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A Külügyminisztérium, azaz a 
jelenlegi Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium az elmúlt év-

tizedekben számos változáson ment ke-
resztül, a szervezeti felépítésétől kezdve 
az általa képviselt eszmeiségen át a köz-
pontban és a külképviseleteken dolgozó 
állományáig. Nem is csoda, hiszen fenn-
állásának közel 100 éve alatt több rend-
szerváltást is megélt, és viselte az azok-
kal járó sajátosságokat, béklyókat.

A Baráth Magdolna és Gecsényi Lajos 
által szerkesztett kötet az 1945–1948 után 
átalakult külügyi rendszer tagjainak – fő-
konzuloknak, követeknek és nagyköve-
teknek (összesen 397 főnek) – az életrajzi 
adatait vonultatja fel, valamint közli a kül-
ügyi szolgálat archontológiáját. A mű min-
denképp hiánypótló könyvnek titulálható, 
ugyanis ilyen, hivataltörténettel foglalkozó 
olvasmány még nem született hazánkban, 
sem a közelmúltban, sem azelőtt.

A 2015. évi őszi kiadáshoz képest 
számos életrajzi adatot pontosítottak a 
szerkesztők, ahol lehetőség volt rá, ott a 
segítőkész kortársaknak köszönhetően 
kiegészítették további információkkal is.

A könyvben a vizsgált időszak alatt 
érzékelhető elkerülhetetlen politikai 
befolyásról, a külügyi apparátus folya-
matos fluktuációjáról és a diplomáciai 
kapcsolatok alakulásáról olvashatunk. 
A mű három nagyobb részre osztható, 

melyek a rövidítések jegyzékével, vala-
mint a névmutatóval kiegészülve adnak 
egy összefogó és részleteiben is kidolgo-
zott képet.

A kötetet Baráth Magdolna beveze-
tő tanulmánya nyitja, amelyben a szer-
ző több rövidebb szakaszt különít el, s 
azokban az átmenet éveit, a forradalom 
utáni következményeket és Magyar-
ország külföldi országok felé irányuló 
kapcsolatfelvételi szándékait részletezi. 
Az archontológiából országonkénti bon-
tás szerint kereshető ki, hogy mikor lé-
tesítettünk diplomáciai kapcsolatot az 
adott állammal, milyen szinten képvi-
seltettük ott magunkat (nagykövetség/
követség/konzulátus), ki mikor kapott 
nagyköveti megbízatást, mikor adta át 
a megbízólevelét, illetve mikor vonták 
vissza a megbízatását. Ezt egy részletes 
életrajzi összeállítás követi, melyet nagy 
munkával alkotott meg Gecsényi Lajos, 
aki a külképviselet-vezetők biográfiáját 
nem zárta le az 1990-es dátummal, ha-
nem azoknak, akik még élnek (vagy ak-
koriban még éltek), a rendszerváltás utá-
ni életútját is nyomon lehet kísérni.

Baráth Magdolna bevezetőjéből meg-
tudhatjuk, hogy az erőteljes pártbefo-
lyásnak milyen hatásai voltak a külügyi 
igazgatásra, a személyi állományra, és 
rajtuk keresztül magukra a külpolitikai 
kapcsolatainkra.
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Az írásból megtudhatjuk, hogy a má-
sodik világháború utáni erőteljes kiván-
dorláshullám nem kímélte a magyar kül-
ügyet sem. 1948 után sok külképviselet-
vezető „disszidált”, ennek következtében 
a Külügyminisztérium óriási létszám- és 
– nem mellesleg – szakemberhiánnyal 
küzdött. A megüresedett helyeket párthű 
emberekkel kívánták betölteni. Az alap-
vető kritérium a kommunista pártbeli 
tagság igazolása volt. Aki politikailag 
megbízhatónak bizonyult, és a Magyar 
Dolgozók Pártja (MDP) nézeteivel tel-
jesen azonosulni tudott, már komolyabb 
beosztásba kerülhetett. Az akkori káde-
rek a kinevezésüket tehát nem a szakmai 
tudásuknak vagy a kiváló nyelvismere-
tüknek köszönhették.

