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A téma áttekintése 

 

A magyar külpolitika a hidegháborúban mind az egyetemes, mind a magyar történelem fontos 

témája. A magyar historiográfia jellemzően a szuverenitás korlátozására, és a társadalmi 

kompromisszumok diktálta szükségszerűségekre helyezi a hangsúlyt. Az egyetemes 

történelem viszont a hidegháború strukturális kényszerítő erejét hangsúlyozza. Mindemellett 

a hidegháború egyetemes historiográfiája nagy változásokon ment keresztül az elmúlt húsz 

évben, ezeket a változásokat pedig olykor „új hidegháborús történetírásnak” (New Cold War 

History) is nevezzük. Eddig még nem tettek sok kísérletet arra, hogy olyan tudományos 

összegzést adjanak erről a témáról, ami ezeket a különböző nézőpontokat ötvözve vizsgálja 

meg újra a Kádár-korszak magyar külpolitikájának egész struktúráját. 

A jelen disszertáció célja, hogy szinkronba hozza az előbb említett megközelítéseket, és 

összegezze azokat a magyar külpolitika tudományos vizsgálatában. Az egyetemes és magyar 

historiográfia, valamint a források új megközelítésben való vizsgálata olyan eredményeket 

hordoz, melyek lehetővé teszik néhány új következtetés levonását. Ennek a vizsgálatnak az 

általános tanulságai új fényben láttatják a magyar és egyetemes események lényegi 

szétválaszthatatlanságát. A disszertáció kiváltképp azt állítja, hogy a hidegháború kelet-ázsiai 

történései mélyen befolyásolták a kelet-közép-európai szocialista országok politikáját, ami 

megfelelően tükröződik a korszak magyar külpolitikai döntéshozatalán is. 

Több szempontból is fontos a disszertáció témája. Először is, eredményei részben a magyar 

külpolitika-történetíráshoz tett hozzájárulást jelentenek. Olyan új nézőpontokat, mint például 

a szovjet–kínai szakításnak a térségre gyakorolt hatása, bele kell foglalni a magyar külpolitika 

történetébe is. Másodszor, a disszertáció célja, hogy új szempontot vigyen a nemzetközi 

hidegháború-történetbe is. A téma központi jellegzetességei – például a korlátozott 

szuverenitás, a folyamatosan növekvő autonómia, a szövetségi rendszerek belső dinamikái – 

minden nemzeti és nemzetközi történetírásban érvényesek lehetnek. A magyar példa azért is 

érdekes, mert olyan országot mutat be, mely a szovjet vonaltól egyszerre a leginkább eltérő 

modell (ami a belügyeket illeti), miközben külpolitikailag a „szocialista akcióegység” 

legelkötelezettebb blokkon belüli híve, bár ebben a tekintetben is egyre nagyobb hangsúlyt 

fektet a nemzetállami problémákra. Harmadszor, a disszertáció témája fontos 

esettanulmányként szolgálhat a múltbéli és jelenkori nemzetközi kapcsolatok 

tanulmányozásához is. A szövetségi rendszerek működése, azoknak az egész nemzetközi 
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rendszerre gyakorolt hatása, a szövetség tagjainak, még a lojális tagoknak is a rendszer 

korlátain való átlépésére tett kísérletei, valamint a szuperhatalmi és nagyhatalmi dominancia 

korlátai mindenféle nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatás számára fontos lehet. 

 

A dolgozat módszertana, forrásai és struktúrája 

 

A disszertáció a magyar és egyetemes historiográfia eredményeit kívánja összegezni, és 

különböző történettudományi módszertanokkal értelmezni a forrásokat és szakirodalmat. A 

munka központi megközelítése azonban diplomáciatörténeti, vagyis a diplomáciatörténeti és 

más történettudományi munkák fényében kívánja újraértelmezni a forrásokat, elsősorban ok–

okozati összefüggéseket felállítva. A disszertáció azonban más történettudományi területek 

megközelítéseit is alkalmazza a szakirodalom szintjén, így a társadalomtörténetét, 

eszmetörténetét, hadtörténetét és gazdaságtörténetét is. A disszertáció anemzetközi 

tanulmányok módszertanából is kölcsönöz a külpolitikai viselkedési mintázatok, a 

döntéshozatali konfliktusok és motivációk magyarázatához. 

