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Garadnai Zoltán 
 

A békés egymás mellett élés politika lehetőségei a magyar-francia kap-
csolatok változásain keresztül (1957-1962)1 

 
Nemzetközi keretek, korlátok és lehetőségek 

 

 nemzetközi kapcsolatokban 1954-1956 között elkezdődött egy sajá-
tos enyhülési folyamat. Befejeződött a koreai és az indokínai hábo-
rú, 1955-ben a Szovjetunió engedélyezte Ausztria svájci mintájú 

semlegességét, és látványosan közeledni kezdett a korábban megbélyegzett Ju-
goszláviához.2 Ez a korábban szokatlan enyhülés a szatellita államok Szovjet-
unióhoz fűződő viszonyát is megváltoztatta, de a folyamat az 1956 őszi nem-
zetközi válságok (Lengyelország, magyar forradalom, szuezi háború) követ-
keztében megszakadt,3 és a nemzetközi helyzet ismét feszültté vált. Hruscsov 
ugyanakkor - az 1956 őszi nemzetközi eseményekhez való viszonyát leszámít-
va - ügyesen játszotta a Nyugat megosztására irányuló diplomáciai játékát. 
Megerősítette a „békés egymás mellett élés” politikáját, ami lehetővé tette az egy-
mástól eltérő gazdasági-társadalmi és politikai rendszerű országok közötti 
gazdasági és kulturális közeledést. Magyarországra vonatkozóan a szovjet 
külpolitika alapjait az 1956. október 30-ai szovjet deklaráció4 jelentette, mely-
nek eredményeképpen a közvetlen függés a Szovjetuniótól fokozatosan átala-
kult egyfajta korlátozott partneri státusszá. Általánosságban a szatellita álla-
mok Szovjetunióhoz való viszonyát az 1957. november 14-16. között kidolgo-
zott Moszkvai nyilatkozat, illetve a kommunista pártok 1960. november 10. és 
december 1. között Moszkvában tartott értekezletének a határozatai együttesen 
befolyásolták. Ezek következtében a szatellita országok érdekei – a status quo 
figyelembe vétele mellett - nagyobb hangsúly kaphattak. A kérdéseket a pár-
vezetők megvitatták, kifelé azonban a szocialista országok egységét igyekeztek 

                                                 
1
 A tanulmány a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült. 

2 Ez az időszak nem a hidegháború végét s az enyhülés kezdetét, hanem egy átmeneti korsza-
kot jelentett. 

3 A témával és a korszakkal foglalkozó francia és magyar nyelvű szakirodalom közül az alábbi-
akat kell kiemelni: BORHI László: A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után. Uniós kihí-
vások az ezredfordulón. Szerk.: RÁCZ Margit, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest. 2005. 
51–59. BOZO, Frédéric: La politique étrangère de la France depuis 1945. La Découverte, Paris. 1997. 9–
30.  SOUTOU, Georges-Henri: La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est–Ouest, 1943–1990. Fa-
yard, Paris. 2001. A IX-XI. fejezetek. 313-423. VAÏSSE, Maurice: La grandeur. Politique étrangères du 
général de Gaulle 1958-1969. Fayard, 1998. Első rész. 59-356.  

4 SZEREDA, Vjacseszlav: Szovjet döntéshozatal, 1956. október 23-30. IN.: Az 1956-os forradalom a vi-
lágpolitikában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 1996. szeptember 26-29. A konferencia előadásait 
és vitáit sajtó alá rendezte BAK János. Évkönyv 1996/1997. Budapest, 1956-os Intézet. 1997. 49-52.  
GAZDAG Ferenc: A kommunista típusú konszolidáció szovjet modellje és a magyar 1956; nemzetközi as-
pektusok. IN.: HUSZÁR Tibor- SZABÓ János: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézmé-
nyesülése (1956–1962). Budapest. 1999. 32–34.   
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megmutatni,5 miközben a szabályok tiszteletben tartása mellett bizonyos mér-
tékű korlátozott külpolitikai mozgástér-növelésre is lehetőség nyílt. 

A forradalom leverése után a Kádár-kormányzat nemzetközi megítélése 
nagyon rossz, és így a rendszer tényleges külpolitikai mozgástere rendkívül 
korlátozott volt.6 A mozgástér gyakorlatilag csak a Budapestre gyanakvással 
tekintő Varsói Szerződés-béli szövetségesekre, mindenekelőtt a Szovjetunióra, 
illetve Kínára és Jugoszláviára terjedt ki. Magyarország számára is természete-
sen a fő viszonyítási pontot a szovjet külpolitika változásai jelentették. Ehhez a 
magyar pártvezetés és a forradalom után újjászervezett magyar diplomácia hű-
ségesen alkalmazkodott. Kádár János a nemzetközi kapcsolatokban egyfajta 
kettős mércét használt:7 míg a szocialista relációban az egység demonstrálása 
mellett a kölcsönös egyeztetést tartotta fontosnak, addig a nyugati országok 
felé az együttműködni, de egyben a szocialista tábor céljainak megfelelően ki-
használni azokat, pragmatikus elve érvényesült.8 A magyar első titkár az új 
magyar külpolitikai irányvonalat a kommunista és munkáspártok 1957. nov-
emberi moszkvai értekezletén ismertette: „…a magyar munkásosztály és a nem-
zetközi munkásosztály érdeke az nem két különböző dolog, hanem azonos […], mi a 
nemzetközi munkásosztálynak csak akkor tudunk segíteni, ha figyelembe vesszük a ma-
gyarországi sajátosságokat és a magyar munkásosztály pozícióit”.9  

1958-1962 között Franciaország még nem foglalkozott közvetlenül a kelet-
közép-európai kisállamokkal. Keleti kapcsolatai alacsony fokát nemcsak a 
nemzetközi helyzet realitásai, hanem a saját törekvései magyarázzák (fő célja 
1963/1964-ig a nyugati szövetségi rendszer belső reformja volt, és a francia po-
zíciók nyugati keretek közötti megerősítését kívánta), hanem az a tény is, hogy 
Párizsnak a kelet-közép-európai kisállamok mindegyikével leépültek a kapcso-
latai. Ezzel párhuzamosan nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a 
szatellita államok a nemzetközi kommunista mozgalom és a Szovjetunió hűsé-
ges követőjeként a De Gaulle-i külpolitika ellenzőjének számítottak, és a kelet-
nyugati kapcsolatok fő problematikáját jelentő német-kérdéssel, illetve a fran-
ciák számára nemzeti ügyként kezelt algériai háborúval összefüggésben a 
Szovjetunió politikáját követték. Kapcsolódási pontot jelentett azonban, hogy a 
tényleges közeledés ellenére Franciaország továbbra sem tudott teljesen meg-
szabadulni a németek iránt érzett előítéletektől, hiszen azok száz év alatt há-
romszor támadták meg őket. A francia geopolitikai gondolkodásban a bekerí-
tés, illetve a francia észak-keleti határok védelme miatti félelem hagyományo-

                                                 
5 BÉKÉS Csaba: A kádári külpolitika, 1956-1968. IN.: Európából Európába. Magyarország konfliktusok 

kereszttüzében, 1945-1990. Gondolat, Budapest, 2004. 237-256.   
6 KECSKÉS D. Gusztáv: Franciaország és a magyar forradalom. História könyvtár. Monográfiák 22. 

Budapest 2007. MTA Történettudományi Intézete. Szerk. GLATZ Ferenc. Az 1956-os magyar forrada-
lom és a francia külpolitika c. fejezet. 23-96.  

7 FÜLÖP Mihály-SIPOS Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula, Budapest, 1998. 
429-441.   

8 SIPOS Péter: Magyarország nemzetközi mozgástere 1957-1964. História 1995/9-10. 5. ill. Uö: Kül-
politika és konszolidáció 1957-1963. História 1996/4. 29-30.  

9 BÉKÉS Csaba: A kádári külpolitika 1956-1968. Rubicon 1998/1. 19-20.  
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san erős volt, amely a francia külpolitikát arra ösztönözte, hogy a lehetőségek-
hez és a saját korlátaihoz képest is szélesítse a politikai-diplomáciai mozgáste-
rét. Ezzel párhuzamosan Kelet-Európa államai szintén érintettek voltak a né-
met veszély kérdésében. Ez az irányukba kifejtett francia nyitási politika köz-
ponti kérdésévé vált, és a politikai-diplomáciai tárgyalások egyik fő vitapontját 
jelentette. Franciaország így a Szovjetunió és a szocialista országok számára a 
hasznos ellenség funkcióját is betöltötte. 

Az 1962-es kubai válság után kialakult nemzetközi helyzet kedvezett a ma-
gyar diplomáciának is, és így a hatvanas évek elejére véget ért a nemzetközi 
elszigeteltség korszaka. Ehhez a rendszer belső szigorának enyhülése, vagyis 
az általános amnesztia kellett. A Kádár-rendszer képviselői így nagy nehézsé-
gek árán elérték, hogy a nemzetközi színtéren kiléphettek a teljes elszigeteltség 
állapotából. Az ország nemzetközi helyzetében bekövetkezett változást mutatja 
az is, hogy míg 1957-ben Magyarországnak csak 40 országgal volt diplomáciai 
kapcsolata, addig 1959-1962 között e téren lényeges fejlődés következett be. 
Mindez elsősorban a fejlődő országokkal kialakított kapcsolatoknak köszönhe-
tő, amelyek kihatottak a „magyarkérdés” ENSZ-beli alakulására is, és így az or-

szág 1962-ben már 57 országgal állt diplomáciai kapcsolatban. 
 
