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A De Gaulle-i keleti nyitás politika első lépései 
(1963. január 14.–1963. december 31.)
Garadnai Zoltán

A „keleti nyitás” okai 

A hidegháborús válságok elmúltával a két világhatalom stratégiai/ideológiai ver-
sengése melle� az európai államok közö�i együ�élés és együ�működés igénye 
is megjelent, amelynek kibontakoztatásában a De Gaulle-i külpolitika ú�örő 

szerepet játszo�. A Charles de Gaulle által elképzelt új Európa -politika központi ele-
mét ugyanis az európai enyhülés kibontakozása jelente�e, amely a mesterségesen lét-
rehozo� katonai-ideológiai tömbök közö�i rivalizálás helye�, a nemzetállamok közö�i 
kétoldalú kapcsolatépítés hagyományaira építkezve, az enyhülést, megegyezést és az 
együ�működést szorgalmazta. Francia felfogás szerint a hidegháború 1962-ben – leg-
alábbis Európán belül – a hagyományos formájában befejeződö�, az európai nemzetek 
már nem akartak háborút, és a konfliktusok helye� az együ�működés új formáit keres-
ték. A hatvanas évek elejére Európában a politikai helyzet megszilárdult, megváltoztat-
hatatlannak tűnt, és az európai államoknak ebben a status quóban kelle� megtalálniuk 
a politikai és diplomáciai mozgástér bővítésének lehetőségeit.1 

Általánosságban megfogalmazható tehát, hogy francia értelmezés szerint az 1945 
utáni Európában a hatvanas évek elejére kialakult egy olyan erőegyensúly, amely az 
Európa-közi kapcsolatok normalizálását, a békés egymás melle� élés kiterjesztését és 
egy valódi kelet–nyugati enyhülést eredményeze�. Ennek az Európán belüli kelet–nyu-
gati kapcsolatrendszernek a központi (elsősorban politikai-diplomáciai szintű) elemét 
a német kérdés rendezése, illetve ahhoz kapcsolódóan a kelet–nyugati enyhülés és az euró-
pai biztonság megteremtése jelente�e. 1963-tól kezdve a francia külpolitika a hagyomá-
nyos kapcsolatainak (gazdasági, kereskedelmi és kulturális) az újraépítésével kívánta 
a kelet-közép-európai pozícióit erősíteni, amelyhez a francia–német közeledésben már 
bevált „détente-entente-cooperation” politika eszköztárát használta. Ehhez a történelmi-
leg (országonként eltérő mértékben ugyan, de elsősorban a kisantant hagyományaira 
építkezve) kialakult, de 1945/1946 után megszakadt kapcsolatok adták a kiindulási ala-
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pot, amely azonban már a De Gaulle által megfogalmazo� francia nemzeti érdekekből 
következően került át a politikai-diplomáciai kapcsolatépítésnek a területére. 

Ehhez az új politikához De Gaulle-nak a francia–német kapcsolatok rendezése és 
a két ország közö�i szoros együ�működés jelente�e a mintát és egyben a kiindulási 
pontot is, amelynek folytatását és így taktikai elemét képezte az úgyneveze� „keleti 
nyitás” politika is. De Gaulle folyamatosan igyekeze� Európában és tágabb értelem-
ben az egész világon olyan szövetségeseket találni, akik sem az Egyesült Államokkal, 
sem a Szovjetunióval nem akartak szoros kapcsolatot fenntartani, és törekedtek önál-
ló identitásuk megfogalmazására. Ennek az 1963-tól kezdődő Európa-politikának a 
lehetőségeit és egyben korlátait elsősorban De Gaulle személyén, illetve a politikáját 
meghatározó francia és nemzetközi tényezők vizsgálatán keresztül lehet megérteni. 
A kelet-közép-európai államoknak a nemzetközi helyzet kedvező lehetőséget, a francia 
külpolitika követhető mintát ado� saját nemzetközi identitásuk újbóli megfogalmazására. 
A hagyományos prioritássorrend (Szovjetunió és Kína, illetve Lengyelország, Románia 
után következtek a többiek) továbbra is megmaradt, de a francia diplomácia (De Gaulle 
Európa-koncepciójából következően) már a kelet-közép-európai kisállamokra nagyobb 
figyelmet fordíto�, és köszönhetően a francia külpolitikát „domaine réservé”-nek tekintő 
tábornok személyiségének és intellektuális alapokon nyugvó politikájának, nagyobb 
rugalmasságot mutato� az összes kelet-közép-európai ország irányába.

A tanulmány célja elsősorban az, hogy a francia külpolitika keleti irányba történő fordu-
lásának okait és összefüggéseit vizsgálja 1963 folyamán, vagyis a keleti nyitás politika kez-
detén. Ebbe a kontextusban elhelyezve értékeljük a Magyarország felé irányuló francia 
politika fő jellegzetességeit is, illetve azt, hogy a magyar vezetés hogyan értékelte a 
„francia kapcsolat” jelentőségét a Nyugat felé kezdeményeze� magyar nyitási próbálko-
zások szemszögén keresztül.

A tanulmányunk kronológiai kezdő- és végpontja megállapításakor De Gaulle két 
sajtókonferenciáját ve�ük alapul. Az 1963. január 14-ei sajtókonferencia a Franciaor-
szág és szövetségesei közö�i nyílt politikai konfliktus kirobbanása mia� jelentős, és az 
V. Köztársaság későbbi története szempontjából nézve is (az angolszászellenes politika 
deklarálása és annak következményei mia�) meghatározó jelentőségűnek értékelhető, 
és így a következményei Franciaország kelet-európai kapcsolatainak kiépítése szem-
pontjából is fordulópontot jelente�ek, míg De Gaulle 1963. december 31-ei beszéde (an-
nak Kelet-Európára vonatkozó részei mia�) már a keleti nyitás politika elkezdésének 
„hivatalos” dátumaként is értékelhető. 
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A változások kezdete? (1963)

A kubai és a berlini válság után a nemzetközi kapcsolatokat bizonytalanság és vára-
kozás jellemezte, de a változást muta�a, hogy a szuperhatalmak kapcsolatában a fe-
szültség fokozása helye� az enyhülés lehetősége is megjelent; ennek egyik első jele 
volt, amikor megegyeztek a légköri atomkísérletek korlátozásában. A két tábor közö�i 
feszültség azonban továbbra is megmaradt, sőt erősödö�: a vietnami háború is 1963-
tól kezde� kibontakozni. Ennek következményeként a kelet–nyugati katonai-politikai 
rivalizálás súlya Ázsiába helyeződö� át. Ez csökkente�e azonban az Európán belüli 
szuperhatalmi szembenállás hevességét, és így a kelet–nyugati közeledés lehetőségei 
is kedvezőbbé váltak.

Az Európán belüli kapcsolatok változására ható újabb fontos tényező a kínai–szovjet 
ideológiai-politikai konfliktus kirobbanása volt (1963. június 13.). Ez tovább növelte 
ugyanis a szereplők mozgásterét (elsősorban Keleten), de a valódi jelentőségét az adta, 
hogy szovjet részről a szocialista országok közö� létrehozo� mesterséges egység meg-
bomlo�, és ez az európai országokat továbbra is szoros ellenőrzés ala� tartani igyekvő 
szovjet politikát az európai színtéren nagyobb rugalmasságra készte�e. Szovjet részről 
a békés egymás melle� élés politikájának megerősödése az 1956–1962 közö�i konfliktus-
kereső magatartás hibáival való szembenézést is jelente�e. 1963 folyamán a szovjet po-
litika a kivárás jeleit muta�a; a hangsúly az ellentétek hangsúlyozása helye� érezhető-
en a vitás kérdések tárgyalásos alapon történő megoldása felé tolódo� el.

