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2009 a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok kettős évfordulója: 140 éve annak, hogy 
1869-ben az Osztrák–Magyar Monarchia és a Japán Császárság diplomáciai viszonyt léte-
sített egymással, és az idén lesz kereken fél évszázada annak is, hogy a Magyar Népköz-
társaság 1959-ben felújította Japánnal a világháborús vereség óta szünetelő kapcsolatokat. 
Ismeretes, hogy a diplomáciai viszony rendezésére a két ország prágai nagykövetségén 
folytatott néhány hetes szakértői tárgyalásokat követően, 1959. augusztus végén került 
sor jegyzékváltással. A következő évben Budapesten és Tokióban is újból megkezdték mű-
ködésüket a külképviseletek, kezdetben követségként, majd a diplomáciai kapcsolatok 
szintjét 1964-ben emeltük kölcsönösen nagykövetire. Eleddig nem kerültek még ugyan-
akkor bemutatásra ennek a kapcsolatfelvételnek már az ötvenes évek elejétől kimutatha-
tó előzményei (így például a pártvonalon és a „haladó” tömegszervezetek útján, illetve 
külkereskedelemi, kulturális vagy sportterületen folyó érintkezések), valamint a viszony 
normalizálásának konkrét diplomáciatörténeti részletei és belső/külső mozgatórugói (így 
e relációnak a hidegháború nagyhatalmi diplomáciájához való kapcsolódása) sem. 

Szintén jól tudott tény, hogy a második világháborút követően a tengelyhatalmi szö-
vetségi rendszerben egy oldalon álló két ország 1945-ös vereségüket és megszállásukat 
követően a vasfüggöny két oldalára került. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ha 
nagyhatalmi erőtérben vizsgáljuk a Magyar Népköztársaság és Japán közötti kapcsola-
tokat, akkor immár a két szemben álló szuperhatalom egy-egy (persze a saját szövetségi 
rendszerén belül kezdettől fogva különböző fajsúlyú) „csatlósa” közötti viszonyrend-
szerről beszélhetünk, mely tény meghatározó befolyással bírt a magyar–japán reláció-
ban a hidegháború évtizedei alatt bekövetkező mindennemű változásra.1

Békeharcos önámítás

A második világháború utolsó szakaszában a hadi helyzet fokozatos romlásával lénye-
gében elhaltak a magyar–japán államközi kapcsolatok is. Mivel a magyarországi har-
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cok 1945. áprilisi befejezése hónapokkal megelőzte még a Japánnak szóló szovjet had-
üzenetet, az 1944 decemberében megalakult debreceni Ideiglenes Kormány nem üzent 
hadat korábbi szövetségesének.2 Tekintettel arra, hogy ebben a helyzetben nem került 
sor a két ország között a diplomáciai kapcsolatok tényleges megszakítására, nemzet-
közi jogi szempontból a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok az 1945–1959 közötti 
másfél évtizedben sem szakadtak meg, még ha lényegében minden szinten – politikai, 
gazdasági, illetve kulturális téren is – egyaránt szüneteltek.

A kétoldalú kapcsolatok beindulásának első szórványos jelei a formailag az ameri-
kai megszállás végét jelentő és Japán szuverenitását (legalábbis a nyugati blokkban és 
a harmadik világban) visszaállító San Franciscó-i békeszerződés létrejöttét követően 
kezdtek mutatkozni. Japán a békeszerződés 1952. áprilisi hatályba lépése után kezdte 
meg rohamléptekben újból elfoglalni helyét a nemzetközi színtéren: öt év leforgása 
alatt több mint hetven országgal vette fel, illetve állította helyre a diplomáciai kap-
csolatokat.3 Tekintettel azonban arra, hogy a San Franciscó-i konferencián részt vevő 
szovjet, csehszlovák és lengyel delegációk végül nem írták alá és nem ismerték el a 
békeszerződést, (a Kínai Népköztársaságot eleve meg sem hívták a konferenciára), a 
kommunista tömb országai közül ekkor még csak egyedül Jugoszlávia állította helyre 
1952 áprilisában a diplomáciai kapcsolatait Japánnal. 

A „különbékét” elutasító szovjet álláspont egyértelmű üzenet volt a magyar dip-
lomáciának is, s amelyik magyar kiküldött „nem érzett rá” magától a Japánnal szem-
ben tanúsítandó helyes (tudniillik hűvös) magatartásra, azt Budapestről határozottan 
„helyretették”. Így járt például Kálló Iván római követ, akihez 1952 júniusában az 
utolsó budapesti japán ügyvivő 1945-ben Magyarországon hátrahagyott magyar fele-
ségének és kislányuknak kivándorlása ügyében informálódva, vagyis lényegében egy 
magánjellegű kéréssel fordult a vatikáni japán ügyvivő. A magyar diplomatát először 
még csak finoman figyelmeztették Budapestről, hogy „a konkrét ügy elintézésén kívül más 
kapcsolatot a japán ügyvivővel ne tartson, miután Japánnal nincsen diplomáciai kapcsolatunk 
és ennek oka, mint ahogy Követ elvtárs tudja, politikai jellegű”. Mikor azonban legköze-
lebb a japán misszióvezető – csak úgy mellesleg – a demokratikus országokkal történő 
kapcsolatfelvétel lehetőségéről puhatolózott magyar partnerénél, a felvetés elől amúgy 
semlegesen és diplomatikusan kitérő magyar követet a Külügyminisztérium indulato-
san kioktatta „az incidens” miatt.4 Mivel semmi nyoma nincs annak, hogy erre a puha-
tolózásra a japán fél a későbbiekben valaha visszatért volna, úgy vélhetjük, hogy ez az 
1952-es közjáték nem volt több a japán diplomata spontán, egyéni akciójánál.

A kifelé elzárkózó magatartást tanúsító magyar diplomácia ugyanakkor már 1952-től 
kezdett a korábbinál nagyobb figyelmet fordítani Japánra. A Távol-keleti Népi Demokra-
tikus Osztály vezetője 1951 végén konstatálta, hogy „a minisztériumban lényegében Japán-
nal senki nem foglalkozik”.5 Kezdeményezésére 1952 szeptemberében megalakult – az im-
már Távol-keleti Osztályra átkeresztelt egység keretein belül – az önálló japán referatúra. 
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Több magyar külképviseletet, így a pekingit, a washingtonit és a phenjanit is utasították, 
hogy az eddiginél behatóbban foglalkozzanak a Japánra vonatkozó kérdésekkel.6 A Köz-
pont által megfogalmazott hírigény négy főbb területre terjedt ki: Japán belső helyzetére; 
az „amerikanizálás fokozódó ütemére” és ezzel kapcsolatban a hadiipar fejlesztésére; az ame-
rikai–japán katonai együttműködés új fejleményeire az ázsiai népek és különösen a Kína 
elleni agressziós tervekkel és tényekkel kapcsolatban; valamint a japán külkereskedelmi 
volumen fejlődésére és az ezzel összefüggő „imperialista ellentétekre”. 

A Japánra vonatkozó értesülések felterjesztésén kívül a pekingi nagykövetség egy-
részt a Kínában élő baloldali japán emigránsokkal, másrészt a rendszeresen oda látoga-
tó japán (párt-, szakszervezeti, békeharcos, ifjúsági és újságíró-) delegációkkal próbált 
kapcsolatot teremteni, és a közvetlen kontaktusok mellett tájékoztató anyagok postázá-
sával és cikkek elhelyezésével is igyekezett a „haladó japán társadalom” felé irányuló pro-
pagandatevékenységet kifejteni. Ez irányú munkájáról a pekingi külképviselet külön 
éves jelentésekben számolt be, melyekben a valóságtól nem zavartatva, vágyképeiknek 
megfelelően formálták a japán helyzetről szóló beszámolókat: „az elmúlt esztendőben Ja-
pán fasizálása és militarizálása erőteljesen fokozódott […] ennek következtében 1953-ban a japán 
nép harcának ébredése várható” – fogalmazott például az 1952-es összefoglaló.7 

A Japánnal kapcsolatos aktuális irányelvek és feladatok áttekintésére legközelebb a 
Külügyminisztérium Kollégiumának 1954. április 31-i ülésén került sor.8 Az önkritikus 
beszámoló elismerte, hogy Japánnal a lehetőségekhez mérten (értsd: alig) foglalkozik a 
Távol-keleti Osztály, és a kevés rendelkezésre álló információjuk is többnyire a pekingi 
nagykövetségtől származik. Fő feladatként ekkor távlatosan az imperialista törekvé-
sek, illetve a japán békeerők harcának eredményei mellett elsősorban a japán–szovjet és 
a japán–kínai együttműködés alakulásának figyelemmel kísérését jelölték meg, rövid 
távon pedig az angol és orosz nyelvű információs anyagok sürgős beszerzése mellett a 
magyar birkózóválogatott közelgő japáni szereplése kínált tájékozódási lehetőséget.

A Szovjetunió távol-keleti politikájának megfelelően az 1945 előtti időszakhoz ké-
pest jócskán átformálódott a hivatalos magyarországi Japán-kép is, hiszen a tájékoz-
tatáspolitikának és közművelődésnek már szinte a Vörös Hadsereg első csapatainak 
érkezésével megkezdődő ideológiai áthangolása természetszerűleg nem kímélte a 
magyarul hozzáférhető, Japánnal kapcsolatos műveket és híreket sem. Az információs 
centralizmus két irányban is érvényesült. A Horthy-kori tengelybarátság szellemiségét 
hirdető művek megsemmisítéséről, birtoklásuk és terjesztésük büntetőjogi tilalmáról 
még 1945 februárjában intézkedett Dálnoki Miklós Béla debreceni kormánya: a ren-
deletileg betiltott könyvek listáján több tucatnyi részben vagy egészében japán tárgyú 
tétel szerepelt. Az új kurzus szemléletmódját tükröző s eleinte inkább oroszból fordított 
új kiadványok a korábbitól gyökeresen eltérő szemléletet tükröztek: a „japán kérdést” 
a távol-keleti történelem marxista és a szovjet birodalmi érdekeknek megfelelő értel-
mezésétől kezdve tárgyalták, a világháború kelet-ázsiai győzelmében oroszlánrészt 
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vállaló Szovjetunió dicsőséges győzelmein és a japán háborús bűnösök felelősségre vo-
násának témáján át egészen a japán imperializmus új, amerikai gazdáinak felforgató 
szándékainak leleplezéséig. 

A semleges államok körének bővítését célzó szovjet külpolitikai célkitűzésnek9 a 
Távol-Keleten Japán volt az elsődleges célpontja. Az ezen „semlegesítési törekvések” 
szellemében tálalt hírek ezért – a vágyvezérelt gondolkodás iskolapéldájaként – azt 
sugallták, hogy már csak rövid idő kérdése, és az amerikai elnyomás alatt sínylődő 
japán nemzet a milliós támogatottsággal bíró „haladó” tömegmozgalmak révén egy 
csapásra lerázza magáról a megszálló amerikaiak által reá erőszakolt imperialista rab-
igát. A japán ipari munkásság helyzetének, valamint a japán kommunista és szocialista 
politikai tényezők befolyásának és lehetőségeinek túlzó beállítása az egyszerű magyar 
újságolvasóban egyaránt azt a benyomást kelt(h)ették, hogy Japán esetében egy alap-
vetően baloldali érzelmű társadalommal van dolga. Amibe jól beleillett többek között 
a Japán Kommunista Párt vezetőségének Sztálin leghűbb magyar tanítványának 60. 
születésnapjára – természetesen előzetes budapesti felkérésre – küldött üdvözlete is: 
„Hálásak vagyunk Rákosi Mátyás elvtársnak tanításaiért és a japán nép iránti barátságáért.”10 

1953 nyarán került sor a háború utáni első japán delegáció magyarországi útjára, 
amikor a Sztálin-díjas Ójama Ikuo felsőházi képviselő vezetésével tízfős küldöttség vett 
részt a Béke Világtanács magyarországi ülésén. A látogatáshoz kapcsolódóan békehar-
cos japán festőművészek kiállítása nyílt meg Budapesten a Műcsarnokban, a Japán Or-
szágos Béketanács lapja pedig rövid ismertetést közölt a magyar békemozgalomról.11 
A kommunista mozgalmak belviszályaira és személyi áskálódásaira jellemzően a Bu-
dapestre érkező japán csoport tagjai már előre feljelentették egymást magyar partnere-
iknél, akik az információt a szokásos ügymenetnek megfelelően továbbították az ÁVH, 
valamint a szervező Országos Béketanács részére.12 

Szakszervezeti fronton is ekkortájt kezdődött meg az érintkezés Japánnal. Az MDP 
Titkársága 1953. augusztus 17-én döntése alapján érkezett a két első japán szakszer-
vezeti képviselő hazánkba,13 őket az 1950-es években tucatnyi ágazati szakszervezeti 
küldöttség követte. A békeharcos vonal taktikai és részben talán költségtakarékossági 
okokból a későbbiekben több esetben összekapcsolódott a szakszervezetivel, így pél-
dául 1956 júniusában, amikor a SZOT meghívására Magyarországra látogató japán 
építőipari delegáció tagjai között kapott helyet a hirosimai atomtámadás első, Magyar-
országon járó szemtanúja is.14 

A Japánnal folytatott – magyar részről leginkább álcivil – kapcsolatok köre az Or-
szágos Béketanács mellett kiterjedt olyan más, szoros pártellenőrzés alatt működő és 
formális önállósággal bíró transzmissziós szervezetekre, mint a Nőszövetség vagy 
a DIVSZ. A kapcsolatokat tovább színesítették a gyermekrajzcserék, a tudományos 
együttműködés kezdő lépései, valamint a sport és művészeti cserekapcsolatok beindu-
lása. A baloldali japán politikusok, békemozgalmi küldöttségek, tudományos kutatók 
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és szakszervezeti küldöttek rendszeres budapesti látogatásai mind azt példázták, hogy 
Magyarország milyen kiváló kapcsolatokat is ápol ezzel a haladó, – nevezzük így – „Ja-
pán Népköztársasággal”. 