A magyar-francia kapcsolatok 1957-1959 között 

 
Magyarország és Franciaország viszonya sajátos és ellentmondásos kapcso-

latrendszerként értékelhető,10 amelyet a történelmi múltból fakadó magyar sé-
relmek mellett, a nemzetközi hidegháború konfliktusai, illetve az 1956-os ma-
gyar forradalom leverése és az azt követő események is terheltek. A francia-
magyar kapcsolatok vonatkozásában az ötvenes évek a nemzetközi politika és 
a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok területén egyaránt az elhidegülést, 
vagyis a hidegháború elmérgesedését hozták.11 A helyzet átmenetileg, a nem-
zetközi kapcsolatok 1954-1956 folyamán végbement részleges enyhülésének 
köszönhetően a magyar-francia relációban is pozitív irányban változott.12 Ez 
azonban elsősorban a magyar kezdeményezések eredménye volt. A magyar 
kormány ugyanakkor elengedte a budapesti Francia Intézet kémkedéssel vá-
dolt alkalmazottját, kiutazási engedélyeket adtak a kettős állampolgárok részé-
re, magyar zenei együttesek, az Állami Népi Együttes, művészek, szakemberek 
utaztak ki Franciaországba. Viszonzásul 1956 nyarán francia filmdelegáció ér-

                                                 
10 GARADNAI Zoltán: A magyar-francia kapcsolatok története, 1945-1966. Külpolitika, Új Folyam 

7. 1-2. sz. 2001. 112-113. FEJÉRDY Gergely: A francia érdekképviselet nehézségei a II. világháború végétől 
a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéig. Öt Kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tan-
szék tudományos közleményei, ELTE, Budapest, 2004. 61–72. Uö: La place de la Hongrie dans la 
politique étrangère de la France entre 1944 et 1948. Öt Kontinens, ELTE Az Új és Jelenkori Egyetemes 
Történeti Tanszék tudományos közleményei, Budapest, 2006. 7-23. 

11 KECSKÉS D. Gusztáv: La politique étrangère de la France envers l’Europe centrale et orientale de 
1946 à 1956. Le cas hongrois. Öt Kontinens, ELTE Az Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 
tudományos közleményei, Budapest, 2006. 35-45.  

12 MOL (Magyar Országos Levéltár)-XIX-J-1-k-Franciaország-4/bd.sz.n. /1956 5. dob. 
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kezett Magyarországra, majd francia részről egy komoly felkészültségű diplo-
matát küldtek Budapestre Jean Paul-Boncour személyében,13 miközben Párizs 
1954-ben elfogadta Kutas Imre követ agrémentjét.14 A kapcsolatok enyhülése 
tehát elsősorban a kulturális együttműködés területén indult meg a két ország 
között, amit erősített az a tény is, hogy Kelet-Európában Zágráb mellett csak 
Budapesten nem zárták be a Francia Intézet kapuit, amit a francia kulturális 
kapcsolatokra érzékenyen figyelő párizsi diplomácia később sem felejtett el. A 
kapcsolatok javulását mutatta még, hogy a sajtópropaganda hangvétele fino-
modott, különösen a négy nagyhatalom kormányfőinek genfi találkozója után, 
ami jól mutatja, hogy a két ország kapcsolatait a nemzetközi helyzet változásai 
határozták meg.15  

A magyar forradalom alatt és annak leverését követően Magyarországgal 
kapcsolatban a hivatalos francia körök nagyon óvatos politikát folytattak,16 és a 
hivatalos magyar személyekkel szemben megkülönböztetetten ellenséges maga-
tartást tanúsítottak. Ez a hozzáállás a többi szocialista ország helyzetéhez képest 
is megnehezítette a magyar diplomácia feladatát, és az elszigetelés szinte teljes-
nek volt mondható.17 1963-ig, vagyis a teljes amnesztiáig - NATO-határozat alap-
ján - Magyarország sehol nem volt szalonképes, mivel addig a „magyarkérdés” 
vitája, illetve a nyugati országok bojkottja minden diplomáciai lehetőséget és ér-
demi politikai tevékenységet meghatározott. Franciaországban – legalábbis a 
többi nyugat-európai országhoz képest- a magyar diplomácia helyzete viszony-
lag szerencsés volt,18 de a párizsi magyar külképviselet – főképpen 1957-1959 kö-
zött – így is szabályos karanténba szorult,19 miközben Budapesten a NATO-
országok diplomatái – elsősorban kulturális területen - „rendszerbomlasztó mun-

kát” folytattak.20 Magyar értékelés szerint a sajátos stílusú, rendkívül aktív és vé-
leményét véka alá nem rejtő21 - a forradalom eszméjével a követség tagjaival 

                                                 
13 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-103/1956. 5. dob. Jean Paul-Boncour tevékenysége. 
14 AMAE (Archives de Ministère des Affaires Etrangères) Série Europe Sous Série Cabinet du 

Ministre [Pierre Mendès France], Nº 1558/EU. Dossier 31. Nomination de M. Imre Kutas comme 
Ministre de Hongrie à Paris. 185-186.   

15 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4fd/1945-1965. 3. dob. Magyar-francia kapcsolatok. Kapcsola-
tok alakulása 1945-1965. 20-28. Francia részről készült az első legfontosabb helyzetértékelés 
Schreiber Tamás magyar származású újságíró tollából, aki hely- és nyelvismeretének köszönhetően 
„első kézből” tudósíthatta a francia közvéleményt a magyarországi eseményekről. (Interjú Thomas 
Schreiber külpolitikai újságíróval, 2009. október 12. és Klein Márton nyugalmazott diplomatával, 
2006. március 8.).   

16 KECSKÉS D. Gusztáv: Franciaország politikája az ENSZ-ben a „magyar ügy” kapcsán: 1956-1963. 
Századok, 2000/ 5 szám. 134. évfolyam. 1171-1194. , KECSKÉS D.( 2007): 219.   

17 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/b-003407/2/1960. 3. dob. Irányelvek Franciaország irányá-
ban folytatandó külpolitikánkhoz. 58-73.   

18 Interjú Klein Máron nyugalmazott diplomatával (2006. június 24.). 
19MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia szervek 

kapcsolata. 68-69. 71-72.   
20MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001919/1958. 3. dob. Budapesti diplomáciai képviseletek 

propagandamunkája. 353-354.    
21 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-103/1956. 5. dob. Jean Paul-Boncour tevékenysége.  
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együtt azonosult – Jean Paul-Boncour francia követ ebben igen aktív szerepet 
vállalt. A francia követ nagyon rövid idő alatt széles ismeretségre és kapcsolat-
rendszerre tett szert, elsősorban az értelmiségi körökben. Helyzetét mutatja, 
hogy ugyanakkor a hivatalos Magyarország képviselőivel is tartania kellett a 
kapcsolatot, melyet még a leginkább elhidegült időszakban is megőrzött, és ő 
volt az, aki javasolta, hogy a NATO országok bojkottja ne vonatkozzon a vadá-
szatokra, mivel azok ürügyén érdemben lehetett a magyar vezetőkkel megbeszé-
léseket folytatni.22 A magyar Külügyminisztérium a nyugati diplomaták buda-
pesti kulturális és propaganda tevékenységét – a realitásérzék nem csekély hi-
ányról tanúskodva – követendő példaként állította a párizsi magyar követség 
munkatársai elé.23 Valóságban a párizsi magyar képviselet legfeljebb az 1956 
után Franciaországba került magyar menekültek, illetve franciaországi emigráció 
tagjai között fejthetett ki propaganda tevékenységet.24 

Magyar részről már 1957-ben felmerült több nyugati diplomata, így Fry brit 
követ és a budapesti Francia Intézet irodalmár igazgatója, Guy Turbet-Delof 
kiutasítása.25 Ez a lépés egyrészt a forradalom utáni közvetlen „rendcsinálás” 
részét, másrészt az ideológiai harc eszközét jelentette, és így Henri Quioc fran-
cia ügyvivő szerint „A nyugati képviseletekre tekintve visszatért a Rákosi-korszak.”26 
Guy Turbet-Delof (és Halkó Mária titkárnő) kémkedési ügye és későbbi kiuta-
sítása tehát részét képezte annak az ideológiai harcnak, amit a kádári vezetés a 
forradalom után a saját rendszerének elismerése érdekében kifejtett. A politikai 
ellentámadás nyitányát Szabó Miklósnak 1957. október 3-án a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége székházában elmondott beszéde jelentette, amely a 
Külügyminisztérium véleménye szerint kitűnő alapul szolgált a magyar kor-
mány ellenpropagandája számára, de a magyar diplomácia megfelelő politikai 
támogatás hiányában csak óvatos lépéseket tehetett meg. A propaganda fon-
tosságát kényszerítette ki azonban a forradalom egyéves évfordulója miatti fe-
szültség. A Külügyminisztérium előterjesztésében tehát a Francia Intézet igaz-
gatójának, és a budapesti angol követnek kiutasítása szerepelt.27 A minisztéri-
um ezzel kívánt erőt demonstrálni a budapesti diplomáciai testület többi tagja 
számára.28 A dokumentumokból azonban látjuk, hogy ezt az ügyet magyar 

                                                 
22 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/11/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kap-

csolata. A december 16-i vadászaton folytatott beszélgetések. 44-45.  
23 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001919/1958. 3. dob. Budapesti diplomáciai képviseletek 

propagandamunkája., 352.   
24 KECSKÉS D. Gusztáv: Az 1956-os magyar menekültek és Franciaország. Múltunk, 2003/4. 115-

146.  KECSKÉS D. (2007): 245-248.   
25 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/ 1957. 4. dob. A Francia Intézet Igazgatója végül 

1958 nyarán hagyta el Magyarországot. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/7/1958. 3. dob. 
Beszélgetés a Vietnami Nagykövetség filmbemutatóján. 246.   