Párizs szemszögéből értékelve a nemzetközi helyzet változásain láthatjuk, hogy 
1963-ban a francia külpolitika is válaszúthoz érkeze�, és ezt a folyamatot az 1958–1962 
közö�i nemzetközi válságok tapasztalatai tovább erősíte�ék. A francia belpolitikai élet 
is stabilizálódo�, De Gaulle elnök megszabadult az algériai válság terhétől, és több 
ideje maradt a nemzetközi kapcsolatok irányítására.2 Ezt mutatja, hogy 1963 folyamán 
számos olyan diplomáciai lépést te�, amellyel egyértelművé te�e Franciaország egyedi 
viszonyát Európához és  a nyugati szövetségi rendszerhez.3

A brüsszeli tárgyalásokon képviselt francia álláspont,4 majd a britek Közös Piacba 
történő felvétele megvétózásának bejelentése (1963. január 14.),5 illetve a brit–amerikai 
nassaui szerződésre mondo� „ke�ős nem” lényegében beleilleszkede� De Gaulle-nak 
a  kontinentális Európáról alkoto� koncepciójába. A francia elnök az amerikaiakkal 
speciális kapcsolatra törekvő (általa ellenszenvvel kezelt) Angliát, geopolitikai és tör-
ténelmi tényezők mia�, nem tarto�a az európai kontinens részének.6 Anglia csatlako-
zásának megvétózása következményeként a diplomáciai zsákutcába került Anglia tel-
jesen az amerikaiak szövetségesévé vált, és az angolszászok felkészültek arra is, hogy 
francia részről a keleti kapcsolatok felértékelődnek.7 Ugyanakkor a francia belpolitikai 
élet megoszto�sága tovább növekede�. Ez a döntés ugyanis a francia politikai elit tag-
jait, illetve De Gaulle közvetlen munkatársait egyaránt megoszto�a, ezt mutatja az is, 
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hogy még a De Gaulle egyik legközvetlenebb munkatársának és bizalmasának számító 
Maurice Couve de Murville külügyminiszter is nagyobb óvatosságot tarto� volna kí-
vánatosnak.8

De Gaulle konfliktust felvállaló politikája mia� 1963 elején Franciaország Európán 
belüli elszigetelődését lehete� érzékelni, de fő következmény az volt, hogy a nyugati 
országok közö� a hangulat megváltozo�, az érzelmek szerepe megnövekede�, és az 
európai partnerek körében a franciákkal szemben bizalmatlanság kezde� körvonala-
zódni. A nyugati szövetségeseknek ugyanis Anglia olyan potenciális partnert jelente�, 
amelynek segítségével egy esetleges francia hegemóniát ellensúlyozni lehete� volna. 
Anglia ellenszenvének megnövekedése melle� tehát De Gaulle-nak szembe kelle� néz-
nie szövetségeseinek manővereivel és a fő partnernak kiválaszto� németek politikájá-
nak változásával is. A két ország szerződést kötö� ugyan, de a De Gaulle által átmeneti 
szereplőnek tarto� Gerhard Schröder külügyminiszter az Anglia integrációját megvé-
tózó De Gaulle-i döntés hatására határozta el, hogy megakadályozza Konrad Adenauer 
kancellár túlzo� közeledését Franciaországhoz.9 

Lényegében tehát az Anglia (á�ételesen az angolszász világ) és Franciaország kö-
zö�i (történelmi hagyományokon alapuló) ellentét nyilvánosságra került, és ez időben 
egybeese� a keleti tömb országait megosztó szovjet–kínai konfliktus nyilvánosságra 
kerülésével. De Gaulle-nak sikerült kiszorítania ugyan a hagyományos riválisnak szá-
mító briteket Európából, és így politikai értelemben megerősíte�e Franciaország po-
zícióit, de ez a döntés meghatározta nemcsak Franciaországnak az Európához fűződő 
viszonyát, hanem megerősíte�e a francia külpolitika Európa orientációját is, és egyben 
kĳelölte a francia politika mozgásterét. 

Az eddig elsősorban az európai geopolitikai térben gondolkodó,10 nemzeti függet-
lenségre törekvő11 és a kontinentális pozícióját újragondolni kívánó Franciaország-
nak tehát az angolszász kapcsolatrendszer stratégiai-politikai és gazdasági értelem-
ben leértékelődö�,12 miközben a Nyugat- és Kelet-Európa közö�i együ�működés 
lehetősége13 felértékelődö�. Európa fogalma De Gaulle-nál egyre szélesebb értelmezést 
kapo�, és a francia–német közeledés természetes következményeként a kelet-európai 
országokkal kialakítandó kapcsolatok szerepe is átértékelődö�.14

Az Élysée-szerződés  megkötése (1963. január 22.) ugyanis, eredeti szándéka ellené-
re, nem az európai stabilitást erősíte�e, hanem a kétségeket növelte (lényegében De 
Gaulle és Adenauer egyaránt eltérően értelmezte),15 miközben a német Bundestag által 
elfogado� ratifikációs szövegben már a szoros amerikai–német kapcsolatokra történt 
egyértelmű utalás.16 A szerződés megkötése kihato� a kelet-európai államok nyugati 
nyitási politikájára, katalizálta az eseményeket, és felértékelte a Franciaországhoz fű-
ződő viszonyuk jelentőségét.17
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A francia–német szerződés hatása a keleti nyitás 
politikára (1963. január–május)
A francia–szovjet kapcsolatok változásai
Nagy-Britannia felvételének a megvétózásától eltérően, amelyet Keleten inkább „Nyu-
gat–Nyugat”-közi diplomáciai konfliktusnak értékeltek, a francia–német barátsági szer-
ződés következményei már közvetlenül kihato�ak Franciaország  keleti kapcsolatainak 
alakulására.18 Az érzelmi tényező elsődlegességét mutatja Maurice Dejean  nagykövet 
jelentése: szerinte a szovjeteket valósággal sokkolta a francia–német barátsági szerző-
dés megkötése, és így az algériai háború lezárultával javulni kezdődő francia–szovjet 
kapcsolatok ismét megromlo�ak. A szovjetek nem igazán akarták észrevenni, hogy De 
Gaulle nem te� szovjetellenes nyilatkozatot, és az 1963. január 14-ei sajtókonferenciá-
ján sem kritizálta a Szovjetuniót. A szovjetek a francia–német szerződésben ugyanis a 
közös ellenség elleni harcban addig meglévő francia–szovjet szolidaritás végét lá�ák, 
és a�ól tarto�ak, hogy a szerződés következményeként a németek megerősödnek.19

A szovjetek szorongását érzékelte�e Szergej Vinogradov  nagykövet is a De Gaulle-lal 
folytato� találkozásán (1963. január 29.), amikor átadta kormányának tiltakozó jegyzé-
két.20 De Gaulle igyekeze� megnyugtatni a szovjet diplomatát, és egyértelműen eltúl-
zo�nak ítélte a szovjetek aggodalmát a német revansizmus újjáéledése mia�. A vála-
szában utalt a francia–szovjet együ�működés lehetőségére; amelynek fontosságát, és a 
Szovjetunió kiemelt helyen történő kezelését maga a szovjet nagykövet is tapasztalha�a 
az Élysée-palotában rendeze� újévi fogadáson.21 De Gaulle az új francia egyensúlyte-
remtő politikát az európai béke megteremtésének a kontextusába helyezte, de annak 
semmilyen szovjetellenes célt nem tulajdoníto�, miközben (legjobb védekezés a táma-
dás) nem titkolta a szovjet katonai fenyegetés mia� érze� aggodalmát.22 A francia–né-
met szövetségnek ugyanakkor egyértelmű volt az Amerika-ellenes aspektusa is, ame-
lyet a francia diplomácia nem felejte� el többször hangsúlyozni.23 A francia kormány 
válaszjegyzéke (1963. március 30.) megerősíte�e a De Gaulle által mondo�akat.24

A francia diplomácia ugyanakkor megpróbálta a szövetségesekkel kialakult feszült-
séget oldani és a bizalmat növelni, ezt muta�a, hogy Couve de Murville utasítást ado� 
a nagyköveteknek arra, hogy a Vinogradov–De Gaulle-megbeszélésről (nagy vonalak-
ban) tájékoztassák a szövetségeseiket is.25

A szovjeteket azonban nem lehete� megnyugtatni,26 mivel a németkérdéshez első-
sorban érzelmi alapon viszonyultak, miközben a német revansizmus mia�i aggodalom 
hangsúlyozása egyben rendszerintegráló szerepet is betöltö�, és a keleti tömb országai 
mesterséges egységének a fenntartását is szolgálta. 1963 elején a szovjet diplomácia vé-
dekező pozícióba szorult, és a szovjet békeszándékok, illetve a békés egymás melle� élés 
politikájának a hangoztatása került előtérbe.27 Moszkva figyelme egy másik kedvelt 
területre, az európai biztonság kérdésére helyeződö� át, és a német atomfegyverkezés 
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mia�i aggodalom túlhangsúlyozásában csúcsosodo� ki.28 Ehhez a helyzethez járult 
hozzá a kubai válság után kialakuló nemzetközi helyzet, amely az enyhülés szándé-
kát erősíte�e, illetve a kínai–szovjet ideológiai-politikai ellentétek kiéleződése, amely a 
blokkon belüli kohéziót gyengíte�e.29 A hatvanas évek elejére ugyanakkor a szocialista 
országok gazdasági problémái is egyre nyilvánvalóbbá váltak, és ez szintén az enyhü-
lési szándékot erősíte�e.30 

