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Előzmények, keretek és lehetőségek 

Az 1958-ban a hatalomba visszahívott De Gaulle elutasította az úgynevezett jal-
tai rendszert, mivel attól félt, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió az eu-
rópai államokat a közöttük meglévő stratégiai-diplomáciai és katonai konfliktu-

sokba belerángatja. De Gaulle szerint a kétpólusú hatalommegosztás nem tette lehető-
vé, hogy az európai államok között valódi együttműködés alakuljon ki, és a mesterséges 
status quo korlátozta az európai államok közötti kapcsolatokat. A nemzetközi kapcsola-
tok fő stratégiai kérdéseit ugyanakkor az ötvenes évek második felében az atomfegyver-
kezés folytatása és a világűr meghódítása tett kísérletek jelentették. Ebben a helyzetben 
a kelet–nyugati enyhülés lehetőségeinek megoldása másodlagos szerepet töltött be, rá-
adásul Franciaország számára egyelőre az algériai kérdés volt az elsődleges, ez azonban 
nem zárta ki, hogy a franciák hosszú távú stratégiai tervezésbe kezdjenek. Ennek kereté-
ben De Gaulle a NATO valódi reformjára törekedett.1 A francia védelmi tervezet az 1956-
os szuezi válságig ingadozott az atlanti és az európai integráció között, ami a külpoliti-
kai irányvonal és a diplomáciai tevékenység területén határozatlanságot eredményezett.2 
A védelmi-stratégiai kérdések tisztázása mellett a gazdasági-politikai terület volt az, 
ahol szinte azonnal érdemi változások kezdődtek. De Gaulle a fő diplomáciai színtérnek  
Európát választotta, és Franciaország Európa-politikája így válaszút elé érkezett. 

A francia–német közeledés, illetve az európai integráció kérdéseinek összekapcsolása 
a hagyományos francia félelmektől (a német militarizmus újjáéledése) való megszabadu-
lást is szolgálta. De Gaulle ugyanakkor ebbe a kontextusba helyezte a keleti kapcsolatait, 
mivel azok geopolitikai elhelyezkedése kedvező keretet adott számára az NSZK új for-
mák között – egy egységes Európa keretében – megvalósuló körbekerítésére.3 Az új nagy-
hatalmi koncert De Gaulle elképzelése szerint a nyugati és keleti országok nemzetközi 
kapcsolatainak multipoláris rendszerében valósult (volna) meg. De Gaulle számára a fő 
kérdés soha sem az volt, hogy elhagyja az amerikaiakkal kialakított szövetségi rendszert, 
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hanem az, hogy annak megreformálásával hogyan tudja megerősíteni Franciaország pozí-
cióit. Ennek részeként arra törekedett, hogy az európai ügyek irányításából az amerikaiak 
vonuljanak ki, és a stratégiai kérdésekben a hangsúly a nagyhatalmi együttműködésre 
(Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és NSZK között) helyeződjön. Ennek a politiká-
nak a sikertelensége, vagyis a NATO reformjára, illetve az integrációs elképzelésekre vo-
natkozó De Gaulle-i koncepció visszautasítása után kezdte a gyakorlati külpolitikájában is 
komolyabban venni – mintegy újra felfedezni – Franciaország kelet-európai kapcsolatait. 

A „détente-entente-cooperation” politika kiterjesztése Kelet-Közép-Európára és a né-
metkérdés (keleti határok ügye) rendezésének támogatása az 1940-ben elvesztett egy-
kori francia kelet-közép-európai pozíciók újbóli visszaszerzését és újak megszerzé-
sét is szolgálta. Ebben a kapcsolatépítési folyamatban – eltérően az első világháború 
utáni helyzettől, amikor egyértelműen különbséget tettek a vesztesek és a győztesek 
között – már minden kelet-közép-európai kisállam egyenlő eséllyel, de a történelmi 
hagyományok és geopolitikai helyzetükből fakadóan eltérő lehetőségekkel indulhatott.  
Ez érvényes még akkor is, ha számára az orosz/szovjet kapcsolat a hagyományos  
(19. századra visszanyúló) együttműködés alapján kulcsfontosságú tényezőnek számí-
tott. Bár a szovjet kapcsolat jelentőségének megnövekedése ok-okozati összefüggésben 
volt a fentebb vázolt tényezőkkel, de az nem csak a nyugati szövetségesi rendszerben 
bekövetkezett francia pozícióvesztés ellensúlyozását szolgálta, hanem a De Gaulle által 
Európa természetes jövőjének tartott „az Atlanti óceántól az Urálig terjedő”, a nemzet-
államokra alapuló úgynevezett „Nagy-Európa” megteremtéséből is következett. Ezt a 
folyamatot az enyhülés alapján kibontakozó új európai status quo alapján képzelte el, 
amelynek egyik összekötő elemét a kelet-közép-európai kisállamok jelenthették.4 

Elképzelése szerint a szovjet és a francia stratégiai érdekek találkozása, illetve a 
két ország történelmileg kialakult különleges viszonyára alapozódóan kibontakozó 
„détente-entente-cooperation” politika fokozatosan és hosszú távon oldotta volna meg 
a németkérdést, és adott volna ezzel párhuzamosan egy új biztonsági keretet egész 
Európának. A De Gaulle által 1959-ben meghirdetett „Atlanti-óceántól az Urálig terjedő 
Európa” fogalom ennek a politikának a kifejezését szolgálta.5 

A kelet–nyugati francia enyhülés politika erőpróbája volt a De Gaulle-i Algéria-po-
litika 1958 és 1962 között. Ez hatott az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyra, de be-
folyásolta az európai államokkal kialakított politikát is, vagyis az európai integrációs 
folyamat alakulását. Franciaország bizalmatlanná kezdett válni a NATO-val és az an-
golszász országokkal szemben, mivel Párizsban úgy látták, hogy az amerikaiak tudato-
san a francia törekvések megbuktatására törekednek, s ez súlyos politikai feszültséget 
eredményezett a francia–amerikai viszonyban. Franciaország kapcsolatait Kelet-Euró-
pával az alábbi tényezők befolyásolták: 

1. Az ötvenes években kölcsönösen kialakult ellenségkép és a hidegháborús feszült-
ségek.6 
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2. Az algériai háború és következményei, amelyek csak az eviani konferencia (1962. 
március 7–18.) után rendeződtek.7 

3. De Gaulle NSZK-politikája és az, hogy elsősorban a nyugati intézményrendszert 
kívánta megreformálni.8 

4. A francia–szovjet kétoldalú kapcsolatok elhidegülése.9

Franciaország viszonyát a kelet-európai országokhoz a dolgok természetéből követ-
kezően a francia–szovjet kapcsolatok határozták meg.10 Mivel a két hagyományosan 
egymással szövetségesi viszonyban álló állam ellenségként tekintett egymásra, a ke-
let-európai kisállamok is az előítéletek alapján értékelték Franciaországot. A szovjetek 
ráadásul De Gaulle hatalomra jutását csak egy lehetséges változatként feltételezték, és 
így váratlanul érte őket11 egy olyan markáns karakterű vezető hatalomra jutása, aki a 
korábbi irányvonaltól határozottan eltérő álláspontot képviselt.12 De Gaulle hatalomra 
jutása kapcsán a szovjet nagykövetség jelentései sem a tényeket közölték, hanem ideo-
lógiai értékelését adták a helyzetnek,13 s a francia fasizmus újraéledése miatt gerjesztett 
hisztéria elsősorban a francia kommunisták belpolitikai érdekeit szolgálta. 

