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Klasszikus diplomácia versus bipoláris rend

(Fejérdy Gergely: L’Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide. Párizs: 
Honoré Champion, 2014. 607 o.)

Szokatlan kiadvánnyal jelentkezett a fiatal magyar diplomáciatörténész, Fejérdy 
Gergely: egy kötetben tette közzé a francia nyelvet használó európai országok és 
Magyarország között a második világháború utáni évtizedben épített diplomá-

ciai kapcsolatokat. A kötet alcíme (Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays 
francophone de l’Europe occidentale et la Hongrie de 1944 a 1956) egyúttal jelzi azt is, hogy 
miben különbözik az írás a hagyományos diplomáciatörténeti elemzésektől: a szer-
ző külön figyelmet kíván fordítani a kulturális kapcsolatokra, azon belül is a francia 
nyelvnek a diplomáciában játszott szerepére, illetve a nyelv által determinált kommu-
nikációs dimenziókra.

Mint gyakran történik, a szerző témaválasztása az egyetemi tanulmányokból kinö-
vő fokozatszerzéshez kapcsolható, amelynek során a Sorbonne egyetem professzora, 
George-Henrie Soutou – aki a kötet előszavát is jegyezte – vezetésével kitűnő disszer-
táció született. Az érdem természetesen a szerzőé, aki szorgosan túrta fel a francia, a 
belga, a svájci és a magyar levéltárakat, figyelve arra is, hogy a bilaterális viszonyrend-
szer feltérképezéséhez nemcsak a külügyminisztériumok anyagainak ismerete szüksé-
ges, hanem nagyon sok más testületé is, kezdve a kommunista pártarchívumoktól, az 
egyházi iratanyagon át a hírszerzéséig, illetve a szereplők memoárkötetein át a magyar 
emigrációs anyagokig. Impozáns a csatolt bibliográfia, s a szakkönyv használhatóságát 
elősegítő névmutató is.

Fejérdy tézise megejtően egyszerű: érdemes vizsgálni, milyen mértékben befolyá-
solja a külpolitikai döntéseket és a politikai interakciókat a francia nyelv, a nyelv által 
hordozott, s a nyelvet használók által birtokolt kultúra, a klasszikus diplomácia egyik 
tradicionális eszközrendszere. (18., 529. o.)

A kötetben a szerző aprólékos precizitással alkalmazza választott eljárását: az 
egyes fejezetekben párhuzamos bemutatások állnak egymás után, rögzítve az adott 
kérdéskör (például a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása) vonatkozásában a 
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francia, a belga és a svájci képviselet budapesti, illetve a magyar külképviselet párizsi, 
brüsszeli és berni történéseit. Ez a megoldás ugyan nagyon töredezett vonalvezetést 
okoz, viszont nagyon jól áttekinthető megoldásokat eredményez. A kötet súlypontját 
az 1946 tavasza és a Mindszenty József letartóztatása (1948. december), valamint a Rajk-
per (1949) közötti évek adják. Ez az az idő, amikor a három frankofón ország diploma-
tái megértették, hogy a szovjet zónába került közép-európai országok esetén a legjobb 
esetben a diszkrét jelenlétért kell küzdeniük, s hogy Magyarország integráns része lett 
a szovjet birodalomnak. Fejérdy még egy külön fejezetet szentel a Sztálin halála után 
bekövetkezett minienyhülésnek, amely azonban a magyar relációban 1956-ban tragi-
kus fordulatot vett.

A vizsgált időszak összességében a kapcsolatok leépüléséről szól: a szovjet–ameri-
kai szembefordulás eredményeként Moszkva a közép-európai országok politikai rend-
szerének gyors átalakítása mellett döntött. Ezzel párhuzamosan fogyatkozott annak a 
lehetősége, hogy Párizs, Brüsszel és Bern bármilyen modus vivendit találjon a vasfüg-
göny mögötti országokkal. Budapestről nézve a kommunista diplomácia négy célkitű-
zést tartott meg az ellenségesnek minősített nyugat-európai államokra vonatkozóan: 
a nemzetközi kommunista mozgalom támogatását, a jelentős méretű emigráció minél 
pontosabb megfigyelését és befolyásolását, a szükséges deviza és technológia minél 
kisebb politikai engedményekkel történő megszerzését.