A francia–szovjet kapcsolatokban mindkét fél a kétoldalú kapcsolatok konkrét terü-
leteinek a fejlesztésére törekede�,31 amit az 1963. február 1-jén három évre megkötö� 
– és a francia–német szerződés jelentőségét enyhíteni kívánó – kereskedelmi szerződés 
is bizonyíto�.32 Francia részről úgy vélekedtek, hogy a há�érben a célok és a módsze-
rek nem változtak meg lényegesen,33 és a fő stratégiai cél az amerikaiakkal kialakítan-
dó kapcsolatok kérdése, illetve a nyugati szövetségi rendszer megosztása maradt.34

Első eltérések a szatelliták közö�?
A francia–német szerződésre a kelet-közép-európai kis országok reakciói közö� eltérés 
volt érzékelhető, és ez megmuta�a már az első repedéseket is a korábbi egységhez ké-
pest. „Természetesen” minden ország elítélte a szerződést, és köve�e a hivatalos szovjet 
irányvonalat, de Csehszlovákia  és Lengyelország  reagálása sokkal élénkebb, elutasítóbb 
és határozo�abb volt, míg a románok, a magyarok és a bolgárok (vagyis a második 
világháború vesztesei) enyhébben ítélték meg az eseményt. Történelmi okok folytán a 
németkérdést igen érzékenyen értékelő Csehszlovákia  kormánya jegyzék formájában 
tiltakozo�, és a csehszlovákok aggodalmait Ludovic Chancel francia nagykövetnek 
Václav David külügyminiszter is részletesen kifejte�e,35 miközben (beváltva korábbi 
fenyegetődzését) hasonlóan cselekede� Lengyelország  is,36 és az algériai kormány elis-
merése melle� ez tovább mérgezte a francia–lengyel kapcsolatokat. 

Románia  és Magyarország  mérsékelt és pragmatikus álláspontot képviselt, Bulgária  
viszont lényegében nem halla�a a hangját. Románia esetében a két ország kapcsolatai 
teljesen más képet muta�ak, mint a többi ország tekintetében. De Gaulle -nak a francia–
román hagyományos barátságra vonatkozó beszédei és a román követ megnyilatko-
zása egyaránt azt érzékelte�e, hogy a két ország kölcsönösen igyekszik megragadni a 
váratlanul kialakult lehetőségeket.37 Albánia értékelése szerint Franciaország „megissza 
a levét” a túlzo� németbarátságnak, míg a többi szocialista országhoz képest Jugoszlávia 
helyzete teljesen eltérő volt, és a francia–német szerződésre meglehetősen lagymata-
gon reagált, mivel a francia lépésben Belgrád bizonyos mértékű függetlenséget láto�, 
és ez a jugoszláv vezetésnek jelzésértékkel bírt.38

Magyarország  politikáját mutatja a francia követnek a követi konferencián elhangzó 
helyzetértékelése (ezzel megegyeze� a szófiai és a varsói misszióvezető véleménye is, 
míg a csehszlovákok reakcióját a nagykövet érzelmileg túlfűtö�nek ítélte), amely sze-
rint a magyarok elsősorban az angolokkal és az amerikaiakkal szimpatizálnak, miköz-
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ben a francia politikát hibáztatják, és a német revansizmus megerősödésétől tartanak: 
„A számukra a NATO globális értelemben egy komolyabb partner mint az egyes országok ön-
magunkban, mivel a NATO-t az Egyesült Államok irányítja. Vagy például a magyarok számára 
a kelet–nyugati kapcsolatoknak Moszkván és Washingtonon keresztül kell működnie, és Fran-
ciaország megakadályozza Washingtont abban, hogy tárgyalásokat folytasson Moszkvával.”39

Magyar részről azonban a Franciaország  iránti figyelem Párizs sajátos külpolitikája és 
a 1963-as francia–német barátsági szerződés mia� csak megnövekede�.40 A magyar dip-
lomaták úgy értékelték, hogy De Gaulle a szocialista országokkal szemben mérsékeltebb 
hangot kezde� használni.41 A párizsi magyar követség helyzetértékelése szerint a francia–
német közeledés ellentmondásos, és bonyolult helyzetet teremte� Európában. A magyar 
Külügyminisztérium felhívta a Párizsban szolgálatot teljesítő magyar diplomaták figyel-
mét arra, hogy Franciaország  nyugat-európai politikájával komolyabban foglalkozzanak, 
és a szerződés távlati következményeire utalt: „a nyugati blokkban keletkeze� repedések elő-
nyösek a mi szempontunkból, hiszen megakadályozzák, hogy USA-vezetéssel egységes imperialista 
blokk kovácsolódjék ki.”42 De Beaumarchais  (a külügyminisztérium Európai osztályának ve-
zetője) és Vincze József  (követ) megbeszélésén szintén szóba került a szerződés. A francia 
diplomata túlzo�nak és alaptalannak ítélte a szocialista országok reakcióit, és úgy lá�a 
(bár ezt a magyar diplomata elő� teljesen hiábavalóan hangozta�a), hogy azoknak (értsd: 
a szocialista országok és Németország viszonya) a múltbeli sérelmekre való hivatkozása 
már nem időszerű. Vincze József ugyanakkor a De Gaulle-i Urálig terjedő Európa gondo-
lata és a hitleri politika közö�i párhuzamra hívta fel a figyelmet, amelyre francia partnere 
diplomatikus választ ado�: „Franciaország liberális, demokratikus tradíciói már eleve garanciát 
nyújtanak arra, hogy nem akar a szocialista országok ellen háborút. (…) Szerinte igen fontos lenne, 
hogy a szocialista országokban a sajtó Franciaországról helyesebb és igazabb képet adjon.”43 

A kérdéssel a Központi Bizo�ság  is foglalkozo� (1963. március 8.), és az ülésen Kádár 
János  megállapíto�a, hogy a szerződés a szocialista tábor érdekei ellen van, népellenes 
és reakciós, amely a militarizmus javát szolgálja, de alapvetően Amerika- és Anglia-
ellenes is: „A feladat számunkra világos. Azt hiszem, a régi lenini politikának megfelelően az a 
helyes, hogy az ellenségeink közö�i ellentéteket törekedni kell kihasználni a szocializmus javára. 
Elvi alapon, de manővereznünk és dolgoznunk kell.”44 

A magyar diplomácia tehát mérsékelt és óvatos irányvonalat képviselt, „megérte�e” és 
a helyén kezelte a francia–német szerződést, ezt lehetővé te�e az is, hogy meglehetősen so-
kat tudo� a színfalak mögö�i eseményekről.45 A párizsi magyar követség helyzetértékelése 
szerint a szerződés De Gaulle Európa-koncepciójának csak egyik elemét jelente�e, vagyis 
lényegét tekintve egy sokoldalú játszma részét jelente�e, ahol a barát és az ellenség egy-
aránt „kiszámíto� szerepet” játszo�. A párizsi magyar diplomaták De Gaulle személyének 
jelentőségét, politikai szerepét kiemelt jelentőségűnek értékelték, de a kétoldalú kapcsola-
tok fejlesztéséből fakadó lehetőségek kihasználását (és ez jól mutatja a magyar külpolitika 
korlátait) csak az ideológiai éleslátás megőrzése melle� tarto�ák kivitelezhetőnek.46
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A francia diplomácia mozgástere (1963. május–december)

A német Bundestag vétója (1963. május 13.) következtében tovább bonyolódo� az Euró-
pán belüli helyzet. A szovjet diplomácia újabb jegyzéket küldö� Párizsba, amelyben a 
francia és a szovjet nagyhatalom európai együ�működésére te� utalást. Ez a jegyzék a 
kezdete volt egy szovjet diplomáciai offenzívának, amely meghatározta Franciaország 
kelet-európai kapcsolatainak alakulását is 1963 második felében.47 Ebben az időszak-
ban De Gaulle kétszer is találkozo� Vinogradov nagyköve�el, és mindkét alkalommal 
megerősíte�e, hogy a nemzetközi kapcsolatokban szorosabb francia–szovjet együ�-
működést tartana kívánatosnak, és egyértelművé te�e azt is, hogy a szovjet veszély 
hangoztatását elsősorban belpolitikai „fogyasztásra” szánja, vagyis abból a szovjet dip-
lomáciának nem kell komolyabb következtetéseket levonnia.48

Ezzel párhuzamosan azonban az amerikai diplomácia is aktivizálódo�, és a néme-
tek vétóját diplomáciai kezdeményezésre használta ki. John F. Kennedy berlini utazá-
sa (1963. június 24–26.) már ezt jelezte, és a nyugatnémetek is igyekeztek szorosabbra 
fűzni az amerikaiakhoz fűződő kapcsolataikat. Washington ugyanakkor nem mondo� 
le arról sem, hogy a szovjetekkel a kapcsolatait normalizálja, és segítse a német–szov-
jet közeledést (megmutatva, hogy az amerikai vezetők a kubai válságon „túlte�ék” 
magukat), és a francia–szovjet közeledést (vagyis egy velük egy „szinten” értékelhető 
nagyhatalom és egy másodrendű hatalom közö�i kapcsolatépítést) megakadályozza. 
A moszkvai szerződés (1963. augusztus 5.) megkötése ezt a célt is szolgálta. 