26 Henri Quioc ideiglenes ügyvivő jelentését idézi: KECSKÉS D. (2007): 263.   
27 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága. 4. dob. 1957. Terv Szabó Miklós nyilatkoza-

tának külpolitikai terén való felhasználására. Budapest, 1957. október 7.  
28 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1957. október 22-ei ülésén ezt levette a napirendről és a Kül-

ügyminisztérium saját hatáskörébe utalta, vagyis elkerülték a nyílt konfliktus felvállalását.  
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részről óvatosan, a párizsi magyar diplomáciai jelenlét fontosságát figyelembe 
véve próbálták intézni. 29 

A magyarok óvatossága és nyitási lépései azonban nem talá ltak viszon-
zásra. Párizsban ugyanis a CGT és a FKP kivételével minden francia párt, 
szervezet elzárkózott a magyaroktól. A magyar fogadásokra csak a francia 
szélsőbal képviselői mentek el, a Külügyminisztérium részéről pedig csak 
nagyon alacsony szintű diplomata – legfeljebb osztályvezető szintig - kép-
viselte a „hivatalos” Franciaországot. Mindez mutatta azt, hogy a rendszer-
rel szemben az elutasítás nem enyhült, és Magyarország megítélésének vá l-
tozásában a magyar diplomáciának még sokat kellett tennie. A követségen 
dolgozó magyar diplomaták lényegében egészen 1962-ig nagyon nehéz 
helyzetben voltak, mert semmiféle érdemi kapcsolatépítés és diplomáciai 
munka nem alakulhatott ki. A hivatalos Magyarország és a Kádár-rendszer 
problémái a franciák szemszögéből nézve nem voltak fontosak, és az ország 
presztízse gyakorlatilag a nullával volt egyenlő, így a kelet-európai orszá-
gok közül lényegében csak a bolgárokat „előztük” meg. Az ellenséges hoz-
záállás a francia Külügyminisztériumnak, valamint a hivatalos szerveknek 
a párizsi magyar követség irányában tanúsított hidegen udvarias, gyakran 
barátságtalan viselkedésében, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi szerve-
zetekben Magyarországgal szembeni állásfoglalásokban egyaránt megnyi l-
vánult. Ilyen volt a magyar kérdés támogatása az ENSZ-ben, a nemzetközi 
szervezetekben a magyar delegációk akkreditálásának az elutasítása, illetve 
a francia diplomaták Magyarország kormányát elítélő hivatalos megnyila t-
kozásai a magyarkérdéssel kapcsolatban.  

A franciák stílusát és helyzetértékelését mutatja, hogy Jean Paul-Boncour 
követ még a hivatalos magyar szervek előtt is - a Kádár-kormányt „bábkor-
mánynak” tartotta - nyíltan párhuzamot vont a franciaországi német, és a ma-

gyarországi orosz megszállás között,30 (amivel természetesen nem vívott ki 
nagy népszerűséget magának) és a magyar kormány a viselkedését, stílusát 
megengedhetetlennek minősítette.31 A franciák merészségét és a magyar 
kormány tehetetlenségét azonban jól mutatja, hogy a budapesti francia kö-
vetség, megkönnyítendő a segélyek Budapestre történő szállítását, illegális 
rádiókapcsolatot épített ki Budapest és a magyar menekültek egyik célállo-
másának számító bécsi francia követség között, amit a magyar Belügyminisz-
térium értékelése szerint hírszerzői tevékenységre használtak.32 A magyar 
kormány erre vonatkozó tiltakozó jegyzékét a francia követség tudomásul 
vette, ami nagyon jól mutatja, hogy a forradalmárokkal érzelmileg azonosuló 

                                                 
29 MOL-XIX-J-1-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957. 4. dob. Turbet Deloff, Guy, Francia Inté-

zet igazgatójának kiutasítása. 94-95. , ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957. 4. dob. 
Turbet Deloff, Guy, Francia Intézet igazgatójának kiutasítása. 84-85.   

30 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/af-46/1957. 4. dob.  Paul-Boncour francia követ látogatása.  
31 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia szervek 

kapcsolata. 68-69.   
32 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország- 4/a-001315/1/1957. 3. dob. Francia követség rádiója. 39.  
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francia diplomaták nem érezték szükségét még a diplomáciai udvariasság és 
protokoll elemi szabályainak a betartására sem, és lényegében nem tekintet-
ték a magyar külügyi vezetést egyenrangú partnernek.33 A visszaemlékezé-
sekből tudjuk, hogy ez az érzés, vagyis a bizalmatlanság és az ellenszenv, 
kölcsönös volt.34 Francia részről ugyanakkor igyekeztek ezt a kapcsolatot leg-
alizálni, és a Külügyminisztérium felvetette egy második – már hivatalos - 
rádióállomás felállításának a tervét, amit végül maga Boncour követ nem ja-
vasolt a minisztériumának.35 

A nyugati és a francia diplomaták „szigora” 1957 első felére látszólag en-
gedni kezdett,36 és a magyar Külügyminisztérium először az 1957. évi április 4-
ei fogadást ítélte megfelelő alkalomnak arra, hogy a párizsi követség kitörjön 
az elszigeteltségből, mivel arra a nemzeti ünnep jó alkalmul szolgált, hiszen 
egy olyan protokolláris rendezvényt jelenthetett, ahol „tesztelni” lehetett az új 
rendszerrel szemben a francia politika és a párizsi diplomáciai testület vélemé-
nyének alakulását.37 A magyar vezetés azonban elszámította magát, és a foga-
dást a Párizsba akkreditált nyugati diplomáciai testület, a hivatalos francia 
szervek, illetve a polgári értelmiség szinte teljes közönye kísérte. Lényegében 
csak a Francia Kommunista Párt és a „baráti” követségek képviselői jelentek 
meg, ami ugyan a szolidaritás demonstrálását jelentette, de valójában diplomá-
ciai jelentősége -legalábbis az új kormány nemzetközi elismerése szempontjá-
ból nézve- nem volt, ráadásul a francia kommunisták is „kényelmetlen” helyzet-
be kerültek. Még a franciaországi kommunista sajtóba is csak korlátozottan ke-
rülhetett be a magyarok számára pozitív tartalommal bíró és a magyarországi 
konszolidáció sikerére vonatkozó hír.38 Ugyanakkor francia részről nem szeret-
ték volna a kapcsolatok teljes megszakítását, ez sem a francia kormány, sem a 
franciaországi magyar menekültek, illetve a magyarországi segélyosztók érde-
keivel nem egyezett. 1957 közepétől maga Jean Paul-Boncour követ is „megeny-
hült” a hivatalos magyar szervek irányába, és némi szarkazmussal a francia 
követség fenntartását a magyar kormány 50%-os elismerésének tényeként érté-
kelte.39 Magyar részről elsőnek ismét a kulturális együttműködésben vélték fel-
ismerni azt a lehetőséget, amellyel nyitni lehet egymás irányába.40 Mindkét or-
szág részéről lépéseket tettek a diplomaták mozgáskorlátozásának feloldásá-

                                                 
33 Uo. ill. v.ö. KECSKÉS D. (2007): 188-189.   
34 Interjú Thomas Schreiber külpolitikai újságíróval. (2009. október 12.)  
35 KECSKÉS D. (2007): 189.  
36 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4af/202/1957. 4. dob. Protokoll osztály feljegyzései. 
37 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia 

szervek kapcsolata. 68-69.  MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/f-00879/2/1957. 8. dob. Április 4-i 
fogadás. 174-176.  

38 MOL-XIX-J-1-k-Franciaorság-15/b-006163/1958. 15. dob. Beszélgetés P. Courtade-al.   
39 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/af-202/1957. 4. dob. Beszélgetések Paul-Boncour francia kö-

vet ebédjén. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/9/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség 
kapcsolata. Jean Paul-Boncour követ látogatása. 82-84.  

40 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-18/b-003546/1957. 25. dob. Francia-magyar kulturális megál-
lapodás kérdése. Feljegyzés.  
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ra,41 illetve a francia követ is tett lépéseket a magyar politikai vezetőkkel törté-
nő személyes kapcsolatfelvétel érdekében.42  

Összességében az 1957-es év igen nehéz és ellentmondásos volt a hivatalos 
kapcsolatok normalizálása területén. A budapesti francia követség szinte „ál-
lam az államban” működött, míg Párizsban a magyar követség teljes egészében 
elszigetelődött, és a diplomáciai munka lényegében csak a baráti országokra 
korlátozódott, ami szintén elősegítette, hogy egyfajta sajátos magyar-francia 
„hidegháború” alakuljon ki. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezzel párhuzamo-
san a magyar kormány nyugati bojkottja is szinte teljes volt. A párizsi magyar 
követség ideiglenes ügyvivője – ugyan nem kevés ideológiai öntudattal, de a 
budapesti központhoz képest némileg szélesebb kitekintéssel felvértezve - a 
franciák hozzáállását a magyarországi eseményekhez úgy értékelte, hogy azok 
elsősorban politikai célzattal használták ki a magyarországi eseményeket. Vé-
leménye szerint a magyar forradalom leverése utáni közhangulat mind Fran-
ciaországban, mind a nemzetközi politikában mellékes kérdéssé tette a szuezi 
kaland és az algériai háború eseményeit, és a kialakult kedvező nemzetközi 
helyzettel a francia kormány igyekezett is (vissza)élni.43 Tovább rontotta a két 
ország viszonyát Halkó Mária, a budapesti Francia Intézet magyar állampol-
gárságú titkárnőjének letartóztatása, amely komoly érzelmeket kavart francia 
részről.44 Az üggyel kapcsolatos magyar tájékoztatás megtagadása miatt a 
francia követség a Quai d’Orsay-val egyetértve ismételten vízumháborúba 
kezdett.45 Az eset a francia sajtóban is élénk visszhangot kapott, és felmerült a 
diplomáciai kapcsolatok megszakításának a lehetősége is. A francia Külügymi-
nisztériumba behívták Sulyok Bélát, a párizsi kereskedelmi kirendeltség veze-
tőjét és közölték vele, ha a Halkó-ügyben nem történik változás, akkor az ko-
moly következményekkel járhat a kereskedelmi forgalom alakulására. 

