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Gazdag Ferenc: Franciaország története 1919–1995

(Budapest: Kossuth Kiadó, 2011. „A rövid XX. század” sorozat, 240 o.)

A történettudomány a rövid 20. századként határozza meg az első világháborút 
lezáró békeszerződésektől a hidegháborús szembenállás végéig, azaz a Szov-
jetunió által vezetett politikai-katonai-ideológiai tömb felbomlásáig terjedő idő-

szakot. Ezen időszak egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy a szent szövetségi rendre 
támaszkodó hatalmi egyensúly struktúráját egy attól jelentős mértékben eltérő beren-
dezkedés váltotta fel a világ szinte minden szegletében. Monarchiák tűntek el, új álla-
mok és nagyhatalmak bukkantak fel, az addigiaktól eltérő célokkal nemzetközi és re-
gionális szervezetek jelentek meg, amelyek közül sok a mai napig tevékeny részt vállal 
a világ eseményeinek alakításában. A nemzetközi élet egyéb szereplői is más köntösben 
tűntek fel az átrendeződött viszonyok közepette. Éppen ezért a ma emberének megle-
hetősen vegyes és inkább negatív emlékei, élményei és benyomásai maradtak ezzel 
a periódussal kapcsolatosan, amellyel ugyanakkor szükséges érdemben foglalkozni; 
elsősorban azért, mert a múlt század történései napjainkig kihatással vannak életünk-
re. Ahogyan azt „A rövid XX. század” monográfiasorozat előszavában Balogh András 
sorozatszerkesztő írja: „A 20. században kialakult vagy megerősödött társadalmi és politikai 
eszmék – legyenek ezek nemesek vagy kifejezetten nemtelenek – egyáltalán nem tűntek el. A jelen 
összes nemzetközi konfliktusa mélyen gyökeredzik az előző század történéseiben. (…) A múltat 
nem lehet eltörölni. Amit tehetünk: próbáljuk kissé megérteni.”1

A Kossuth Kiadó gondozásában 2008-ban indult sorozat szerkesztője és szerzői arra 
vállalkoztak, hogy a magunk mögött hagyott, ugyanakkor még sokszor „kísértő” szá-
zad történéseit számba vegyék, és mindezt egy-egy monográfia formájában az olva-
sók elé tárják. A sorozatban eddig megjelent2 és majdan megjelenő kötetek3 egy-egy 
ország, illetve egyes régiók 20. századi történetét tekintik át, mégpedig a történetírás 
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klasszikus elvének, a sine ira et studio (harag és részrehajlás nélkül) betartásával. A hu-
manizmus, a racionalizmus, az általános emberi, nemzeti és vallási jogok tiszteletben 
tartásának eszméivel, a tudományosság, a közérthetőség, illetve az olvasmányosság 
mindenkori szem előtt tartásával megírt kötetekből a közreműködő magyar történé-
szek – akik a saját szakterületükön és témájukban eddig már sokat letettek az asztalra 
– sajátos világképe is kidomborodik.

A 20. századi Franciaország története – a korábbi évszázadokkal ellentétben – csep-
pet sem mondható dicsőségesnek. Bár formailag Franciaország mindkét világháború-
ból a nyertesek oldalán került ki, a 19. századi nagyhatalmi pozícióját mégis szinte min-
den vonatkozásban elvesztette. A középhatalmi besorolás fájdalmas folyamata a 20. 
század második felében, a hidegháború időszakában vált teljessé: Franciaország mind 
a gyarmatbirodalmak felbomlását, mind az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet-
unió szuperhatalmi rivalizálását történelmi-politikai kudarcként élte meg. Függetle-
nül attól, hogy helyzete korántsem alakult rosszul, az előző időszaktól eltérő szerepbe 
és helyzetbe kerülő állam útkeresése számtalan ellentmondást hozott. A francia köz-
gondolkodást uraló Exception française-nek, vagyis a francia kivételesség-tudatnak a to-
vábbélését azonban súlyos s korrigálhatatlannak tűnő veszteségek gátolták. Az ország 
pozíciójának megrendülése a legszembetűnőbben a második világháborút követően 
tűnt ki, hiszen: „Franciaországot nem hívták meg sem Jaltába (1945. február 4–11.), sem 
pedig az európai hadszíntéren véget ért harcok után rendezett potsdami konferenciára (július 
17.–augusztus 2.). Az európai rendezést illetően Párizsnak a nélküle kialakított álláspontokhoz 
kellett igazodnia.”4 A Jalta-komplexus ettől kezdve árnyékot vetett a francia politiká-
ra, amely mindettől függetlenül megőrizte kivételességének hangsúlyozását. A francia 
külön út kereteinek keresése és tartalmi feltöltése főként Charles de Gaulle elnöksé-
ge alatt (1958–1969) kapott hangsúlyt, de minden követője próbálta használni ennek 
eszközeit. Az V. Köztársaság első tábornok-elnöke mindvégig a grandeur szellemében 
folytatta külpolitikáját, legfőbb célként hazája világpolitikai nagyságának restaurálása 
lebegett a szeme előtt. Ennek legmarkánsabb megnyilvánulásai egyike a francia nuk-
leáris erő kifejlesztésének gondolata, majd a későbbiekben annak gyakorlati megvaló-
sulása. „Nem véletlen, hogy az 1963-as moszkvai atomcsendegyezményt a nagyhatalmak közül 
épp a nemzeti utat választó Franciaország és Kína nem írta alá. (…) Franciaország helyzetét 
az atlanti szövetségben De Gaulle alárendeltnek, mindennemű önálló cselekvésre alkalmatlan-
nak és az általa vallott Franciaország-képhez méltatlannak tartotta. …remélte, hogy az erkölcsi 
nagyság és a függetlenség restaurálásával Párizs visszaszerzi a világpolitikai egyenjogúságot… 
diplomáciája ezt tette az első helyre azzal a meggyőződéssel, hogy csak az állam érdeke lehet 
állandó, és innen nézve nincs állandó barátja és nincs állandó ellensége.”5