Francia részről az amerikaiaknak ado� válasz nem várato� magára sokáig, és foly-
tatódo� a francia–amerikai „adok-kapok” politika. De Gaulle sajtókonferenciája (1963. 
jú lius 29.) a francia szándékok ismételt megerősítését jelente�e, ezzel Párizs és Wa-
shington közö� az ellentét tovább éleződö�, mivel Kennedy elnök is megerősíte�e a 
francia és az amerikai elképzelések közö�i eltéréseket.49

A francia keleti nyitás politika szempontjából nézve a lényegi változás Adenauer le-
mondásával Bonnban következe� be. A Ludwig Erhard veze�e új német kormány ugyan-
is a korábbi és túlzo�nak ítélt franciabarát irányvonalat feladva egyértelműen az ameri-
kaiak melle� kötelezte el az NSZK-t (felvetődö� német expedíciós csapatok Vietnamba 
küldésének a terve is, és az új kancellár megakadályozta, hogy a szocialista országoknak 
nyugati hiteleket adjanak), ami a Szovjetuniónak és csatlósainak megfelelő táptalajul 
szolgált a németkérdés, a német veszély és revansizmus túlhangsúlyozásához. 

1963 második felében már De Gaulle sem lehete� teljesen biztos a „német kapcsolat” 
tartalmát, őszinteségét és valódi lehetőségeit illetően, ami Erhard sikeresnek minősí-
te� párizsi útja (1963. november 21–22.) ellenére sem kerülte el a jól informált szovjet 
diplomácia figyelmét,50 és ez természetes érintkezési felületet eredményeze� a kelet-
európai államokkal. Mindez a szovjet diplomáciát abba az irányba sarkallta, hogy a 
Franciaországgal kialakítandó kapcsolatokra nagyobb hangsúlyt helyezzen. De Gaulle 
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ugyanakkor (presztízsokok mia� is) hivatalosan nem ismerhe�e be, hogy tévede�, de 
a későbbi politikájában (például a Kínai Népköztársaság elismerése kapcsán), egyértel-
művé te�e, hogy míg Franciaországnak az egész világ dolgaiért felelősséget kell vállal-
nia, addig az NSZK-t csak regionális jelentőségű államnak tartja. 

A következő lényeges esemény John F. Kennedy elnök váratlan halála volt (1963. 
november 22.), mivel a hatalomra juto� Lyndon B. Johnson elnököt De Gaulle nem ked-
velte, ami szintén erősíte�e a francia diplomácia Amerika-ellenes élét,51 és ezen nem 
változtato� az a tény sem, hogy a Kennedy elnök temetésére Washingtonba érkező 
francia elnököt, mint a nyugati világ kiemelkedő vezetőjét, az amerikaiak megkülön-
böztete� figyelemmel fogadták. Összességében azonban 1963 végére De Gaulle hely-
zete kedvezőbbé vált, a nemzetközi szereplők közül egyedül az ő pozíciója erősödö� 
meg, és ez a francia külpolitika aktivizálódásában is megmutatkozo�. Az év tapaszta-
latait fogalmazta meg De Gaulle elnök és te�e egyértelművé és nyíl�á a szándékait a 
kelet-európai országok irányában az év végi rádió- és televízióbeszédében (1963. de-
cember 31.), amikor az ezekkel az országokkal kialakítandó kapcsolatok szükségessé-
géről beszélt,52 és  a szocialista államokkal kialakítandó új kapcsolatok jelentőségét így 
fogalmazta meg: „Végül is kell (kapcsolatépítés), de anélkül, hogy illúziókban ringatnánk 
magunkat, amely a gyengék kiváltsága, de anélkül is, hogy elveszítenénk a reményt abban, hogy 
a szabadság és az emberi méltóság végül mindenhol győzedelmeskedik. Reménykedhetünk abban 
a napban, amikor talán Varsó, Prága, Pankow, Budapest, Szófia, Belgrád, Tirana és Moszkva 
megszabadul a�ól a totalitárius rendszertől, amely visszatartja és bezárja a lakosságot, és foko-
zatosan velünk együ� változik. Akkor nyito�ak lesznek Európa felé a lehetőségeik, forrásaik és 
kapacitásaik függvényében.”53

Helyzetértékelés francia módra? Regionális követi 
konferencia Párizsban (1963. május 6–8.) 

Franciaország számára tehát az európai kontinentális tér jelentősége 1962 után 
megnövekede�, és annak keretében Kelet-Európa geopolitikai jelentősége is felérté-
kelődö�, amit jelez az is, hogy a francia külügyminisztériumban szükségét érezték an-
nak, hogy egy követi konferencia folyamán részletekbe menően elemezzék a szocialista 
államokkal kialakítandó kapcsolatok lehetőségeit és azokat a változásokat, amelyek a 
szocialista országokon belül és közö�ük megfigyelhetők voltak. A követhető stratégia 
kialakításához a szocialista országokba akkreditált követek és nagykövetek melle� az 
amerikai, német, brit és brüsszeli nagyköveteik véleményét is kikérték, és tapasztalata-
ikat a gazdasági, kulturális kapcsolatok területeivel együ� elemezték. Fő céljuk az volt, 
hogy a különböző szempontból megfogalmazo� véleményeket, információkat egybe-
vessék, és megpróbáljanak olyan következtetéseket levonni, amelyekre a keleti poli-
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tikájukat a gyakorlati diplomáciában (gazdasági-technikai, kulturális, adminisztratív, 
konzuli ügyek és sajtószolgálat) tervezhetik és alapozhatják.54

Az elemzések tehát főleg a gazdasági, kulturális kapcsolatok fejlesztésének a lehető-
ségeit járták körül, mivel azok rejte�ék magukban mindazon lehetőségeket, amelyeket 
a „détente-entente-cooperation” politika elvét követve, az „Atlanti-óceántól az Urálig terjedő 
Európa” megteremtése érdekében meg lehete� valósítani. Ezeket a tényezőket minden 
ország esetében külön értékelték (természetesen az országok jelentősége francia szem-
pontból eltért), és megállapíto�ák, hogy ilyen regionális követi konferenciát sűrűbben 
(kétévente) tartani kell azon cél érdekében, hogy a térség egyre összete�ebb változásait 
könnyebben megértsék és értékelhessék.55

A konferencia Couve de Murville  külügyminiszter általános helyzetértékelésével 
kezdődö�56 (1963. május 6. de.), szerinte Franciaország  külpolitikája fordulópontjához 
érkeze�. Hangot ado� azon véleményének, hogy a nemzetközi kapcsolatok minden te-
rületén krízishelyzet és bizonytalanság alakult ki, mivel a nemzetközi élet szereplői kö-
zül mindenki (Franciaország, Európa, az atlanti szövetség és a kelet–nyugati kapcsola-
tok résztvevői) a saját maga útját kezdte keresni, és Franciaország is új helyzetbe került 
a gyarmatokkal függőben lévő és vitás kapcsolatok rendezése után. Értékelése szerint 
ezen utóbbi lényeges változást jelente�, mivel Franciaország az energiáit és a lehető-
ségeit azokra a lényeges dolgokra tudja fordítani, amelyek közül a francia diplomácia 
számára két fontos feladatot emelt ki: 1. Franciaország  biztonságának megteremtése. 
2. Az európai politikai egyesülés elősegítése, amelynek keretében a fő diplomáciai célnak 
ezt fogalmazta meg: „Meg kell teremteni az új egyensúly feltételeit, biztosítani kell egy egy-
séges európai rendet, normálisabb kapcsolatokat kell kialakítani Nyugat-Európa és Oroszország 
közö�. (…) Egységbe kell vonni azokat az országokat, amelyeknek ugyanazok a hagyományaik, 
az elképzeléseik, meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy eljátszhassák azt a szerepet, amelyre 
hivato�nak és képesnek érzik magukat, a lehetőségeik és a civilizációjuk függvényében.”57