A kétoldalú külkereskedelem újraindulása

A fenti, zömmel ideológiai indíttatású és a japán oldalon (is) természetszerűleg megle-
hetősen szelektív körben ható kétoldalú érintkezés mellett a „hivatalos” Japán mind-
eközben egészen másfajta képet sugallt hazánkról: 1954 tavaszán tett például hosszabb 
előadókörutat a szigetországban a Japán Külügyi Intézet meghívására Nagy Ferenc volt 
miniszterelnök, aki előadásaiban az európai helyzet koronatanújaként fellépve ismer-
tette a kommunista terjeszkedési műveleteket. Ekkoriban javában zajlott már azonban a 
két ország külkereskedői közötti puhatolózás is. A magyar állami kiküldöttektől 1952–53 
során több helyről, így például Argentínából és Indiából is olyan jelzések érkeztek Buda-
pestre, hogy japán vállalatok szeretnék áruikat elhelyezni Magyarországon.15 A kölcsö-
nös előnyöket magában rejtő áruszállítások beindításának lehetősége Japánnal azonnal 
kedvező fogadtatásra talált Budapesten, hiszen ekkor a Magyar Népköztársaság már 
kiterjedt nyugati gazdasági kapcsolatrendszerrel bírt: mintegy húsz kapitalista állam-
mal bonyolított a nemzetgazdagság szempontjából egyre nagyobb fontossággal bíró, 
kiterjedt külkereskedelmi forgalmat.16 Ráadásul a koreai háború kitörése miatt ezekben 
az években a magyar külkereskedelem nem várt nehézségekkel is szembesült, és a tőkés 
partnerek részéről tapasztalt, fokozódó diszkrimináció (import- és exportengedélyek 
megtagadása a szerződéses kontingens ellenére, embargós termékek körének kiterjesz-
tése, szállítmányok feltartóztatása és fokozott ellenőrzése stb.) mérséklésére kiváló lehe-
tőséget kínált a külgazdasági kapcsolatok új partnerországokra történő kiterjesztése. 

Érdemes kiemelnünk, hogy a források tanúsága szerint a Japánnal való kapcsolatfel-
vételt megelőzően a magyar vezetés budapesti külképviseleteik útján kikérte a Szov-
jetunió és a Kínai Népköztársaság beleegyezését is, és csak ezután mert tárgyalásokba 
bocsátkozni a japán féllel, mihelyt megbizonyosodott arról, hogy „a magyar–japán nem 
hivatalos kereskedelmi kapcsolatok felvétele ellen szovjet és kínai részről nem emeltek kifogást”.17 

Egy jelentősebb külpolitikai lépés Moszkvával történt egyeztetése nem kíván magya-
rázatot, de miért volt szükség vajon jelen esetben a kínai elvtársak előzetes beleegyezé-
sét is elnyerni a magyar kezdeményezéshez? Ismeretes, hogy Sztálin még 1949 nyarán 
megállapodott a KKP vezetésével: „miközben a Szovjetunió marad a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom központja, Kelet-Ázsiában a világforradalom irányítása a Kínai Kommunista Párt 
feladata lesz”.18 Ráadásul mivel az ötvenes években a magyar és a kínai pártvezetés kö-
zött még amúgy is meglehetősen szoros volt a viszony, ezért a kelet-ázsiai diplomáciai 
lépések előtti kínai konzultáció kötelezettsége nem eshetett nehezére a magyar félnek. 
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A baráti nagyhatalmak zöld jelzését követően a konkrét külkereskedelmi szállítások be-
indításához biztosítani kellett még az alapvető technikai összeköttetés megteremtését 
is: a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium ezért gondoskodott a bankközi kapcsolatok 
felvételéről,19 a Postaügyi Minisztérium pedig intézkedett a Japán és Magyarország 
között 1945 óta szünetelő posta- és távíróforgalom helyreállításáról.20 

Bár már a BVT budapesti ülésére utazó 1953-as japán küldöttségben is helyet kaptak 
külkereskedők, a japán sajtóban is beharangozott első konkrét kétoldalú tárgyalások-
ra Gyöngyösi Nándor, a Nikex Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat főosztályvezetője 
és a Mitsubishi kereskedőház képviselői között került sor 1954-ben Japánban. A japán 
cég késznek mutatkozott a magyar ipar számára igen fontos, részben embargó alá eső 
cikkek (például golyóscsapágy és rézhuzal) eladására, s végül 250 ezer USD értékben 
sikerült üzletet kötni: a Mitsubishi tömbrezet szállított, amiért a magyar fél cserébe 
egyiptomi és burmai rizzsel fizetett. 1955 szeptemberében Minoru Tanabe, a Japán–
Szovjet Társaság igazgatója vezetésével hatfős japán kereskedelmi delegáció folytatott 
tárgyalásokat Budapesten, 1955 decemberében pedig Gál Endre, a Külkereskedelmi 
Minisztérium főosztályvezetője kötött Tokióban 600 ezer dolláros kompenzációs üzle-
tet, és emellett előkészítette a Bank of Tokyo és a Magyar Külkereskedelmi Bank közöt-
ti, 1956. február 22-én aláírt kölcsönös fizetési megállapodást.

Ezekben az első években jellemzően harmadik országból beszerzett exportáruk to-
vábbértékesítésével, úgynevezett kompenzációs ügyletek formájában zajlott Japánnal a 
magyar külkereskedelem. Az 1955-ös magyar export ezúttal olasz rizs volt, importun-
kat pedig csapágyak és nyersanyagok (réz, titán-oxid, gyapjúfonál és gyógyszeralap-
anyag) képezték. A forgalom volumene eleinte elmaradt a többi szocialista országétól: 
1954-ben a 0,25 M USD értékű magyar forgalomhoz képest Csehszlovákia 7,5 M USD, 
az NDK 6,4 M USD, Lengyelország pedig 0,9 M USD értékben kereskedett Japánnal.21 

A magyar–japán reláció az áruösszetétel miatt iskolapéldája az ötvenes évek gyakran 
„öncélú” külkereskedelmi gyakorlatának. A szovjetizálás velejárójaként jelentkező eről-
tetett iparosítás által igényelt és 1953 után szovjet forrásból egyre kevésbé beszerezhető 
gépeket és nyersanyagokat nyugati forrásból kellett pótolnia Magyarországnak, ám az 
államadósság és a kereskedelmi deficit növekedése, valamint az aranytartalék csök-
kenése mellett az állandó konvertibilis fizetési nehézségek miatt sok esetben pusztán 
importfinanszírozási okokból kellett exportálnunk, jelentős exporttöbbletet beállítva az 
előző évi importtöbblettel szemben.22 A folyamatos árualaphiánnyal küzdő magyar kül-
kereskedelem számára kapóra jött a japán tárgyalófelek ajánlata, hiszen amellett, hogy 
embargós termékeket kínáltak fel Magyarországnak megvételre, már az első megbe-
széléseken hangsúlyozták, hogy szívesen vesznek Budapest számára könnyen elérhető 
kínai árukat: szenet, szójababot és nyersanyagokat, illetve bármilyen élelmiszert.23

A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok újraindulásakor ekként mindkét fél részben 
a hidegháborús logikából fakadó saját világkereskedelmi pozíciója kijátszására, illetve 
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az őt sújtó szigorítások könnyítésére próbálta kihasználni az új külkereskedelmi vi-
szonylatot: Japán alternatív úton igyekezett a saját kétoldalú kontingensét meghaladó 
mértékben is kínai árukat vásárolni, Magyarország pedig olyan nyugati embargós ter-
mékeket próbált így beszerezni, amelyekhez más tőkés partnerektől nehezebben tudott 
volna hozzájutni. Tette ezt részben belgazdasági kényszerűségből, részben vélhetőleg 
szovjet nyomásra, hiszen – mint azt a külkereskedelmi forgalom adatsorainak elemzé-
sével az 1970-es és nyolcvanas évekre vonatkozóan sikerült már kimutatni – a magyar 
nem rubelelszámolású import jelentős része a rubelexportba épült be, azaz a magyar 
külkereskedelem elsősorban a Szovjetunió felé egyfajta sajátos közvetítői szerepet is 
betöltött. Ennek során a szovjet gazdaság részére szükséges, dollárért beszerezhető ja-
vak egy része a magyar exportba beépülve vált elérhetővé a szovjet gazdaság számára, 
ami közvetlen okozója lett a konvertibilis behozatal növekedésének és a konvertibilis 
áruforgalmi egyensúly romlásának.24 Úgy véljük, hogy ennek a tendenciának az elője-
lei már jóval korábban, a japán relációban történetesen már az 1950-es évek közepétől 
felfedezhetők. 

Enyhülés és aktív külpolitika: 1953–1956

Az 1945 után Moszkvából lényegében pártvonalon vezérelt magyar diplomácia az ötve-
nes évek közepén az ugyancsak a Szovjetunió által meghirdetett „aktív külpolitika” dokt-
rínája értelmében jutott a korábbinál valamivel nagyobb statisztaszerephez a nemzetközi 
kapcsolatok terén.25 A formailag önálló magyar fellépéshez szükséges nemzetközi sza-
lonképesség minimumát formailag előbb Magyarországnak az 1947-es párizsi békeszer-
ződés révén névleg helyreállt szuverenitása, majd az 1955-ös ENSZ-tagság biztosította. 
A Moszkvából ösztönzött külpolitikai nyitás térnyeréséhez a nemzetközi helyzetben 
1951–1952 körül kezdődő, majd a Sztálin halálát követő időszakban felgyorsult enyhülés 
teremtett megfelelő hátteret, melynek hatására, az 1953 és 1956 közötti vízválasztó éveket 
követően a szuperhatalmak viszonyának fő jellegzetessége – mint erre Békés Csaba rá-
mutatott – a hidegháborús szembenállás helyett valójában az Amerikai Egyesült Államok 
és a Szovjetunió „folyamatos egymásrautaltsága és kényszerű kooperációja” lett.26 

Hruscsov 1956 januárjában tartott részletes eligazítást Moszkvában a kommunista 
országok pártvezetőinek az új külpolitikai doktrínáról,27 amelyet aztán az SZKP XX. 
kongresszusa is szentesített. 1956 februárjában még javában zajlott a moszkvai pártkong-
resszus, amikor a szovjet nagykövetség diplomatája már jelezte Budapesten a Külügy-
minisztériumban, remélik, hogy: „a kongresszus eredményes lesz abból a szempontból is, hogy 
hatására a baráti országok bátrabban fognak kezdeményezni külpolitikájukban”.28 Az önálló kül-
politika meghirdetésével párhuzamosan a kommunista blokk érdekérvényesítő képessé-
gének növelésére Moszkva hatékony koordinációt követelt meg szövetségeseitől. 
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Az összehangolt fellépés megtervezésére szinte a XX. kongresszussal egy időben 
megkezdték a csatlós államok külkapcsolati rendszerének módszeres feltérképezését 
és teljes körű átvilágítását. „A Szovjetunió Külügyminisztériuma az utóbbi időben kialakult 
helyzetnek megfelelően a baráti országokkal való együttműködés és koordináció fokozása, vala-
mint a tapasztalatok átvétele céljából” a magyar partnerektől elsőként 1956 februárjában a 
Mexikóval, majd márciusában a közel-keleti, illetve afrikai, végül 1957 novemberében az 
ázsiai és dél-amerikai országokkal ápolt politikai, gazdasági, kulturális és tudományos 
kapcsolatokról kért átfogó tájékoztatást.29 A szovjet fél országonkénti bontásban igényelt 
összefoglalókat a diplomáciai kapcsolatok történeti előzményeire és az érvényben lévő 
kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokra vonatkozóan, valamint a fenn-
álló egyezményekre és az egyes relációkban hatályos vízumrezsimekre is kiterje dően. 
Részletesen informálódtak továbbá a kapitalista országokba utazó magyar kulturális, tu-
dományos és egyéb delegációkról, illetve az ide látogató afrikai és ázsiai küldöttségekről, 
a Budapesten működő külföldi kulturális intézetek tevékenységéről és a külföldi magyar 
kulturális intézetek, valamint a Magyarok Világszövetsége munkájáról. 