Az elszigeteltség mértékét mutatja, hogy magyar részről már azt is sikernek 
könyvelték el, hogy Kutas Imre 1958 januárjában René Coty elnök újévi foga-
dásán váratlanul néhány szót válthatott Christian Pineau francia külügymi-
niszterrel, aki türelemre intette a magyar diplomatát.46 Azonban a magyar 
részről kedvezőnek tűnő, és alapvetően félreértelmezett jelek ellenére az év fo-

                                                 
41 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/10/ 1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. 

Utazáskorlátozások egyes nyugati országokban. 77-78. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957. 
4. dob. Turbet Deloff, Guy, Francia Intézet igazgatójának kiutasítása. 84-85. A szigorúan titkos feljegyzés 
két példányban készült. A feljegyzéshez egy három oldalas jegyzéktervezet tartozik.  

42 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/11/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kap-
csolata. A jugoszláv nemzeti ünnep alkalmából adott fogadáson folytatott beszélgetések. 56-57.  

43 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/a-001652/1958 4. dob. Különféle jelentések 1957. évről. A 
követség kapcsolatainak alakulása a fogadó országgal 1957-ben. 57-60., 106-110.  MOL-XIX-J-1-j-
Franciaország-5/a-001652/1958. 4. dob. Különféle jelentések 1957. évről. Évi jelentés felterjesztése. 
45-48.  

44 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-005530/1957. 3. dob. Halkó Marianne ügye. 150-162.   
45 GARADNAI (2001): 115-116.  
46 MOL XIX-J-1-j-Franciaország-5/f-00724/1958. 8. dob. Fogadás Coty köztársasági elnöknél. 

245.  
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lyamán a két ország kapcsolatai nem javultak és a francia diplomácia nem vál-
toztatta meg a kádári Magyarországhoz fűződő viszonyát. Nagy Imre minisz-
terelnök kivégzését követő felháborodás ráadásul a Kádár-rendszert nemzet-
közileg még inkább elszigetelte.47 A francia követ Nagy Imre kivégzését nem-
zetközi összefüggésekbe helyezve értékelte, és abban egyrészt a jugoszlávok-
nak szóló üzenetet feltételezett, másrészt úgy látta, hogy a libanoni polgárhá-
ború miatt a nemzetközi közvélemény figyelme elterelődött Magyarországról, 
és így a szovjetek ezt a kedvező helyzetet akarták kihasználni. A kivégzést kö-
vetően a francia kormány álláspontja valamennyi Magyarországot elítélő kér-
désben kezdeményező és kifejezetten ellenséges volt, és így - magyar értékelés 
szerint - lényegében követte az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát. A 
budapesti francia követség és a magyar Külügyminisztérium közötti rossz vi-
szonyt mutatja az is, hogy Jean Paul-Boncour követ Sík Endre, a külügyminisz-
ter első helyettese előtt, nyíltan kritizálta a magyar rendőrség tevékenységét, és 
azt még az ötvenes évekhez képest is rosszabbnak minősítette, egyben kétség-
be vonva annak függetlenségét az oroszoktól.48  

Mindezek ellenére a magyar pártvezetés 1958-ban már igyekezett – természete-
sen osztályharcos alapon – kitörni az elszigetelődésből,49 amelynek egyik elemét 
jelentette a NATO országokkal történő kapcsolatépítés. Ennek keretében kérték a 
párizsi magyar követséget, hogy adjon javaslatot a kapcsolatok javítására,50 és egy-
ben a Pénzügyminisztériumban elkezdték a felkészülést a gazdasági és kereske-
delmi kapcsolatok kérdéseinek rendezésére.51 A Külkereskedelmi Minisztérium is 
aktivizálódott, és a francia kereskedelmi tanácsossal folytatott megbeszélésen fel-
vetődött egy hosszúlejáratú kereskedelmi szerződés megkötésének a lehetősége.52 
A magyar Külügyminisztérium ekkora már szembesült azzal a ténnyel, hogy a 
Franciaországgal nehezebb lesz a kapcsolatok rendezése. Kutas Imre követ jelenté-
séből és javaslataiból megtudhatjuk, hogy a francia polgári politikusok és diploma-
ták 1958-ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein, a francia hivata-
los szervek a Párizsban szolgálatot teljesítő magyar diplomatákat lényegében „le-
vegőnek” nézték.53 Ezek a momentumok jól érzékeltették a magyar kormánnyal 

                                                 
47 DDF (Documents Diplomatiques Français) 1958. I. N°423. (Budapest, 1958. június 17.), 798.   
48 Uo. N°20. (Budapest, 1958. január 11.), 37-38.   
49 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága. 4. dob. 1958. A Magyar Szocialista Munkás-

párt Politikai Bizottsága 1958. január 15-ei ülésén a Külügyminisztérium munkájáról hozott határo-
zata. „… törekedni kell arra, hogy a NATO államaival normális diplomáciai viszonyt teremtsünk harc és 
megegyezés útján”.  

50 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-002723/2/1958. 5. dob. Politikai irányelvek az elkövetke-
zendő munkához. 739-746.  

51 MOL-XIX-L-1-k-Országok szerint rendezett iratok. Franciaország. 162. dob. Feljegyzés 
Baczoni elvtárs részére. Francia viszonylat főbb problémáinak megbeszélése. 1-5.   

52 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-005433/1958. 3. dob. Beszélgetések a francia követség fo-
gadásán. 369.   

53 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-001418/1959. 8. dob. Francia KüM és követség kapcsolata. 
92-93.  MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország 
közötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476., 482-483. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-
001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. 503-509.  
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szembeni merev és elutasító, de a protokolláris szabályokat hideg udvariassággal 
kezelő magatartást, illetve mutatják azt is, hogy a franciák számára sem volt érdek 
a kapcsolatok teljes megszakítása, így lényegében a két ország viszonya nem rom-
lott tovább, de nem is javult lényegesen.  

1958-ban a belső polgárháborús válság megoldása érdekében a hatalomba 
visszahívott De Gaulle elnökségének első szakasza egybeesett a nagy nemzet-
közi konfliktusok újabb időszakával. Miközben a francia elnök elsősorban bel-
politikai, illetve a Nyugat-Európán belüli kérdésekkel foglalkozott, és az „euró-
pai Európa” francia értelmezése, illetve a NATO reformja körüli viták jellemez-

ték ezt az időszakot. Azonban Franciaország sem hagyhatta figyelmen kívül a 
nemzetközi kapcsolatok realitásait, és azok sajátos értelmezése, illetve az azok-
ra adott francia válaszok alapvetően meghatározták Franciaország kelet-
európai kapcsolatait is. De Gaulle hatalomra jutásával szinte egy időben kez-
dődött el ugyanis a Hruscsov által kiprovokált berlini krízis (1958-1961), amely 
már túlmutatott Nyugat-Berlin státusán, és diplomáciai nyomásgyakorló esz-
közként is szolgált a szovjet első titkár számára, hiszen a város a nyugati világ 
geopolitikai Achilles sarkának számított.54 Hruscsov ezzel a lépésével a német-
kérdést helyezte a kelet-nyugati politikai-diplomáciai konfliktus középpontjá-
ba, így az már közvetlenül a későbbi enyhülési politika alapkérdésévé vált. Eh-
hez a konfliktushoz szorosan kapcsolódott a kubai válság (1962. október 14-28.) 
is, amely ráirányította a figyelmet arra, hogy az amerikaiak és az oroszok egy-
aránt elsősorban saját biztonsági érdekeikkel törődnek, és Európa sorsa csak 
egy tágabb, globális összefüggés részeként érdekes a számukra.55 A két ország 
kapcsolata azonban nem változott, hiszen a francia kormány továbbra is elsőd-
legesen a belpolitikával volt elfoglalva. Emellett szinte minden kérdés az algé-
riai háború rendezésének ügye alá rendelődött, és a magyarok megítélését 
francia részről az algériai háborúhoz való viszony is befolyásolta. Ráadásul a 
magyar sajtó szinte egy az egyben átvette a Francia Kommunista Párt lapjának, 
a L’Humanité-nak a kommentárját, és a fasiszta veszély újjáéledéséről56 érteke-
zett, amit francia részről igen rossz néven vettek.57 A magyar sajtó elfogultságát 

                                                 
54 SOUTOU (2001): 71.  
55 BÉKÉS (2004): 237-256. , FÜLÖP-SIPOS (1998): 429-441. GARADNAI (2001): 112-113. 

GARADNAI Zoltán: Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatai a „békés egymás mellett élés”-től az „eny-
hülés” kezdetéig (1958-1962, Levéltári Közlemények, 76. évf., 2. szám., Budapest, 2005. 23-49. 
GAZDAG Ferenc: La personalité et la politique du général de Gaulle vues de Hongrie. Espoir, décembre 
N° 89, 1992. 38-42. VAÏSSE, Maurice: L’Europe centrale et orientale dans la politique du général de Gaulle 
de 1958 à 1969. Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, N° 6. 1999. 129-133.  MORELLE, Chantal: 
A francia-magyar kapcsolatok De Gaulle elnöksége idején. Magyar Szemle (Új folyam 8.) 3-4. sz. 1999. 
63-77.  CARRÈRE D’ENCAUSSE, Helène: La politique du Général de Gaulle à l’Est. Espoir, mars, N° 
62. 1988. 29–39. COUVE DE MURVILLE, Maurice: Une politique étrangère, 1958–1969. Plon, Paris. 
1971. Uö: De Gaulle et la fin de l’Europe de Yalta. Espoir, mars N° 90. 1990. 23–29. Uö: L’ouverture des 
pays de l’Est: L’Europe de l’Atlantique à l’Oural. Espoir, mars N° 70. 1993. 29-32. 