A szovjetek számára ugyanis minden olyan megnyilvánulás, amely az NSZK eset-
leges megerősödését eredményezte volna, érzékeny területnek számított. De Gaulle 
mindezek ellenére nyitott maradt a Szovjetunió irányába, és Adenauer előtt (1958. no-
vember 29.) így nyilatkozott: „Egyértelmű, hogy érzelmi okok és hagyományaink miatt nem 
olyannak látjuk Szovjet-Oroszországot, mint amilyennek a németek látják. Mi nem szenvedtünk 
tőlük, mint maguk. Veszélyesnek látjuk, de nem ellenségesnek.”14 Francia részről már ekkor 
úgy értékelték, hogy a szovjet politika Európában az enyhülés és az együttműködés 
lehetőségét fogja keresni.15 De Gaulle már a hatalomra kerülésétől kezdve számolt a 
Szovjetunióval, de a közeledésnek és kölcsönös nyitásnak 1963-ig nem volt realitá-
sa, mivel a helyzet megoldásának a kulcsa (legalábbis a francia vélemények szerint) 
Moszkvában volt. De Gaulle kelet-európai politikája, amelyet lényegében a saját, Euró-
pára vonatkozó jövőképe alapján kívánt kibontakoztatni, az alábbi tényezőket foglalta 
magában:

1. a történelmi kapcsolatok hagyományaira alapozódó, de új formában megvalósuló 
kapcsolatépítés; 

2. a nemzetállami szereplők dominanciájának hangsúlyozása; 
3. a nemzeti függetlenség kibontakoztatására irányuló törekvések, amelyekhez a 

mintát a francia–német kiegyezési politika adja; 
4. Franciaország nagyságának és vezető szerepének elismertetése, elsősorban a ke-

let–nyugati kapcsolatokban francia részről szükségesnek ítélt közvetítő szerep 
felvállalásával; 

5. az európai egyensúly megtartása.16
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A francia–szovjet kapcsolatok jellegzetességei

Párizs és Moszkva kétoldalú viszonyát döntő mértékben a kelet–nyugati szuperhatalmi 
szembenállás realitásai és konfliktusai, vagyis a németkérdés és a berlini válság, illetve 
a franciák indokínai, egyiptomi és algériai háborúi határozták meg.17 Ugyanakkor a két 
ország kapcsolatának alakulására a Francia Kommunista Párt is hatással volt.18 Ennek 
egyik legfontosabb következménye az volt, hogy Franciaországban a Szovjetunióról és 
a kommunizmusról alapvetően pozitív kép alakult ki, ami elősegítette az 1963 és 1968 
közötti közeledést.19

De Gaulle-nak a Szovjetunióra vonatkozó elképzelései összetettek voltak, és alapve-
tően a hagyományos francia geopolitikai elképzelések, illetve a hidegháborús realitások 
motiválták, de egyértelműen elutasította a szovjet kommunizmust és imperializmust. 
A két ország kapcsolatai a hidegháborús katonai válságok határozták meg, miközben a 
színfalak mögött a személyes kapcsolatok továbbra is meghatározók voltak. A moszkvai 
francia követség Washingtonhoz, és Londonhoz hasonlóan a francia külügyi apparátus-
ban szinte „állam az államban” működött, miközben Vinogradov párizsi szovjet nagy-
követ kapcsolata a francia politikai, kulturális és gazdasági élet szereplőivel rendkívül 
szoros és közvetlen volt, ami a személyét a többi nagykövethez képest messze kiemelte.

Moszkvában érzékenyen reagáltak minden a második világháború után kialakult 
status quo megváltoztatására vonatkozó politikai-diplomáciai manőverre, és a francia 
belpolitikai káosz elterjedéséről, illetve a fasizmus újjászületésétől is tartottak.20 Fran-
cia részről nagyon hamar megértették a szovjetek problémáit és De Gaulle a hatalomra 
jutása után a német keleti határok elismeréséről és a kelet–nyugati közeledés fontossá-
gáról beszéltek. A nemzetközi helyzet realitásaiból következően, és a diplomácia írat-
lan szabályait folytatva a két ország kapcsolatai elsősorban a szakdiplomácia szintjén 
indultak fejlődésnek. 1958. november 14-én meghosszabbították a kétoldalú kereske-
delmi együttműködésre vonatkozó szerződést, 1959 májusában bemutathatták Moszk-
vában a francia fejlesztésű Caravelle személyszállító repülőt, szeptemberben Hruscsov 
fogadta Pierre Sudreaut, De Gaulle közvetlen jó barátját, akitől a szovjet első titkár 
elfogadta a Párizsba szóló meghívást. A két ország 1959. január 15-én kulturális együtt-
működési szerződést is kötött. A politikai kapcsolatok területén alacsonyabb szintű 
kapcsolatfelvétel történt Párizs város képviselőinek Kelet-Berlinbe történt útjával 1959. 
január 2-án, miközben a diplomáciai udvariasság íratlan szabályait betartva a szovjetek 
táviratban üdvözölték De Gaulle elnökké történő megválasztását.21

1958 és 1960 között a második berlini válság jelentette azt a tényezőt, amely meg-
határozta a két ország kapcsolatait, és lényegében a kelet–nyugati kapcsolatok újabb 
válságba kerültek. Ebből a kivezető utat a párizsi konferencia megszervezése és szük-
ségességének elfogadtatása jelentette, amely egyértelműen gaulle-ista diplomácia sike-
reként értékelhető, és De Gaulle nemzetközi tekintélynek jelentős növekedését eredmé-

KSz2010_2.indb   157 2010.06.29.   23:12:25



158 Külügyi Szemle

Garadnai Zoltán

nyezte. A két ország kapcsolatainak alakulásában Hruscsov első titkár franciaországi 
utazása (1960. március–április) jelentette azt a fordulópontot, amely alkalmával a két 
vezető közvetlen és nyílt megbeszéléseket folytathatott, és a kelet–nyugati kapcsolatok 
minden kérdése megvitatásra kerülhetett. A közeledés azonban szinte azonnal meg-
szakadt az U–2-es kémrepülőgép 1960. május 1-jei lelövése után, és a májusi nemzet-
közi konferenciára ismét Párizsba érkező Hruscsov május 19-én látványosan elhagyta 
Franciaországot. A közvetítő házigazda szerepét játszó De Gaulle továbbra is a kétol-
dalú kapcsolatok fontosságnak fenntartásáról beszélt, és a szovjet első titkár dönté-
sét – érzelmi kitörésektől sem mentes viselkedését – alapvetően a szovjet tábornokok 
nyomásával magyarázta.22 1960 és 1963 között a két ország kapcsolata nem változott, 
és a hidegháborús konfliktusok (berlini fal felépítése, az algériai ideiglenes kormány 
Moszkva részéről történő elismerése, a kubai válság)23 határozták meg a két ország 
viszonyát, és azon keresztül Franciaország kapcsolatait a keleti országokkal.24 

1958 és 1962 között a két ország kapcsolatait egy kettős egyensúlytalanság jellemezte, 
ugyanis a két szuperhatalom közötti, illetve a francia–kelet-európai viszony ellentmon-
dásai egymást erősítették, amihez társult a francia belpolitikai élet instabilitása. A két 
ország kapcsolatában a fordulatot az 1963-as esztendő jelentette, amikor a nemzetközi 
válságok elmúltával a kétoldalú közeledés kölcsönös szándéka erősödött meg.25 

Lengyelország

1945 után a hagyományos szövetség megszakadt a két ország között, amelyet tovább 
mélyített a német keleti határokhoz fűződő érzelmi hozzáállás,26 illetve az, hogy ezt 
összekapcsolták az algériai háború problematikájával. Ugyanakkor Lengyelország na-
gyon fontos partnernek számított, és ezt a megkülönböztetett figyelmet De Gaulle sze-
mélyes lengyelországi élményei is erősítették. Ehhez járult hozzá De Gaulle közvetlen, 
és a többi kelet-közép-európai diplomatához képest kiemelten jónak mondható viszo-
nya Gajewski nagykövettel.27 A francia diplomácia úgy értékelte, hogy Lengyelország 
viszonylag szabad ország. Ezt Párizsban az 1956-os mozgalmaknak tulajdonították, 
amelyek arra kényszerítették a belső hatalmi válsággal küszködő kommunista pártot, 
hogy a hatalom megőrzése érdekében engedményeket tegyen a lakosság irányába.28 
A nemzeti érzelem ugyanakkor erős maradt, az egyház kiemelten fontos szerepet töl-
tött be a társadalmi integrációban és a szovjet rendszerrel szembeni ellenállásban.29 

