
A magyar külpolitika története /Johancsik J. 

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 
1941-1944 

 
 
1. Magyarország hadbalépése és következményei 
 
A magyar államvezetést a trianoni békeszerződés előtti terület helyreállítására irányuló 
törekvései az európai újrarendezést katonai fenyegetés és agresszió útján megvalósító hitleri 
Németországgal való együttműködésre késztették. A magyar igényeket csak részben kielégítő 
területgyarapítások, az első és második bécsi döntések fejében Magyarország formálisan is 
csatlakozott a tengelyhatalmak szövetségéhez: 1939. február 24-én a német–olasz–japán 
Antikomintern Paktumhoz, 1940 november 20-án a három fasiszta nagyhatalomnak a világot 
egymás közt érdekszférára osztó, valamint katonai védelmi szövetségét kinyilvánító 
háromhatalmi egyezményhez, s egyúttal 1939. április 11-én kilépett az első világháború utáni 
rendezés részeként alakult Népszövetségből, ami távolodását fejezte ki az európai 
demokratikus hatalmaktól. 
 1939 szeptemberében Lengyelország, majd 1940-ben Európa északi és nyugati 
területeinek (Dánia, Norvégia, a Benelux államok és Franciaország) katonai lerohanása, 
valamint Anglia invázióját célzó sikertelen próbálkozások után 1941 tavaszán a német 
hadigépezet a Balkán irányába fordult. Célja az angol szövetséges Görögország meghódítása 
volt, amivel a németek olasz szövetségese hiába próbálkozott. Hitler a Szovjetunió ellen 
tervezett hadjárat előtt balkáni hátterét kívánta biztosítani. Miután az arra irányuló német 
nyomás, hogy a jugoszláv állam a háromhatalmi egyezményhez csatlakozva biztosítsa a 
német haderő felvonulását, végül is az angolbarát jugoszláv erők kormánypuccsához vezetett 
Belgrádban, ezért a németek Jugoszlávia lerohanását határozták el. Felvonulásukhoz 
szükségük volt a magyar területek igénybevételére, s a magyar katonai közreműködés 
lehetőségét kedvezően fogadták azok a magyar vezető körök, akik ettől a revíziós politika 
újabb lépéseit, nevezetesen Bácska, Bánát és egy adriai kijárat megszerzését remélték. Ily 
módon nem volt tovább tartható Magyarország "semleges" álláspontja. Ez a magyar 
miniszterelnököt, Teleki Pált öngyilkosságba taszító dilemmához vezetett. Neki kétségei 
voltak a háború sikeres kimenetelét illetően, és többek közt a Jugoszláviával 1940. december 
12-én Belgrádban aláírt örök barátsági szerződéstől azt remélte, hogy Magyarország 
külkapcsolatai nem szűkülnek le kizárólag a tengelyhatalmi kapcsolatokra, nem szakadnak el 
teljesen a nyugati demokratikus országokhoz, mindenekelőtt Nagy-Britanniához fűződő 
szálak. 
 
Részletek Teleki Pál miniszterelnök tájékoztatójából a londoni és washingtoni követek 
számára Magyarország eljövendő külpolitikájáról (1941. március 3.): 
 
"A magyar kormánynak fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi és népi 
erejét a háború végéig konzerválja. Mindenáron távol kell maradnia a konfliktusban való részvételtől. A háború 
kimenetele kétséges. De minden eshetőségben Magyarországnak fontosabb, hogy megtépázatlanul álljon ott az 
európai konfliktus befejeződésének periódusában. Nagyon könnyen megtörténhetik, különösen Németország 
esetleges vereségének esetén vagy még Németország nem is egészen teljes veresége esetén, hogy a háború 
végén akár egész Európában, akár Európának ebben a keleti részében kaotikus állapotok állanak be, amelyek 
legnagyobb veszéllyel azon államokra fognak járni, amelyek védtelenek, amelyek anyagi eszközeiket és 
hadseregüket a konfliktus befejeződése előtt feláldozták. Magyarországot különböző veszélyek fenyegetik, vagy 
fenyegethetik. Az orosz veszély..., a román veszély..., az általános kommunista veszély..., a szlovák veszély... 
Mindezek következtében a magyar politika vezetőinek első, majdnem egyetlen feladata lesz az, hogy 
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Magyarországot épen és erőben megtartsák a háború végéig. Kockáztatni az országot, fiatalságunkat, 
hadierőnket csak önmagunkért szabad és senki másért... 
A magyar kormánynak másik fő feladata az, hogy a magyarság nemzeti érzését és ezzel kapcsolatosan 
szabadságszeretetét, függetlensége fenntartásáért való áldozatkészségét, nemzeti gondolkodásunk fenntartását 
mindenféle idegen eszmével szemben is fenntartsa. Mert hiszen ma nemcsak Magyarországon, de Európa 
minden kis államában ez a fő, és ez ma, a nagyhatalmak konfliktusa alatt, az egyedül lehető. Mert a 
nagyhatalmak - egyik úgy, mint a másik -, amikor saját vitális érdekeikért küzdenek, nem érnek rá és nem is 
szándékoznak, és nem is természetük kesztyűt húzni külön arra, hogy a kis államokkal foglalkozzanak..." 
(Magyarország és a  második világháború, Kossuth K. 1959. 321-322.) 
 
Horthy Miklós kormányzó és a Legfelső Honvédelmi Tanács a magyar hadseregnek a német 
offenzívában való részvétele mellett döntött, amelyet a látszat kedvéért bizonyos feltételekhez 
kötöttek (ha a jugoszláv állam felbomlik; ha a magyar kisebbség szerb atrocitások 
következtében veszélyeztetett helyzetbe kerül; ha a magyarlakta területeken vákuum 
keletkezik, azaz a gyors német előrenyomulás következtében a senki földjévé válnak). Az 
április 6-i német offenzívát követve, április 11-én - Horvátország elszakadására hivatkozva - 
megindult a magyar hadsereg támadása is, ami Magyarország addig semleges álláspontjának 
feladását és Németország oldalán történt háborúba lépését jelezte. Ezt a helyzetet 
véglegesítette, hogy miután a német hadsereg június 22-én hadüzenet nélkül megtámadta a 
Szovjetuniót, június 27-én Bárdossy László miniszterelnök az országgyűlés előtt bejelentette 
Magyarország hadbalépését a Szovjetunió ellen anélkül, hogy ez iránt kifejezett német igény 
lett volna. A hadbalépés okaként a szovjetek magyar területek ellen intézett bizonyíthatatlan 
légitámadására hivatkozott, valójában a magyar vezetést ekkor is a revíziós célok mozgatták. 
 
Részlet Werth Henrik vezérkari főnöknek a miniszterelnökhöz intézett emlékiratából (1941. 
június 14.): 
 
"...biztosan számíthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet, mint eddig is 
tette. A gyors döntés már eddig is mindent megtett, és meg is fog tenni. Oroszországgal szemben éppoly gyors 
sikerekre számíthatunk, mint eddig. Ekkor pedig Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog tartani, 
olyannyira, hogy néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk úgy, 
hogy a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra is hazatérhetnek... 
Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a német-orosz háborúban nem maradhat tétlen. E háborúban részt 
kell vennünk: 
1. mert azt követeli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és gazdasági rendszerünk 
biztosítása, 
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása határainkról elsőrendű nemzeti 
érdekünk, 
3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a bolsevizmussal szembeni 
állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is, 
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat,  
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ." 
 
Részlet Sztójay Döme berlini követnek a miniszterelnökhöz intézett sürgönyéből (1941. június 
26.): 
 
"Nagyméltóságod MK. 61/res. sz. rendeletére hivatkozva bátorkodom megjegyezni, hogy bár a magyar kormány 
állásfoglalása minden kétséget kizáróan megfelel a magyar érdekeknek, mégis előnyösnek látszanék, ha 
távolabbi jövőnk céljából...olyan helyzet alakulna ki, hogy a németekkel együtt menetelnénk a bolsevizmus 
ellen, legalább a honvédség egyes részeivel. Ellenkező esetben románok és tótok Európa újjárendezésénél tért 
nyernek velünk szemben, másrészt a német hadsereg elfordulna tőlünk..." 
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Részlet Homlok Sándor berlini katonai attasé jelentéséből a vezérkari főnöknek (1941. június 
20.): 
 
"Magyarország katonai részvételét szükségesnek tartom. Eltekintve az állandóan hangoztatott okoktól, 
elsősorban azért, mert a jelen esetben a honvédségnek kell további területeket a Kárpátoktól északra elfoglalnia, 
hogy ezek birtokában tárgyalhassunk egyéb igényeink kielégítéséről. Amennyiben pedig ezt elmulasztjuk, úgy 
tétlen szemlélői leszünk annak, miként jön létre a közös német-román határ..." 
 
Részlet Horthy Miklós emlékiratából (1953): 
 
"(1941.) Június 26-án váratlanul jelentés érkezett Kassa és Munkács bombázásáról. Werth Henrik vezérkari 
főnök jelentése szerint az azonnali vizsgálat megállapította, hogy a támadást szovjet repülőgépek hajtották 
végre... Nem tudom szemrehányásomtól megkímélni Bárdossyt, hogy azokban a kritikus napokban a moszkvai 
követünktől érkezett táviratot eltitkolta előttem, amiről csak három évvel később értesültem, és amit Bárdossy, 
nyomatékos kérdésemre, végül is beismert. Ebben a táviratban Kristóffy követ azt jelentette, hogy Molotov 
megígérte Magyarországnak semlegessége esetén a Szovjetunió támogatását az erdélyi kérdés megoldásában... 
Moszkva erősen tiltakozott az ellen, hogy a magyar városok elleni "provokációs" bombatámadásokat szovjet 
repülőgépek hajtották volna végre. Molotov Kristóffynak tett ígérete bizonyára kétes értékű volt... Ellenben a 
moszkvai tiltakozás felelt meg a tényeknek -- és nem a mi vezérkari főnökünk jelentése." 
(Magyarország és a második világháború, 358-359, 369, 363, 371.) 
 
 
2. A hadban álló Magyarország külpolitikai helyzete 
 
Németországgal 1939 óta hadiállapotban lévő nyugati hatalmak és az Egyesült Államok a 
Szovjetunió megtámadását a hitleri Németország világhódító törekvései újabb 
megnyilvánulásának tekintették, világnézeti és politikai elvek különbözősége ellenére a 
fontosnak tartották, hogy támogassák és bevonják a közös ellenséggel szemben kialakuló 
szövetségbe. Az amerikai kormány a hadiszállítások körét (lend-lease szállítások) 
kiterjesztette a Szovjetunióra is, amely 1941. szeptember 24-én viszont csatlakozott azokhoz 
a háború további folyamán követendő politikai alapelvekhez, amelyeket az angol 
miniszterelnök, Churchill és az amerikai elnök, Roosevelt augusztus 14-i nyilatkozatukban, az 
Atlanti Chartában rögzítettek. Japán támadása az amerikai haderő ellen (Pearl Harbor) 1941 
decemberében az Egyesült Államok hadbalépését váltotta ki. 1942. január 1-én közzétett Az 
Egyesült Nemzetek nyilatkozatán 26 állam képviselőjének aláírása szerepelt, amelyhez 1945 
márciusáig további 21 állam csatlakozott. Az ily módon létrejött katonai szövetségi rendszer 
három fő hatalma az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió lett.  
 
Részletek Churchill brit miniszterelnök háborús emlékirataiból: 
 
Churchill angol miniszterelnök távirata Roosevelt amerikai elnökhöz (1941. június 15.): 
 
"Valamennyi rendelkezésemre álló forrás, közöttük néhány szerfölött megbízható azt közli, hogy küszöbön áll 
az Oroszország elleni óriási német támadás... Ha kitörne az új háború, természetesen minden bátorítást és 
segítséget megadnánk az oroszoknak, ami csak módunkban áll, annak az elvnek a szellemében, hogy Hitler az 
ellenségünk, akit földre kell sújtanunk. Nem hiszem, hogy itt [Angliában] bármilyen osztálypolitikai reakciók 
következnének be, és abban is bízom, hogy egy német-orosz konfliktus Önnek sem lenne kényelmetlen." 
(Winston S.Churchill: The second world war, Cassell & Co. 1950. vol. III. 331.) 
 
 
 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 4

Mr. Colville feljegyzése Churchill kijelentéseiről, amelyeket chequersi házában 
vacsoravendégei előtt 1941. június 21-én tett: 
 
"Szombaton, június 21-én, röviddel estebéd előtt Mr. és Mrs. Winant, Mr. és Mrs. Eden és Edward Bridges 
osztották meg társaságunkat. Vacsora közben Mr. Churchill kijelentette, hogy az Oroszország elleni német 
támadás immár bizonyosság, s ő úgy véli, Hitler országunk és az Egyesült Államok kapitalista és jobboldali 
szimpátiáira számít. Hitler azonban téved, s nekünk mindent el kell követnünk, hogy segítsük Oroszországot. 
Winant kijelentette, hogy ugyanez vonatkozik az Egyesült Államokra is. 
Vacsora után, amikor a krikett-pályán sétáltam Mr. Churchill-lel, visszatért erre a témára, én pedig 
megkérdeztem tőle, vajon számára, a fő antikommunista számára, ez nem azt jelenti-e, hogy fejet hajt »Rimmon 
házában« (a bibliai Ószövetségben szír istenség, értsd pogány istenség - a szerk.). Mr. Churchill így válaszolt: 
"Egyáltalában nem azt jelenti. Nekem csak egyetlen célom van: elpusztítani Hitlert, s életem most jócskán 
egyszerűbbé vált. Ha Hitler megtámadná a Pokol birodalmát, legalább egy jó szavam lenne az Ördög mellett az 
alsóházban" (Uo. 331.) 
 
Churchill 1941. június 22. esti rádióbeszédéből: 
 
"A náci rendszert nem lehet megkülönböztetni a kommunizmus leggonoszabb vonásaitól. Minden eszme és 
alapelv hiányzik belőle, kivéve a mohó étvágyat és a faji zsarnokságot. Az emberi gonoszság minden formáját 
felülmúlja jól szervezett kegyetlenségével és vad, agresszív szellemével. Senki sem volt szilárdabb ellenfele a 
kommunizmusnak az elmúlt huszonöt évben, mint éppen én. Egyetlen szót sem vonok vissza abból, amit erről 
korábban mondtam. Mindez azonban elhalványodik a szemünk előtt kitáruló kép előtt... 
Csupán egyetlen, egyetlenegy célunk lehet, s ettől nem állhatunk el soha. Elhatároztuk, hogy elpusztítjuk Hitlert 
és a náci rendszer minden maradványát. Ettől semmi sem téríthet el bennünket - semmi!... 
Ez nem osztályháború, hanem olyan háború, amelyben az egész brit birodalom és az egész népközösség részt 
vesz, fajra, hitre vagy pártállásra való tekintet nélkül..." (Uo. 331-332.) 
 
Magyarországot a világháború új konfrontációs helyzete döntésre kényszerítette és a magyar 
államvezetés – bár a politikai elit megoszlott az ország orientációs kérdéseiben – végül is a 
revíziós politika megfontolásaiból adódóan a tengelyhatalmak melletti elkötelezettséget 
vállalta. A Jugoszlávia megtámadásában való közreműködés miatt Nagy-Britannia 
megszakította Magyarországgal diplomáciai kapcsolatait (1941. április 6.), a magyar 
miniszterelnök, Teleki Pál öngyilkosságának hatására hadüzenetre ekkor még nem került sor. 
1941 decemberében azonban, miután a magyar kormány elutasította a brit ultimátumot, amely 
a magyar részvétel beszüntetését követelte a Szovjetunió elleni offenzívában, Nagy-Britannia 
hadüzenete is megérkezett (1941. december 6.). A japánok támadását követően az amerikai 
kormány hadat üzent Japánnak és miután a németek és az olaszok szövetségesük mellett 
kiállva hadat üzentek az amerikaiknak, a Bárdossy László vezette magyar kormány is 
szükségét érezte, hogy Magyarország nevében hadüzenetet küldjön az Egyesült Államoknak 
(1941. december 22.). Közvetlen érdekellentétek nem lévén, az utóbbi nem tulajdonított 
ennek különösebb jelentőséget, s a válasz-hadüzenetre csak 1942. június 5-én került sor, 
miután az amerikai külügyminiszter felszólítása a németek oldalán folytatott magyar háborús 
részvétel beszüntetésére elutasításban részesült. 
 
 
3. Magyarország titkos diplomáciai erőfeszítései a háború fordulata után 
 
Magyarország háborús részvétele korlátozta diplomáciai mozgási lehetőségeit. Kezdetben 
német részről a magyar katonai részvételt kifejezetten nem igényelték, s a megtámadott 
szovjet területeken a magyar csapatok jórészt megszállási feladatokat kaptak. 1942 januárjától 
viszont, miután a Szovjetunió elleni villámháborús offenzíva 1941 telén kifulladt, a német 
vezetés a magyar szállításokon túl a magyar hadsereg fokozott katonai részvételét  is 
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szorgalmazta. 1942 szeptember és 1943 februárja között azonban a világháború menetében 
döntő fordulatot előidéző események történtek. A keleti fronton a német haderők bekerítése és 
veresége Sztálingrádnál, az angol csapatok döntő győzelme az egyiptomi El-Alameinnél, a 
francia Észak-Afrikában pedig az angol-amerikai csapatok partraszállása és ellentámadásuk 
kibontakozása a tengelyhatalmak visszaszorulásának kezdetét jelezték. A gyors német 
győzelemhez fűzött remények szertefoszlottak, erősen megingott az az álláspont a magyar 
politikai elit többségében, hogy a németek szövetségében megvalósuló háborús részvétel 
eredményeket hozhat a magyar érdekek szempontjából. 1942 nyarán a Don kanyarhoz 
kivezényelt 2. magyar hadsereg Voronyezsnél 1943 januárjában bekövetkezett tragédiája – 
rendkívüli hidegben, gyenge fegyverzettel, védhetetlenül hosszú arcvonalon – különösen 
érzékenyen hatott a magyar vezetésre, nőtt a bizalmatlanság a német szövetségben a háború 
továbbfolytatásának esélyeit illetően. 
 A Kállay Miklós miniszterelnök kormánya, aki beiktatásakor még a háborúban való 
részvételt magyar érdeknek tüntette fel és a szövetségesi kötelezettségek teljesítése mellett 
szállt síkra, 1942 őszétől már azzal a gondolattal foglakozott, hogyan lehetne Magyarországot 
a háborúból kivonni.  
 
Kállay Miklós miniszterelnök és külügyminiszter képviselőházi bemutatkozó beszédéből 
(1942. március 19.): 
 
"Az én programom, tevékenységem, munkám röviden ebben az egy mondatban foglalható össze: minden 
rendelkezésünkre álló energiánkat ennek a háborúnak - és hangsúlyozom -, a mi háborúnknak szolgálatába kell 
állítani, mert bennünket nem idegen érdekek visznek ebbe a háborúba, mi elsősorban és legelsősorban magyar 
érdekekért harcolunk. Ne felejtsük el egy pillanatra sem, ha tőlünk ezer kilométeres távolságokra is, de mégis a 
magyar határon és a magyar határokért folyik ez a háború...Szívesen szállok vitába világnézeti kérdésekről, 
egyes kérdések és programpontok ilyetén vagy olyatén végrehajtásáról, de kérve kérek mindenkit, hogy ebben a 
vonatkozásban ne legyen köztünk ellentét...Partnereket, segítőtársakat keresek e nagy cél szolgálatában, azoknak 
pedig, akik nem lesznek partnerek, pusztulniuk kell ebből az országból...Ez a magyar orientáció egyértelmű 
azzal, hogy nemzetünk a kereszténység védőpajzsaként, történelmi hivatásának megfelelően küzd a bolsevizmus 
ázsiai veszélye ellen. A magyar orientáció hűséget is jelent. Hűséget és kitartást nagy szövetségeseink és 
barátaink, a tengelyhatalmak oldalán..." (Magyarország és a második világháború, 400-402.) 
 
A háború kedvezőtlen fejleményei nyomán kapott ismét teret a külpolitika, 1942 végétől az 
angolszász barát magyar politikusok csoportjára támaszkodva óvatos, titkos diplomáciai 
erőfeszítések indultak a németek szövetségi rendszerében viselt háborúból való kilépés 
lehetőségeinek feltárására. Különleges felhatalmazással titkos megbízottak a semleges 
országok városaiban, Lisszabonban, Bernben, Isztambulban, Stockholmban kerestek 
kapcsolatokat az angol szolgálatban álló magyar származású diplomaták útján (Pálóczi-
Horváth György, Bőhm Vilmos) brit kormánykörökkel, hogy kipuhatolják, milyen 
feltételekkel léphetne ki Magyarország a háborúból. (Pl. jelentősebb volt Szent-Györgyi 
Albert professzor missziója 1943 februárjában Isztambulban, később Szegedy-Maszák 
Aladár, Barcza György tárgyalásai). A magyar vezetés arra számított, hogy a háború a tengely 
és a szövetséges hatalmak kompromisszumos békekötésével zárul, és Magyarország egy 
rendszerváltást elkerülve, a bethleni rendszer némi módosításával (a kormányba kisgazda és 
szociáldemokrata politikusok bevonása révén), továbbá az 1943-as határait megőrizve 
kerülhet ki a háborúból. 
 Olaszország kapitulációja 1943 júliusában kedvező feltételeket teremtett a magyar 
kiugrásra, de az angolok igényét a kapituláció nyilvános bejelentésére, illetve minden 
együttműködés megszakítására Németországgal, a magyar kormány csak akkor látta 
teljesíthetőnek, ha a nyugati szövetségesek elérik Magyarország határait. Egy német 
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megszállás lehetőségével számolva az angol kormányzat részéről megértőek voltak a 
kapituláció nyilvános bejelentésének elhalasztását illetően, de addig is az angol vezérkar a 
romániai olajszállítások magyar területen történő akadályozását, a magyar kőolaj- és 
bauxitszállítások beszüntetését, a keleti fronton bevetett magyar légierő kivonását és a 
szövetségesek javára hírszerzési lehetőségek biztosítását Magyarországtól megkívánta volna. 
A szövetségesek nevében 1943. szeptember 9-én Bennett angol diplomata Törökországban 
átadta Veress László magyar kollégájának az előzetes titkos fegyverszüneti megállapodás 
feltételeit. 
 
"1943. szeptember 9-ről 10-re virradó éjszakán a Márvány-tengeren, egy angol jacht fedélzetén, Bennett átadta 
Veressnek az előzetes fegyverszüneti feltételeket. A kondíciók értelmében a magyar kormány megerősíti 
korábbi közlését a kapitulációról és a szövetségesek feltételeinek elfogadásáról; ez titokban marad és a 
publikáció csak közös megegyezés alapján történik, amikor a szövetségesek elérik a határt; Magyarország  
fokozatosan csökkenti katonai együttműködését Németországgal, kivonja csapatait a keleti frontról és lehetővé 
teszi a szövetséges légierő zavartalan áthaladását felségterülete felett németországi célpontok ellen; 
Magyarország fokozatosan csökkenti gazdasági együttműködését Németországgal és nem vesz részt a német 
haditermelésben; ellenáll az esetleges német megszállási kísérleteknek, s hogy erre alkalmassá tegye hadseregét, 
átszervezi a katonai vezetést; adott pillanatban minden erőforrását, közlekedési hálózatát és légitámaszpontjait a 
szövetségesek rendelkezésére bocsátja; alkalmas időpontban fogadja a szövetségesek légi úton érkező 
misszióját, amely előkészíti a kapitulációt; rendszeres rádiókapcsolat létesül a szövetségesekkel a német és 
magyar helyzetről való informálódásuk végett; Magyarország  más csatornákon keresztül nem folytat 
tárgyalásokat." (Fülöp M.- Sipos P.: Magyarország  külpolitikája a XX. században, Aula 1998. 255. ) 
 
A Kállay-kormány a titkos fegyverszüneti feltételek megvalósítása terén passzív magatartást 
tanúsított, beérte azzal, hogy várja az angol és amerikai csapatok érkezését, részben az olasz 
hadszíntér felől, részben a brit csapatok balkáni partraszállására számítva. A nyugati 
szövetséges hatalmak ezt a magatartást időhúzásként értékelték és 1943 végén, 1944 elején 
sürgették Magyarország tényleges lépésekben megnyilvánuló szakítását Németországgal, erre 
a magyar kormányt többen figyelmeztették. A magyar kormányt annak a lehetőségnek a 
felhasználásában, hogy a Szovjetuniótól kérjen fegyverszünetet, vezetői, elsősorban Horthy 
Miklós kormányzó ideológiai fenntartásai, bolsevizmus-ellenessége bénította, szerették volna 
mindenáron elkerülni, hogy a szovjet hadsereg csapatai magyar földre lépjenek. 
 
Barcza György volt londoni magyar követ az alábbiakat írta Kállay Miklós miniszterelnöknek 
és Ghyczy Jenő külügyminiszternek 1943 decemberében: 
 
" A győzelem után Közép-Európában természetesen a szovjeteknek lesz a legnagyobb befolyása. Nem helytálló 
a német propaganda ama beállítása, hogy az angolszászok Moszkvában és Kairóban minden szovjet követelés 
előtt  »meghátrálva átadták egész Közép-Európát a Szovjetnek«. Ilyen  »átadásra« nem is volt szükség, mert 
rebus sic stantibus (ilyen körülmények között - szerk.) a szovjetek, mint Európa egyetlen győztes 
nagyhatalmának Közép-Európában automatice oly befolyása lesz, mint egyetlen más hatalomnak sem... 
Azt, hogy Magyarország hadszíntérré egyáltalán ne váljék, nem lesz hatalmunkban megakadályozni, mert még 
egy magyar-orosz fegyverszünet esetében is több mint valószínű, hogy területünkön a német-orosz erők fognak 
majd megütközni, hacsak a németek már előbb össze nem omolnak, ami az angolszászok nyugati 
előnyomulásának gyorsaságától függ. De ez a harc, ha mi idejében ki tudunk lépni a háborúból, nélkülünk fog 
lezajlani, azaz a mi haderőnk hivatalos részvétele nélkül, tehát politikailag abban nem leszünk angazsálva 
(elkötelezve- szerk.); annak következményeit fogjuk ugyan érezni területünkön, de a politikai és erkölcsi 
felelősség azért már nem minket fog terhelni. Finnország nyíltan kilépni készül a számára kilátástalan 
háborúból, Bulgária mozgolódik, a románok későbbi magatartása nem lehet kétséges, mi legyünk tehát az 
utolsók, sőt egyedüliek, akik végig kitartottak a németek és a már nem is létező tengely mellett? Választásunk 
nem a jó vagy rossz között áll még nyitva számunkra, hanem a teljes katasztrófa és a kisebb katasztrófa között. 
Szomorú alternatíva, de jobb híján még mindég a kisebb rosszat kellene választani, mint a legnagyobbat." (Fülöp 
M.- Sipos P. im. 258.) 
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4. Nyugati béketervek 
 
Magyarországnak a háborúból való időben történő kiválása nagymértékben javíthatta volna a 
magyar érdekek érvényesülési lehetőségeit a háború utáni rendezésben. Ezt támasztják alá 
Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban 1942-43-ban a béketervek kidolgozásával, a 
háború utáni rendezéssel foglalkozó szakmai és politikai testületekben kidolgozott elemzések 
és tervezetek. A szövetséges hatalmak általános háborús céljait, a közösen követendő 
alapelveket az Atlanti Chartában (1941. augusztus 14.), az Egyesült Nemzetek 
Nyilatkozatában (1942. január 1.) hozták nyilvánosságra, valamint a fő hatalmak államfőinek 
tanácskozásairól (Teherán, később Jalta, Potsdam) kiadott közlemények tartalmazták azokkal 
a részletesebb és konkrét intézkedésekkel együtt, amelyekben megállapodtak.  
 Kelet-Európára vonatkozóan a háború előtt az európai status quo megőrzéséért 
fellépő, a fasiszta hatalmakkal háborúba keveredett angol és amerikai politika célja a háború 
utáni rendezést illetően e térségben mindenekelőtt a német gazdasági, politikai és katonai 
befolyás hosszú időre történő letörése volt. Nagy-Britanniát, amelynek e régióban lévő 
államok közül különösen Görögországhoz és Jugoszláviához fűződtek érdekei, és ennek 
megmentése érdekében hajlott a szovjet vezetéssel befolyási szférákról megállapodást kötni 
(lásd Sztálin - Churchill moszkvai találkozója 1944 októberében, ahol tárgyaltak a balkáni 
befolyási szférák %-os megosztásáról is) többek közt az foglalkoztatta, hogy a második 
világháború után az első világháború utáninál időállóbb békerendszer jöjjön létre. Ezért 
mélyreható szakmai tanulmányok születtek a térség országai között meglévő konfliktusokról 
és a megoldások lehetőségeiről. Hasonló törekvés mutatkozott e térségben közvetlenül 
kevésbé érintett Egyesült Államok kormányzati köreiben, ahol - az angolokhoz hasonlóan - 
jelentős figyelmek kaptak a kelet-európai föderációs és konföderációs elképzelések és 
kezdeményezések (mint az 1941. november 10-én az emigrációban lévő kormányok között 
megkötött megállapodás a lengyel-csehszlovák államszövetség tervéről, vagy  az 1942. január 
23-án aláírt görög-jugoszláv szerződés föderáció felállításáról a háború után). A lengyel 
Sikorski a Baltikumtól az Adriáig terjedő egyetlen konföderációban, a cseh Beneš egy északi 
(cseh-lengyel) és egy balkáni föderációban, Habsburg Otto a hajdani monarchia területi 
kereteiben magvalósuló dunai konföderációban, az Egyesült Államokban tartózkodó 
Eckhardt Tibor és Pelényi János hármas föderáció (balkáni, lengyel-balti, dunai) 
megvalósulásában képzelték el a háború utáni közép-kelet európai térség jövőbeni 
államszervezeti kereteit.  
 Az amerikaiak elsősorban működőképességük alapján vizsgálták a felmerült 
elképzeléseket. A térség államai közötti feszültségek megoldását keresve feltérképezték az 
etnikumok területi elhelyezkedését és helyzetüket, a területi és határviták megoldási 
módozatait gazdasági és stratégiai érdekek szempontjából is megvizsgálták. Az etnikai és a 
vele kapcsolatos területi ellentétek feloldására az angolok szemében alkalmas eszköznek tűnt 
a nemzetiségiek áttelepítése, a lakosságcsere is. 
 
 A brit külügyminisztériumban 1942. június 4-én zajlott szakértői tanácskozásról készült 
memorandumból: 
 
"2. Az egyfelől Németország és Olaszország, másfelől a Szovjetunió és Törökország által határolt régió 
sorsának rendezésekor kiemelkedően fontos brit érdek a német megszállás vagy ellenőrzés ismétlődésének 
megakadályozása akár katonai, akár politikai vagy gazdasági téren. 
3. Az eredményesség érdekében valamennyi e célból tett intézkedésnek magában kell foglalnia  
    (a) a régió államainak bizonyos összekapcsolódását,  
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    (b) ezen új, nagyobb politikai egységek bizonyos külső támogatását, mindenekelőtt a Szovjetunió részéről. 
4. Nem tűzhető ki célul, hogy az egész terület egyetlen nagy egységet alkosson. Kettőnek a létrejöttére lehet 
számítani, a lengyel-cseh és a görög-jugoszláv konföderációk alapján. Az előbbi magában foglalja majd 
Magyarországot, az utóbbi Romániát és Bulgáriát. Kétségtelen, hogy Magyarország és Bulgária minden 
bizonnyal csak vonakodva társulnak a megfelelő konföderációhoz. 
5. A két egység közül nem várható egyik esetében sem, hogy létrejöttekor bármiféle, a konföderációnál 
szorosabb formát öltsön. Felépítésük megvitatásakor ezért azokból az intézkedésekből kell kiindulni, amelyekről 
ismeretes, hogy megfontolás tárgyát képezik. 
6. A Szovjetunió részéről területi igények fognak jelentkezni a régióban, legalább az 1941. júniusi német 
támadást megelőzően birtokában volt területek mértékéig. Lengyelországot és Romániát az így elveszített 
területeikért bizonyára azzal szándékozik kárpótolni, hogy Németország, illetve Magyarország  rovására területi  
kompenzációt kínál nekik... 
...Az északi konföderáción belül a lengyeleknek nem lesznek nehézségeik a tagságot alkotó többi néppel (kivéve 
talán a cseheket). A magyarok és az osztrákok (amennyiben ez utóbbi állam is tag lenne) boldogulnának 
egymással. Nehézségek várhatóak azonban a magyarok és szlovákok, illetőleg a magyarok és a csehek között, 
továbbá sokkal kisebb mértékben a csehek és szlovákok viszonyában is. 
A déli konföderációban a bolgároknak valamennyi többi féllel nehézségeik lennének, a szerbekkel és a 
románokkal azonban sokkal kevésbé, mint a görögökkel. A legbonyolultabb az albánok viszonya lenne a 
görögökkel és a szerbekkel, azután pedig a szerbeké a horvátokkal... 
10. A kelet-európai országokban forradalmakra is sor kerülhet, amelyeket a Szovjetunió aktívan támogatna vagy 
jóindulatúan segítene...Ha nagyon baloldali kormányok jönnek létre, ez a Szovjetunió befolyásának 
erősödéséhez vezethet a térségben, s elszigetelheti azokat az államokat, amelyekben hasonló forradalomra nem 
kerül sor. 
11. Még ha a jelenlegi tervekből nem is lesz semmi, nem szabad hagyni, hogy az elképzelések kudarca a 
föderáció gondolatának félresöpréséhez vezessen..." (Bán D. András: Pax Britannica , Osiris, 1996. 43-45.) 
 
A tengelyhatalmak vereségének kilátásai különösen fenyegették Magyarország érdekeit, 
amely a trianoni határok elért revíziójának és Erdély elfoglalt területei újra elvesztését 
kockáztatta. Területi kérdések megítélésében alapelv volt, hogy a fasiszta hatalmak hódításait 
semmisnek tekintik, már az Atlanti Chartában rögzítették a célt, "hogy állítsák vissza mind 
azoknak a népeknek szuverén jogait és önkormányzatát, amely népeket ettől erőszakkal 
megfosztottak." Ami pedig Magyarországnak a másik tengelyhatalmi szövetségessel, 
Romániával fennálló területi vitáját illette, az angol és az amerikai, szakértői tanulmányok, 
amelyek etnikai, gazdasági és stratégiai szempontokat követtek, kisebb területi módosításokat 
indokoltnak láttak, de Erdély teljes Magyarországhoz csatolását problematikusnak tartották. 
A politikusok véleménye azonban ettől eltért, nagyobb mértékben vette figyelembe 
országaiknak a háború folytatásában meglévő politikai érdekeit, s ez jelentős mértékben 
nyitottá, a két országnak a háborúban tanúsítandó magatartásától tette függővé a vitás 
területi kérdések rendezését. 
 
"Eckhardt Tibor, egykori kisgazdapárti politikus, aki még 1940-ben Horthy és Teleki megbízásából utazott 
Amerikába, már 1942 decemberében tudatta Bethlennel a State Departement (külügyminisztérium) 
megbízásából, hogy az Egyesült Államok a háborút a végső győzelemig folytatja és nem lesz kompromisszumos 
béke. Németországot katonailag megszállják és szigorúbb eljárásban részesül majd, mint Versailles-ban. Ha 
Magyarország  el akarja kerülni a trianoninál is rosszabb sorsát, szakítson a németekkel, és vállaljon részt az 
Egyesült Nemzetek győzelmében. Nem szabad addig halogatnia a tengellyel való szembefordulást, amikor a 
szövetségeseknek abból már nem származik katonai előnyük. Az amerikaiak olyan Duna-völgyi megoldást 
képzelnek el, amelynek keretében lehetővé válna a magyar érdekek tekintetbe vétele. Erdély sorsát az határozza 
meg, hogy a magyarok vagy a románok nyújtanak-e nagyobb segítséget a győzelemhez. A magyar kormány 
vegye figyelembe azt is, hogy a tengelyellenes koalíción belül az Egyesült Államok szerepe állandóan 
növekszik, és döntő tényező lesz a békeszerződések kialakulásában. Bizonyos továbbá, hogy az elnök nem 
kívánja az európai kontinens forradalmasítását, ellenzi a bolsevizmus terjedését, és a konzervatív megoldásokat 
támogatja. De az Egyesült Államok véleménye szerint Oroszország aktív tényező marad a háború után is, ezért 
az erdélyi kérdés megoldásánál vele is megegyezésre kell jutni, ennek biztosítéka pedig Magyarországnak a 
háborúból való kilépése, még mielőtt a szovjet hadsereg eléri a Kárpátokat. A magyar kormány ne várjon addig, 
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amíg az amerikai ágyúk dörgése hallható a magyar határon, mert akkor már késő lesz." (Fülöp M.- Sipos P. im. 
257-258.)  
 
Részlet az Egyesült Államok kormányzata számára készült békeelőkészítő szakértői elemzés 
következtetéseiből (1944. szeptember 1.): 
 
"2. Területrendezés 
A Magyarországot érintő területi kérdésekben a következő álláspontot kell elfoglalnunk: 
a) Támogatnunk kell a Magyarország által Csehszlovákiától és Jugoszláviától 1938/39-ben, illetve 1941-ben 
elvett területek visszaadását, mihelyt ezek az országok felszabadulnak. 
b) A Duna-menti régió békéje és stabilitása érdekében meg kell fontolni Magyarország etnikai igényeit a 
Csallóköz és a Kisalföld térségében. Jóindulattal kellene néznünk ezeknek az igényeknek és Kárpátalja 
határainak bármiféle rendezését, amit Csehszlovákia és Magyarország szabad és közvetlen tárgyalások útján 
vagy bármi más békés úton ér el. 
c) Jóindulattal kellene néznünk a jugoszláv-magyar határ bármely későbbi rendezését, amit a két ország szabad 
és közvetlen tárgyalásokon vagy bármi más békés úton ér el. 
d) Támogatnunk kell a jelenlegi osztrák-magyar határ fennmaradását. 
e) Támogatnunk kell a magyar-román határ etnikai alapon történő kiigazítását Erdélyben, amely során egy 
keskeny, Aradtól Szatmárig húzódó sáv kerülne Magyarországhoz. A Magyarország  és Románia által vitatott 
terület az Egyesült Nemzetek ellenőrzése alá kell helyezni az ezt követő rendezésig." (Romsics I: Amerikai 
béketervek a háború utáni Magyarországról, Typovent-Gödöllő, 1992. 243.) 
 
Részletek az amerikai külügyminisztérium 1944-ben készült titkos anyagából: 
 
"A magyaroknak nem sikerült semmiféle reális lépést tenni a háborúból való kiugrásra, bár többször tettek hitet 
e mellett...Az Egyesült Államok nem tervezi a részvételt a magyarországi hadműveletekben vagy az ország 
megszállásában...azonban képviseltetni kívánja magát politikai szinten Magyarországon a fegyverletétel után. 
Az ilyen képviseletre a fegyverszüneti feltételek végrehajtása, az igazságos és stabil politikai és területi 
rendezésre vonatkozó általános céljaink támogatása, az első kézből származó pontos politikai és gazdasági 
értesülések beszerzése és az amerikai érdekek védelme miatt van szükség... 
Ami a területrendezést illeti, az Egyesült Államok elvben a München előtti határok helyreállítását támogatja, s 
Magyarország  és szomszédai közötti határviták megítélésénél ebből kell kiindulnia. Nem  tekintjük azonban a 
München előtti határokat megváltoztathatatlanoknak és úgy hisszük, szükség van bizonyos változtatásokra a 
stabil rendezés érdekében.  
Ezért, ha a Csehszlovákiával közös határ esetében alkalom adódik a megegyezés útján létrejövő revízióra, mely 
során Magyarországhoz kerülnének bizonyos, túlnyomó többségben magyarlakta területek, az Egyesült Államok 
támogatná ezt a megoldást. A jugoszláv határ esetében az Egyesült Államok  indokoltnak lát egy olyan 
kompromisszumos megoldást, amely meghagyná Magyarországnak a Vajdaság északi részét, bár - úgy érezzük - 
nem kell ezt a megoldást erőltetni. A Romániával közös határ esetében az amerikai álláspontot többé-kevésbé 
kötni fogja Románia fegyverszüneti feltételeinek az elfogadása, amelyek arról rendelkeznek, hogy vissza kell 
adnia Romániának "Erdély egészét vagy nagyobbik részét, a békerendezés jóváhagyásától függően." A végleges 
rendezésnél az Egyesült Államok  legalább a háború előtti határok etnikai alapon történő revízióját fogja 
támogatni, azaz az első világháború végén Romániához került keskeny sáv visszaadását Magyarországnak." 
(Romsics I.im. 245-246.) 
 