56 DDF 1959. I. N°383. (Budapest, 1959. június 30.), 899.  
57 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/3/1958. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. 

Boncour követ fogadása. 285. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/3/1958. 3. dob. KÜM és francia 
követség kapcsolata. Diplomáciai testület látogatása a parlamentben. 287. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-
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és túlzottan propagandisztikus szerepét francia részről folyamatosan elemez-
ték. Ugyanakkor a sajtó hangnemének a változásából következtetéseket vontak 
le a Franciaországra és De Gaulle személyére vonatkozó magyarországi meg-
ítélés változásairól. De Gaulle hatalomra jutása utáni új helyzet a magyar dip-
lomáciát is számvetésre késztette, és az elemzések elsődlegesen a francia belpo-
litikai környezet, illetve a francia külpolitika változásaira vonatkoztak.58 A ma-
gyar fél türelmetlenségét mutatja, hogy 1958 végén már egyértelműen a ma-
gyar külpolitika prioritása közé sorolták a Franciaországgal kiépítendő kapcso-
latok kérdéskörét, és a két ország kapcsolatainak normalizálását kívánták.59 A 
párizsi magyar követségnek azonban a francia külüggyel fenntartott kapcsolata 
továbbra is minimális volt, amiben szerepet játszott az is, hogy lényegében 
nem volt semmilyen érdemi, megvitatandó szakmai kérdés.60 Emellett lényeges 
különbség volt a párizsi magyar követség megítélése, és a budapesti francia 
követség külügyminisztériumi kezelése között is.61 A francia diplomaták 1958-
ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein. Új tényezőként jelent 
meg az algériai konfliktus megítélése, amelyet a franciák belügynek tekintet-
tek, lényegében nem tűrvén meg semmiféle beavatkozást. 62 A politikai kapcso-
latok alacsony szintjét jól mutatja, hogy a magyar kormány még De Gaulle ha-
talomra kerülése előtt tiltakozó jegyzéket nyújtott át a francia külügynek a ma-
gyar emigránsok franciaországi tevékenysége miatt, amit azonban a franciák 
egyszerűen válasz nélkül hagytak. Az év folyamán a magyar követség ellen 
magyar emigránsok két támadást intéztek, amelyek kivizsgálásával kapcsolat-
ban azonban a franciák szintén nem mutattak nagy érdeklődést.63  

A De Gaulle vezette Franciaországgal kialakítandó kapcsolatokra azonban 
továbbra is a „magyarkérdés” problémája nyomta rá a bélyegét, és francia rész-

ről továbbra is ennek a rendezésétől tették függővé a kétoldalú kapcsolatok ké-
sőbbi alakulását.64 Vagyis a lényeget tekintve ebben a vonatkozásban a IV. és 
az V. köztársaság külpolitikájában változás nem történt, és Rácz Pál ideiglenes 
ügyvivő jó összefoglalóját adta a De Gaulle-i külpolitika első megnyilvánulása-

                                                                                                                       
4/a-001108/4/1958. 3. dob. KÜM és francia követség kapcsolata. Olasz nemzeti ünnepi fogadás. 273-274. 
MOL-XIX-J-1-z-Párizs /1948-1964/ 10. dob. Rejtjeltávirat. Érkezett 1958. június 4. 

58 MOL-KS-288f.-32/1958./7.ő.e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Külügyi Osztály IV. Követi 
jelentések. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma követi értekezletének jegyzőkönyve. Buda-
pest, 1958. július 8-11., MOL-XIX-J-1-j-Franciaország–5/f-004621/1958. 8. dob. Baráti misszióvezetők teá-
ja. 305. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/5/1958. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. 
Quioc látogatása. 265. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/5/1958. 3. dob. KÜM és a francia követ-
ség kapcsolata. Beszélgetések a francia fogadáson. 267.   

59 GARADNAI (2005) 27-30. ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-002723/4/1958. 5. dob. Ja-
vaslatok kérése a francia-magyar viszony normalizálására. 726-732.   

60 MOL-XIX-J-1-J-Franciaország-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország kö-
zötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476.;, 482-483. 

61 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-001418/1959. 8. dob. Francia KüM és követség kap-
csolata. 93.  

62 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/bd-12/1959. 5. dob. Francia-magyar kapcsolatok helyzete. 1-6.  
63 GARADNAI (2001): 115-116. ill. KECSKÉS D. 2007. 226-227. 240-257.   
64 DDF 1958. II. N° 437. (Budapest, 1958. december 23.), 910.   
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ira.65 Magyar részről ugyanakkor szükségét érezték annak, hogy a franciaországi 
magyar jelenlétet egy követ kiküldésével megerősítsék,66 és mivel a francia Kül-
ügyminisztérium sem tartotta kívánatosnak, hogy továbbra is csak ideiglenes 
ügyvivő képviselje Magyarországot, így engedélyt kért a franciául jól beszélő 
Vince József követi kinevezéséhez. Jean Paul-Boncour követ ebédet adott az új 
magyar követ tiszteletére. A beszélgetés jól mutatja a francia-magyar közeledést, 
és 1956 után elsők között zajlott érdemi párbeszéd a két fél képviselői között.67 A 
kétoldalú megbeszéléseken már a magyar kormánynak nemzetközi szervezetek-
ben lehetséges elismerése is felmerült, de a francia küldöttség végül az ENSZ 
XIII. közgyűlésén, valamint a Munkaügyi Szervezet 1959. évi ülésszakán is Ma-
gyarország mandátumának elismerése ellen szavazott.68  

Franciaország politikája Magyarországgal 1959-ben lassan változni kezdett.69 A 
francia Külügyminisztérium az év elején a magyar diplomatákat is meghívta De 
Gaulle elnök megválasztásának bejelentésére, de a francia elnök a magyar követtel 
nem váltott szót. A két ország kapcsolata gazdasági és kulturális területen vált elő-
ször rugalmasabbá, míg politikai téren továbbra is távolságtartás volt érzékelhe-
tő,70 mivel a két ország kapcsolatát a hidegháború éleződése (berlini válság), és a 
magyarkérdés körüli vita továbbra is meghatározta. 1959 elején Rácz Pál ideiglenes 
ügyvivő mellé a franciául anyanyelvi szinten beszélő Klein Márton került attasé-
nak. A Külügyminisztérium ugyanakkor egy általános ellenőrzési terv keretében 
igyekezett a párizsi magyar követség munkájának színvonalát emelni. Párizsban 
szolgálatot teljesítő magyar diplomaták számára a hatvanas évek elejétől az első 
valódi diplomáciai tevékenységet az ún. Quaker vacsorák jelentették, amelyeken 
Rácz Pál tanácsos és Klein Márton gazdasági attasé vettek részt. Ez volt ugyanis az 
egyetlen hely, ahol a Quai d’Orsay diplomatái és az összes ország képviselői „figye-
lő szemek” kísérete nélkül részt vehettek, és megvitathatták a nemzetközi kapcsola-
tokra vonatkozó álláspontjukat. A magyar diplomaták ezen alkalmak során feltű-
nés nélkül tudtak konzultálni a szocialista országok képviselőivel, és vitatkozhat-
tak a nyugati diplomatákkal.71 

                                                 
65 MOL-XIX-J-1-z-Párizs /1948-1964/ 10. dob. Rejtjeltávirat. Érkezett 1959. március 7. 
66 AMAE Série Europe Sous Série Cabinet du Ministre [Maurice Couve de Murville], Nº 80/EU. 

Dossier 31. Demande d’agrément à la nomination de M. Jozsef VINCE en qualité de Ministre de 
Hongrie à Paris.189-190.  

67 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország 
közötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476., 482-483. 

68 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00190/1959. 2. dob. A KÜM és a budapesti francia követ-
ség kapcsolata. Boncour követ látogatása. 270-271.  

69 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából 
adódó legfontosabb feladataink. A magyar-francia kapcsolatok jelenlegi állása. 114-118.  

70 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-5/ba/200/1959. 8. dob. Tájékoztatás Franciaország po-
litikájáról.  