Lengyelország külpolitikájában a többi szatellitához képest viszonylag nagy moz-
gástérrel rendelkezett, de saját biztonsági érdekeiből következően hűségesen követte a 
szovjet irányvonalat, és ezt Władisłav Gomulka gdanski beszéde (1958. június. 29.) is 
megerősítette, aki a Szovjetunió mellett kötelezte el az országot, elítélte Nagy Imrét és 
a jugoszlávok politikáját. Francia értékelés szerint ez a beszéd azt bizonyította, hogy a 
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belpolitikai szabadság előfeltétele a szovjet külpolitikai érdekek teljes kiszolgálása volt, 
amit a lengyel első titkárnak demonstrálnia kellett.30 Ezt erősítette meg Debdoise ideig-
lenes ügyvivő távirata, amelyben arról írt, hogy a lengyel politikus csak a szovjeteknek 
való megfelelés, és belső mozgásszabadságának megőrzése miatt nyilatkozott elítélően 
Titóról és Nagy Imréről.31 Francia értékelés szerint a beszéd alapvetően elszomorította 
a lakosságot, az értelmiség nyíltan kimutatta a csalódottságát, a lakosság jelentős része 
nyíltan szovjetellenes érzelmeket mutatott.32 Francia részről ugyanakkor a lengyel de-
mokráciát egyértelműen látszatdemokráciának tartották, és különbséget tettek – mint 
ahogy a többi ország esetében is – a lakosság és a rendszer megítélésében. 

Franciaország új nagykövete (Burin des Roziers) első jelentéseiben a két ország jó 
kapcsolatát emelte ki és hangsúlyozta, hogy a lengyelek részéről nem titkolt szimpátia 
mutatkozik Franciaország irányába, amelynek gyakorlati haszna elsősorban a kultu-
rális kapcsolatok alakulásában lehet, de az érdemi kapcsolatok kibontakozását alap-
vetően meghatározta az eltérő tömbhöz tartozás. A lengyelek ugyanakkor igyekeztek 
kihasználni a köztes helyzetüket, a kivételezett megítélést, és nyíltan megfogalmazták 
nyitási elképzeléseiket a nyugat irányába.33

A francia–lengyel kapcsolatok alakulását ugyanakkor már a kezdetektől egyértel-
műen meghatározta Lengyelország nagyon érzékeny és megalkuvást nem tűrő viszo-
nya a németkérdéshez. A feszültség érezhető volt, amikor De Gaulle 1958. október 6-án 
fogadta a lengyel nagykövetet és tájékoztatta őt az Adenauerral folytatott megbeszélé-
séről. De Gaulle szerint Adenauer pozitívan nyilatkozott Lengyelországról, és felhívta 
a figyelmét arra, hogy a colombey-i deklaráció az európai együttműködés kiszélesíté-
séről is szól.34 Gajewski lengyel nagykövet azonban az Odera–Neisse-határ elismerését 
szabta feltételül, és lényegében megzsarolta a francia elnököt azzal, hogy az FLN-t35 
nem ismerik el, ha a franciák elismerik az Odera–Neisse-határt. De Gaulle erre kije-
lentette, hogy a legjobb dolog, amit a lengyel kormány tehet, az az, hogy a colombey-i 
deklaráció alapján hivatalosan érdeklődik a francia kormánynál a határkérdésről, és az 
FLN elismerésével kapcsolatban felvetett lengyel kijelentésre a két ország diplomáciai 
kapcsolatainak azonnali megszakítását jósolta meg.36

A németkérdés és az algériai háború lengyel összekapcsolása miatt a francia–lengyel 
kapcsolatok fokozatosan kezdtek leépülni, amely alól az egyetlen kivételt továbbra is a 
kulturális kapcsolatok jelentették, és ezen a területen maradt meg a legnagyobb moz-
gástér a franciák számára. 1959. május 15-én Burin des Roziers konzultációt folytatott 
Rapacki lengyel külügyminiszterrel a két ország kapcsolatairól és a nemzetközi kérdé-
sekről. A kulturális kapcsolatokat mindketten jónak minősítették, de a fő konfliktusfor-
rásnak számító németkérdésben továbbra sem tudtak közös nevezőre jutni. Rapacki 
egyértelművé tette, hogy NSZK megerősödése és a német újrafegyverkezés kérdése a 
lengyelek szemében politikai kérdésnek számít, és bizalmatlanságának adott hangot 
Adenauer politikájával kapcsolatban. Ugyanakkor a diplomáciai kiskaput meghagyta 
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azzal, amikor egyértelműen utalt arra, hogy a kelet–nyugati konfliktusok elmúltával a 
felmerült konkrét kérdéseket meg lehetne vitatni.37 Rapacki lényegében ugyanezt is-
mételte meg 1960. február 18-án a francia nagykövetnek, és amikor az a német keleti 
határokkal kapcsolatos lengyel álláspontot kritizálta, a lengyel külügyminiszter hatá-
rozott választ adott: „Önök ellenőrizzék a maguk németeit, mondta nekem, míg mi a magunkét 
fogjuk ellenőrizni.”38

A francia–német közeledés volt fő tárgya Gajewski és De Gaulle megbeszélésének 
is. De Gaulle eredménytelenül próbálta meggyőzni a lengyel nagykövetet arról, hogy 
a német veszély már nem akkora jelentőségű, mint ahogy azt Kelet-Európában felté-
telezték. De Gaulle kifejtette, hogy az európai együttműködés kibontakozásának kö-
szönhetően az ideológiai korlátok mellékes jelentőségűek lesznek, amelynek elérése 
érdekében a két ország közötti konkrét együttműködés kibontakoztatását javasolta.39 
A szemmel láthatóan nehezen alakuló politikai kapcsolatok mellett a franciák keresték 
a gazdasági kapcsolatok kibontakoztatásának a lehetőségeit.40 A gazdasági kérdések-
ben azonban Lengyelország teljes mértékben függött a KGST kapcsolatoktól, fő keres-
kedelmi partnerei Csehszlovákia, az NDK és a Szovjetunió voltak. Párizsban 1962-re 
a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait jónak értékelték, és nem tartották 
lehetetlennek, hogy a jövőben a nyugati gazdasági kapcsolatok egyre nagyobb teret 
kapnak, bár Lengyelország is küzdött a Franciaországgal szemben kialakult kereske-
delmi hiány által okozott egyensúlyi nehézségekkel.41 

A francia–lengyel kapcsolatok alakulását azonban visszavetette az algériai ideigle-
nes kormány lengyel részről történt elismerése. A lengyelek ugyanis a németkérdést 
(keleti határok) szorosan összekapcsolták az algériai háború ügyével. Az NSZK mellet-
ti francia kiállás a berlini válság ideje alatt tovább erősítette az ellentéteket, de az igazi 
konfliktust az algériai ideiglenes kormány (GPRA) de jure elismerése (1962. május 3.) 
váltotta ki. Lengyelország ebben a kérdésben a szovjet kormány egyik leghűségesebb 
követőjének bizonyult, ami a francia–lengyel politikai és diplomáciai viszony látvá-
nyos megromlásához vezetett.42 

Francia értékelés szerint a két ország kapcsolatainak jellege is kezdett megváltozni, 
és a hatvanas évek elejére már a kulturális kapcsolatok terén is akadályok jelentkeztek, 
bár a tradíció erejét mutatja, hogy a francia kormányzat Lengyelországot továbbra is 
más mércével kezelte, mint a többi szocialista országot.43 