Az angol és az amerikai kormányszervezetekben kialakított, magyar szempontból 
méltányosabb rendezési elképzeléseket azonban a hadviselés érdekei, mindenekelőtt a 
szovjetekkel való együttműködés biztosításának stratégiai szempontjai háttérbe szorították. A 
szövetséges vezető hatalmak teheráni, majd jaltai csúcsértekezletei - ahol a végső győzelem 
érdekében az együttműködés mellett foglaltak állást és egyeztették hadműveleti 
tevékenységüket - megmutatták, hogy a nyugati szövetséges hatalmak tekintettel vannak a 
Szovjetunió álláspontjára, amely 1943 végétől az egész közép-kelet-európai térséget mint a 
szovjet hadsereg hadműveleti területét saját érdekszférájának tartotta és e térségben ellenzett 
mindenfajta föderációs kezdeményezést. Ily módon a szakértői béketervezetek 
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megvalósulásra nem kerülő, csupán a szándékokat tükröző történelmi dokumentumokká 
váltak.  
 
 
5. Magyarország német megszállása és sikertelen kiugrási kísérlete 
 
A magyar kormányzat titkos diplomáciai lépéseit nem követték a szükséges és kellő időben 
megvalósuló gyakorlati tettek. A fordulat szükségességére és a szövetséges hatalmak 
elvárásaira vonatkozó különböző figyelmeztetések ellenére a magyar vezetés habozó, kiváró 
magatartást tanúsított, a meglévő rendszer fennmaradásáért való aggodalom és a hatalmi 
viszonyok féltése miatt (elsősorban a szovjet hadsereg megjelenésétől magyar területeken) 
nem tudta rászánni magát elhatározó lépésekre. Ebben jelentős szerepe volt a már említett 
ideológiai, politikai beállítódáson túl a kormányzó életidegen, merev felfogásának a 
szövetségesi hűséget illetően, amely ezúttal szembekerült az ország érdekeivel. 
 
Alig több mint egy hónappal az előzetes fegyverszüneti feltételek átvétele után Horthy Miklós 
kormányzó Hitlerhez küldött levelében, amelyben a születésnapjára kapott jachtot köszönte 
meg, az alábbiakat írta (1943. október 15.): 
 
"Mindig is mindenhol akadnak egyesek, akik nem gondolkoznak vagy nem éreznek korrekt módon, de 
garantálom, hogy a magyar nemzet tudatában van annak, hogy milyen kötelességei vannak Németországgal és 
az európai közösséggel szemben. A minden állam létét fenyegető legnagyobb reális veszélyt kétségtelenül az 
orosz terjeszkedési törekvések jelentik, akár cári-ortodox, akár sztálini-kommunista jellegűek legyenek azok. A 
kommunizmus ezenfelül nemcsak politikai, hanem szociális veszélyt is jelent... 
A mai nehéz helyzetben, amelyet az olasz árulás átmenetileg még hátrányosabbá alakított, benső szükségletnek 
érzem, hogy ismételten biztosítsam excellenciádat: teljes bizalommal az erőben és igazságos ügyünkben, teljes 
bizakodással és megrendíthetetlenül állok Németország oldalán. Meg vagyok győződve arról, hogy minden 
veszélyt legyőzünk, és népeink jövője felé tekinthetünk." (Horthy Miklós titkos iratai, Kossuth K. 1963. 402.) 
 
A magyar kormányzat habozó magatartása ugyanakkor nem altatta el a német vezetés 
gyanakvását. Különösen hogy értesültek a magyar titkos béketapogatózásokról, s mert 
elégedetlenek voltak a magyar háborús erőfeszítések mértékével, mind nagyobb igényeket 
támasztottak a háborús részvétel terén. Az olasz kiugrás után a német vezérkar már 
előkészítette Magyarország megszállásának terveit. Tekintettel a szovjet csapatoknak a 
Kárpátokhoz közeledésére és számítva a szövetségesek feltételezett balkáni inváziójára 
határozta el Hitler Magyarország megszállását, hogy ezzel megelőzze az ország esetleges 
kiugrását. A megszállás terve azzal számolt, hogy Horthy kormányzó közreműködésével 
egyértelműen németbarát kormányzatot állítanak fel. Ennek elérése érdekében Hitler a 
magyar kormányzót megbeszélésre hívta 1944. március 18-ra Klessheimbe. A kormányzó 
elutasító magatartása nem tudta megakadályozni, hogy a német csapatok 1944. március 19-én 
megszállják az országot, ami a magyar vezérkari főnök parancsa miatt számottevő 
ellenállásba nem ütközött. 
 
Horthy Miklós kormányzó Hitlerrel Klessheimben folytatott megbeszélésről a 
Koronatanácson adott beszámolójáról készült feljegyzésből (1944. március 19.): 
 
"Hitler a megbeszélések elején előadta, hogy Németország az olasz árulás folytán milyen katasztrofális 
helyzetbe került. Ő tudta, hogy az olaszok részéről árulás készül, és ma is bántja lelkiismeretét az, hogy a 
helyzetet az olaszokkal szemben előbb nem tisztázta. Nem tűrheti, hogy a háta mögött ismét árulás történjék. 
Biztosítani kell tehát magát minden eshetőségre. Olyan benyomásokat nyert, hogy Magyarország átáll az 
ellenséghez. Ezt a kormányzó úr a leghatározottabban tagadásba vette. Nekünk magyaroknak ezer év óta nincs 
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folt a becsületünkön, árulók nem voltunk, mire Hitler azt válaszolta, hogy neki olyan értesülései vannak, hogy 
Magyarországon az átállás gondolatával foglalkoznak. Kormányzó úr azzal válaszolt, hogy ő ismeri az ország 
helyzetét, ő azt a legjobban tudja elbírálni, hogy mi az ország helyzete. Hiába érvelt Hitler vezérrel szemben, a 
köztük folyó érvelés kezdett mindig élesebb és élesebb lenni. Tiltakozására és azon utalására, hogy 
Magyarország a Német Birodalom által tervbe vett, egy ilyen katonai megszállással szemben hogyan tudna 
ellenállni, Hitler azt válaszolta, hogy neki van elég rezervája (tartaléka -szerk.), hogy ezzel szemben kellő 
hatással fellépjen, de itt volnának még a magyarok ellen a románok, a szlovákok és a horvátok is. A kormányzó 
úr erre azt válaszolta, hogy jobb volna, ha ezen tartalék divíziókat Hitler az oroszok elleni harcra használná fel 
és a maga részéről egyelőre blöffnek tartja az inváziót. A kormányzó úr ekkor felállt, s felment lakosztályába. 
Hitler nemsokára felüzent, hogy 24 személyre van egy ebéd szervírozva, akar-e a kormányzó úr ezen részt 
venni, vagy kisebb körben ebédelni? A kormányzó úr azt üzente, hogy elfogadja a meghívást az ebédre... 
Ezután még egyszer próbálta a kormányzó úr rábírni Hitlert, hogy a német csapatok Magyarországba való 
bevonulását ne engedje meg, és gondolja meg azt, hogy mennyire indokolatlan akkor, amidőn a szerintük a 
szövetségesekhez átállani szándékozó Magyarországon sem egy robbantás, sem sztrájk és semmiféle akció nem 
volt és nem történik. Ha a németek most megszállják katonailag Magyarországot, ez az angolszászok 
nagyméretű bombatámadásait fogja maga után vonni. Ebből csak hátrányok fognak származni Németországra 
nézve és felütheti fejét egy partizánmozgalom is. Minden érvelése Hitlerrel szemben eredménytelen volt, mintha 
borsót szórt volna a falra. Ezek után kérte Hitlert, hogy délután hat órakor elutazhasson. A németek ezzel 
szemben kijelentették, hogy ez nem lehetséges, és Hitler felkérte őt, írna alá egy proklamációt, amely szerint a 
németekkel való egyetértésben és az ő hozzájárulása után jöttek be Magyarországba a német megszálló 
csapatok. Ezt a leghatározottabban megtagadta. Kijelentette, hogy életében sohasem hazudott, márpedig nem az 
ő vele való egyetértésben jöttek be ezen megszálló csapatok, de utalt arra, hogy ő mint Magyarországnak 
alkotmányosan megválasztott kormányzója, ezt nem is teheti, mert ehhez a m. kir. miniszterelnöknek 
ellenjegyzése és az országgyűlésnek a hozzájárulása volna szükséges. 
Miután az idő múlt, és értesítés nem érkezett, leküldött és megkérdezte a németeket, elutazhat-e, avagy 
fogolynak tartsa magát. Végül is Dörnberg követ közölte vele, hogy 8 órakor utazhat..." (Horthy Miklós titkos 
iratai, 424-426.) 
 
Magyarország német katonai megszállása közvetlenül kiszolgáltatottá tette az országot és 
nagymértékben rontotta a háborúból való kiugrás lehetőségeit. Horthy kormányzó hivatalában 
maradt és a Sztójay kormány kinevezésével a német igények fokozott kielégítését folytató 
politikának engedett teret. Ily módon nem jöhetett létre olyan ellenálló vagy emigráns 
kormány, amely - mint a náci Németország hódításainak más áldozatai esetében történt - a 
szövetséges hatalmaknál a magyar érdekeket, a németekkel való szakítást képviselhette volna. 
A németbarát kormánypolitika és a német rendőri-biztonsági szervek közvetlen beavatkozása 
alapján Magyarország Németországhoz való viszonya a csatlósállamok rendszerére kezdett 
hasonlítani. A németek közvetlen részvételével letartóztatási hullám indult azok a különböző 
irányzatú politikusok ellen, akikben a németek nem bíztak, általában az angolbarát, a 
baloldali és ismertebb zsidó személyiségek a Gestapo börtönébe kerültek. Nemzetközi 
visszatetszést keltett és tiltakozást váltott ki a náci zsidóüldözések kiterjesztése 
Magyarországra, a magyarországi zsidó lakosság koncentrációs táborokba történt elhurcolása 
(1944. június végéig 440 000 személy, férfi, nő, gyermek deportálására került sor), ami arra 
késztette Horthy kormányzót, hogy július elején leállíttassa a budapesti zsidóság gettóba 
hurcolását és deportálását. A megszállás után a németek megkezdték az ország szisztematikus 
gazdasági kifosztását is, aminek részét képezte a zsidó vagyonok eltulajdonítása is. 
 1944 nyarán a háború vészesen alakult a németek számára. Nyugaton a szövetséges 
haderők előretörése, a keleti fronton pedig a szovjet hadsereg előrenyomulása a háború végső 
szakaszba lépését jelezte, a fasiszta tengelyhatalmi szövetség közeledő végső vereségét 
vetítette előre. Június elején az angol-amerikai csapatok normandiai partraszállásával 
megnyílt a második front, keleten a szovjet csapatok augusztus 20-23-án Iasi-Kisinyov 
térségében a német hadseregre mért csapása Bukarestben a németbarát kormány 
megbuktatását és Románia kiugrását eredményezte. Ezáltal megnyílt az út a szovjet haderő 
előtt, hogy dél-keleti irányból nyomuljon előre Magyarország, Ausztria és Németország felé, 
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a magyar határokat az Északi Kárpátokat (amire a magyar hadvezetés készült) elkerülve 
délről lépje át. 
 A magyar államvezetés számára döntő kérdéssé vált, miként vezeti ki az országot a 
háborúból, miként cselekszik annak érdekében, hogy az egyre nyilvánvalóbbá váló vereség 
következményeit a lehető legkisebbre csökkentse. A cselekvést egyre sürgetőbbé tette az a 
körülmény, hogy Romániát követően szeptember 4-én Finnország és szeptember 8-án 
Bulgária is átállt a szövetségesek oldalára és hadat üzent Németországnak. A gyorsuló 
események nem adtak lehetőséget a további késlekedésre. 
 Azonban a nyugati szövetséges hatalmak részéről érkező figyelmeztetések, köztük a 
május 12-én Magyarországhoz, Bulgáriához és Romániához intézett háromhatalmi felhívás, 
amely a németekkel való szövetségből kilépésre biztatott, a magyar kormánynál nem értek el 
eredményt. A német nyomás alatt álló magyar kormány és hadvezetés a román kilépés után a 
bécsi döntésben Romániához csatolt Dél-Erdély ellen indított sikertelen támadást és a 
németektől várta újabb csapatok bevetését a szovjet csapatok ellen. A kormány,  a 
Koronatanács véleményét is felülvizsgálva, még szeptember  8-án sem értette meg a helyzet 
súlyosságát és a harcok folytatását helyezte kilátásba a németekkel való szövetségben. 
 
Részlet a Minisztertanács 1944. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
"A miniszterelnök úr összegzi a miniszter urak kinyilvánított véleménye alapján a Minisztertanács egyhangú 
állásfoglalását. Eltérőleg a tegnapi Koronatanácson kialakult hangulattól, amelyen az a nézet alakult ki, hogy 
vagy 24 óra alatt kapjuk meg a német segítséget, vagy ha ezt meg nem kapjuk, meg kell indítanunk a 
fegyverszünetre vonatkozó tárgyalásainkat, ma a Minisztertanácsnak az az egyhangú elhatározása, hogy 
amennyiben a német ígéretek betartatnak, és pár napon belül a német segítség tényleg meg nem érkezik, és a 
németek ezen ígéreteik betartását garantálják is, úgy Magyarország egyelőre hajlandó a harcot folytatni, és nem 
hamarkodja el állásfoglalását arra nézve, hogy fegyverszünetet kérjen a szövetségesektől. A Kormányzó Úr 
Őfőméltóságának az az akarata, hogy minden felesleges vérontást elkerüljön, és a magyarság tömegeit biztosítsa 
jövőre nézve." (Magyarország és a második világháború, 482-483.) 
  
A magyar politika mozgásterét jelentősen behatárolta, hogy a szövetséges hatalmak 
megegyezése Magyarországot a szovjet hadsereg hadműveleti területének tekintette és az 
események menete elkerülhetetlenné tette, hogy a magyar kormányzat a háborúból való 
kilépési szándékával közvetlenül Moszkvához forduljon. Szertefoszlottak Horthy kormányzó 
és a hozzá közelállók illúziói, hogy a nyugati hatalmakkal külön béke köthető, vagy a háború 
befejezése alkura épülő fegyverszünettel is elérhető. A hadifölény birtokában és további 
katonai együttműködésük biztosítása érdekében a szövetségesek az ellenséges hatalmakkal 
szemben egységesen léptek fel és ragaszkodtak a feltétel nélküli kapitulációhoz. 
 
Részlet az Erdélyi Magyar Tanács emlékiratából, amelyet Bánffy Dániel gróf juttatott el 
Horthyhoz 1944. szeptember közepén: 
 
"Főméltóságú Kormányzó Úr! 
 A háború rohamosan közeledik a vég felé. Németország nyugati és keleti határain a szövetségesek 
hadereje készen áll a végső leszámolásra. Sőt azok a kelet-európai államok, melyek eddig Németország 
szövetségeseiként harcoltak a Szovjetunió ellen, egymásután letették a fegyvert, köztük az Erdély déli részét 
birtokában tartó Románia is. Hazánk határain, sőt helyenként a határokon belül is, már orosz seregek nyomulnak 
előre a Németországgal szövetséges Magyarország területén. Nyomukban a román haderő, mely a szövetséges 
hatalmaktól engedélyt nyert, hogy a németek ellen folyó háborúban Magyarország ellen is használja fegyverét. 
 Ilyen körülmények között a németek és a szövetségesek háborújában való további részvétel könnyen 
nemzeti katasztrófához vezethet, mivel magyar népünk irtását, országunk hadszíntérré válását, lakóhelyeink 
feldúlását, intézményeink és más javaink elprédálását eredményezheti... Úgy hisszük, hogy Magyarország ügyét 
végre el kell választani Németország ügyétől. Minél gyorsabban meg kell találni a háborúból való kiválásnak azt 
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a módját, mely nemzeti becsületünk megőrzése mellett hiánytalanul megóvja népünk érdekeit. Bármilyen 
megrendítően hősi is honvédségünk helytállása az immár az ország területére zúdított háborúban, mégis a 
fegyverszünetre és a békekötésre irányuló tárgyalások haladéktalan megindításával kell elhárítani azt a veszélyt, 
hogy a békekötés időpontjáig országunk területét a körülöttünk élő kis nemzetek ellenséges indulattól fűtött 
seregei szállják meg. 
E tárgyalások megindításánál a kormány különösképpen támaszkodhatik azokra a társadalmi erőkre, amelyek a 
háború folyamán más utat láttak helyesnek Magyarország igazságának érvényesítésére, de amelyek 
felfogásuknak eleddig nem szerezhettek érvényt... 
Kolozsvár, 1944. szeptember hó 9.   
 
Bakach-Bessenyey György diplomata a nyugati hatalmak álláspontjáról így tájékoztatta a 
kormányzót (1944. szeptember 21.):  
 
"Másról, mint feltétel nélküli megadásról szó sem lehet. Reménytelen azt képzelni, hogy angolszászok saját 
csapataikat fogják feláldozni, hogy minket, akik végig kitartottunk ellenük, oroszoktól és saját 
szövetségeseinktől megvédjenek. Egyetlen, amit még tenni lehet, feltétel nélküli fegyverszünetet felajánlani és 
ezzel legalább további magyar vér felesleges pocsékolását elkerülni." (Juhász Gy: Magyarország külpolitikája 
1919-1945. Kossuth K. 1988. 422-423, 431.) 
 
Horthy Miklós kormányzó azonban a végsőkig remélte, hogy angol-amerikai megszállással 
kerülhet ki az ország a háborúból és elkerülheti a szovjetekkel való tárgyalást a 
fegyverszünetről. Szeptember 22-én még egy utolsó kísérletre kerül sor a szövetségesekkel 
való különalkura (Náday István vezérezredest repülőn Olaszországba küldik a szövetségesek 
hadiszállására a magyar fegyverszüneti kérelemmel.), s csak amikor egyértelművé vált, hogy 
ez az út sem járható, szánta rá magát a kormányzó, hogy szeptember 28-án Faragho Gábor 
vezérezredes vezetésével (tagjai: gróf Teleki Géza egyetemi tanár, Szent-Iványi Domokos 
államtitkár) delegációt küld Moszkvába a fegyverszüneti kéréssel. A szövetséges partnerekkel 
egyeztetett fegyverszüneti feltételeket október 11-én írták alá Moszkvában. Október 15-én 
Horthy Miklós proklamációban tette közzé a németekkel való szakítás szándékát és 
hadparancsot adott ki. 
 
Részlet Horthy Miklós 1944. október 15-i kiáltványából: 
 
"...Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt szövetségessel szemben is, amidőn az a 
kilátásba helyezett megfelelő segítség helyett a magyar nemzetet a legnagyobb kincsétől, szabadságától, 
függetlenségétől akarja végleg megfosztani. Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőjével, hogy 
ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Bízva 
igazságérzetükben, velük egyetértésben kívánom a nemzet jövő életének folytonosságát és békés céljai 
megvalósítását biztosítani. A honvédség elöljáróit megfelelően utasítottam, ezért a csapatok erejükhöz híven, 
egyidejűleg kibocsátott hadparancsom értelmében az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek 
engedelmeskedni.  
Minden becsületesen gondolkodó magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének 
áldozatos útján!" 
 
Horthy Miklós 1944. október 15-i hadparancsa: 
 
"Honvédek! 
Hőn szeretett hazánk szívében folyó pusztító harctól, a küzdő erőket számbavéve, immár döntő, az országra 
nézve kedvező fordulatot nem várok. Ezért elhatároztam, hogy fegyverszünetet kérek. Mint a fegyveres hatalom 
legfőbb hadura, felszólítlak benneteket, hogy honvédeskütökhöz híven, hűséggel és feltétlen engedelmességgel 
teljesítsétek elöljáró parancsnokaitok útján kiadott parancsaimat. További létünk attól függ, hogy a honvédség 
minden tagja a súlyos helyzetben kötelességtudó és végsőkig menő fegyelmezett magatartást tanúsítson.  
Horthy Miklós" 
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Horthy Miklós 1944. október 16-i kiáltványa: 
 
"A magyar nemzethez intézett október 15-i kiáltványomat ezennel semmisnek nyilvánítom, és megismétlem a 
magyar vezérkar főnökének a csapatokhoz intézett parancsát, mely a harc elszánt folytatását rendelte el. A 
súlyos hadihelyzet megköveteli, hogy a honvédsereg dicsőséges hírnevéhez méltóan védje hazáját. A jó Isten 
vezérelje a honvédséget és Magyarországot a jobb jövő útjára. 
Horthy Miklós" 
(Magyarország és a második világháború, 485-486.) 
 
A kiugrás azonban sem belpolitikailag, sem katonailag nem volt előkészítve, így államcsíny 
követte, amelynél a németek támogatásával a szélsőjobboldali erők ragadták magukhoz a 
hatalmat, Horthyt letartóztatták és lemondatták. Szálasi Ferenc vezetésével nyilas 
terroruralom vette kezdetét, amely a háború végsőkig való folytatását tekintette céljának. 
 
"Az ország nemzetközi tekintélye a mélypontra zuhant, az egyre kisebb területre zsugorodó ország urainak azok 
előtt sem volt tekintélyük, akikkel szövetségben járták haláltáncukat. Mit is kezdhetett Hitler azzal a Szálasi 
Ferenccel, aki fantazmagóriáinak álomvilágában élt, aki annyira nem volt tisztában rendszerének helyével és 
szerepével, hogy "teljhatalmú megbízottat" akart küldeni Berlinbe, amint Veesenmayer is ebből a pozícióból 
közölte a Német Birodalom kötelező erejű elvárásait. Makacs kitartására a Führer fogadta ugyan Szálasit, 
azonban még szokásos monologizálásával is éreztette, hogy az egész találkozót nem tartja többnek, mint 
kötelező formalitásnak, amelyből a német és a magyar fasiszta propagandagépezet a maga hasznát learathatja." 
(Gergely Jenő, Pritz Pál: Trianoni Magyarország 1918-1945, Vince Kiadó, 1998. 165.) 
 
A kiugrási kísérlet kudarca oda vezetett, hogy Magyarország a náci Németország utolsókig 
kitartó csatlósának számított a háború befejezésekor. 
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II. A KOALÍCIÓS KORMÁNYOK IDŐSZAKÁNAK KÜLPOLITIKÁJA 
1944-1947 

 
 
1. A háború vége és rendszerváltás Magyarországon 
 
A kiugrási kísérlet bukása és a Szálasi puccs után az ország háborúból való kivezetése csak a 
"másik Magyarországtól", a nyilas rendszer ellenzéki erőitől volt várható. A december elején 
Moszkvában újrainduló fegyverszüneti tárgyalások egy új, demokratikus rendszer 
megvalósításáról is szóltak, s amelybe Horthy hívein kívül (a fegyverszüneti delegáció, 
valamint november 7-én Moszkvába érkező Vörös János vezérezredes) az antifasiszta 
ellenállás szellemét képviselő erők is bekapcsolódtak, így 1944 nyarán az ellenzéki pártokból 
(a Független Kisgazdapárt, a  Szociáldemokrata Párt, a Kommunista Párt, a Kettős Kereszt 
Szövetség, később a Nemzeti Parasztpárt) alakult Magyar Front képviselői (nevükben a 
november 26-án Moszkvába érkezett Simonffy Tóth Ernő őrnagy), továbbá jelentős 
befolyással a moszkvai kommunista emigráció képviselői (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Nagy 
Imre). Bár a szovjet vezetés számára Horthy a sikertelen kiugrási kísérlete után már 
elfogadhatatlanná vált, a magyar államhatalom folytonossága szempontjából szükségesnek 
tartották a horthysta tisztek bevonását az újonnan létesítendő, immár szovjetbarát kormányba. 
A moszkvai tárgyalások nyomán 1944. december 22-én Debrecenben megalakult az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány, amely élére dálnoki Miklós Béla vezérezredes került és tagjai 
két másik tábornokon és gróf Teleki Gézán kívül a Magyar Függetlenségi Frontba tömörült 
pártok képviselőiből állt. Ez a kormány, amely Charles Gáti találó megfogalmazása szerint 
"fogant Moszkvában, született Debrecenben", átmenetileg meg tudott felelni mind a szovjet 
kormány várakozásainak (szovjetek iránti baráti politika, a kommunisták jelenléte a 
kormányban), mind a nyugati hatalmaknak (különböző, a polgári pártokat is felölelő koalíció, 
a szövetséges hatalmak iránti lojalitás). Az új politikai körülmények között a kormány 
programjának kialakításában nagy szerep jutott a Magyar Kommunista Párt álláspontjának. 
 
Részlet a Magyar Kommunista Párt 1944. november 30-án közzétett programjából: 
 
"1. Magyarország demokratikus átalakulása elválaszthatatlan a demokratikus külpolitikától. Ezért gyökeresen 
szakítanunk kell a német imperializmushoz igazodó külpolitikával, amely egy negyedszázad alatt két ízben 
sodorta az országot háborús vereségbe és nemzeti összeomlásba. Szakítanunk kell a magyar imperialista 
rögeszmével, Nagy-Magyarország reakciós ábrándjával. Egyszer és mindenkorra szakítani kell azokkal a 
törekvésekkel, melyek a "magyarság vezető szerepének" ürügye alatt a Duna medencében élő népek feletti 
uralomra irányultak, s melyeknek egyetlen eredménye, hogy Magyarország német gyarmattá, a magyar nép a 
németek szolganépévé vált. Gyökeresen szakítani kell a Szovjetunió-ellenes politikával, mely egyedül és 
kizárólag a magyar reakció népellenes politikájának folyománya volt, romlásba döntötte az országot, 
ellenségünkké tette az egész haladó emberiséget s szöges ellentétben áll a magyar nemzeti érdekekkel. 
2. Jószomszédi viszonyt és őszinte együttműködést kell teremteni az összes környező országokkal, 
mindenekelőtt az új Jugoszláviával és a demokratikus Csehszlovákiával, valamint Nagy-Britanniával és az 
Egyesült Államokkal és szoros barátságot a hatalmas Szovjetunióval, a népek szabadságának és 
függetlenségének védelmezőjével, mely segít bennünket a német iga lerázásában."  
Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja. Az MKP javaslata. Ezt a programot 
elfogadták az 1944. december 2-án Szegeden megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai, amelyek 
résztvettek a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés és kormány megalakításában. (Balogh S-Föglein G: 
Magyarország  története 1918-1975 Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, 1986. 133.) 
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Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek a magyar néphez intézett szózatában kifejezett akaratának 
megfelelően az Ideiglenes Nemzeti Kormány december 24-én írásban az alábbiakról 
tájékoztatta a szovjet kormányt: 
 
"Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első feladatának tartja a Németországgal fennálló jelenlegi szövetség 
felbontását, s haladéktalanul fegyverszünet kötését a Szovjetunióval és más szövetséges hatalmakkal, 
amelyekkel Magyarország hadiállapotban van. E célból az Ideiglenes Nemzeti Kormány kéri a Szovjetunió 
Kormányát, szíveskedjék közölni vele a fegyverszüneti feltételeket, de már most szükségesnek tartja kifejezésre 
juttatni a magyar népnek azt a szilárd eltökéltségét, hogy hadat üzen Németországnak, s a Szovjetunió 
Kormányával és más demokratikus népek hadseregeivel együtt részt vesz a hitlerizmus megsemmisítéséért  
folyó harcban, s ezzel jóváteszi azt a bűnt, amelyet az előző kormányok a Szovjetunió és más szabadságszerető 
népek ellen elkövettek." (Balogh S.: Magyarország külpolitikája 1945-1950.Kossuth K. 1988. 6.) 
 
Miközben folyt a harc Budapestért és a fronttól nyugatra a Szálasi-diktatúra dühöngött, az új, 
debreceni kormány december 28-án hadat üzent Németországnak. Képviselői 1945 január 20-
án Moszkvában aláírták a tárgyalások eredményeként megszületett fegyverszüneti 
egyezményt. Ez a feltétel nélküli megadás tényének megfelelően a szövetségesekkel 
egyeztetett, de mindenekelőtt a szovjetek álláspontját tartalmazó feltételeket szabott 
Magyarország számára. A magyar kormány kötelezettséget vállalt a szövetségesek elleni 
háborúja beszüntetésére és arra, hogy szövetségesi kapcsolatát megszakítva hadat üzen 
Németországnak, a területén lévő német fegyveres erőket lefegyverzi és a katonákat 
hadifoglyokként átadja, a német állampolgárokat internálja. Legalább nyolc 
nehézfegyverzettel ellátott gyaloghadosztály felállítását vállalta, hogy azokat a Szövetséges 
(Szovjet) Hadseregfőparancsnokság fővezetése alatti szolgálatra rendeljék, a szövetségesek 
oldalán való további hadirészvétel céljából. A szerződés előírta, hogy a hadműveletek 
beszüntetése után a magyar fegyveres erőket le kell szerelni és békeállományba kell helyezni. 
Az összes magyar csapatokat vissza kellett vonni az általuk korábban megszállt csehszlovák,  
jugoszláv és román területekről Magyarországnak az 1937. december 31-i határai mögé. A 
magyar kormány köteles volt a szovjet és a szövetséges csapatok számára szabad mozgást 
biztosítani és szabadon bocsátani az összes szövetséges hadifoglyokat és internáltakat, 
továbbá mindazon személyeket, akik a szövetséges hatalmak javára kifejtett tevékenységük, 
kinyilvánított rokonszenvük, vagy faji származásuk, vagy pedig vallási meggyőződésük miatt 
kerültek őrizetbe. A szerződés előírta továbbá az Egyesült Nemzetek területéről 
Magyarországra elhurcolt javak visszaszolgáltatását a Szovjetuniónak és a szövetségesek 
oldalán álló más hatalmaknak. Rögzítette Magyarországnak a Szövetséges (Szovjet) 
Főparancsnokság iránti kötelezettségeit (a német katonai vagyon átadása, a Főparancsnokság 
működési feltételeinek biztosítása). Hat év folyamán törlesztendő 300 millió dollár kártérítés 
(jóvátétel) megfizetésére kötelezett a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. A 
hitlerbarát vagy más fasiszta szervezetek feloszlatását írta elő. A szerződés szerint a magyar 
polgári közigazgatást állítják vissza, amelynek azonban végre kell hajtania a Szövetséges 
(Szovjet) Főparancsnokság vagy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság instrukcióit és utasításait. 
Az utóbbi feladata, hogy szabályozza és ellenőrizze a fegyverszüneti feltételek végrehajtását a 
Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság képviselőjének elnöksége alatt és az Egyesült 
Királyság és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével. A fegyverszüneti szerződés 
érvénytelennek nyilvánította az első és második bécsi döntéseket. A fegyverszüneti feltételek 
előkészítésekor az amerikaiaknak voltak fenntartásaik a jóvátételi kötelezettséggel 
kapcsolatban, ők a szabadkereskedelem biztosításának kérdését tartották előbbre valónak. 
Angol részről pedig tartották magukat Sztálin és Churchill között a moszkvai találkozójukon 
1944. októberében létrejött megállapodáshoz a szovjet jóvátételi igények jogosságát illetően. 
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 A háború fejleményei következtében tehát Magyarország a szovjet hadsereg 
hadműveleti területévé vált, amit a nyugati szövetséges hatalmak is respektáltak, s ez 
hosszabb távra is alapvetően meghatározta az ország sorsának további alakulását. A szovjet 
hadműveletek kiszabadították az országot a náci Németország szövetségi rendszeréből és 
felszabadították a lakosságot a nyilas terroruralom alól, megmentést jelentettek a rendszer 
üldözöttei és még élő áldozatai számára. Szabad cselekvési lehetőséget nyújtottak a korábbi 
konzervatív rendszer megreformálására, demokratizálására törekvő politikai erők számára 
azoknak, amelyek nem tanúsítottak ellenséges magatartást a szovjet állam irányában. Egyúttal 
a hadműveletek romboló hatásai mellett az ország megszállása együtt járt a lakosságot 
kedvezőtlenül érintő következményekkel is (hadizsákmány, erőszakoskodások, rablások, 
mintegy 170-180 000 polgári személy deportálása a Szovjetunióba kényszermunka céljából, a 
"málenkij robot"). A leromlott gazdasági helyzetben nehéz terhet jelentett a szovjet hadsereg 
ellátása (az ország a 2. és 3. Ukrán Front hadtápterületének számított, a hadműveletekben kb. 
150 000 szovjet katona vett részt), amit a fegyverszüneti megállapodás ugyan nem írt elő, de 
amelyet a jóvátételen felül a szovjetek megköveteltek. A szovjet hadsereg már puszta 
magyarországi jelenlétével hatást gyakorolt a belpolitikai életre, s ha a kezdeti években a 
szovjet hatóságok tartózkodtak is attól, hogy a szovjet típusú rendszer bevezetése érdekében 
közvetlenül fellépjenek, a belpolitikai életet ellenőrzésük alatt tartották. 
 A magyar állam újjászerveződése szempontjából nagy jelentősége volt annak, hogy a 
szövetséges hatalmak az új, koalíciós kormány elismerték, elfogadták az Ideiglenes Kormányt 
Magyarország képviselőjének. Az Egyesült Államok az 1945 novemberi választások után, a 
Tildy kormány beiktatását követően felvette a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, 
elismerve ezzel a kormány demokratikus jellegét. A szovjet kormány ezt megelőzve már 
szeptember 25-én bejelentette az új magyar kormányzat elismerését és a normális diplomáciai 
kapcsolatok felvételét. Az angol kormány – bár hasonlóan az amerikaihoz nem vonta 
kétségbe a választások eredményét és az új kormány legitimitását, ahogy ezt tette a háború 
után alakult lengyel, a bolgár, illetve a román kormányok esetében – annak az elvnek 
megfelelően, hogy vele hadiállapotban lévő államot nem ismerhet el, csak a békeszerződés 
életbelépése másnapján, 1947. szeptember 16-án állította helyre a diplomáciai kapcsolatait 
Magyarországgal. A háború lezárása és a békeszerződés megkötése a rendszerváltás nyomán 
létrejött, belpolitikailag a választásokkal legitimált, külpolitikailag a szövetséges és 
demokratikus hatalmak által elismert új magyar kormányzatra várt. 
 
 
2. Magyarország nemzetközi helyzete és külpolitikai mozgástere 
 
Az új koalíciós magyar kormánynak rendkívül nehéz feltételek között kellett nekilátnia az 
országban a normális élet helyreállításához, a gazdaság beindításához, az ország nemzetközi 
helyzetének rendezéséhez. A külpolitikai feladatok megoldását a háború kimeneteléből adódó 
több körülmény is nehezítette, amit történelmileg megoldatlan problémák halmaza 
súlyosbított, különösen a szomszéd országok viszonyában. Az ország új, demokratikus 
kormányzatának elismerése mit sem változtatott azon a tényen, hogy a háború eredményeként 
a győztesek szemében az ország a legyőzött államok kategóriájába tartozott, közelmúltja 
szerint "ellenséges országnak" számított, amelynek viselnie kellett a felelősséget a háború 
idején tanúsított magatartásáért. A békekötésig Magyarország megszállt ország volt. Az 
ország kényszerült alkalmazkodni ahhoz az alapvető körülményhez, hogy a Szovjetunió 
érdekszférájába került, s nemcsak átmeneti jelleggel.  
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 Bonyolította a helyzetet, hogy Magyarország szomszédai részben olyan országok 
voltak, amelyek a náci expanzió áldozataiként a magyar hatóságok részéről is sérelmeket 
szenvedtek, vagy részben amelyek sikeresebb kiugrásuk révén előnyös helyzetbe kerültek a 
trianoni békerendezés nyitva hagyott kérdéseit illetően. S jelentkeztek azok a nacionalista 
körök, amelyek a szövetségesek győzelmét bosszúvágyuk kielégítésére is igyekeztek 
felhasználni. A háború befejezésének időszakában a magyarellenesség helyenként szélsőséges 
formát is öltött, a kollektív bosszú és a vérfürdő jellegét öltötte, amit a szovjet megszálló 
hatóságoknak vagy a központi kormányzatnak kellett megfékezniük. Nemcsak a második 
világháború következményei, hanem az első világháború diktátum-békéjéből fakadó 
megoldatlan kérdések -- amelyeket az új béke előkészítése újraélesztett -- feszültséggerjesztő 
hatásai közepette kellett nekilátni Magyarország nemzetközi kapcsolatainak rendezéséhez. 
 A fasiszta tengelyhatalmak által felforgatott európai rend helyreállításában, a háború 
utáni rendezésben a döntő szó a győztes szövetséges nagyhatalmaké lett. Állásfoglalásaikat 
azonban nagymértékben befolyásolta az a körülmény, hogy az országok háború utáni 
berendezkedéseit illetően köztük egyre inkább előtérbe kerültek az ideológiai különbségek, s 
a politikai rendezés részben a befolyási szférák körüli vetélkedésnek rendelődött alá. A 
Szovjetunió, amelyet – két éven belül azt követően, hogy 1939 augusztus 23-án a németekkel 
megnemtámadási egyezményt kötött – a német csapatok megtámadták, teljes mértékben 
érdekelt volt ideológiai-politikai ellenségének, a nácizmusnak a felszámolásában. 
Ugyanakkor megmutatkoztak a szovjet birodalmi törekvések is: az 1939-1941 közötti 
területgyarapításainak (balti államok, Lengyelország keleti területei, Besszarábia) megőrzése, 
melegvízi kikötők és kijárat megszerzése a Csendes Óceánra. A szovjet vezetés a háborús 
erőfeszítéseik, a szövetségesek győzelméhez való hozzájárulásuk fejében igényt formált a 
nyugati hatalmak hadiszállításaira, a háború utáni újjáépítéshez nyújtandó támogatásra, 
biztonsági és részben ezzel indokolt területi igényeinek kielégítésére, a Szovjetunió 
nagyhatalmi rangjára a nemzetközi kérdések eldöntésében. Biztonsági igénye mindenekelőtt 
abban állt, hogy a határai mentén újjáalakuló államokban a szovjet állam iránt baráti politikát 
érvényesítő kormányzatok alakuljanak, ami a gyakorlatban a szovjet befolyás kizárólagossá 
tételére irányult e térségben. A brit kormányzat a dél-európai, főként a balkáni térségben 
(Jugoszlávia, Görögország) lépett fel befolyási igényével és Churchill Sztálinnal 
megegyezésre törekedett e területen a befolyási szférák vitássá vált kérdéseiben (lásd 1944. 
októberi találkozójukon a befolyási szférák %-os megosztására vonatkozó javaslatot). A 
kontinenstől távol eső Egyesült Államok a befolyási övezetek elhatárolásánál fontosabbnak 
tartotta a szabad kereskedelem feltételeinek biztosítását, s érdekeltsége inkább a távol-keleti 
térségben jelentkezett (Kína, Japán). 
 E sajátos nagyhatalmi érdekek befolyásolták a nagyhatalmak közép-kelet-európai 
térség háború utáni területi rendezésével kapcsolatos politikáját is. Mint már említettük, a 
Nagy-Britanniában, mind az Egyesült Államokban a háború idején a tartós béke alapjainak 
megteremtését célzó szakértői elemzések folytak. Az angol és amerikai béketervezetek nem 
hagytak kétséget azon eltökélt politikai szándék felől, hogy a világháborút kirobbantó 
Németországot katonailag, politikailag és gazdaságilag oly mértékben meggyengítsék, hogy 
hosszú távon képtelen legyen újabb agresszióval fenyegetni Európát és a világot. Ami a 
kisebb európai államokat illeti, a békeelőkészítés e műhelyeiben a szakértők javaslataiban 
még nagyobb szerepet kaptak az etnikai, a földrajzi és gazdasági tények, ellenben a 
kormányzati álláspontok megformálásában résztvevő politikusok viszont már nagyobb 
tekintettel voltak a politikai szempontokra, a saját hatalmi érdekekre, azokra az alkukra, 
amelyet a szövetségesek katonai, politikai együttműködésének érdekében kötöttek. Így 
például a háború utáni országhatárok megvonásánál hajlottak arra, hogy a szövetséges oldalon 
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álló országok javára az etnikai szempontokat a kisebbségi lakosság áttelepítésével oldják 
meg, vagy a vitás kérdésekben olyan megoldásokat fogadjanak el, amivel elismerik a 
befolyási övezeteket.  
 A demokratikus nyugati hatalmak számára fontos szempont volt, hogy biztosítsák a 
Szovjetunió részvételét Távol-Keleten Japán legyőzésére tett erőfeszítésekben, s ezért 
kompromisszumokra voltak készek a szovjet állásponttal kapcsolatban. A hadisikerek 
birtokában a Szovjetunió ellenzett minden föderációs elképzelést e térségben, ami a térség 
önálló hatalmi szerveződését eredményezhette volna. A hadműveleti területét adó közép-
kelet-európai térség egészét szovjet érdekterületként kezelte, amelyből igyekezett kizárni más 
befolyásokat. 1945 februárjában a szövetséges hatalmak jaltai értekezletükön megerősítették 
együttműködésüket a németek és a japánok katonai legyőzése érdekében. A nyugati hatalmak 
az előretörő szovjet hadsereg egyoldalú európai befolyásának megakadályozása végett viszont 
kieszközölték a "Nyilatkozat a felszabadított Európáról" című dokumentumot, amelyben az 
államok újjászervezését Európában demokratikus, pluralista kormányzás elvei alapján írták 
elő. 
 