71 MOL-XIX-J-1-1-Franciaország-1/a-005209/1960. 1. dob. 1960. V. 9-13. közötti párisi követségi 
ellenőrzés. Beszámoló a párisi követségen 1960. május 9-13. között végrehajtott ellenőrzésről. 122-
130. Interjú Klein Márton nyugalmazott diplomatával (2006. június 13., 2009. október 28.).Klein 
Márton visszaemlékezése szerint ezeken az összejöveteleken igen éles viták alakultak ki, és lehető-
ség volt érdemben beszélgetni a nyugati diplomatákkal.  
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A franciák is megérezhették az apró változásokat. Ebben erősítette őket a Bu-
dapesten megtartott francia könyvvásár (1959. október 24.-november 8.) iránt 
megmutatkozott – nem várt - magyar figyelem. Ez az érdeklődés hívta fel Párizs 
figyelmét arra, hogy a magyarok számára Franciaország és a francia nyelv szimbo-
likus jelentőségű lehet, és a nagyszámú résztvevő a magyar lakosság Nyugat mel-
letti tüntetését bizonyította.72 Francia értékelés szerint legalább negyvenezer láto-
gató ment el a rendezvényre, akik közül a franciák észrevétele szerint nagyon so-
kan egyáltalán nem tudtak franciául. Franciaország politikája Magyarország irá-
nyába ugyanakkor nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági kapcsolatokban is vál-
tozni kezdett. Ennek szükségességét egyébként a rendszerrel szemben nagyon el-
lenséges hangvételt megengedő Jean Paul-Boncour követ is felismerte, és a két or-
szág közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kiemelt fontosságot tulajdoní-
tott.73 Boncour a párizsi magyar követség nagyobb aktivitását szorgalmazta: „Vé-
leménye szerint részben nyelvi nehézségek okozzák a követség elzárkózását, vala-
mint az, hogy nem veszik figyelembe eléggé, hogy változás ment végbe a magyaror-

szági helyzet megítélésében”.74  
A magyar külügyi vezetés is a perspektívák további bővülésével számolt, és 

minden reláció esetében kérte a követségeket arra, hogy a lehetőségeket mérjék 
fel.75 Ennek az új politikának a lehetőségeit vitatták meg Budapesten az 1959. 
december 9-én megrendezett regionális követi értekezleten,76 és a párizsi ma-
gyar követségnek adott munkautasítás már a nemzetközi helyzet kedvező vál-
tozásából feltételezve tervezte a kétoldalú kapcsolatépítés javulását.77  

 
A Kádár-rendszer stabilizációjának kezdete (1960-1961) 

 
A hatvanas évek kezdete a nemzetközi kapcsolatokban a kelet-nyugati fe-

szültség erősödését eredményezték. Ugyanakkor a magyar diplomácia első si-
kerei is ehhez az időszakhoz kapcsolhatók. 1959-ben Japán és Magyarország 
újra felevette egymással a diplomáciai kapcsolatokat, miközben 1959-1962 kö-

                                                 
72 DDF 1959 II. N° 217. Budapest, 1959. november 9., Collection des télégrammes. 533. ., AMAE 

Série Europe Sous Série Cabinet du Ministre [Pierre Mendès France], Nº 1558/EU. Dossier 31. 
Nomination de M. Imre KUTAS comme Ministre de Hongrie à Paris. 185-186. ill. DIENER, 
Georges: A Francia Intézet Magyarországon 1947-1989. Francia-magyar kulturális kapcsolatok. Magvető-
L’Harmattan, Párizs-Budapest. 1990. 48-58.    

73 DDF 1959 II. N° 172. (Budapest, 1959. október 2.), 421-422. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-
003407/2/1960. 3. dob. Irányelvek Franciaország irányában folytatandó külpolitikánkhoz.  

74 MOL-XIX-J-j-Franciaország-4/a-001090/8/1959. 2. dob. A KÜM és a budapesti francia követ-
ség kapcsolata. Feljegyzés Paul-Boncour francia követ általadott ebédről. 323-324.   

75 MOL-XIX-J-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából 
adódó legfontosabb feladataink. 112-113.   

76 MOL-KS-288. fond /32./1959. 6. ő.e. Az MSZMP KB Külügyi Osztálya. IV. Követi jelentések. 
Követi értekezlet jegyzőkönyve. A NATO országokban működő követeink regionális értekezlete. 
1959. december 9-én. Szarka Károly miniszterhelyettes megnyitó beszéde. 157. fólió, 162. fólió., ill. 
Vince József elvtárs párisi követ felszólalása. 174-182. fólió. 

77 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából 
adódó legfontosabb feladatok. 112-113.  
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zött Budapest igyekezett kihasználni a neokolonializmusból fakadó politikai és 
diplomáciai lehetőségeket is, amit mutatott, hogy ezen időszak alatt 17 fejlődő 
országgal sikerült rendezni a diplomáciai kapcsolatokat. Ennek a politikának 
két következménye volt: Egyrészt felértékelődött a volt gyarmattartók (így ér-
telemszerűen Párizs) jelentősége. Másrészt a fejlődő országokkal kialakuló 
kapcsolatok kihatással voltak a magyarkérdés ENSZ-beli megítélésére is, mivel 
az ellenszavazatok „elfogytak”, így az a világszervezet 1962. decemberi közgyű-

lésén lekerült a napirendről.78 
1960-1961 folyamán a politikai és diplomáciai kapcsolatok légköre továbbra 

sem változott. Jean Paul-Boncour francia követ különböző alkalmakkor az 1956-os 
forradalmat dicsőítő kijelentéseket tett, ami nem igazán növelte a népszerűségét a 
magyar kormány és a pártelit szemében. Tovább mérgesítette a magyar-francia vi-
szonyt, hogy a magyar kormány hivatalosan fogadta Ferhat Abbast, az algériai 
ideiglenes kormány elnökét, amit a francia Külügyminisztérium igen rossz néven 
vett.79 Jóllehet, az ellenétek elsősorban a németkérdés tekintetében éleződtek ki, 
különösképpen Franciaország és a Szovjetunió között.80 Ugyanakkor Párizs érté-
kelte azt, hogy a többi szocialista országtól eltérően, Magyarország csak kulturális 
vonatkozásban kapcsolódott be az algériai konfliktusba. A gazdasági és a kulturá-
lis együttműködés szintjein viszonylagos fejlődés volt tapasztalható, vagyis Ma-
gyarország esetében is a szakdiplomáciák vették át a kapcsolatépítés szerepét. A 
politikai értelemben hűvös viszonyt mutatja, hogy lényegében a süketek párbe-
szédéhez volt hasonlítható a francia követ és Sík Endre külügyminiszter 1960. nov-
ember 2.-i megbeszélése is. A tárgyalás hangnemét alapvetően a német csapatok 
franciaországi gyakorlaton való részvétele miatti magyar „műfelháborodás”, illetve 

annak francia részről történő elutasítása határozta meg, de a beszélgetés során a 
két ország viszonyát megterhelő politikai konfliktusok (ENSZ közgyűlés és a ma-
gyar kérdés, algériai háború) is szóba kerültek.81  

A politikai kapcsolatok területén azonban mindezek ellenére érvényesült 
egyfajta fokozatos változás,82 ami elsődlegesen a magyarországi részleges am-
nesztiának köszönhető.83 Minimális politikai aktivitást jelentett ugyanis a fran-

                                                 
78 MOL-XIX-J-1-j-II/10-00330/3/1967. 2. dob. Hazánk külpolitikai helyzetének alakulása 1957-

től napjainkig néhány tényező tükrében. 1-12.   
79 J. NAGY László: Magyarország és az algériai háború: Ferhat Abbas budapesti látogatása. Világtör-

ténet. 2001. 80–86.  
80 VAÏSSE, Maurice (1998): 279.  
81 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/j-8912/1960. 5. dob. Berard /Franciaország/ beszéde az 

ENSZ XIV. Közgyűlésén., MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-004028/1/1960. 2. dob. Feljegyzés. 
431-432.   

82 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-004706/1960 8. dob. Rácz és Beck tanácsos elvtársak láto-
gatása a Quai d’Orsay-n. 177. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001498/2/1960. 3. dob. Hutte fran-
cia tanácsossal folytatott beszélgetések. Hutte francia ideiglenes ügyvivő látogatása. 383. , MOL-
XIX-J-1-k-Franciaország-15/c-006234/4/1960. 17. dob. A francia követ expozéja az újságírók szá-
mára. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-006777/1960. 3. dob. Beszélgetés Thibau titkárral. 373-374.   

83 DDF I. 1960. Collection des télégrammes. N° 224. 335., DDF. I. 1960. Collection des 
télégrammes. Nº 230., 699. , DDF I. 1960. Collection des télégrammes. 712-713.   
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cia és a magyar parlament közötti kapcsolatfelvétel, amely arra szolgált, hogy a 
felek jobban megismerhessék egymást.84 Ez a látogatás a szakdiplomácia terü-
letén lényegében elindította azt a politikai-diplomáciai kapcsolatépítési folya-
matot, amelynek első állomása a kelet-nyugati enyhülés feltételeinek megte-
remtődése után a nagyköveti kapcsolatfelvétel, majd azt követően a szakmi-
niszteri látogatások voltak. Az első szakaszt Péter János magyar külügyminisz-
ter párizsi hivatalos látogatása zárta le. A franciák ezzel a látogatással egyrészt 
fel kívánták mérni a budapesti változásokat (Párizs részéről ebben nem csak a kö-
vetség tapasztalataira és véleményére kívántak építeni), másrészt áttételesen befo-
lyásolni is kívánták a magyarországi belső oldódási folyamatot. Bár Párizsban azt 
is egyértelművé tették, hogy a Kelet-Nyugati enyhülés komolyabb jele nélkül nem 
kívánnak ennél magasabb szinten találkozni magyar politikusokkal, amit magyar 
részről is tudomásul vettek.85 A francia diplomácia finom utalását mutatja, hogy a 
ténylegesen meglévő politikai-diplomáciai ellentétek ellenére a diplomaták között 
a viszony meglepően korrekt és egyenes volt. Ezt mutatja, az is, hogy a diplomáciai 
némajáték keretében a parlamenti delegáció vezetője a jelentését megküldte a ma-
gyar szerveknek, így a magyarok első kézből értesülhettek a látogatás franciaor-
szági értékeléséről. Az 1961-es francia parlamenti küldöttség látogatásának kö-
szönhetően végül 1962 nyarán alakították meg a francia parlamentben a francia-
magyar baráti csoportot, amelynek viszonzásaképpen a magyar parlamentben is 
baráti csoport alakult, és a magyar fél viszontlátogatása Párizsban már a kétoldalú 
közeledés jegyében zajlott le. 