A fenti kettősségből adódik a köztudatban az országról kirajzolódó ellentmondásos 
kép, vagyis: a gall állam sokszor megpróbálkozott azzal, hogy tovább nyújtózkodjon, 
mint ahogy a takarója ért. A kialakult új, kétpólusú világrendben gyakorlatilag semmi 
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sem hasonlított a korábbi századokra. Ebben pedig azon eszmerendszer megléte, illet-
ve hangsúlyozása anakronisztikusan festett, miszerint Franciaország egy olyan állam, 
amely a nyugati világ fejlődésének egyfajta programot szolgáltatott, így eredendően 
méltó annak vezetésére is. Az első ránézésre nagyon is szélsőségesnek tűnő hozzáál-
láshoz azonban számos tény is tartozik, amelyek mellett – széles körű ismeretek hiá-
nyában – hajlamos elmenni az ember. A 20. századi francia állam – igaz, sajátos voná-
sait megtartva, de – igenis sokat adott a világnak, ha pedig csak öreg kontinensünket 
vesszük figyelembe, akkor még inkább kidomborodik mindezen tény, így egyszerűen 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azon kínálkozó lehetőséget, hogy történelmét megis-
merjük és esetlegesen megértsük.

Ha Európa második világháború utáni történetével foglalkozunk, az egyik kardiná-
lis kérdésként az integráció alakulása vetődik fel. Az 1974 és 1981 között elnöklő Valéry 
Giscard d’Estaing „a közvélemény előtt igyekezett magát az elődök nehézkességétől elszakadó, 
modern politikusnak beállítani. Ebbéli igyekezetének voltak propagandaízű s voltak mélyebb vo-
natkozásai is.”6 Nyugat-Európa-politikájának középpontjába a nyugatnémet állammal 
való kapcsolatokat helyezte, amelyek sikerességét nemcsak az akkori kancellárral, Hel-
mut Schmidttel fennálló jó viszonya, hanem egy fontos nemzetközi esemény is garan-
tálta. Az 1973-as izraeli–egyiptomi háború és az olajválság nyomán az amerikaiakba 
vetett addigi nyugat-európai bizalom megingott, így „Giscard politikailag a korábbiaktól 
lényegesen eltérő helyzetet használhatott ki, amely végül nagyjából a francia kívánságoknak 
megfelelő közös Európa-politikához vezetett.”7 Továbbá, a nemzetközi szakirodalomban 
„d’après-vous Valéry”8-nek nevezett módszer – miszerint az NSZK gazdasági erejének 
visszafogásával biztosított politikai előnyöket Franciaország számára – is sokat lendí-
tett az európai integráció sikerességét illetően. Összességében elmondható, hogy a „két 
ország a kezdetektől döntő szerepet játszott a nyugat-európai integráció kialakításában és fejlő-
désében”.9