Részlet a jaltai értekezleten Churchill, Sztálin és Roosevelt által elfogadott "Nyilatkozat a 
felszabadított Európáról" c. fejezetből: 
 
"Ama feltételek megteremtése érdekében, amelyek mellett a felszabadított népek ezeket a jogaikat 
gyakorolhatják, a három kormány, valahányszor a körülmények azt megkövetelik, együttesen támogatni fogja a 
felszabadított európai államoknak vagy a tengely volt európai csatlós államainak népeit abban,  
a) hogy megteremtsék országuk belső békéjének feltételeit; 
b) hogy szükségintézkedéseket foganatosítsanak az ínséget szenvedő lakosság megsegítésére; 
c) hogy a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatóságokat 
létesítsenek, amelyek kötelesek legyenek a lehető legrövidebb időn belül szabad választások útján olyan 
kormányokat alakítani, amelyek megfelelnek a nép akaratának; 
d) hogy elősegítsék ilyen választások megtartását mindenütt, ahol ez szükségesnek mutatkozik." (Halmosy D: 
Nemzetközi szerződések 1945-1982. Közgazdasági - Gondolat  1985. 604.)  
 
 
3. Békeelőkészítés, kitelepítés, lakosságcsere 
 
A magyar külügyminisztériumban 1945 május végén megkezdődött a békekötésre való 
felkészülés. E téren várható sokoldalú problémákkal a demokratikus kormányzat szinte 
azonnal szembesült. A német agresszió áldozataivá vált államok mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy a háború után állami létüket hosszú távra biztosítsák. A Beneš vezette 
csehszlovák kormány ezt olymódon kívánta elérni, miként 1945 áprilisában a "kassai 
program"-ban meghirdette, hogy Csehszlovákia két nemzet, a csehek és a szlovákok állama, 
amelynek biztonságát az szavatolja, ha a területén élő német és magyar etnikumú lakosságot 
kitelepítik az anyaországukba. Ez az intézkedés megvalósítása esetén a kollektív felelősségre 
vonást jelentette, s a versailles-trianoni határvonások következtében Csehszlovákiához került 
német és magyar őslakosokat is elűzte volna szülőhelyükről. E törekvéseknek sikerült a 
szovjet kormány támogatását megnyerni, amely azonban a szövetségesek hozzájárulását a 
potsdami értekezleten (1945. július-augusztus) csak a németek kitelepítésének előírása terén 
érte el.  
 Kínos helyzetbe került a magyar kormány, amelyet a SZEB (Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság) ellenőrzése alatt arra akartak kötelezni, hogy félmillió magyarországi németet 
telepítsen át Németországba (a Németországi Szövetségi Ellenőrző Tanács 1945. november 
20-i határozata), miközben a magyar hatóságok csak 200 000-re becsülték a kitelepítendők 
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számát, mert olyan lépést kívántak tőle, amit az a felvidéki magyarság esetében  
igazságtalannak tartott és ellenzett. 
 
Részlet Bíbó István emlékiratából, amelyet a kormány nem kommunista tagjaihoz juttatott el 
és a kitelepítések várható negatív politikai következményeire emlékeztetett: 
 
"Nemzeti szempontból a legsúlyosabb következmény az lesz, hogy mindaz, ami Magyarországon a németekkel 
szemben történik, precedensül és mintául fog szolgálni a csehszlovákiai magyarság sorsára nézve. A legnagyobb 
mértékben súlyosnak és lelkiismeretlennek tartom azt a beállítást, hogy a prágai tárgyalások megakadása folytán 
úgyis esedékes a csehszlovákiai magyarok kitelepítése, tehát mi sem tehetünk okosabbat, mint hogy igyekszünk 
nekik minél nagyobb mértékben helyet csinálni. A potsdami határozatok bizonyosan nem ok nélkül szorították a 
kitelepítést a németekre, s ami ugyanolyan rendelkezés a magyarokra nézve nem történik, addig teljességgel 
felesleges és meg nem bocsátható ilyen mértékben elébe menni és könnyebbséget szerezni azoknak, akik a 
csehszlovákiai  magyarsággal kapcsolatban katasztrofális terveket készítenek elő." (Fülöp M.- Sipos P. im. 319). 
 
A földreformmal és a környező országokból menekülő magyarok elhelyezésével kapcsolatban 
a magyar kormányzati körökben is felmerült a németek áttelepítésének gondolata, de csak a 
kollektív büntetés kizárásával, a politikai magatartás szerinti különbségtétellel. 

Kormánykörökben az az elv fogalmazódott meg, hogy "nem a svábokat óhajtjuk 
kitelepíteni, hanem a fasiszta bűntettekben általában felelőssé tehető németek ellen óhajtunk 
állást foglalni. (Saláta Kálmán tervezetéből, Balogh S. 1988. 81-82.) A kitelepítés előírásával 
kapcsolatban a SZEB magyarországi képviselőihez intézett 1945. december 1-i jegyzékben a 
magyar külügyminiszter leszögezte: "Ez alkalommal is a demokratikus Magyarország 
kormánya kijelenti, hogy meggyőződésével ellenkeznék magyar állampolgároknak tisztán 
etnikai, származási ok miatti kitelepítése. Úgy ezt, mint a kollektív büntetések mindenféle 
faját helyteleníti. Ezért kívánatosnak tartja, hogy a kitelepítés alá csak azok a németek 
kerüljenek, akik kifejezett magatartásukkal Magyarország ügyét elárulták és a hitlerizmus 
szolgálatába állottak. Ezek kitelepítését azonban a magyar kormány feltétlenül szükségesnek 
tartja" (Uo. 91-92.)  
 
Az  NSZET 1945. november 20-i határozatának meghozatalában közreműködő amerikai 
kormány diplomáciai úton kifogásolta, hogy a magyar kormány a kitelepítésre vonatkozó 
rendeletében a NSZET döntésére hivatkozzon. A magyar kormányhoz eljuttatott 1946. január 
2-i jegyzékében pedig azt hangsúlyozta, hogy "Az Egyesült Államok kormányának 
véleménye nem változott abban a tekintetben, hogy a kollektív felelősség elve nem 
alkalmazható egy egész népcsoportra, mint aminőt a magyarországi németek alkotnak, 
pusztán amiatt, hogy a csoport egyes tagjai náci tevékenységben részt vettek. Az Egyesült 
Államok kormányának az a nézete, hogy egy népcsoport, mint aminők a magyarországi 
németek, ilyen okból nem sújtható kitelepítéssel." (Uo. 96.) 
 A SZEB sürgetésére és a magyar kormányzat által kedvetlenül végrehajtott 
intézkedések nyomán 1946. január és december között Magyarországról 135 655 német 
nemzetiségű személyt telepítettek át Németország amerikai megszállási övezetébe, majd 1947 
tavaszától mintegy 50 000-t a szovjet megszállási övezetbe.  
 A háború után újjáalakuló csehszlovák állam vezetésének azok a törekvései, hogy 
Csehszlovákia csak két nemzet állama legyen és a német és magyar nemzetiségűeket 
kitelepítsék, különösen megterhelték a magyar- csehszlovák viszonyt. A csehszlovák 
diplomácia e törekvéseknek azzal is igyekezett megnyerni a szövetséges hatalmak 
támogatását, hogy úgy állította be, miszerint "a magyarok kivétel nélkül soviniszták és 
irredenták" és számított a nyugati demokratikus hatalmak, nevezetesen Nagy-Britannia 
bizonyos lekiismeretfurdalására a müncheni egyezmény miatt, ami végül is és akaratlanul 
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kiszolgáltatta a csehszlovák köztársaságot a hitleri agressziónak. 1945 áprilisában a kassai 
kormányprogramban meghirdetett elvek az augusztus 7-i rendeletben öltöttek testet, amely a 
németeket és a magyarokat megfosztotta csehszlovák állampolgárságuktól.  
 
A kassai kormányprogram nyolcadik fejezetéből: 
 
 "1. a csehszlovák állampolgárságot csak  azoknak a magyar nemzetiségű lakosoknak hagyják meg, akik 
antifasiszták voltak, részt vettek a Csehszlovákia felszabadításáért  folytatott ellenállási mozgalomban, vagy 
pedig üldözték őket a köztársasághoz való hűségükért, 2. a többi magyar nemzetiségű lakos csehszlovák 
állampolgársága megszűnik, de lehetővé teszik nekik az optálást; minden ilyen irányú kérelmet külön vizsgálnak 
meg, 3. azok a magyar nemzetiségű személyek, akik bűntényt követtek el a köztársasággal vagy más 
nemzetekkel szemben, főképp a Szovjetunió ellen, bíróság elé kerülnek, megfosztják őket csehszlovák 
állampolgárságuktól és örökre kitiltják őket a köztársaság területéről."  (Balogh S. im. 106-107) 
 
A szövetséges hatalmak, amelyek megértéssel kezelték a csehszlovák biztonságra irányuló 
törekvéseket, a bűntető akciót jóval túlhaladó méretű, a kollektív felelősségre vonást 
megvalósító kitelepítések elhatározásában - a németek esetét kivéve - nem kívántak 
közreműködni, ezeknek az igényeknek a megvalósítását a két fél megállapodásaira hárították. 
A magyar kormány a csehszlovák igényre azzal válaszolt, hogy kész a trianoni szerződés által 
elszakadt magyarok befogadására, de csak megfelelő földterületekkel együtt. Csehszlovák 
nyomásra 1946 februárjában Prágában lezajlott tárgyalások eredményeként február 27-én 
Budapesten aláírt magyar-csehszlovák lakosság-csere egyezmény kompromisszummal zárult, 
annyi csehszlovákiai magyar áttelepítésére adott lehetőséget, amennyi magyarországi szlovák, 
a csehszlovák hatóságok szabadon kifejtett helybeli toborzása nyomán Csehszlovákiába 
áttelepülni kívánt. Miután ez messze elmaradt a csehszlovákiai magyarok számától, akiktől 
megszabadulni kívántak (1948. április 10-ig a jelentkezett 92 390 szlovákból csak 73 273 fő 
települt át, és az egyezmény alapján kijelölt 105 047 magyarból csak 68 407 kitelepítésére 
került sor), a csehszlovák kormányzat újabb 200 000 magyar kitelepítésére vonatkozó előírást 
kívánt a készülő magyar békeszerződésbe foglaltatni, és egyéb intézkedésekhez folyamodott a 
magyar nemzetiségű lakosság felszámolása érdekében ( 1946 június 17-i rendelet a 
visszaszlovákosításról, 1946 szeptember-október a közmunkarendeletre hivatkozva a 
magyarok kényszerű széttelepítése, cseh területekre való áttelepítése). A magyar- csehszlovák 
viszonyban további feszültségeket keltett, hogy a csehszlovák kormány a békeszerződés 
előkészítése során a fenti igényein kívül nemcsak a trianoni határ visszaállítását kívánta,  
hanem további területi igénnyel is fellépett ("pozsonyi hídfő": 5 újabb község, Dunacsun, 
Horvátjárfalu, Oroszvár, Rajka és Bezenye Csehszlovákiához csatolásának igénye). 
 Területi, határ és kisebbségi problémák a magyar-román viszonylatban is léteztek. A 
Petru Groza vezette új román kormányzat azonban ezeket a csehszlovákoktól eltérően kezelte. 
Az un. magyarbarát megbékélési politika az 1918 utáni Románia határain belül élő 
nagyszámú magyar kisebbségnek a román állam határain belüli megtartására irányult, ennek 
érdekében közigazgatási, kulturális autonómiát tartalmazó kisebbségi jogok biztosítására is 
hajlandó volt. E politika kompromisszum-készségének határait a területi kérdések -- főként 
Erdély Romániához tartozásának és a trianoni határok fenntartásának kérdése -- alkották. 
 
Részlet a magyar Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztálya elemzéséből: 
 
"...a Groza-kormány által Magyarország és általában a magyar nép felé hirdetett konciliáns politika tökéletes 
harmóniában van a román területi aspirációkkal. Valószínű, hogy Groza és kis tábora őszintén meg akarja 
valósítani a magyarokkal való baráti együttműködést. De egészen bizonyosra vehető az is , hogy a román 
külpolitikának nagy rutinnal bíró irányítói ezt a magatartást, mint a jelenlegi helyzetben részükről folytatható 
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legügyesebb taktikát támogatják. Valóban, ha Grozának sikerül a magyar-román viszonyt legalább látszólag 
megjavítani, akkor Románia kiállhat a világ elé azzal a tétellel, hogy magyar-román határkérdés nincs, mert a 
két nemzet között olyan viszony alakult ki, amelynél a határok nem játszanak többé lényeges szerepet. Ők 
maguk legalábbis mindent megtettek és megtesznek a román-magyar barátság elmélyítésére, s ha a magyarok 
ennek ellenére erőltetik a trianoni határ revízióját , akkor az nem tekinthető másnak, mint a revíziós  »kilométer-
betegség« felújításának." (Fülöp M.- Sipos P. 302.) 
 
Hasonló, de méreteit tekintve jóval kisebb mértékű területi és kisebbségi problémák 
jelentkezetek a magyar-jugoszláv viszonylatban. Bár Magyarország alkupozícióit 
Jugoszláviával szemben rontották az örök barátsági szerződés megszegéséből és a délvidéki 
vérengzésekből adódó feszültségek, az új jugoszláv állam kisebbségi és külpolitikája kedvező 
volt e szomszédos népek megbékélése szempontjából. J.B. Tito vezette jugoszláv kormányzat 
olyan soknemzetiségű államnak képzelte el az új Jugoszláviát, amelyen belül a nemzeti 
kisebbségek gyakorolhatják jogaikat. 
 1945. május végétől folyó béke-előkészítő munka során a magyar kormányzat 
egyrészt a reálpolitikai helyzetből indult ki, másrészt bízva a szövetséges hatalmak által 
hirdetett demokratikus elvekben, a trianoninál igazságosabb, méltányosabb béke-rendezésben 
reménykedett, és ennek megfelelően a magyar érdekek érvényesítésére törekedett. 
Tapasztalva azonban a szomszédos érintett államok ellenállását a trianoni határok 
módosításával szemben, s befolyásukat a szövetséges hatalmaknál, a nemzeti elv 
figyelembevételével történő területi rendezés kérdése helyett 1946 májusától a 
kisebbségvédelem kérdését helyezte a magyar diplomáciai törekvések előterébe. 
 
 
4. A párizsi magyar békeszerződés 
 
A szövetséges hatalmak a potsdami értekezletükön (1945. július-augusztus) Franciaországgal 
és Kínával kiegészített öt győztes hatalom képviselőiből a Külügyminiszterek Tanácsának 
felállításáról döntöttek, amelynek többek között a Németország európai szövetségeseivel, 
köztük Magyarországgal kötendő békeszerződések megszövegezése lett a feladata. Az egyes 
országok szerződésszövegeinek megállapítását azoknak az államoknak a képviselőire bizták, 
amelyek a fegyverszüneti szerződést aláírták. A szövetséges nagyhatalmak 
külügyminisztereinek 1945 decemberi moszkvai értekezletén megállapodás született az olasz, 
a román, a bolgár, a magyar és a finn békeszerződés-tervezetek kidolgozásának eljárásáról. 
Eszerint a tervezetek az illetékes külügyminiszterhelyettesek készítik elő és a 
Külügyminiszterek Tanácsa előterjesztésében a francia kormány által 1946 derekától 
megrendezendő békekonferenciának kellett megtárgyalnia, amelyen a Külügyminiszterek 
Tanácsa 5 tagja és az európai háborúban részes 16 szövetséges állam képviselője vehetett 
részt. A megtárgyalt békeszerződések szövegeit a szövetséges nagyhatalmak jóváhagyása és a 
békekonferencia résztvevőinek aláírása véglegesítette. Kimondták, hogy e szerződések akkor 
lépnek életbe, ha a fegyverszünetet aláíró győztes államok ratifikálták, de a szerződéseket a 
legyőzött államoknak is ratifikálniuk kell. Ily módon a 21 győztes államnak jutott a "bírói" 
szerep a kapitulált országokkal szemben a háború utáni békerendezés vitás kérdéseiben, a 
döntéseket a Külügyminiszterek Tanácsa hozta meg. Az 1946. július 29-én Párizsban 
megnyílt békekonferencián az a szabály érvényesült, hogy a különböző bizottságok csak 
olyan észrevételt tárgyaltak meg, amelyet valamely győztes állam is támogatott.  
 A magyar kormány diplomáciai erőfeszítései arra irányultak, hogy a nagyhatalmakat 
meggyőzze Magyarország gyökeres külpolitikai irányváltásáról, baráti érzelmeiről a 
szövetséges hatalmak irányában és támogatást szerezzen a körülményeket figyelembe véve 
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mérsékelten megfogalmazott békecéljaihoz, elérje a magyar érdekek és szempontok 
számításba vételét. 1946. április 9 és 18 között Moszkvába látogatott magas szintű 
kormányküldöttség gazdasági könnyítéseket ért el a jóvátétel fizetése terén, de 
Magyarországnak a szomszédaival kapcsolatos területi és kisebbségi kérdéseket a tárgyaló 
szovjet fél elhárította. 
 
"Sztálin mind a két találkozón érdeklődéssel hallgatta a kormányküldöttség vezetőjének és tagjainak előadását a 
magyar békecélokról. Elismerte, hogy a román fegyverszüneti szerződés, amely úgy rendelkezett, hogy Erdély 
vagy nagyobbik része Romániához tartozik, jogalapot nyújt a magyar területi igény előterjesztésére a 
békekonferencián. Ezt a kijelentést - a jelenleg elérhető forrásokból kitűnően - a kormányküldöttség minden 
további nélkül tudomásul vette. A Csehszlovákiát érintő kérdésekhez viszont sem Sztálin, sem Molotov nem 
fűzött egyik alkalommal sem érdemleges megjegyzést. A nemzetiségek hazatelepülésének helyeslésével és a 
nemzetiségek jogaival kapcsolatos elvi jellegű- és általánosságban mozgó - megnyilatkozásokat ugyanis aligha 
lehetett a konkrét helyzetre vonatkoztatható állásfoglalásnak tekinteni." Balogh Sándor történész leírása (Balogh 
S. im. 161.) 
 
Az 1946 márciusában Londonban a külügyminiszter-helyettesek értekezletén a román és a 
magyar békeszerződés kapcsán a szovjet képviselő Erdély Romániához való tartozása, 
valamint a két országban a szovjet csapatok állomásozása mellett foglalt állást. Április 16-án 
arról állapodtak meg, hogy a magyar-román viszonylatban az 1938. január 1-i határt kell 
visszaállítani. A Külügyminiszterek Tanácsának május 7-i sorsdöntő ülésén a cseh-magyar 
határra is ezt az intézkedést terjesztették ki, bár a csehszlovák kormány április 11-én 
előterjesztett újabb területi, illetve a magyarok kitelepítésére vonatkozó további igénye miatt 
a döntést a két fél meghallgatása utánra halasztották.  
 
Részlet Gyöngyösi János külügyminiszternek a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága 
békeelőkészítő albizottságában elhangzott felszólalásából (1946. június 3.):  
 
A külügyminiszter a Külügyminiszterek Tanácsának május 7-i döntését azzal magyarázta, hogy téves 
feltételezésnek bizonyult Európa "magasabb rendű princípium" szerint való újjárendezését várni a 
békekonferenciától. "Nem erről van szó. Ténylegesen egy szükségszerű jogi rendezésről van szó, ahol a vitás 
kérdések nem annyira az igazságosság, mint inkább a nagyhatalmi érdekek alapján merülnek fel. Ahol a 
nagyhatalmi érdekek ütköznek, ott van vita, ahol azonban nem, ott a szövetségesek a probléma felvetését 
igyekeznek kerülni. Ma már világos, hogy a magyar-román határkérdésben nagyhatalmi politikai kérdések 
kompenzációjának áldozatai vagyunk." (Balogh S. im. 186.) 
 
Június derekán a magyar miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség tárgyalt az Egyesült 
Államokban, Nagy-Britanniában, majd Franciaországban a legmagasabb szintű 
államvezetőkkel. Az Egyesült Államok kormányánál a gazdasági kérdésekben sikerült némi 
eredményt elérni (pl. a Magyar Nemzeti Bank aranykészletének, a nyugatra hurcolt magyar 
javak visszaszolgáltatására vonatkozó ígéretek), de a békecélok támogatását a szovjet félre 
hárították (Erdély kérdése). A brit kormány hasonlóan csak a nyugatra hurcolt magyar javak 
visszaszolgáltatására hajlott, a magyar békecélokat nem támogatta.  
 
A brit külügyminiszter, "Noël-Baker a magyar békecélokat illetően egyetlen kérdésben sem 
ígért támogatást, pontosabban azon a véleményen volt, hogy amennyiben a román és a 
magyar kormány megegyezésre jutna egymással a vitás kérdésekben, ezt a brit kormány kész 
támogatni." (Balogh S. im. 200-201.) 

A francia kormánykörök azzal tértek ki, hogy a békekonferencia fő kérdéseire 
nincsenek befolyással. 
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 Az 1946. július 29-én megkezdődött párizsi békekonferencián, akárcsak az előkészítő 
fórumain csak azoknak a kérdéseknek szenteltek nagyobb figyelmet, amelyekhez valamelyik 
szövetséges nagyhatalom közvetlen érdekei fűződtek. A legyőzött államok az érdemi 
tárgyalásokban nem vehettek részt, legfeljebb előterjeszthették javaslataikat, észrevételt 
tehettek. A magyar kormány június 24-én juttatta el a szövetséges hatalmakhoz 
békejavaslatait, de ellenérdekű partnereivel szemben sem ez, sem a magyar külügyminiszter 
augusztus 14-én a békekonferencia plénumán elhangzott beszéde nem keltett visszhangot. A 
győztesekhez tartozó Csehszlovákia újabb területi igényét némileg mérsékelték. A kapitulált 
Romániát a területi kérdésekben a szovjet állam érdekei preferálták, amely meg kívánta őrizni 
Besszarábiát, s kárpótolni és jutalmazni az egyoldalú kötelezettség irányában mozgó román 
kormányzatot. Csak csekélyszámú kérdésben akadtak pártfogói a magyar álláspontnak a 
békekonferencia bizottságaiban, s a még nyitott kérdéseket lezáró Külügyminiszterek 
Tanácsának november-decemberi New York-i ülésszakán.  
 Ily módon az 1947. február 10-én Párizsban aláírt békeszerződés, amely 
Magyarország számára végleg lezárta a második világháborút, a békefeltételek tekintetében 
alapvetően az 1945 január 20-i fegyverszüneti szerződés előírásait tartalmazta. Változatlanul 
hagyva a május 7-én elhatározottakat Magyarország 1938. január 1-i határait állapította meg 
Csehszlovákia javára tett csekély módosítással és érvénytelenítette a bécsi döntéseket. A 
szabadságjogok és az emberi jogok érvényesítését szolgáló politikai rendelkezéseket hozott. 
Katonai előírásai fegyverkezési korlátokat állított. Jóvátételi és visszaszolgáltatási 
kötelezettséget írt elő. Gazdasági rendelkezései a kormány kötelezettségeit állapította meg a 
korábban sértett törvényes jogok, javak, érdekek helyreállítására és kártalanításokra. Előírta a 
Duna szabad hajózhatóvá tételét. Rendelkezett arról, hogy a szerződés életbeléptetését követő 
90 napon belül a szövetséges haderőket visszavonják Magyarországról azzal a kitétellel, hogy 
a Szovjetunió joga fennmarad oly fegyveres erő fenntartására, amire az ausztriai szovjet 
megszállási övezettel való közlekedési vonal fenntartása érdekében szükség van. 
 
 Részlet  a Békeszerződés preambulumából: 
 
"...tekintettel arra, hogy Magyarország , miután a hitleri Németország szövetségesévé vált, és annak oldalán részt 
vett a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és más 
Egyesült Nemzetek ellen folytatott háborúban, e háborúért a felelősség rá eső részét viseli; 
tekintettel azonban arra, hogy Magyarország 1944. évi december hó 28-án megszakította kapcsolatait 
Németországgal, Németországnak háborút üzent és 1945. január hó 20-án fegyverszünetet kötött a Szocialista 
Szovjet Köztársaságok Uniója, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kormányaival, amelyek a 
Magyarországgal háborúban állott összes Egyesült Nemzetek nevében jártak el; és 
tekintettel arra, hogy a Szövetséges és Társult Hatalmak és Magyarország békeszerződést kívánnak kötni, amely 
az igazságosság elveihez alkalmazkodva rendezni fogja a fent említett események következményeként még 
fennálló kérdéseket és alapja lesz a közöttük való baráti kapcsolatoknak, lehetővé téve ezzel a Szövetséges és 
Társult Hatalmak számára, hogy támogassák Magyarországnak arra irányuló kérelmét, hogy az Egyesült 
Nemzetek tagjává legyen és az Egyesült Nemzetek irányítása mellett kötött egyezményekhez is csatlakozzék; 
ennélfogva megállapodtak abban, hogy kijelentik a hadiállapot megszűnését és e célból a jelen szerződést 
megkötik..."  (Halmosy D. im. 78.) 
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III. MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA A HIDEGHÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN 
1947-1956 

 
 
1. A hidegháborús konfrontáció kialakulása 
 
Magyarország helyzetének további alakulását, külpolitikai mozgáslehetőségét nagymértékben 
befolyásolták a második világháború befejezése utáni jelentős változások, amelyek a 
szövetséges hatalmak addigi együttműködésének felbomlásához, a kapcsolatok 
megromlásához, a hidegháborúhoz, Európa politikai kettéosztását jelentő "jaltai rendszerhez" 
vezettek. A világháború folyamán a győztes koalíció szövetségét a fasiszta tengelyhatalmak 
legyőzésének közös érdekei hívták életre. Németország és Japán kapitulációjával a háború 
befejeződött, s ezzel felszínre kerültek egyrészt a Szovjetunió, másrészt a demokratikus 
nyugati nagyhatalmak közötti szemléletbeli (ideológiai) és hatalmi érdekeik szerinti 
ellentéteik, amelyek a háború utáni világ politikai berendezésének kérdéseiben éleződtek ki. 
Annak ellenére, hogy közös nyilatkozataikban (az Atlanti Charta 1941. augusztus 14., az 
Egyesült Nemzetek Nyilatkozata 1942. január 1., a jaltai nyilatkozat 1945. február 11.) 
egyetértően képviselték a magasztos elveket a területi hódításokról való lemondásról, a népek 
szuverén jogai és önkormányzatuk helyreállításáról, a szabadság, a függetlenség, a 
vallásszabadság megvédéséről, az emberi jogok és az igazságosság fenntartásáról, a 
demokratikus intézmények megteremtéséről a felszabadított országokban, a háború utáni 
rendezés konkrét kérdéseiben, a megoldásokról folytatott alkukban már érvényre jutottak a 
rendező hatalmak sajátos érdekei, amelyek gyakran a meghirdetett elvekből tett 
engedményekhez is vezettek.  
 A német békerendezés körül kialakult nézeteltérések, a szövetségesek háború utáni 
együttműködésének akadozása, ami a Külügyminiszterek Tanácsának ülésein kifejezésre 
jutott, az olyan politikai megnyilatkozások, mint Churchill fultoni beszéde (1946. március 
12.) és erre Sztálin durva reagálása, amelyben Chuchillt Hitlerhez hasonlította, rasszizmussal 
és azzal vádolta, hogy "a háborús gyújtogatók álláspontján áll", már jelezték, 1947 elejének 
eseményei pedig éppenséggel diplomáciai ténnyé tették a hidegháború kibontakozását (1947. 
március 12. Truman-elv meghirdetése, 1947. június 5. Marshall-terv bejelentése, amelyet a 
Szovjetunió és a befolyása alá került kelet-európai államok visszautasítottak, 1947. 
novemberben és decemberben tartott Külügyminiszterek Tanácsa londoni ülésének kudarca, 
amely az együttes békerendezés folyamatának megszakadását jelezte, ezt követően a 
külügyminiszterek már csak a szovjet külügyminiszter nélkül találkoztak). 1947 szeptember 
végén a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform) létrehozása és a 
rajta keresztül meghirdetett új politikai irányvonal a hidegháború szellemét idézte. 
 
Részlet Churchill volt brit miniszterelnök fultoni beszédéből: 
 
"Árnyék borult arra a színpadra, amelyet legutóbb a szövetségesek győzelme megvilágított. Senki sem tudja, mit 
szándékozik tenni Szovjetoroszország és nemzetközi kommunista szervezete a közvetlen jövőben, sem azt, hol 
vannak a korlátai, ha vannak egyáltalán, expanziós és követőket toborzó irányzatainak. Nagy csodálattal és 
tisztelettel adózom a bátor orosz népnek és háborús bajtársamnak, Sztálin generalisszimusznak. Rokonszenv és 
jószándék van Angliában, és nem kételkedem benne, hogy itt is, Oroszország népei iránt, valamint az az 
elhatározás, hogy minden nehézség és visszautasítás ellenére kitartunk a tartós barátság megteremtése mellett. 
Megértjük, hogy Oroszországnak szüksége van a biztonságra nyugati határait illetően, a német agresszió minden 
megismétlődésével szemben. Szívesen látjuk Oroszországot az őt megillető helyen a világ vezető nemzetei 
között. Mindenek felett szívesen látjuk az állandó gyakori és bővülő kapcsolatot az orosz nép és az Atlanti 
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Óceán mindkét partján élő népünk között. Ennek ellenére kötelességem Önök elé terjeszteni egyes tényeket 
Európa jelenlegi helyzetéről. 
A Balti-tenger mellett fekvő Stettinből az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le 
Európára. E vonal mögött vannak Közép, és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai -- Varsó, Berlin, 
Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet 
szférában fekszik és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva 
egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének. Egyedül a halhatatlan dicsőségű Athén dönthet szabadon jövőjéről, egy 
angol, amerikai és francia megfigyelés mellett tartott választáson. Az oroszok által irányított lengyel kormányt 
felbátorították, hogy jogtalanul nagy területeket foglaljon el Németországból és most a németek millióit űzik ki 
tömegesen olyan fájdalmas mértékben, amilyenről nem is álmodtak. A kommunista pártokat, amelyek ezekben a 
kelet-európai államokban igen kicsik voltak, hatalomra emelték, amely hatalom meghaladja a pártok létszámát, 
és ezek a pártok most mindenütt arra törekszenek, hogy megszerezzék a totális ellenőrzést. Majdnem minden 
esetben rendőrkormányok uralkodnak, és mostanáig Csehszlovákiát kivéve, sehol sincs igazi demokrácia. 
Törökországot és Perzsiát mélységesen megriasztják és megzavarják azok a követelések, amelyeket velük 
szemben támasztanak, továbbá az a nyomás, amelyet a moszkvai kormány reájuk gyakorol. Az oroszok 
Berlinben megkísérlik, hogy Németország általuk megszállt övezetében egyfajta kommunista pártot hozzanak 
létre, miközben speciális kedvező bánásmódban részesítik a baloldali német vezetőket...Nem hiszem azt, hogy  
Oroszország háborút kíván. Ők a háború gyümölcseit kívánják és hatalmuknak és tanításaiknak végtelen 
kiterjesztését. Nekünk most meg kell vizsgálni, amíg időnk van rá, a háború tartós megelőzését és a szabadság és 
a demokrácia feltételeinek megteremtését minden országban a lehető leghamarabb...Abból, amit a háború alatt 
orosz barátainknál és szövetségeseinknél láttam, arra a meggyőződésre jutottam, hogy semmi sincs, amit annyira 
csodálnának, mint az erőt, és semmivel szemben sem találnánk kevesebb tiszteletet, mint a katonai gyengeséggel 
szemben." ( Halmosy D. im. 66-68.) 
 
Részlet Truman amerikai elnök 1947. március 12-én elhangzott kongresszusi beszédéből: 
 
"Nem fogjuk azonban céljainkat megvalósítani, ha nem vagyunk hajlandók segíteni a szabad nemzeteket szabad 
intézményeik és nemzeti integritásuk fenntartásában az agresszív mozgalmakkal szemben, amelyek arra 
törekszenek, hogy a totalitárius rendszert kényszerítsék rájuk. (példaként Lengyelországot, Romániát, Bulgáriát 
említette- a szerk.)....a totalitárius rendszereknek a szabad népekre közvetlen vagy közvetett agresszióval való 
rákényszerítése aláássa a nemzetközi béke és ennélfogva az Egyesült Államok biztonságának alapjait is." Uo. 
1985. 123. 
 
Részlet a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 1947. október 5-i 
"Nyilatkozat a nemzetközi helyzetről" című dokumentumából: 
 
"A nemzetközi helyzetben a második világháború eredményeképpen és a háború utáni időszakban lényeges 
változások történtek... Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió és a demokratikus 
országok politikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányult, a másik 
oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely az imperializmus megerősítésére és a demokrácia 
megfojtására irányul. Minthogy a Szovjetunió és az új demokrácia országai a világuralomért való harc 
imperialista terveinek és a demokratikus mozgalom szétzúzásának akadályaivá váltak –  hadjáratot hirdettek 
ellenük, ezt a hadjáratot az Egyesült Államokban és Angliában a leghangosabb imperialista politikusok új 
háborúval való fenyegetésekkel is alátámasztják. 
Ily módon két tábor alakult ki: az imperialista, demokráciaellenes tábor, melynek fő célja az amerikai 
imperializmus világuralmának megteremtése és a demokrácia szétzúzása, valamint az imperialistaellenes, 
demokratikus tábor, melynek fő célja az imperializmus aláásása, a demokrácia megszilárdítása és a fasizmus 
maradványainak felszámolása... 
Ilyen körülmények között az imperialistaellenes, demokratikus tábornak tömörülnie kell, egybehangolt 
akcióprogramot kell kidolgoznia, ki kell dolgoznia saját taktikáját az imperialista tábor vezető erői, az amerikai 
imperializmus és annak angol és francia szövetségesei ellen, a jobboldali szocialisták, mindenekelőtt Anglia és 
Franciaország jobboldali szocialistái ellen." (A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 
határozatai. Szikra 1950. 3-11.) 
 
A háború befejezése után a nemzetközi rendezés kérdéseiben tehát a szövetséges hatalmak 
között jelentkezett érdekellentétek és alapvető szemléletbeli különbségek (a biztonság 
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felfogásában, a gazdasági problémák kezelésében, a szembenálló ideológiai alapállásból 
következően) szakadáshoz, befolyási ütközésekhez vezettek, amit csak előmozdított Truman 
elnökké választása után az új amerikai kormányzat az "erőpolitika" felé történt 
irányváltásával. A szovjet vezetés ellenségesen fogadta az európai újjáépítésre kialakított 
amerikai kezdeményezéseket (Marshall-terv), amelyektől fenyegetve látta hatalmát saját 
gazdasági térségében és a kialakuló befolyási szférájában, s a nyugati szövetséges hatalmak 
politikájára saját politikai-katonai tömbjének kialakításával reagált. A forradalmi 
változásokkal kapcsolatos korábbi tartózkodó magatartásával ellentétben most már sürgette 
befolyási zónájába eső országokban a kommunista pártok hatalmi monopóliumára épülő 
rendszerek kialakítását, ami más országok (Jugoszlávia, Bulgária, Lengyelország, Románia) 
után Magyarországon 1947-48-ban a "fordulat évében", Csehszlovákiában 1948 februárjában 
a "prágai pucssal" bekövetkezett, s amelynek a polgári demokráciákkal szemben a népi 
demokráciák elnevezést adták. Ebben a külső támogatás mellett szerepet játszott a 
kommunista pártok hatásos taktikája is. A hidegháború Európa politikai kettéosztásához 
vezetett. 
 
Részlet Fejtő Ferenc "A népi demokráciák története" c. könyvéből (1969.): 
 
"A kommunisták reformizmusa zavarba hozta partnereiket...Mivel a többi pártnak sem ereje, sem elég ügyessége 
nem volt ahhoz, hogy  visszavegye a kezdeményezést a kommunistáktól, a pártok és nyomukban a tömegek 
végül is vakon követték a kommunistákat... Mindent összevetve tehát a kelet-európai országokban 1945 és 1947 
között végrehajtott reformokat a nemzeti összefogás művének tekinthetjük, amely az összes demokratikus párt 
többé-kevésbé aktív, többé-kevésbé őszinte támogatásával valósult meg...a változások iránya ... egybeesett az 
élet és a haladás irányával, és ezen nem változtat semmit, hogy a kommunisták megpróbáltak minél nagyobb 
hasznot húzni abból a szerepből, amelyet ebben a nemzeti összefogásban játszottak. A közvéleményben 
egyvalami terhelte erősen a kommunistákat: a szovjetekkel való cinkosságuk... 
Gazdasági téren a kommunistáké volt a kezdeményezés...Mindenütt a kommunisták adták ki a 
romeltakarításnak, a földosztásnak, az ipari termelés és a földművelő munka újrakezdésének jelszavait. Egy 
pillanatra sem hagyták nyugton a lakosságot, feladatuknak tekintették, hogy folyton ösztökéljék a tömegeket és 
lankadatlan dinamizmusról tegyenek tanúságot, mely mindig magával tudja ragadni a tétovázó, bizonytalan vagy 
titokban ellenséges partnereket is. Tudtak türelmesek és nagylelkűek lenni, ha az érdekeik ezt diktálták, és 
rendkívül rugalmasságról tettek tanúságot azzal, hogy hasznosítani tudtak minden szakértelmet, értettek ahhoz, 
hogy hízelegjenek mások hiúságának, táplálják a nemzeti energiákat, és maguknak tulajdonítsák mások okos 
elgondolásait. Sajnálatos, hogy más irányzatok képviselői, akik sokszor náluk hozzáértőbbek voltak, csak 
másodlagos és alárendelt szerepet játszottak a nemzeti összefogásban, amelyet a kommunisták irányítottak: 
magát a tényt azonban el kell ismernünk." (Fejtő F.: A népi demokráciák története I-II. Magvető-Magyar 
Füzetek 1991. 82,84.) 
 
Rákosi Mátyás visszaemlékezése a népi demokrácia átértelmezéséről 1948 elején: 
 
"A fejlődés lehetővé tette és egyben megkövetelte, hogy elméletileg vizsgáljuk meg a megtett utat, s az így 
felvetődő kérdések közül feleljünk arra, hogy milyen államtípus tulajdonképpen a népi demokrácia. Amíg a 
hatalom kérdése el nem dőlt, sőt még utána is egy darabig, ezt a kérdést szándékosan nem vetettük fel, mert 
annak a nyílt kimondása, hogy a proletárdiktatúra megvalósítására törekszünk s a proletárdiktatúra államát 
akarjuk létrehozni, minden tekintetben megnehezítette volna helyzetünket. A Tanácsköztársaságra 25 éven 
keresztül annyi rágalmat szórtak, a tőle való félelem olyan mélyen ült a kis- és nagypolgárság tudatában, hogy 
ezzel lehetetlen volt nem számolni. Amellett a magyar burzsoáziának szövetségesei és támogatói az 
imperialisták - akiknek a képviselői ott ültek Budapesten a Szövetséges Ellenőrző Bizottságban, s ezen a címen 
lépten-nyomon beavatkoztak ellenünk a magyar ügyekbe - mint a dögkeselyűk csaptak volna le az olyan 
csemegére, mint annak kijelentése, hogy mi tulajdonképpen proletárdiktatúrát akarunk. Én emlékszem rá, hogy a 
Kommunista Internacionálé utolsó napján Lenin összehívta a nagyobb pártok képviselőit és ott szűk körben 
ismertette az új taktika lényegét. Mikor az egyik jelenlévő megkérdezte, hogy e fontos szempontokat miért nem 
ismertette Lenin a kongresszus plénumán, azt a választ kapta, hogy nem kell minden kártyánkat idő előtt 
kiteregetni, vagy túl korán bepillantást engedni minden tervünkbe...Sztálin is figyelmeztetett bennünket, hogy a 
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proletárdiktatúra idő előtti emlegetése az adott viszonyok között az ellenség kezére játszik." (Rákosi Mátyás: 
Visszaemlékezések 1940 - 1956 2. k. Napvilág Kiadó, Budapest 1997. 708.) 
 
 
2. Magyarország betagozódása a szovjet tömbbe 
 
Magyarország rövid ideig élvezhette a békekötés által visszanyert állami önállóságát. A 
külpolitikai irányvonalról a nemzetgyűlésben 1947. március 20-án lezajlott vita még az önálló 
magyar külpolitika lehetőségeit tükrözte, amikor többen amellett szóltak, hogy Magyarország 
egy semleges státusban a közvetítő, a híd szerepét tölthetné be a konfrontálódó Kelet és 
Nyugat között. A hatalmi fordulat következtében azonban a kommunista párt álláspontja 
kerekedett felül, amely az egyértelmű és határozott szovjetbarát külpolitikai orientáció, a 
szovjet hatalmi tömbhöz csatlakozás mellett szállt síkra. 
 