Csehszlovákia

Csehszlovákia esetében a francia nagykövetség első benyomásai a lengyelországihoz 
hasonlóak voltak.44 De Gaulle Csehszlovákiát egy olyan mesterséges államnak tartot-
ta,45 amely még a hatvanas években is küzdött a müncheni szerződés örökségével, és an-
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nak teljes – nyugati országok által nyíltan elismert – megsemmisítésétől tette függővé a 
német kapcsolatait, illetve azon keresztül az enyhüléshez fűződő viszonyát. A nyugati 
nyitás, az enyhülés és a németkérdés megítélése a lengyelekhez hasonló volt, így a fran-
cia–német közeledésre nagyon érzékenyen reagáltak, és ebben szerepet játszott a néme-
tek kétértelmű politikája.46 A csehszlovák kommunisták a németkérdés miatti aggodal-
maikat túlhangsúlyozták, és a Szovjetunióhoz, illetve az NDK-hoz fűződő viszonyukat 
stratégiai/nemzeti érdekként állították be.47 Ebből az érzelmi kötődésből következően 
Csehszlovákia nagyon élesen reagált a franciaországi belső válságra, és De Gaulle hata-
lomra jutására.48 A németkérdéshez fűződő szoros csehszlovák kötődést mutatja, hogy 
az új francia nagykövet (Garnier) megbízólevelének átadása alkalmával, az ortodox 
kommunistának számító Novotny elnök a hivatalos ceremónia után egy órán keresztül 
értekezett a francia diplomata előtt a német fenyegetés, és a német fasizmus veszélyének 
nagyságáról. Novotny a közös érintettséget emelte ki, amikor Lengyelország, a Szovjet-
unió, Dél-Tirol és Elzász-Lotaringia területének a kérdését vetette fel.49

Siroky kormányfő szintén kifejezte azon aggodalmát, hogy a franciák a németeket 
túlzottan támogatják, és azzal érvelt, hogy Adenauer kancellár nem válaszolt Csehszlo-
vákia és NSZK közötti kapcsolatok nagyköveti szintre emelésére vonatkozó csehszlo-
vák felvetésre, és nem látta valószínűnek, hogy Adenauer álláspontja hajlékonyabbá 
válik az NDK elismerésének a tárgyában. A francia–csehszlovák viszonyt ráadásul kü-
lön megterhelte az úgynevezett Lidice-ügy is, vagyis az algériai felkelőknek szállított 
fegyverek kérdése, amelyben a csehszlovák fél a franciák álláspontját a nemzetközi 
joggal ellentétesnek minősítette.50 1960–1961 folyamán a két ország kapcsolata tovább-
ra sem változott érdemben, a csehszlovák diplomácia minden esetben a német veszélyt 
hangoztatta, és Prága célja egybeesett a Rapacki-tervben megfogalmazottakkal.51 A fő 
probléma azonban ebben a relációban is mindvégig a csehszlovákok algériai szerepvál-
lalása, illetve a franciák NSZK politikája körül mozgott, de eltérően Lengyelországtól, 
sem a gazdasági sem a kulturális kapcsolatok nem javultak. 

Románia, Jugoszlávia, Bulgária

A kelet-balkáni térség a francia diplomáciában mindig kiemelt politikai és stratégiai 
jelentőségűnek számított. A balkáni országok közül a képzeletbeli rangsorban az első 
helyen Románia helyezkedett el, amellyel ugyan a második világháború után megsza-
kadtak a kapcsolatok, de a két ország jó kulturális viszonya továbbra is megmaradt. 
A kelet-európai államoktól eltérően a román–francia kapcsolatokban már 1959-től lát-
ványos fejlődés következett be. Az első sikert a Bukarestben megrendezett francia ipari 
kiállítás (1961. május 11–12.) jelentette. Az e mögött meglévő tartalmat mutatja, hogy 
1957–1960 között a két ország közötti kereskedelmi forgalom megnégyszereződött.
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A kereskedelmi kapcsolatok fontosságának növekedése a franciák számára azt mu-
tatta, hogy a román lakosság is egyre inkább szeretne a nyugati életszínvonalhoz ha-
sonlóan élni, és bár az ország továbbra is fejletlen gazdasággal rendelkezett, de en-
nek a vágynak a francia külpolitika számára meglévő jelentőségét külön kiemelték.52 
Az ország igazi specialitását azonban az a nacionalizmus adta, amely 1962–1963-tól 
kezdve ismételten erősödött,53 és egyszerre irányult a külföld és a belső kisebbségek 
ellen, miközben a rendszer ortodox sztálinista diktatúra jellege továbbra is megmaradt. 
Románia a külpolitikájában – elsősorban kedvező geopolitikai helyzetét kihasználva – 
függetlenségre törekedett, de nem lépett túl a szövetségesi kereteken. Ugyanakkor sem 
az algériai konfliktusban, sem a németkérdésben nem voltak érzelmileg elkötelezve, 
sőt az utóbbit inkább némi távolságtartással figyelték. A román bel- és külpolitikai vál-
tozások okait a francia nagykövet az alábbiakban foglalta össze:

1. a román kormány politikai-diplomáciai hozzáállása Franciaországhoz nagyon jó; 
2. a kormánynak ugyanakkor figyelembe kell venni a lakosság nyugati nyitási vá-

gyát, és azt, hogy a szovjet politika elégedetlenségét nem szabad kiváltani, vagyis 
a román politika valójában nagyon szűk mozgástérrel rendelkezik; 

3. Románia kisebbrendűségi érzésekkel küzd, ami a gazdasági növekedés iránti 
vágyból és a valós lehetőségek közötti ellentmondástól következett, amelyet a túl-
zott nacionalizmussal próbáltak ellensúlyozni.54

A francia–román kapcsolatok kedvező alakulását tovább segítette Maurice 
Bokanowski francia ipari miniszter bukaresti (1962. július 20–23.) látogatása. Románia 
ekkorra már a szocialista országok irányába kifejtett francia kereskedelmi forgalomban 
a második helyet foglalta el,55 és francia részről egyre nagyobb jelentőséget kezdtek tu-
lajdonítani a romániai iparosításban rejlő francia lehetőségeknek. A franciák figyelmét 
nem kerülte el az sem, hogy a nyugati országok (Nagy-Britannia, Egyesült Államok) és 
a keleti blokkba tartozó diplomaták egyaránt féltékenyen kezdték figyelni a térségben 
újra meginduló francia kezdeményezést. Pierre Bouffanais nagykövet a rapport de fin 
de missionjában (1964. május 11.) az 1960 és 1964 közötti változásokat egyértelműen a 
deszatellizáció és az orosztalanítás kifejezéseivel jellemezte. A gazdasági és kulturális 
kapcsolatok fejlesztési lehetőségeinek hangsúlyozása mellett a román nacionalizmus 
megerősödését már majdnem sovinizmusnak minősítette, amelyben nemzeti kisebb-
rendűségi érzést vélt felfedezni.56

Jugoszlávia esetében a francia–szerb szövetség hagyományai elsődlegesek voltak, 
ami a francia–román viszonyhoz tette hasonlóvá a délszlávok irányába megnyilvánuló 
francia politikát. Hangsúlyozni kell, hogy a második világháború időszakára vissza-
nyúló ellentétek miatt a francia–jugoszláv kapcsolatok nem bontakoztak ki a lehető-
ségeknek megfelelően. Francia értékelés szerint Jugoszlávia független, a blokkok ellen 
politizáló, de kommunista berendezkedésű nemzetállamnak számított, amely ellent-
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mondásos viszonyban volt a Szovjetunióval. Belgrád számára a nyugati gazdasági 
kapcsolatokat szintén kiemelt fontosságúnak volt, de ez ellentmondásban volt a gazda-
ság gyenge teljesítőképességével. Belgrád számára a francia kapcsolat másodlagos je-
lentőségű maradt, mivel a segélyek kiemelt szerepe miatt erős volt a jugoszláv vezetés 
kötődése az angolszász világhoz. Az ország számára az el nem kötelezett országokhoz 
fűződő kapcsolat kiemelt fontosságúnak számított, ami növelte a konfliktus lehetősé-
gét – a volt gyarmatok függetlenedése után – Franciaországgal. Jugoszlávia az algé-
riai háborúba fegyverszállításokkal közvetlenül is beavatkozott (Slovenija eset),57 ami 
a világháború idejére visszanyúló rossz (De Gaulle és Tito közötti személyes ellentét) 
viszonyt tovább rontotta.58 A francia értékelések szerint azonban a jugoszlávok köztes 
helyet foglaltak el a többi szocialista országhoz képest. 