A XX. kongresszus hatására az egész pártállamon végiggyűrűző desztalinizációs ön-
kritikai hullám nem kímélte meg természetesen a magyar diplomáciai kart sem. Az 1945 
és 1956 közötti időszak külpolitikájának számvetését, valamint a Külügyminisztérium 
reformprogramjának téziseit az 1956. évi II. és III. negyedévi külpolitikai irányelvek rög-
zítették, szűk nyilvánosság előtti bemutató előadásukra – Boldoczki János, a pár héttel 
később felmentett munkáskáder külügyminiszter autodaféjaként – pedig a tárca törté-
netének első misszióvezetői értekezletén, az 1956. évi követi konferencián került sor.30 

A pártos önkritika páratlanul őszintén tárta fel a Magyar Népköztársaság diplomá-
ciai gyakorlatában elkövetett hibákat, így a szovjet külpolitika mechanikus másolásából 
fakadó külpolitikai passzivitást, a nemzetközi helyzet értékelésénél a valóságot elfedő 
dogmatikus szemellenzők használatát, valamint a proletár internacionalizmus szelle-
mében szinte kizárólag a fogadó ország haladó köreivel ápolt szűk és egyoldalú sze-
mélyi kapcsolatok gyakorlatát, amelyek összességében jelentős befelé fordulást ered-
ményeztek. Mai szemmel nézve felettébb érdekes, ahogy még a követi konferen ciára 
összeállított miniszteri beszámoló készítői is olyan mértékben a hatása alá kerültek a 
kelet–nyugati kapcsolatokban az 1956-ot megelőző esztendők során bekövetkezett eny-
hülés eredményeinek, hogy több esetben úgy utaltak vissza a szuperhatalmi szemben-
állás 1953-at megelőző időszakára a „hidegháború” kifejezéssel, mint egy véglegesen 
lezárult periódusra.

A baráti kommunista országok nemzetközi kapcsolatainak bővítését és nemzetközi 
elismertségük növelését a Szovjetunió folyamatosan bátorította. A hidegháborús logi-
kából fakadóan ugyanis a népi demokratikus országok külképviseleteinek megjelenése 
a tömbön kívüli országokban szélesebb körű információszerzést és hatékonyabb gaz-
daságdiplomáciai teljesítményt tett lehetővé, a kommunista delegációknak a nemzet-
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közi szervezetekben való fokozottabb részvétele pedig markánsabb fellépést biztosított 
„az imperializmus elleni világméretű harcban”. A „proletár internacionalizmus” szellemé-
ben nem számítottak a magyar külügyi szolgálat ilyen rövid idő alatt történő intenzív 
bővítéséből fakadó anyagi terhek sem. Ahogy a budapesti szovjet követség politikai 
tanácsosa később fogalmazott: „a diplomáciai kapcsolatok további kiépítése, főleg az ázsiai 
országokkal, politikai és gazdasági szempontból minden költségvetési áldozatot megér”.31 

A szovjet ösztönzés hatására 1956 nyarán a magyar diplomácia tucatnyi nyugati re-
lációban készült előrelépésre: „Az a célunk, hogy mind több és több országgal létesítsünk 
ilyen viszonyt. Tárgyalásokat folytatunk ebből a célból, vagy rövidesen lépéseket teszünk, hogy 
Líbiával, Etiópiával, Tunisszal, Marokkóval, Libanonnal, Pakisztánnal, Ceylonnal, Thaifölddel, 
Laosszal, Japánnal, Brazíliával, Uruguayjal, Chilével, Mexikóval és Kanadával diplomáciai kap-
csolatba lépjünk. Ugyancsak szándékunkban áll már eddig meglévő diplomáciai kapcsolataink 
realizálása, valamint ezután létesítendő kapcsolataink nyomán új követségek felállítása elsősor-
ban Athénban, Indonéziában, Burmában, Szudánban, Brazíliában és Japánban.”32

S bár Biszku Béla később szóvá tette a PB ülésén, hogy „mennyibe kerül nekünk ez az 
aktív külpolitika?”,33 az ország nehéz gazdasági helyzetében a Moszkvából szorgalma-
zott külpolitikai nyitás lényegében elkerülhetetlen belső kényszer is volt a kapitalista 
országoktól remélt nyersanyagok, áruk és hitelek miatt.34 A kialakult gazdasági helyzet 
miatt a külkereskedelemre a tőkés országok viszonylatában hatalmas elvárás neheze-
dett. A diplomáciai kapcsolatok normalizálása ezért a legtöbb nyugati országgal Buda-
pest számára azt a célt is szolgálta, hogy ezáltal mérséklődjenek a külgazdasági téren a 
„tőkés országok részéről Magyarországgal szemben politikai okokból támasztott nehézségek”.35 
Magyar szempontból a japán reláció fejlesztéséhez is elsősorban külgazdasági érdeke-
ink fűződtek, hiszen okkal lehetett remélni, hogy a politikai kapcsolatok létrehozása és 
a diplomáciai kapcsolatok rendezése ösztönzőleg hat majd a kereskedelmi kapcsolatok 
továbbfejlesztésére is. Már ekkor nyilvánvalónak tűnt persze, hogy a majdan felálló 
tokiói képviselet is egy lesz azon külképviseletek sorában, melyeknek elsősorban gaz-
dasági jelentőségük van, csekély politikai feladattal: „Különösen új területekre, ezekbe az 
új közel-keleti, ázsiai országokba olyan embereket kell kiküldeni, akik ott gazdasági kérdésekkel 
foglalkoznak, és közben elintézik azt a minimális kis külügyi munkát is” – fogalmazott pár 
évvel később a PB ülésén Apró Antal.36

A globális kelet–nyugati enyhülés hatására beindított ambiciózus magyar külügyi 
reformprogram már rövid idő alatt konkrét diplomáciai eredményeket hozott az or-
szág nyugati kapcsolataiban: az IBUSZ szervezésében beindultak az első nyugati tu-
ristautak Bécsbe és Londonba (ugyanekkor jelentős utazási könnyítéseket vezettek be a 
szocialista tömbön belül is), 1956 őszén lebontották a műszaki határzárat az osztrák ha-
táron, és felvettük a diplomáciai kapcsolatot Görögországgal és Indonéziával. Emellett 
számos kétoldalú relációban – így az Egyesült Államok, az NSZK vagy például Japán 
vonatkozásában is – kezdeményező lépések történtek és ígéretes fejlemények voltak 
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tapasztalhatók 1956 őszéig. A Nyugat felé történő magyar diplomáciai nyitás érdemi 
kibontakozását azonban derékba törte és évekre visszavetette az októberi forradalom 
és az azt vérbe fojtó szovjet beavatkozás.37 A magyar diplomáciának a következő évek-
ben ugyanis, egészen 1962-ig kényszerűen újból az ország szuverenitásának helyre-
állítására, az 1955-ben éppen csak elnyert, ám a „magyar kérdés” miatt felfüggesztett 
ENSZ-mandátum visszaszerzésére kellett elsősorban koncentrálnia. 

A szovjet–japán diplomáciai kapcsolatok helyreállítása

Ahhoz képest, hogy a szuperhatalmi feszültség enyhülésével, a koreai háborúban elért 
tűzszünetet, az osztrák államszerződést és a genfi négyhatalmi csúcstalálkozót köve-
tően a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság közötti diplomáciai kapcsola-
tok rendezéséről is sikerült Adenauer kancellár 1955. szeptemberi moszkvai útja során 
mindössze öt nap alatt megegyezésre jutni, a szovjet–japán relációban ehhez egy és 
egynegyed évre volt szükség.38 A közeledés első jelei már 1953–1954-ben, Sztálin ha-
lálát, illetve Josida Sigeru miniszterelnök távozását követően kezdtek megmutatkozni.  
Az 1955 júniusától Londonban zajló megbeszéléseken a legfőbb problémát a megoldat-
lan területi kérdések jelentették. A tárgyalások egy adott szakaszán már majdnem sike-
rült megegyezést elérni a vitatott négy sziget közül kettő visszaadásáról Japánnak, ám 
Tokió végül amerikai tanácsra elállt ettől a kompromisszumtól. Az amerikai fellépés 
hatására a tárgyalások megrekedtek, és a szovjetek 1955 decemberében újból megvétóz-
ták Japán tagfelvételi kérelmét az ENSZ-be. Moszkva végül a halászati jogok 1956. má-
jus 15-i befagyasztásával fenyegetőzve tudta visszakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz a 
japán felet, a halászati kérdés megoldását a diplomáciai kapcsolatok felvételéhez kötve.  
A tárgyalásokat végül 1956. október 19-én, Hatojama miniszterelnök moszkvai látogatá-
sán sikerült csak az előző évi „Adenauer-formula” alkalmazásával lezárni: megállapodás 
csupán a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról született, az egyéb nyitott kérdések 
rendezését is megkövetelő békeszerződés tető alá hozását azonban bizonytalan időre el-
napolták (jól tudjuk, hogy az azóta is megoldatlan szigetvita miatt Japán és Oroszország 
között a mai napig is mindössze tűzszüneti megállapodás van érvényben). 

Előkészületek a magyar–japán viszony felújítására

A magyar–japán diplomáciai viszony rendezésének lehetőségéről a nyilvánosság a Ja-
pán Szocialista Párt három parlamenti képviselőjének 1955. októberi budapesti látoga-
tása kapcsán értesülhetett először.39 A delegációt, melyben Tahara Harudzsi, a JSZP KB 
tagja, Óhasi Kei, a Japán–Szovjet és a Japán–Kínai Baráti Társaságok elnöke és a Japán 
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Külkereskedelem-fejlesztési Társaság igazgatója, valamint Ónisi Szeido történész ka-
pott helyett, megérkezésükkor, október 4-én Keleti Ferenc, az Országgyűlés külügyi 
bizottságának elnöke fogadta a Keleti pályaudvaron. Ittlétük alatt tárgyalásokat foly-
tattak Hegedűs András miniszterelnökkel, Rónai Sándorral, a parlament elnökével és 
Apró Antallal, a Minisztertanács elnökhelyettesével.40 Emellett fogadta őket az okta-
tási miniszter, a külügy-, a külkereskedelmi és a népművelési miniszter helyettese, a 
Kulturális Kapcsolatok Intézete valamint a Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára, a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, valamint az Országos Testne-
velési és Sportbizottság elnökhelyettese. A képviselők magyar partnereikkel „szívélyes 
eszmecserét folytattak a két nép közötti kapcsolatok kiépítésének lehetőségéről”, s a kétoldalú 
kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről szólva különféle 
küldöttségek, művészek, sportolók, kulturális programok és művészeti alkotások cse-
réjének előmozdítása mellett a képviselők arra is ígéretet tettek, hogy hazatérésük után 
életre hívják a Japán–Magyar Baráti Társaságot. Az ellenzéki JSZP-delegáció látogatása 
iskolapéldája az önámító baloldali kapcsolatoknak: magyar kormányzati oldalról olyan 
magas szintű fogadtatásban részesültek, mintha legalábbis külügyminiszteri szintű ál-
lami küldöttség érkezett volna Budapestre… 

A tudományos és művészeti kapcsolatok terén is tovább folytatódott a puhatolózás 
és a közeledés: az év első hónapjaiban Magyarországon járt Szonobe japán zenekri-
tikus, aki többek között a Magyar Kereskedelmi Kamara képviselőivel folytatott tár-
gyalásokat egy Japánban rendezendő népművészeti kiállításon való magyar részvétel 
érdekében; Mizusta japán közgazdász február végén tartott előadást Budapesten a mo-
dern japán kapitalizmus kialakulásáról; itt koncertezett Tanaka Kiotó zongoraművész; 
májusban pedig ide látogatott Hata Mata színházi rendező.