Részletek a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesítéséből létrejött Magyar Dolgozók 
Pártja programnyilatkozatából (1948. június): 
 
"A második világháborút elsősorban a Szovjetunió döntötte el a demokrácia, a társadalmi haladás, a nemzeti 
függetlenség ügye javára. A német fasizmus szétzúzásában, az emberi és nemzeti szabadság, a kultúra és 
civilizáció megmentésében az oroszlánrész a szovjet hadseregé, mely mérhetetlen áldozatok árán viselte a 
fasizmus elleni háború fő terheit.  
A második világháború mérlege: 
A legreakciósabb imperialista államok, a fasiszta Németország, Japán és Olaszország katonai vereséget 
szenvedtek, letűntek mint önálló politikai tényezők. A Szovjetunió megerősödött, tekintélye és súlya a 
világpolitikában megnőtt... A kapitalizmus általános válsága kimélyült...a népi demokráciák kiszakadtak az 
imperializmus világrendszeréből...Ugyanakkor a kapitalista államok közötti erőviszonyok megváltozásának 
eredményeképpen az Amerikai Egyesült Államok lett a vezető imperialista nagyhatalommá, mely a levert német 
fasizmus örökébe lépett... 
Külpolitikai téren: 
A Magyar Dolgozók pártja céljai: a békének, a népi demokrácia vívmányainak, a magyar nemzet 
függetlenségének védelme és biztosítása. Ezért a párt külpolitikájának alapja: szövetség a Szovjetunióval, az 
imperialistaellenes és demokratikus tábor vezető szocialista nagyhatalmával, a béke, a nemzeti függetlenség és 
társadalmi haladás őrével. 
Szoros együttműködés és barátság a népi demokráciákkal, Jugoszláviával, Romániával, Lengyelországgal, 
Bulgáriával. 
Megegyezés, együttműködés és barátság a népi demokratikus Csehszlovákiával a szlovákiai magyarság 
helyzetének a lenini-sztálini nemzetiségi politika elveinek megfelelő rendezése alapján. 
A párt emellett rendezett és békés gazdasági és politikai kapcsolatok szükségességét vallja minden országgal, ha 
azok nem avatkoznak belső ügyeinkbe, és nem támogatják demokratikus rendünk ellenségeit. 
Végül: a párt a magyar népi demokrácia szolidaritását vallja az imperializmus ellen szabadságukért és 
függetlenségükért harcoló népekkel." (Balogh S.-Föglein G. im. 187., 197-198.) 
 
A világ két táborra szakadása és Magyarországnak a szovjet vezetésű "béketáborhoz" 
tartozása a demokratikus nyugati államokat magában foglaló, az Egyesült Államok vezetése 
alatt álló "imperialista táborral" szemben a hivatalos magyar külpolitikai gondolkodás 
alapvető szemléleti eleme lett a következő évtizedekben. A szovjet befolyási szférában 
létrejött népi demokratikus rendszerű államok hatalmi-politikai rendszerüket, gazdálkodási 
módjukat a szovjet modell lényegi vonásai szerint alakították át proletárdiktatúrává és az 
állami tulajdonra épülő, a piaci hatásokat elfojtani törekvő "tervgazdaságokká". Ezeket a 
közép-kelet-európai államokat, amelyeket később ázsiai és további országok egészítettek ki 
(Kína, Korea, Vietnam, Kuba), a közös ideológiai alapok, politikai törekvések és ebből, 
valamint a közös nemzetközi fellépéseikből adódó érdekek kapcsolták össze, jóllehet eltérő 
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történelmi, kulturális örökséggel, kapcsolódási szálakkal, nemzeti sajátosságokkal és számos 
nemzeti konfliktust hordozó előzménnyel rendelkeztek.   
 Az erősen ideologizált külpolitikai gondolkodás a "proletár internacionalizmus" 
koncepcióval igyekezett elhomályosítani, a hatalom pedig a rendelkezésére álló 
adminisztratív eszközökkel elnyomni a nemzeti érdekek és problémák zavaró 
megnyilatkozását, hacsak hatalmi érdekekből nem voltak felhasználhatók. A valóságban 
létező, a társadalom mélyén izzó nemzeti problémákat nem azok nyilvánossá tételével és nyílt 
megvitatásuk demokratikus módján kívánták megoldani, hanem a nemzetek és nemzetiségek 
meglévő feszültségeire formailag a lenini-sztálini receptet kínálták (a Szovjetunió népei közti 
- állítólag harmonikus -kapcsolatokat állították példaként). A szocialista társadalom 
felépítésével ígérték e problémák végleges megoldását, miközben a valóságos problémákról a 
figyelmet elterelték. A gyakorlatban az osztályérdekeket a nemzeti érdekek fölé helyező 
leninista elméletet az "osztályharc állandó éleződésének" sztálini elmélete egészítette ki, a 
nemzetközi osztályharc érdekeire való hivatkozással történt a nemzeti érdekek képviseletének 
elfojtása a szovjet táboron belül. A proletárinternacionalizmus jegyében szervezett táboron 
belül, úgy is mint vezető hatalomnak elismert, követendő mintának tekintett, s ennek 
megfelelően viselkedő hatalom, a Szovjetunió állami érdekei váltak meghatározóvá, annak 
rendelődtek alá az egyébként formálisan önálló szövetséges államok és nemzetek érdekei. 
Ráadásul e világhatalom nemzetközi befolyását egy nemzetközi politikai mozgalom, a 
nemzetközi kommunista mozgalom támasztotta alá, amelyen belül a hasonló függőségi 
viszonyok számos feszültséget generáltak. A szocialista országok külpolitikai 
tevékenységének egyébként fontos mozzanata lett a nemzetközi kommunista mozgalommal 
kapcsolatos tevékenység, hiszen a népi demokratikus országokban a külügyi apparátust 
mozgató központok a kommunista pártközpontok lettek. 
 A magyar külpolitika szempontjából azokat a problémákat, amelyek a trianoni és a 
párizsi békeszerződésekből, a kitelepítésekből adódóan a szomszédos államokkal való 
viszonyt terhelték, az 1947/48-ban megvalósult rendszerváltás és az új külpolitikai feltételek  
"egy csapásra" oldották meg, miután a kommunista pártok vezette koalíciók kiszorították a 
"burzsoá nacionalizmus" képviselőit a hatalomból és a politikai életből is. 
 
Részlet Rákosi önigazoló visszaemlékezéséből, amely 1948 novemberében a Központi 
Vezetőség előtt tartott beszédét idézi: 
 
"Beszámoltam a Központi Vezetőségnek arról a változásról is, amely a szlovákiai magyarok életében beállott. 
»A közép-európai demokrácia komoly megerősödését jelenti a csehszlovákiai magyarok megváltozott kezelése. 
Mi örömmel üdvözöljük a csehszlovák népi demokráciának és benne a Csehszlovák Kommunista Pártnak azt az 
elhatározását, hogy változtat a szlovákiai magyarság eddigi kezelésén és a jövőben olyan bánásmódban részesíti 
őket, amilyen egy demokratikus országban a nemzeti kisebbségnek kijár (az állampolgárság visszaadása a 
magyar nemzetiségűeknek- a szerk.). Mi nem kételkedtünk abban, hogy a csehszlovák reakció vereségével 
változni fog a szlovákiai magyarság sorsa is... Azt is megértjük, hogy amíg Magyarországon nem dőlt el a 
demokrácia és a reakció harca, ez a körülmény kihatott a csehszlovák demokrácia politikájára is«... "  
(Rákosi M. im. 690.) 
 
A létrehozott népi demokratikus államok közötti viszonyt részben ezen államoknak a 
Szovjetunióval, részben egymás között megkötött barátsági, együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási szerződésekben rögzítették. Ezek a kétoldalú szerződések hozták létre az 
érintett államok szövetségi rendszerét Európa keleti felében. Szovjetuniónak 
Magyarországgal 1948. február 18-án Moszkvában aláírt barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási szerződésben - hasonlóan a többi ilyen szerződéshez - a felek 
vállalták, hogy minden megtesznek egy Németország vagy bármely szövetségese részéről 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 30

jelentkező támadás veszélyének elhárítása érdekében, egy ilyen támadás esetén minden 
rendelkezésre álló eszközzel haladéktalanul katonai és egyéb segítséget nyújtanak 
egymásnak, kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél ellen irányuló semmiféle 
szövetségben vagy akcióban nem vesznek részt, tanácskozni fognak az őket érintő 
nemzetközi kérdésekben, a barátság és az együttműködés szellemében járnak el gazdasági és 
kulturális kapcsolataik további fejlesztése és megszilárdítása érdekében, "kölcsönösen 
tiszteletben tartván függetlenségüknek, állami szuverenitásuknak és a másik állam ügyeibe 
való be nem avatkozás elvét." 
 
A Szovjetunió által kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási 
egyezmények: 
 
szovjet-csehszlovák 1943. december 12. (Moszkva) 
szovjet-jugoszláv 1945. április 11. (Moszkva) 
szovjet- lengyel 1945. április 21. (Moszkva) 
szovjet- román 1948. február 4. (Moszkva)  
szovjet-magyar 1948. február 18. (Moszkva) 
szovjet-bolgár 1948. március 18. (Moszkva) 
szovjet-finn 1948.április 6. (Moszkva)  
 
A népi demokratikus országok egymás között kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási egyezményei: 
 
csehszlovák-jugoszláv 1946. május 9. (Belgrád) 
albán-jugoszláv 1946. július 9. (Tirana) 
csehszlovák-lengyel 1947. március 10. (Varsó) 
bolgár-jugoszláv 1947. november 27. (Euxinograd) 
magyar-jugoszláv 1947. december 8. (Budapest) 
bolgár-albán 1947. december 16. (Kricsin) 
román-jugoszláv 1947. december 19. (Bukarest) 
magyar-román 1948. január 24. (Budapest) 
csehszlovák-bolgár 1948. április 23. (Prága) 
lengyel-bolgár 1948. május 29. (Varsó) 
lengyel-magyar 1948. június 18. (Varsó) 
magyar-bolgár 1948. július 16. (Szófia) 
csehszlovák-román 1948. július 21. (Bukarest) 
lengyel-román 1949. január 26. (Bukarest) 
magyar-csehszlovák 1949. április 16. (Budapest) 
 
 
3. Az új kelet-európai rend 
 
Az új kelet-európai rendszerben a térség vezető hatalma, a Szovjetunió vált a kapcsolatok 
rendező erejévé, megteremtve a régióban a pax sovieticat, amely nem tűrte el a táboron belüli 
viszályt a "nacionalizmusok megnyilatkozásának" elfojtására törekedett. A nemzetközi 
konfrontációra hivatkozva a tábor érdekeinek rendelték alá az egyes országok, nemzetek 
érdekeit, a táboron belül viszont a szovjet állam érdekei váltak meghatározóvá, amelyek - a 
Szovjetunió maga is soknemzetiségű állam lévén- igazi birodalmi érdekek formáját öltötték. 
A proletárinternacionalizmus ideológiája alapján folytatott kérlelhetetlen harc a "burzsoá 
nacionalizmusok" ellen a nemzeti érdekek sérelmeit, a határon túli nemzeti, etnikai 
kisebbségek kérdéseit a táboron belül a politikai viták tiltott, kerülendő témájává tették. A 
nemzeti érdekeket és érzékenységet különösen sértette a hidegháború kibontakozásával 
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érvényesülő sztálini uniformizáló politika, amely e szövetségi rendszer országait a szovjet 
rendszer másolására kényszerítette. 
 
Fejtő Ferenc az uniformizáló sztálini politikáról: 
 
"...a Slánský-per (Csehszlovákiában a kommunista vezető elleni koncepciós per -szerk.) és a népi 
,demokráciákban a per után végrehajtott tisztogatások annak a hatalmas támadásnak az előhírnökei voltak, 
amelyet a szovjet bürokrácia legreakciósabb és leginkább imperialista erői indítottak azok ellen a belülről fakadó 
nemzeti és reformista tendenciák ellen, amelyek a felszín alatt már működni kezdtek. E támadás egyik célja az 
volt, hogy teljesen hozzáidomítsa a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségéhez a kelet-európai 
országokat, amelyek nyelvüket, hagyományaikat, fejlettségüket és törekvéseiket tekintve annyira különfélék 
voltak. A Slánský-per nemcsak Csehszlovákia és a többi kommunista ország sztálinizációját jelezte, hanem azt 
is, hogy ezzel végérvényesen csatlósállammá váltak. 
A népek atyjának halála (1953. március -szerk.) rövidre zárta a totalitárius rendszerbe való beolvasztás 
folyamatát, amely ebben a korszakban végzetszerűnek látszott mind a világban uralkodó viszonyok miatt, mind 
a kommunista államok és pártok centralizált és monolitikus felépítése miatt, mind pedig a rendőrség 
mindenhatósága folytán, amely fölébe helyezte magát  minden más apparátusnak. Utóbb kiderült, hogy az 
elnyomásnak és a beolvasztásnak ez a kettős folyamata 1953 elején érte el csúcspontját... 
Kiderült, hogy az 1949 és 1953 között alkalmazott terrorista módszerek értelmetlenek és eredménytelenek még a 
Szovjetunió szigorúan hegemónista érdekei, a kommunista apparátusok érdekei szempontjából is, mert 
"türelmetlenséget" váltanak ki, és gazdasági téren is súlyos visszahatásaik vannak. Sztálin környezetében is 
akadtak olyanok, akik belátták, hogy "túl messzire mentek" az önkényeskedésben, a józan ész megcsúfolásában, 
az egyéni és nemzeti értékek lerombolásában és minden kezdeményezés elfojtásában." (Fejtő F. I./ 271.) 
 
Az új hatalmi szerkezetnek megfelelően alakultak a népi demokratikus államok külpolitikai 
kapcsolatai, egymáshoz való viszonyuk is. A formailag független, szuverén államokat 
valójában egyoldalú függőségi szálak kapcsolták a szovjet államhoz. A szovjet vezetéshez 
való lojális viszony nemcsak alapja volt a szövetségen belüli kapcsolatoknak, hanem 
intenzitása és a szovjet vezetés részéről történt visszaigazolása határozta meg az adott ország 
helyét a hierarchikussá váló kapcsolatrendszerben. Az oszd meg és uralkodj klasszikus 
birodalmi elvét követve a sztálini vezetés csak a szovjet vezető szerepet biztosító kétoldalú 
kapcsolatokat viselte el szövetségi rendszerében. Elutasított minden olyan kezdeményezést, 
amely a szövetség érdekeinek meghatározásába más országokat is szerephez juttathatott 
volna, többek között a térségen belül több államszövetség kialakulásával. Így került az 
elutasítás sorsára 1947. augusztusában Tito és Dimitrov által felvetett bolgár-jugoszláv 
államszövetség terve. Az 1948. januárjában Dimitrov kezdeményezte balkáni-dunai 
föderációt viszont Tito utasította el, mert benne azt a szovjet törekvést vélte felfedezni, hogy 
Jugoszláviát ezen a módon a Moszkva irányította táborba integrálják. A szovjet vezetés arra 
törekedett, hogy a szövetségi rendszeréhez tartozó államok külpolitikai és egymás közti 
kapcsolataikat csak rajtuk keresztül, velük egyeztetve alakítsák.  
 A kialakult (pártállami) rendszerben a kapcsolatok alakulására az volt jellemző, hogy 
az államokat vezető pártvezetők  önként rendelték alá magukat a szovjet vezetésnek, azok 
elvárásai teljesítésével versengtek Sztálin bizalmának elnyerésére, aki a gyakorlatban több 
elrettentő jelét adta, milyen sors vár a szembeszegülőkre. A sztálini időszakban a szovjet 
vezetés a népi demokratikus országok belső életét, az államszervezet működését is közvetlen 
ellenőrzés alá vonta a szovjet tapasztalatok átadása céljából a hadsereghez és az 
államapparátus különböző szerveihez kirendelt szovjet tanácsadók, szakértők révén. Azon túl, 
hogy a külpolitika irányítása a külügyminisztériumokból a pártközpontokba került át, a 
külpolitikai kapcsolatok alakításában különleges szerepet töltöttek be a szovjet 
nagykövetségek, amelyek az ország vezetőivel tartott közvetlen kapcsolataik révén folytak 
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bele az országok életébe. A legfőbb pártvezetők pedig a szovjet pártvezetőkkel álltak 
közvetlen kapcsolatban. 
 
Néhány adalék a sztálini birodalmon belüli kapcsolatokról: 
 
-Sztálin és Rákosi 
"1949. szeptember 17-én Rákosi újabb levelet küldött immár biztos, hogy személyesen Sztálinnak, amelyben 
közölte Rajk és társai bírósági tárgyalásának napirendjét, valamint a meghozandó ítéleteket. Erre a levélre 
Sztálin ugyancsak levélben válaszolt szeptember 22-én, két nappal az ítélethirdetés előtt... 
A viszonylag legteljesebben elérhető források, a táviratok alapján Sztálin és Rákosi kapcsolatáról kiderül, hogy 
a magyar vezető bizonyos fontos politikai lépéseiről előre informálta Moszkvát. Idetartoztak a csúcsszintű 
személyi döntések, a legfontosabb politikai indítékú letartóztatások és perek, illetve külpolitikai és diplomáciai 
akciók. Előfordult, hogy Rákosi kifejezetten tanácsot kért, általában azonban kidolgozott politikai lépéseket 
ismertetett. Jóváhagyást várt, de gyakran csupán utólagos értesítéseket küldött. Feltételezhető, hogy a 
nagyköveten vagy a tanácsadókon keresztül az egyes ügyekben hosszabb-rövidebb előzetes egyeztetés zajlott. 
Megnyilatkozásaiban Rákosi eléggé önállónak, sőt kezdeményezőnek mutatkozik, ezt más adatok is megerősítik. 
Magyarország szovjet vagy sztálini befolyásolása tehát ebben az időszakban nem annyira kézi vezérléssel, 
közvetlen legfelső utasításokkal valósult meg, a magyar vezető a szovjet mintát fő vonásaiban szorosan, 
részleteiben azonban nem mindig mechanikusan követte, és sajátos "kezdeményezéseivel" egészítette ki... 
(Rákosi kezdeményezéseivel szemben időnként -szerk.) A "fékező" Sztálin jelensége a szovjet külpolitika 
kettőségére, a "forradalmi-birodalmi" paradigmára utal. Sztálin nem ellenezte a magyar társadalmi-politikai 
rendszer szovjet mintájú átformálását, hiszen ez a szóban forgó időben már jelentősen előrehaladt. A 
destabilizáló hatású túlkapásokat viszont - ha nem is nagy meggyőződéssel - mérsékelni igyekezett. Rákosi 
azonban - s valószínűleg a többi kelet-európai pártvezér is - "bizonyítani akarta", hogy az átalakítás élén az ő 
országa áll." (Rainer M. János: Sztálin és Rákosi, Sztálin és Magyarország 1949-1953, 1956-os Intézet-Évkönyv 
1998. 94-96.) 
 
-Sztálin és az 1952-es lengyel alkotmány 
"A Sztálint érintő lengyel források egyik legbecsesebbike a lengyel alkotmány előzetes vázlatának orosz nyelvű 
másolata Sztálin kézírásos korrekcióival. Bierut (lengyel pártvezető - a szerk.) jegyzetei mutatják, hogy Sztálin 
az alkotmány legkorábbi előkészületeitől fogva belefolyt a munkába... 1951 őszén megmutatták Sztálinnak az 
alkotmány végső változatát, amelyen még körülbelül ötven változtatást tett. Bierut kézzel átírta lengyelre Sztálin 
módosításait, és hivatalosan mint az ő javításait vezették be a lengyel alkotmányba. Csak néhányan tudták a 
felső vezetésből, hogy ki is volt az igazi szerző." ( K. Persak: Lengyel források Sztálin lengyelországi 
politikájáról, Uo. 27.) 
 
A sztálini vezetés a befolyási övezetében létrehozott szövetségi rendszerét vele azonos 
rendszerű államok táborává a nyugati országokkal konfrontálva kovácsolta ki. Ez az országok 
számára súlyos gazdasági következményekkel járt, a korábbi gazdasági kapcsolatok 
lerombolását, a nyugati országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 
megszakadását eredményezte. Eltérő gazdasági fejlettségű államok, általában fejletlen, 
korábban más-más gazdasági szférákhoz kapcsolódó gazdaságok között kellett a 
kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni, miközben modernizációjuk szempontjából hátrányos 
volt a húzó hatású fejlett, legalábbis náluknál fejlettebb gazdaságokkal való kapcsolatok 
leépülése. Ellentételül szolgált az a dinamizmus, amit a fejlődési lemaradásból, valamint a 
gazdasági erők állami koncentrációjából adódóan a szovjet gazdasági modell követése kínált, 
s amely történetileg egy, a lakosságtól nagy áldozatokat kívánó erőltetett iparosítást, 
modernizációt valósított meg, nem kis mértékben a hadigazdaság eszközeit alkalmazva. A 
befelé forduló és a világgazdaság folyamataitól elszigetelődő gazdaságfejlesztési gyakorlat 
arra a Sztálin által 1952-ben megfogalmazott hamis koncepcióra épült, hogy a II. világháború 
következtében nemcsak két politikai tábor alakult ki, hanem egymással párhuzamosan létező 
két világpiac is.  
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 A népi demokratikus országok közötti kereskedelemi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése 
és gazdasági fejlődésük kölcsönös megsegítése érdekében 1949 januárjában Moszkvában 
létrehozták a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió részvételével). 
 
Részlet a KGST megalakulását bejelentő közleményből: 
 
"Mivel a Szovjetunió és a népi demokráciák nem vetik alá magukat az országuk szuverenitását és a 
nemzetgazdasági érdekeiket sértő Marshall-terv diktátumának, az USA és néhány nyugat-európai országa 
bojkottálja a kereskedelmi kapcsolatokat a népi demokrácia országaival és a Szovjetunióval. Ennek a 
körülménynek a figyelembe vételével a népi demokráciák országai és a Szovjetunió szélesebb gazdasági 
együttműködésének megvalósítása céljából megalakították a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát az 
értekezleten részt vevő országok képviselőiből egyenjogú képviselet alapján, azzal a feladattal, hogy a gazdasági 
tapasztalataikat kicseréljék, műszaki segítséget nyújtsanak egymásnak, és segítsék egymást nyersanyaggal, 
élelmiszerrel, gépekkel stb." (Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945-1985. Kozmosz Könyvek 1986. 38.) 
 
A KGST keretében a tagállamok nemzetközi gazdasági kapcsolataikat egymás közt a 
világpiac és általában a piac értékeit, szempontjait figyelmen kívül hagyva, jórészt a 
nemzetközi gazdaságfejlődés tendenciáival ellentétes autark (minden területen önellátásra 
berendezkedő) gazdaságfejlesztési stratégiát követve alakították, amely során a naturális 
szemlélet (közvetlen árucsere) uralkodott. A testvéri együttműködés különböző formái az 
egyes országok anyagi és szellemi javainak hozzáférhetőségét biztosították és egyenlőtlen 
elszámolási rendszert érvényesítettek (pl. a magyar uránérc-források kiaknázása).  
 
 
4. Magyarország külpolitikai helyzete a szovjet tömbön belül 
 
A tábor részeként lehetetlenné vált a többirányú és az önálló magyar külpolitika alakítása, a 
politikai módszerek a magyar külpolitikát is a szovjet külpolitika végrehajtójának, 
kiszolgálójának szerepére korlátozta. Az ország érdekei csak a szovjet birodalmi érdekek 
függvényében voltak képviselhetők. Magyarország külvilághoz való kapcsolatát a szovjet 
szövetségi rendszerhez tartozása határozta meg, de miután a népi demokrácia táborán belül is 
keletkeztek konfliktusok, az ország az ötvenes évek közepéig sajátos "frontállammá" vált az 
eltérő konfliktusok kereszttűzében. Földrajzi elhelyezkedése folytán Magyarország 
határállammá vált mind a Kelet-Nyugat közötti konfrontáció, mind a "béketáboron" belül 
1948 tavaszán kibontakozó szovjet-jugoszláv ellentét szempontjából.  
 
A/ A Kelet-Nyugat konfrontáció 
 
A hidegháború kibontakozása után Európában a Kelet-Nyugat közötti konfrontáció előterében 
a német kérdés állt. Németország egységes államként való kezelésének korábban 
megállapított elve helyett a győztes nagyhatalmak közötti nézeteltérések miatt a megszállási 
övezetek mindinkább az országot megosztó tényezőkké váltak. A nyugati, főleg angol vezető 
körökben aggodalmat keltettek a kommunista és szociáldemokrata párt egyesítésének 
körülményei a szovjet megszállási zónában. Ez szemükben egész Németország szovjet 
befolyás alá kerülésének képét vetítette előre, a szovjet előretöréstől fenyegetve látták a 
politikailag amúgy instabillá vált (Olaszország, Franciaország) polgári rendszereket is. A 
szovjet befolyás terjedését a brit és az amerikai övezet egyesítésével, Bizónia létrehozásával 
(1946. december) kívánták megakadályozni, és olyan megoldási módot fogadtak el (a Bevin-
terv 1947 februárjában), amely a megosztott Németország koncepciója révén a nyugati 
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hatalmak kezébe juttatta volna vissza a kezdeményezést. A Marshall terv amerikai gazdasági 
támaszt nyújtott a nehéz gazdasági viszonyok miatt politikailag ingataggá vált európai 
államok polgári rendszereinek, s a szovjet szembenállás miatt további lépést jelentett Európa 
és Németország kettéosztása, a nyugati szövetség kialakítása felé. 1948 februárjában a 
Külügyminiszteri Tanács nyugati tagjainak külön értekezlete Londonban olyan ajánlásokat 
fogadott el, amely a német államnak a nyugati övezetekből kiinduló helyreállítását célozta. A 
brüsszeli egyezmény (1948. március 17.) a nyugati hatalmak katonai összefogását jelezte a 
szovjet veszéllyel szemben, ugyanekkor a nyugati megszállási övezetekből a jóvátételi 
szállítások beszüntetése, e területek bevonása a Marshall segélybe, és egy nyugatnémet 
részállam létrehozására vonatkozó döntés s végül a nyugati zónákban egyoldalúan bevezetett 
valutareform és vele szemben szovjet oldalról bevezetett "berlini blokád" a végsőkig élezték 
az ellentéteket. 1948. június és 1949. május 12. között a nyugati megszálló hatalmak berlini 
övezeteiket csak az igen költséges légi hídon keresztül láthatták el. 1949. áprilisában, a 
NATO megalakítása idején a nyugati hatalmak külügyminisztereinek washingtoni 
tanácskozásán jóváhagyott politika szellemében májusban a német alaptörvény kidolgozására 
felállították az Alkotmányozó Tanácsot, majd az augusztusban megtartott választások után 
szeptember 7-én megalakultnak nyilvánították a nyugatnémet államot, a Német Szövetségi 
Köztársaságot. A szovjet megszállási zónában viszont október 7-én kikiáltották a keletnémet 
államot, a Német Demokratikus Köztársaságot. A német állam kettészakításával pecsételődött 
meg Európa politikai kettészakítása. Miközben a szovjet birodalom határai az NDK nyugati 
határáig terjedtek, a nyugati oldalon megkezdődött az a folyamat, amely a tegnapi ellenséges 
ország, a nyugati megszállási övezeteket felölelő NSZK integrálását célozta a nyugati katonai 
védelmi rendszerbe.  
 1948 júniusában az Egyesült Államok fegyverkezését lehetővé tevő kongresszusi 
határozat (Vandenberg-határozat), a NATO felállítása 1949 áprilisában, az Európai Védelmi 
Közösség felállítására irányuló törekvések (Pleven-terv, 1950. december), majd ennek az 
olasz és a francia parlament ellenállása miatti sikertelensége után a párizsi békeszerződések 
(1954. október) révén az NSZK felvétele a Nyugat-európai Unióba, majd 1955. május 11-én a 
NATO-ba. a másik oldalon pedig 1955. május 14-én a Varsói Szerződés létrehozása az NDK 
részvételével mutatják az utat, amelyen a szövetségesek közt a háború után kibontakozott 
politikai szembenállás új, mindkét oldalon a tegnapi ellenfelet is magába foglaló szövetségi 
rendszerekben testet öltő konfrontációvá vált. A szovjet és a nyugati demokráciák hatalmi 
tömbjei között olyan fegyverkezési verseny indult meg, amely már az atomfegyverre is 
kiterjedt. 
 Németország jövőjének rendezése kérdéseiben a Szovjetunió és a nyugati hatalmak 
ellentétei késleltették a szövetségesek ellenőrzése alá került, négy megszállási övezetre 
osztott Ausztria önállóságának helyreállítását is. A konfrontáció tárgyát képező két ország, a 
szomszédos Ausztria és Németország Magyarország hagyományos külpolitikai és 
külgazdasági partnerének számított, e kapcsolatok azonban az új politikai körülmények 
áldozatául estek, jelentősen leépültek, miként általában is Magyarország nyugati kapcsolatai. 
Nemcsak a diplomáciai élet tükrözte a hidegháború ellenségeskedő szellemét, az 
elszigetelődés minimálisra csökkentette a civil lakosság érintkezését is. Erre jellemző példa, 
hogy 1954-ben a hatóságok a "vasfüggöny" mögött lévő országokba mindössze 3040 
hivatalos és 95 magáncélú kiutazást engedélyeztek. 
 
B/ A szovjet-jugoszláv konfliktus 
  

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 35

A szovjet és jugoszláv vezetés között 1948 márciusában kibontakozott konfliktus miatt 
Magyarország déli határa is a háborús fenyegetettség zónája, a szovjet birodalom határőr- 
vidéke lett. A viszály nyílt kirobbanását korábbi súrlódások előzték meg, amelynek hátterében 
a keleti szövetségen belül a szovjet állami érdekeket követő sztálini politika és az önálló 
törekvéseket tanúsító jugoszláv kommunista vezér, Josip Broz Tito politikájának ütközései 
álltak. A békerendezésnél Tito nagyobb támogatást várt volna el Sztálintól Trieszt és vidéke 
Jugoszláviához csatolása érdekében, véleményeltérések mutatkoztak a görög 
partizánmozgalom támogatása kérdésében, amely egy időben zavarta a szovjet külpolitikai 
érdekeket, Sztálin nem jó szemmel nézte Tito balkáni törekvéseit, amelyek regionális 
vezetőpozíció megszerzésére irányultak (államszövetség tervei). A Szovjetunió vezető 
szerepét elfogadni vonakodó Tito megbuktatására irányuló kísérletek kudarca után nyílt 
konfliktus robbant ki a két ország között, ami a Tájékoztató Iroda 1948 júniusi bukaresti 
ülésén Jugoszláviának a kommunista mozgalomból, valójában a szovjet birodalomból való 
kiközösítésével járt. A Tito vezette jugoszláv vezetést az 1949 novemberi nyilatkozatban már 
ellenségnek, az imperialista összeesküvés kiszolgálójának, ügynökének bélyegezték. A 
szovjet birodalom részévé vált népi demokratikus országokban a "jugoszláv ügy" a belső 
represszió eszközévé vált, amely a rendszer vagy a folyó politika kritikusai ellen irányult a 
diktatúra fenntartása érdekében (lásd. Rajk-ügy). 
 
Fejtő Ferenc a szovjet-jugoszláv konfliktusról: 
 
"...a jugoszláv kormánynak, főképpen pedig Ranković rendőrfőnöknek, a későbbi belügyminiszternek 1945-től 
tudomása volt a szovjet katonai, polgári és diplomáciai hírszerző szolgálat ismételt kísérleteiről, amelyek arra 
irányultak, hogy Jugoszláviában hírszerző hálózatot építsenek ki és behálózzák a jugoszláv hadsereget, 
közigazgatást és pártot - mint ahogy ezzel egyidejűleg a többi kelet-európai kommunista pártot is behálózták. A 
szovjetek legszívesebben olyan jugoszláv katonatiszteket és diákokat szemeltek ki, akik a Szovjetunióban 
végezték tanulmányaikat és akik mind kipróbált kommunisták voltak...  
Tito és hívei igényelték a Szovjetunió támogatását, több ízben is kérték a szovjetek segítségét: a trieszti 
kérdésben, a balkáni államszövetség kérdésében és ötéves tervük megvalósításánál is. De elutasították, hogy a 
jugoszláv államot, rendőrségét, hadseregét, kül- és gazdaságpolitikáját alárendeljék a Szovjetuniónak, és a 
szovjetek ezt a visszautasítást vetették a szemükre (természetesen anélkül, hogy sérelmüket megfogalmazhatták 
volna). 
Ez a függetlenségre való törekvés, amely már előzőleg is többször okozott nagy gondot a Szovjetuniónak, 
tűrhetetlenné vált a Szovjetunió számára akkor, amikor a Szovjetunió egységes stratégiával akart reagálni az 
amerikai politika megmerevedésére, és e célból kézbe akarta venni a nemzetközi kommunista mozgalom 
irányítását... 
Jóllehet a Kominformnak az volt a rendeltetése, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatokat a kommunista pártok és 
a Szovjetunió között, Tito - éppúgy, mint korábban - a Kominform megalakulása után is ragaszkodott ahhoz, 
hogy a Szovjetunió egyenrangú partnerként kezelje. A Kreml feltehetőleg Belgrád külpolitikai lépései - a 
balkáni államszövetség ügye, a görög felkelés támogatása - miatt vesztette el végképp a türelmét..."  (Fejtő F I./ 
169.) 
 
Részlet Rákosi Mátyás visszaemlékezéséből a jugoszláv ügyre (1948): 
 
"A lengyel elvtársakkal sokat beszéltünk arról a konfliktusról, amely a jugoszláv kommunistákkal volt 
érlelődőben. Először fordult elő, hogy ilyesminek voltunk tanúi, s tapasztalhattam, hogy ők is, csakúgy mint mi, 
gondterhesen foglalkoztak e problémával, bár afelől egy pillanatig sem volt kétség, hogy ők is, akárcsak mi, 
minden tétovázás nélkül a Szovjetunió Kommunista Pártjának álláspontját támogatták... 
Amikor azonban a szovjet elvtársak írásban közölték velünk és a többi pártokkal, hogy miben áll a konfliktus 
lényege, mit kifogásolnak és hogyan reagálnak erre a jugoszlávok, mindjárt láttuk, hogy itt most komolyabb 
problémákról van szó. Sztálin megküldte az illetékes pártoknak azt a levelezést, melyet a jugoszlávokkal a vitás 
kérdésekben folytatott... 
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Azon kívül, hogy elvileg helyesnek tartottuk a szovjet álláspontot, az agresszív jugoszláv válaszok és magatartás 
azonnal felvetették a Szovjetunióval való szolidaritás kérdését is, és ebben nem lehetett tréfát érteni, mi - s mint 
csakhamar kiderült, az egész kommunista világ - azonnal és félreérthetetlenül a Szovjetunió mellett álltunk ki. A 
Tájékoztató Iroda ülésén, melyet Bukarest mellett, egy kirándulóhelyen tartottunk, ezekben a kérdésekben vita 
nem is folyt, teljes volt az egység." (Rákosi M. im. 654-655)  
 
Fejtő Ferenc a szovjet-jugoszláv konfliktus táboron belüli politikai hatásáról: 
 
"Moszkva haragja láttán első reakciójuk (a kelet-európai országok vezetőinek - szerk.) a megbánás és a félelem 
volt. Aminek következtében egymáson próbáltak túltenni a jugoszláv eretnekség elítélésében. Több-kevesebb 
igyekezettel mindenki beállt a sorba. De ez már nem volt elég. Tovább kellett lépni, és mindenkinek a saját háza 
táján kellett elítélnie az eretnekséget és lecsapni rá. A Tájékoztató Iroda határozatának megjelenése után 
Prágában, Bukarestben és Szófiában másról sem beszéltek, mint arról, hogy el kell távolítani a sovinisztákat, az 
opportunistákat, a trockistákat, a nyíltan vagy burkoltan szovjetellenes elemeket...Elérkezett az ideje, hogy 
magán a párton belül is leleplezzék és megsemmisítsék az ellenzéket. Nekiláttak a "titóisták", a "beférkőzött" 
szovjetellenes elemek felkutatásának. Ha nem voltak, akkor kitaláltak ilyeneket. A régi kommunisták, akik 
Moszkvában járták ki a kommunizmus iskoláját, tudták, hogy a Kreml gyanakvóvá vált urai előtt legjobban 
azzal igazolhatják magukat, ha "fejeket" kínálnak fel." (Fejtő F. I./ 182.) 
 
- Sztálin és Tito 
 
"Tito többé-kevésbé mindvégig rejtély maradt Sztálin számára. Sztálin a harmincas évek vége felé feltehetőleg 
maga járult hozzá ahhoz, hogy Tito legyen a Jugoszláv Kommunista Párt főtitkára. Későbbi, már a háború alatti 
állami funkciókba történt kinevezéseit azonban nem egyeztették Sztálinnal, és még kevésbé kérték a 
hozzájárulását, amint egyébként az minden más közép- és kelet-európai kommunista politikus esetében szokás 
volt. Jugoszlávia volt az egyetlen olyan kommunista ország, amelyet nagyrészt a hazai partizánok ellenállásával 
és harcaival szabadítottak fel, nem a Vörös Hadsereg meghatározó segítségével. Ez fontos erkölcsi tőkét jelentett 
Tito és a vezető jugoszláv politikusok számára, amire aztán a későbbiekben többször is hivatkozhattak. 1938-
ban Moszkvában Tito tanúja lehetett Sztálin párton belüli tisztogatásainak. Maga is alig élte túl ezeket az időket, 
és valószínűsíthető, hogy aktív szerepet is játszott a sok jugoszláv kommunista életét kioltó tisztogatásokban. Ez 
is oka lehetett annak, hogy Tito később óvatosan bánt Sztálinnal...  
Azzal is tisztában volt, hogy Sztálin többször is a maga oldalára próbált állítani jugoszláv politikusokat, hogy az 
adott időben kijátssza őket ellene...Mivel nem volt más választása, és erős ideológiai meggyőződés hajtotta, Tito 
kegyetlen sztálinista módszereket alkalmazott azokkal szemben, akikre a Sztálin-pártiság árnyéka vetült... Tito 
könyörtelenül alkalmazta a legkegyetlenebb sztálinista módszereket az osztályellenséggel (parasztok, 
értelmiségiek, polgári ellenzék) és az újonnan jelentkező sztálinista ellenfelekkel szemben. A konfliktusok 
kezdetén Sztálin azzal áltatta magát, hogy pusztán szimbolikus fenyegetéssel politikai hullává teheti Titót, 
hiszen korábban mindig sikerült is neki, hogy politikailag és fizikailag megsemmisítse azokat, akik kiestek a 
kegyeiből. Nyíltan fenyegette meg Titót, hogy Trockij sorsára fog jutni...Egy nemrég előkerült forrás azt sejteti, 
hogy Sztálin utasítást adott egy Tito elleni merénylet előkészítésére. Dmitrij Volkogonov talált erre meggyőző 
bizonyítékot az Orosz Föderáció Elnöki Levéltárában... 
Sztálin, de főként Molotov, gyakran bírálta a jugoszláv vezetőket bizonyos nemzetközi lépéseik miatt (trieszti 
kérdés, a görög partizánok támogatása, a balkáni föderációról alkotott elképzelések stb.), és azt akarták hogy a 
jugoszláv külpolitikát egyeztessék velük, vagyis rendeljék alá a szovjet külpolitikának. Tito már 1945-ben, ha 
nem korábban, bírálta a szövetségeseket, ideértve a Szovjetuniót is, az érdekszférák kialakítása miatt. Tito 
például nagyon feldühödött, amikor rájött, hogy Sztálin és Churchill még a háború alatt Moszkvában 
megegyezett Jugoszlávia érdekszférákra történő felosztásában a híressé vált ötven-ötven százalékos elv alapján." 
(R.M. Rizman: Sztálin és Tito, "az oroszlán és a róka", 1956-os Intézet-Évkönyv 1998. 85-87.) 
 
- A jugoszlávok elleni kampány és Románia 
 
"A Politikai Iroda (a Tájékoztató Iroda szerve- szerk.)1950-es ülésén nyolc párt középszinten képviseltette 
magát. A találkozón beterjesztett dokumentumok közül a Román Munkáspárt "Tájékoztató felszólalás"-a a JKP 
elleni kampány eredményeiről jellemző példája annak, hogy Sztálin jugoszláv kapcsolatokról alkotott 
véleménye - "ellenséges hírszerző ügynökség" - mennyire befolyásolta a többi párt magatartását és 
véleményformálását. A felszólalás felsorolta, hogy milyen lépéseket tettek elsősorban a román-jugoszláv határ 
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mentén, ahol jelentős számú szerb és horvát lakosság élt. Az volt a cél, hogy különleges aktivistákat készítsenek 
fel "Tito fasiszta klikkje ellen", felhangosítsák a propagandát, megszigorítsák a közös határ védelmét, nehogy 
"Tito ügynökei behatolhassanak a Román Népköztársaság területére". Az oktatást is a pillanatnyi követelmények 
szolgálatába állították. 
A Román Munkáspárt három területen is fellépett, hogy "eleget tegyen nemzetközi felelősségének": 
együttműködött a (Tito-ellenes -szerk.) jugoszláv politikai emigránsokkal, propaganda kiadványokat juttatott el 
Jugoszláviába, végül pedig, elegánsan fogalmazva: "Tito fasiszta kémbandája elleni kemény harcban való 
helytállásra" képzett ki ügynököket." (M. Retegan: A szovjet tömb kapcsolatrendszere a román dokumentumok 
tükrében, 1956-os Intézet-Évkönyv 1998. 79-80.) 
 