A szerző a kötetben érdekes párhuzamot mutat ki a magyar társadalom reményei 
és a frankofón diplomácia tapasztalatai között. A francia, belga és svájci diplomaták 
hamar észrevették, hogy a magyar kommunista rendszer gyakorlatilag csak az ország-
ban állomásozó szovjet csapatok támogatásának köszönheti a fennmaradását, s hogy 
Magyarország egy nemzetközi konfliktus esetén a keleti blokk leggyengébb láncszeme 
lenne. Mindegyik frankofón diplomácia – de különösképp a francia – Magyarországon 
magát a kommunista rendszert vizsgálhatta működés közben. A Budapesten történ-
teken keresztül igyekeztek következtetni a kommunista párton belüli erőviszonyok 
moszkvai elmozdulásaira.

* * *

Fájdalmas érzés egy ilyen kötetet olvasni. A hidegháború szakirodalmában egy-egy 
száraz mondat szól arról, hogy a világháború után Magyarország a Szovjetunió érdek-
szférájába került, ahogy a többi közép-európai ország is. Vesztesek és győztesek egy-
aránt. Ismert az a fordulat is, hogy a Szovjetuniótól a vesztes Magyarország és Románia 
ugyanazt kapta, mint a győztesek között számon tartott Lengyelország vagy Csehszlo-
vákia: a szovjet rendszert. A kommunista párt diktatúráját. Ebből a szempontból nézve 
Fejérdy könyve egy kiváló tükör. A tükörben azt láthatjuk – a levéltárakból kibányá-
szott dokumentumok pontosan visszaadják a korabeli diplomaták megrendülését is –, 
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hogy a Szovjetunió és a nevében Magyarországon tevékenykedő, Rákosi vezette, mosz-
kovita kommunista csoport miként semmisítette meg a háború romjaiból kibontakozó 
demokratikus fejlődés minden intézményes feltételét. És azt is láthatjuk, miként épí-
tették ki a szovjet rendszer pontos hasonmását egy olyan társadalomban, amely töme-
gesen elutasította a kommunista ideológiát. Pontról pontra követhetjük, hogy Magyar-
ország szuverenitása és függetlensége miként alakult át a proletár internacionalizmus 
védelmezésévé, s miként használták fel az országot a kommunista ideológia és egy 
szuperhatalom érdekeinek védelmezésére.

Nem igazán jó érzés az aprólékos, levéltári adatok tömegét felvonultató eseménytör-
ténetet olvasni egy még általánosabb szempontból sem. A Fejérdy könyvében leírt idő-
szak a magyar történelemnek egy olyan fordulatát rögzítette, amely a 16. századtól visz-
szatérően az egyik jellemzője a magyar fejlődésnek. A korán elhunyt magyar történész, 
Szűcs Jenő az egyik, nagy nemzetközi figyelmet kapott esszéjében – Vázlat Európa három 
történeti régiójáról (1983), illetve ennek francia kiadása, Les trois Europe (1985), amelynek 
az előszavát Fernand Braudel írta – az európai társadalomtörténet elméleti kérdéseit 
tekintette át. Ilyen kérdéseket vizsgált: Melyek a „nyugatias” társadalomszerveződés 
legfontosabb elemei? Hogyan alakult Kelet-Európa szerkezeti fejlődésének menete? 
S hogyan jött létre a kettő között egy sajátos alkatú képlet: Közép-Kelet-Európa? Hova 
tartoznak azok az országok, amelyek a történelmi viharok következtében hol a nyugati, 
hol a keleti fejlődés jellemzőit mutatják?

A magyar történetírásban közhely azt a fordulatot használni, hogy Magyarország 
kompország, amely hol a Kelet nyugati peremén, hol a Nyugat keleti perifériáján ta-
lálható. A Fejérdy-kötet pontosan azt a fordulatot mutatja be, amikor Magyarország 
néhány év alatt a Kelet részévé, a szovjet birodalom elemévé vált. A mindössze 5 év 
alatt lejátszódott brutális fordulat csak növelte az ország rettenetes háborús vesztesége-
it: a háború anyagi pusztításait (a nemzeti vagyon mintegy 40 százaléka, a lakosságnak 
pedig 6,2 százaléka veszett oda) szinte azonnal követték a kommunista tisztogatás ál-
dozatai is. A kommunista fordulat kiűzte az országból a teljes magyar arisztokráciát, 
s az államigazgatás jelentős részét és az értelmiségiek javát is. A Fejérdy által vizsgált 
három országban emiatt alakulhatott ki olyan méretű és összetételű diaszpóra, amely a 
kommunista titkosszolgálat állandó figyelmére számíthatott.