A Külügyminisztériumban 1956 tavaszán gyorsultak fel az előkészületek a Japánnal 
való diplomáciai kapcsolatok rendezésére. Április végén készült el a tárcánál az egyik első 
relációs összefoglaló anyag, amely a Horthy-kori kétoldalú kapcsolatok alakulását tekin-
tette át.41 A magyar–japán viszony rendezésének kérdése 1956 májusában került a párt 
vezető testülete elé: Boldoczki János külügyminiszter előterjesztése alapján az MDP PB 
1956. május 17-i ülése határozott a diplomáciai kapcsolatok felújításáról.42 A fennmaradt 
források alapján jelenleg úgy tűnik, hogy a magyar diplomácia számára ehhez a lépéshez 
a végső lökést egy Pekingben járt japán békedelegáció konkrét biztatása adhatta meg. 

A pekingi magyar nagykövetség ekkor már évek óta folytatott a meglévő baloldali 
csatornákon keresztül Japán felé irányuló propagandatevékenységet. A korábbi bátor-
talan baloldali kapcsolatépítési próbálkozásokhoz képest Szkladán Ágoston nagykövet 
1956. május 11-i jelentése merőben új dolgot tartalmazott: rejtjeltáviratának tanúsága 
szerint egy Pekingben járt japán békedelegáció tagjai ezúttal a magyar–japán államközi 
kapcsolatok normalizációjának lehetőségéről tettek nagy jelentőségű nyilatkozatot.43 
A pekingi nagykövetségnek a japán küldöttséggel történt találkozásról nyílt táviratban 
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hazaküldött részletesebb jelentésének hiányában nem tudni pontosan, hogy személy 
szerint mely japán politikusok tették a magyar félben csalóka reményeket keltő kijelen-
téseket. Az ugyanakkor világos, hogy a biztató pekingi üzenetek hatására már másnap, 
május 12-én elkészült a Külügyminisztériumban a PB-előterjesztés szövege a magyar–
japán diplomáciai kapcsolatok felújításáról, ezt a párttestület az öt nappal későbbi ülé-
sén tárgyalta meg és fogadta el. Az előterjesztés rögzítette, hogy a rendelkezésre álló 
adatok szerint a diplomáciai viszony csak szünetel, valamint még érvényben van a 
legnagyobb kedvezmény elvét biztosító 1929-es kétoldalú megállapodás is, bár „mivel 
erről illetékes szerveink nem tudtak, az érvényben levő kereskedelmi megállapodást eddig keres-
kedelmi forgalmunkban nem is használtuk fel”. A javaslat indoklása egy az egyben átvette 
a japán szocialista képviselők pekingi értékelését: „feltételezhető, hogy […] javaslatunkat 
kedvezőbben fogadják, mint más népi demokráciák hasonló javaslatait. Amennyiben Japánnal 
kedvező helyzetben [sic!] jutnánk[,] közvetítő szerepet tölthetnénk be a baráti országok és Japán 
között. Ez hozzájárulna Magyarország nemzetközi tekintélyének növeléséhez.” 

Az előterjesztés végén lakonikus egyszerűséggel szerepel a szovjet jóváhagyásra uta-
ló hagyományos kitétel: „javaslatunkat illetékesekkel konzultáltuk és pozitív választ kaptunk”. 
Egy másik forrás azonban elárulja azt is, hogy a nem hivatalos kereskedelmi kapcsola-
tok 1953. eleji felvételéhez hasonlóan a budapesti vezetés a diplomáciai viszony rende-
zése tárgyában is kikérte a kínai partnerek beleegyezését. Van Ce-fu, a budapesti kínai 
nagykövetség tanácsosa a felvetésre válaszul jelezte, hogy „a KNK kormánya helyesli a ma-
gyar kormány kezdeményezését a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok újrafelvételére, örömmel 
üdvözli ezt, és úgy véli, hogy ez a lépés az egész szocialista tábor hasznára válik”.44

Felmerül a kérdés: helytálló volt-e a magyar diplomácia helyzetértékelése, nem vol-
tak-e túlzók a Pekingben kapott mégoly biztató jelzések, valóban kedvezőbb helyzet-
ben volt-e Magyarország a többi kommunista országhoz képest a Japánnal való diplo-
máciai viszony rendezése kapcsán? Ebben az esetben Budapest egy pillanatra valóban 
központi szerepet játszhatott volna az egy évvel korábban megkezdődött szovjet–japán 
közeledési folyamatban, ahogy erre Békés Csaba elemzése rámutatott.45 A későbbi tör-
ténések alapján úgy véljük, hogy ha a magyar diplomácia kezdetben még ámította is 
magát ezzel a hízelgő közvetítőszereppel (bár a nemzetközi helyzetről Budapesten is 
rendelkezésre álló információk ehhez nem igazán nyújthattak alapot46), ennek az illú-
ziónak a kergetésére lényegében akkor is csak napjai álltak rendelkezésre. A japán dip-
lomaták felé 1954–1955-ben tett csehszlovák és lengyel közeledési kísérletek kudarcáról 
a magyar tárcához érkező információk elvben talán bizakodásra adhattak okot, bár a 
lengyel és csehszlovák partnerek a bécsi, hágai, párizsi, londoni és New York-i japán 
külképviseleteken keresztül megtett próbálkozásaikra rendre olyan választ kaptak, 
amiből Budapestnek is értenie kellett volna: előbb Moszkvával kívánnak megegyezni. 
Ráadásul miután a japán Külügyminisztérium 1956. május 21-én Tokióban hivatalos 
formában is bejelentette, hogy a kelet-európai népi demokráciákkal Japán csak a szov-
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jet–japán tárgyalások sikeres lezárulta után kívánja felvenni a diplomáciai kapcsolato-
kat (és a bejelentésről a United Press hírügynökség tudósítása alapján Budapest még az-
nap értesült), Magyarország már nem áltathatta magát semmilyen közvetítő szereppel 
vagy a többiekéhez képest jobb pozíciókkal. Ehelyett immár azért kellett igyekeznie, 
hogy behozza a tömbön belüli lemaradását, hiszen a japán külügyi szóvivő által meg-
nevezett, Tokió által elismerni tervezett négy ország (Csehszlovákia, Magyarország, 
Lengyelország és Románia) közül ketten egyértelmű lépéselőnyben voltak, a magyar 
és a román fél hivatalosan még csak nem is deklarálta Japánnak a diplomáciai kapcso-
latok normalizálására irányuló szándékát.47 Így az a sajátos helyzet állt elő, hogy mire 
a belgrádi magyar követ május 24-én felkereste a magyar közeledési szándékot dekla-
ráló szóbeli jegyzékkel japán partnerét, Budapesten már senki sem ringathatta magát 
a kereken egy héttel korábban született PB-döntésben szereplő fellengzős közvetítési 
szerep által remélt diplomáciai babérok learatásával. 

A magyar–japán nyitási szándék kapcsán egy másik értelmezési lehetőséget kínál Borhi 
László, amikor rámutat arra, hogy Moszkva több ízben, így az NSZK-val, a Törökország-
gal illetve a Japánnal történő kapcsolatfelvétel esetében is mintegy kísérleti próbaballon-
ként használta a magyar diplomáciát.48 A japán reláció esetében ezt az állítást annyiban 
finomíthatjuk, hogy esetünkben a kelet-európai csatlós kisállam lépése nem a Japán felé 
irányuló szovjet nyitás előhírnöke volt. A Japánnal ápolt kapcsolatok normalizálására irá-
nyuló magyar szándéknyilatkozat Moszkva szempontjaiból értelmezésünk szerint inkább 
az 1956 márciusában megrekedt szovjet–japán béke- (végeredményüket tekintve fegyver-
szüneti) tárgyalások továbblendítését célzó újabb gesztusként, a Szovjetunió jóindulatá-
nak és megegyezési szándékának kinyilvánításában játszhatott szerepet. 49

A PB döntését követően a Külügyminisztériumban tovább folytak a diplomáciai 
kapcsolatok rendezésére irányuló előkészületek. A pekingi nagykövetségnek jelezték 
az ügyben Budapesten kapott kínai hozzájárulást, másrészt megerősítették, hogy a kül-
képviselet Japán irányába végzett munkáját (jelentések, japán újságírókkal és delegáci-
ókkal való kapcsolatok megteremtése) igen hasznosnak tartják, és pozitívan értékelik. 
Utasították a képviselet munkatársait, hogy a jövőben még behatóbban foglalkozzanak 
Japánnal, igyekezzenek részletesen tájékozódni az ország kül- és belpolitikájáról és a 
Japán irányában történő kínai vagy egyéb lépésekről, kiemelve, hogy továbbra is keres-
sék a kapcsolatot a Kínában tartózkodó japán delegációkkal.50 

Egy május 19-i tervezet alapján 22-én fogadták el a Japánnal való diplomáciai kap-
csolatok felvételével kapcsolatos teendőket összegző feljegyzést,51 és ugyanezzel a po-
litikai, gazdasági és kulturális relációs feladattervvel együtt készült el a japán félnek 
Belgrádban átadandó szóbeli jegyzék tervezete is. A jegyzékben a magyar fél „a két or-
szág közötti hagyományos jó viszonyt és a de jure fennálló diplomáciai kapcsolatokat, valamint 
e kapcsolatok fejlesztésének szükségességét” tekintetbe véve „elhatározta, hogy újból megnyit-
ja tokiói követségét, annak vezetésére rövid időn belül ideiglenes ügyvivőt küld, és a közeljövő-
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ben agrément-t kér Tokióba akkreditálandó követe számára”. A határozatok még a jegyzék 
átadásakor közlendő szóbeli üzenetet is megszabták: a követnek a beszélgetés során 
többek között céloznia kellett a magyar nép ázsiai eredetére (a magyar–japán rokonság-
ra való kifejezett hivatkozás kerülésével), azonban az elfogadott szövegből kimaradt a 
tervezet azon kitétele, mely szerint „a jegyzékben foglalt lépést időszerűnek tartjuk, és régi 
mulasztást teszünk jóvá akkor, mikor ezt megtesszük”.52 A magyar jegyzék kézhezvételekor 
Hirosze Szadao japán követ „az elmondottakat látható örömmel fogadta, és kijelentette, hogy 
véleménye szerint a magyar–japán viszony rendezésére a szovjet–japán kapcsolatok megterem-
tése után kerülhet sor, mely – szerinte – szeptemberre várható”.53 A japán követ emellett je-
lezte, hogy a kérdést felveti az európai japán követek május 29-én Londonban összeülő 
értekezletén is, azonban a hivatalos japán válasz még sokáig váratott magára.