1960-1961 folyamán azonban a magyar elképzelések ellenére továbbra is el-
sődlegesen a kulturális, illetve a kereskedelmi és a gazdasági területen lépett 
előre a két ország kapcsolata, és a magyar Külügyminisztériumban készített 
irányelvek értelmében (1960. december 15.) a magyar diplomácia számára na-
gyobb aktivitást írtak elő.86 A hidegnek mondható politikai kapcsolat mellett a 
gazdasági és kulturális együttműködés viszonylagos fejlődésen ment keresz-
tül.87 1960 nyarán magyar-francia légügyi egyezményt írtak alá, és ugyanezen 
év szeptemberében megindult a közvetlen Budapest-Párizs járat. Az ünnepé-
lyes megnyitó járat alkalmával hivatalos személyiségek fogadták a magyar 
légügyi delegációt, és a francia delegáció magyarországi viszontlátogatása igen 

                                                 
84 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-001969/9/1961. 4. dob. Francia képviselőcsoport magyarorszá-

gi látogatása. 8. , MOL-KS-288. fond 32/1961/14. ő.e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Kül-
ügyi Osztály. IV. Követi jelentések, követségenként. Párizs. Másolat az 1961. március 28. és április 
6. között Magyarországon járt francia parlamenti küldöttség jelentéséről. 163-166.  

85 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-004510/1961. 8. dob. Beszélgetés Henri Froment Meurice-
szel. 207-208. 

86 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/b-0005/1961. 3. dob. Direktívák Franciaországban folytatan-
dó külpolitikánkhoz. Kollégiumi előterjesztés. Irányelvek Franciaország irányában folytatandó 
külpolitikánkhoz. 3-8. 

87 MOL-KS-288. fond. 32./1960. 2. ő. e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Külügyi Osztá-
lya. II. Országok-testvérpártok. 3. Testvérpártokkal kapcsolatos anyagok, levelezések. Franciaor-
szág. A Magyar Népköztársaság és Franciaország közötti kapcsolatok alakulás az 1960. évben. 107-
108. fólió. 
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szívélyes légkörben zajlott le. A kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együtt-
működésre is egyre nagyobb hajlandóság mutatkozott, bár magyar részről egy-
re többször hangoztatni kezdték a Közös Piac bevezetése miatti nehézségeket.88 

1961-ben a kulturális kapcsolatok is kimozdultak a holtpontról, mivel október 
25-én Párizsban kulturális csereprogram aláírására került sor.89 1945 óta az első 
alkalomnak számított, hogy a két ország között a kulturális kapcsolatok rende-
zésével és fejlesztésével kapcsolatban hivatalos megállapodás történt. A válto-
zások szükségességére már a francia fél is jobban odafigyelt, amit mutat a fran-
cia Külügyminisztériumban készített feljegyzés (1961. november 16.) is, amely-
ben a gazdasági, és legfőképp a kulturális kapcsolatok változásait egyértelmű-
en pozitív példaként hozták fel, míg magyar részről egyre nagyobb súlyt kí-
vántak helyezni a magyar-francia kulturális kapcsolatok fejlesztésére.90 Ez 
utóbbiak jelentőségét mutatja, hogy magyar részről igyekeztek az ebben rejlő 
politikai-diplomáciai, és természetesen ideológiai lehetőségeket kihasználni. 91 

 
Út a szalonképesség irányába? (1962) 

 
Az 1962-es év eseményei a nemzetközi kapcsolatok jelentős változását eredmé-

nyezték, és a francia külpolitika mozgásterének jelentős kiterjedését hozták. De 
Gaulle az 1962-es Eviani szerződéssel végleg lezárta az algériai konfliktust, még-
pedig úgy, hogy a belpolitikai súlya jelentősen megnövekedett. Ezt bizonyítja az 
1962. április 28-án tartott referendum eredménye, amelyet a franciák 90%-a támo-
gatott. Miközben az 1962. október 28-ai referendumon 62%-uk támogatta De 
Gaulle-nak a közvetlen elnökválasztás intézményének a bevezetésére vonatkozó 
elképzeléseit is, tehát a külpolitikai kezdeményező kedv növekedését a francia 
belpolitikai életben bekövetkező stabilizálódás is motiválta. A nemzetközi kapcso-
latokban a berlini és a kubai válság volt az év két legfontosabb, és a hidegháború 
történetét befolyásoló eseménye. Mindkét konfliktus egyfajta „kijózanodási” kény-
szert is hozott, hiszen a két szuperhatalom rákényszerült arra, hogy az addigi elret-
tentési stratégiáját átgondolja, és nagyobb realitásérzékkel közelítsen a másik fél 
biztonsági és külpolitikai érdekei irányába. Ez viszont „objektíve” is kedvező hely-
zetet teremtett a hagyományos francia geopolitikai érdekekre alapozott francia 
külpolitika mozgásterének növelésére. De Gaulle-féle francia külpolitikai vezetés 
igyekezett kihasználni a nemzetközi kapcsolatokban beindult „relatív” enyhülési 

                                                 
88 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-007124/1961. 3. dob. Douteau úr Minisztériumban tett 

aug. 9-i látogatása. 430-431.  
89 MOL-XIX-J-1-j-Fanciaország-4/a-004716/1961. 3. dob. Hutte francia tanácsos látogatása. 412. 

, MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-004716/1/1961. 3. dob. Hutte francia tanácsos látogatása. 413-
414. , MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-18/c-sz.n./1961. 27. dob. Magyar-francia kulturális csereprog-
ram-tárgyalások és aláírás Párizsban. 1-9.   

90 DDF II. 1961. Note du service d’Europe orientale au sujet des relations franco-hongroises. Nº 
180.  601-602.   

91 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006783/1962. 6. dob. Beszélgetés Froment Meurice-szel, a 
francia-magyar kapcsolatok alakulásairól és Adenauer látogatásáról. 11-12. MOL-XIX-J-1-k-
Franciaország-18/b-005524/1/ 1962. 25. dob. Franciaország kapcsolatai a szocialista országokkal.  



 
 

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010 

  
171 

folyamatot, és igyekeztek azt a francia érdekeknek megfelelően „abszolút” módon 
kihasználni. Ehhez járult hozzá a Kennedy-adminisztráció elutasító magatartása a 
NATO francia elképelések szerinti átalakításával kapcsolatban,92 ami De Gaulle 
szemében tovább megnövelte az európai önállóság növelésének fontosságát, ame-
lyet az ún. Fouchet-tervben fogalmaztak meg. A kubai válság után egyértelművé 
vált az is, hogy a kelet-nyugati rivalizálás az 1947-1962 közötti formában már nem 
folytatható tovább. A szovjet diplomácia is új eszközökhöz nyúlt az „enyhülés” 

hangoztatásával, és így a katonai konfliktus hangsúlyozása helyett a politi-
kai/gazdasági és ideológiai/kulturális verseny került a nemzetközi kapcsolatok 
centrumába. Ehhez járult hozzá az a tény, hogy 1962-1963-ra már a szovjet-kínai 
ellentét is nyilvánossá vált, ami megbontotta a keleti tábor belső egységét, és a 
szovjeteket a nyugati politikában nagyobb engedékenységre sarkallta.93 Ezzel pár-
huzamosan, a válságos évek lezárultával, a franciák részéről megnövekedett az ér-
deklődés az európai ügyek iránt. Ezt erősítette a kedvezően alakuló nemzetközi 
légkör is. A nyitási szándékot az algériai háború lezárultával a szovjetek elfogad-
ták, és a fokozatosan kibontakozó francia-szovjet kapcsolatépítést a szatelliták is 
mintaként követték, ami Magyarország számára is kedvező feltételeket jelentett a 
Kádár-rendszer nemzetközi konszolidációja érdekében.  

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1962. május 29-én határozatot hozott arra 
vonatkozóan, hogy a „fejlett kapitalista országokkal való kapcsolataink a viszonosság 
elvén alapuljanak”.94 A gazdasági kapcsolatokban a kereskedelmi egyensúlyhi-
ány jelentette a fő nehézséget, de ebben Magyarország egyértelműen osztozott 
a többi kelet-közép-európai szatellita sorsában.95 Magyar részről ugyanakkor 
úgy látták, hogy a két ország kapcsolatai nem változtak lényegesen, mivel a 
magyar szempontból kiemelt jelentőségűnek számító „magyarkérdésben” a fran-

ciák álláspontja érdemben nem változott.96  
Mindezeket együttvéve a magyar-francia politikai-diplomáciai kapcsolatok 

is végeredményben a magyar belpolitikai élet konszolidációjának függvényé-
ben alakultak, és francia részről is érezték, hogy változtatni kell a magyaror-
szági francia jelenléten. Boncour követ francia szemszögből nézve meglehető-
sen nehéz helyzetben került Magyarországra, tevékenységét azonban szinte 
teljes mértékben meghatározta az 1956-os magyar forradalom élménye. Francia 
és magyar részről így vele már nem lehetett levezetni a közeledést, ráadásul a 
magyar fél lényegében őt is kémkedéssel vádolta meg.97 A kétoldalú kapcsola-
tok rendezésének megkönnyítése érdekében a francia Külügyminisztérium így 