Couve de Murville  Európa valódi függetlenségére alapozódó egyesülési folyamatot 
képzelt el, de ellentétben a britek szándékaival, azt kontinentális keretek közö� tarto�a 
megvalósíthatónak, hangsúlyozta azonban azt a véleményét is, hogy Európa még nem 
találta meg a saját útját. A kelet–nyugati kapcsolatok alakulását is bizonytalannak minő-
síte�e, és a Kelet problémáit némiképpen a Nyugatéhoz hasonlónak ítélte meg, mind-
azonáltal a kínai kérdést tarto�a a fő problémának. A szovjet gazdaság belső gondjait, 
a fegyverkezési verseny terheit súlyosnak ítélte meg, és a hruscsovi politikát az 1960-as 
sikertelen csúcstalálkozó utántól kezdve zavarosnak és érthetetlennek minősíte�e.58

A külügyminiszter után a washingtoni, a bonni és a londoni nagykövet értékelte a 
nemzetközi helyzetet és a fogadó országuk politikáját Franciaország és Kelet-Közép-
Európa kapcsolatainak alakulásán keresztül. Hervé Alphand (Washington) szerint 
Franciaország és az Egyesült Államok közö�i ellentétek nem befolyásolták érdemileg 
a kelet–nyugati kapcsolatok alakulását, és a szatelliták részéről nem felejte�ék el, hogy 
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De Gaulle egyértelműen az amerikaiakat támoga�a a kubai válság ala�. Roland de 
Margerie (Bonn) nagykövet a német határok, a német egység, Berlin, az újrafegyver-
kezés, illetve a Szovjetunióhoz fűződő viszony területein keresztül értékelte a francia 
politika lehetőségeit, és az alábbi konklúziót vonta meg: „Egészen addig, amíg Németor-
szág megoszto� marad, az enyhülés nehéz lesz, mivel alapvető ellentmondás van az egyesülésre 
vonatkozó német elképzelések és a megosztás fenntartására irányuló szovjet politika közö�.”59

A konferencián élénk vita bontakozo� ki a német politikáról, a szovjetek félelme-
iről, amelybe a szatellita országokban diplomáciai szolgálatot teljesítő diplomaták is 
belekapcsolódtak, és fő következtetésük az volt, hogy ezen országoknak a németkér-
dés alapvető és érzelmileg is meghatározó területet jelent. A vita során szóba került a 
frissen megkötö� magyar–német kereskedelmi szerződés is, és Pierre Francfort buda-
pesti követ megállapíto�a, hogy azt a két fél eltérően értékelte. A magyarok ugyanis 
elsősorban szakdiplomáciai szinten igyekeztek a kapcsolatokat tartani, míg a németek 
nagyobb súlyt helyeztek a politikai aspektusra. 

Geoffroy de Courcel nagykövet (London) megállapíto�a, hogy a keleti országokkal 
kialakítandó politikában a brit és a francia kormány érdekei alapvetően megegyeznek, 
de eltérően a franciaországi helyze�el, a brit kommunista párt jelentősége elhanyagol-
ható. A francia nagykövet úgy értékelte, hogy a britek igyekeznek a nagyhatalmi pozí-
cióikat és tekintélyüket visszaszerezni, amelyhez a hagyományos keleti kapcsolataik, 
illetve a speciális brit–szovjet kapcsolatok megfelelő eszközül szolgáltak.60 A brit keleti 
politika fő aspektusának a kereskedelmi kapcsolatokat tarto�a, és úgy lá�a, hogy a 
britek szoros kapcsolata az amerikaiakkal az előbbiek diplomáciai mozgásterét is kor-
látozza. A francia diplomaták a fő riválisnak számító britek pozícióit is értékelték a 
kelet-közép-európai országokban, és eltéréseket érzékeltek. 

Magyarország esetében Francfort követ úgy lá�a, hogy bár a magyarok részéről a 
britek a franciákhoz képest kedvezőbb megítélést kaptak, de London nem használta ki 
a helyzetet, és a francia kulturális diplomácia pozíciói (annak ellenére, hogy a magya-
rok az angol kultúra és nyelv iránt komolyabban érdeklődtek) kedvezőbbek voltak.

A kelet-közép-európai szocialista országokkal délután foglalkoztak. A bevezető elő-
adást a francia külügyminisztérium Kelet-Európa szakértőjének számító Laloy  tarto�a, 
és három alapvető kérdést-vitapontot vázolt fel: 1. A szocialista országok viszonya az 
európai kérdésekhez. 2. A kínai–szovjet konfliktus és annak a blokkon belüli követ-
kezményei. 3. A szocialista országok viszonya a harmadik világhoz, különös tekintet-
tel Észak- és Fekete-Afrikára, illetve a Közel-Keletre.61 Az elemzések középpontjában 
belpolitikai, gazdasági és kulturális kérdések álltak, de azokat a lehető legszélesebb 
összefüggésekben igyekeztek értékelni, megvizsgálva ezen országok viszonyát Fran-
ciaországhoz, Európához, a Szovjetunióhoz és természetesen egymáshoz. 

A konferencián a szocialista országokban szolgálatot teljesítő diplomaták sorra mu-
ta�ák be „országaikat”, és ezekben az értékelésekben az instrukcióknak megfelelően 
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a belpolitikai, külpolitikai-diplomáciai, gazdasági és kulturális kérdések egymás után 
sorra kerültek. Az általános értékelésben megállapíto�ák, hogy a kelet-közép-európai 
országok az alapvető nemzetközi kérdésekre hasonló módon reagálnak ugyan, de a 
történelmi tapasztalatok, az eltérő gazdasági helyzet és a rendszerek belső szerkeze-
te (utazási lehetőségek, az értelmiséghez való viszony) eltéréseket mutatnak. Az első 
valódi eltérést a „desztalinizáció” kérdésében lá�ák, ahol nagy különbség volt az 
ortodoxok: Csehszlovákia, Románia, NDK, Albánia és a formális változást bevezető 
Lengyelország, illetve az 1956-os forradalom meghatározó örökségével küszködő Ma-
gyarország közö�. Laloy úgy értékelte, hogy minden ország esetében a desztalinizációt 
lényegében egy politikai konfliktus, tragédia válto�a ki,62 vagyis a szovjet politika által 
generált változások és nem a rendszer emberibbé változtatásának az igénye. 

A gazdaság állapota és lehetőségei tekintetében az összes szocialista ország helyze-
tét nehéznek értékelték. A KGST, illetve a gazdasági reformok bevezetését az egyik le-
hetséges új politikai iránynak tarto�ák, de a fő nehézséget a szocialista országok eltérő 
nemzeti érdekeiben lá�ák. 

A kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában a régióban Franciaország az NSZK, 
Nagy-Britannia és Olaszország után a negyedik helyet foglalta el, de az arányokat és az 
ország köztes helyzetét muta�a, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai 
a térség államaival csak a francia kereskedelem negyven százalékát te�ék ki. Francia-
ország esetében a fő problémát a kereskedelmi egyensúly hiánya jelente�e, illetve az, 
hogy a keleti országok nem tudtak érdemi és versenyképes termékekkel a francia piacon 
megjelenni. Ez alól egyedül (a román nyersanyagok mia�) csak a román–francia kapcso-
latok jelente�ek kivétel, és ezt erősíte�e (a francia követ adatai szerint), hogy Románia 
és a többi szocialista ország gazdasági kapcsolatai az 1959-es 79 százalékról 1962-re 62 
százalékra csökkentek, és ez a szocialista országok közö� teljesen egyedinek számíto�. 

A szocialista táboron belüli ideológiai konfliktus a kínai–szovjet ellentét volt, és an-
nak fő okát a Hruscsov és Mao Ce-tung közö�i személyes ellentét kiéleződésében felté-
telezték. A franciák szerint a kubai válságot Keleten nem értékelték vereségnek, mivel 
a kommunizmus pozíciói Latin-Amerikában stabilizálódtak, és a szovjetek az európai 
politikában is nagyobb rugalmasságot muta�ak. A francia diplomaták  helyzetértéke-
lése szerint ugyanakkor a szovjetek az európai együ�működés formáira mindig óva-
tosan reagáltak, és a britek csatlakozásának megvétózását „családi ügyként” kezelték, 
miközben a francia–német szerződésre érzékenyen reagáltak.