Az elfogadott belső feladatterv értelmében a magyar–japán viszony rendezésére irá-
nyuló szándékról tájékoztatást kaptak a magyar külképviseletek is. Elsőként a londo-
ni, a párizsi, a bécsi, a hágai, a berni és a brüsszeli magyar külképviselet kapott ilyen 
utasítást, mely tartalmazta, hogy „Japánnal úgy kell foglalkoznunk, mint olyan országgal, 
mellyel nincsenek vitás kérdéseink, s diplomáciai kapcsolataink csak szünetelnek”. A magyar 
küldötteket arra ösztönözték, hogy ragadjanak meg miden alkalmat a japán partnereik-
kel történő találkozásra, és igyekezzenek bensőséges viszonyt kialakítani velük.54 

Több külképviselet is beszámolt ezt követően a londoni japán követi konferencia ki-
meneteléről: a belgrádi, a londoni és a tel-avivi japán követ is úgy tájékoztatta magyar 
partnerét, hogy az értekezlet megerősítette azt a jól ismert japán álláspontot, amely 
szerint a kelet-európai kommunista országokkal való diplomáciai kapcsolatfelvételre 
a szovjet viszony rendezése után kerülhet sor.55 Ugyanezt tolmácsolta a Kjódo japán 
hírügynökség június 21-i híradása is, ami után nyilvánvalóvá vált az is, hogy közvet-
len választ a magyar fél egyelőre nem remélhet japán részről. Budapesten ugyanakkor 
megnyugodva dőlhettek hátra, hiszen sikerült ledolgozni a lengyelekkel és csehszlo-
vákokkal szembeni másfél-kétéves késést: Magyarország ugyanúgy az első körben sze-
repelt a szovjet viszony rendezését követően elismerni tervezett államok sorában, mint 
a Japán felé nálánál jóval hamarabb nyitó kelet-európai országok.

Ugyanekkor külkereskedelemi vonalon is tovább zajlottak az előkészületek. A Kül-
ügyminisztérium átiratában jelezte a külkereskedelmi tárcának, hogy szeretné, ha a 
tokiói külképviselet felállításával egy időben állandó kiküldöttel működő kereskedel-
mi kirendeltséget is nyitnánk Tokióban. Itt is hangsúlyos érvként szerepelt a lehetséges 
magyar közvetítő szerep: „a kapcsolatok felvétele után, a magyar–japán árucsere-forgalom 
növelése mellett eredményesen kapcsolódhatnánk be – mint közvetítő – a baráti országok és Ja-
pán közötti kereskedelembe is”. 56 

A májusi fejlemények hatására az 1956 júniusában érkező japán építőipari szakszer-
vezeti küldöttséget is jóval magasabb szinten fogadták Budapesten, mint az protokollá-
risan indokolható lett volna.57 A küldöttséget, melynek egyik tagja volt Hirosima első, 
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Magyarországon járó szemtanúja, több nagy építkezés és Sztálinváros megtekintése után 
Hegedűs András miniszterelnök is fogadta. A kiadott kommüniké szerint a kormányfő 
kijelentette: „Mind Japán, mind Magyarország számára hasznos volna a két ország közötti kereske-
delmi kapcsolatok szélesítése és a második világháború következtében jelenleg szünetelő diplomáciai 
kapcsolatok újjáélesztése. Ez annál is inkább lehetséges, hiszen semmiféle nézeteltérés és probléma 
nem merült fel a két ország között, és a társadalmi rendszerek különbözősége sem lehet akadály”.

A július elején Budapesten tartott követi konferencián Boldoczki János miniszter lé-
nyegében még az ambiciózus PB-határozat önámító szellemében informálta a külügyi 
apparátust a japán relációval kapcsolatos magyar elképzelésekről, elhallgatva kollégái 
elől a megelőző hetek fejleményeit. Igaz, hogy a magyar helyzeti előnyre és a baráti 
országok felé játszott esetleges közvetítő szerepre való utalást önmagában is megkér-
dőjelezte az a mondat, amely a XX. kongresszus keltette önkritikai hullám hatására 
valahogy benne maradt a beszámolóban: „Kissé megkésve ugyan, de kezdeményeztük a két 
ország közötti diplomáciai kapcsolatok felújítását”.58 

Mivel 1956 őszére mindenki megegyezést remélt a szovjet–japán tárgyalásokon, az 
előkészületek következő lépéseként Budapesten kijelölték a magyar főtárgyalót is a ja-
pánokkal való konkrét megbeszélések lefolytatására. A választás Szántó Zoltán veterán 
kommunista politikusra, egykori belgrádi követre, a Kulturális Kapcsolatok Intézeté-
nek igazgatójára esett. Kádár János szóbeli javaslatára az MDP PB 1956. szeptemberi 
7-i ülésén az a döntés született, hogy Szántó októberben, a KKP VIII. kongresszusára 
Pekingbe utazó magyar pártdelegációról leválva utazzon át Tokióba.59 A politikus ré-
szére a Külügyminisztérium ezután szabályos francia nyelvű tárgyalási felhatalmazást 
állított ki „a japán Külügyminisztériummal való tárgyalások folytatására a Magyar Népköztár-
saság és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok rendezésével kapcsolatban”,60 a belgrádi japán 
nagykövetségen pedig Hongkongba telepítendő japán vízumot igényeltek számára, 
és még arról is döntés született, hogy a politikust a tokiói megbeszélésekre a pekingi 
nagykövetség egyik fiatal attaséja, P. Szabó József kíséri majd át.61 

Úgy tűnik azonban, hogy ezen a ponton Budapesten valaki nagyot hibázott, amikor 
nemcsak aktívabb, hanem önállóbb külpolitikát is akart folytatni. Talán a japán vonalon 
elszenvedett késés felismerése csapott át kapkodásba, mindenesetre a főtárgyaló kije-
löléséről túl későn tájékoztatott (tehát előzetesen nem konzultált) kínai partnerek vétót 
emeltek a magyar politikus személye ellen.62 Döntésüket először diplomáciai úton je-
lezték, majd a Kádár János vezette MDP-küldöttség tagjaként Pekingbe érkező Szántó-
val maga Csang Ven-tien külügyminiszter-helyettes közölte.63 Fontos megjegyeznünk: 
azon túlmenően, hogy meglehetősen kellemetlen lehetett a magyar fél számára a diplo-
máciai lépéseibe történő közvetlen beavatkozás, a kínai elvtársaknak lényegében még 
igazuk is volt: egy kormánytisztséggel nem rendelkező magyar veterán kommunista 
politikus, KB-tag tokiói utazása feleslegesen és szándékolatlanul kölcsönzött volna po-
litikai színt a magyar kezdeményezésnek.
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A kínai vétót a magyar párvezetés természetesen tudomásul vette, és immár a kí-
nai fél egyetértésével bízta meg a korábban erre amúgy táviratilag önként is ajánlkozó 
pekingi diplomatát, Száll József tanácsost azzal, hogy Tokióba utazva megbeszélése-
ket folytasson a japán féllel a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának lehetőségéről.  
A budapesti Külügyminisztérium ekkor, Száll kijelölése kapcsán értesült először arról, 
hogy a Japán felé történő nyitáshoz májusban a kezdő lökést Pekingből megadó japán 
baloldali politikusok az eltelt hónapokban milyen aktív lobbitevékenységet folytattak 
otthon a magyar–japán kapcsolatok előbbre mozdítása érdekében. A Japán Szocialista 
Párt képviselői ugyanis egyrészt 1956 nyarán a japán törvényhozás külügyi bizottsá-
gában sürgették a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok mihamarabbi rendezését, 
másrészt vezető külügyi tisztviselők és más parlamenti képviselők körében is szorgal-
mazták a kérdést. 

További biztató fejleményeket hozott Szkladán nagykövetnek az éppen Pekingben 
járt összpárti Japán–kínai Külkereskedelem-fejlesztési Képviselői Csoport (Niccsú Bóeki 
Szokusin Giin Renmei) tiszteletére adott október 10-i vacsorája.64 A japán delegációt a 
kormányzó Liberális Demokrata Párt képviselője, a japán részről a negyedik, 1957-es 
nem hivatalos kínai–japán kereskedelmi megállapodás tető alá hozásán fáradozó Ikeda 
Maszanoszuke vezette, és tagja volt az 1955 őszén Budapesten is megfordult Hoasi 
Kei JSZP-s képviselő is. Magyar oldalról részt vett a vacsorán a szintén kétoldalú tár-
gyalások miatt éppen Pekingben tartózkodó Bognár József külkereskedelmi miniszter. 
Ikeda a vacsorán kijelentette, hogy a szovjet–japán viszony rendezése után a legrövi-
debb időn belül sorra kerülhet magyar–japán kapcsolatok rendezésére, amit ők a parla-
mentben is elő fognak segíteni. Megegyezés született arról is, hogy a magyar parlament 
kereskedelmi bizottsága levélben felkéri majd a Japán–kínai Külkereskedelem-fejlesz-
tési Képviselői Csoportot, hogy az a lehetőségeihez mérten támogassa a magyar–japán 
kereskedelmi lehetőségek előmozdítását is, amire az LDP-s politikus ígéretet tett.65 

A biztató jelek ellenére a két héttel később kirobbant budapesti forradalom miatt 
konkrét folyománya nem született ennek az előre nem tervezett kétoldalú találkozó-
nak. A viszony helyreállítását célzó magyar nyitási szándék és a kereskedelemfejlesz-
tési törekvések miniszteri szintű deklarálása, valamint az ismert és pozitív japán ál-
láspontnak egy vezető kormánypárti politikus általi megerősítése azonban mindkét 
oldalon kölcsönösen megerősíthette a bizalmat és a megegyezési szándékot. 

Időközben Hatojama japán miniszterelnök moszkvai tárgyalásainak eredményeképp 
létrejött a megállapodás a Szovjetunió és Japán között, és 1956. október 19-én aláírták 
a hadiállapot megszűnését, illetve a diplomáciai kapcsolatok felvételét rögzítő egyez-
ményt. Ez a fejlemény megnyitotta az utat a japán diplomáciai kapcsolatok rendezése 
kapcsán korábban várólistára tett kelet-európai népi demokratikus országok előtt is. Pár 
napon belül a lengyel és a csehszlovák fél is megújította a japán félnél korábbi szándék-
nyilatkozatait, míg magyar részről Száll tokiói tárgyalásain nyílt ugyanerre lehetőség. 
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Az 1956-os forradalom alatti magyar–japán tárgyalások 

Száll József 1956. október 24-én, az ENSZ Ázsiai és Távol-Keleti Gazdasági Bizottsága 
(ECAFE) kereskedelmi albizottságának októberi 28. és november 5. között Tokióban 
rendezett ülésére delegált magyar megfigyelőként érkezett Tokióba, ahonnan csak há-
rom héttel később, november 16-án tért vissza pekingi állomáshelyére. Azt követően, 
hogy Szkladán Ágoston október közepén végleg eltávozott Pekingből, Száll vette át a 
pekingi misszió vezetését, így az októberi forradalom idején is ideiglenes ügyvivői mi-
nőségében maradt távol a kínai fővárostól.66 Noha Száll tokiói útjáról a későbbi össze-
foglalókban és eseménynaptárakban rendre az az értékelés szerepel, hogy útja során 
„az ellenforradalmi események miatt konkrét tárgyalásokra nem került sor”, a pekingi ügyvivő 
valójában több fontos és érdemi megbeszélést folytatott Tokióban. 67 

A magyar diplomata ráadásul a budapesti események alakulásának megfelelően sajá-
tosan rugalmas pozícióból tárgyalt japán partnereivel: a forradalom hírére október 26-án 
Nagy Imre kormányának nevében lépett fel, november 8-án, a Kádár-kormány megala-
kulását követően pedig már az új magyar vezetést próbálta képviselni. Igaz, sikertelenül, 
mert addigra a japán partnerek várakozó álláspontra helyezkedtek, és jelezték, hogy a 
magyarországi helyzet rendeződéséig nem kívánnak foglalkozni a diplomáciai viszony 
helyreállításának kérdésével. Mégis tanulságos áttekintenünk a megbeszélésekről ké-
szült feljegyzéseket, hiszen remekül tükrözik a korabeli japán álláspontot, valamint az 
1956-os forradalommal kapcsolatos elsődleges tokiói reakciókat is.