                                                 
92 V.ö. KENNEDY, John F.: The strategy of peace, Alain Nevins, 1960. 233.  
93 SOUTOU (2001): 319.  
94 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága 107/PJ/1962. 7. dob. 1962. év. Másolat a Po-

litikai Bizottság 1962. V. 29-i határozatáról.  
95 DDF 1961 II. Collection des télégrammes. N° 180. 600-601. , ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-

4/d-001176/1961. 3. dob. Beszélgetés Boncour francia követtel. 8-9.  
96 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-sz.n./1961. 5. dob. Magyar-francia kapcsolatok az 

1960-as évben.  
97 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-003165/1/1961. 3. dob. Beszélgetés Paul-Boncourral. 392.  
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visszahívta őt, és 1962-ben Pierre Francfort személyében98 új követet küldött 
Budapestre. A változások jelét mutatja az a beszélgetés is, amelyet 1962. január 
27-én Radványi János folytatott Boncour francia követ és felesége által adott 
búcsúvacsorán. A francia követ elmondta, hogy a nyugati diplomaták körében 
„nagy visszhangot” keltett Kádár János azon megállapítása, hogy „aki nincs elle-
nünk, az velünk van”. Ebből a kijelentésből kiindulva Boncour, mint magánem-
ber, azt javasolta, hogy a magyar kérdés megszüntetése érdekében a magyar 
kormány feltételesen helyezze szabadlábra az 1956-os politikai foglyokat: „mert 
azzal ő is tisztában van, hogy a magyar kormány nem adhat amerikai kérésre általános 

amnesztiát”. A követ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindezt mint magánem-
ber mondja, mert a kormánya részéről erre nem volt felhatalmazása.99 1961 vé-
gén francia és magyar részről összefoglaló elemzések készültek a kétoldalú 
kapcsolatok változásaira vonatkozóan. Eduard Hutte tanácsos, ideiglenes ügy-
vivő készítette az első komolyabb összefoglaló elemzést Kádár János személyé-
ről és rendszeréről,100 míg magyar részről számvetést készítettek az előző évi 
eredményekről, és 1962-es évre a kapcsolatok fejlesztését tervezték.101  

1962 folyamán az újonnan kinevezett francia követ elkezdte az ismerkedését 
a fogadó országgal,102 és első alkalommal fordult elő, hogy a francia Külügy-
minisztérium részéről magas rangú diplomaták elfogadták a magyar követség 
meghívását. A találkozás során – eltérően a korábbi esetektől - érdemi és kötet-
len párbeszéd alakult ki a Párizsban szolgáló magyar diplomaták és a hivatalos 
Franciaországot képviselő francia tisztviselők között.103 Pierre Francfort követ 
nagy ambíciókkal látott hozzá a munkájához, és első jelentéseiben a magyaror-
szági benyomásait foglalta össze.104 Az új francia követ személye iránti bizal-
mat mutatja, hogy szinte azonnal miniszterhelyettesi szinten fogadták, és a be-
szélgetések során egyértelművé vált az is, hogy Párizsban feladatául szabták, 
hogy minél hamarabb találkozzon Kádár János első titkárral.105 Magyar részről 
1962-ben már a nemzetközi helyzet kedvező változását feltételezték, és Péter 
János külügyminiszter a követi konferencián (1962. július 30.-augusztus 4.), 

                                                 
98 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-00579/1962. 3. dob. A francia ideiglenes ügyvivő látogatása. 

438. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-002018/1962. 8. dob. Ebéd Paniez-zel, a francia KÜM ma-
gyar előadójával. 213-214.   

99 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/1/1962. 3. dob. Paul-Boncour francia követ vacsorá-
ja. 460. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/5/1962. 3. dob. Francia követ búcsúvacsorája. 
467. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/4/1962. 3. dob. Paul-Boncour francia követ búcsúzta-
tása. 465-466.   

100 AMAE Série Europe, Sous Série Hongrie, (1961-1969) Carton 1753. Nº 332. Kadar un 
communist „modéré”. 1-12.  

101 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-16/1962. 5. dob. Magyar-francia kapcsolatok alakulása 
1961-ben. 

102 Interjú Thomas Schreiber külpolitikai újságíróval. (2009. október 12.)  
103 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-003880/1962. 7. dob. Beszélgetés Francfort francia követ-

tel. Ebéd Pierre Francfort tiszteletére. 902-904.  
104 AMAE Série Europe, Sous Série Hongrie, (1961-1969) Carton 1753., Nº 86. Premières 

impressions de Hongrie. 1-5.   
105 MOL-XIX-J-1-j-5/c-003880/1/1962. 7. dob. Pierre Francfort francia követ látogatása. 906-907.  
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magyar diplomaták előtt tartott beszédében az új magyar külpolitika fő célja-
ként a nemzetközi aktivitás növelését jelölte meg, és az alábbi tartalmi vonáso-
kat emelte ki: 1.) A nemzetközi partnerekkel (nyugati országokkal is) a békés 
egymás mellett élés alapján kell felvenni a kapcsolatot azon cél érdekében, 
hogy a termonukleáris háborút elkerüljék. 2.) A szocializmus világméretű győ-
zelme érdekében kell dolgozni, és ilyen kontextusban kell keresni az együtt-
működést a kapitalista országokkal. 3.) Gyengíteni kell a nyugati integrációs 
törekvéseket, és meg kell akadályozni Ausztria ahhoz történő csatlakozását. 4.) 
Magyarország helyének megtalálása a szocialista országok között, kihasználva 
azt a lehetőséget, amit a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolat ad, valamint növelni 
kell Magyarország nemzetközi tekintélyét.106  

Vince József párizsi magyar követ hozzászólásai a követi konferencián jó 
összefoglalóját adják a két ország kapcsolatának.107 A francia-magyar kapcsola-
tok azonban teljes mértékben a francia belpolitika (algériai háború), és az álta-
lános nemzetközi helyzet változásainak megfelelően alakultak,108 de már a 
nemzetközi fórumokon is tapasztalható volt a francia magatartás változása. A 
magyar kérdés hivatalos megítélése ugyan nem változott, de a „színfalak mögöt-

ti” beszélgetések során magasabb beosztású francia külügyi tisztviselők egyre 
többször jelentették ki, hogy a magyar kérdésnek már nem tulajdonítanak ak-
kora jelentőséget,109 és általában fejlődőnek ítélték meg a két ország kapcsolata-
it.110 Az enyhülés mértékét mutatja az is, hogy a Budapesten szolgáló NATO 
diplomaták részt vettek az április 4-ei, a Hősök terén rendezett, ünnepségen,111 
ami lényegében a Kádár-rendszer diplomáciai konszolidációjának a sikerét 
mutatta. Ezzel párhuzamosan érezhetően javult a párizsi magyar követség 
munkájának színvonala. A francia diplomatákkal folytatott beszélgetések során 
egyre inkább a szakmai/diplomáciai munka kérdései kerültek középpontba, és 
érezhetően javult a kommunikáció a két fél között.  

A fő problémát a magyar fél számára így egyre inkább az jelentette, hogy a 
politikai kapcsolatok tekintetében az ország az 1956-os forradalom utáni meg-
torlások emléke, és a fogvatartottak nagy száma miatt továbbra sem volt „sza-
lonképes”, és így nem tudott érdemi partnerként megjelenni. A nyitás és a belső 
enyhülés őszinteségét az általános amnesztiával kellett bizonyítani, melynek 
következtében a magyar-francia kapcsolatok az 1956-os forradalom előtti 

                                                 
106 MOL-M-KS-288f.-32/1962. 10. ő. e. Külügyi osztály. IV. Követi jelentések. Követi konferen-

cia rövidített jegyzőkönyve.(1962. július 30.- augusztus 4.). Péter János külügyminiszter beszéde. 8-
16. fólió.  

107 MOL-M-KS-288f.-32/1962. 10. ő. e. Külügyi osztály. IV. Követi jelentések. Követi konferen-
cia rövidített jegyzőkönyve.(1962. július 30.- augusztus 4.) Vince József követ (Párizs) 32-33. fólió., 
93. fólió, 149-151. fólió.   

108 GARADNAI (2005): 23-24.   
109 MOL-M-KS-288-32/1962. 13. ö. e. Az MSZMP KB határozatának franciaországi visszhangja. 

42-43.  ill. Az MSZMP VIII. kongresszusának visszhangja a francia sajtóban. 47-48.   
110 MOL-XIX-J-1-j-5/c-003880/1962. 7. dob. Ebéd Pierre Francfort tiszteletére. 902-904.    
111 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-003165/1961. 3. dob. Beszélgetés Paul-Boncour francia 

követtel. 391.   
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szinthez képest magasabb színvonalon rendeződtek (elsősorban a kulturális 
kapcsolatokban bekövetkezett változásoknak köszönhetően). 1963-tól kezdve, 
amikor a magyarkérdés végleg lekerült az ENSZ közgyűlésének napirendjéről, 
egy új szakasz kezdődhetett el, amelyet a nagyköveti kapcsolatok felvétele jel-
zett a nyugati országokkal112 Ez a lépés a diplomácia nyelvén azt jelentette, 
hogy a kádári Magyarországot nyugati részről egyenrangú partnernek fogad-
ták el,113 és a nemzetközi enyhülésnek köszönhetően a magyar nyugati nyitási 
politika új szakaszba léphetett.  

                                                 
112 KECSKÉS D. (2007): 230. GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez 

(1963-1968). Gondolat Kiadó- Magyar Országos Levéltár. Magyarország és a világ. Diplomáciatör-
ténet. Szerk.: ORMOS Mária, GECSÉNYI Lajos és VIDA István. 513.  

113 Az év folyamán Nagy-Britannia, Svájc, Belgium, Franciaország és Görögország emelte 
nagyköveti szintre a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.  