A kelet-közép-európai szocialista kisállamok politikájának részletes elemzésére a 
konferencia második napján került sor (1963. május 7., de.). Az expozék sorát minden 
esetben elkezdő Maurice Dejean nagykövet szerint a Szovjetunióban a desztalinizáció 
ellentmondásos formában zajlo�, és a kubai válság után a külpolitikai vonalvezetésben is 
ellenmondásos helyzet alakult ki. Egyrészt a presztízsveszteség mia� érze� felháborodás 
következtében Hruscsov  személyével szemben elégedetlenség alakult ki, amely a kínai–
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szovjet ellentétek kiéleződését, a belpolitikában az ortodox kommunisták ellentámadását 
eredményezte. Másrészt azonban a szovjet változásokat pozitívan értékelte, mivel a bel-
politikai élet normálissá vált, már nem volt olyan erős rendőri elnyomás, mint korábban, 
és a szatelliták is nagyobb politikai függetlenséget élvezhe�ek. A Szovjetunió  ellenséges 
magatartását a nyugati integrációs politikával szemben elsősorban azzal magyarázta, 
hogy az „hagyományosan” minden európai egyesüléssel szemben ellenséges volt (elsősor-
ban a németek megerősödésétől tartva), ugyanakkor a fő politikai problémát a nyugati 
gazdasági sikereknek a kommunista mozgalom vonzerejére gyakorolt hatásában lá�a.63 

Lengyelország  esetében megállapíto�ák, hogy bár a lengyel kommunisták a 
desztalinizációt befejezetnek tekintik a lakosság és a kommunista elit közö� a távolság 
nem csökkent, amit erősíte� az, hogy a lakosság 95 százaléka hívő katolikusnak tarto�a 
magát, és a földek 86 százaléka magántulajdonban maradt: „Ebben az értelemben ki lehet 
jelenteni, hogy Lengyelország nem kommunista ország” – mondta Pierre Charpentier nagykö-
vet. A Varsóban szolgálatot teljesítő francia diplomata az ország helyzetét ellentmondá-
sosnak értékelte, mivel a politikai egypártrendszer melle� a kulturális életben a nyílt bel-
politikai viták lehetősége megmaradt. A lengyelek ugyanakkor egyszerre és egyformán 
gyűlölték a németeket és az oroszokat, ez azonban a németek felé féloldalas formában 
jelent meg, mert a gyűlölet melle� a gazdasági teljesítmény mia� egyben tiszteletet is 
éreztek, és a fiatalok, akik egyszerre voltak kiábrándultak, hívők és nacionalisták, első-
sorban az anyagi jólétet keresték.64 Úgy lá�ák ugyanakkor, hogy az ország gazdasági tel-
jesítménye nagyon gyenge volt, amit ráadásul a túlzo� bürokrácia és a pazarlás is gyengí-
te�. A kulturális élet (legalábbis a kelet-európai viszonyokhoz képest) viszont kivételesen 
szabadnak volt mondható, amit a katolikus egyház önállóságával magyaráztak.

Csehszlovákia  és Bulgária  esetében elsősorban az ortodox sztálinizmus megmaradását 
emelték ki, amelyhez a csehszlovákok esetében a lengyelekéhez hasonló németellenes-
ség társult, miközben a bolgárok esetében a fő külpolitikai problémát a Jugoszláviához 
fűződő viszony, illetve a látensen továbbra is dédelgete� Nagy-Bulgária álom jelentet-
te. Csehszlovákia esetében a sztálinisták (Novotny elnök például) a desztalinizáció 
meghirdetése ellenére megőrizték a pozícióikat, míg Bulgária esetében lényegében 
semmilyen érdemi változás nem következe� be. Ludovic Chancel nagykövet szerint 
Csehszlovákia is súlyos gazdasági válsággal küszködö�, és ezt még a vezetők is kény-
telenek voltak elismerni. Az ország ipari teljesítménye nem fejlődö�, a mezőgazdaság 
helyzete szintén nagyon rossz volt, és az érdemi reformok körüli viták bonyolul�á te�é 
a kommunista párton belüli viszonyokat. 

Francia értékelés szerint a sorban teljesen sajátos helyet foglalt el Románia, ahol a 
desztalinizáció teljesen a nacionalizmushoz kapcsolódo�, és ez adta az ország külön-
legességét. A rendszer ugyanakkor a csehszlovák és a bolgár helyzethez hasonlóan tel-
jesen sztálinista maradt, a kommunista elit szilárdan kézben tarto�a a hatalmat, de a 
lakosság Romániában is nagyon nyito� maradt a nyugati kultúra (elsősorban a francia) 
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felé. A követ alapvető problémának tarto�a azonban , hogy a rendszer diktatórikus 
jellege mia� szinte semmilyen társadalmi kapcsolatot nem tudo� létrehozni, és ezért 
valójában nem volt tisztában a román lakosság valódi véleményével.65 Az ország gaz-
dasági teljesítményével kapcsolatban Pierre Bouffanais követ igyekeze� nem untatni 
a kollégáit, ezért három alapvető területet emelt ki: 1. A mezőgazdaságot kollektivi-
zálták 1962 márciusa óta, de egyelőre csak a nehézségeket lehete� érzékelni. 2. A val-
lási kérdésekben a rendszer viszonylagos toleranciát mutato�, de az ortodox egyház 
rendszerpártiságát teljesnek értékelte. 3. A kisebbségi kérdést alapvető jelentőségűnek 
tarto�a, de úgy lá�a, hogy a rendszer a korlátozo� autonómia megadása ellenére is a 
románosítást tekinte�e a céljának. 

A budapesti francia követ helyzetértékelése szerint Lengyelországhoz hasonlóan Ma-
gyarországon is a desztalinizáció jelente�e a belpolitikai változások lényegét, bár szerin-
te abban az 1956-os forradalom következményei nem játszo�ak akkora szerepet, mint 
ahogy a francia diplomaták korábban gondolták. A lakosság és a rendszer kapcsolatát 
apatikusnak értékelte, ugyanakkor a kulturális élet viszonylagos szabadságában láto� 
olyan pozitívumokat, amelyek a rendszer toleráns jellegét bizonyíto�ák. Összességé-
ben azonban a kádári restaurációt sikeresnek és ügyesnek értékelte, és abban Kádár 
János  személyes sikerét lá�a, aki a párton keresztül szorosan kézben tarto�a az ország 
ügyeinek irányítását, de a követ külön kihangsúlyozta, hogy a rendszer számára a gaz-
dasági eredmények azonnal politikai jelentőséget kaptak.66 Magyarország  kapcsoló-
dását a Szovjetunióhoz továbbra is nagyon szorosnak ítélte, és abban nem tételeze� fel 
érdemi változást. A követ szerint Magyarország fő problémája alapvetően a gazdasági 
kérdésekben jelent meg. A magyar gazdaság a lengyelhez hasonló termelékenységgel 
és színvonalon produkált, de a magyarországi helyzetet a többi szocialista országhoz 
képest kevésbé tarto�a katasztrofálisnak, a jövőről (annak ellenére, hogy a magyar kor-
mány célja 1980-ra a fejle� ipari ország megteremtése volt) és a perspektívákról csak 
nagyon óvatosan mert azonban nyilatkozni, mivel ezek a célok (véleménye szerint) 
lényegi változást feltételeztek (volna).

Az NDK esetében, Bulgáriához hasonlóan, lényegében semmilyen változást nem lát-
tak, az országot mesterséges képződménynek tarto�ák, ahol a rendet a szovjet hadosz-
tályok tartják fenn. Albánia esetében szintén a változatlanság tényét állapíto�ák meg. 
Ezt a két országot azonban meglehetősen szűkszavúan értékelték, ami a velük kialakí-
to� kapcsolatok jelentőségét és lehetőségeit is muta�a. 

A Romániához hasonlóan szintén „hagyományosan” külön kezelt Jugoszlávia  ese-
tében elsősorban a belső etnikai és politikai ellentétek, Tito személyi diktatúrájának 
jellegzetességei, a gazdasági szükségszerűségből következő, esetleges túlzo� nyugati 
nyitás veszélyei mia�i aggodalmak, illetve a rendszer ke�őssége, vagyis a Nyugat s a 
Kelet közö�i ingadozása kerültek említésre.67 Tito személyét ugyanakkor nagy tekin-
tély övezte, ami a jugoszláv egység garanciáját jelente�e. A jugoszláv gazdaság teljesít-
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ményét szintén nagyon gyengének értékelték, fő specialitásának a nyugati technológia 
és hitelek iránti nyito�ságot említe�ék, de a gazdasági liberalizáció következménye-
ként elsősorban a szervezetlenséget emelték ki. 