A minisztérium vezetése azonban tisz-
tában volt a szakmai hiányosságokkal, 
s azt pótolni kívánta. Ezért létrehozták 
a Külügyi Akadémiát, amely kezdetben 
csupán egy kétéves képzést nyújtott. Ez 
az idő azonban korántsem volt elegendő 
ahhoz, hogy a középiskolákból kikerült 
fiatalokat biztos szakmai háttérrel és ma-
gas szintű nyelvismerettel vértezze fel. 
Hiába volt a számos vezetői és szerve-
zeti változás, mégsem tudtak egy olyan 
külügyi apparátust összeállítani, amely a 
megfelelő színvonalon tudta volna ellát-
ni a külügyes munkát. Ennek a ténynek 
a felismerése vezetett a Külügyi Főiskola 
létrejöttéhez. Ennek már 3 év volt a kép-
zési ideje, s azt remélték tőle, hogy az így 
kibővített oktatási struktúra megfelelő 
alapot tud biztosítani a jövő külügyérei 
számára. Aki pedig már rendelkezett 
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, 
annak egy egyéves diplomáciai képzést 

kellett elvégeznie a központban. Azon-
ban a probléma megoldásához még ez 
sem volt elegendő. Az 1954. évi 27. tör-
vényerejű rendelet (tvr.) meg is szüntette 
a főiskolát, és egyedüli képzési forma-
ként a diplomáciai tanfolyam maradt, va-
lamint a már ott dolgozóknak szintén egy 
egyéves továbbképző tanfolyam elvégzé-
sét írták elő.

1952-től kezdődően a Külügyminiszté-
rium sok tekintetben a Moszkvai Nem-
zetközi Kapcsolatok Intézetére támasz-
kodott. Például az idegen nyelvek okta-
tásában is, ugyanis ott olyan ritka nyelve-
ket is tanulhattak a diplomaták, amelyek 
elsajátítására Magyarországon nem volt 
lehetőség.

A helytelen személyzeti politika követ-
keztében igen nagy mértékű volt a fluktu-
áció: 1949 és 1956 között közel ezer em-
ber távozott a Külügyminisztériumból.

Az 1956-os forradalmat követően a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
vezetősége úgy ítélte meg, hogy a poli-
tikai osztályok, külképviseletek vezetői 
közül többnek a politikai meggyőződése 
ingadozik, esetleg az „ellenforradalom-
mal” szimpatizál. Ennek számos vissza-
hívás lett a következménye. A posztjukat 
elhagyni kényszerült emberek helyére 
politikailag megbízhatónak vélt diplo-
matákat küldtek ki. A külképviseleteken 
szép számban jelentek meg az államvé-
delmi beosztottak is, azonban bizonyos 
szakmai tudást már tőlük is elvártak, 
amellyel a diplomáciai fedősztorijukat 
igazolni tudták.

Az apparátust érintő további problé-
ma volt, hogy a külképviseletről hazatért 
vezetőket nem tudták vagy nem akarták 
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másik vezetői munkakörbe helyezni, és 
aki nem fogadta el az alacsonyabb be-
osztást, az kénytelen volt megválni a kül-
ügytől. Azonban így, természetesen, a 
szakmai tudását is „magával vitte”.

1961 után már fontosnak tartották, 
hogy a külügyi személyzet is alkalmas 
legyen a hírszerzésre, így le lehetett 
csökkenteni azoknak a számát, akik csak 
ilyen megbízatással tartózkodtak a kül-
képviseleteken.

Pályáztatási rendszerről ezzel az idő-
szakkal kapcsolatban még nem lehet be-
szélni, mivel csak éves kádermozgatási 
terv készült, amely a központ és a kül-
képviseletek közötti átjárást és a külföldi 
személycseréket tartalmazta.

Az 1956-os rendszerváltást követően
a kádári diktatúrában az MSZMP 
közvetlen pártirányítást gyakorolt a 
Belügyminisztérium, Honvédelmi 
Minisztérium és a Külügyminiszté-
rium felett. A Külügyminisztérium 
munkájának felügyeletét az MSZMP 
KB Külügyi Osztálya látta el. A kül-
politikával és a személyi ügyekkel 
kapcsolatos döntéseket ténylegesen 
a nemzetközi kérdések iránt megkü-
lönböztetett figyelmet tanúsító párt-
főtitkár, Kádár János, az MSZMP 
Titkárság és a Politikai Bizottság, 
formailag az 1949-es alkotmány ér-
telmében az államfői feladatokat el-
látó Elnöki Tanács, illetve a Minisz-
tertanács hozta meg.1

A Külügyi Osztálynak a Külügymi-
nisztériummal kapcsolatos feladatait így 
fogalmazta meg a határozat:

A Külügyi Osztály kezdeményezi a 
Magyar Népköztársaság külpoliti-
káját, hazánk és az egyes országok 

kétoldalú kapcsolatait, valamint a 
Külügyminisztérium munkáját érin-
tő fontosabb elvi és gyakorlati kér-
dések felvetését, segíti azok kidol-
gozását. Közreműködik a pártvezető 
testületei külpolitikai döntéseinek 
előkészítéseiben, és segíti, ellenőrzi 
azok végrehajtását.2

A Külügyi Osztályon kívül a Központi 
Bizottság egyéb osztályai is felügyeletet 
gyakoroltak a Külügyminisztérium fe-
lett. Sajátos, hogy a külpolitika pártirá-
nyításával a nyugati országok politikai 
vezetése tisztában volt, és a külkapcso-
latok irányításában ehhez alkalmazko-
dott is.