A magyar diplomatát 1956. október 26-án fogadta Jamasita Sigeacu, a japán Külügy-
minisztérium helyettes európai igazgatója, a Szovjetuniót és a közép-európai országokat 
felügyelő területi osztály vezetője, és jelezte, hogy tárcája szerint „a magyar–japán diplomá-
ciai kapcsolatok helyreállításának elvi akadálya nincsen, szükségesnek és hasznosnak tartják dip-
lomáciai kapcsolataik kiszélesítését a közép-európai népi demokratikus országokkal”. Jamasita itt 
homályos utalást tett arra, hogy a Japán és a közép-európai népi demokratikus országok 
közötti viszony rendezésére amerikai kifogások miatt nem kerülhetett sor a japán–szovjet 
diplomáciai kapcsolatok felvételét megelőzően. Jelezte azt is, hogy legkorábban a Kül-
ügyminisztérium következő évi költségvetésében tudnak forrást biztosítani az újonnan 
létesítendő közép-európai külképviseletek felállítására, ezért Japán és a közép-európai 
államok közötti diplomáciai kapcsolatfelvételre legkorábban a pozitív költségvetési dön-
tés után, a parlament februári ülésszakát követően kerülhet majd sor. Kiderült, hogy a 
japán külügyi vezetés számára még kapóra is jött az ellenzéki Japán Szocialista Párt 1956. 
nyári, külügyi bizottsági magyar lobbiakciója: a szocialista kezdeményezést is figyelem-
be véve a költségvetési javaslatban külön keretet kérnek már a budapesti japán követség 
felállítására. A japán diplomata hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „az október 23-i, 24-i és 
25-i események alapján úgy látják, hogy a magyar belső helyzet sem szilárd, és már csak ezért 
is jó a diplomáciai kapcsolatok felvételével várni”. Száll válaszában igyekezett megnyugtat-
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ni partnerét, hogy a kormányváltás önmagában nem kell hogy késleltesse a diplomá-
ciai kapcsolataink felvételét, hiszen „a Nagy-kormány álláspontja a Japánnal való diplomáciai 
kapcsolat felvételének kérdésében nem különbözik az előző kormány álláspontjától”. A gazdasági 
kapcsolatok lehetőségeiről a japán fél elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak 
a Kína bekapcsolásával történő háromoldalú kereskedelmi ügyleteknek, tekintettel arra, 
hogy a japán–kínai diplomáciai kapcsolatok rendezésére a japán kormány az amerikai 
politikai és gazdasági nyomás miatt rövid távon nem számíthat. 

Október 29-én Szállnak módjában állt a magyar álláspontot személyesen a kormány-
zó Liberális Demokrata Párt akkor legfajsúlyosabb politikusának, a pár héttel később 
pártelnöknek és miniszterelnöknek megválasztott Isibasi Tanzan külkereskedelmi és 
ipari miniszternek is tolmácsolni. A japán politikus is biztatóan nyilatkozott a kétoldalú 
viszony rendezéséről és a kereskedelmi lehetőségekről, és jelezte, hogy reményeik sze-
rint a magyarországi helyzet rövid időn belüli konszolidációját követően sor kerülhet a 
diplomáciai viszony helyreállítására. 

A kérdés legközelebb november 3-án vetődött fel, amikor a magyar küldött az 
ECAFE kereskedelmi albizottsági ülésén elnöklő Kazavaki japán követtel folytatott 
rövid eszmecserét. A japán diplomata is a gazdasági kapcsolatok lehetőségeit hang-
súlyozta, majd kifejtette azt az elmondása szerint számos japán politikus által is osz-
tott véleményt, mely szerint „a magyar konszolidáció már nem késhet soká, mert a jelenlegi 
helyzetben, tekintetbe véve Magyarország földrajzi viszonyát, elképzelhetetlen, hogy a magyar 
kormány tartósan szembeforduljon a Szovjetunióval, és elhagyja a szocialista tábort. Szerinte a 
szocialista országok és elsősorban a Szovjetunió ragaszkodni fog ahhoz, hogy Magyarország a 
szocialista tábor tagja maradjon, és e döntő kérdésnek a felismerése magyar részről megteremti 
és meg fogja gyorsítani a konszolidálódás feltételeit.”

Száll Tokióban eligazításra jelentkezett a szovjet halászati képviselet – 1956 decembe-
réig az egyetlen Japánban működő szovjet kirendeltség – vezetőjénél, Tyihvinszkij követ-
nél, és részt vett a szovjet misszióvezető november 7-i fogadásán, ahol alkalma volt újból 
találkozni a Pekingben megismert JSZP-s politikusokkal (konspirációs okokból tudato-
san elkerülte ugyanakkor a JKP vezetőivel való találkozást68), majd Tyihvinszkij tanácsá-
ra bejelentkezett Kadovaki Szuemicu külügyminiszter-helyetteshez. A japán diplomácia 
második emberével való találkozásra november 8-án került sor, és ekkor már a japán fél 
lényegében csak annak megismétlésére szorítkozott, hogy „a magyar belső helyzet konszoli-
dálásáig nincs módjukban a magyar–japán kapcsolatok helyreállításának kérdésével foglalkozni”. 

A tokiói tartózkodásról készült jelentések egy fontosabb gazdasági témájú találko-
zóról tesznek említést: Száll elmondása szerint „T. Macudaira herceggel, a Bank of Japan 
vezérigazgatójával” tárgyalt, azonban vélhetőleg a Macudaira Icsiróról, a Bank of Tokyo 
igazgatójáról lehet szó (előbbi a szigetország jegybankja, utóbbi a japán külkereske-
delem finanszírozásában meghatározó szerepet játszó pénzintézet, mellyel, mint fen-
tebb említettük, a Magyar Nemzeti Bank 1956 februárjában kötött kölcsönös fizetési 
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megállapodást). A japán bankár is megerősítette, hogy a magyar–japán kereskedelmi 
kapcsolatokban különösen akkor látnak Tokióban fantáziát, ha sikerül az embargó69 
megkerülése érdekében Kína bekapcsolásával háromoldalú megállapodásokat kötni, 
elsősorban kínai vas és szén, illetve mezőgazdasági termékek (szójabab, szójaolaj) szál-
lítására. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kereskedelmi kapcsolatok kisebb jelentőség-
gel bírnak, azonban szó lehet bizonyos japán hitelek igénybevételéről, olcsó japán fo-
gyasztási cikkek vásárlásáról, magyar bauxitszállításokról vagy esetleg Magyarország 
részére történő japán tengeri hajógyártási együttműködésről. 

A fentieken túl a pekingi ügyvivő baráti követségek diplomatáitól és a japán Kül-
ügyminisztérium alacsonyabb szintű szakértőitől részletesen informálódott a tokiói 
magyar követség felállításával összefüggő teendőkről, többek között a korábbi követ-
ség ingatlanhelyzetéről, a háború előtti baráti szervezetek prominens képviselőivel és 
a JSZBT égisze alatt megalakult új Japán–Magyar Baráti Társaság vezetőivel pedig a 
kétoldalú kulturális cserekapcsolatok lehetőségeiről tájékozódott. Jelentéseiben Száll 
részletes javaslatokat tett úgy a diplomáciai kapcsolatok rendezésével összefüggő to-
vábbi külügyi teendőkre, mint a gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázá-
sára – köztük a nyugat-európai vagy amerikai bankoknál kedvezőbb feltételek mellett 
elérhető hosszú lejáratú japán hitelekre – vonatkozóan.

A magyar diplomácia képviselőjének 1956 októberében és novemberében folytatott 
tokiói tárgyalásai a kedvező előjelek és biztató jelzések ellenére a Magyarországon idő-
közben kitört, majd levert forradalom hatására nem hozhattak áttörést a háború utáni 
kétoldalú viszony rendezésében. Ugyanakkor Bognár külkereskedelmi miniszter 1956. 
október 10-i pekingi nyilatkozata után ezúttal a japán fél is miniszteri szinten deklarál-
ta álláspontját, a japán Külügyminisztérium illetékes vezetői pedig részletesen ismer-
tették a kapcsolatok helyreállításához szükséges adminisztratív lépések menetrend-
jét (költségvetési vita szerepe, országgyűlési felhatalmazás a tárgyalásokhoz stb.) is.  
Az ekkor felvázolt kép teljesen megegyezett azzal, ahogyan Japán végül felvette a dip-
lomáciai kapcsolatokat a másik két közép-európai kommunista országgal.70 A japán 
diplomácia ilyetén precizitása szokatlan lehetett a magyar félnek, a mai szemlélő szá-
mára viszont a japán fél pragmatizmusa és a magyarországi eseményekre vonatkozó 
teljesen helytálló és józan helyzetértékelése lehet szembetűnő. Szemléletes az, ahogyan 
a magyar diplomata előtt japán tárgyalópartnere 1956. november 3-án, tehát már a for-
radalom leverését megelőzően rámutatott a Szovjetunióval való szembefordulás és a 
tömbből való kiválás lehetetlenségére, és ahogyan ezt követően az ügyvivő táviratozott 
a távollétében már forradalmi bizottságot is felállító pekingi nagykövetségre, hogy ot-
tani kollégái „csakis szocialista eredményeket megvédő, proletár internacionalizmus alapján 
álló és szocialista táborral szolidáris kormány utasításait kövessék és képviseljék”. 

A magyar–japán diplomáciai viszony rendezésének kérdése, mely a kedvező elő-
jelek után 1956 októberében úgy tűnt, hogy már a célegyenesbe jutott, az utolsó előt-
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ti pillanatban végül a magyarországi forradalom és az azt követő megtorlás hatására 
évekkel elhalasztódott. Ismeretes, hogy a magyar kérdés egészen 1962-ig szerepelt az 
ENSZ Közgyűlésének napirendjén, és az 1953 és 1956 közötti kelet–nyugati enyhülés 
nálunk is tapasztalható kedvező jelei ellenére, illetve az 1956 nyarán egyértelműen dek-
larált külpolitikai nyitás véghezvitele helyett nagyrészt ennek kezelése kötötte le ma-
gyar diplomácia erejét, s ilyen körülmények között az aktuálisan meglehetősen csekély 
külpolitikai és külgazdasági jelentőséggel bíró magyar–japán viszony helyreállítására 
Budapesten meglehetősen kevés figyelem jutott. 

Az 1956-os forradalom és Japán

Két szempontból is érdemes lehet röviden kitérni az 1956-os magyarországi forradalom 
japán „vonatkozásaira”: először azt vizsgálva meg, hogy a magyarországi történések 
milyen reakciókat váltottak ki a japán politikusok, a japán értelmiség és a japán társa-
dalom soraiban,71 másrészt hogy milyen kihatással voltak a magyar–japán diplomáciai 
kapcsolatok rendezésére. 

Japánban a magyar forradalom híre a többi nyugati országéihoz hasonló reakciókat 
váltott ki: a kormányzat nyilatkozataiban együttérzéséről biztosította a szabadságáért 
küzdő magyar népet, a magyarországi szovjet beavatkozás a japán szocialista és a kom-
munista párt soraiban Moszkvától való eltávolodást eredményezett, és egy baloldali 
újhullám kialakulását hozta magával, míg a civiltársadalom gyűjtésekkel és segélyszer-
vezetek létrehozásával reagált a magyarországi eseményekre. A forradalmat követő 
években japánul is napvilágot láttak a magyar forradalommal kapcsolatban Nyugaton 
megjelent legfontosabb könyvek, emellett számos magyar közéleti személyiség (többek 
között Király Béla, a Nemzetőrség főparancsnoka, Nagy Ferenc korábbi kormányfő, 
Zilahy Lajos író és Bujdosó Alpár MEFESZ-vezető) kapott japáni előadókörútra szóló 
meghívást, hogy a magyarországi forradalom eszméjét hirdessék, és hitet tegyenek a 
szovjet elnyomás ellen.

1956 diplomáciatörténeti jelentősége a magyar–japán kapcsolatok vonatkozásában 
nyilvánvaló: a forradalom hatására évekkel elhalasztódott a kétoldalú viszony normali-
zálása. Magyarország Japán szemében a népi demokráciák második körébe sorolódott, 
hiszen míg Csehszlovákia és Lengyelország már 1957-ben felvette Japánnal a diplomá-
ciai kapcsolatokat, hazánk Románia és Bulgária társaságában csak 1959-ben tudta ezt 
megtenni. Ez a fáziskésés évtizedeken át éreztette hatását: a többi szocialista országhoz 
képest Magyarország szinte minden téren, így gazdasági kapcsolatok terén és a külke-
reskedelmi forgalom vonatkozásában, a szerződéses kapcsolatokban, valamint a felső 
szintű látogatásokban is jól kimutathatóan folyamatosan hátrébb tartott – lényegében 
egészen az 1980-as évek közepéig –, mint a többi kelet-európai kommunista ország.72
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A kétoldalú kapcsolatoknak még egy érdekes „’56-os vonatkozása” van, a későb-
biekben két olyan magyar nagykövet is szolgált Tokióban, akik a forradalom alatt is 
diplomáciai funkciót töltöttek be, igaz, történetesen épp ellentétes oldalon. Kós Péter, 
a New York-i magyar ENSZ-misszió 1956. október 29-én leváltott, majd november 5-én 
funkciójába visszahelyezett vezetője 1976 és 1980 között szolgált Tokióban, míg Szarka 
Károly, aki 1956-ban külügyminiszter-helyettes, majd a forradalom napjaiban a Nagy 
Imre körül alakult külügyi tanácsadócsoport tagja volt, 1983 és 1988 között kapott toki-
ói nagyköveti megbízatást.