A francia diplomácia összegző értékelése szerint68 a szatellita államokon belül és 
az országok közö� a korábbi statikus és monolitikus helyzethez képest 1963-tól kezd-
ve a tapogatódzás, mozgolódás vált jellemzővé. Az események felgyorsulását az 1962 
után bekövetkező nemzetközi és a szocialista blokkon belüli változásokkal egyaránt 
magyarázták. A változásokban leginkább érinte� és érdekelt államok közé Romániát, 
Magyarországot és Csehszlovákiát sorolták. A leginkább visszahúzó országok közö� 
Lengyelországot, az NDK-t és Bulgáriát említe�ék. 

A szatelliták nyugati nyitásának általános okait – és ez jól mutatja a francia értékelés 
lényegét – az alábbiakban lá�ák: 1. A gazdasági fejlesztés szükségessé teszi a nyugati 
kapcsolatok kiépítését, amely révén azok valamelyest csökkenteni képesek a Szovjet-
uniótól való függésüket. 2. A belpolitikában a fő kérdés és egyben a változások mércéje 
a desztalinizáció foka, amely azonban országonként eltérő formában és tartalommal 
kezdődö� el, és függö� a kommunista vezetők lelki állapotától. A liberalizmus ezek-
ben az országokban sajátos értelmezést kapo�, a lakosság és a kommunista vezető elit 
közö�i kompromisszum megteremtését szolgálta, amelyre a legjobb példának Magyar-
országot tekinte�ék. 3. A belső gazdasági problémákhoz szorosan kapcsolódik a KGST  
reformjának a kérdése. 4. A táboron belüli egység problematikájának részei a nemzeti 
érzelem, a kisebbségek mia�i, de a szovjetek által kontrollált (illetve megfékeze�), de 
látensen tovább élő hagyományos nemzeti ellentétek. 5. A kínai–szovjet ideológiai-po-
litikai rivalizálás a szatelliták politikájában az ellentétek kiéleződésére katalizátor ha-
tással volt, amely szintén a korábbi mesterséges egység ellen hato�.69

Jogosan vetődik fel azonban a kérdés, hogy De Gaulle  számára a keleti nyitási poli-
tika mennyire volt őszinte, következetes, és alapozódo� a geopolitikai koncepciójára, 
vagy elsősorban a politikai nyomásgyakorló eszközt jelente�e az általa elindíto� „Nyu-
gat–Nyugat-közi” konfliktusban, és konkrétan az amerikaiakkal szembeni francia pozí-
ciók erősítését. Az értékelést nehezíti, hogy De Gaulle  politikája és az azt megalapozó 
sajátos politikai filozófiája számos tényező együ�es vizsgálatával értelmezhető.70 Yves 
Pagniez  szerint, aki ennek a politikának a kidolgozásában aktív szerepet játszo�, a füg-
getlenség az Egyesült Államokkal szemben a keleti nyitás előfeltételét jelente�e. A fő cél 
ugyanis Európa egyesítése volt, amelybe a keleti országokat is be kívánták vonni. A blokkok 
megszüntetése és Európa politikai, földrajzi egyesítése ezt a célt szolgálta, vagyis a 
függetlenség hangoztatása az amerikaiakkal szemben szintén az egyik eszköz szerepét 
töltö�e be, amelyhez a keleti nyitás politikája jelente�e a másik eszközt.71 
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Nagyköveti kapcsolatfelvétel Bulgáriával, Romániával 
és Magyarországgal (1963. december 17. )
A keleti nyitás politika első lépését az jelente�e, hogy a diplomáciai kapcsolatokat 
nagyköveti szintre emelték. Ebben a politikában is egy sajátos „verseny” alakult ki az 
angolszász államokkal. A franciákat az ősz folyamán már élénken foglalkozta�a a dip-
lomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelésének ügye Romániával,72 ahol a hagyo-
mányos francia–román kapcsolatok kiemelt szerepet kaptak, Bulgáriával és Magyaror-
szággal, illetve az utóbbi esetében a magyar–román kapcsolatok alakulása.73

A francia szándékok megértését lehetővé teszik a Lakatos Emil követségi tanácsos és 
Emanuel Jacquin de Margerie, a francia külügyminisztérium kelet-európai osztálya ve-
zetőjének megbeszélésén elhangzo�ak. A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének kérdései 
melle� felvetődö� Franciaország keleti politikájának a témája is. A francia diplomata 
megmagyarázta a Párizs politikai szándékait, és a keleti kapcsolatok rendezését az öt-
venes évek elején megszakadt kapcsolatok újbóli felvételének szándékával magyarázta, 
azoknak az országoknak az esetében is, amelyekkel alacsonyabb szinten maradtak.74

Magyarország vonatkozásában a Kádár rendszer szigorának enyhülése és az 1963-as 
nagy amnesztia érezte�e hatását a magyar–francia kapcsolatokban is. 1963. február 4-
én Lakatos Emil , a párizsi magyar követség tanácsosa beszélgetést folytato� Froment-
Meurice -szel, a francia külügyminisztérium kelet-európai osztályának vezetőjével, aki 
egyértelműen a teljes amnesztiához kötö�e a további kapcsolatépítést, de egyben rugal-
masságot is mutato� a Kádár-kormány irányában.75 Francia részről Magyarország meg-
ítélését elsősorban a német–francia szerződéshez és a De Gaulle  személyéhez való viszony 
határozta meg. 1963 elején a francia követ a magyar diplomatákkal folytato� beszélgeté-
seiből már azt szűrte le, hogy azok burkoltan érdeklődnek a nyugati világ problémái felől, 
és De Gaulle személye iránt – annak a függetlenségre törő politikája mia� – egyfajta titkolt 
csodálatot éreznek, annak ellenére, hogy a nyilvánosság elő� csak kritizálják őt.76

A francia külügyminisztérium helyzetértékelése szerint az 1956-os forradalom még 
mindig meghatározta a magyarok mindennapi életét. Kádár Jánosnak ez jelente�e a 
legnagyobb gondot, egyben az ország bel- és külpolitikai lehetőségeit is meghatároz-
ta, és egy olyan „traumát” okozo�, amelyből a felépülés komoly következményekkel 
járhat,77 de a desztalinizáció előre haladása,78 az amnesztia kihirdetése,79 és a politi-
kai vezetőknek a békés egymás melle� élésre vonatkozó kĳelentései80 összességükben 
pozitív irányba mozdíto�ák el a francia diplomaták Magyarországról alkoto� véle-
ményét.81 A francia külügyminiszternek készíte� feljegyzés szerint (ez visszatükrözte 
Francfort  követ jelentéseit) a nagyköveti kapcsolatfelvételben játszandó francia vezető 
szerep felvállalásával a magyaroknak is fontosnak láto� kulturális kapcsolatok terü-
letén lehete� francia előnyöket elérni. Hazánk vonatkozásában – brit és amerikai dip-
lomatákkal folytato� konzultáció után – arra a következtetésre juto�ak, hogy a britek 
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megengedőbb politikája (egyszerre akarták megtenni mindhárom országgal), illetve az 
amerikaiak kivárása (a Mindszenty-ügyben, az amerikaiak ráadásul a románokat, illet-
ve a bolgárokat favorizálták) mia� a köztes álláspontot képviselő francia diplomáciá-
nak önállóan és gyorsan kell cselekednie. Ezt a budapesti követük is megerősíte�e, aki 
más szemszögből is érzékelte�e ennek az eseménynek a fontosságát, amikor kiemelte, 
hogy a diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelése a magyar lakosság számá-
ra is üzenetértékkel bír, hiszen ez a rendszer elnyomásának enyhülését és az életkö-
rülmények javulását mutatja. Hangsúlyozta, figyelembe kell venni, hogy – szemben a 
másik két országgal – a magyarok haladtak a leginkább előre a desztalinizálás útján. Je-
lentésében azt írja: „Magyarország földrajzi fekvése, kultúrája és nyugati hagyományai mia� 
a balkáni szomszédaihoz viszonyítva nem játszhatna kisebb szerepet a nyugati játszmában”.82 
Ezzel szemben Kádár, és ez jól mutatja az alapvető percepcionális eltérést, így lá�a az 
eseményt: „I� presztízsről van szó: ők mondják, hogy mi változtunk, mi le�ünk liberálisabbak; 
mi mondjuk, hogy ők változtak, reálisabbak le�ek, s ez játszo� szerepet a megváltozo� viszony-
ban. (…) A Magyar Népköztársaság létezik, azokon az elvi alapokon, amit a kommunisták akar-
tak. Ők ezzel, mint reális valósággal, kénytelenek számolni.”83 