A dolgozat által felhasznált elsődleges források elsősorban a Magyar Szocialista Munkáspárt 

(MSZMP) központi szerveinek archív dokumentumai, vagyis az MSZMP Központi Bizottságának 

és Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei. A téma függvényében olykor külföldi levéltári 

dokumentumokkal, állambiztonsági iratokkal, és a Külügyminisztérium irataival is kiegészül az 

elsődleges források köre. Minthogy a Külügyminisztérium az MSZMP központi szerveihez 

képest másodlagos szerepet játszott a külpolitika irányításában, ez utóbbiak bizonyultak 

hasznosabbnak a külpolitikai döntések hátterének felderítésében. A disszertáció a másodlagos 

szakirodalom széles skáláját kívánta felhasználni mind a magyar, mind az egyetemes 

történelem területéről. Monográfiák, esszékötetek, statisztikai adatbázisok, tudományos 

szakfolyóiratok eredményei szerepelnek a dolgozatban, legtöbbször angol és magyar, néha 

ezektől eltérő nyelvterületről. A terület legfontosabb tudományos szakfolyóiratai többek 

között a Cold War History, a Journal of Cold War Studies, a Zeitgeschichte, a Külügyi Szemle 

(korábban Külpolitika), a Múltunk, az Öt kontinens és a Századok. A Cambridge History 

sorozatait is meg kell említeni, főleg a hidegháborúról szóló háromkötetes művet (2010), 

valamint a nemrég megjelent, a kommunizmus történetét feldolgozót (2017). A dolgozat 

sokban merít a legfontosabb hidegháború-kutatóintézetek munkaanyagaiból, így a 
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washingtoni székhelyű Wilson Center Cold War International History Project és a Budapesten 

működő Cold War  History Research Center munkáiból.  

A dolgozat fejezetekre és alfejezetekre tagolódik. A fejezetek általában egy-egy meghatározó 

külpolitikai iránnyal foglalkoznak. Az I. fejezet azonban bevezetés és módszertani rész, ami 

megpróbálja meghatározni az enyhülés különböző fogalmait, és felveti a témával kapcsolatos 

metodológiai problémákat. A II. fejezet Magyarország és a kelet-ázsiai országok kapcsolatával 

foglalkozik, vagyis a szovjet–kínai szakítás és a vietnami háború következményeivel. A III. 

fejezet a „déli nyitásról”, vagyis a Magyarország és a fejlődő országok közötti kapcsolatról szól. 

A IV. fejezet Magyarország nyugati kapcsolatait érinti, külön alfejezetben foglalkozik az 

Ausztriával, Franciaországgal, Olaszországgal, Egyesült Államokkal stb. fennálló kétoldalú 

kapcsolatokkal, és külön fejezet az integrációs struktúrákkal, mint az európai biztonsági 

konferencia vagy a Közös Piac. Az V. fejezet a Szövetségi Köztársaság (NSZK) és Magyarország 

közötti kapcsolatokat, a „német kérdéssel” kapcsolatos magyar attitűdöt mutatja be a 

védelem és a gazdaság szempontjai szerint. A VI. fejezet a magyar–kelet-európai 

kapcsolatokat mutatja be, itt is alfejezetekbe szedve, hogy miként töredezett szét a szocialista 

országok egysége a szovjet–kínai szakítás, a német kérdés, és Csehszlovákia 1968-as 

megszállása miatt. Egy másik alfejezet foglalkozik a konvergáló és széttartó érdekek 

multilaterális dimenzióival, főleg a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST) érintő 

kérdésekben. 

A VII. fejezet általános következtetéseket kíván levonni a magyar külpolitikai döntéshozatalról. 

Az egyes alfejezetekben Európa megváltozó mentális térképeivel, a professzió és a párthűség 

között feszülő ellentéttel, a szabad információáramlás hiányának kérdésével, a legitimáció és 

a közvélemény szerepével, valamint a nemzeti és nemzetközi érdekek összeütközésével 

foglalkozik. A VIII. fejezet lezárja a disszertációt és megismétli a kutatási eredményeket, 

valamint kitekintést nyújt a további kutatási irányokhoz és a kutatás felhasználási 

lehetőségeihez. Az idézett művek listája a IX. fejezet alatt található, az elsődleges források, a 

másodlagos szakirodalom és az adattárak külön-külön alfejezetben. 

 

Tézisek és eredmények 

A doktori disszertáció a következő téziseket vette alapul: 

1) A détente alapvetően határozta meg a korszak magyar külpolitikáját a nemzetállami politika 

visszatérése, a szovjet–kínai szakítás és a blokkok szilárdságának lazulása nyomán.   
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2) A magyar és más kelet-európai országok külpolitikáját alapvetően befolyásolta a szovjet–

kínai szakítás, ez indította be az emancipáció folyamatát.. 

3) A vietnami háborúban folytatott magyar közvetítési kísérlet túlmutat a konstruktív lojalitás 

szakirodalomban elfogadott tételén. Valójában a szovjet–kínai kiegyezés lehetőségének 

elodázásában lévő magyar érdek tette aktívvá a külpolitikát. 

4) Magyarország először a nemzetközi elszigeteltség megkerülése miatt erősítette 

kapcsolatait a fejlődő országokkal. A gazdasági kísérletezés és a szocialista legitimáció 

mindvégig fontos motivációul szolgáltak a fejlődő országokkal való kapcsolatfelvételhez. Ez a 

reláció mindvégig megmaradt alapvetően partikuláris, és nem stratégiai érdeknek. A korszakra 

jellemző a történelemben először egyfajta magyar világpolitika megjelenése. 

