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Egy átfogó magyar külpolitikatörténet ígéretes építőkockái

Garadnai Zoltán: 
Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1957–1962)  
(Budapest: Gondolat–MOL, 2011. 367 o.) 
Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1963–1968)  
(Budapest: Gondolat–MOL, 2008. 513 o.)

Nincs könnyű helyzetben, aki áttekintő feldolgozást keres az utóbbi fél évszázad 
magyar külpolitikájáról: „Meglepően kevés, tudományos szempontból komoly-
nak tekinthető, hazai és külföldi levéltári kutatásokon alapuló, monografikus 

feldolgozás” található könyvtárainkban a magyar külpolitika második világháború utá-
ni időszakáról – írta Békés Csaba egy 2004-ben megjelent kötetének (Európából Európába. 
Magyarország konfliktusok kereszttüzében 1945–1990. Budapest: Gondolat, 2004) előszavá-
ban. Nem túl jó szájízzel, de egyet kell érteni a fiatal kutatóval. Nehezen felfejthető okok 
miatt viszonylag kevés szakmunka foglalkozik a jelenkori magyar külpolitika történe-
tével. Az elérhető kiadványok egy része a köztörténet egyik fejezeteként nyúl a kérdés-
hez (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris, 1999), más 
részük egy-egy részkérdésre, illetve egy-egy lehatárolt időszakra koncentrál (Pritz Pál: 
Az a rövid 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Budapest: MTT, 2005; Földes György: 
Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés. Budapest: Napvilág, 2007), harmadrészük kü-
lönféle szerzők tanulmányainak egymás mellé rakásával (Gazdag Ferenc–Kiss J. Lász-
ló: Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Budapest: Zrínyi, 2004) próbálja egy 
időszak áttekintését adni. A politikatörténeti megközelítések mögül érezhetően hiányzik 
a részkérdések sokaságát maga mögött tudó kutatás (Fülöp Mihály–Sipos Péter: Magyar-
ország külpolitikája a XX. században. Budapest: Aula, 1998), a publicisztikai megközelíté-
sek használhatóságát pedig rendkívül gyorsan erodálják a politikai történések (Lengyel 
László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest: Osiris, 2006). A rendszerváltás utáni stratégiá-
hoz már közvetlenebb módon illeszkedően tárgyalja a magyar külpolitikai spektrum leg-
nehezebb problémakötegének kérdéseit Bárdi Nándor, amikor a „budapesti kormány-
zatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténetét” taglalja (Tény és való. Pozsony: 
Kalligram, 2004). Ebben az esetben maga szerző jelzi a címlapon, hogy munkája inkább 
csak „problémakatalógusnak” és nem a kérdéskör feltárásának készült.

A magyarázatok megtalálása és felfejtése valószínűleg külön vizsgálatot igényelne, 
de bizonyára közöttük lesz az, hogy a szovjet befolyási zónába tartozó országok kül-
politikája érdemben nem taglalható a szovjet külpolitika értelmezése nélkül. A szov-
jet birodalom külpolitikai törekvéseinek és lépéseinek háttérként való felfestése pedig 
sziszifuszi s a gyors eredmények elérését szinte teljesen reménytelen távolságba toló 



204 Külügyi Szemle

Könyvekről

erőfeszítéssé teszi a hajdani csatlós államok külpolitikájához közelítő kutatók vállalko-
zását. Az előmunkálatok hiányát pedig magyarázhatja, hogy a rendszerváltás előtt egy 
ilyen vizsgálatnak nem elhanyagolható politikai kockázatai is voltak.