Magyar–japán kapcsolatok 1957 és 1959 között

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok rendezésének kérdését Száll József későbbi 
pekingi jelentéseiben is visszatérően szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy 1956. őszi toki-
ói tárgyalásait, valamint Tahara JSZP-képviselő decemberi pekingi útját követően „a ja-
pán külkereskedelmi vállalatok, a magyar–japán társaság és a japán kereskedelmet fejlesztő par-
lamenti bizottság rendszeresen sürgeti leveleiben a kapcsolatok felvételét”. Még ha a magyar 
diplomata el is túlozta némileg jelentéseiben a japán fél érdeklődését, tény, hogy 1957 
tavaszán a Japán Szocialista Párt képviselői az alsó- és a felsőház külügyi bizottságában 
újból felvetették a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok normalizálásának kérdését, 
és a párt támogatását Aszanuma JSZP-elnök a sajtóban is megerősítette.73 

Kedvező reakció érkezett diplomáciai vonalon is: amikor 1957 májusában utasították 
a belgrádi magyar nagykövetet, hogy sürgesse meg a japán fél válaszát az egy évvel 
korábbi jegyzékre, a japán ügyvivő jelezte, hogy „a japán kormány komolyan foglalkozik a 
japán–magyar diplomáciai kapcsolatok felújításának kérdésével, és a japán Külügyminisztérium 
az 1958. évi költségvetésben már keretet kért a Budapesten felállítandó japán követség részére 
is”. Hasonlóan nyilatkozott ugyanekkor az athéni japán ügyvivő, és mindezt megerősí-
tette a budapesti kínai nagykövetség diplomatája is.74

Szintén biztatóan hatott, hogy míg a megelőző években kizárólag japán ellenzékiek, 
kommunista és szocialista politikusok jutottak el Magyarországra, 1957 nyarán első 
ízben kormánypárti japán politikusok látogatására is sor került. Nakaszone Jaszuhiro 
későbbi miniszterelnök (1982–1987) és Nakatani Takejo, a japán Kultúrdiplomáciai Ta-
nács tagja, az Ázsia Egyetem Professzora júniusban Horváth Imre külügyminiszternél, 
Kavaszaki képviselő augusztusban pedig az Ajtai Miklósnál, az Országos Tervhivatal 
elnökénél tett látogatása során puhatolózott a diplomáciai kapcsolatok helyreállításá-
nak lehetőségei felől.75 Egy újabb pekingi látogatásán a viszony rendezését szorgalmaz-
ta Ikeda Maszanoszuke LDP-s képviselő is.76 A magyar vezetőket meglepte a jobboldali 
japán politikusokkal folytatott tárgyalások pozitív légköre, Horváth Imre a Nakaszone-
tárgyalás után írott feljegyzésében fontosnak tartotta rögzíteni vendégei – általa érezni 
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vélt – határozott Amerika-ellenességét is. A japán képviselők pedig minden bizonnyal 
rácsodálkoztak a vártnál jobb magyarországi állapotokra, hiszen előzetes elvárásaik, 
illetve az 1956-os forradalomról a nyugati sajtó révén keltett benyomás alapján sokkal 
nagyobb pusztítás nyomaira és a lakosság nyugtalanságára számíthattak.77

Nem szüneteltek persze közben a haladó Japánnal ápolt kapcsolatok sem: az MSZMP 
KB 1957 júliusában egész párttagsága nevében küldte üdvözletét a Japán Kommunista 
Párt Központi Bizottságának „harcokban edződött testvérpártunk fennállásának 35. évfor-
dulója alkalmából”.78 Októberben Katajama Tecu korábbi miniszterelnök (1947–1948) 
vezetésével pedig a Japán Szocialista Párt kilencfős delegációja érkezett Moszkvából 
Budapestre, hogy „az ellenforradalmi eseményekről tájékozódjon”.79 A japán politikusokat 
Kádár János miniszterelnök mellett a párt részéről Marosán György fogadta, s a meg-
beszélésekről kiadott közlemények tanúsága szerint a JSZP-delegáció harcias szellemű 
nyilatkozatban szállt síkra a kétoldalú diplomáciai viszony rendezése mellett: „A JSZP 
erősen követeli a kapcsolatok helyreállítását, s a japán nép nagy része támogatja ezt a követelést. 
A JSZP hazatérése után újult erővel síkraszáll a magyar–japán diplomáciai viszony rendezésé-
ért, és ilyen irányban mozgósítja a tömegeket is”.80 

Hiába sikerült azonban 1957-re a kormánypártok és az ellenzéki erők szimpátiáját is 
megnyerni az ügynek, ha végül a kérdés rendezését a meglehetősen nagy befolyással 
bíró japán adminisztráció a budapesti külképviselet felállításához szükséges költségve-
tési forrás meglétéhez kötötte. A pekingi nagykövetség JSZP-s kapcsolatai ugyanakkor 
előre jelezték, hogy a kormányzat a magyaroknak (és mellettünk többek között Bulgári-
ának is) kedvező előterjesztés ellenére könnyen lehúzhatja végül Budapestet a listáról, 
ezért azt javasolták, hogy a jövőben a magyar fél is újból és újból hivatalosan kezdemé-
nyezze a diplomáciai kapcsolatok normalizálását.81 Az 1958-as költségvetési vita során 
a budapesti japán misszió létrehozására végül nem jutott keret, és ma már csak találgat-
ni lehet, hogy ha az egyetlen erőtlen belgrádi érdeklődésen túl bármilyen más minimális 
erőfeszítést is tett volna 1957 során – az 1956-os forradalom leverése által keletkezett 
kedvezőtlen nemzetközi környezet enyhítésével egyébként érthetően lefoglalt – magyar 
diplomácia, akkor kedvezőbb döntés születhetett volna-e az ügyben. Azt pedig tény-
leg csak találgatni lehet a vonatkozó források hiányában, hogy voltak-e más, politikai 
megfontolások is a pénzügyi kifogások mögött, például igyekezett-e fékezni az Egyesült 
Államok a magyar–japán közeledést a magyar kérdés rendezetlensége miatt…

Mindenesetre Budapest a kudarc után, 1958 folyamán már sokkal határozottabban 
lépett fel az ügyben, és erre elsőként egy a SAS skandináv légitársaság tokiói próba-
útján meghívottként részt vevő magyar diplomata, Forgács Egon osztályvezető 1958. 
februári japán látogatása kínált remek lehetőséget.82 Az osztályvezető magával vitte a 
fővárosba Sík Endre külügyminiszternek a japán partneréhez írott levelét, amelyben 
Magyarország megerősítette a diplomáciai kapcsolatok felújítására vonatkozó szándé-
kát.83 A magyar diplomatát Tokióban Kanajama Maszahide, a külügyminisztérium ke-
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let-európai osztályának vezetője fogadta 1958. február 23-án. A japán fél közölte, hogy 
kormánya szerint sem szakadtak meg a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok, 
ezért a viszony de jure ma is létezik, csupán szünetel. Megerősítette továbbá, hogy szán-
dékukban állt 1958-ban megnyitni a budapesti követséget, azonban ez költségvetési 
okokból végül nem állt módjukban (23 milliárd jent kértek nyolc külképviselet, köz-
tük a budapesti felállítására, de a pénzügyminisztérium miatt végül csak nyolcmilliár-
dot kaptak). Utalt rá, hogy Japán minden állammal, így Magyarországgal is, normális 
kapcsolatokat akar létesíteni, „velünk szemben semmilyen averzióval nem viseltetnek, közös 
ázsiai eredetünk, régebbi kitűnőbb kapcsolataink összekötnek bennünket”. Forgács válaszában 
jelezte, hogy Magyarország hajlandó lenne tokiói külképviseletét még 1958 folyamán 
megnyitni, ami magyar részről is igen nagy anyagi áldozattal jár ugyan, „de a kapcsola-
tok fejlesztése s a nemzetközi helyzet további enyhüléséhez való hozzájárulás érdekében örömmel 
vagyunk hajlandók maximális erőfeszítésekre is”. A japán fél egyben biztosította partnerét, 
hogy a „magyar kérdés” a kétoldalú kapcsolatok rendezését nem fogja hátráltatni: az 
„októberi események” ugyanis, melyek nekik is „komoly gondokat okoztak, ma már politikai 
tényezőként nem jönnek számításba”.

A sikeres tokiói megbeszélést követően újból beindult a magyar diplomáciai gépezet. 
A látogatásról készült feljegyzést Budapest megküldte Moszkvának, Washingtonnak, 
Londonnak, Párizsnak, Rómának, Hágának, Brüsszelnek és Buenos Airesnak, jelezve, 
hogy a magyar misszióvezető „a közöltek figyelembevételével igyekezzék jó személyes kap-
csolatokat létesíteni a japán követtel, és a beosztottainak figyelmét is hívja fel a kapcsolatok ápo-
lásának fontosságára”.84 A várható diplomáciai siker babérjaiért versengve több külkép-
viselet önként ajánlkozott a japán viszony rendezésére: a brüsszeli követség pél dául 
a világkiállításon részt vevő japán delegációval kívánt volna kapcsolatba lépni, míg a 
stockholmi követ minden előzetes felhatalmazás nélkül már tárgyalásba is bocsátko-
zott japán partnerével a kétoldalú diplomáciai viszony helyreállításáról.85 De kedvező 
jelek érkeztek ugyanekkor például Tamás Aladár nagykövettől Újdelhiből, s mivel a 
teheráni követség pedig már azt is tudni vélte, hogy a japánok a viszony rendezéséhez 
szükséges tárgyalásokat Moszkvában kívánják majd rendezni, Boldoczki János moszk-
vai nagykövet utasítást is kapott az előkészületek megtételére.86 

A magyar–japán viszony rendezésére irányuló szándékokról 1958 nyarán a közvé-
lemény is újból értesülhetett: az AP hírügynökség június 10-én részletesen beszámolt 
arról, hogy Japán helyre akarja állítani a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, Ro-
mániával és Bulgáriával, amire válaszul Gyáros László, a Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatalának elnöke a következő kormányszóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy Ma-
gyarország jó kapcsolatokra törekszik Japánnal.87 Az 1958 őszén Budapestre látogató 
LDP-képviselők, a pekingi puhatolózások kapcsán már említett Ikeda Maszanoszuke, 
illetve Nakamura Keidzsi a magyar/román/bolgár kapcsolatfelvétel kapcsán jelezték, 
hogy az elképzelések szerint csak egy új kelet-európai japán külképviselet létesülne 
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kezdetben, történetesen Budapesten, és az itteni japán követet akkreditálnák majd Bu-
karestbe és Szófiába. Hozzátették még, hogy a diplomáciai kapcsolatok felújításáról és 
az új képviselet létesítéséről az év végén kezdődő parlamenti ülésszak dönt majd.88