5) A nyugati kapcsolatok graduálisan alakultak ki, melyben a semlegesek és Franciaország 

jelentette az alacsony kockázatú kezdeti lépéseket. Az európai biztonsági konferencia után 

már nemcsak a bilaterális kapcsolatok, hanem a nyugati integrációhoz való konvergencia is 

célt jelentett. A „Nyugat” fogalma azonban ketté ágazott: a nyitás elsősorban Nyugat-

Európára vonatkozott, de nem az Egyesült Államokra. 

6) A Szövetségi Köztársasággal (NSZK) való kapcsolatokban Magyarország nem tekintette 

fontosnak az atomfegyverek szerepét. A magyar külgazdasági megközelítés először kudarcot 

vallott a keleti blokk dinamikáján. A kapcsolatok tényleges felvétele után az NSZK az európai 

kapcsolatok első helyére ugrott, a korábbi világpolitikai szemléletet német központúság 

váltotta fel. 

7) A kelet-európai szocialista országokkal való kapcsolatokat a lobbiküzdelem jellemezte, 

melyben Magyarország elsősorban a reformpolitika védelmével és az integráció melletti 

kiállással tűnt ki. Az integráció magában is foglalta a reformok beágyazását, a reformpolitika 

terjesztését. A szocialista országok integrációjában való csalódás szintén a nyugati integrációs 

struktúrák felé mozdították a magyar külpolitikát. 

8) A magyar külpolitika irányításán végigvonult több deficit, mely a korszak végére sokat javult, 

ám nagy amplitúdóval, előre-hátra lépésekkel javult. A mentális térképek lassú változása, a 

professzió és a párthűség a káderezésben, a nyilvánosság és az információ-áramlás kérdései, 

valamint a nemzeti és nemzetközi érdek összeegyeztetése súlyos kihívások elé állították a 

külpolitikát. A térség egyik leginkább internacionalista felfogását tükröző külpolitika követése 

miatt a magyar elit nem kezelte a helyén a nemzetállami kihívásokat egészen a korszak végéig. 
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A doktori disszertáció kutatási eredményei bizonyították a magyar külpolitika motivációinak 

és eredményeinek értékelését. A legfontosabb tézisek közé tartozik, hogy a szovjet–kínai 

szakítás volt a viszonylagos kelet-európai külpolitikai autonómia alapja, hogy a magyar párt 

külpolitikai tevékenységeinek némelyike mögött egy esetleges szovjet–kínai megbékélés 

elleni érdek húzódott meg, és hogy a magyar külpolitika egyik vizsgálati szempontja a 

nemzetállami és integrációs logikák ütközése. Ezek a tézisek nyújtják a disszertáció igazi 

újdonságát. Ezeket a téziseket a doktori disszertáció írása során végzett kutatások igazolták. 

 

Következtetés és további kutatási irányok 

 

A doktori disszertáció egyik fontos következtetése, hogy a nemzetközi színtér távolabbi 

országai sokkal mélyebb hatással voltak Magyarországra, mint ahogy azt korábban gondoltuk. 

Az enyhülés a szovjet–kínai szakítás nyomán változásokat hozott a magyar külpolitikában is, 

és lényegi emancipációra adott lehetőséget a szovjet érdekszférán belül. A magyar külpolitika 

motivációi a fejlődő országokkal, a nyugati és a kelet-európai országokkal mind a belpolitika 

szükségszerűségein is nyugodtak, azonban a lehetőséget az újfajta politikára a megváltozó 

nemzetközi környezet teremtette meg. 

Az ismertetett disszertáció többféle kutatási utat is kínál a továbbiakban. Az egyik ilyen út az 

1980-as évek magyar külpolitikájának vizsgálata lehet. Továbbgondolása alapot szolgáltathat 

olyan kutatáshoz is, ami az integráció fogalmának értékelését kutatná a korabeli magyar 

tudományos életben és politikai sajtóban. Ez utóbbi témát akár közép-kelet-európai léptékűvé 

is ki lehet szélesíteni, megvizsgálandó, hogy a különböző országok miként látták saját 

integrációs tendenciáikat. A szuperhatalmi hegemóniának megrendülése, melyből az európai 

államok javára dolgozik, modellül szolgálhat továbbá a birodalmiság és a szuperhatalmak 

természetének vizsgálatára a hidegháború korszakában. 

A diplomáciatörténeti megközelítés jóllehet általában államközpontú, egy sor „állam alatti” 

(sub-state) szereplő viselkedését is érdemes lehet a jövőben megvizsgálni. A kommunista 

pártok, az egyházak, a szocialista „civil társadalom”, vagy a nemzetközi békemozgalom szintén 

hozzájárulhatott a magyar külpolitika alakításához, vagy legalábbis a világról alkotott magyar 

recepcióhoz. 
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