Az különösebb módszertani ismeretek nélkül is könnyen belátható, hogy egy ország 
külső kapcsolatai összefoglaló áttekintésének a kétoldalú kapcsolatok sorozatára kell 
támaszkodnia. Az is érthető magyarázat, hogy a rendszerváltás előtt az ideologikus 
pártközi kapcsolatok és a tradicionális államközi viszonyok kettősségében nem nagyon 
születtek az objektivitást zászlajukra tűző munkák. A testvéri szocialista országokkal 
és a fejlett tőkés országokkal való kapcsolatok keretei eleve adottak voltak. A rendszer-
váltás után már több mint két évtizeddel viszont nehéz lenne hivatkozni az ideologi-
kus akadályok torzító elvárásaira és a dokumentumok elérhetetlenségére. De az archí-
vumok megnyitása dacára nem tolonganak a kutatók, hogy a kétoldalú kapcsolatok 
sorát tárják a közönség elé. Ugyanakkor vannak biztató jelek is: a diplomáciatörténet 
meglehetősen hálátlan területét a fiatal kutatók generációja mind gyakrabban választja, 
s teszi közzé kutatásai első fázisában az adott reláció diplomáciai iratait. Ide sorolnám 
a már citált Békés Csaba írásain kívül Baráth Magdolna közleményeit a szovjet–magyar 
kapcsolatokról, Borhi Lászlónak a zömmel az amerikai levéltárakban végzett kutatá-
saira támaszkodó cikkeit vagy épp Maruzsa Zoltán Ausztriát érintő publikációit. Ebbe 
az örömteli sorba illeszkedik Garadnai Zoltán is, aki két vaskos kötetben tette közzé 
a magyar–francia kapcsolatok egy évtizednyi (1957–1968) iratanyagát.

A vizsgált évtized a második világháború utáni francia külpolitika nagy időszaka, 
amely gyakorlatilag egybeesik Charles de Gaulle tábornok elnökségi éveivel (1958–
1969). Az új alkotmánnyal szilárd belpolitikai hátteret szerző Tábornok alapvető relá-
ciókban változtatta meg a francia külpolitikát. Az Egyesült Államok által uralt atlanti 
kapcsolatokban Franciaország nagyobb önállóságot kívánt elérni, ennek érdekében 
máig ható döntéseket hozott: Franciaország nekilátott az önálló francia nukleáris erők 
kifejlesztésének, lazított a NATO-hoz fűződő kapcsolatokon, s kivonult az Észak-atlan-
ti Szerződés Szervezetének katonai szerveiből. A függetlenség külső támasztékaként 
normalizálta kapcsolatait a Szovjetunióval, és elismerte a Kínai Népköztársaságot. Bár 
hatalmas belpolitikai viharokat keltett, a Tábornok az 1962-es eviani egyezménnyel be-
fejezte a gyarmati háborúkat, és elismerte Algéria függetlenségét. E lépésével kivonta 
Franciaországot a dekolonializációs hullám vitáiból.

Az európai színtéren pedig további két, széles körű vitákat gerjesztő lépést tett. 1963. ja-
nuár 22-én aláírta az Élysée-szerződést a fő világháborús ellenséggel, az NSZK-val. Napja-
inkig ez a dokumentum adja a francia–német együttműködés kereteit, s biztosítja az euró-
pai integrációs folyamat előrehaladását. De Gaulle ugyanakkor látványosan megvétózta 
Nagy-Britannia csatlakozását az Európai Gazdasági Közösséghez, mondván, hogy a bri-
tek a csatlakozással valójában nem az európai integrációs folyamatot kívánják támogatni, 
hanem az angolszász befolyást és az amerikai térnyerést akarják növelni a kontinensen.
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Az új francia külpolitikai irányvonal szerves részét képezte a détente–entente–coopération 
hármas jelszava is, amely a szovjet tömbhöz való új típusú kapcsolatok kiépítését jelentet-
te. De Gaulle szeme előtt egy olyan Európa képe lebegett, amely túllép a keleti–nyugati 
tömbök logikáján, sőt közvetítő szerepet fog játszani az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió között. A Tábornok úgy ítélte meg, hogy az enyhülés folyamata azzal, hogy ki-
küszöböli a konfrontáció lehetőségét a két rendszer között, egyúttal csökkenti a szemben 
álló táborok belső kohézióját is. Ily módon pedig tér nyílik az európai államok „nemzeti 
személyiségének” újraerősödéséhez mind Nyugat-, mind Kelet-Európában. A gaulle-
ista diplomácia a NATO katonai szerveiből való francia kivonulást példaként kívánta 
a szocialista országok elé állítani a Varsói Szerződéshez, illetve a Szovjetunióhoz fűződő 
kapcsolatukban. Ez a törekvés adta Párizs külpolitikai törekvéseinek fő irányát a vizsgált 
évtized alatt, s itt kell keresnünk a magyar–francia kapcsolatok helyét is.