Különösen fájdalmas a frankofón tükör nézegetése napjainkban, a rendszerváltás 
után lezajlott európai visszaintegrálódás perspektívájában. A szocialista tervgazdaság 
piacgazdasággá való átalakítása – a demokratikus politikai struktúra mindent elborító 
vitái mögött – valamennyi volt szocialista ország, így Magyarország számára is hatal-
mas veszteségekkel járt. A szakirodalomban udvariasan „transzformációs veszteség-
ként” említett károk mértéke egyes szakértők szerint megközelíti a világháborús vesz-
teségekét. Külföldiek kezére került a magyar termelő vagyon, a kritikus infrastruktúra 
egy része, a pénzügyi szektor, aminek következtében folyamatossá vált az országban 
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megtermelt jövedelem kiáramlása (1995-ben a GDP 5,8 százalékát tette ki a külföldre 
utalt tulajdonosi jövedelem mértéke). Egy világbanki adatokra támaszkodó elemzés az 
1988-tól 2009-ig terjedő időszakra ezt a veszteséget Magyarország esetében 271 milliárd 
dollárra taksálta. Még a baloldali közgazdászok is azt a véleményt fogalmazzák meg, 
hogy a magyar EU-csatlakozás igazi nyertesei a nagy tagállamok vállalatai voltak. Bi-
zonyára megérne néhány kutatási programot a kompország nyugati kikötésének mér-
legét is elkészíteni.

* * *

Fejérdy Gergely könyve hiánypótló kötet: a hidegháború kialakulásának első éveit az 
európai frankofón országok és Magyarország kapcsolatain keresztül mutatja be. A vá-
lasztott módszertani megoldás unikális (ugyanakkor vitatható is): az azonos eljárással 
vizsgált három ország Magyarországgal folytatott bilaterális kapcsolatai különböző sí-
kokban azonosíthatók. Belgiumnak sem különösebb érdekei, sem jelentősebb befolyása 
nem volt a közép-európai eseményekre, a semleges Svájc státuszából fakadóan óva-
tos politikát folytatott. Franciaországnak az 1945. szeptemberi, Londonban tartott kül-
ügyminiszteri találkozón ugyan volt egy gesztusa Magyarország irányába – Georges 
Bidault külügyminiszter támogatta azt az amerikai–brit javaslatot, hogy Magyarország 
javára módosítsák a trianoni határokat –, azonban a szovjetek ellenállásán ez a kezde-
ményezés elbukott. Párizsnak egyszerűen nem voltak eszközei a közép-európai helyzet 
befolyásolására. Ezek az évek az egyébiránt sem széles körű frankofónia radikális ha-
nyatlásának az időszaka Magyarországon. A francia nyelvet és kultúrát ismerők száma 
az emigrációt választók nagy száma miatt tovább apadt, s a magyar közoktatásban ek-
kortól minden diáknak oroszul kellett tanulnia.

Örömteli a kötet megjelenése egy további szempontból is. Hiánycikk a magyar 
könyvpiacon egy összegző külpolitika-történet. Inkább csak részkérdésekről, illetve 
egy-egy szakterületről rendelkezünk monografikus feldolgozásokkal. Az okok egyi-
ke abban rejlik, hogy felettébb hiányos az összefoglaló monográfiák alapját képező, a 
bilaterális kapcsolatokról szóló, az adott relációval kapcsolatos levéltári forrásokat fel-
dolgozó kötet. Fejérdy Gergely mostani könyve ilyen alapkutatásokat összegző munka, 
mellyel a fiatal diplomáciatörténész ahhoz a generációhoz csatlakozik, amely lépésről 
lépésre teszi közzé a későbbi összefoglalóhoz elengedhetetlenül szükséges kutatá-
si eredményeket az amerikai (Borhi László), a szovjet-orosz (Baráth Magdolna, Seres 
László), vagy akár a francia relációban (Garadnai Zoltán). Remélhetőleg Fejérdy Ger-
gely kötete mihamarabb elérhető lesz a magyar olvasók számára is.

Gazdag Ferenc