Sík Endre, külügyminisztériumi tisztviselő emlékezéséből az 1949 novemberében alakult Duna 
-bizottság munkájára: 
 
"Az első ülésszak megválasztotta a Duna-bizottság elnökét, alelnökét és titkárát, és kinevezte az állandó 
apparátus osztályvezetőit. Elnöknek Románia, alelnöknek Csehszlovákia, titkárnak pedig a Szovjetunió 
képviselőjét választottuk meg. A Szovjetunió által javasolt és öt szavazattal egy ellenében elfogadott szabályzat 
a három közül a titkári posztot ítélte a legfontosabbnak, mert a titkár Galacban (Románia) maradt, és az  
ülésszakok között ő vezette a bizottság munkáját. Ennek ellenére nemcsak a titkárnak, hanem az elnöknek és az 
alelnöknek is magas fizetést állapítottunk meg. Az osztályvezetői tisztségeket az összes dunai országok 
szakemberei között osztottuk el, a jugoszlávok mellőzésével. Nekik csak kisebb, kevésbé felelős állásokat 
biztosítottunk. Megállapítottuk a bizottság évi költségvetésének összegét, amelyhez a hat ország tagdíj fejében 
egyenlő arányban volt köteles hozzájárulni. A jugoszlávok a szabályzat csaknem valamennyi pontját ellenezték. 
Kifogásolták azt, hogy a választott vezetők fizetést kapjanak, és hogy az apparátus élén az ülésszakok között a 
választott titkár álljon, helyette kinevezett igazgatót javasoltak. Sérelmezték azt, hogy egyetlen felelős posztot 
sem kaptak. Mindezek miatt az első években nem fizették be a tőlük járó tagdíjat. Bár a négy év alatt, amíg ez a 
szabályzat volt érvényben, sem az elnök, sem az alelnök egyetlen egyszer sem vette fel a számára megállapított 
fizetést, a jugoszlávok ragaszkodtak ahhoz az elvhez, hogy a választott tisztségek tiszteletbeliek legyenek. 
A bizottság tárgyalásai két nyelven - oroszul és franciául - folytak. Aki oroszul beszélt, annak szavait élőszóval 
franciára fordították, és viszont...Ha  valaki más nyelven szólalt fel, annak magának kellett tolmácsról 
gondoskodnia, aki beszédét franciára vagy oroszra fordította... A jugoszlávok, bár mind tudtak oroszul, 
demonstratíve szerbül beszéltek, és beszédeiket egy magukkal hozott tolmácsnő fordította franciára. 
A szovjet delegátuson kívül én voltam az egyedüli, aki jól beszélt oroszul. Részben éppen ez predesztinált arra, 
hogy az ülésszakok legaktívabb szónoka legyek. Bár a szovjet delegáció és a többi küldöttség között (a 
jugoszlávok kivételével) minden lényeges kérdésben teljes volt az egyetértés, és a mi részünkről elhangzó 
javaslatok mindegyikét az öt delegáció vezetői közösen dolgozták ki, a jugoszlávokra való tekintettel - akik 
mindenütt szovjet nyomást szimatoltak - lehetőleg kerülnünk kellett azt, hogy ezeket a közös javaslatokat a 
szovjet delegáció terjessze elő, vagy hogy a vitában a szovjet delegáció játssza a fő szerepet. A feladatokat azért 
igyekeztünk szétosztani az öt delegáció között, s minthogy én voltam az, aki a legjobban tudtam képviselni a 
közös álláspontot, az osztozkodásnál rendszerint nekem jutott az oroszlánrész." (Sík Endre: Bem rakparti évek, 
Kossuth K. 1970. 44-45.) 
 
A hidegháborús időszakban tehát Magyarország a szovjet tömb tagjaként a szovjet külpolitika 
követőjévé vált, nemzetközileg elszigetelődött. Nemcsak a nyugati országokkal romlottak 
meg kapcsolatai, a szovjet birodalmon belül is átjárhatatlanná tették a határokat, katonai 
védelmi érdekekre hivatkozva gátolták meg az utazásokat, a határok mentén tiltott zónákat és 
zárakat építettek ki. Magyarországot is negatívan érintette a nyugati országok részéről a 
katonai szempontból stratégiai jelentőségűnek tartott fejlett technikai áruk szovjet tömbbe 
szállításának tilalma, a Cocom-lista (Coordinating Committe on East-West Trade) bevezetése 
1947/48 fordulójától. A fegyverkezési verseny a gyors és torz (a nyersanyag és energia 
szegénység feltételeit figyelmen kívül hagyó) iparosítást célkitűző Magyarország gazdaságát 
különösen súlyosan megterhelte, rontva a lakosság megélhetési feltételeit. Magyarország 
politikai kapcsolatai a nyugati országokkal ellenségesekké váltak, diplomáciai kapcsolatai 
alacsony szintre süllyedtek és konfliktusos jelleget öltöttek. Különösen feszültté tette a 
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nemzetközi légkört, hogy egy újabb világháború lehetőségére való felkészülés foglalkoztatta a 
politikai vezető köröket. 
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IV. AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS A VILÁGPOLITIKA 
 
 
1. A szovjet tömb válságjelei, a szovjet politika hruscsovi fordulata 
 
A kelet-európai országokban a kommunista pártok vezetésével megvalósított gazdasági 
rendszerváltozás és gazdaságpolitika, az erőltetett modernizáció, az autark gazdaságpolitika, a 
kedvezőtlenné vált nemzetközi kapcsolatrendszer és a fegyverkezési verseny terhei súlyos 
következményekkel jártak: 1951-52-re a gazdasági egyensúly- és ellátási zavarok, a 
munkavállalók reáljövedelme és a fogyasztás csökkenése következett be. A lakosság 
hangulata egyre feszültebbé vált, amit a hatalom a külső és belső „ellenség aknamunkája” 
elleni propaganda kampányokkal próbált enyhíteni. A feszített modernizáció és a 
szétszakítottság terhei alatt az NDK fővárosában, Berlinben 1953. június 17-én a dolgozók 
elégedetlensége nyílt tüntetésbe torkollott a kormányzat intézkedései miatt, amit a szovjet 
páncélosok felvonulása oszlatott szét (21 halott, 187 sebesült, az eseményekben való részvétel 
miatt 1200 ítélet született). Sztálin halála (1953. március 5.) lehetőséget nyitott azoknak a 
törekvéseknek, amelyek a politika módosításával, megváltoztatásával kívánták a szovjet 
rendszert megszilárdítani.  
 A szovjet politika megváltoztatása N. Sz. Hruscsov, a sztálini korszak pártvezetése 
egyik tagjának nevéhez kapcsolódik, akit 1953. szeptember 7-én az SzKP KB első titkárává 
választottak. A rendszer válságának elhárítása érdekében Hruscsov a párt- és államvezetés 
stílusának, az addig érvényesített gazdaságpolitika és társadalompolitika megváltoztatását 
kezdeményezte, és ezt a sztálini politikai gyakorlat, a "személyi kultusz" határozott bírálata 
révén törekedett elfogadtatni. Az új vezetés programja a "kollektív vezetés" megvalósítását, a 
nehézipar rovására a lakosság ellátását szolgáló fogyasztási javak termelésének, a lakosság 
életszínvonala javításának előtérbe helyezését tartalmazta, anélkül, hogy a szocialista 
rendszer alapelvein változtatni kívánt volna. 
 E reformtörekvések fordulatot hoztak a szovjet külpolitikában is, hiszen a politikai 
célok eléréséhez enyhíteni kellett a hidegháborúból adódó nyomáson, a fegyverkezési verseny 
terhein is. A hruscsovi szovjet külpolitika meghirdette az "enyhülési politika" irányvonalát, 
amely az ellenségesség felszámolásával normalizálni kívánta a nemzetközileg elszigetelődött 
szovjet tábor külkapcsolatait, főként a nyugati hatalmakkal. Miután az állóháborúvá 
merevedett hidegháborús konfrontáció hatékonyságát a nyugati országok politikai köreiben is 
mind többen kétségbe vonták, az enyhülési politika kedvező fogadtatásra talált. Ebben 
jelentős szerepet játszott mindkét részről az, hogy felismerték egy újabb világháború 
rendkívüli kockázatát, pótolhatatlan kárait az atomfegyverek bevetése esetén, amellyel ekkor 
már mindkét fél rendelkezett. Azzal a stratégiai védelmi felfogással szemben, amely az 
atomfegyverekre építve a "tömeges megtorlás elrettentő erejére" épített (amit Dulles amerikai 
külügyminiszter is képviselt), kezdett teret kapni az a nézet, hogy a két hatalmi tömb 
párbeszédével egy szélesebb biztonsági rendszer építhető ki. A szovjet külpolitika a szovjet 
tömb létének elfogadását, tiszteletben tartását kívánta elérni, és ezen az úton kereste a 
nemzetközi enyhülés lehetőségeit. Ilyen alapon hirdette meg a hruscsovi vezetés tetszetős 
külpolitikai irányát: a különböző rendszerű államok békés egymás mellett élésének politikáját 
olyan időben, amikor a nyugat-európai országok gazdasági talpraállása nyomán egyre 
reménytelenebbé vált e térségben a szovjet befolyás növelése a forradalmiság terjedésére 
számítva. A szovjet vezetés részéről az új nemzetközi kapcsolatok kiépítésének elveként 
mintának tekintették India és Kína vezetői által a két - különböző berendezkedésű - ország 
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békés egymás mellett élési viszonyának alapjaiként meghatározott elveket (Pancsa Sila, 1954. 
június 28.). 
 
Részlet Dulles amerikai külügyminiszter beszédéből (1954. január 12.): 
 
"A szovjet kommunisták, ahogy mondják »egy egész történelmi korszakra« terveznek, s nekünk is ezt kellene 
tennünk. Sokféle manőverrel arra törekednek, hogy lépésről lépésre megosszák a szabad nemzeteket és 
meggyengítsék őket azáltal, hogy túlzott erőfeszítésekbe hajszolják őket, mint Lenin mondta: »erőiken túl, hogy 
gyakorlatilag csődbe jussanak«. Akkor azután, mondta Lenin »győzelmünk biztosítva lesz«. Akkor, mondta 
Sztálin, »jön el a döntő csapás ideje«. 
Figyelembe véve e stratégiát, nem lehet kielégítőnek ítélni azokat a módszereket, amelyek csak a közvetlen 
veszély elhárítására alkalmasak... 
Szövetségesekre és kollektív biztonságra van szükségünk. Célunk, hogy kapcsolatainkat hatékonyabbá és 
kevésbé költségessé tegyük. Ezt azáltal érhetjük el, hogy nagyobb mértékben támaszkodunk az elrettentő erőre 
(deterrent power) és kevésbé függünk a helyi, védelmi erőtől...Ez a modern módja annak, hogy elviselhető 
költségen maximális védelemben részesüljünk. Amire az Eisenhower-kormányzat törekszik, az egy hasonló 
nemzetközi biztonsági rendszer. A magunk és a többi szabad ország számára maximálisan elrettentést akarunk 
elviselhető költségen. 
A területi védelem mindig fontos marad. De nincs olyan helyi védelem, amely önmagában feltartóztathatná a 
kommunista világ hatalmas szárazföldi erejét. A területi védelmet meg kell erősíteni a tömeges megtorlás 
elrettentő erejével... " (Békés Rezső:Pax Americana, Zrinyi K. 1984. 174-175) 
 
Fejtő Ferenc Sztálin halála utáni új szovjet vezetés politikájáról: 
 
"Sztálin halála után az új szovjet vezetés felülvizsgálta a szovjet külpolitika valamennyi vonatkozását. Úgy 
látszott, az idő kedvez azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek, ha véget vetni nem tudtak is a hidegháborúnak, 
(amely a koreai háborúban érte el csúcspontját), legalább megpróbálták megakadályozni további éleződését, és 
igyekeztek mérsékelni következményeit. A közeledést a nyugatiak kezdték. Eisenhower elnök, aki 1953 
januárjában lépett hivatalba, már április 16-án kijelentette: "Az egész világ tisztában van vele, hogy Sztálin 
halálával egy egész korszak ért véget." Javasolta, hogy vitassanak meg egy béketervet. A Pravda április 25-én 
szó szerint ismertette az Egyesült Államok elnökének javaslatát, ami példátlan eset volt. Churchill a maga 
részéről örömét fejezte ki afelett, hogy "a Szovjetunióban új emberek kerültek hatalomra", amiben "új esélyt" 
látott a világ számára, és felvetette egy csúcstalálkozó gondolatát. 
A szovjetek az udvariasság és jóindulat gesztusaival válaszoltak ezekre a közeledési kísérletekre... 
Augusztus 8-án Malenkov (miniszterelnök -szerk.) a Legfelső Tanács ülésén elmondott, nagy port felkavaró 
beszédében bejelentette, hogy a Szovjetuniónak birtokában van a hidrogénbomba, és ezzel egyidejűleg 
leszögezte: "Napjainkban nincs olyan vitás kérdés, amelyet ne lehetne békés úton, az érintett felek közti 
kölcsönös megegyezés alapján megoldani. Vonatkozik ez az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti vitás 
kérdésekre is. Azelőtt is síkraszálltunk és most is síkraszállunk a két rendszer közti békés egymás mellett 
élésért."... 
A fordulat nem ment minden akadály nélkül: hiszen a diktatúra igazolására felhozott egyik legfontosabb érv a 
külső fenyegetés volt. A keletnémet, lengyel, magyar, román vezetők más-más okoknál fogva tartottak az 
enyhüléstől: nem fog-e a Szovjetunió az ő rovásukra megegyezni az Egyesült Államokkal? De Kelet-Európa 
népei - és a vezetők közül néhányan, mint például Nagy Imre - "az új irányvonal", a liberalizálás ígéretét és 
igazolását látták a külső enyhülésben." (Fejtő F. im. II. A Sztálin utáni korszak. Magvető-Magyar Füzetek, 1991. 
29-31.) 
 
Részlet Kína és India miniszterelnökének közös nyilatkozatából (Pancsa Sila - 1954. június 
28.): 
 
"India és Kína nemrégiben megegyezést kötött, amelyben leszögeztek bizonyos, a két ország kapcsolatait 
vezérlő elveket. Ezek az elvek a következők: 
(1) Egymás területi épségének és szuverenitásának tiszteletben tartása; 
(2) meg nem támadás; 
(3) be nem avatkozás egymás belügyeibe; 
(4) egyenlőség és kölcsönös előnyök; 
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(5) békés együttélés. 
A miniszterelnökök újból megerősítették ezeket az elveket és úgy vélik, hogy ezeket alkalmazni kell más ázsiai 
országokkal, valamint a világ más részeiben fennálló kapcsolatokban is... 
A miniszterelnökök tudatában vannak annak, hogy Ázsiában és a világ különböző részeiben egymástól eltérő 
társadalmi és politikai rendszerek állnak fenn. Ha azonban a fent említett elveket elfogadják és eszerint 
cselekszenek, és ha egyik ország sem avatkozik be a másik ügyeibe, ezek a különbözőségek nem állhatják útját a 
békének és nem idézhetnek elő konfliktusokat..." (Halmosy D. im. 224.) 
 
Részletek az SZKP XX. kongresszusának határozatából (1956. február 24.): 
 
"A kongresszus megállapítja, hogy a beszámolási időszakot a nemzetközi kapcsolatok szempontjából a 
nemzetközi feszültség bizonyos enyhülése jellemzi, valamint az, hogy a nemzetközi küzdőtéren reális távlatok 
nyíltak a béke megszilárdítására... 
Ebben a helyzetben világosan kirajzolódott a nemzetközi események fejlődésének két ellentétes fő iránya. 
Egyrészről: az imperialista hatalmak, élükön a reakciós amerikai körökkel, röviddel a háború befejezése után 
"erőpolitikába" kezdtek... Másrészről: mindinkább növekszenek és gyarapodnak azok az erők, amelyek a világ 
küzdőterén a tartós békéért és a népek biztonságáért szállnak síkra... Ily módon hatalmas "békeövezet" jött létre, 
amely egyaránt magába foglalja Európa és Ázsia szocialista és nem szocialista békeszerető államait és a 
földkerekség lakosságának több mint a felét öleli fel. 
A háborút követő időszak világtörténelmi jelentőségű eseménye az imperializmus gyarmati rendszerének 
széthullása... 
A párt XX. kongresszusa teljesen helyesnek tartja a Központi Bizottságnak és a szovjet kormánynak azt a 
vonalát, amely arra irányul, hogy a békés egymás mellett élés lenini elve alapján javítsa a kapcsolatokat az 
összes országokkal, megszilárdítsa a bizalmat és fejlessze az együttműködést... 
A kommunista társadalom építését vezető pártunk erélyesen síkraszáll a háború szítása ellen. A párt abból a 
megingathatatlan lenini útmutatásból indul ki, hogy az új társadalmi rendszer megteremtése egyik vagy másik 
országban - minden ország népének belügye... 
A jelenlegi nemzetközi körülmények között létrejöttek a reális lehetőségek ahhoz, hogy ne engedjük meg, hogy 
az imperializmus agresszív erői belesodorják a népeket új háborúkba, amely a haditechnika mai színvonalán 
mérhetetlen szerencsétlenséggel és rombolással sújtanák a népeket. A földkerekségen ma már a tőkés rendszer 
nem egyedül létezik. Hatalmas, békeszerető szocialista tábor van, amely a békeszerető  erők szempontjából az 
agresszió elhárításának nem csupán erkölcsi, hanem anyagi eszközeivel is rendelkezik. Ezenkívül van egy nagy, 
több százmilliós lakosságú államcsoport, olyan államok csoportja, amely tevékenyen síkraszáll a háború ellen. 
Létezik a béke híveinek erős népi mozgalma. Óriási erővé vált a tőkés országokban a munkásmozgalom... 
A nemzetközi küzdőtéren a szocializmus javára végbement gyökeres változások eredményeképpen, továbbá 
annak eredményeképpen, hogy a szocializmus vonzóereje rendkívül megnőtt a munkások, a parasztok, a 
dolgozó értelmiség között, kedvezőbb feltételek jönnek létre a szocializmus győzelméhez... a 
munkásosztálynak...van lehetősége arra, hogy vereséget mérjen a reakciós, népellenes erőkre, szilárd többséget 
vívjon ki a parlamentben és a parlamentet a burzsoá demokrácia szervéből az igazi népakarat eszközévé 
tegye..." (Halmosy D. im. 317-322. Kiemelés a szerk.) 
 
 
2. Az enyhülési politika első eredményei 
 
A nemzetközi életben a hidegháborús konfrontáció enyhülését, a feszültségek oldódását, a 
párbeszéd felújulását jelezte 1955-ben az osztrák államszerződés megkötése. A szovjet 
külügyminiszter, Molotov 1955. február 7-én olyan nyilatkozatot tett a szovjet Legfelsőbb 
Tanácsban, amely lehetségesnek tartotta az osztrák békeszerződés létrejöttét négyhatalmi 
megállapodás alapján. A Julius Raab kereszténydemokrata politikus vezette szocialista- és 
néppárti koalíciós osztrák kormány a két tömbön kívül álló, semleges állam megalkotását 
ígérte és kötelezettséget vállalt arra, hogy a Németországgal való egyesülés (új Anschluss) 
lehetőségét kizárja. E megoldást az Egyesült Államok kormánya is hajlandó volt elfogadni, 
amennyiben azt az osztrákok szabadon, minden kényszertől mentesen választják. 1955 
áprilisában Moszkvában a Raab és Molotov tárgyalásain kialakították a megegyezés elveit: a 
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megkötendő államszerződés után Ausztria a négy hatalom által garantált semleges statusba 
kerül, a szovjet csapatok 90 napon belül elhagyják az ország területét, megállapodást kötnek 
olajszállításokról és pénzügyi kötelezettségekről, Ausztria politikai kötelezettséget vállal arra, 
hogy nem csatlakozik egyik katonai szövetséghez sem, nem engedélyezi területén katonai 
támaszpontok létesítését, független politikát folytat (mindezt az 1955. október 26-án 
elfogadott alkotmánytörvénybe foglalták). Ily módon Ausztria Finnország után immár a 
második olyan állam lett, amelynek területét szovjet csapatok foglalták el és amellyel a 
Szovjetunió "jó szomszédság" viszonyát a semlegességük alapján tartotta fenn. Az osztrák 
államszerződést 1955. május 15-én Bécsben Dulles amerikai, Molotov szovjet, McMillan brit 
és Pinay francia külügyminiszterek írták alá. 1955. szeptember végén az utolsó megszálló 
katonai egységek is elhagyták Ausztria területét, a szovjet megszálló erőket Magyarország 
területére vonták vissza. A magyar békeszerződésben foglalt jogalap megszűnése után a 
szovjet csapatok magyarországi tartózkodására az 1955. május 14-én aláírt Varsói Szerződés 
teremtett új jogalapot. Bár a szovjet vezető körökben fontolgatták a szovjet csapatok 
Magyarországról történő visszavonását is, az e körökben dúló belső harc miatt ez a döntés 
nem született meg. A semleges Ausztria megszületésével a szovjet birodalom határai részben 
Magyarország nyugati határaival estek egybe, s ez meghatározta, különösen az 1956-os 
magyar forradalom után feszültté tette a két szomszédos ország kapcsolatait. 
 Az osztrák államszerződés aláírása mindenesetre átmenetileg a négyhatalmi 
együttműködés feléledését jelentette, s kedvező légkört teremtett ahhoz is, hogy 
Magyarország az ENSZ tagállammává váljon. 1947 szeptemberében a Biztonsági Tanácsban - 
a békeszerződés ígérete szerint - tárgyaltak Magyarország tagságáról, de a hidegháborús 
szembenállás miatt ekkor öt állam támogató (Szovjetunió, Franciaország, Lengyelország, 
Kolumbia, Szíria) és hat állam, köztük az Egyesült Államok és Nagy-Britannia tartózkodó 
szavazatával elutasították felvételét. 1955. december 14-én azonban 16 más állammal együtt a 
Közgyűlés Magyarországot is felvette az ENSZ tagállamok közé. 
 A Varsói Szerződés létrehozását az NSZK NATO-ba történt integrálásával indokolta a 
szovjet politika. Valójában jogalapot kívánt teremteni a szovjet tömb katonai védelme 
érdekében megteendő, a blokk országainak haderőit koordináló lépésekhez, amelyek ily 
módon közvetlenebbül a szovjet katonai vezetés irányítása alá kerültek. Annak érdekében, 
hogy a szovjet külpolitika jó szándékait demonstrálják, a Varsói Szerződés 1956. január 28-án 
javaslatot tett a NATO-nak a két katonai szervezet között meg nem támadási egyezmény 
kötésére, az amerikai kormányzat, illetve a NATO politikai körei azonban a javaslatot csak 
szovjet propagandafogásként fogadták, amely a NATO védelmi szervezet kiépítésének 
megzavarását célozza. 
 A szovjet politika fordulatát látványosan mutatta a szovjet-jugoszláv kibékülés 1955 
májusában. A Belgrádba utazott szovjet párt- és kormányküldöttség vezetője, Hruscsov 
"bocsánatkéréssel" felérő nyilatkozatot tett, hogy Jugoszláviát visszavezesse a szovjet 
szövetségi rendszerhez. Elismerte, hogy jogos a saját út követése a "szocializmus építésében". 
A Titoval folytatott tárgyalásokon a két fél megállapította, hogy egyetértenek az Európát 
érintő alapvető politikai kérdésekben, Kelet és Nyugat viszonyában egyaránt támogatják az el 
nem kötelezett országok bandungi értekezletén 1955 áprilisában lefektetett elveken nyugvó 
"békés egymás mellett élés" megvalósítására irányuló törekvéseket. 
 A gyakorlat szerint a magyar külpolitika kötelező feladata volt a szovjet politika 
követése, a magyar-jugoszláv viszony normalizálódását, a feszültségek feloldását azonban 
nehezítette, hogy Tito nem könnyen bocsátott meg a Sztálin idején őt hevesen támadó kelet-
európai pártvezetőknek, így Nagy Imre leváltása után (1955. április 14.) a hatalomban ismét 
megerősödő Rákosi Mátyásnak. Tito június 28-i karlováci beszédében élesen bírálta a 
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csehszlovák és a magyar vezetőket. Ugyanakkor a szovjet tömb országaiban a "jugoszláv 
példa" jelentősen inspirálta a politikai légkör romlása miatt a sztálinista politika ellen a 
kommunista pártokban fellépő erőket, így Nagy Imrét és híveit is, akik a szovjet rendszer 
hiányait és ellentmondásait a "jugoszláv modell" alapján kívánták pótolni, illetve feloldani. A 
magyar-jugoszláv viszony rendezéséhez Hruscsov közbenjárására volt szükség, aki egy krími 
vadászat alkalmával találkozóra bírta Titot és Gerő Ernőt, a magyar párt élén Rákosi utódját, 
sok tekintetben követőjét (1956. szeptember 30.). Ennek eredményeként kerülhetett sor Gerő 
vezetésével október 15. és 22. között magyar párt- és kormányküldöttség belgrádi utazására, 
ahol Tito helyettese, Ranković volt a tárgyaló fél. Ezt követően azonban a magyar forradalom 
leverése, majd Nagy Imre sorsa újra feszültté tették a magyar és jugoszláv állam viszonyát. 
 
Részlet a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1956 júliusi határozatából: 
 
"Külpolitikánk változatlan célja, hogy egyre szélesebbé, mélyebbé és sokoldalúbbá tegye testvéri 
együttműködésünket a felszabadító Szovjetunióval, Kínával és a többi szocialista országgal. Kimeríthetetlen 
erőforrásunk, hogy tagja vagyunk a hatalmas, az emberiség több mint egyharmadát felölelő világrendszernek. 
Tovább akarjuk mélyíteni és szilárdítani baráti kapcsolatainkat és megteremteni a termékeny tapasztalatcsere 
lehetőségét a szocializmust építő Jugoszláviával. A Központi Vezetőség kívánatosnak tartja, hogy szorosabb 
baráti kapcsolatok kialakítására tárgyalások induljanak meg a Magyar Dolgozók Pártja és a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége között. A két párt közötti baráti, elvtársi kapcsolatok létrehozása nemcsak népeink, 
pártjaink érdeke, hanem érdeke a békéért, demokráciáért, szocializmusért folyó világméretű harcnak is.  
A szocialista országok közötti szoros barátság és együttműködés további ápolása mellett sokoldalú - gazdasági, 
tudományos, művészeti, sport- és egyéb - kapcsolatokat óhajtunk kiépíteni a szocialista világrendszeren kívül 
álló országokkal." (Balogh S.-Föglein G. im. 260.) 
 
A második világháborúból eredő problémák rendezése szempontjából fontos esemény volt a 
magyar kormány 1955. március 18-án kelt törvényerejű rendelete, amely megszüntette 
Magyarország és Németország között az 1944. december 28-i hadüzenet nyomán fennállt 
hadiállapotot, követve ezzel a szovjet kormány hasonló lépését. 
 
Fejtő Ferenc a szovjet politika hruscsovi fordulatáról, a népi demokratikus országok 
differenciálódásáról: 
 
"Ha a népi demokráciák 1945-től 1953-ig terjedő történelme - átfogó perspektívából nézve - úgy jelenik meg 
előttünk, mint az integrációnak, az uniformizációnak, a különbségek visszaszorításának és eltüntetésének 
hatalmas folyamata, az 1953-tól 1968-ig tartó korszak viszont épp ellenkező irányú mozgást mutat. Annak az 
egyre élesebb, hol álcázott, hol erőszakos módon folytatott küzdelemnek a története ez, amely a konzervatív 
erők és azok között az erők között folyik, amelyek normalizálásra, nemzeti és társadalmi azonosságuk 
visszaszerzésére, a szerves sokféleség helyreállítására törekszenek. Bár a Szovjetunió, a világ második katonai 
hatalma és a Varsói Szerződés vezető hatalma továbbra is ura a térségnek, és rá tudja kényszeríteni a maga 
akaratát, mindazonáltal a népi demokratikus országok a sztálini monolitizmustól eltávolodva kezdenek 
egymástól különbözővé válni, s különböző ütemben és különböző mértékben kezdik visszanyerni saját 
arculatukat... 
A desztalinizáció - akárcsak előtte a sztalinizáció - orosz bélyeget viselt magán. A Sztálin utáni szovjet vezetők 
felülvizsgálták kormányzási és gazdaságirányítási módszereiket, és ez adta az első ösztönzéseket a kelet-európai 
országok számára a diktatúra enyhítéséhez, a kollektív vezetéshez, a politikai rendőrség hatalmának 
korlátozásához és a lenini NEP-koncepcióra (a 20-as évek elején a piacgazdasághoz tett visszalépéseket 
képviselő „új gazdasági politika” – a szerk.) támaszkodó új politikai irányvonal kidolgozásához. A Kreml 
vezetői, kik megszokták, hogy saját érdekeiket vazallusaik érdekeivel azonosítsák, meg voltak győződve arról, 
hogy a kelet-európai országok számára is megfelelők lesznek azok az intézkedések, amelyekkel javítani és 
tökéletesíteni akarták a hatalom szervezetét a Szovjetunióban. Ám a desztalinizáció, amelyet az érdekeltek 
megkérdezése és beleegyezése nélkül vezettek be, megrendítette mind a Kremlnek, mind a marxista-leninista 
elméletnek, mind pedig azoknak a vezetőknek a tekintélyét, akiket önkritikára szólítottak fel. A desztalinizáció 
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Magyarországon és Lengyelországban azonnal, Csehszlovákiában egy bizonyos idő elteltével válságot idézett 
elő, Albánia és Románia sztálinista vezetőit pedig arra késztette, hogy eltávolodjanak a Kremltől. 
Egészében a Hruscsov nevéhez kapcsolódó reformizmusnak az volt a következménye, hogy a népi demokratikus 
országok kommunista pártjait - amelyek a demokrácia pusztulása után az egyetlen szervezett politikai erőt 
képviselték - visszavezette nemzeti környezetükbe, saját nemzeti kommunista hagyományaikhoz (a „sajátos 
utakhoz”); arra késztette őket, hogy csökkentsék a szovjet vezetéstől való függésüket... Amikor bekövetkezett a 
normalizáció, s a terrorista diktatúrák egy felvilágosultabb és türelmesebb diktatúra, a hidegháború merevségét 
pedig a külfölddel való kapcsolatok vonatkozásában enyhülés váltotta fel, akkor ennek első és legtartósabb 
hatása az volt ezeknél a népeknél, hogy újraéledtek nemzeti törekvéseik, amelyeket a hegemonisztikus hatalom - 
miután tápot adott nekik - csak nehezen tudott elfojtani és féken tartani.” (Fejtő F. im. II./ 295., 298-299.) 
 
 
3. A politikai válságtól a fegyveres felkelésig 
 
A Sztálin halála utáni irányváltás a szovjet politikában, amely maga is belső harcokon 
keresztül jutott érvényre, bátorítólag hatott a rendszer liberalizálását igénylő politikai erőkre a 
kelet-európai országokban. Különösen nagy hatása volt az SzKP XX. kongresszusán 
megfogalmazott politikai irányvonalnak, és Hruscsovnak a titkos ülésen elmondott, a 
sztálinizmust leleplező és elítélő éles bírálatának, amely hamarosan a nyugati sajtóban 
napvilágot látott. 
 
Részletek Hruscsov Sztálinról szóló beszámolójából az SZKP XX. kongresszusán (1956. 
február): 
 
„Sztálin negatív vonásai, amelyek Lenin életében még csak csírájukban voltak meg, későbbi években a Sztálin 
kezében összpontosult hatalommal való durva visszaéléssé fajultak, s ez óriási kárt okozott pártunknak. 
Komolyan meg kell vizsgálnunk és alaposan elemeznünk kell ezt a kérdést, nehogy bármilyen formában 
megismétlődhessen az, ami Sztálin idejében történt, aki abszolúte nem tűrte a kollektivitást a vezetésben és a 
munkában, s durva erőszakot alkalmazott nemcsak minden olyasmivel szemben, ami ellenkezett véleményével, 
hanem minden olyasmivel szemben is, ami szeszélyes és zsarnoki természeténél fogva nézeteivel össze nem 
egyeztethetőnek talált... 
Aki szembeszegült ezzel, és saját nézetének igazát próbálta bizonyítani, annak távoznia kellett a vezető 
tisztségviselők sorából, később pedig erkölcsi és fizikai megsemmisítésnek volt kitéve... 
Sztálin megfogalmazta a „nép ellensége” koncepcióját. Ez a terminus automatikusan kizárta az egyes emberek 
vagy csoportok által elkövetett ideológiai hibák bizonyításának szükségességét... 
A bűnösség fő és gyakorlatilag egyetlen bizonyítéka, a jogtudomány minden szabályával ellenkező módon, 
magának a vádlottnak a „beismerő vallomása” volt a vád tárgyát képező bűncselekmények elkövetését illetően. 
Későbbi felülvizsgálatok bebizonyították, hogy a „beismerő vallomást” fizikai erőszak alkalmazásával 
kényszerítették ki a vádlottból... 
Egy személynek az önkénye másokat is önkényre serkent. Emberek ezreinek a tömeges letartóztatása és 
száműzetése, a bírósági tárgyalás és a szokásos vizsgálat nélküli kivégzések olyan helyzetet teremtettek, amely 
tele volt félelemmel, sőt rémülettel... 
A gyakorlatban Sztálin figyelmen kívül hagyta a pártélet normáit, és lábbal tiporta a pártvezetés 
kollektivitásának lenini elveit... 
( A belügyi levéltár vizsgálata alapján bebizonyosodott) sok esetben koncepciós pereket folytattak kommunisták 
ellen, hamis vádakat koholtak, kirívó módon megsértették a szocialista törvényességet, s ezáltal sok ártatlan 
ember halálát okozták... 
(A trockisták, zinovjevisták és buharinisták teljes politikai likvidálása után) Sztálin úgy gondolta, immár 
egymaga dönthet mindenben, s mindazok, akikre még szüksége volt, csak statiszták lehettek; mindenkivel úgy 
bánt, hogy nem maradt más választás, mint engedelmeskedni és Sztálint dicsőíteni... 
...különösen iszonyatosak azok az akciók, amelyek kezdeményezője Sztálin volt... Arra gondolok, hogy 
tömegesen telepítettek ki egész népeket, kommunistákkal és komszomolistákkal egyetemben, minden kivétel 
nélkül: ezt a kitelepítést nem indokolta semmiféle katonai szempont. (Nyikita Hruscsov: A személyi kultuszról 
és következményeiről. Beszámoló az SZKP XX. kongresszusának zárt ülésén, 1956. február 25. Kossuth K. 
1988.12-58.) 
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Növekedett a kritikai hang a sztálini politikát kiszolgáló politikai vezetőkkel szemben a 
szovjet tömb országaiban magán az uralkodó párton belül is, teret nyert a gyökeres 
irányváltást követelő "revizionista" irányzat, amelynek hátteréül a lakosság növekvő 
elégedetlensége szolgált romló életkörülményei, nehezedő munkaviszonyai miatt. 
 
Fejtő Ferenc a kommunista politika „revizionista” változatáról: 
 
„Nem annyira rendszer, mint inkább egyfajta szellemiség volt: eretnek irányzatként jött létre a 
propagandaapparátuson belül (mint ahogy a protestantizmus is a papságon belül jött létre), és az volt a célja, 
hogy megújítsa a leninista hitet a kommunizmus szellemi forrásaihoz való visszatérés révén. A revizionisták, 
akik a sztálinizmus kritikájából indultak ki, később a leninizmust is megkérdőjelezték, és vagy valamilyen 
reformista, szociáldemokrata típusú pluralizmushoz jutottak el, mint Đilas és végül Nagy Imre, vagy valamilyen 
idealista, baloldali és nemzeti-forradalmi szocializmushoz, mint bizonyos lengyel értelmiségiek...A revizionisták 
fő tételei: 
-A proletárdiktatúra elvetése.- Internacionalizmus...tiltakozás a „teljes egyenlőség hiánya” miatt... A 
revizionisták potenciálisan mind nemzeti kommunisták voltak... - Cenzúraellenesség... - Gazdasági és társadalmi 
téren ...a központi tervgazdálkodás ellen, a decentralizáció bevezetéséért..., legsajátosabb eszméje a 
munkástanácsok gondolata volt... - Az esztétika terén szakít a szocialista realizmussal, síkraszáll az avantgárd 
hagyományai mellett... - A filozófia terén... a vulgáris materializmus romjai alatt felfedezik a szocializmus 
erkölcsi forrásait..." (Fejtő F.im. II./ 76-77.) 
 
A kommunista rendszer ellenségein, az "osztálypolitika" kárvallottjain és áldozatain kívül a 
politikai vezetés ellen fordultak a társadalom azon részei is, amelyekre a rendszer 
legitimációját építeni próbálta és a rendszerben aktív politikai szerephez jutott politikai körök 
szélesedő része is, amely a rendszer alapjain maradva annak tökéletesebb, emberileg 
elviselhetőbb formáját kívánta megteremteni. Az állami és politikai rendszer sérülékennyé 
vált a szovjet birodalomban Sztálin halála után kibontakozott belső politikai harcok miatti 
elbizonytalanodás közepette. A régi vezetés diktatúra alapján álló, a változtatásokkal szemben 
merev ellenállást tanúsító politikája csak súlyosbította a helyzetet, nem tudta a problémákat 
kezelni, s végül Magyarországon a konfliktus legélesebb formáját öltötte, fegyveres felkelés 
kirobbanásához vezetett 1956. október 23-án. 
 A magyarországi politikai eseményekre közvetlen hatással voltak a lengyelországi 
események, ahol 1956. június végén a Poznańban lezajlott tömegdemonstrációk politikai 
válságot indítottak el. A lengyel pártvezetésben éles harc bontakozott ki a liberalizálni, a 
diktatúrát enyhíteni vágyók és a sztálinista "kemény vonalasok" között, az előbbiek a pártból 
1948-ban eltávolított és csak 1956 forrongó nyarán rehabilitált W. Gomulka mögé sorakoztak, 
aki a tömegnyomás hatására a LEMP élére került. Az ezt eldöntő Központi Bizottság ülésére 
váratlanul megérkező magas rangú szovjet párt- és kormánydelegáció Hruscsov vezetésével 
végül is jóváhagyta a döntést, amelynek áldozatául estek a szovjetek feltétel nélküli 
kiszolgálását képviselő sztálinista csoport tagjai, s ezzel elismerte a lengyel-szovjet 
kapcsolatok új alapokra helyezésének jogos igényét, a jugoszlávok után a lengyel kivételesség 
lehetőségét is. A lengyel válság ily módon történt békés megoldása, a fegyveres konfliktus 
elkerülése engedmények árán a szovjet birodalom egyensúlyának helyreállítása érdekében a 
szovjet politika egyik lehetséges, a magyarországi konfliktus kezelésétől eltérő modelljét 
mutatta. 
 
Fejtő Ferenc a válság lengyelországi kezeléséről: 
 
"...a gyakorlatban a szovjet vezetés mint a szocialista tábor érdekeinek legfőbb védelmezője mindig is igényt 
tartott a többi párt feletti felügyelet és döntőbíráskodás jogára. Gomulka nem ismerte el ezt a jogot. És nem 
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engedett Rokosszovszkij leváltásának ügyében sem (orosz állampolgárként lengyel hadügyminiszter, a 
sztálinisták támasza volt -szerk.). De biztosította a szovjeteket: esze ágában sincs veszélyeztetni a szovjet 
stratégiai érdekeket, és nem akarja, hogy Lengyelország kilépjen a Varsói Szerződésből. Hangsúlyozta:.. 
Lengyelország nemzeti érdeke és az alapvető ideológiai szolidaritás egyaránt a Szovjetunióval és a többi 
szocialista országgal való szövetség fenntartását, sőt (egészségesebb alapokon történő) megerősítését követeli... 
A szovjetek a magyar problémák fényében értették meg, hogy milyen esélyt nyújt számukra Lengyelországban 
egy olyan szervezett ellenzék léte, amellyel kompromisszumot lehet kötni. Gomulka győzelme egyszeriben a 
kisebbik rossz lett számukra; a lengyel válság október 20-án született megoldását pedig úgy tekintették, mint a 
magyarországi dráma megoldásának modelljét." (Fejtő F. II./ 92-95.).  
 