A jugoszlávok ellentmondásos politikáját mutatja, hogy ugyan támogatták a legfon-
tosabb szovjet külpolitikai törekvéseket (mint a németkérdés, fegyverkezési tárgyalá-
sok és a nukleáris kísérletek), és szoros, bár ellentmondásos kapcsolatokat ápoltak a 
kommunista világgal, de eközben a külpolitikai téren egyre nagyobb mértékben for-
dultak a nyugati országok irányában. Ebben elsősorban a gazdasági problémák moti-
válták őket, amit a franciák is hamar észrevettek és stratégiai célként tűzték ki, hogy 
a jugoszláv ipari fejlesztésekbe mihamarabb bekapcsolódjanak, mert abban is a jugo-
szláv külpolitika nyugati beágyazásának egyik lehetséges eszközét látták.59 

Ezzel párhuzamosan a francia kapcsolat fontosságát jugoszláv részről is felismer-
ték, és Uvalich nagykövet De Gaulle elnöknek átadta Tito elnök üzenetét, amelyben 
a két ország kapcsolatainak fejlesztését kívánta. De Gaulle ezen a megbeszélésen is a 
colombey-i francia–német közös nyilatkozat európai egyesülésre vonatkozó részére 
hivatkozott, amellyel a jugoszláv nagykövet teljesen egyetértett. De Gaulle ekkor sem 
hagyta megjegyzés nélkül az algériai felkelőknek nyújtott jugoszláv segítség miatt ki-
robbant botrányt, és lényegében ennek a kérdésnek a rendezésétől tette függővé a két 
ország kapcsolatainak alakulását.60 1959 folyamán a két ország kapcsolata nem változott 
lényegesen, és francia részről Jugoszláviának a szocialista táboron belüli elszigetelődé-
séről értekeztek, amelyből az egyik kitörési utat a jugoszláv harmadikvilág-politikában 
feltételezték.61 Párizsban úgy értékelték, hogy jugoszláv részről a nyugati kapcsolatokon 
belül Franciaország jelentősége fokozatosan megnövekedett, amelyet Popovic külügyi 
államtitkár békülékeny hangneme is megerősített.62 Ezt a jugoszláv enyhülési külpo-
litikát erősítette meg az, hogy ugyan a jugoszláv sajtó nagyon elítélően nyilatkozott a 
franciák szaharai atomrobbantásáról, de a négyszemközti megbeszéléseken a jugoszlá-
vok megígérték, hogy „…nem mennek túlzottan messze,” és alapvetően örömüket fejezték 
ki De Gaulle függetlenedési politikája kapcsán.63 Ez a fokozatos függetlenedési politika 
mutatkozott meg a párizsi csúcstalálkozó utáni jugoszláv politikában is. 

Belgrádnak a németkérdés – Romániához hasonlóan – nem volt olyan jelentős, mint 
Csehszlovákia vagy Lengyelország esetében, ahhoz inkább reálpolitikai megközelítés-
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ből viszonyultak, és a francia külpolitikához hasonlóan annak hosszú távú megoldását 
feltételezték. Ezzel párhuzamosan azonban érezhetően egyre inkább erősödött a fej-
lődő országok iránti jugoszláv figyelem, amelyet Párizsban a hatvanas évek elejétől a 
jugoszláv külpolitika valódi kitörési pontjaként értékeltek.64 

Jugoszlávia esetében is az eviani szerződés megkötése tette lehetővé, hogy a két or-
szág közeledjen egymáshoz. A franciák ennek bizonyítása és a kedvező helyzet kihasz-
nálása érdekében küldték az új nagykövetüket (Binoche) Belgrádba, akit Tito megkü-
lönböztetett figyelemmel fogadott. A nagykövet úgy értékelte, hogy a jugoszláv elnök 
egyértelműen szeretné túltenni magát a konfliktusokon, mivel a politikai-diplomáciai 
feszültségek ellenére a kulturális kapcsolatok továbbra is élénkek maradtak, és már 
fejlődésről is lehetett beszélni.65

A francia diplomáciának a Balkánon az igazi fehér foltot Bulgária jelentette, amely 
egy teljesen ortodox sztálinista országként jelent meg, ahol a belpolitika elsődleges fon-
tosságúnak számított. Párizs szemszögéből nézve Bulgária gyenge gazdasági teljesítmé-
nyű, szegény ország volt, amely hivatalos szinten teljesen leépítette a francia kapcsola-
tát (1951-ben bezárták a francia intézetet), bár a vezetők a magánmegnyilatkozásaikban 
továbbra is udvariasak maradtak, vagyis francia értékelés szerint egy sajátos kettősség 
alakult ki a hivatalos és a személyes megnyilatkozásokban. De Gaulle ugyanakkor – te-
kintettel az értelmiség mély frankofón elkötelezettségére – az elsők között fogadta (1959. 
február 9.) a bolgár követet, aki a kapcsolatok (gazdasági és kulturális) fejlesztésének 
szükségességéről beszélt. Mindez elsősorban a francia kultúra iránti hagyományosan 
erős bolgár elkötelezettséggel magyarázható. A kereskedelmi kapcsolatok fejlődésnek 
indultak, de a francia–bolgár viszony első jelentős változását – Magyarországhoz ha-
sonlóan – a nagyköveti kapcsolatfelvétel (1963. december 17.) jelentette. 

Magyarország

A magyar forradalom alatt és annak leverését követően Magyarországgal66 szemben 
a hivatalos francia körök nagyon óvatos politikát folytattak,67 és a rendszert képvise-
lő magyar személyekkel szemben ellenséges magatartást tanúsítottak. Ez a hozzáállás 
a többi szocialista ország helyzetéhez képest is megnehezítette a magyar diplomácia 
feladatát, és az elszigetelés mértéke szinte teljesnek volt mondható.68 1963-ig, vagyis a 
teljes amnesztiáig Magyarország sehol nem volt szalonképes, mivel addig a „magyar-
kérdés” vitája, illetve a nyugati országok bojkottja minden diplomáciai lehetőséget és 
érdemi politikai tevékenységet meghatározott. Franciaországban – legalábbis a többi 
nyugat-európai országhoz képest- a magyar diplomácia helyzete viszonylag szeren-
csés volt,69 de a párizsi magyar külképviselet – főképpen 1957–1959 között – így is sza-
bályos karanténba szorult, miközben Budapesten a NATO-országok diplomatái – első-
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sorban a kulturális területen – „rendszerbomlasztó munkát” folytattak. Magyar részről 
már 1957-ben felmerült több nyugati diplomata, Fry brit követ és a budapesti Francia 
Intézet irodalmár igazgatója – Guy Turbet-Delof – kiutasítása.70 Ez a lépés egyrészt a 
forradalom utáni közvetlen „rendcsinálás” részét, másrészt az ideológiai harc eszközét 
jelentette és így Henri Quioc francia ügyvivő szerint „A nyugati képviseletekre tekintve 
visszatért a Rákosi-korszak.”71 Guy Turbet-Delof (és Halkó Mária titkárnő) kémkedési 
ügye és későbbi kiutasítása részét képezte annak az ideológiai harcnak, amit a kádári 
vezetés a forradalom után a saját rendszerének elismerése érdekében kifejtett. A propa-
ganda fontosságát kényszerítette ki azonban a forradalom egyéves évfordulója miatti 
feszültség. A Külügyminisztérium előterjesztésében a francia intézet igazgatójának, és 
a budapesti angol követnek kiutasítása szerepelt.72 

