szág hoz, a nem zet kö zi lég kört tük röz te, és Finn or -
szág sa ját kül po li ti kai hely ze té ről is szólt, a ke le ti po li ti ka el sőd le ges sé gé -
ről és a sem le ges ség hang sú lyo zá sá ról. Ha a nyu ga ti vi lág ba rát sá go san
vi szo nyult Ma gyar or szág hoz, Finn or szág is ha son ló an cse le ke dett. Ha
rend ben volt a vi szony Moszk vá val, ak kor mind Finn or szág, mind Ma gyar -
or szág szá má ra le het sé ges volt kapcsolataik erősítése.

Azt mond hat juk, hogy nagy részt Ma gyar or szág te rem tet te meg a két or -
szág kö zöt ti kap cso la tok for má ját és gya kor la tát, és az el ső lé pé se ket is
Ma gyar or szág tet te azok lét re ho zá sá ra. Finn or szág a nyu ga ti irányt je len -
tet te Ma gyar or szág szá má ra, Ma gyar or szág pe dig a ke le ti po li ti ka ré sze
volt Finn or szág szá má ra. A finn ci vil tár sa da lom a tu ris tá i val, szer ve ze te -
i vel, ku ta tó i val és mű vé sze i vel részt vett egyút tal a ká dá ri Ma gyar or szág
meg is mer te té sé ben is. Ká dár éle te bő ven kí nált vol na anya got egy
Kekkonenéhez ha son ló élet rajz hoz, de an nak el le né re, hogy Ká dárt is mer -
ték Finn or szág ban, Vakkuri mű vét le szá mít va még sem szü le tett ró la élet -
rajz. A ké sőb bi ek ben vol tak finn ku ta tá sok, ame lyek ben a ká dá ri Ma gyar -
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or szá got Finn or szág sa ját tör té nel mén ke resz tül vizs gál ták ös  sze ha son -
lít va Kekkonen Finnországával vagy a hi deg há bo rús Eu ró pa ré sze ként. A
nép sze rű tör té ne lem írás ban és a nyil vá nos tör té nel mi be szél ge té se ken
Ke let-Né met or szág vagy a Szov jet unió még is sok kal ér de ke sebb és po ten -
ci á li san botrányszagúbb volt a nagy kö zön ség sze mé ben, ez ál tal von zóbb
cél pont lett Ma gyar or szág nál.

(Fordította Makra Hajnalka)
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