 
4. Az 1956-os forradalom és a szovjet vezetés 
 
Az október 23-án Budapesten lezajlott tömegtüntetés, amely többek között szolidaritását 
nyilvánította a lengyel demokratikus mozgalmakkal, az addigi magyar kormányzatot 
alapjaiban és visszavonhatatlanul rendítette meg. A pártvezetés részéről a hruscsovi politikai 
változások vonakodó követése, Rákosi Gerő Ernővel történt lecserélése és a feszültségek 
enyhítésére 1956 nyarán meghozott intézkedések, amelyek ugyanakkor fenyegetésekkel 
párosultak a szaporodó bíráló politikai megnyilatkozások nyomán, már nem tudták 
megállítani az elégedetlenség kirobbanását. Az erjedés szétbomlasztotta a magyar 
rendfenntartó és fegyveres erőket, a szovjet csapatok bevetése a fegyveres felkelők ellen 
pedig csak olaj volt a tűzre, amikor a tüntetők, majd a felkelők a diktatúrától való 
megszabadulást és a nemzeti arculat és függetlenség helyreállítását célzó követelésekkel 
léptek fel. A válságba került pártvezetés a tüntetők által a vezetésbe visszakövetelt Nagy 
Imrébe próbált kapaszkodni, aki azonban miniszterelnökké válva október 28-án az események 
addigi hivatalos minősítését felülbírálva azt ellenforradalom helyett az egész népet átfogó 
nemzeti, demokratikus mozgalom megnyilvánulásaként értékelte és ezután gyakorlati 
intézkedéseket tett a diktatórikus rendszer leépítésére. A politikai hatalom központjává a 
kormányt tette meg és az 1945-ös demokratikus hagyományokhoz visszanyúlva négypárti 
kormányt alakított, megszüntetve ezáltal az egypárti rendszert. A szovjet kormánytól nemcsak 
a szovjet katonai egységek kivonását kérte a fővárosból, hanem az ország függetlenségének 
helyreállítása céljából tárgyalásokat kezdeményezett a szovjet csapatok Magyarország 
területéről való kivonásáról is, amelynek korábbi indoka az osztrák államszerződés megkötése 
után megszűnt. 
 
Részlet Nagy Imre miniszterelnök 1956. október 28-i rádióbeszédéből: 
 
"A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom 
volna. Kétségtelen, hogy úgy, ahogy minden nagy népmegmozduláskor történni szokott, az elmúlt napokat is 
felhasználták kártékony elemek közönséges bűncselekmények elkövetésére. Tény az is, hogy reakciós, 
ellenforradalmi elemek is bekapcsolódtak és igyekeztek az eseményeket felhasználni a népi demokratikus 
rendszer megdöntésére. De az is vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki 
egy nagy, egész népünket átfogó és eggyé forrasztó nemzeti demokratikus mozgalom. 
Ez a mozgalom célul tűzte ki, hogy biztosítsa nemzeti függetlenségünket, önállóságunkat és szuverenitásunkat, 
kibontakoztassa társadalmi, gazdasági, politikai életünk demokratizálását, mert csak ez lehet a szocializmus 
alapja hazánkban... 
A kormány a további vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása érdekében elrendelte az 
általános azonnali tűzszünetet... A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet 
csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről... A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a 
Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó 
szovjet haderő visszavonásáról a magyar-szovjet barátság szellemében, a szocialista országok közötti 
egyenjogúság és nemzeti függetlenség alapján... Senkinek semmiféle bántódása nem eshet amiatt, hogy a 
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fegyveres harcokban részt vett... A kormány javaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere ismét 
a Kossuth-címer legyen, s hogy március 15-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák!" (1956 és a politikai pártok, 
Válogatott dokumentumok, MTA Jelenkor-kutató Bizottság, Budapest, 1998.104-105.) 
 
Nagy Imre 1956. október 30-i rádióbeszédéből: 
 
"Magyarország dolgozó népe, munkások, parasztok, értelmiségiek! 
A hazánkban mind szélesebben kibontakozó forradalom, a demokratikus erők hatalmas megmozdulása válaszút 
elé állította hazánkat. A nemzeti kormány, az MDP elnökségével egyetértésben a nemzet életében sorsdöntő 
elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánok Magyarország dolgozó népével tudatni. 
Az ország életének további demokratizálása érdekében, az egypártrendszer megszüntetésével a kormányzást az 
1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezzük. Ennek 
megfelelően a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létesítünk, amelynek tagjai: Nagy Imre, Tildy Zoltán, 
Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonczy Géza és a szociáldemokrata párt által kijelölendő 
személyiségek... 
A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok 
kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet 
csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió 
kormányával. 
A nemzeti kormány nevében bejelentem, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati 
szerveket a nemzeti kormány elismeri, rájuk támaszkodik és támogatásukat kéri. 
Magyar testvéreim, hazafiak! Hazánk hű polgárai! Őrizzétek meg a forradalom vívmányait, minden erővel 
biztosítsátok a rendet, állítsátok helyre a nyugalmat. Ne folyjon testvérvér hazánkban... 
Éljen a szabad, demokratikus, független Magyarország!" 
(1956 és a politikai pártok, Válogatott dokumentumok, MTA Jelenkor-kutató Bizottság, Budapest, 1998. 
130-131.) 
 
A szovjet vezetés kezdettől nagy aggodalommal figyelte a magyarországi eseményeket, a 
válságokkal terhes szovjet birodalom sorsa szempontjából igen veszélyesnek találta a 
fejleményeket. Az SzKP KB elnökségének két tagját, A. I. Mikojant és M. A. Szuszlovot 
Budapestre küldték, akik október 24. és 31. között részben közvetlenül tájékozódtak és 
tájékoztatták Moszkvát a fejleményekről, részben a szovjet pártvezetés instrukcióinak 
birtokában próbálták befolyásolni az eseményeket, a magyar politikai vezetést. A szovjet 
tömb országaiban erős visszhangot keltő magyar felkelés magyarázata és hasonló jelenségek 
elkerülése végett a szovjet kormány október 30-án nyilatkozatot tett közzé, amelyben 
elismerte, hogy a táboron belül egyenlőtlen viszonyok váltak uralkodóvá, de ígéretet tett arra, 
hogy új alapokra helyezik a szocialista közösséghez tartozó államok kapcsolatát. 
 
A szovjet kormány 1956. október 30-i nyilatkozata a szocialista országok közötti 
kapcsolatokról: 
 
"A szocialista nemzetek nagy közösségéhez tartozó országok, amelyeket a szocialista társadalom felépítésének 
közös eszméi és a proletár nemzetköziség elvei egyesítenek, kölcsönös kapcsolataikat csakis a teljes 
egyenjogúságnak, a területi integritás tiszteletben tartásának, az állami függetlenségnek és szuverenitásnak, az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozásnak elveire építhetik. Ez nemcsak hogy nem zárja ki, hanem 
ellenkezőleg, feltételezi a szocialista közösséghez tartozó országok szoros testvéri együttműködését, kölcsönös 
segítését gazdasági, politikai és kulturális téren... 
Az új rendszer kialakulásának és a társadalmi viszonyok mély forradalmi átalakulásának folyamatában nem 
kevés nehézség, megoldatlan feladat és közvetlen hiba volt a többi között a szocialista országok kölcsönös 
viszonyában. A rendellenességek és a hibák következtében lekicsinyelték az egyenjogúság elvét a szocialista 
államok viszonyában. 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa a leghatározottabban elítélte ezeket a 
rendellenességeket és hibákat... 
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A XX. kongresszus kimondta, hogy teljes egészében tekintetbe kell venni az új élet építésének útjára lépett 
minden egyes ország történelmi múltját és sajátosságait... 
A szovjet kormány kész megvitatni a többi szocialista ország kormányával azokat az intézkedéseket, amelyek 
biztosítják a szocialista országok gazdasági kapcsolatainak további fejlesztését és erősítését avégett, hogy 
kiküszöbölje a gazdasági kapcsolatokban a nemzeti szuverenitás, a kölcsönös előnyök és az egyenjogúság elve 
megsértésének bármiféle lehetőségeit. 
Ezt az elvet ki kell terjeszteni a tanácsadókra is...a szovjet kormány szükségesnek tartja más szocialista 
államokkal együtt megvizsgálni azt a kérdést, vajon célszerű-e a szovjet tanácsadók további ott tartózkodása 
ezekben az országokban... 
A szovjet kormány...kész megvizsgálni a Varsói Szerződésben részt vevő többi szocialista országokkal az illető 
országok (Magyarország, Románia, Lengyelország -szerk.) területén tartózkodó szovjet csapatok kérdését...a 
Varsói Szerződésben részt vevő egyik vagy másik állam csapatainak elhelyezése a Varsói Szerződésben részt 
vevő valamely más állam területén, a szerződés összes tagállamai között létrejött megegyezés alapján történik és 
csak annak az államnak a beleegyezésével, amelynek területén az illető állam kérésére e csapatok tartózkodnak. 
A szovjet kormány szükségesnek tartja, hogy nyilatkozatot tegyen a magyarországi eseményekről... a magyar 
dolgozók...jogosan vetik fel azt a kérdést, hogy a gazdasági együttműködés terén ki kell küszöbölni a meglévő 
komoly hibákat... A dolgozóknak ehhez a jogos és haladó mozgalmához azonban csakhamar sötét, reakciós és 
ellenforradalmi erők csatlakoztak... hogy aláássák az országban a népi demokratikus rendszer alapjait, és 
visszaállítsák a régi földesúri-kapitalista rendet... 
A szovjet kormány szem előtt tartva, hogy a szovjet alakulatok további magyarországi tartózkodása ürügyül 
szolgálhat a helyzet fokozottabb kiélesedésére, utasítást adott a katonai parancsnokságnak, hogy vonja ki a 
szovjet katonai alakulatokat Budapestről, mihelyt a magyar kormány jónak látja. Ugyanakkor a szovjet kormány 
kész tárgyalásokba bocsátkozni a Magyar Népköztársaság kormányával és a Varsói Szerződésben részt vevő 
más államok kormányaival a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról." (Békés Csaba: Az 1956-os 
magyar forradalom a világpolitikában, 1956-os Intézet, 1996.104-108.)  
 
A szovjetek szemében Nagy Imre nem vállalta fel a lengyel Gomulka rendteremtő szerepét, 
rendszerváltoztató programjával túllépett azon a határon, amit a szovjet birodalom érdekei 
szempontjából elviselhetőnek tartottak. A Nagy Imre kormány külpolitikája arra irányult, 
hogy megteremtse és biztosítsa a külső feltételeket az elhatározott változtatások, az állam 
demokratikus átépítése és az önállóság, a független nemzeti lét megvalósítása érdekében. Ez 
mindenekelőtt a Szovjetunió elleni kihívást jelentett, amelyhez támogatást a nemzetközi 
közvéleménytől, az ENSZ-től, a nyugati hatalmaktól remélt és bízott benne, hogy Ausztria 
mintájára Magyarország is semleges státushoz juthat. A Nagy kormány diplomáciai 
erőfeszítései arra irányultak, hogy elkerülje a szovjet csapatok második beavatkozását a 
magyarországi eseményekbe, megszüntesse az ilyen beavatkozások jogalapját, lehetőségét, 
nemzetközileg elfogadtassa az újonnan megalakult koalíciós kormányt és a külvilág felé 
tanúsítsa, hogy e kormány képes külső beavatkozás nélkül is a rend és a nyugalom 
helyreállítására. A kormány október 31-én hozott döntése alapján a Szovjetunióhoz fordultak 
a szovjet csapatoknak az ország területéről történő kivonása érdekében és erről tárgyalásokat 
kezdeményeztek. 
 Moszkvában az SZKP KB Elnöksége folyamatosan tárgyalt a birodalom akkori 
tűzfészkének számító magyarországi helyzetről és október 31-én sorsdöntő elhatározásra 
jutott. Az a vita, hogy a rendteremtést Nagy Imrére támaszkodva, a magyar követeléseknek 
engedve és vele megegyezve valósítsák-e meg, vagy lépjenek fel vele szemben és távolítsák 
el, az október 31-i ülésen a "katonai megoldás" javára dőlt el. A szovjet kezdeményező 
fellépésnek, az újabb katonai beavatkozásnak a hívei kerültek többségbe és emellett foglalt 
állást Hruscsov is. 
 
Részlet az SZKP  KB Elnökség 1956. október 31-i üléséről készült rövid feljegyzésből: 
 
"(Hruscsov) A Gomulkával (a lengyel párt vezetője -szerk.) Magyarország ügyében (Breszt mellett) tartandó 
találkozóról volt szó. Magyarországra vonatkozóan Hruscsov et.(elvtárs – szerk.) ismerteti az elképzelést. Felül 
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kell vizsgálni az értékelést, a csapatokat ne vonjuk ki Magyarországról és Budapestről, kezdeményezően lépjünk 
fel a rend helyreállítása érdekében Magyarországon. Ha kivonulnánk Magyarországról, ez felbátorítaná az 
amerikai, angol és francia imperialistákat. Ezt gyengeségünknek fognák fel és támadásba lendülnének. [A 
kivonulással] pozícióink gyengeségét demonstrálnánk. Pártunk ez esetben nem értene meg bennünket. 
Egyiptomon felül odaadnánk nekik Magyarországot is. Nincs más választásunk. Ha ez az álláspont támogatásra 
talál, ha ebben egyetértünk, át kell gondolnunk, milyen lépéseket tegyünk. 
(Egyetértenek: Zsukov, Bulganyin, Molotov, Kaganovics, Vorosilov, Szaburov.) 
Meg kell mondani, hogy mi elébük mentünk, de most nincs kormány. Milyen vonalat kövessünk most? 
Ideiglenes Forradalmi Kormányt kell alakítani (Kádár vezetésével). [Mégis] az a legjobb, ha helyettes lesz. 
Münnich legyen a miniszterelnök, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter. Ezt a kormányt meghívjuk, 
mondjuk, a csapatok kivonásáról folytatandó tárgyalásokra és megoldjuk a kérdést. Ha Nagy beleegyezik, 
vegyük be miniszterelnök helyettesnek. Münnich segítséget kér tőlünk, mi segítséget nyújtunk, és rendet 
csinálunk. Megbeszélni Titoval. Tájékoztatni a kínai elvtársakat, a cseheket, a románokat, a bolgárokat. Nagy 
háború nem lesz...(Rákosi et., Hegedűs et., Gerő et.) Münnich legyen (a miniszterelnök). Apró. Kádár. Kiss 
Károly. Boldoczki. Horváth..." (Döntés a Kremlben, 1956-os Intézet, Bp. 1996. 62-64.) 
 
A döntés nyomán november 1-től a szovjet csapatok beáramlása indult meg Magyarországra. 
Néhány vezető (Münnich Ferenc, Kádár János, az államfői minőségében Dobi István) 
titokban Moszkvába utazott és megkezdődött az ellenkormány felállítása. A Nagy kormány a 
szovjet csapatmozgásokat észlelve ellenlépésekre szánta el magát, november 1-én döntést 
hozott arról, hogy Magyarországot semleges államnak nyilvánítják, az ország kilép a Varsói 
Szerződésből és az ENSZ-hez fordul támogatásért, hogy elhatározásait megvalósíthassa. A 
kormány Magyarország semlegességének garantálása végett a négy nagyhatalomhoz fordult. 
A kormánynak a szovjet birodalomból való kiválási szándékát jelentő döntését Nagy Imre 
rádióbeszédben jelentette be. 
 
Nagy Imre 1956. november 1-i rádióbeszédéből: 
 
"Magyarország népe! 
A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép 
millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép, a 
függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván 
élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Nemzeti forradalma vívmányainak 
megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja anélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakoznék..." 
(1956 és a politikai pártok, Válogatott dokumentumok, MTA Jelenkor-kutató Bizottság, Budapest, 1998.140.) 
 
A szovjet pártelnökség forgatókönyve szerint történtek a további lépések: november 3-án 
Kádár János vezetésével megalakult a Munkás-Paraszt Ideiglenes Kormány, amely a szovjet 
csapatok november 4-i intervenciója után Szolnokon proklamálta létrejöttét és szándékait a 
proletárdiktatúra helyreállítására. A szovjet pártvezetés a katonai beavatkozást ezúttal 
egyeztette a többi szocialista ország vezetőivel, Moszkvában Liu Sao-csi kínai vezetővel, 
Brestben a lengyel, Bukarestben a csehszlovák, román és bolgár vezetéssel, Brioniban 
Titoval, akik rendszereik presztizsének védelme miatt egyetértettek a tervezett szovjet 
fellépéssel. 
 
Részlet a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1956. november 4-i kiáltványából: 
 
"Felhívás a magyar néphez! 
Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány! 
A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a Rákosi és társai által elkövetett 
párt- és népellenes bűnök kijavítása, a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt, a Nagy Imre-kormány 
gyöngesége és a mozgalomba befurakodott ellenforradalmi elemek növekvő befolyása révén veszélybe hozta 
szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkás-paraszt hatalmunkat, hazánk létét. 
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Ez indított bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormányt... 
Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák! Polgárok! 
Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. 
Ütött a cselekvés órája! Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait! Rendet, 
biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban! 
A nép és hazánk érdeke az, hogy erős kormánya legyen, olyan kormánya, amely alkalmas arra, hogy kivezesse 
az országot súlyos helyzetéből. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt." 
(1956 és a politikai pártok, 155-156.) 
 
 
5. Az 1956-os forradalom és a nyugati hatalmak 
 
A Szovjetunió magyarországi katonai beavatkozását megkönnyítette, hogy a nyugati 
hatalmak mozgáslehetősége korlátozott volt, amivel nem számolt elég megfontoltan a Nagy 
kormány lépéseinek elhatározásakor. Szélesebb összefüggésben az atomfegyverek létezése 
mellett a két katonai tömb katonai erőviszonyai egy világkatasztrófa kockázatává tettek 
minden jelentősebb katonai konfrontációt a szembenálló szövetségi rendszerhez tartozó 
államok között. Minden együttérzésük mellett is a nyugati hatalmaknak számolniuk kellett 
azzal, milyen kockázatot vállalhatnak a másik katonai tömbhöz tartozó állam javára történő 
katonai fellépésük esetén. Ez volt a "jaltai rendszer" logikájának alapvető meghatározó 
adottsága. A katonai fellépésen kívüli határozottabb diplomáciai segítségnyújtásban a nyugat-
európai országokat közvetlenül viszont a szuezi válság kirobbanása akadályozta.  
 A szuezi válság hátterében a klasszikus gyarmati rendszerek második világháború 
befejeződése óta folyó lebomlásának politikai folyamatai álltak. A gyarmati státusról az 
önálló állami létre történő átmenet nem mindig a volt anyaországgal való kibékülés, az 
együttműködés új alapokra helyezésének útján haladt előre. Sok esetben az önállósodásért 
küzdő erők a radikális megoldások híveivé váltak és konfrontálódtak a volt gyarmattartó 
hatalmakkal, illetve a fejlett kapitalista világgal. A gyarmati felszabadító mozgalmak radikális 
irányzatai ideológiai munícióra, politikai, diplomáciai, netán gazdasági és katonai 
támogatásra, esetleg fejlődési modellre leltek a szovjet tömbnél, amely érdekeit követve az új 
államok törekvései mellé állt és szövetségeseket szerezhetett "antiimperialista" és bizonyos 
esetekben antikapitalista harcához a kibontakozó harmadik világ térségében. A két szövetségi 
rendszer szembenállása bizonyos mozgásteret biztosított a harmadik világhoz tartozó 
országok politikai törekvései számára, s ugyanakkor ezek az országok nemzetközi téren 
gyakran választásra kényszerültek a két tömb között. A gyarmati sorból kikerült országok e 
nemzetközi erőtérben nemzeti törekvéseikkel gyakran váltak nemzetközi konfliktusok 
előidézőivé.  
 Ez történt 1956-ban Egyiptom esetében is, amely G. A. Nasszer vezetése alatt, miután 
sem az Egyesült Államoktól, sem a Világbanktól nem tudott az asszuáni gát építéséhez 
kölcsönhöz jutni, 1956. július 26-án államosította a szuezi csatornát, amelyre az angol 
érdekeltségű társaságnak 1968-ig koncessziója volt, s egyúttal Izraelt kizárta a csatorna 
használatából. Nasszer megfékezése céljából október 29-én Izrael, október 30-án Nagy-
Britannia és Franciaország katonai támadást intéztek Egyiptom ellen, hogy megszállják a 
Szuezi csatornát, s így biztosítsák közlekedési vonalaikat a közel-keleti olajforrásokhoz. A 
szovjet diplomácia élesen lépett fel és atomfegyver bevetését is kilátásba helyezte az 
intervenció leállítása érdekében. A támadók végül is visszakozni kényszerültek, miután 
lépésüket nem egyeztették az Egyesült Államok kormányával, amelynek politikai törekvéseit 
a térségben keresztezte ez a katonai akció és így ellenezte azt. 
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 Az 1956-os magyar forradalom kérdése a Szueznél kirobbant válsággal előállott 
bonyodalomban a nyugati országok diplomáciai érdekeinek rendelődött alá. A Nagy Imre 
kormánynak és a forradalom résztvevőinek csalódással kellett szembesülniük a valósággal, 
azzal, hogy egy új világháború, egy nemzetközi katonai konfliktus elkerülése végett az 
Egyesült Államok és európai szövetségeseinek együttérzése és támogatása nem terjedhetett ki 
a katonai segítségadás területére. A konfliktus elkerülése végett az amerikai kormány 
diplomáciai úton felhívta a szovjet kormány figyelmét J.F. Dulles külügyminiszter október 
27-i dallasi nyilatkozatára, amellyel biztosította a szovjet vezetést, hogy miközben a szovjet 
tömbhöz tartozó csatlós országok függetlensége mellett szót emelnek szót, "nincs hátsó 
szándékuk" ezen országokat saját táborukhoz csatolni, nem tekintik ezeket a nemzeteket  
potenciális katonai szövetségeseiknek. Ez gyakorlatilag a nyugati szövetségi rendszer katonai 
fellépésének kizárását jelentette. 
 
Részlet J. F. Dulles, amerikai külügyminiszter 1956. október 27-i dallasi beszédéből: 
 
"Nemzetünk születésétől fogva hirdette szerte a világon a politikai függetlenség és az emberi szabadság 
eszméjét... Nemzetünk továbbra is történelmi szerepet tölt be. A rabságban sínylődő népek soha sem vonhatják 
kétségbe azt, hogy bennünk igaz és odaadó barátra lelnek, aki osztozik vágyaikban... 
És hogy kétség se férjen hozzá, hadd tisztázzam: az Egyesült Államokat, amikor szót emel a csatlós országok 
függetlenségéért, nem hátsó szándékok vezérlik. Legfőbb vágyunk, hogy ezek a népek, melyektől saját 
nemzetünk fiainak oly jelentős része származik, visszakaphassák szuverén jogaikat és szabadon választhassák 
meg kormányaikat. Mi nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai szövetségeseinknek (kiemelés- 
szerk.). Barátainknak és egy új és baráti és immáron nem megosztott Európa részeinek tekintjük őket..." 
 
J F. Dulles külügyminiszternek D. D. Eisenhower elnökkel folytatott telefonbeszélgetésről 
készült feljegyzésből: 
 
"Dulles elmondta, azt fontolgatja, vajon kívánatos lenne-e, hogy Bohlen (amerikai diplomata - szerk.) alkalmat 
keressen arra, hogy a lehető legmagasabb szinten a szovjet kormány figyelmébe ajánlja a dallasi beszéde során 
tett nyilatkozatot. Tudomásukra hozhatná, hogy az elnök jóváhagyásával beszélt így." (Ez meg is történt - 
szerk.). (Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában, 120-122.) 
 
A brit és a francia kormány nem látott lehetőséget arra sem, hogy a nagyhatalmak garantálják 
Magyarország proklamált semlegességét. ENSZ képviselőiket óvatosságra intették, nehogy a 
magyar kérdésben olyan állásfoglalás történjen, ami sértheti a saját (algériai, ciprusi illetve a 
szuezi válsággal kapcsolatos) diplomáciai érdekeiket. 
 
Részletek a brit külügyminisztériumnak a brit ENSZ-képviselőnek küldött utasításából (1956. 
november 2.) 
 
"Üdvözöljük a magyar semlegesség bejelentését és kérjük, hogy tegyen meg mindent, hogy az elnyerje az 
Egyesült Nemzetek támogatását... 
Reméljük, hogy az Egyesült Nemzetek kellő nyomást fog gyakorolni a Szovjetunióra, hogy elfogadja a magyar 
semlegességet. 
A 536-os budapesti távirat arról tájékoztat, hogy a magyarok egy ausztriai típusú semlegességen 
gondolkodnak...Mint az ismeretes, az osztrák semlegességnek nincs garanciája. Kerülje el a magyar semlegesség 
garantálására vonatkozó utalásokat is. 
Ami a taktikát illeti, próbáljon szót érteni amerikai kollégájával. Vállalják magukra ők a kezdeményezést a 
szuezi nehézségeinkre való tekintettel. Támogassa őket azonban határozottan és szilárdan." (Uo. 147-148.)  
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Részletek a francia külügyminisztérium távirataiból, amelyek Franciaország ENSZ-
képviseletét instruálták: 
 
1956. október 27. "A magyar kérdésben a Biztonsági Tanács elé terjesztendő határozati javaslat semmi esetre 
sem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami algériai tevékenységünket és Marokkóval, valamint Tunéziával 
fenntartott kapcsolatainkat zavarhatná. Különösen ellenezzük egy vizsgálóbizottság felállítását..." 
1956. október 28. "Hivatkozással arra a táviratomra, amelyik a magyar kérdésben a Biztonsági Tanács elé 
terjesztendő határozati javaslattal foglalkozott, a továbbiakban egy szöveget kap tőlem...Tekintse egyszerű, 
pusztán indikatív jellegű javaslatoknak, amelyeket felhasználhat az amerikai és brit kollégájával folytatandó 
megbeszéléseken. 
Nem talál közöttük utalást az emberi jogok megsértésére. Meglehet, ugyanis, hogy ennek az érvnek az 
alkalmazása inkább kellemetlenséggel, semmint haszonnal járna, lévén, hogy erre hivatkoztak ellenünk az 
algériai kérdésben, az angolok ellen pedig a ciprusi ügyben. Az emberi jogokra hivatkozással esélyt adnánk arra, 
hogy a vita más irányba terelődjék, valamint kellemetlen és felesleges viták előtt nyitnánk szabad utat." 
1956. október 29. "A jelenlegi körülmények közepette és mivel nem tartozunk a magyar békeszerződés aláírói 
közé, az alábbiakban vázoltak szerint szíveskedjék fellépni: 
Távol áll tőlünk, hogy beavatkozzunk egy ország belügyeibe. Ellenkezőleg, azt kell leszögeznünk, hogy a 
beavatkozás egy másik ország részéről történt... 
Ha a szovjet fél azzal érvelne, hogy Magyarországon a szovjet erők pusztán felvonulási vonalaik védelmét 
biztosították, hangsúlyozza azt, hogy nem defenzív akciók zajlanak, hanem egy erőteljes katonai megszállás... 
Ha szovjet részről azt állítják, hogy a Nagy-kormány kérésére cselekedtek, szálljon vitába ezzel a kijelentéssel, 
hívja fel a figyelmet arra, hogy bizonyos információk szerint, a beavatkozásra október 23-24. éjszakáján került 
sor, még a Nagy-kormány megalakulása előtt. Az sem bizonyított továbbá, hogy a kormánynak lett volna erre 
jogalapja. Másfelől ugyanez a kormány ígéretet tett a felkelőknek, hogy kezdeményezi a szovjet csapatok 1957. 
január 1. előtti kivonását Magyarországról... 
Abban az esetben, ha a szovjet fél azzal érvelne, hogy imperialista ügynökök szították a felkelést, hagyja, hogy 
amerikai kollégája cáfolja meg ezeket a vádakat. Ön szorítkozzék arra, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, 
hogy általános népi felkeléssel állunk szemben, amelyet - amint azt a magyar kommunista párt hivatalos lapja, a 
Szabad Nép is elismerte október 26-i számában -, a múlt hibái és a munkásosztály elkeseredettsége váltott ki... 
Javaslatunk, amely nem tartalmaz egyetlen utalást sem a vizsgálóbizottságra vonatkozóan - amelynek felállítását 
határozottan ellenezzük -, mindenesetre azonnali megkönnyebbülést eredményezhet a lakosság számára." 
1956. október 31. "A szuezi kérdés, ha nem vigyázunk, háttérbe szoríthatja a magyar kérdést. Fontos, hogy 
elkerüljük a dolgok ilyetén alakulását, ami csak ellenfeleink malmára hajtaná a vizet, mi több, azt a benyomást 
keltené a közvéleményben, hogy a Tanács közömbös a magyar kérdés iránt... 
Végezetül, ha a Biztonsági Tanács a szuezi kérdésben egy rendkívüli közgyűlés összehívása mellett foglalna 
állást, ne szalassza el az alkalmat, hogy amerikai és brit kollégájával egyetértésben kezdeményezze a tanácsban a 
magyar kérdésnek ugyanazon közgyűlés napirendjére való tűzését."  (Uo. 149-153.) 
 
Ilyen körülmények között a magára maradt, a semlegességének védelmére a szovjet katonai 
túlerővel szemben eszköztelen Nagy kormánynak csak a nemzetközi közvéleményhez intézett 
kétségbeesett segélykérő kiáltás maradt, a forradalom eredményeként létrejött új hatalom 
leverését nem tudta megakadályozni. 
 
Nagy Imre 1956 november 4-i rádióbeszéde: 
 
"Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok 
támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar 
demokratikus kormányt. 
Csapataink harcban állnak! 
A kormány a helyén van. 
Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." 
(1956 és a politikai pártok, 153.) 
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V. MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA A KÁDÁR-KORSZAKBAN 
(1956-1988) 
 
 
1. Magyarország nemzetközi helyzete a kádári kemény diktatúra időszakában (1956-1963) 
 
Az úgy nevezett Munkás Paraszt Forradalmi Kormány a szovjet hadsereg intervenciója révén 
jutott a hatalom birtokába és ez alapvetően meghatározta külpolitikai mozgásterét. Kádár 
János kommunista ideológiai és politikai elkötelezettségéből következően lépett fel a Nagy 
Imre-kormány eltávolításáért, megengedhetetlennek tartotta a szovjet rendszerrel való teljes 
szakítást, valamint a proletárdiktatúra alapjának, a kommunista párt elsődleges hatalmi 
szerepének feladását. A Kádár-kormány - vállalva a törvénytelen hatalomátvétel miatt 
rendszerét mindvégig kísérő legitimációs gyengeségeket - a kitörési szándékát kifejezésre 
juttató Magyarországot visszavezette a szovjet tömbbe. 
 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1956. december 5-i határozatából: 
 
"A Magyar Szocialista Munkáspárt proletár internacionalista álláspontja, hogy külpolitikánk alapja a 
Szovjetunióval és a népi demokráciák országaival szoros barátság és együttműködés, a teljes nemzeti 
függetlenség, önállóság és szuverenitás elvei szerint. A párt politikája elsőrendű feladatának tartja, hogy 
mihamarabb tárgyalások induljanak az SZKP és MSzMP vezetősége, valamint a Szovjetunió és a Magyar 
Népköztársaság kormánya között, hogy a szocialista országok közötti teljes egyenjogúság és önállóság, valamint 
az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján rendezzék a két ország közötti viszonyt." (Balogh S-
Föglein G. im. 275.) 
 
 
a/ Intézkedések a Kádár kormány belső legitimálására 
 
A forradalom leverése, a fegyveres ellenállás felszámolása azonban nem jelentette a Rákosi-
rendszer politikájához való visszatérést. A Kádár kormányzat a válság kirobbanásához vezető 
politikát szerette volna elkerülni, s a rendszert belülről megvalósított reformokkal kívánva 
megerősíteni, ezért politikai váltást valósított meg. Éles kritikai állásfoglalásokkal 
határolódott el a sztálini-rákosi korszaktól, amelynek személyesen maga is áldozata volt, s 
mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Rákosi-Gerő-Révai csoportot és híveit 
megakadályozza a hatalomba és a politikai életbe való visszatérésükben. Egyszerre hirdetett 
harcot az előbbiek, a "dogmatikusok" és más felöl a "revizionisták" ellen, az utóbbiak körébe 
sorolva a proletárdiktatúra ügyét "eláruló" Nagy Imrét és küzdőtársait. Az ismét 
ellenforradalomnak minősített események résztvevői ellen kemény megtorlást alkalmaztak 
mindaddig, amíg a nyílt ellenállás lehetőségét fel nem számolták. A megtorlás időszaka a 
hatvanas évek elejéig tartott és azt 1963-ban az 1956-os események miatt elítéltek 
mindegyikére kiterjedő amnesztia zárta le. 
 A megfélemlítést és a bosszút a rögtönítélő bíráskodás szolgálta, amit az új hatalom 
rendfenntartó intézményeinek kiépítéséig tartottak fenn. A párttagok, pártfunkcionáriusok és a 
fegyveres erők hadra fogható részéből alakított karhatalmi egységek ("pufajkások"), majd 
1957 februárjában felállított Munkásőrség feladata volt a hatalmat fenyegető veszélyek 
elhárítása, a tiltakozó mozgalmak elfojtása. Az 1956. december 11-én a fegyveres 
cselekmények ellen bevezetett rögtönítélő bíráskodást 1957. január 13-án kiterjesztették "a 
népi demokratikus államrend elleni" cselekményekre is, majd miután június 15-én 
megalakultak a népbírósági tanácsok, november 3-án megszüntették a rögtönítélő bíráskodást. 
November 7-én betiltották a munkástanácsok működését, amelyek a forradalmi események 
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utolsó ellenállási szervezetei voltak. A hivatalos adatok szerint másfélszázezer külföldre 
menekülthöz 1956. december 1-én felhívást intéztek, amelyben közkegyelmet ígértek 
azoknak a "disszidenseknek", akik 1957. március 31-ig hazatérnek. Több száz ember 
kivégzése, több ezer bebörtönzése után sor került a behódolásra nem hajlandó Nagy Imre és a 
forradalom más politikai vezetőinek elítélésére és négyük kivégzésére 1958. június 16-án 
(Nagy Imre, Gimes Miklós, Szilágyi József, Maléter Pál). 
 Az ellenállás elfojtása és a politikai ellenfelek megfélemlítése útján az egypárti 
hatalmat helyreállító Kádár-kormány ugyanakkor igyekezett mielőbb törvényes kereteket 
teremteni tevékenységéhez és olyan lépéseket tenni, amelyekkel elviselhetővé tehette a 
rendszert a lakosság számára. 1957. május 9-ére ismét összehívták még a forradalom előtt 
megválasztott Országgyűlést. Október 21-én megalakították a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának alakuló ülését; e szervezet hivatása lett a párton kívüli erőket a kommunista párt 
politikájának támogatására felsorakoztatni, amely 1956. november 1-én a Magyar Szocialista 
Munkáspárt nevet vette fel. A Szovjetunió, Kína és a többi szövetséges ország gazdasági 
támogatását felhasználva helyreállították a gazdaság működését és javítottak a lakosság 
ellátásán. Visszatértek a polgári perrendtartáshoz, bevezették a népi ellenőrzés intézményét és 
törvényt hoztak az államigazgatási eljárás szabályairól (1957. december), ez utóbbiakkal a 
közhivatalok tevékenységét kívánták szabályozni és ellenőrizni a túlkapások megelőzése 
érdekében. Két évvel a forradalom után, 1958. novemberében választások útján megújították 
az országgyűlést és a tanácsokat. 
 A hatalom belpolitikai stabilizálását kihasználva 1958. decemberében elhatározták a 
mezőgazdaság kollektivizálását, amelyet a szövetkezetek alakításával a következő három 
évben valósítottak meg. 1960. áprilisában politikai amnesztiarendelet visszaadta a 
szabadságát azoknak, akik büntetése nem haladta meg a hat évet és megszüntették az 
internálást. Az MSzMP 1962-ben tartott kongresszusán kiadták a jelszót: "Aki nincs ellenünk, 
velünk van", ami a megbékélés szándékát fejezte ki a kialakult hatalmi viszonyokba 
belenyugvók számára, miként az az intézkedés is, amely a felsőfokú oktatási intézményekbe 
történő felvételnél megszüntette a korábbi, osztályszármazás szerinti hátrányos 
megkülönböztetést. 1962-ben lezárták a Rákosi-korszakban a munkásmozgalmi emberek 
ellen indított törvénysértő perek felülvizsgálatát. 1963. március 22-én pedig, nem kis 
mértékben a nemzetközi elszigeteltségből való kiszabadulás érdekében, engedve a nyugati 
közvélemény és az Egyesült Államok kormánya által megfogalmazott elvárásnak, 
közkegyelmet hirdettek az 1956-os eseményekben való részvétel miatt elítéltek számára. 
 
b/ Lépések a nemzetközi elszigeteltségből való kikerülés érdekében 
 
Ha a nyugati világ katonai fellépéssel nem is segíthetett az általa is buzdított magyarországi 
felkelőknek, a diplomáciai nyomás eszközeivel jelentősen megnehezítette a Kádár-kormány 
működését. Az új hatalom legitim jellegét kérdőjelezte meg a "magyar kérdés" napirenden 
tartása az ENSZ különböző fórumain és más nemzetközi szervezetekben. A szovjet tömb 
minden diplomáciai erőfeszítése ellenére 1956. december 12-én az ENSZ közgyűlése, amely 
november 4-én napirendjére tűzte a magyar kérdést, amerikai kezdeményezésre olyan 
határozatot fogadott el, amely elítélte a Szovjetuniót - a Biztonsági Tanács vétójoggal bíró 
egyik tagját - a magyarországi katonai beavatkozása miatt. 1957. január 9-én az ENSZ 
közgyűlés megkezdte a magyar ügy vitáját. A magyar kérdés kivizsgálására kiküldött 
különbizottság, az "ötös bizottság" június 20-án terjesztette be jelentését, amelyet a 
Közgyűlés szeptember 10. és 14. között tartott rendkívüli ülésén vitatott meg és a következő 
rendes ülés napirendjére is felvette a magyar kérdés tárgyalását. A Szovjetuniót elmarasztaló 
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és csapatai kivonására felszólító határozat mellett 60 ország képviselője szavazott, a tíz 
szocialista ország ellenezte és tíz ország tartózkodott az állásfoglalástól. A közgyűlés által az 
ENSZ magyarországi megfigyelőjének kinevezett Wan herceget a magyar hatóságok nem 
engedték be az országba. Magyarország nemzetközileg elszigetelődött, kapcsolatai csak a 
szocialista tábor országaira korlátozódtak. 1957 februárjától függőben tartották az ENSZ-ben 
a magyar képviselet mandátumának elismerését. 
 A magyar kormány abbeli törekvésében, hogy áttörje a nemzetközi elszigeteltségét, 
megpróbált építeni a szovjet diplomácia enyhülési, a két rendszer egymás melletti létezését 
elfogadtatni igyekvő politikájára, a szovjet-amerikai viszony normalizálására irányuló 
folyamatra. A magyar külpolitika számára közvetlenül kapcsolatépítési lehetőséget a két 
szövetségi rendszeren kívülálló, a dekolonizáció során függetlenné váló és a harmadik 
világként megjelenő országok nyújtottak. Így jött létre megállapodás a szuezi válságban a 
Nyugattal konfrontáló Egyiptom és Magyarország között a külképviseleteik nagyköveti 
rangra emeléséről 1957. június 13-án. Ez év augusztusában India miniszterelnöke, D. Nehru 
fogadta Szarka Károly külügyminiszter-helyettest és kifejezte azt a véleményét, hogy nem ért 
egyet a magyar kérdés megtárgyalásával az ENSZ-ben. A magyar külügyminiszter-helyettes 
ekkor hivatalos látogatást tett Burmában, Indonéziában, Nepálban, Ceylonban, Egyiptomban 
és Szudánban is. Szeptember 19-én Incze Jenő külkereskedelmi miniszter számolt be a 
sajtónak szíriai, egyiptomi és jugoszláviai útjáról. 1958 áprilisában G. A. Nasszer egyiptomi 
elnök a Szovjetunióba utaztában rövid időt Budapesten töltött. 1960-ban A. Szukarno 
indonéz, 1961-ban K. Nkrumah ghánai elnököt fogadták Magyarországon. 
 Ezen kapcsolatok révén az ENSZ-ben, ahol növekvő számban foglaltak helyet az új 
független államok, egyre fogyatkozott a "magyar kérdés" napirenden tartásához szükséges 
kétharmados többség, amit főként az Egyesült Államok szorgalmazott. 1962-ben már csak 43 
ország képviselője támogatta, 19-en ellenezték és 34-en tartózkodtak. A Kádár-kormány 
Európában először a semleges és a Közös Piacon kívüli országokat tömörítő EFTA (szabad 
kereskedelmi társulás) országokkal normalizálta a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatokat. 
Az áttörés fő akadályát azonban a magyar-amerikai kapcsolatok rendezetlensége alkotta, a 
kormány ennek megváltoztatására is komoly erőfeszítéseket tett. 1958 januárjában 11 tagú 
amerikai újságíró küldöttséget hívtak meg magyarországi látogatásra, melyet Münnich Ferenc 
miniszterelnök is fogadott. Néhány hónappal Nagy Imre és társai kivégzése után, ami nagy 
megdöbbenést keltett a nyugati világban, 1958. szeptember 20-án a magyar kormány 
jegyzékben fordult az Egyesült Államok kormányához. Ebben késznek mutatkozott a 
normális kapcsolatok helyreállítására, amennyiben az amerikai kormány "megváltoztatja 
ellenséges propagandáját". E jegyzékre november 21-én érkezett az amerikai negatív válasz: a 
viszony akkor javulhat, ha Magyarország tanújelét adja annak, hogy kész az ENSZ 
alapokmányokban és a békeszerződésben foglaltak betartására.  
 Ahogy az idő múlásával a magyar kérdés az ENSZ tagállamok körében vesztett 
aktualitásából, úgy érlelődött meg a feltétel a Kádár kormányzat számára a magyar-amerikai 
viszony normalizálására. 1962 novemberében az Egyesült Államok kormánya 
"emlékeztetőben" hozta a magyar kormány tudomására a megegyezés általa támasztott 
feltételeit, aminek egyik tétele a politikai amnesztia meghirdetése volt. Miután a hruscsovi 
vezetés is jóváhagyta az "amnesztiát a normalizálás fejében"-alku létrejöttét, 1962. 
decemberében az ENSZ közgyűlésen megszülethetett a határozat, amely megszüntette a Sir 
Leslie Munro ausztrál diplomata különleges megbízatását, s így a "magyar kérdés" lekerült az 
ENSZ napirendjéről. 1963-ban meghozott amnesztia rendelet után pedig decemberben a  
Közgyűlés érvényesítette a magyar küldöttség mandátumát. A Kádár-rendszernek tehát 1963-
ra sikerült nemzetközileg elismertetni magát, aminek egyik jele volt, hogy július 1. és 3. 
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között U Thant, az ENSZ főtitkára hivatalosan Magyarországra látogatott. A kapcsolatok 
normalizálásának részét képezte a viszony rendezése a Vatikánnal 1963-1964-ben és 
későbbiekben a további párbeszéd, amelynek során kompromisszummal oldották meg a 
magyar katolikus egyház vezető tisztségének betöltését és az állam és egyház közti nyitott 
kérdéseket. Ez az egyház tevékenységének korlátok közötti tolerálását eredményezte. 
Magyarország képviselői fokozatosan visszatértek a különböző nemzetközi szervezetekbe is, 
ahonnan a Kádár-kormány bojkottja miatt korábban ki voltak rekesztve. 
 