A KB Külügyi Osztálya és a Kül-
ügyminisztérium között folyamatos 
kétirányú munkatársi csere valósult 
meg a Minisztérium kölcsönadási 
rendszere keretében. A kölcsönadási 
rendszer célja az volt, hogy a dolgo-
zók többéves és ismétlődő külföldi 
szolgálat után közelebb kerüljenek 
hazánk belső életéhez, tapasztalato-
kat szerezzenek a szocializmus építé-
sének napi gyakorlatából, ideiglenes 
munkahelyükön hasznosítsák külföl-
di szolgálatuk során szerzett tapasz-
talataikat, továbbá a hazai munkában 
szerzett tapasztalatok megszerzésé-
vel készüljenek fel új külszolgálati 
feladataikra.33

Diplomáciai kapcsolatainkat nagyban 
befolyásolta, hogy mely másik szocia-
lista országnak volt képviselete az adott 
térségben, s nemcsak a hazai pártpolitika, 
de a többi „baráti” állam is hatást gyako-
rolt azok alakítására. Amennyiben a Var-
sói Szerződés tömbpolitikájával valamely 
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külkapcsolat-létesítési szándék szembe-
ment volna, azt lesöpörték az asztalról.

A politikai szigor az 1960–70-es évek 
környékére enyhült, és az az intenzív kez-
deményezés időszaka lett: tíz ázsiai (nem 
szocialista) országgal is diplomáciai kap-
csolatot létesítettünk. A nemzetközi élet-
ben az 1980-as évek második felében be-
következett változások (mindenekelőtt a 
kelet–nyugati kapcsolatok javulása) nem 
hagyták érintetlenül a magyar diplomá-
ciát sem. Várkonyi Péter akkori külügy-
miniszter – aki 1983. július 8-án vette át 
a külügyi tárca irányítását – a pénzügyi 
korlátozás miatt az utazó nagyköveti, il-
letve a tiszteletbeli konzuli intézmény 
létrehozását szorgalmazta. Ezeknek az új 
tisztségeknek a megteremtése biztosítot-
ta, hogy a diplomáciai kapcsolatok létesí-
tése nem ütközött akadályba.

1989. szeptember 18-án írták alá Bu-
dapesten a magyar–izraeli diplomáciai 
kapcsolatok újrafelvételéről szóló jegy-
zőkönyvet. A szocialista országok közül 
ezzel elsőként hazánk terelte hivatalos 
útra a két állam közötti érintkezéseket.

Az ezt követő időszakban a külügyi 
szolgálatban a szakmaiságot kívánták 
előtérbe helyezni, és egy 1990. február 
eleji miniszteri értekezletre készített elő-
terjesztés úgy fogalmazott, hogy a kül-
ügyi igazgatásban a személyzeti mun-
kának új elveken kell nyugodnia: „Poli-
tikai pártoktól és egyéb szervezetektől 
független személyzeti tevékenységre van 
szükség.”4

A szakmai alkalmasság és a morális 
megfelelés vált meghatározó szemponttá.

Amikor 1990 tavaszán Antall József 
személyében ismét szabadon választott 

miniszterelnöke (és persze kormánya 
is) lett Magyarországnak, egyebek 
mellett a külpolitikát is teljesen új 
alapokra kellett helyezni. Az alapál-
lás – kelet és nyugat határán – persze 
nem változott, és a helyzet is ismerős 
lehetett az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlását követő időszakból, 
annyiban legalábbis biztosan, hogy a 
frissen függetlenedő országnak gyor-
san kellett megtalálnia új helyét az 
erősen változó világban.5

Összességében elmondható, hogy aki a 
kezébe veszi ezt a kötetet, az egy átfogó 
képet kap a Külügyminisztérium igaz-
gatásáról, valamint a hivatalban a könyv 
címében jelzett időszakban végbement 
változásokról.

Mindazoknak, akinek bármilyen kap-
csolata is volt/van a Külügyminisztéri-
ummal, vagy csak szeretné, hogy a jö-
vőben legyen, mindenképpen javaslom a 
kötet elolvasását.

Egyed Alexandra
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