A két ország diplomáciai kapcsolatainak legjelentősebb eseménye tehát a külképvi-
seletek nagykövetségi szintre való emelése volt. Ezt megkönnyíte�e a fentebb vázolt 
nemzetközi helyzet, a francia Európa-politika lépései, illetve azok a változások, ame-
lyek a két ország kapcsolatában 1958 és 1962 közö� végbementek.84 Magyar értékelés 
szerint a francia követség magyarországi munkája már nem különbözö� a többi or-
szágban végze�ől.85 A há�értárgyalások után az első diplomáciai lépést a francia fél 
te�e meg, és Francfort követ, találkozót kért Szilágyi Béla külügyminiszter-helye�estől. 
A kapcsolat szintjét mutatja, hogy a két diplomata közvetlen hangnemben beszélte meg 
egymással országaik ügyeit, és a francia diplomata még az olasz–magyar nagyköveti 
kapcsolatfelvételben is a magyar fél segítségére volt.86 

A közös kommüniké 1963. december 17-én jelent meg, és Pierre Francfort új francia 
nagykövet 1964. január 15-én adta át a megbízólevelét Dobi Istvánnak, az Elnöki Ta-
nács elnökének. A nagykövetet az előző nap Péter János  külügyminiszter is fogadta, és 
kölcsönösen megegyeztek a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének fontosságáról. Ezen 
a beszélgetésen Francfort kérte, hogy Kádár Jánosnál látogatást tehessen, amivel kap-
csolatban a magyar külügyminiszter megígérte, hogy kérését továbbítja.87 Az új párizsi 
magyar nagykövet, Valkó Márton ,88 1964. július 11-én adta át megbízólevelét De Gaulle  
elnöknek, aki a beszédében már egyértelműen a két ország kapcsolatai fejlesztésének 
szükségességére te� utalást,89 és ezzel az utolsó politikai akadály is elhárult a magyar–
francia kapcsolatok további építése elől. Francfort követnek a követi konferencián el-
hangzo� beszédéből és az év folyamán Párizsba küldö� helyzetértékeléseiből kitűnik: 
a francia diplomácia tisztában volt azzal, hogy a kádári értelmezésben az enyhülés 
és az amnesztia nem a nyugati értelemben vehető „liberalizálást” jelenti, hanem ezek 



A De Gaulle-i keleti nyitás politika első lépései 

1892007. tavasz

hangoztatásával a magyar első titkár a saját hatalmának kétségbevonhatatlanságát, 
rendszere szilárdságát és belső konszolidáltságát akarta bizonyítani. Francfort  ugyan-
akkor a magyar vezetőnek a nemzetközi színtérre való kilépési szándékát őszintének 
értékelte,90 és ez a véleménye megegyezik az események aktív szereplőjének, Klein 
Márton nyugalmazo� diplomatának az utólagos értékelésével is. 

Klein Márton a visszaemlékezésében hangsúlyozta, hogy a nagyköveti kapcsolatfel-
vétel nagy győzelmet jelente� magyar részről, mivel a többéves izoláltságból való kitörés 
lehetőségét teremte�e meg, és egyértelműen politikai eseménynek számíto�. 1956 és 1962 
közö� ugyanis a magyarkérdés volt az a központi ügy, amelyben a francia diplomácia 
meghatározó szerepet játszo�, de 1963 után Magyarország és tágabb értelemben az összes 
kelet-európai állam árnyaltabb megítélést kapo�. Utólagos visszaemlékezése szerint 1963-
ban a franciák már nagyon nyitni akartak Kelet-Európa irányában, és lá�ák a szatellita 
államok Amerika-ellenességét, amely alapjaiban egybeese� az ő érdekeikkel is.91

Magyarország vonatkozásában a magyar részről politikai-elvi kérdésként kezelt 
amnesztia ügye melle� a rendszer belső egyensúlyának megteremtése is élénken fog-
lalkozta�a a francia diplomáciát. Francfort követ az 1956 után hatalomra jutó vezetést 
–  viszonyítván a rákosista vezetéshez – „nemzeti kommunistának” minősíte�e, és kor-
mányának már 1962 tavaszán javasolta, hogy a nyilvánosság elő� ne kritizálja a magyar 
kormány belső enyhülési politikáját, mert ezzel is elősegítheti a lakosság életkörülmé-
nyeinek javulását92 Egy másik feljegyzésében pedig felhívta a külügyminiszter figyel-
mét arra, hogy Magyarország európai kapcsolatai kiszélesítésével a belső enyhülést és 
a nemzeti konszolidációt kívánja elérni. Francfort kiemelte, hogy a magyar vezetőknek 
egy NATO -miniszter fogadása presztízsszempontok mia� bír jelentőséggel, amelynek 
megvalósulása esetén a francia gazdasági pozíciókat is rendezni lehetne.93

A francia külügyminisztériumban az év végén Magyarországról készíte� 
„országjelentés” már egyértelműen megállapíto�a, hogy a rendszer belső nyomása 
érezhetően enyhült, de tisztában voltak azzal is, hogy az ország belső politikai életé-
ben meglévő enyhülés ellenére a szovjetektől és a KGST -től való szoros függés nem 
fog változni. A nyugati országok felé történő, gazdasági érdekeken is alapuló nyitás 
szándékát (a magyar gazdaság modernizálásának szükségessége mia�) valóságosnak 
tarto�ák,94 vagyis Magyarországot Romániával és Bulgáriával egy szinten értékelve a 
nagyköveti kapcsolatfelvétellel egy szintre emelték a többi szatellitállammal. 

Összegzés

1963-ban a hidegháború történetének egy újabb szakasza, a kelet–nyugati együ�mű-
ködés korszaka kezdődö� el, amelyben a korábbi időszakhoz képest nagyobb jelen-
tőséget kaptak a kétoldalú kapcsolatok. A francia keleti nyitás politika egybeese� a 
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kelet–nyugati enyhülés kezdetével, amelynek meghatározó kezdőpontja a kubai és a 
berlini válságok elmúltához, illetve a Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatait 1962-
ig megterhelő algériai háború befejezéséhez kapcsolódik. 

A franciák keleti nyitási szándékát a nemzetközi helyzet változásai is erősíte�ék, és 
1963 folyamán a lépéskényszerbe kerülő francia diplomácia elkezdte keresni a külpoli-
tikai mozgástér szélesítésének a lehetőségeit. Erre azért is szüksége volt, mert nyugati 
szövetségesei közö� elszigetelődö�, de a francia diplomaták sok szempontból nem is-
merték a keleti országokban bekövetkező változásokat (elsősorban a személyes kapcso-
latok hiányoztak), és szükségük volt ezen országok újbóli megismerésére is. Összessé-
gében tehát az 1963-as év szakaszhatárt jelente� a hidegháború történetében annyiban, 
hogy a korábban meghatározó kétpólusú nagyhatalmi rivalizálás melle� megjelentek 
az új szereplők is, a diplomáciai játék árnyaltabb, összete�ebb és színesebb le�, de a 
színpad lényegében ugyanaz maradt. 

A De Gaulle Európa-koncepciójának részét jelentő keleti nyitás politikája tehát szoro-
san kapcsolódo� Franciaországnak a nyugati szövetségesi rendszeren belüli pozíciójá-
nak megváltozásához. Francia részről a keleti nyitás politikájának szándékát erősíte�e 
az is, hogy 1963 folyamán Franciaország  fokozatosan elszigetelődö� a nyugati szövetségi 
rendszeren belül. Ezt a diplomáciai kapcsolatépítést a francia vezetők óvatosan, lépésről 
lépésre te�ék meg, és ebben a nyitási politikában Párizsnak az első lépést az jelente�e, 
hogy a francia–szovjet kapcsolatok fejlesztésére törekede�, illetve diplomáciai értelem-
ben egy szintre hozta az összes kelet-európai államot. Ennek a politikai szándéknak 
a keretében rendezték a második világháborúban a vesztesek oldalára kerülő kelet-
európai országokkal a diplomáciai kapcsolatokat (Románia, Magyarország, Bulgária), 
ugyanakkor keresték a kapcsolatépítés lehetőségét lényegében az összes szatellitával. 
A tényleges kapcsolatépítés azonban egy hosszabb és összete�ebb diplomáciai játszma 
részét jelente�e, amelynek a következő lépését az 1964-es év diplomáciai eseményeiben 
kell keresni.95 
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