Részlet Kádár János beszédéből a pálfai falugyűlésen (1971. szeptember 29.): 
 
"A Magyar Népköztársaság kormánya és a Vatikán között évek óta tárgyalások folynak, amelyek viszonyunkat 
bizonyos mértékig érintik. Itthon arra törekszünk, hogy normális legyen az állam és az egyház kapcsolata, s ez 
megfeleljen népünk szocialista építőmunkájának. A Vatikánnal való tárgyalások keretében intéződnek konkrét 
ügyek is. Ennek keretében jött létre a magállapodás, hogy Mindszenty József véglegesen elhagyja 
Magyarországot, Rómába távozik... Az is köztudott, hogy ha mi az egyházak vezető személyiségeivel 
szembekerültünk, az mindig politikai összeütközés volt. Az embereket mint állampolgárokat sohasem 
osztályoztuk aszerint, hogy ki hivő és ki nem az, hanem mindig aszerint, hogy reakciós-e vagy haladó, segítője-e 
a nép haladásának, kész-e a néppel való együttműködésre vagy nem. Aki nem, azzal mindig megütköztünk, aki 
igen, azzal együttműködtünk." (Magyar Külpolitikai Évkönyv 1971. 138-139.) 
 
 
2. A Kádár-rendszer külpolitikája táguló mozgástérben 
 
A Kádár rendszer születésének körülményei alapvetően meghatározták külpolitikai 
orientációját, amely azonban a korábbitól eltérő viszonyok és nemzetközi tendenciák mellett 
érvényesült. Magyarországnak a szovjet szövetséghez tartozása a magyar külpolitika 
megkérdőjelezhetetlen pillére lett, a Szovjetunióhoz való pozitív viszonyt a kádári politika a 
proletárinternacionalizmus próbakövének tekintette. 
 
Kádár János a szovjet-magyar viszonyról 1959. június 5-én N. Sz. Hruscsov tiszteletére 
mondott pohárköszöntőjében: 
 
"Ami a népek közti barátságot illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ezt a barátságot még jobban mélyíteni és erősíteni 
kell. Azt hiszem, hogy a szovjet elvtársak tudják, hogy a magyar nép tömegei nem állnak még a politikai 
öntudatnak olyan magas fokán, mint a Szovjetunió polgárai, és mi kötelességünknek tartjuk, hogy ezt fejlesszük, 
mert az egész internacionalizmus lényege: a Szovjetunió barátsága. Mióta a Szovjetunió létezik, mindig ez volt a 
próbaköve az internacionalizmusnak, és ez mindig így lesz." (Békés Csaba: Magyar-szovjet csúcstalálkozók, 
1957-1965. 1956-os Intézet-Évkönyv 1998. 155.) 
 
A magyar külpolitika számára a szovjetorientáció nem csupán a szovjet állammal a baráti 
kapcsolatok ápolását jelentette, hanem a nemzetközi politikai küzdőtéren a szovjet politikával 
való azonosulást, annak követését is, teljes együttműködést a többi szocialista országgal a 
szovjet szövetség keretében. Az 1956-os magyarországi politikai válság a szovjet vezetésen 
belül a szovjet birodalom érdekeit erőpolitikával érvényesíteni akaró elemeket erősítette meg, 
a forradalmi hatalom katonai leverését csak szavakban követte a szovjet kormány október 30-
i nyilatkozatában foglalt ígéret, a szövetség tagállamainak kapcsolatának az egyenlőség 
alapjaira helyezése. A gyakorlatban igyekeztek szorosabbra zárni a szövetség sorait és olyan 
elveket meghatározni, amelyek elejét vehették a sajátos utaknak, a szovjet rendszer alapjait 
jelentő modelltől történő eltéréseknek. 12 szocialista ország kommunista és munkáspártjainak 
vezetői 1957 novemberi moszkvai tanácskozásukon a tábor országai ideológiai és politikai 
egységesülése érdekében meghatározták "a szocialista építés közös törvényszerűségeit", azaz 
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azokat a kereteket, amelyek áthágása esetén a szocialista rendszer veszélybe kerül és 
szükségessé válik a Varsói Szerződés testvéri segítségnyújtása, e katonai szervezet 
megerősítésének szükségessége mellett nyilatkoztak. 
 
Részletek a szocialista országok kommunista és munkáspártjainak 1957. novemberi moszkvai 
értekezletének nyilatkozatából: 
 
"A szocialista világrendszer országai és valamennyi kommunista és munkáspárt kölcsönös viszonyának alapját a 
marxizmus-leninizmusnak az élet által igazolt elvei, a proletár internacionalizmus elvei alkotják... 
A szocialista országok kölcsönös viszonyukat a teljes egyenjogúság, a területi sérthetetlenség, az állami 
függetlenség és szuverenitás tiszteletben tartásának és az egymás belügyeibe való be nem avatkozásnak elveire 
alapozzák. Ezek fontos elvek, de nem merítik ki a szocialista országok közötti kapcsolatok egész lényegét. A 
szocialista országok kölcsönös viszonyának elválaszthatatlan része a kölcsönös testvéri segítség. E kölcsönös 
segítségben tevőlegesen nyilvánulnak meg a szocialista internacionalizmus elvei... 
A szocialista országok ellenzik a világnak katonai tömbökre osztását. De a kialakult helyzetben, amikor  a 
nyugati hatalmak visszautasítják a szocialista országoknak a katonai tömbök kölcsönös alapon történő 
felszámolására irányuló javaslatait, fenn kell tartani és erősíteni kell a Varsói Szerződés szervezetét... 
...a szocialista forradalom és a szocialista építés egy sor olyan fő törvényszerűségen alapul, amely jellemző a 
szocializmus útjára lépő minden országra. Ezek a törvényszerűségek mindenütt érvényesülnek - a nemzeti 
sajátosságok és hagyományok azon nagy, történelmileg kialakult különbözősége mellett is, amelyet feltétlen 
számításba kell venni. 
Ilyen közös törvényszerűségek a következők: a dolgozó tömegeknek a munkásosztály általi vezetése a 
proletárforradalom egy vagy más formában történő végrehajtása és a proletárdiktatúra egy vagy más formában 
történő megteremtése során, amikor is a munkásosztály magva a marxista-leninista párt; a munkásosztály 
szövetségese a parasztság alapvető tömegeivel és a dolgozók egyéb rétegeivel; a tőkéstulajdon felszámolása és a 
fő termelési eszközök társadalmi tulajdonának megvalósítása; a mezőgazdaság fokozatos szocialista átalakítása; 
a népgazdaság tervszerű fejlesztése, amely a szocializmus és a kommunizmus felépítésére, a dolgozók 
életszínvonalának emelésére irányul; a szocialista forradalom megvalósítása az ideológia és a kultúra területén, 
valamint a munkásosztályhoz, a dolgozó néphez és a szocializmus ügyéhez hű nagyszámú értelmiség 
kialakítása; a nemzeti elnyomás felszámolása és a népek közötti egyenjogúság, testvéri barátság megteremtése; a 
szocializmus vívmányainak védelme a külső és belső ellenség támadásaival szemben; az egyes országok  
munkásosztályának szolidaritása más országok munkásosztályával - a proletár nemzetköziség." (A kommunista 
világmozgalom tanácskozásai. Moszkva 1957,1960,1969. Kossuth K. 1976. 8-11.) 
 
A szovjet külpolitika Hruscsov vezetése idején a szovjet tömbön belül keletkezett válságok 
levezetése, a tábor szorosabbra fogása és a Varsói Szerződés katonai szövetség megerősítése 
mellett a rendszer nemzetközi elismertetését célzó enyhülési politika folytatására tett 
diplomáciai erőfeszítéseket. Ez magába foglalta egyrészt a kelet-nyugati kapcsolatok és 
érintkezés felélénkítésére irányuló törekvéseket, másrészt a leszerelésre vonatkozó 
kezdeményezéseket. Mindkét táborban erősödött az a meggyőződés, hogy az erőpolitikára 
épülő hidegháborús konfrontáció nem hatékony, de igen költséges eszköze a külpolitikai 
célok elérésének és a világ nem tartható állandó feszültségben. Kezdték belátni az 
atomkorszak sajátos logikáját, ami rendkívül kockázatossá tette a háború eszközének 
alkalmazását olyan helyzetben, amikor két atomfegyverekkel, majd azokat célba juttató 
modern rakétaeszközökkel rendelkező katonai szövetség állt egymással szemben. Ilyen 
körülmények között minden katonai összecsapás a világháborúvá szélesedés, a fegyverek 
erejét tekintve pedig világkatasztrófa lehetőségét hordozta magában. A nemzetközi 
konfliktusoknak tehát más keretben, a politikai eszközökkel, tárgyalásokkal történő rendezése 
került kényszerűen előtérbe. 
 Új korszakot ígérő világszenzációnak számított 1959 szeptemberében, hogy 
Eisenhower elnök meghívására Hruscsov az Egyesült Államokba utazott és a tárgyalásokon 
egyetértettek abban, hogy a legfontosabb kérdés a leszerelés. Megállapodtak abban, hogy 
nagyhatalmi csúcskonferenciát tartanak a nemzetközi kérdések megtárgyalására. A Párizsba 
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összehívott csúcsértekezlet azonban 1960. május 16-án kudarcot vallott, miután a szovjet 
küldöttség távozott arra hivatkozva, hogy nem kapták meg a kívánt elégtételt a hónap elején 
szovjet területen lelőtt amerikai kémrepülőgép (U-2) ügyében. 1960 szeptemberében a szovjet 
Baltika hajó fedélzetén a szocialista országok kormányfői kisérték el Hruscsovot az ENSZ 
közgyűlés ülésszakára, a magyar küldöttséget Kádár János vezette. Ekkor a szovjet vezető az 
általános és teljes leszerelésről, valamint a gyarmati rendszer végleges felszámolásáról 
terjesztett elő javaslatokat. 
 
Részlet Eisenhower amerikai elnök búcsúüzenetéből (1961. január 17.): 
 
"Előretekintve a történelem még megíratlan, hosszú lapjaira, Amerika tudja, hogy a világ egyre kisebbé 
zsugorodik össze, s ezért is el kell kerülnünk, hogy a (népek) közösségét a szörnyű félelem és a gyűlölet 
irányítsa; el kell érnünk, hogy létrejöjjön a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló, büszke konföderáció. 
Ebben a konföderációban mindenkinek egyenlőnek kell lennie. A leggyengébbnek is ugyanazzal az 
önbizalommal kell tárgyalóasztalhoz ülnie, mint önmagunknak, akiket véd morális, gazdasági és katonai erőnk. 
Sok-sok múltbeli csalódás ellenére sem mondhatunk le a tárgyalásokról, mert akkor csak a csatatér biztos 
agóniája vár ránk. 
A kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló leszerelés továbbra is parancsoló szükségesség. Valamennyiünknek 
meg kell tanulnia, hogy ellentéteinket ne fegyverekkel, hanem intellektussal, tisztességes szándékokkal oldjuk 
meg..." 
 
Részlet Kennedy amerikai elnök beiktatási beszédéből (1961. január 20.): 
 
"Nem egy párt győzelmét, hanem szabadságünnepet ülünk ma, amely egyaránt jelképez befejezést és kezdetet - 
megújhodást és változást. Szálljon hát a szó e helyről és ebben a percben barátokhoz és ellenséghez egyaránt és 
adja hírül, hogy az amerikaiak újabb nemzedéke vette át a fáklyát... 
Megfogadjuk azoknak az új országoknak, amelyeket örömmel üdvözlünk a szabad országok sorában, hogy a 
gyarmati ellenőrzés egyik formája nem múlhatott el csupán azért, hogy egy más, sokkal ridegebb zsarnokság 
foglalja el helyét. Nem várhatjuk el tőlük, hogy mindig támogassák nézeteinket. De mindig remélnünk kell, 
hogy szilárdan síkraszállnak saját szabadságukért... 
A határainktól délre elterülő testvéri köztársaságoknak külön is szavunkat adjuk, hogy szép szavainkat jó 
cselekedetekre váltjuk egy új haladó szövetségben...Tudja meg valamennyi szomszédunk, hogy csatlakozunk 
hozzájuk, ha az amerikai földrész bármely pontján agresszióval és felforgatással kell szembenézniük. Tudja meg 
minden hatalom, hogy ez a félteke továbbra is úr akar maradni saját háza táján... 
Újólag megfogadjuk támogatásunkat az Egyesült Nemzetek Szervezetének...ebben a korban, amikor a háború 
eszközei messze felülmúlják a béke eszközeit... 
Végül pedig nem ígéretet, hanem felszólítást intézünk azokhoz a nemzetekhez, amelyek esetleges ellenfeleink 
lennének: kezdje meg ismét mindkét fél a béke útjainak felkutatását, még mielőtt a tudomány által szabadjára 
engedett pusztítás sötét erői elnyelnék az egész emberiséget egy előre megtervezett vagy véletlen 
önpusztításban. 
Nem szabad gyengeségünkkel kísértésbe ejtenünk őket... 
A két nagy és hatalmas államcsoport egyikének sem szabad azonban megnyugvást merítenie jelenlegi 
irányvonalunkból - mindkét felet túlterheli a korszerű fegyverek ára, mindkettőt okkal riasztja a halált hozó atom 
szüntelen terjedése, s mégis mindketten versenyeznek annak a bizonytalan terroregyensúlynak a 
megváltoztatásáért, amely egyenlőre féken tartja az emberiség végső háborújának kitörését. 
Kezdjük hát elölről! S mindkét fél tartsa emlékezetében, hogy az előzékenység nem a gyengeség jele, és hogy az 
őszinteséget mindig bizonyítani kell. Sohase tárgyaljunk félelemből, de sohase féljünk a tárgyalástól. 
Kutassa mindkét fél a bennünket egybefűző kérdéseket, ahelyett, hogy a feleket megosztó problémákat 
vitatnánk. 
Dolgozzon ki végre is alaposan mindkét fél komoly és pontos javaslatokat a fegyverek ellenőrzésére és 
felügyeletére... 
Egyesítse erőit a két fél, hogy a tudomány borzalmai helyett felidézhesse a tudomány csodáit. Kutassa együtt a 
csillagokat, hódítsuk meg a sivatagokat, irtsuk ki a betegségeket, puhatoljuk ki az óceán mélységeit, serkentsük 
a művészeteket és a kereskedelmet..." (Békés R. im. 184-185) 
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Mind az atomfegyverek, mind a hagyományos fegyverek korlátozására tett javaslatai a 
szovjet vezetést nem akadályozták abban, hogy erőfeszítéseket tegyen a katonai 
erőviszonyoknak és a nemzetközi befolyásnak a szovjet tömb javára történő 
megváltoztatására. Ennek jellemző mozzanata: 1959-ben Hruscsov úgy érkezett az Egyesült 
Államokba, hogy két nappal előbb az első szovjet rakéta elérte a Holdat, az U-2 amerikai 
felderítőgép lelövése 1960-ban pedig a szovjet rakétafegyverek hatékonyságát demonstrálta. 
1962 októberében a világ drámai módon élte át a két katonai tömb között kiéleződött 
rakétaválságot, amit szovjet rakétáknak Kubába telepítése idézett elő, közvetlenül fenyegetve 
az Egyesült Államok biztonságát. A szovjetek a határaik közelében létesített amerikai 
támaszpontok felszámolását szerették volna ezáltal kikényszeríteni. A két szuperhatalom 
katonai konfliktusát Hruscsov és Kennedy elnök alkuja hárította el, a szovjet rakéták 
visszavonása fejében az amerikai kormány szavatolta, hogy nem indít támadást Kuba ellen és 
feloldja a köréje vont blokádot. A későbbiekben a két fél különös figyelmet fordított arra, 
hogy egy ilyen közvetlen katonai konfliktusba többé ne keveredjen. 
 A két szembenálló tábort érintő atompatt azonban nem zárta ki a két rendszer 
versenyét a világban érvényesülő befolyásért. A két szövetségi rendszeren kívülálló 
országokból álló un. harmadik világ széles terepet kínált ehhez a nemzetközi küzdelemhez. 
Az ázsiai, a latin-amerikai, az afrikai területeken kialakuló helyi konfliktusokba történő 
beavatkozások révén mindinkább e térség vált a két tömb konfrontációjának terepévé. A 
katonai tervezések egyre jobban a helyi háborúk megvívásával foglalkoztak és törekedtek a 
világméretű összecsapások elkerülésére. A szovjet diplomácia igyekezett maximálisan 
kihasználni a nemzeti felszabadító forradalmi mozgalmakat és általában a dekolonizáció 
folyamatát, hogy tábora nemzetközi határait kiszélesítse, illetve befolyását szélesítve 
gyengítse az ellentábor erejét. E téren az 1960-1970-es években elért nem kis siker élvezetét 
azonban megnehezítette a szovjet-kínai konfliktus kibontakozása az 1960-as évek elején. 
 A kínai vezetés, amely kevesellte a szovjet támogatást grandiózus gazdaságfejlesztési 
tervei megvalósításához és neheztelt azért, hogy a szovjet atomfegyvert nem osztották meg 
Kínával, megtámadta a békés egymás mellett élés hruscsovi irányvonalát. A szovjet-amerikai 
párbeszédet, a kelet-nyugati tárgyalások felvételét a világforradalom ügyének elárulásaként 
fogta fel és kifogásolta a Szovjetunió hegemóniára törekvését a szocialista táboron belül. A 
szovjet külpolitikai törekvéseket keresztezte a kínai és más részről a jugoszláv diplomácia 
abbeli buzgalma, hogy meghatározó szerepre tegyenek szert az el nem kötelezett országok 
mozgalmának megszervezésében (lásd pl. a 25 el nem kötelezett állam konferenciáját 
Belgrádban 1961. szeptember 1-6.). 
 
Fejtő Ferenc a szovjet-kínai konfliktusról, hatásáról a népi demokráciák külpolitikájára: 
 
"A kínaiak területi követelései (Tajvan, India) Moszkvában nem találtak megértésre; a kínaiak kevésnek érezték 
a szovjet gazdasági segítséget; rendkívül sérelmesnek tartották, hogy a szovjetek nem adták át nekik az 
atombombát; elfogadhatatlan volt számukra Hruscsov igénye, hogy egyedül ő képviselje az egész szocialista 
tábort, és elítélték a szovjeteknek az Egyesült Államokhoz való közeledését. Mao egyre inkább arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a lényegében konzervatívvá vált vezetéssel szemben ő és a népi Kína képviseli a 
marxizmus-leninizmus forradalmi hagyományát. Bár a Szovjetunió műszaki, ipari és katonai téren százszor 
erősebb volt, a forradalom eszménye és elmélete mégis Pekingbe költözött. Mao Éljen a leninizmus! című , 1960 
áprilisában megjelent brosúrája kirobbantotta az ideológiai konfliktust... 
Hamar kiderült azonban, hogy Moszkva és Peking vitájában a különböző kelet-európai kommunista kormányok 
magatartását nem az ideológiai rokonszenv, hanem az államérdek és az uralkodó csoportok érdekei határozták 
meg. Ez az érdek pedig egészében véve arra késztette őket, hogy inkább a szovjetek álláspontját tegyék 
magukévá, miközben a nagyok viszályát kihasználva megpróbálták kiszélesíteni saját mozgásterüket. 
A békés egymás mellett élés hruscsovi politikája az összes kelet-európai ország érdekeinek jobban megfelelt, 
mint a kínaiak által javasolt politika. A Szovjetunió európai politikája lényegében defenzív volt: a status quo 
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fenntartására, következésképpen a II. világháború nyomán keletkezett kommunista rendszerek védelmére és 
megszilárdítására irányult. A kínai politika ezzel szemben expanzív volt, és olyan kockázatokkal járt együtt, 
amelyeket a kelet-európai kormányok szükségtelennek tartottak: a kínaiak segéderő gyanánt akarták felhasználni 
a Szovjetuniót és az európai csatlósait az Egyesült Államok elleni harcban, amelynek dinamikusabb, 
agresszívebb jelleget szándékoztak adni. 
...a kelet-európai kommunista vezetők hivatalosan Moszkva pártjára álltak ugyan, de - megint csak Novotný és 
Zsivkov kivételével - közben feltűnés nélkül akadályokat gördítettek Hruscsov útjába, amikor megpróbálta 
elérni Kína kiközösítését és a Kínával való szakítást." (Fejtő F. II./136-138.) 
 
A nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett változások és a szovjet külpolitika új iránya 
szélesítették a magyar kormányzat külpolitikai mozgásterét. A kelet-nyugati párbeszéd és a 
kapcsolatok újraéledése, a harmadik világ országai felé nyitás, a szocialista országok között 
keletkezett új ellentétekből adódó megosztottság a kádári vezetés számára növelték a magyar 
érdekeket is figyelembe vevő kapcsolatépítési lehetőségeket, a táboron belüli konfliktusokban 
bizonyos vonatkozásokban közbenső vagy közvetítő álláspontok elfoglalását. Új, a 
korábbiaknál nagyobb lehetőségek nyíltak a magyar diplomáciai tevékenység számára. 
 
 
3. A Kádár-rendszer külpolitikája az elvhűség és pragmatizmus kettősségében 
 
A Kádár-korszakban a külpolitikát sajátos kettősség jellemezte. A Szovjetunióval való 
kapcsolatokban a feltétlen szövetségi hűség és a mindenkori szovjet kormányok politikájának 
támogatása és részben követése. Ez Kádár János számára a kommunista ideológia, a 
szocializmus ügye iránti elkötelezettségen alapult, csakúgy mint a szocialista tábor közös 
ügyének képviselete. Ugyanakkor a magyar diplomácia számára szélesedő mozgásteret 
pragmatikus módon igyekezett felhasználni a szocialista törekvések saját, magyar útjának 
kialakítása érdekében és - a rendszer legitimációját növelendő - bizonyos határokon belül 
engedményeket tett a sajátos magyar, nemzeti érdekek érvényesítésére irányuló 
törekvéseknek is.  
 
Részletek a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusának határozatából (1962. 
november): 
 
"Pártunk, kormányunk és népünk a vitás nemzetközi kérdések békés tárgyalások útján való megoldásának híve. 
A béke biztosításáért, az általános és teljes leszerelés kiharcolásáért együttműködünk minden erővel, szövetséget 
kötünk minden mozgalommal. Támogatunk minden józan, akárcsak részmegoldáshoz is hozzásegítő 
egyezményt, amely a nemzetközi feszültség enyhüléséhez vezet... 
Külpolitikánk gerince: barátságunk és szövetségünk a Szovjetunióval, a szocialista tábor egységének erősítése, 
hűségünk a Varsói Szerződéshez... 
A magyar nép barátságot érez a pozitív semlegesség elvét követő népek és államok iránt, támogatja a 
függetlenségükért harcoló ázsiai, afrikai és latin amerikai népeket, s fejleszteni kívánja országaikkal a 
kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat. Pártunk és kormányunk a nemzetközi élet fórumain kiveszi részét a 
gyarmati rendszer teljes és végleges felszámolásáért vívott harcból... 
Népünk helyesli, hogy kormányunk normális diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat kíván fenntartani a 
NATO katonai tömbjéhez tartozó országokkal, köztük az Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államok 
kormányával való kapcsolat rendezésének feltétele, hogy az amerikai vezető körök egyszer s mindenkorra 
tegyenek le arról, hogy beavatkozzanak a Magyar Népköztársaság belügyeibe." (Balogh S.-Föglein G. im. 298.) 
 
 
 
Részletek Kádár János beszédéből a kőbányai választási nagygyűlésen (1971. április 20.): 
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"Most becsülete van a magyar népnek. A világ most más, mint régen volt. Modern korban élünk, a hírközlő 
eszközök gyorsak, ha valami történik bárhol a világon, másnap reggel már mindenki tud róla. A magyar népet 
most szerte a világon mint szocializmust építő, s jelentős eredményeket elérő népet ismerik. Nemzetünk 
lélekszáma kicsiny, hazánk sem nagy, s talán éppen ezért még inkább becsületünkre válik, hogy most a haladás 
élenjáró országai közé számítanak bennünket. A különböző nemzetközi összejövetelek alkalmával, amikor 
szinte a világ minden tájáról érkezett emberekkel találkozunk, ismételten bebizonyosodik, hogy tőlünk igen 
távol eső országokban is vannak őszinte barátaink, akik újabb sikereket kívánva buzdítanak: csak így tovább 
elvtársak! Mert azt vallják, hogy ők maguk is érdekeltek a mi sikereinkben. Ez azonban teljesen érthető, hiszen a 
magyar földön megvalósult szocializmust példaként tudják otthon említeni... 
Pártunk, kormányunk külpolitikája szocialista külpolitika, s egyben egész népünk külpolitikája...Nemzetközi 
tevékenységünk fontos vonása, hogy egyértelmű, tiszta és világos. Külpolitikánk következetes harcot jelent a 
szocializmusért, a nemzetek szabadságáért, a békéért. Szocialista elveinknek, az új társadalmi rendet építő 
magyar nép nemzeti érdekeinek megfelelően a nemzetközi küzdőtéren mindenkor a haladás oldalán állunk... 
Ismeretes, hogy a Magyar Népköztársaság minden állammal - beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, 
Nyugat-Európa fejlett tőkés országait, a Német Szövetségi Köztársaságot is - rendezett viszonyra, békés egymás 
mellett élésre törekszik, ami egyben a kölcsönös előnyös kapcsolatok építését jelenti. Ez a szándékunk 
változatlan, következetes és a jövőben is ez vezet bennünket külpolitikai lépéseinknél. Köztudott, hogy még a 
római katolikus egyház államával, a Vatikánnal is kapcsolatot tartunk...Mi tudomásul vettük, hogy itt vannak 
egyházak, és az egyházak legfőbb irányítóinak tudomásul kell venniük, hogy itt szocializmus épül. 
Együttműködésre törekszünk - és erre bizonyos lehetőséget látunk - az európai biztonság és béke védelmében... 
Mi normális viszonyra, békés egymás mellett élésre törekszünk minden olyan kapitalista állammal, amely 
szintén kész erre, és tudomásul veszi, hogy mi soha sem fogjuk elárulni elveinket és barátainkat. El kell 
fogadniuk a Magyar Népköztársaságot úgy, ahogy van, tudomásul kell venniük, hogy hazánk az épülő 
szocializmus országa, hogy népünk saját rendje szerint él és fog élni a jövőben is. Ha így építik velünk a 
kapcsolatokat, akkor tartós és szolid partnerre tesznek szert." (Magyar Külpolitikai Évkönyv 1971. 62-63.) 
 
Részletek Kádár Jánosnak az európai biztonsági és együttműködési értekezleten elhangzott 
felszólalásából (Helsinki 1975. július 31.): 
 
"A Magyar Népköztársaság és a magyar nép nevében köszönetet mondok a Szovjetunió, valamennyi európai 
ország, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada vezetőinek és kormányzatának, hogy felelősen hozzájárultak 
az európai biztonsági és együttműködési értekezlet létrejöttéhez... 
Mi annak a magyar népnek a küldötteiként veszünk részt ezen a történelmi jelentőségű tanácskozáson, amely 
államot alapítva 1100 éve él a Duna-Tisza táján, Európa közepén, így múltunk és jövőnk egyaránt az itt élő 
népek sorsához kötődik. 
Meggyőződésünk, hogy Európa minden népének legfőbb kívánsága a béke. Ha lehetséges, még fokozottabban 
így van ez a magyar nép esetében, amely évszázadokon át a hadak utjának kereszteződési pontján élt és 
mérhetetlen véráldozatokat hozott, hogy fennmaradhasson és megőrizze államát a fenyegető pusztulással 
szemben. Századunkban, az első világháború hiábavaló áldozatai után a vesztes Magyarország területe a 
korábbinak egyharmadára csökkent, a második világháborúban, urai bűnétől a rossz oldalon vérezve, elvesztette 
felnőtt lakosságának 8 százalékát és az ország romhalmazzá vált. 
A magyar nép sorsa harminc évvel ezelőtt...új, jó fordulatot vett. Azóta békében él a magyar nép, visszanyerve 
nemzeti függetlenségét és állami szuverenitását, szilárdan és eltökélten halad a maga választotta útján, s ma a 
fejlett szocialista társadalmat építi... 
Minden józanul gondolkodó ember látja, hogy az emberiség fejlődésének jelen szakaszában a világháború 
elkerülésének nincs más reális és elfogadható alternatívája, mint a békés egymás mellett élés, a vitás kérdések 
tárgyalások útján való rendezése, a fegyverkezési verseny megállítása, a fegyverek korlátozása, majd a 
leszerelés, az államok rendezett viszonya, a közös érdekű kérdésekben az együttműködés, a népek közeledése és 
barátsága. 
A Magyar Népköztársaság ennek tudatában és szellemében építi nemzetközi kapcsolatait, tevékenykedik az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében, s csaknem hatszáz más nemzetközi szervezetben... 
A kulturális együttműködés, az információk cseréje kapcsán jelentkeznek különösen az ideológiai különbségek. 
Mi is, akik itt tanácskozunk, különböző ideológiájú pártokat, különböző politikai rendszerű országokat 
képviselünk. De világos, nem azért jöttünk össze, hogy elfogadjuk egymás ideológiáját vagy állami politikai 
rendszerét. Népeink, amelyeket képviselünk, azt várják tőlünk, hogy a valóban létező ideológiai és politikai 
különbségek ellenére szót értsünk, összefogjunk és megállapodjunk azokban a közös tennivalókban, amelyeket 
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el kell végeznünk, hogy Európában béke és biztonság legyen, hogy az államok, az országok hasznosan 
együttműködjenek a közös érdekű dolgokban népeink javára." (Magyar Külpolitikai Évkönyv 1975. 144-147.) 
 
Kádár János folyamatosan kinyilvánított elvhűsége bizalmat keltett a szovjet vezetésben és 
biztosítékot nyújtott arra, hogy a magyar külön út keresése, a nemzeti érdekek képviselete 
nem lépi át azt a határt, amely a szovjet birodalom érdekeit sérthetné. Erre a bizalomra építve 
kezdhetett bele a kádári politika, amely okulva a Rákosi-korszak válsághoz vezető 
politikájából, a rendszer számára szilárdabb gazdasági és társadalmi alapokat teremteni 
kívánó reformokba. Az 1964-től kidolgozott, 1966-ban jóváhagyott és 1968. január 1-től 
bevezetett gazdasági reform "új gazdasági mechanizmus" kialakítására irányult, a 
piacgazdaság elemeinek bevezetésével akarta dinamikusabbá tenni a kollektív tulajdonon 
alapuló gazdaságot. A reform keretében nagyobb szerepet kapott a termelők érdekeltsége, 
előtérbe kerültek a jóléti intézkedések és a szociális ellátó rendszerek kiépítése. E koncepciót 
bizalmatlanság fogadta a szovjet közgazdász körökben, de a politikai körök – már csak az 
ország kis méretére tekintettel - megtűrhető kísérletnek tekintették, amiből később maguk is 
ötleteket meríthetnek. Így kezdett kialakulni a sajátos magyar modell, aminek jelentős 
nemzetközi visszhangja és következményei lettek. Nyugaton érdeklődéssel fogadták a 
piacgazdaság elemeinek megjelenését és a nemzeti identitás erősödő hatását mint olyan 
jelenséget, amely szétforgácsolhatja a szovjet tömböt, és a két rendszer konvergenciája révén 
a szovjet térség népei is liberalizálódó intézmények közé juthatnak, kikerülhetnek a diktatúra 
nyomása alól. 
 A gazdasági reformtörekvések legnagyobb külpolitikai következménye az volt, hogy a 
magyar gazdaság érintkezést keresett a világgazdasággal és be kívánt kapcsolódni a 
nemzetközi gazdasági együttműködésbe.  
 
Részlet Nyers Rezső hozzászólásából az MSZMP X. kongresszusán: 
 
"Törvényszerű, hogy a nemzetgazdaságok extenzív forrásainak fogytával a fejlődésnek egyre inkább forrása lesz 
a nemzetközi gazdasági együttműködés. Pontosan ez a helyzet most hazánkban... 
Napjainkban, ahogy mondani szokás, forradalom van a tudományban, a technikában és a szervezési 
módszerekben. Ebben a sodró lendületű folyamatban sok nemzet vesz részt, rengeteg elméleti és gyakorlati 
tapasztalat halmozódik fel évről évre. Ha lépést akarunk tartani a világgal, sőt széles területen közelíteni akarunk 
a világ legjobb teljesítményéhez, akkor - saját erőink koncentráltabb felhasználása mellett - mind többet kell 
igénybe vennünk más nemzetek tudományát, technikai vívmányait és szervezési módszereit, importálni és 
átültetni hazai környezetbe, biztosítva azok korszerű szinten tartását a jövőben... 
...a magyar ipar adottságaihoz képest még nagyon szűken veszi ki részét a nemzetközi termelési kooperációból. 
Az autarkiával már korábban leszámoltunk, de termelésünk szerkezete jócskán tükrözi még a múltat és kevéssé a 
jövő követelményeit... 
Gazdasági reformunkat arra a felismerésre alapozzuk, hogy sem gazdasági hatékonyságot, sem a nemzetközi 
együttműködés ügyét nem bízhatjuk csupán a tervezők vagy az államapparátus jó szándékára, ezen túl egy 
széles társadalmi érdekrendszernek kell kiváltania a helyes cselekvést. Ezért arra törekszünk, hogy a nemzetközi 
gazdasági együttműködés fejlődése egyszerre legyen államérdek és vállalati érdek." (A Magyar Szocialista 
Munkáspárt X. kongresszusának jegyzőkönyve, Kossuth Könyvkiadó 1971. 269-271.) 
 
A magyar diplomácia erőteljes aktivitást fejtett ki Magyarország gazdasági kapcsolatainak 
kiépítése érdekében. A nemzetközi kapcsolatépítésben elsődleges maradt a szocialista 
országokkal való kapcsolatok ápolása, a magyar külkereskedelmi forgalom mintegy 
kétharmada ezen országokkal kellett, hogy bonyolódjék. Ugyanakkor a szovjet diplomáciával 
összhangban Magyarország - reális mértéket is vesztve - robbanásszerűen építette ki 
kapcsolatait a harmadik világ országaival. Viszont az ország fejlődése szempontjából 
kétségkívül nagyjelentőségű volt a gazdaságilag fejlett nyugati országok felé történt nyitás, 
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amire a szovjet politikának a nyugati országokkal való gazdasági együttműködésre törekvése 
nyújtott kedvező lehetőséget. A gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásához 
az államok közötti politikai kapcsolatok normalizálásán keresztül vezetett az út, s ezen a téren 
a hatvanas évek eleje óta a magyar diplomácia számottevő eredményeket ért el. A nemzetközi 
elszigeteltségből történt kikerülése a Kádár-rendszert nagylelkűbbé tette a külföldi utazások 
engedélyezése terén, eltérően a legtöbb szocialista országtól. Háromévente egyszer útlevél és 
némi turista valuta-ellátás biztosítása a magyar állampolgároknak a nyugati országokba való 
utazáshoz a politikai vezetés számára a közérzet-javítás fontos eszköze lett a puha diktatúra 
kialakítása során. A rendszer jelentős eredményként könyvelhette el a gazdasági mellett a 
kulturális kapcsolatok erősödését a külvilággal, és a nyugatra irányuló turista forgalom 
emelkedését is. 
 
Adatok Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 
 
   Év          A diplomáciai    A konzuli         Együtt                  Az idegenforgalomban 
                      kapcsolatok      kapcsolatok                                  beérkezők               kiutazók 
                         száma               száma                                      száma (ezer)            száma (ezer) 
1959          411    222 
1969    82  4  86  6069    997 
1970    89  3  92  6319  1007 
1975  113  1                114  9404  3477 
1980  127  1            128            13996  5164 
1985  129  1            130            15126  5533 
Forrás: Magyar Külpolitika Évkönyv kötetei  
 
Részlet az MSZMP Központi Bizottságának előzetes jelentéséből a X. kongresszus 
küldötteinek (1966-1970 közötti évekről): 
 
"Tudományos, kulturális külkapcsolataink bővülése eredményeként tovább gyarapodott a külföldre juttatott 
magyar tudományos, kulturális értékek száma, terjedt kultúránk híre a nagyvilágban. Könyv-külkereskedelmünk 
útján a magyar könyvek az utóbbi négy évben 11 szocialista és 67 tőkés országba jutottak el. Évente átlagosan 
6,6 millió könyvet exportálunk. Teljes könyvforgalmunk mintegy 70-80%-át a szocialista országokkal 
bonyolítottuk le...A magyar filmek évente 40-50 filmfesztiválon vettek részt...1967-1969 között 37 ország 
vásárolt magyar játékfilmet, és összesen 563-at adtunk el. Magyar színházi együttesek összesen 53 alkalommal 
szerepeltek külföldön...Magyar előadóművészek, illetve együttesek három év alatt (1967-1969) több mint 3800 
alkalommal szerepeltek külföldön. Külföldi zenei versenyeken részt vett 169 magyar művész... 1966 óta 214 
magyar képzőművészeti kiállítást rendeztek külföldön... 
 
A Magyar Népköztársaság 1966. december 31-én 72 országgal állt diplomáciai kapcsolatban. Azóta 17 új 
kapcsolat létesült (Venezuela, Szenegál, Sierra Leone, Peru, Líbia, Malaysia, Felső-Volta, Elefántcsontpart, 
Burundi, Dél-Jemen, a Dél-Vietnámi Ideiglenes Forradalmi Kormány, Kongói Népi Köztársaság, Középafrikai 
Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Costa Rica, Togo és Szingapur). Egy országgal (Izrael) megszakítottuk a 
diplomáciai kapcsolatokat." (A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának jegyzőkönyve, 72, 76.) 
 
 
4. A magyar külpolitika a brezsnyevi politika árnyékában (1964-1985)  
 
A magyar külpolitikai tevékenységet alapvetően befolyásolták a szovjet politika fordulatai, 
amelyek a szovjet tömb minden differenciálódása ellenére meghatározták a szovjet birodalom 
nemzetközi magatartását. Sztálin halálától a szovjet birodalom összeomlásáig három nagyobb 
korszakot különböztethetünk meg: a hruscsovi, a brezsnyevi és a gorbacsovi időszakot, 
amelyeken belül a két szövetségi rendszer birkózásában az enyhülés és a feszültség hullámai 
váltakoztak az erőviszonyok alakulásának függvényében.  
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 1964. október 14-én N.Sz. Hruscsovot puccsszerűen eltávolították a hatalomból 
politizálási, vezetési stílusát kifogásolva, és Leonyid Brezsnyevet állították a szovjet párt 
élére. Kezdetben folytatódott a Sztálin utáni korszak külpolitikai iránya, a "békés egymás 
mellett élés" és az enyhülési politika, de a korábbinál határozottabb döntések születtek a 
katonai potenciál erősítése, a fegyverkezési versenyben való helytállás érdekében. Ahogy 
előrehaladtak a szovjet nemzetközi politika sikerei, a szovjet befolyás kiterjedése elsősorban a 
harmadik világ területén, úgy erősödött meg a hetvenes évektől a brezsnyevi politika 
expanzív jellege. 
 