A magyarok kezdeményezései azonban nem találtak viszonzásra, és Párizsban a CGT 
és a FKP kivételével minden francia párt, szervezet elzárkózott a magyaroktól. A ma-
gyar fogadásokra csak a francia szélsőbal képviselői mentek el, a külügyminisztérium 
részéről pedig csak nagyon alacsony szintű diplomata – legfeljebb osztályvezető szin-
tig – képviselte a hivatalos Franciaországot. A követségen dolgozó magyar diplomaták 
lényegében egészen 1962-ig nagyon nehéz helyzetben voltak, mert semmiféle érdemi 
kapcsolatépítés és diplomáciai munka nem alakulhatott ki. A hivatalos Magyarország 
és a Kádár-rendszer problémái a franciák szemszögéből nézve nem voltak fontosak, 
és az ország presztízse gyakorlatilag a nullával volt egyenlő.73 Az ellenséges hozzá-
állás a francia külügyminisztérium, valamint a hivatalos szerveknek a párizsi magyar 
követség irányában tanúsított hidegen udvarias, gyakran barátságtalan viselkedésé-
ben, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi szervezetekben Magyarországgal szembe-
ni állásfoglalásokban egyaránt megnyilvánult. Ilyen volt a magyarkérdés támogatása 
az ENSZ-ben, a nemzetközi szervezetekben a magyar delegációk akkreditálásának 
az elutasítása, illetve a francia diplomaták Magyarország kormányát elítélő hivatalos 
megnyilatkozásai a magyarkérdéssel kapcsolatban. A franciák stílusát és helyzetérté-
kelését mutatja, hogy Jean Paul-Boncour követ még a hivatalos magyar szervek előtt 
is – mivel a Kádár-kormányt „bábkormánynak” tartotta – nyíltan párhuzamot vont a 
franciaországi német, és a magyarországi orosz megszállás között,74 amivel természe-
tesen nem vívott ki nagy népszerűséget magának, és a magyar kormány a viselkedését, 
stílusát megengedhetetlennek minősítette.75 Ugyanakkor francia részről nem szerették 
volna a kapcsolatok teljes megszakítását – ez sem francia kormány, sem a franciaorszá-
gi magyar menekültek, illetve a magyarországi segélyosztók érdekeivel nem egyezett 
– és 1957 közepétől maga Jean Paul-Boncour követ is „megenyhült” a hivatalos ma-
gyar szervek irányába, és némi szarkazmussal a francia követség fenntartását, mint a 
magyar kormány ötven százalékos elismerésének tényeként értékelte. Magyar részről 
elsőnek ismét a kulturális együttműködésben vélték felismerni azt a lehetőséget, amely-
lyel nyitni lehet egymás irányába, és egyben mindkét ország részéről lépéseket tettek a 
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diplomaták mozgáskorlátozásának feloldására. Tovább rontotta a két ország viszonyát 
Halkó Mária, a Budapesti Francia Intézet magyar állampolgárságú titkárnőjének le-
tartóztatása, amely komoly érzelmeket kavart francia részről.76 Az üggyel kapcsolatos 
magyar tájékoztatás megtagadása miatt a francia követség a Quai d’Orsay-val egyet-
értve ismételten vízumháborúba kezdett. Az eset a francia sajtóban is élénk visszhan-
got kapott, és felmerült a diplomáciai kapcsolatok megszakításának a lehetősége is. 
Az elszigeteltség mértékét mutatja, hogy magyar részről már azt is sikernek könyvelték 
el, hogy Kutas Imre 1958 januárjában René Coty elnök újévi fogadásán váratlanul né-
hány szót válthatott Christian Pineau francia külügyminiszterrel, aki türelemre intette 
a magyar diplomatát.77 Azonban a magyar részről félreértelmezett jelek ellenére az év 
folyamán a két ország kapcsolatai nem javultak és a francia diplomácia nem változtatta 
meg a kádári Magyarországhoz fűződő viszonyát. Nagy Imre miniszterelnök kivégzé-
sét követő felháborodás ráadásul a Kádár-rendszert nemzetközileg még inkább elszi-
getelte.78 A francia követ Nagy Imre kivégzését nemzetközi összefüggésekbe helyezve 
értékelte, és abban egyrészt a jugoszlávoknak szóló üzenetet feltételezett, másrészt úgy 
látta, hogy a libanoni polgárháború miatt a nemzetközi közvélemény figyelme elterelő-
dött Magyarországról, és így a szovjetek ezt a kedvező helyzetet akarták kihasználni. 

A kivégzést követően a francia kormány álláspontja valamennyi Magyarországot el-
ítélő kérdésben kezdeményező és kifejezetten ellenséges volt, és így – magyar értékelés 
szerint – lényegében követte az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát. A buda-
pesti francia követség és a magyar Külügyminisztérium közötti rossz viszonyt mutatja 
az is, hogy Jean Paul-Boncour követ Sík Endre, a külügyminiszter első helyettese előtt, 
nyíltan kritizálta a magyar rendőrség tevékenységét, és azt még az ötvenes évekhez 
képest is rosszabbnak minősítette, és egyben kétségbe vonta annak függetlenségét az 
oroszoktól.79 

Mindezek ellenére a magyar pártvezetés 1958-ban már igyekezett kitörni az elszige-
telődésből,80 amelynek egyik elemét jelentette a NATO országokkal történő kapcsolat-
építés is. Ennek keretében kérték a párizsi magyar követséget, hogy adjon javaslatot a 
kapcsolatok javítására, és egyben a Pénzügyminisztériumban elkezdték a felkészülést 
a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kérdéseinek rendezésére. A Külkereskedelmi 
Minisztérium is aktivizálódott, és a francia kereskedelmi tanácsossal folytatott megbe-
szélésen felvetődött egy hosszú lejáratú kereskedelmi szerződés megkötésének a lehe-
tősége. A magyar Külügyminisztérium ekkora már szembesült azzal a ténnyel, hogy a 
Franciaországgal nehezebb lesz a kapcsolatok rendezése. Kutas Imre követ jelentéséből 
és javaslataiból megtudhatjuk, hogy a francia polgári politikusok és diplomaták 1958-
ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein, a francia hivatalos szervek a 
Párizsban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákat lényegében „levegőnek” nézték. 
Ezek a momentumok jól érzékeltették a magyar kormánnyal szembeni merev és el-
utasító, de a protokolláris szabályokat hideg udvariassággal kezelő álláspontot, illetve 
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mutatják azt is, hogy a franciák számára sem volt érdek a kapcsolatok teljes megszakí-
tása, így lényegében a két ország kapcsolatai nem romlottak tovább, de nem is javultak 
lényegesen. 