Egy ország történelmének tanulmányozása kapcsán nem feledkezhetünk meg a kö-
rülötte zajló eseményekről, azok evidenciában tartásától, vagyis a nemzetközi kapcso-
latok változásairól és eseményeiről. Mindez sokszor visszaköszön a monográfiában, 
amelynek fejezetenkénti megosztása „a francia történetírásban leggyakrabban használt fel-
osztást követi, amely az V. Köztársaság esetén az egymást követő elnökök szerint rendezi az ese-
ményeket. Innen adódik a kötet záró időpontja is, lévén, hogy Mitterrand második elnöksége 
pontosan a kilencvenes évek közepére esik.”10 A 20. századi francia történelem folyamatai 
hét nagy fejezetre oszlanak a kötetben, ebből az első foglalkozik részletesen a két há-
ború közötti időszakkal, a második Franciaország részvételével a második világégés-
ben, a következő a IV. Köztársasággal, a fennmaradó négy fejezet pedig az elnökök 
időrendjében az V. Köztársaság 1995-ig tartó történelmével. A monográfia egyes feje-
zetei jól elhatárolható részekre, alfejezetekre tagolódnak, logikailag csaknem azonos 
felépítésűek, eltérést csak a különféle történelmi periódusok jellege ad. Az alapvetően 
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köztörténeti/politikatörténeti bemutatást részletes gazdasági és társadalomtörténeti al-
fejezetek tarkítják, s a szerző látható erőfeszítéseket tett a belső arányok megőrzésére.

Gazdag Ferenc a francia államot a korszak világeseményeinek leírása, időnként 
pedig erőteljesen megelevenedő képei segítségével helyezi még inkább a nemzetközi 
kapcsolatok történetébe. Segítségünkre van mindez nemcsak a bel-, illetve külpolitikai 
folyamatok, a gazdasági, társadalmi és katonai összefüggések megértésében, hanem 
abban a vonatkozásban is, miszerint a politikai és a katonai dimenziók kölcsönhatá-
sát növekvő mértékben a gazdasági kényszerek és korlátok befolyásolják, valamint 
mindezt – francia sajátosságként – folytonosan átszövi az állam önmagáról alkotott 
kivételességképe. Talán az egykori francia gyarmatokhoz fűződő viszony, illetve a hi-
vatalos nevén „tengerentúli területekhez” fűződő kapcsolatok illusztrálhatják legjob-
ban a francia nagyhatalmiság máig élő elemeit.

A ország számára gyarmatbirodalma óriási nyersanyagbázist és piacokat jelentett, 
amelyek gazdasági fontossága az első világháború után tovább erősödött annak terü-
leti növekedésével, illetve főként a gazdasági világválság kitörése okán. A kapcsolato-
kat nemcsak a gyarmatokra történő nyersanyag- és tőkekivitellel fűzték szorosabbra, 
hanem a francia lakosság egyes területekre történő kivándorlásával is. „Az anyaország 
és a gyarmatok viszonyát a tökéletes függőség jellemezte. (…) A kolóniák lakosságának kísérle-
teit a politikai képviselet megszervezésére és a nemzeti függetlenség irányába való fejlődés meg-
indítására mindenütt brutálisan, fegyveres erővel fékezték meg. (…) E politika tragikus hatásai 
teljes nagyságukban csak később, a második világháborút követő dekolonizációs folyamat során 
mutatkoztak meg.”11 A kolonizáció időszakának lezárulása óta – változó sikerekkel, de – 
a francia állam kiemelt hangsúlyt helyez mind kül-, mind pedig biztonságpolitikájában 
a volt gyarmati területeivel történő kapcsolatokra, s a frankofónia keretei között még e 
kapcsolatok szélesítésére is kísérleteket tesz.

A könyv a 20. századi Franciaország történetének mélyrehatóbb, részletesebb meg-
ismeréséhez jó alapot szolgáltat. Az elsődlegesen francia nyelven megjelent monogra-
fikus munkákra, memoárokra, a kiterjedt szakirodalomra, a szerző kutatói eredménye-
ire és oktatói tapasztalataira épülő írásban Gazdag a francia kül- és belpolitikai, illetve 
gazdasági- és társadalomtörténeti szempontokat hozta egyensúlyba a két világháború 
közötti, a második világháború alatti, majd az azt követően kialakult kétpólusú nem-
zetközi rendszer eseményeivel. A kötet végén található Irodalmi tájékoztató és Ajánló 
bibliográfia külön figyelmet érdemel. A témával részleteiben foglalkozó fiatal kutatók, 
egyetemi hallgatók számára hasznos kiindulási pontot ad, ugyanakkor az érdeklődő 
olvasóközönségnek is kedvet teremthet Franciaország múlt századbeli történéseinek 
részletesebb megismerésére. A szerző munkája főiskolai és egyetemi hallgatók, leendő 
történészek tankönyveként vagy kézikönyveként jól használható műnek tekinthető.

Fábián Éva
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