A magyar vezetés természetesen továbbra is figyelmet fordított a haladó japán kap-
csolatok ápolására: 1958 júliusában az MSZMP KB – természetesen újból az aktuális 
japán felkérésre válaszul – üdvözletben köszöntötte a japán testvérpárt VII. kongresz-
szusát.89 Ekkorra már ágazati szintű kapcsolatfelvételre is sor került többek között a 
magyar és japán nyomda- és papíripari, a pedagógus, az építő és a vasutas érdekkép-
viseletek között, s a japán dolgozók békeszeretetét tolmácsolta a legújabb ide látoga-
tó japán szakszervezeti küldöttség is.90 Az előző évben Budapesten járt Katajama volt 
szocialista miniszterelnök állandó japán kereskedelmi képviselet felállítását sürgette 
Budapesten,91 s kivettük a részünket a nemzetközi békemozgalmi küzdelmekből is: 
egy Budapesten járt japán ifjúsági delegáció a nukleáris fegyverek betiltása mellett 
szállt síkra összefogás előmozdítására, és Straub F. Brúnó akadémikusnak, az Országos 
Béketanács alelnökének vezetésével 1958 augusztusában 1945 után első ízben utazott 
hivatalos magyar küldöttség Japánba az atom- és hidrogénbomba betiltásáért és a le-
szerelésért küzdő japán szervezet 4. világkonferenciájára.92 Az egyre szélesebb körű 
álcivil kapcsolati háló újabb elemét a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Japán Nő-
tanács között a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1958-as bécsi kongresszusán 
megkezdődő érintkezés jelentette.93 

A magyar diplomácia 1959-re vonatkozó irányelvei – melyek az első helyen termé-
szetesen a „magyar kérdésnek” a nemzetközi fórumok napirendjéről történő levételét 
szabták feladatul – újból rögzítették a japán diplomáciai viszony rendezésének szüksé-
gességét.94 Az előkészületek komolyságát tükrözi, hogy a diplomaták szakmai tovább-
képzésének keretében indított nyelvtanfolyamok között beindult a japán nyelvi képzés 
is. A külügyi vezetés 1958 végén értesült arról, hogy az Európában akkreditált japán 
misszióvezetők november 20. és 23. között rendezett bécsi konferenciája is azt javasolta 
Tokiónak, hogy 1959 során Budapesten létesüljön új japán külképviselet, és ennek ve-
zetőjét egyben Bukarestben és Szófiában is akkreditálják majd.95 Mindezt megerősítette 
a japán külügyminisztérium szóvivője is, amikor december 18-án bejelentette, hogy 
Japán 1959-ben diplomáciai kapcsolatot kíván létesíteni Magyarországgal, Romániával 
és Bulgáriával. A híradások szerint a diplomáciai viszony rendezésére Japán 1959. feb-
ruár végén közös nyilatkozatot ad majd ki a három kelet-európai országgal, és ezt kö-
vetően állna fel március végéig a tokiói magyar, román és bolgár külképviselet, illetve 
a budapesti japán misszió. A Japan Times közlése szerint a japán fél úgy értékelte, hogy 
elhárultak a kapcsolatok normalizálása előtt álló korábbi akadályok: „a japán kormány 
már hosszú ideje keresi az alkalmat, hogy helyreállítsa kapcsolatait Magyarországgal, Romániá-
val és Bulgáriával, de a tervet mindig akadályozták a helyzet változásai, beleértve Nagy Imre 
volt miniszterelnök kivégzését.”96 
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Az AFP azt közölte, hogy a szükséges tárgyalásokat a japán fél az érintett országok 
belgrádi, kairói vagy dzsakartai követségén keresztül kívánja lefolytatni.97 A magyar 
diplomácia azonban nem kívánt újból az előző évi hibába esni, hiszen még hátra volt 
a japán parlament döntése a budapesti nyitáshoz szükséges költségvetési forrás biz-
tosításáról. Ezért egyelőre arra utasították csak az említett követségeket, hogy szigo-
rúan nem hivatalos jelleggel tájékozódjanak a kérdésről japán félnél: „Hangsúlyozzuk, 
hogy mi nem kívánunk kedvező lépéseket tenni, de a japánok közeledését szívesen vesszük”.98 
Nemsokára aztán az athéni és a bécsi követség is jelentette, hogy japán partnereik tájé-
koztatták őket a kedvező döntésről: a külügyminisztérium 1959 áprilisában érvénybe 
lépő új költségvetésében végre megkapták a szükséges forrást a budapesti követség 
felállításához. Az athéni japán követ hozzátette, hogy a költségvetés mindössze egy új 
követség felállítását engedélyezi a szocialista államokban és erre három igénylő volt: 
Magyarország, Bulgária és Románia. Tekintettel azonban arra, hogy Magyarország volt 
az első, amely lépéseket tett már három évvel ezelőtt a diplomáciai kapcsolatok felvéte-
lére, úgy döntöttek, hogy ezt az egy követséget Magyarországon állítják fel.99 

A költségvetési döntés után nem sokkal a japán diplomácia megkezdte az új külkép-
viselet felállításával kapcsolatos költségek és adminisztratív-technikai teendők pontos 
felmérését, bécsi követségük például a magyarországi árviszonyokról kért részletes 
tájékoztatást, és általában is informálódott a magyar gazdaság általános állapota, az 
egyes iparágak fejlettsége és a külkereskedelem mértéke felől.100 A diplomáciai kapcso-
lat rendezésétől természetesen mindkét fél elsősorban a külkereskedelmi kapcsolatok 
fellendülését remélte. A japán Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (MITI) exporthiva-
talának 1958 februárjában Budapesten tárgyaló helyettes vezetője és magyar partnerei 
pedig újfent rögzítették, hogy egyelőre „háromszög üzletek” bonyolítása kínál elsősor-
ban lehetőséget a japán–magyar kapcsolatok bővítésére.101 

A kétoldalú viszony rendezését célzó diplomáciai lépések sorozatában Kimura prágai 
követ 1958. március 15-i budapesti látogatása érdemel figyelmet.102 A japán diplomata 
a Külügyminisztériumban részletesebb tárgyalásokba nem bocsátkozott, csupán hiva-
talosan tájékoztatta Csatorday Károly protokollfőnököt a diplomáciai viszony rendezé-
sére irányuló japán szándékról, utalva rá, hogy a diplomáciai viszony felvétele „elvileg 
elintézett kérdés”, és közölte, hogy az ehhez szükséges tárgyalásokat a két állam belgrádi 
külképviseletei révén szeretnék lefolytatni. Hasonlóan nyilatkozott Szarka Károly kül-
ügyminiszter-helyettesnek a Budapesten tárgyaló Sima Sigenobu japán nagykövet is.103 
A belgrádi magyar misszióvezető viszont úgy értesült, hogy Prágában kerül majd sor a 
kétoldalú egyeztetésre, és jelezte, hogy Bulgária esetében Varsó és Belgrád között hezitál 
a japán fél. A spanyol polgárháborúban a magyar önkéntes zászlóaljat vezető veterán, 
Cséby Lajos nagykövet a helyszínekkel való labdázás kapcsán türelmét elveszítve indu-
latosan jelentette, hogy meglátása szerint a japánok csak csúnya játékot űznek velünk, 
és „az időnként hozzánk látogató japán előkelőségek bizonyára felderítést folytatnak országunk-
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ban”.104 A japán fél döntése végül Prágára esett, amint ezt Fudzsijama Aiicsiró külügy-
miniszter magyar partneréhez intézett üzenete is tartalmazta.105 A japán diplomácia ve-
zetőjének 1959. július 2-án Belgrádban átadott válaszlevele volt az első hivatalos japán 
dokumentum, mely a magyar fél 1956. májusi belgrádi jegyzékére, valamint Sík Endre 
külügyminiszter 1958. februári levelére válaszul kinyilvánította a japán fél arra vonatko-
zó szándékát, hogy rendezzék a két ország közötti diplomáciai viszony kérdését. 

A diplomáciai kapcsolatok felújítása

A prágai megbeszélések három fordulóban, július 29-én, augusztus 12-én és augusztus 
22-én folytak a magyar és japán rezidencián, felváltva, Marjai József és Kimura Sigeru 
nagykövetek és két-két beosztott diplomatájuk részvételével.106 A tárgyalások négy fő 
kérdéskört érintettek: a diplomáciai kapcsolatok szintjét (követi vagy nagyköveti szinten 
álljanak-e helyre a kapcsolatok); a kapcsolatfelvétel mikéntjét (a kétoldalú kapcsolatok lét-
rehozásáról vagy felújításáról van szó); a korábbi szerződések érvénytelenítését; a megál-
lapodás formáját (jegyzékváltás vagy közös nyilatkozat). A tárgyalások sikeres befejezését 
a japán nagyköveti rezidencián augusztus 29-én rendezett ünnepélyes jegyzékváltás ko-
ronázta meg: a felek fél 10-kor egyidejűleg látták el kézjegyükkel a diplomáciai kapcsola-
tok követi szintű felújításáról és a korábbi szerződések érvénytelenítéséről szóló két angol 
nyelvű jegyzéket, amelyek értelmében aznapi hatállyal helyreállt a Magyar Népköztársa-
ság és Japán között 15 évig szünetelő diplomáciai kapcsolat.107 A pezsgővel koccintó dip-
lomatákat a Csehszlovák Távirati Iroda fényképésze örökítette meg, majd 9 óra 40 perckor 
telefonon bejelentkezett Tokió, hogy a japán külügyminisztérium üdvözletét tolmácsolja a 
tárgyalásban részt vevő diplomaták részére. A japán nagykövet pohárköszöntőjében utalt 
rá, hogy „bár ez az esemény viszonylag későn következett be, és egy sor országgal jóval korábban 
rendezték kapcsolataikat, szilárd meggyőződése, hogy az illetékes és felelős tényezők és államférfiak 
aktív segítségével és támogatásával ezt a lemaradásunkat rövid időn belül nemcsak be fogjuk tudni 
hozni, hanem kapcsolataink fejlesztésében el is fogjuk hagyni a többi országot.”108 Pár hónapos 
előkészületeket követően került sor végül a külképviseletek újbóli felállítására: Ogava 
Szeisiró budapesti japán követ 1960. február 26-án, Csatorday Károly tokiói magyar követ 
pedig 1960. június 16-án adta át új állomáshelyén a megbízólevelét.

Összegzés

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok normalizálásának összetevőit keresve le-
szögezhetjük, hogy mindkét ország számára elsősorban külgazdasági megfontolások 
indokolták a kapcsolatok szorosabbra fűzését: magyar részről kereskedelemfejlesztési 
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elképzelések és a devizabevétel növelésének szükségessége nyomtak sokat a latban, a 
japán fél pedig eleinte elsősorban az embargós kínai árukhoz való könnyebb hozzáfé-
rés miatt látott lehetőséget a magyar relációban. 

Ami a szuperhatalmakat illeti, a szovjet és kínai jóváhagyás mellett zajló kapcso-
latfelvétel Moszkva szempontjából egyrészt ráerősített az éppen zajló szovjet–japán 
rendezés folyamatára, másrészt jól demonstrálta a kelet-európai államoktól elvárt „ak-
tív külpolitika” doktrínáját is. Ha hihetünk egy elejtett japán megjegyzésnek, akkor 
az Amerikai Egyesült Államok eleinte fékezte a kapcsolatfelvételt. A későbbiekben vi-
szont a kádári Magyarország és a „japán imperializmus papírtigrise” között élénkülő 
külgazdasági kapcsolatok kiválóan beleillettek a kommunista tömb alávetett orszá-
gainak a szovjet gazdasági függésből történő fellazítását célzó amerikai törekvésekbe, 
de amerikai szempontból kedvező lehetett a kisebb kommunista országokkal történő 
japán kapcsolatfelvétel azért is, mert Washingtonban abban bízhattak, hogy a várako-
zásokhoz képest jóval szerényebb gazdasági eredmények majd segítenek a Moszkvával 
szemben táplált túlzott japán várakozások lelohasztásában.

Mint láttuk, 1956 jelentősen lelassította a kapcsolatfelvételt, és a tömb többi országá-
hoz képest ekkor elszenvedett hátrányunk lényegében a Kádár-korszak végéig meg-
maradt. A gazdasági kapcsolat erősödésével a viszony fokozatosan ideológiamentessé 
vált, egyre ritkábbak lettek a japán fasizmus és fegyverkezés veszélye elleni kiroha-
nások, és Japán egyre inkább mint a technológiai fejlődés mintaországa jelent meg a 
sajtóban. A diplomáciai viszony újrafelvételét követően pár esztendő leforgása alatt 
kialakultak a kétoldalú politikai érintkezésnek, gazdasági kapcsolatoknak és kulturális 
cserének azon keretei, melyek aztán egészen az 1980-as évek közepéig meghatározták 
az idei évben kettős diplomáciatörténeti jubileumot kínáló magyar–japán kapcsolatok 
alakulását.
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