1958 második felében új helyzet teremtődött azzal, hogy Charles de Gaulle tábornok 
1946 után másodszorra hatalomra jutott. A két ország kapcsolata azonban nem válto-
zott, hiszen a francia kormány továbbra is elsődlegesen a belpolitikával volt elfoglal-
va, és szinte minden kérdés az algériai háború rendezésének kérdése alá rendelődött. 
Ráadásul a magyar sajtó szinte egy az egyben átvette a Francia Kommunista Párt lap-
jának, a L’Humanité-nak a kommentárját, és a fasiszta veszély újjáéledéséről81 érte-
kezett, amit francia részről igen rossz néven vettek.82 A magyar sajtó elfogultságát és 
túlzott propagandisztikus szerepét a francia részről folyamatosan elemezték, ugyanak-
kor a sajtó hangnemének a változásából következtetéseket vontak le Franciaország és  
De Gaulle személye magyarországi megítélésének a változásaira. De Gaulle hatalomra 
jutása utáni új helyzet a magyar diplomáciát is számvetésre késztette, és az elemzések 
elsődlegesen a francia belpolitikai helyzet, illetve a francia külpolitika változásaira vo-
natkoztak. A magyar fél türelmetlenségét mutatja, hogy 1958 végén már egyértelműen 
a magyar külpolitika prioritása közé sorolták a Franciaországgal kiépítendő kapcso-
latok kérdéskörét, és a két ország kapcsolatainak normalizálását kívánták. A párizsi 
magyar követségnek azonban a francia külüggyel fenntartott kapcsolata továbbra is 
minimális volt, amiben szerepet játszott az is, hogy lényegében nem volt semmilyen ér-
demi megvitatandó szakmai kérdés.83 Lényeges különbség volt ráadásul a párizsi ma-
gyar követség, és a budapesti francia követség külügyminisztériumi kezelése között. 
A francia diplomaták 1958-ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein. 

A politikai kapcsolatok alacsony szintjét jól mutatja, hogy a magyar kormány még 
De Gaulle hatalomra kerülése előtt tiltakozó jegyzéket nyújtott át a francia külügynek 
a magyar emigránsok franciaországi tevékenysége miatt, amit azonban a franciák egy-
szerűen válasz nélkül hagytak. Az év folyamán a magyar követség ellen magyar emig-
ránsok két támadást intéztek, amelyek kivizsgálásával kapcsolatban a franciák szintén 
nem mutattak érdeklődést.84 Franciaországgal kialakítandó kapcsolatokra továbbra 
is elsődlegesen a magyarkérdés problémája nyomta rá a bélyegét, és francia részről 
továbbra is ennek a rendezésétől tették függővé a kétoldalú kapcsolatok későbbi ala-
kulását,85 vagyis a lényeget tekintve ebben a vonatkozásban a IV. és az V. Köztársaság 
külpolitikájában változás nem történt. Magyar részről ugyanakkor szükségét érezték 
annak, hogy a franciaországi magyar jelenlétet egy magyar követ kiküldésével meg-
erősítsék, és a francia külügyminisztérium sem tartotta kívánatosnak, hogy továbbra 
is csak ideiglenes ügyvivő képviselje Magyarországot, így engedélyt kért a franciául 
jól beszélő Vince József követi kinevezéséhez. Jean Paul-Boncour követ ebédet adott 
az új magyar követ tiszteletére, és 1956 után lényegében az elsők között zajlott érdemi 
párbeszéd a két fél hivatalos képviselői között. A kétoldalú megbeszéléseken már a ma-
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gyar kormánynak nemzetközi szervezetekben lehetséges elismerése is felmerült, de a 
francia küldöttség végül az ENSZ XIII. közgyűlésén, valamint a Munkaügyi Szervezet 
1959. évi ülésszakán Magyarország mandátumának elismerése ellen szavazott.

Franciaország politikája azonban lassan változni kezdett, és a két ország kapcsolata 
gazdasági és kulturális területen vált rugalmasabbá, míg a politikai területen továbbra 
is távolságtartás volt érzékelhető,86 mivel a két ország kapcsolatát a hidegháború éle-
ződése (berlini válság), és a magyarkérdés körüli vita továbbra is meghatározta. 1959 
elején Rácz Pál ideiglenes ügyvivő mellé a franciául anyanyelvi szinten beszélő Klein 
Márton került attasénak. A Külügyminisztérium ugyanakkor egy általános ellenőrzési 
terv keretében igyekezett a párizsi magyar követség munkájának színvonalát emelni. 
Párizsban szolgálatot teljesítő magyar diplomaták számára a hatvanas évek elejétől 
az első valódi diplomáciai tevékenységet az úgynevezett Quaker vacsorák jelentették, 
amelyeken Rácz Pál tanácsos, ideiglenes ügyvivő és a diplomáciai karrierje kezdetén 
lévő Klein Márton gazdasági attasé vettek részt. Ez volt ugyanis az egyetlen hely, ahol a 
Quai d’Orsay diplomatái és az összes ország képviselői „figyelő szemek” kísérete nél-
kül részt vehettek, és megvitathatták a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó álláspont-
jukat. A magyar diplomaták ezen alkalmak során feltűnés nélkül tudtak konzultálni a 
szocialista országok képviselőivel, és vitatkozhattak a nyugati diplomatákkal. Klein 
Márton visszaemlékezése szerint ezeken az összejöveteleken igen éles viták alakultak 
ki, de így lehetőség volt érdemben beszélgetni a francia diplomatákkal (és a többi nyu-
gati ország képviselőivel), így a kialakult kapcsolatok a későbbiekben is hasznosnak 
bizonyultak.87

A franciák is hamar megérezhették az apró változásokat. Ebben erősítette őket a Bu-
dapesten megtartott francia könyvvásár (1959. október 24.–november 8.) iránt megmu-
tatkozott – nem várt – magyar figyelem. Ez az érdeklődés hívta fel Párizs figyelmét arra, 
hogy a magyarok számára Franciaország és a francia nyelv szimbolikus jelentőségű le-
het, és nagyszámú (legalább negyvenezer látogató ment el a rendezvényre, akik közül 
a franciák észrevétele szerint nagyon sokan egyáltalán nem tudtak franciául) részt vevő 
a magyar lakosság Nyugat melletti tüntetését bizonyította. Franciaország politikája 
Magyarország irányába ugyanakkor nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági kapcso-
latokban is változni kezdett. Ennek szükségességét egyébként a rendszerrel szemben 
nagyon ellenséges hangvételt megengedő Jean Paul-Boncour követ is felismerte, és a 
két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kiemelt fontosságot tulajdoní-
tott,88 és a párizsi magyar követség nagyobb aktivitását szorgalmazta.89 

A magyar külügyi vezetés is a lehetőségek további bővülésével számolt, és minden 
reláció esetében kérte a követségeket arra, hogy a lehetőségeket mérjék fel.90 Ennek az 
új politikának a lehetőségeit vitatták meg Budapesten az 1959. december 9-én megren-
dezett regionális követi értekezleten, és a párizsi magyar követségnek adott munkauta-
sítás már a nemzetközi helyzet kedvező változásából feltételezve tervezte a kétoldalú 
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kapcsolatépítés javulását. Franciaország és Magyarország kapcsolatában azonban elő-
ször a szakdiplomácia szintjén, elsősorban a kulturális kapcsolatok területén, lehetett 
érdemi előrelépést elérni.91 

A kedvező jelek ellenére 1960–1961 folyamán a politikai és diplomáciai kapcsola-
tok szintje továbbra sem változott. Jean Paul-Boncour francia követ különböző alkal-
makkor az 1956-os forradalmat dicsőítő kijelentéseket tett, ami nem igazán növelte a 
népszerűségét a magyar kormány és pártkörök szemében. Tovább mérgesítette a ma-
gyar–francia viszonyt, hogy a magyar kormány hivatalosan fogadta Ferhat Abbast az 
algériai ideiglenes kormány elnökét, amit a francia külügyminisztérium igen rossz né-
ven vett. Ugyanakkor Franciaország értékelte azt, hogy a többi szocialista országhoz 
képest az algériai konfliktusba Magyarország csak kulturális vonatkozásban kapcsoló-
dott be. A gazdasági és a kulturális együttműködés szintjein viszonylagos fejlődés volt 
tapasztalható, vagyis Magyarország esetében is a szakdiplomáciák vették át a kapcso-
latépítés szerepét. A politikai értelemben hűvös viszonyt mutatja, hogy lényegében a 
süketek párbeszédéhez volt hasonlítható a francia követ és Sík Endre külügyminiszter 
megbeszélése (1960. november 2.) is. A tárgyalás hangnemét alapvetően a német csapa-
tok franciaországi gyakorlaton való részvétele miatti magyar „műfelháborodás”, illetve 
annak francia részről történő elutasítása határozta meg, de a beszélgetés során a két or-
szág viszonyát megterhelő politikai konfliktusok (ENSZ közgyűlés és a magyarkérdés, 
algériai háború) is szóba kerültek. 