A kérdés tehát az, hogy a francia külpolitika szélesebb perspektívájú mozgásiránya 
hogyan találkozott az 1956-os forradalom szovjet leverése után nemzetközi karanténba 
került magyar törekvésekkel.

Garadnai Zoltán dokumentumkötetének első része az 1957 és 1962 közötti időszakot 
öleli fel. Ezek az évek a kádári hatalom számára elsősorban a belpolitikai konszolidáció 
s a szocialista táboron, valamint a nemzetközi kommunista mozgalmon belüli stabili-
zálás évei. A kapitalista országok tekintetében Magyarország teljes nemzetközi elszi-
geteltségben volt, s a „magyar kérdés” évente visszatérően került tárgyalásra az ENSZ 
közgyűlésén. A karanténnak csak 1963-ban lett vége. Garadnai maga is azt állapítja 
meg, hogy bár a magyar fél kísérletezett az egyenjogúság alapján a kapcsolatok nor-
malizálásával, azonban „Párizsban minden lépést a nemzetközi helyzet változásától 
és a forradalom utáni belpolitikai helyzet rendezésétől, vagyis az általános amnesztiá-
tól tettek függővé”. (14. o.)

Az 1963-as év fordulópont a Kádár-rendszer külső kapcsolatainak történetében: 
a nemzetközi elszigeteltség után Magyarország lépésenként visszatér a nemzetközi 
életbe, s előbb az európai semleges országokkal (Ausztria, Finnország), majd az el nem 
kötelezettek prominens államaival (Egyiptom, India), végül pedig a fejlett kapitalista 
országokkal rendezi kapcsolatait. Bár Franciaország kiemelt helyen állt ebben a hie-
rarchiában, azonban a sikernek elkönyvelt lépések dacára (a diplomáciai kapcsolatok 
nagyköveti szintre történő emelése 1964-ben, az új francia nagykövet, Pierre Francfort 
fogadása, Valkó Márton nagykövet kiküldése Párizsba, Csanádi György közlekedés- 
és postaügyi miniszter, majd Péter János külügyminiszter látogatása stb.) a magyar 
kapcsolat Párizs szemszögéből továbbra is másodlagos jelentőségű maradt. A De 
Gaulle-i külpolitika a détente–entente–coopération keretét használó keleti nyitásában 
messze nagyobb jelentőséget tulajdonított a román és a lengyel kétoldalú kapcsolatok-
nak, s Magyarország a továbbiakban sem szerepel a nagyhatalmi allűröket felvonultató 
francia diplomácia fő irányai között.
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Garadnai Zoltán két kötetben 273 dokumentumot közöl, a forráskiadványok hagyo-
mányos kronológiai struktúrájában. Az iratok részint a francia külügyminiszté rium le-
véltárából, illetve a Magyar Országos Levéltár anyagából valók, amelyek közül a szer-
ző egyaránt használta a Külügyminisztérium és az MSZMP KB anyagait. A válogatás 
szempontjai a kétoldalú kapcsolatok megértését szolgálták. A köteteket életrajzi össze-
állítás és a névmutató egészíti ki. A leendő magyar külpolitikatörténet építménye egy 
újabb elemmel gazdagodott.

Gazdag Ferenc