A politikai kapcsolatok területén azonban mindezek ellenére érvényesült egyfajta 
fokozatos változás, amit elsődlegesen a magyarországi részleges amnesztiának lehetett 
köszönni. Minimális politikai aktivitást jelentett ugyanis a francia és a magyar parla-
ment közötti kapcsolatfelvétel, amely eszközül szolgált arra, hogy a felek egyre jobban 
megismerhették egymást.92 Ez a látogatás a szakdiplomácia területén lényegében elin-
dította azt a politikai-diplomáciai kapcsolatépítési folyamatot, amelynek első állomása 
a kelet–nyugati enyhülés feltételeinek megteremtődése után a nagyköveti kapcsolatfel-
vétel, majd azt követően a szakminiszteri látogatások voltak.

Az 1961-es francia parlamenti küldöttség látogatásának köszönhetően végül 1962 
nyarán alakították meg a francia parlamentben a francia–magyar baráti csoportot, 
amelynek viszonzásaképpen a magyar parlamentben is baráti csoport alakult, és a 
magyar fél viszontlátogatása Párizsban már a kétoldalú közeledés jegyében zajlott le. 
1960–1961 folyamán azonban a magyar elképzelések ellenére továbbra is elsődlege-
sen a kulturális, illetve a kereskedelmi és a gazdasági területen lépett előre a két or-
szág kapcsolata, és a magyar Külügyminisztériumban készített irányelvek értelmében 
(1960. december 15.) a magyar diplomácia számára nagyobb aktivitást írtak elő. A hi-
degnek mondható politikai kapcsolat mellett a gazdasági és kulturális együttműködés 
viszonylagos fejlődésen mentek keresztül. 1960 nyarán magyar–francia légügyi egyez-
ményt írtak alá, és ugyanezen év szeptemberében megindult a közvetlen Budapest–Pá-
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rizs járat. Az ünnepélyes megnyitó járat alkalmával hivatalos személyiségek fogadták 
a magyar légügyi delegációt, és a francia delegáció magyarországi viszontlátogatása 
igen szívélyes légkörben zajlott le. A kétoldalú kereskedelmi, gazdasági együttműkö-
désre is egyre nagyobb hajlandóság mutatkozott, bár magyar részről egyre többször 
hangoztatni kezdték a Közös Piac bevezetése miatti nehézségeket.

1961-ben a kulturális kapcsolatok is kimozdultak a holtpontról, mivel október 25-én 
Párizsban kulturális csereprogram aláírására került sor. 1945 óta az első alkalomnak 
számított, hogy a két ország között a kulturális kapcsolatok rendezésével és fejleszté-
sével kapcsolatban hivatalos megállapodás történt. A változások szükségességére már 
a francia fél is jobban odafigyelt, amit mutat a francia külügyminisztériumban készí-
tett feljegyzés (1961. november 16.) is, amelyben a gazdasági, és legfőképp a kulturális 
kapcsolatok változásait egyértelműen pozitív példaként hozták fel, míg magyar részről 
egyre nagyobb súlyt kívántak helyezni a magyar–francia kulturális kapcsolatok fejlesz-
tésére. A kulturális kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy magyar részről igyekeztek 
az ebben rejlő politikai-diplomáciai, és természetesen ideológiai lehetőségeket kihasz-
nálni. A politikai bizottság 1962. május 29-én határozatot hozott arra vonatkozóan, 
hogy a „fejlett kapitalista országokkal való kapcsolataink a viszonosság elvén alapuljanak”.93 
A gazdasági kapcsolatokban a kereskedelmi egyensúlyhiány jelentette a fő nehézséget, 
de ebben Magyarország egyértelműen osztozott a többi kelet-közép-európai ország 
sorsában.94 Magyar részről ugyanakkor úgy látták, hogy a két ország kapcsolatai nem 
változtak lényegesen, mivel a magyar szempontból kiemelt jelentőségűnek számító 
magyarkérdésben a franciák álláspontja nem változott érdemben.95

Mindezeket együttvéve a magyar–francia politikai-diplomáciai kapcsolatok is vég-
eredményben a magyar belpolitikai élet konszolidációjának függvényében alakultak, 
bár Párizsban is érezték, hogy változtatni kell a magyarországi francia jelenléten, és 
1962-ben Pierre Francfort személyében új követet küldött Budapestre.96 1962 folyamán 
az újonnan kinevezett francia követ elkezdte az ismerkedését a fogadó országgal, és első 
alkalommal fordult elő, hogy a francia külügyminisztérium részéről magas rangú dip-
lomaták elfogadták a magyar követség meghívását, és a találkozás során érdemi és kö-
tetlen párbeszéd alakult ki a Párizsban szolgáló magyar diplomaták és a hivatalos Fran-
ciaországot képviselő francia tisztviselők között. Ezzel párhuzamosan Pierre Francfort 
követ nagy ambíciókkal látott hozzá a munkájához, és első jelentéseiben a magyaror-
szági benyomásait foglalta össze. Az új francia követ személye iránti bizalmat mutatja, 
hogy szinte azonnal miniszterhelyettesi szinten fogadták, és a beszélgetések során egy-
értelművé vált az is, hogy Párizsban feladatául szabták, hogy minél hamarabb találkoz-
zon Kádár János első titkárral. A fő problémát a magyar fél számára már egyre inkább 
az jelentette, hogy a politikai kapcsolatok tekintetében az ország az 1956-os forradalom 
utáni megtorlások emléke, és a fogvatartottak nagy száma miatt továbbra sem volt sza-
lonképes, és így a nemzetközi színtéren nem tudott érdemi partnerként megjelenni. 
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Magyar részről 1962-ben már a nemzetközi helyzet kedvező változását feltételez-
ték, és Péter János külügyminiszter a követi konferencián (1962. július 30.–augusztus 
4.), magyar diplomaták előtt tartott beszédében az új magyar külpolitika fő céljaként a 
nemzetközi aktivitás növelését jelölte meg, és az alábbi tartalmi vonásokat emelte ki: 

1. a nemzetközi partnerekkel (nyugati országokkal is) a békés egymás mellett élés 
alapján kell felvenni a kapcsolatot azon cél érdekében, hogy a termonukleáris há-
borút elkerüljék; 

2. a szocializmus világméretű győzelme érdekében kell dolgozni, és ilyen kontex-
tusban kell keresni az együttműködést a kapitalista országokkal; 

3. gyengíteni kell a nyugati integrációs törekvéseket, és meg kell akadályozni Auszt-
ria ahhoz történő csatlakozását; 

4. Magyarország helyének megtalálása a szocialista országok között, kihasználva 
azt a lehetőséget, amit a Szovjetunióhoz való fűződő kapcsolat ad, növelni kell 
Magyarország nemzetközi tekintélyét.97 

A nyitás és a belső enyhülés őszinteségét azonban az általános amnesztiával kellett 
bizonyítani. 1963-tól kezdve egy új szakasz kezdődhetett el, és a magyarkérdés végleg 
lekerült az ENSZ közgyűlésének napirendjéről, amelyet a nagyköveti kapcsolatok fel-
vétele követett a Magyarország számára legfontosabb nyugati (Franciaország, Anglia, 
Ausztria) országokkal. Ez a diplomácia nyelvén azt jelentette, hogy a kádári Magyaror-
szágot már nemcsak „de facto”, hanem „de jure” egyenrangú partnernak fogadták el, 
és a magyar nyugati nyitási politika új szakaszba léphetett.98 
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