Fejtő Ferenc Hruscsov eltávolításának hatásáról a kelet-európai országok politikájára: 
 
"Ami a szovjet vezetésben bekövetkezett változások távolabbi következményeit illeti, a legfontosabb ezek közül 
alighanem a Kreml tekintélyének további gyengülése, aminek az volt az oka, hogy a Kreml (akárcsak Sztálin 
halála után és az örökségéért folytatott utódlási küzdelem több szakaszában) most is a bizonytalanság és az 
egység hiányának jeleit mutatta. Bárhogy szóltak is a hivatalos moszkvai magyarázatok, Hruscsov bukása 
palotaforradalom eredményének látszott, és napvilágra hozta a szovjet önkényes, kiszámíthatatlan és rosszul 
intézményesített voltát. Mindez arra késztette a kelet-európai vezetőket, hogy elhatárolják magukat a Kremltől, 
és hangsúlyozzák függetlenségüket a szovjet politika fordulataitól. Ulbricht (német pártvezető – szerk.) azt 
hangoztatta, hogy ő a maga részéről a mezőgazdaság terén sohasem követte Hruscsov tanácsait. Kádár 1965 
júniusának végéig várt, és csak akkor adta át a miniszterelnökségi tisztséget barátjának, Kállai Gyulának, mivel 
így akarta elejét venni annak a vádnak, hogy a Szovjetunió új, páros vezetési modelljét utánozza. 
Az új stílus, amelyet Brezsnyev és Koszigin 1964 és 1966 között bevezetett - "kevesebb szó, több tett" -, óvatos 
és józan realizmusuk (amely főképp kezdetben egyenesen aggályoskodó volt): minden kedvezett ennek az 
emancipációs tendenciának, és elősegítette, hogy mindenütt a nemzeti problémákra összpontosítsanak... 
A kelet-európai országok emancipációja és önállósulása megmutatkozik majd az összes nagy problémával 
kapcsolatban, amelyekkel 1964 után szembe kell nézniük. Ezek a következők voltak: a kínai probléma, a Varsói 
Szerződés és a KGST szervezete; a Nyugattal való kapcsolatok és a Németországgal való magatartás; a közel-
keleti válság és végül a csehszlovákiai békés forradalom értékelése." (Fejtő F. II./185-186.) 
 
A szovjet szövetségi rendszeren belül a magyar politika nagyobb önállóságra való törekvése 
jutott kifejezésre abban a kritikai magatartásban is, amely a magyar pártvezetés részéről 
Hruscsov eltávolítását kísérte és különösen annak módját érintette. Kádár Jánosnak az új 
vezetőt, Brezsnyevet illető kritikája - bármilyen elkeseredett aggodalmakat fejezett ki - 
azonban azt is tükrözi, könnyen kiengesztelődő volt. A szovjet-magyar viszonyban 
keletkezett feszültséget hamar feloldotta és elsődleges maradt a szovjet vezetés bizalmának 
fenntartása. 
 
Kádár és Brezsnyev közötti nézeteltérés Hruscsov leváltásával kapcsolatban (a két párt és 
kormányküldöttség 1964. november 6-12. közötti találkozóról készült jelentésből): 
 
- Kádár János Brezsnyevhez írt október 24-i leveléből, amelyben a találkozó előtt álláspontját kifejtette: 
"A szovjet-magyar barátságot szilárd, marxista-leninista, internacionalista elveken, népeink sorsközösségén 
alapuló kapcsolatnak tartjuk, amelyet nem egyes emberek határoznak meg, ezért arra semmiféle árnyékot nem 
vethet az Ny. Sz. Hruscsov felmentésére vonatkozó határozat... 
Ny. Sz. Hruscsov elvtárs leváltásának tényét nemcsak tudomásul vesszük, hanem annak szükségességét 
megértettük. Ugyanakkor az MSZMP Központi Bizottsága nem érti és nem helyesli a leváltás módját. Az a 
benyomásunk, hogy Önök nem vették kellően figyelembe intézkedésük hatását a többi szocialista országban és a 
kapitalista világban. Világos, hogy amíg Hruscsov elvtárs munkájának negatív oldalát az SZKP-ban, a 
Szovjetunióban ismerték és érezték, addig pozitív tevékenysége alapján széleskörű megbecsülést élvezett a 
tömegekben a Szovjetunió határain túl... 
Szerintünk helytelen lenne megengedni még a látszatát is annak, mintha Hruscsov félreállítása a kínai vezetők 
kedvéért történt volna..." 
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- Brezsnyev-Kádár megbeszéléséről készült feljegyzésből: 
Brezsnyev: "Az SZKP vezetői tudatában vannak annak, hogy ők egyedül nem tudnak minden kérdést megoldani, 
ezért igénylik a testvérpártok segítségét és kezdeményezését... 
Kevesebbet beszélni és többet tenni a XX. kongresszus határozatainak megvalósításáért - ez most a párt fő 
feladata... 
Hruscsov elvtárs leváltására kizárólag belső okok miatt került sor, bár követett el hibákat a külpolitikában is, de 
ezt a kérdést sem az Elnökség, sem a KB nem vitatta... 
A Hruscsov-kérdés az SZKP számára lezárt ügy, erre nem kívánnak visszatérni, így kampányt sem indítanak 
Hruscsov elvtárs ellen." 
Kádár: "A felmentés szükségességét úgy vesszük tudomásul, hogy azt teljesen megértjük. Nem tudjuk 
megmondani, vajon régen fel kellett volna-e menteni Hruscsov elvtársat, vagy ez csak most vált szükségessé. Ez 
az SZKP dolga... Hruscsov elvtárs leváltása csak formailag az SZKP belső ügye, de politikailag, erkölcsileg, 
érzelmileg mindenkit, így bennünket is érint. Világos, nem volt lehetőség arra, hogy e kérdést a szovjet elvtársak 
előre megkonzultálják a többi testvérpárttal, de azért gondolni kell a többiekre is... 
Fejlettségét tekintve a magyar társadalom félúton van a kapitalista közvélemény és a szovjet társadalom között. 
A forradalmi szemlélet nálunk még nem hatja át egész közvéleményünket. Hruscsov elvtárs emberi vonásainak 
ismerete nálunk a magyar-szovjet barátságot erősítette, az ő magatartása nálunk a politikai megértés irányába 
hatott... 
Hruscsov elvtárs nekünk is beszélt a különböző átszervezések hasznosságáról, de mi soha egy jó szót nem 
mondtunk azokról. Otthon megállapítottuk, hogy az átszervezések a mi viszonyaink között nem alkalmazhatók. 
Ez volt a mi bírálatunk egyetlen lehetséges módja... 
A mi országunkban, ahol a társadalmi viszonyok átmeneti állapotban vannak, a mi rendszerünk 
népszerűsítéséhez szükséges az is, hogy emberi ügyeket emberi módon intézzünk el. A burzsoázia elegánsabban 
válik meg saját elöregedett vezetőitől... 
A személyi kultusz kérdése félreértésekre ad okot. Hruscsov elvtárs felmentésének időpontjában mi 
Lengyelországban voltunk. Egyes magyar értelmiségiek fejében az is megfordult: vajon ki ér haza előbb, Kádár 
vagy Rákosi?... 
Mi Hruscsov elvtárs életének egész munkásságát pozitívan értékeljük. Ez az öregember valamikor volt 
vöröskatona, pártmunkás, vezető. Egész életét a mi ügyünknek szentelte. Ezért mi őt tiszteljük. Ha az utcán 
látnánk, nem fordulnánk el tőle. Mi nem tudunk egyik napról a másikra leköpni egy olyan embert, aki mindig 
velünk harcolt. Kivételt képez, ha az illető átállt a másik oldalra, áruló lett... 
Befejezésül Brezsnyev elvtárs még egyszer megköszönte nyíltságunkat... 
Kádár elvtárs megköszönte a fogadtatást. Kijelentette, hogy a szovjet elvtársak közlései kielégítenek bennünket. 
A fentiekben érintett kérdések ezennel lekerültek a napirendről. A továbbiakban erősödni fog barátságunk, 
együttműködésünk." (Békés Csaba: Magyar- szovjet csúcstalálkozók, 1957-1965. 1956-os Intézet-Évkönyv 
1998. 163, 170-177.) 
 
L. I. Brezsnyev idején, aki 1964 októberétől 1982 novemberében bekövetkezett haláláig állt a 
szovjet párt és állam élén, a Szovjetunió nemzetközi politikájára egyrészt a befolyás 
növelésére és a két tábor közötti erőviszonyoknak a megváltoztatására, másrészt az e téren 
elért eredmények stabilizálására, a status quo megőrzésére irányuló törekvések egyaránt 
jellemzők voltak. A „nemzetközi forradalmi küldetés” teljesítése, a szocialista világrendszer 
térhódítása fejezte ki az első, az enyhülési politika, a békés egymás mellett élés 
szorgalmazása, a leszerelésre vonatkozó kampányok és a kelet-nyugati párbeszéd alkották a 
második formáját. Ez nem kis mértékben részét képezte a rendszer propagandájának is. A 
magyar külpolitika a szocialista országok csapatában aktívan kivette részét e politikai 
erőfeszítések rá eső részének megvalósításából.  
 A hatvanas években a szovjet diplomácia európai politikája az ellentábor fellazítására 
igyekezett kihasználni a De Gaulle tábornok által képviselt külön utas politikát, aki kivonva a 
francia csapatokat az atlanti szövetség integrált parancsnoksága alól Franciaország biztonsága 
számára önálló alapokat próbált teremteni. Új politika bontakozott ki Nyugat-Németország 
irányába is. Ez az NSZK-ban 1969-ben kormányra került szociáldemokrata kormány "új 
keleti" politikájára támaszkodott, amely szerette volna lezárni a háború óta rendezetlen 
viszonyokat a kelet-európai országokkal is és a bel-német, valamint a szovjet tömb térségeivel 
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kialakítható gazdasági kapcsolatokat kamatoztatni. Az NSZK és a Szovjetunió, valamint az 
érintett európai szocialista országok között 1970 és 1973 között megkötött un. "keleti 
szerződések" a két Németország és a háború után kialakított német határok status quo-ját 
rögzítették. Ezzel egyrészt megnyitották az utat a két német állam ENSZ tagsága révén a 
nemzetközi közösségbe teljes jogúként való beilleszkedésükhöz, másrészt megszüntetve a 
német kérdés feszültségkeltő jelenlétét hozzájárultak egy szélesebb európai biztonsági 
rendszer kiépítésének folyamatához. 

Ez utóbbi 1975-ben a Helsinkiben 33 európai ország, valamint az USA és Kanada 
részvételével megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezletben (EBEÉ) érte el 
csúcspontját. Az értekezlet előkészítő tárgyalásain a "három kosár": a katonai biztonsági 
rendszer, a gazdasági együttműködés, valamint a humanitárius kapcsolatok (az emberek és 
eszmék szabad áramlásának) kérdéseiben csaptak össze a nézetek. A szovjet tábor elért 
eredményeinek stabilizálása érdekében az előbbi kettőre helyezte a hangsúlyt, míg euroatlanti 
ellenfelei az emberi jogok érvényesítését kikényszerítő harmadik kosarat szorgalmazták. 
Végül is kompromisszumra jutva és közös nyilatkozatot elfogadva sikerült jelentősen javítani 
a nemzetközi légkörön. 
 
L. I. Brezsnyev felszólalásából az európai biztonsági és együttműködési értekezleten 
Helsinkiben 1975. július 31-én: 
 
"Nem titok, hogy az információs eszközök a béke és bizalom céljait szolgálhatják, de a viszálykodás mérgét is 
elhinthetik az országok és a népek között. Reméljük, hogy az értekezlet eredményei a helyes irányt mutatják az e 
téren való együttműködés számára is... 
Nézetünk szerint az értekezlet úgy summázható, hogy a nemzetközi enyhülés mindinkább konkrét tartalommal 
telik meg. Az enyhülés kézzel foghatóvá tétele a lényege mindannak, ami a békét Európában valóban tartóssá és 
megingathatatlanná teheti. Ezzel összefüggésben mi a fegyverkezési hajsza megszüntetését, a leszerelésben 
valóságos eredmények elérését tesszük az első helyre... 
Az értekezlet munkájának tapasztalataiból fontos következtetések adódnak a jövőre nézve is. Ezek közül a 
legfőbb, ami a Záróokmányban is kifejeződik: senki sem teheti meg, hogy ilyen vagy olyan külpolitikai jellegű 
megfontolások alapján megkísérelje előírni más népeknek, hogyan alakítsák belügyeiket..." (L.I. Brezsnyev: Az 
SZKP és a szovjet állam külpolitikája, Kossuth K. Budapest 1982. 58-59.) 
 
Részlet az MSZMP KB 1975. október 23-i üléséről kiadott közleményből: 
 
"A Központi Bizottság megállapította, hogy a nemzetközi kapcsolatokban tovább erősödik az enyhülés 
irányzata, melyben meghatározó szerepet tölt be a Szovjetuniónak és a szocialista közösség többi országának 
következetes, összehangolt békepolitikája... 
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet sikeres befejezése...(éppen ezért) történelmi jelentőségű. A 
helsinki értekezleten részt vevő európai és amerikai államok vezetői országaik és népeik nevében politikai és 
erkölcsi kötelezettséget vállaltak a béke megszilárdítására és a különböző társadalmi rendszerű országok békés 
egymás mellett élésének érvényre juttatására. A legmagasabb szintű képviselők találkozója, a záróokmány 
aláírása új fejezetet nyitott az enyhülési folyamat megszilárdításában. 
Az értekezlet, kiindulva a második világháború után kialakult európai realitásokból, az ENSZ alapokmányával 
összhangban meghatározta az államok közötti együttműködés alapelveit, s ezzel kedvező alapot teremt a 
különböző társadalmi rendszerű országok egyenjogú és kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatainak 
fejlődéséhez. Mindez jótékony hatást gyakorol a világ más térségei békéjének és biztonságának megteremtésére 
is... 
A Magyar Népköztársaság aláírta a helsinki okmányt, és azért dolgozik, hogy az értekezlet eredményei a 
gyakorlatban is érvényesüljenek. A békés egymás mellett élés elveinek megfelelően kívánja fejleszteni 
kapcsolatait Európa más társadalmi berendezkedésű országaival. Hazánk kész a diszkrimináció nélküli, 
kölcsönösen előnyös együttműködésre a Német Szövetségi Köztársasággal, Olaszországgal, Franciaországgal, 
Nagy-Britanniával, a szomszédos Ausztriával, a baráti Finnországgal, valamennyi európai tőkés állammal, s a 
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záróokmányt aláíró Egyesült Államokkal és Kanadával." (A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1975-1980. Kossuth K. 1983. 54-55.) 
 
A helsinki értekezlet kedvező légkörét a magyar diplomácia - a szovjetorientáció fenntartása 
mellett - Magyarország nemzetközi kapcsolatainak szélesítésére törekedett kihasználni. 
 
Részletek a magyar diplomáciai naptárból: 
 
"1976. december 6. Pulai Árpád közlekedési és postaügyi miniszter Kubába utazott. December 6-8. Kádár 
János, az MSZMP KB első titkára, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja hivatalos látogatást tett 
Ausztriában. December 6-13. Losonczi Pál, az MSZMP PB tagja, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke 
hivatalos látogatást tett Indiában. December 9-11. Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter részt vett a 
Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi miniszteri bizottságának ülésén Szófiában. December 12. Jean 
Czunisz, a görög külügyminisztérium politikai főigazgatója megbeszélést folytatott Budapesten Nagy János 
külügyminiszter-helyettessel. December 13-17. Korom Mihály igazságügyi miniszter Olaszországba utazott. 
December 15-21. Kádár János az MSZMP KB első titkára baráti látogatáson Moszkvában tartózkodott. 
December 16. Klaus Goldschlag kanadai külügyminiszter-helyettes Budapesten tárgyalt. December 20-21. Lázár 
György, az MSZMP PB tagja, a Minisztertanács elnöke hivatalos baráti látogatást tett Romániában. December 
28. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter Csehszlovákiában tárgyalt. 
 
1977. szeptember 26-október 1. Puja Frigyes külügyminiszter részt vett az ENSZ Közgyűlésének XXXII. 
ülésszakán. Október 7-én szólalt fel. (Az ülésszak idején megbeszélést folytatott Kurt Waldheim főtitkárral, 
valamint a Közgyűlés jugoszláv elnökével. Fogadta őt a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság államfője. Az 
ülésszak idején az alábbi államok  külügyminisztereivel folytatott megbeszélést New Yorkban: Afgán 
Köztársaság, Angolai Népi Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok, Benin Népi Köztársaság, Burundi 
Köztársaság, Costa Rica, Dán Királyság, Ecuardori Köztársaság, Etiópia, Finn Köztársaság, Görög Köztársaság, 
Indiai Köztársaság, Iraki Köztársaság, Izlandi Köztársaság, Jamaica, Japán, Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaság, Líbiai Arab Népi Szocialista Állam, Mexikói Egyesült Államok, Mozambiki Népi Köztársaság, 
Német Demokratikus Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Norvég Királyság, Osztrák Köztársaság, 
Perui Köztársaság, Portugál Köztársaság, Spanyol Állam, Szíriai Arab Köztársaság, Török Köztársaság. 
 
1977. október 1-2. Lázár György, az MSZMP PB tagja, a Minisztertanács elnöke hivatalos látogatást tett az Iraki 
Köztársaságban. Október 2-4. Pozsgay Imre kulturális miniszter hivatalos úton három napot Stockholmban 
töltött. Október 4-6. Antonio Elias, spanyol külügyminiszter-helyettes konzultációt folytatott Budapesten. 
Október 5-6. Edward Gierek, a LEMP KB első titkára és Piotr Jaroszewicz, a LEMP PB tagja, lengyel 
miniszterelnök látogatást tett Magyarországon. Október 5-7 Sághy Vilmos belkereskedelmi miniszter Szófiában 
részt vett a KGST-országok belkereskedelmi minisztereinek tanácskozásán. Október 5-9. Pozsgay Imre 
kulturális miniszter tárgyalást folytatott Helsinkiben. Október 9-11. Matthew Nimetz, az Egyesült Államok 
külügyminiszteri tanácsosa (külügyminiszter-helyettes) Budapesten tárgyalt. Október 10-15. O Dzin U 
hadseregtábornok, a Koreai Munkapárt PB tagja, a KB titkára, a KNDK Népi Fegyveres Erőinek minisztere 
hivatalos baráti látogatáson Magyarországon tartózkodott. Október 14-18. Losonczi Pál, az MSZMP PB tagja, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke hivatalos látogatást tett az Afgán Köztársaságban. Október 16-22. 
Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter Kanadába utazott. Október 24-26. Willibald Pahr 
osztrák külügyminiszter hivatalos látogatást tett Magyarországon. Október 25-27. Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter Bécsben tárgyalt. Október 26-29. Margot Honecker, a Német Demokratikus Köztársaság 
közoktatási minisztere három napra Budapestre érkezett. Október 26-29.  Huszár István, az MSZMP PB tagja, 
miniszterelnök-helyettes Belgrádban járt. Október 27-28. M. Takasima japán külügyminiszter-helyettes 
Budapesten tartózkodott. Október 27-29. Raymond Barre francia miniszterelnök hivatalos látogatást tett 
Magyarországon." ( Magyar külpolitika 1956-1989. Történelmi kronológia, Akaprint, Budapest 1993.) 
 
 
A magyar diplomácia aktívan és helyenként kezdeményező, közvetítő szerepben vett részt a 
szovjet külpolitika támogatásában. Magyarország - kivárva a tárgyaló szocialista országok 
(Szovjetunió, Lengyelország, NDK, Csehszlovákia) alkujának eredményét - 1974 májusában 
rendezte diplomáciai kapcsolatát az NSZK-val. Az európai államokkal való kapcsolatok 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 68

rendezése kedvezően hatott Magyarország és a nyugati szövetségi rendszerhez tartozó 
országok viszonyára, a kedvezővé váló légkört magyar részről kihasználták a fejlett 
országokkal való érintkezésben rejlő lehetőségek felhasználására gazdasági és kulturális téren 
egyaránt. A magyar külpolitika számításba vette, hogy a magyar gazdaság fejlődése 
szempontjából mennyire fontos, hogy kapcsolatot létesítsen a világgazdasággal és hogy ennek 
mennyire használ a nemzetközi enyhülés, amely elsősorban a két szuperhatalom viszonyán 
múlt. Ezért helyeselték a szovjet-amerikai párbeszédet (1972 májusában nyilatkozatban 
rögzítették a szovjet-amerikai kapcsolatok alapelveit) és a fegyverzetek korlátozására 
született megegyezéseket (1963. augusztus: „atomcsend szerződés"; 1972. május: Nixon - 
Brezsnyev tárgyalásokon Moszkvában hét megállapodást, köztük a hadászati 
fegyverrendszerek korlátozásáról szólót (SALT-I) írtak alá; 1973. június: Brezsnyev Egyesült 
Államokban tett látogatásán aláírták a SALT-II. egyezményt; 1971 és 1978 között összesen 
hét szovjet-amerikai megállapodást írtak alá a fegyverkorlátozások témakörében). 
 A magyar külpolitika egyértelműen a Szovjetunió pártjára állt azokban a nemzetközi 
konfliktusokban, amelyek akár a kelet-nyugati viszonyban keletkeztek, akár a harmadik világ 
országaival bontakoztak ki. Ez érvényes volt a szocialista világrendszeren belül megjelent 
ellentétekre is, még ha a magyar külpolitika bizonyos óvatosságot mutatott, s igyekezett 
fenntartani a kapcsolatokat és közvetítő pozícióban maradni a szovjet politikával ütközésbe 
került országokkal vagy kommunista pártokkal (eurokommunista pártok: olasz, spanyol, 
francia, brit), mint például Kínával vagy Kubával. Így történt ez az 1967-ben kibontakozott 
arab-izraeli konfliktus kirobbanása után, amikor a Szovjetuniót követve Magyarország is 
megszakította Izraellel a diplomáciai kapcsolatát. 
 
Részletek Péter János külügyminiszter országgyűlési beszámolójából (1968. július 13.): 
 
"...mi legelső feladatunknak tekintjük, hogy legnagyobb szomszédunkkal, a Szovjetunióval, az új világháború 
veszélye elleni harc fő támaszával minél szélesebbek és mélyebbek legyenek gazdasági, kulturális és politikai 
kapcsolataink. Ugyanígy arra törekszünk, hogy mindegyik szocialista országgal - hangsúlyozva, hogy 
mindegyikkel, Kubától Kínáig - bővítsük kapcsolatainkat és együttműködésünket. Erősítjük kapcsolatainkat az 
úgynevezett harmadik világ országaival, azzal a szándékkal, hogy szilárduljon szuverenitásunk, erősödjék 
önállóságunk és gazdasági függetlenségünk. 
Növeljük gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatainkat a fejlett tőkés országokkal abban a meggyőződésben, 
hogy az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elvének szigorú tiszteletben tartása mellett az ilyen 
kapcsolatok az emberiség békés, boldog jövőjének létrehozásában alkotó tényezők lehetnek. Mindezek mellett 
abban a nemzetközi felkészülésben, amely arra irányul, hogy a neokolonialista és imperialista kalandor 
politikusok ellenforradalmi kísérleteit, politikai puccsait, fegyveres intervencióit és agresszióit megelőzze, 
meghiúsítsa, felszámolja és megtorolja... 
...kifejezésre jut az, hogy nemzetközi törekvéseinket és nemzetközi elkötelezettségünket igyekszünk minden 
téren összehangolni. Mi nem tekintjük érvényes internacionalista feladatnak azt, ami sérti nemzeti érdekeinket, 
viszont nem tekintjük jogos nemzeti igénynek azt, ami sérti az igazi nemzetköziséget, vagyis a többi nemzetek 
jogos igényeit. Más szóval a népek nagy ügyét mi a magyar nép ügyének ápolása révén szolgáljuk, és a népek 
nemzetközi ügyének ápolása révén is a magyar nép ügyét szolgáljuk. A személyi kultusz torzításai, hibái és 
bűnei miatt időnként és itt-ott a proletár internacionalizmus is eltorzult a gyökértelen kozmopolitizmus irányába, 
szocialista szólamú hangkezeléssel. A nemzeti öntudatnak, a nemzeti sajátos jellegnek megnyilvánulásai 
elbátortalanodtak a múltból örökölt kártékony nacionalizmus és sovinizmus szinte önkéntelen gyanúja miatt. Ma 
újra tanuljuk helyesen értékelni nemzeti sajátosságainkat, más nemzetek személyiségét és a nemzetek 
sajátosságainak, követeléseinek, jogos igényeinek, különféleségeinek a harmonizálása révén szolgáljuk a 
proletár internacionalizmus nagy ügyét." (Országgyűlési Értesítő 1967-1971. II. k. 1164-1165.) 
 
Dr. Gosztonyi János felszólalásából Péter János országgyűlési beszámolójához (1968. július 
13.): 
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"...valamennyien örömmel nyugtáztuk mindazt, amit Péter elvtárs elmondott...Ezek között fontosnak 
tartom...hogy tanuljuk meg helyesen értékelni egymás nemzeti sajátosságait...A sajátosságok elismerése azonban 
nem jelenthet elkülönülést. Ellenkezőleg. Nekem az a benyomásom, Tisztelt Országgyűlés, hogy a mi egész 
további fejlődésünk nagymértékben múlik azon is, mennyire leszünk képesek valamennyien, európai szocialista 
országok, különösképpen közvetlen szomszédok, belső kérdéseink és közös ügyeink megközelítésénél is, ha 
lehet, a mainál is jobban hangsúlyozni azt, ami bennünket összeköt, és nem azt ami elválaszt... 
A szomszéd országokkal kapcsolatban szeretnék kitérni az ott élő nemzetiségek kérdésére. Nekünk az az 
álláspontunk, hogy a nemzetiségi kérdés megoldása minden szocialista országnak belügye...Szerintem 
bármilyen bonyolult is, a nemzetiségi kérdés megoldásának csak egy útja és módja van, s ez népeink további 
közelítése. Nincs és nem is lehet más módja, mint hogy túllépjünk a ma meglévő együttműködési formákon, hogy 
szövetségi rendszerünket úgy fejlesztjük tovább, hogy ez néhány területen, elsősorban gazdasági vonatkozásban 
az integrálódás egyre több elemét is magába foglalja. Nincs más mód, az én megítélésem szerint, mint az, hogy 
tegyük még szabadabbá határainkat, ismerjük meg még jobban kultúrájukat és teremtsünk még több közvetlen 
személyes kapcsolatot állampolgáraink között... 
Sok helyütt felmerül, lehet-e vajon párhuzamot vonni a Csehszlovákiában történő események és a 
magyarországi 1956-os események között. Szerintem abban az értelemben semmi esetre sem, hogy ma 
Csehszlovákiában ellenforradalom lenne. Ott ma bonyolult és nehéz harc folyik a szocialista megújhodásért... 
(egyetlen analógia: "a helyzet kialakulásáért elsősorban a korábbi szektás, dogmatikus hibák, a korábbi 
szubjektív személyi vezetés a hibás."). (Kiemelések a szerkesztőtől, Országgyűlési Értesítő 1967-1971. II. 
k.1184-1186.) 
 
 
 
 
5. A Brezsnyev-doktrina  
 
A hatvanas évek végétől az újonnan kialakuló, egyre differenciálódó ellentéteket hordozó 
nemzetközi körülmények között a szovjet szövetségi rendszer országaiban jelentkező belső 
válságok a brezsnyevi birodalmi politika keményedését eredményezték. 1968-ban a 
csehszlovákiai válság a szovjet tömb országainak viszonyában a brezsnyevi doktrina 
meghirdetéséhez és érvényesítéséhez vezetett. Ezzel a szovjet vezetés korábbi, a szocialista 
országok egyenjogúságára, szuverenitására, a saját utakra vonatkozóan meghirdetett elvektől 
eltérően a sajátos útra lépő, az általa helyesnek tartott iránytól eltérő szocialista országokkal 
szemben a szovjet szövetség katonai fellépését próbálta legitimálni. Ilyen ország volt 
Csehszlovákia, ahol 1968. január elején A. Dubček vezetése alá került csehszlovák pártban az 
előtérbe került reformerek, revizionisták hatására a politika a demokratizálódás és a nemzeti 
függetlenség irányába fordult. Miután nem jártak sikerrel azok a diplomáciai nyomások, 
amelyek a reform-irányvételtől akarták eltéríteni a csehszlovák vezetést, augusztus 21-én a 
Varsói Szerződés tagállamai, Románia kivételével mintegy 200 000 fős haderővel 
intervenciót hajtottak végre Csehszlovákia ellen és eltávolították a törvényes csehszlovák párt 
és államvezetést. Kádár János előbb közvetítőként sikertelenül próbálta rávenni Dubčeket, 
hogy tegyen engedményeket a szovjet vezetés megnyugtatása érdekében, majd hozzájárult a 
katonai fellépésben a magyar részvételhez. 
 
Részlet Leonyid Brezsnyev beszédéből, melyet 1968. július 3-án a Kremlben tartott szovjet-
magyar barátsági nagygyűlésen mondott: 
 
"A közös gazdasági, társadalmi és politikai alapok mellett a szocializmus építésének útjai, konkrét formái, 
amelyekben kifejeződnek a szocialista társadalmi viszonyok, bizonyos sajátosságokkal térhetnek el egymástól. 
Minél több szocialista ország jelenik meg a világon, annál változatosabbak lesznek az új társadalom 
felépítésének módszerei, annál gazdagabb lesz azoknak a konkrét társadalmi formáknak a sokfélesége, 
amelyekben a szocialista életmód kiteljesedik. 
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Ugyanakkor azonban a szocialista országokat egységes elvek egyesítik... Nincs és nem is lehet szocializmus a 
termelőerők társadalmi tulajdona nélkül. Nincs és nem lehet szocializmus, ha a legszélesebb népi tömegeket nem 
vonják be a társadalom és az állam irányításába. nincs és nem lehet szocializmus a marxizmus-leninizmus, a 
proletár internacionalizmus eszméivel felfegyverzett kommunista párt vezető szerepe nélkül. 
Számunkra nem lehet és soha nem is lesz közömbös a szocialista építés sorsa más országokban, a szocializmus 
és a kommunizmus közös ügye a földön." (Világpolitikai Dokumentáció 6. évf. 1968. augusztus, 297.) 
 
A TASZSZ szovjet hírügynökség 1968. augusztus 21-i közleményéből: 
 
"A TASZSZ-t felhatalmazták annak közlésére, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság párt- és állami 
tisztségviselői azzal a kéréssel fordultak a Szovjetunióhoz és más szövetséges államokhoz, hogy nyújtsanak 
sürgős segítséget a testvéri csehszlovák népnek, beleértve a fegyveres erőkkel nyújtott segítséget is. E felhívás 
oka az a veszély, amely a csehszlovák szocialista rendet és az alkotmányos államiságot a szocializmussal 
szemben ellenséges külső erőkkel szövetségre lépett ellenforradalmi erők részéről fenyegette... 
A csehszlovákiai helyzet további éleződése érinti a Szovjetunió és más szocialista országok létérdekeit, a 
szocialista közösség állami biztonságának érdekeit. A csehszlovák szocialista rendet fenyegető veszély az 
európai béke pilléreit is fenyegeti. 
A testvéri országok bármely kívülről fenyegető veszéllyel szilárdan és határozottan szembeállítják 
megbonthatatlan szolidaritásukat. Senkinek és soha nem engedik meg, hogy egyetlen láncszemet is kiszakítson a 
szocialista államok közösségéből." (Kiemelés a szerk. Világpolitikai Dokumentáció 6. évf. 1968. október, 368-
369.) 
 
A moszkvai Pravda 1968. augusztus 22-i szerkesztőségi cikkéből: 
 
"A szocializmus védelme Csehszlovákiában nem csupán az ország népeinek belügye, hanem a világszocializmus 
pozíciói védelmének problémája is. Éppen ezért adunk támogatást Csehszlovákia népeinek a szocializmus 
vívmányai védelmében. Amikor testvéri internacionalista támogatást nyújtunk csehszlovák elvtársainknak, a 
kommunistáknak, az egész csehszlovák népnek, akkor internacionalista kötelességünket teljesítjük irántuk, a 
nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, valamint a nemzeti felszabadító mozgalom iránt. Számunkra ez a 
kötelesség mindenek felett áll." (Világpolitikai Dokumentáció 6. évf. 1968. október, 371.) 
 
Részlet Leonyid Brezsnyev felszólalásából a LEMP V. kongresszusán (1968. november 11. 
Varsó): 
 
"...a szocialista országok minden állam önállóságának szigorú tiszteletben tartásáért szállnak síkra. Határozottan 
fellépnek az ellen, hogy beavatkozzanak bármely állam belügyeibe és megsértsék szuverenitását. 
...A szocialista építésnek azonban vannak közös törvényszerűségei is, amelyektől az eltérés a szocializmustól 
való eltérést jelentené, és amikor a belső és külső szocialista ellenes erők valamely szocialista országban a 
kapitalista rend visszaállítására törekednek, amikor ebben az országban a szocializmus ügye veszélybe kerül, 
akkor az egész szocialista közösség biztonsága kerül veszélybe... Érthető, hogy egy testvéri országnak nyújtott 
katonai segítség a szocialista rendszer veszélyeztetésének megakadályozására rendkívüli kényszerintézkedés, 
amelyet kizárólag csak a szocializmus ellenségeinek nyílt tevékenysége válthat ki az országon belül és határain 
túl, mely veszélyeztette a szocialista tábor közös érdekeit..." Az SZKP főtitkára figyelmeztette azokat, akik 
szeretnék újra átrajzolni Európa térképét, hogy a Varsói Szerződéshez tartozó minden ország határai szilárdak és 
sérthetetlenek. (Világpolitikai Dokumentáció. 6. évf. 1968. december, 447.) 
 
Fejtő Ferenc a brezsnyevi doktrínáról és a csehszlovák válság hatásairól: 
 
"Gromiko a Legfelső Tanács külügyi bizottsága előtt 1970. május 25-én mondott beszédében hangoztatta: a 
Prágával kötött új szerződés ( a megújított szovjet-cseh barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződésről van 
szó - a szerk.) mintául szolgálhat arra, hogyan kell a nemzetközi jog nyelvén megfogalmazni "a szocialista 
országok közti új típusú kapcsolatokat, amelyek a marxizmus-leninizmus tanításán és a proletár 
internacionalizmus megingathatatlan elvein alapulnak." A szerződés csakugyan jogot adott a tömb vezetőjének 
arra, hogy felügyeletet gyakoroljon, és beavatkozzék partnerének belső fejlődésébe és külpolitikájába. A 
szerződés preambuluma, valamint 5. és 9. cikkelye kodifikálta a pozsonyi nyilatkozatban megfogalmazott elvet, 
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amely "a szocialista országok közös internacionalista feladatává" nyilvánította a szocialista vívmányok 
védelmét. Igaz, a csehszlovák és a szovjet vezetők a szerződés aláírása után továbbra is tagadták, hogy ez az elv 
egyenértékű lenne a Szovjetunió szövetségesei szuverenitásának korlátozásával... 
Magyarország belső fejlődését egyáltalán nem érintette a csehszlovák ügy. A gazdasági reform megvalósítására 
készülő Kádár még fel is tudta használni tekintélye megszilárdítására a csehszlovák drámát. Látva a 
csehszlovákok kudarcát, akik megkísérelték összeegyeztetni Masarykot és Lenint, a magyarok - főleg az 
értelmiségiek - megtanulták jobban becsülni az áldásait annak az ellenőrzött szabadságnak, amelyet élveznek, és 
amely irigységet vált ki szomszédaikból... 
Az európai biztonság szovjet koncepciójában a kelet-európai kommunista országoknak az a szerep jutna, hogy 
fegyelmezett segéderőként közreműködjenek egy nagy hegemonista vállalkozásban, amelynek vezetéséből 
teljesen ki vannak zárva, de amelyből mégis húzhatnak valami hasznot a Szovjetunió árnyékában, ahogyan a 
szovjet-nyugatnémet szerződés nyomán Lengyelország el tudta érni a kibékülést Bonn-nal...(az NSZK elismerte 
a nyugati lengyel határokat és szavatolta annak biztonságát- a szerk.) 
Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy ha Csehszlovákia megszállása után a Szovjetunió megerősítette is 
befolyását a népi demokráciák felett, mindazonáltal ez a befolyás nem volt zavartalan. A kelet-európai országok 
fejlődését két ellentmondó tendencia jellemzi. Az egyik - a nemzetállamok dinamikájával összhangban - a népi 
demokráciák és a Szovjetunió kapcsolatainak "multilaterálissá válása" (többoldalúvá - szerk.): ezt nevezik az 
amerikaiak "balanced partnership"-nek. Ezeknek az országoknak a számára arról van szó, hogy az enyhülés 
segítségével legalább hatékonyabban részt vehessenek a Varsói Szerződés és a KGST politikájának 
kidolgozásában. Másrészt megfigyelhető szovjet kezdeményezésre egy olyan politika kibontakozása, amely 
minden területen az integráció erősítésére irányul. E politika célja: megakadályozni a kelet-európai országokat 
abban, hogy a Szovjetunió uralma alóli emancipáció esélyeinek növelésére használják fel a Nyugattal való 
gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok bővülését, amiről az 1975-ös helsinki értekezleten megállapodtak." 
(Fejtő F. II./264, 268, 272-73.) 
 
A Brezsnyev-doktrina a szovjet rendszert veszélyeztető jelenségekkel szemben a represszív, a 
katonai beavatkozásokat is felölelő intézkedéseket kilátásba helyező politikát képviselt, és ez 
érvényesült a visszatérő lengyelországi válságokkal (1970. december, 1976., 1980.) 
kapcsolatban is. A magyar politikai vezetésen belül azoknak a helyzetét erősítette, akik a 
szovjet birodalmi érdekeknek kívánták a nemzeti érdekeket alárendelni. Súlyos 
következménye volt továbbá, hogy e konzervatív csoportnak engedve Kádár 1972-ben 
beleegyezett a magyarországi reformfolyamat lefékezésébe, majd az 1968-ban indult reform 
fő képviselőinek eltávolításába a vezetésből. E reformfolyamat a magyar gazdaság nehezülő 
nemzetközi feltételei mellett csak a hetvenes évek végén vett új lendületet. 
 
Részlet Komócsin Zoltán hozzászólásából az MSZMP X. kongresszusán (1970): 
 
"A szocialista világrendszer egységének fejlesztését, erejének növelését célzó nemzetközi politikánkban mindig 
abból indultunk ki, hogy csak az lehet jó nekünk, ami jó barátainknak is, szövetségeseinknek is, amivel egyaránt 
erősítjük magunkat és közösségünket. Ha az élet olyan helyzetet produkál - és ez bizony előfordul -, hogy 
sajátos érdekeink ütköznek a közös érdekekkel, akkor azokat a közösnek rendeljük alá, abban a 
meggyőződésben, hogy hosszú távon csak az lehet eredményes. Nemzetközi érdekeink és világrendszerünk közös 
céljai tartósan nem lehetnek ellentétben egymással, de amikor ez az ellentét fennáll, a részérdeket alárendeljük 
az egésznek, mert meg vagyunk győződve arról, hogy csakis így cselekszünk népünk valódi érdekei szerint is." 
(Kiemelés a szerkesztőtől, A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának jegyzőkönyve, 256.) 
 
A hetvenes évek első felében a nemzetközi fejlemények a szovjet tömb befolyásának 
kiterjedését hozták főként a harmadik világ térségében ("szocialista orientációjú" országok 
számának gyarapodása, egész Vietnám elfoglalása a kommunista vezette erők által, a 
Szovjetunió 1970 és 1984 között 13 afrikai és ázsiai állammal kötött barátsági és 
együttműködési szerződést, Törökországgal jószomszédsági nyilatkozatot írt alá, a szovjet 
vezetés nagy reményeket fűzött a hetvenes években Spanyolországban és Portugáliában a 
túlélő fasiszta rendszerek összeomlása nyomán kibontakozott demokratikus mozgalmakhoz, 
nem kevésbé ezen országok afrikai gyarmatain lezajlott változásokhoz). E sikerek a 
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brezsnyevi vezetést felbátorították. Az Amerika-ellenes és a nyugati szövetséghez tartozó 
országokkal konfrontáló erők politikai és hadfelszereléssel való támogatását (Kongó, 
Egyiptom, Etiópia stb.) a közvetlen katonai beavatkozás egészítette ki (Angola, Afganisztán). 
Mindez felborulással fenyegette a két világhatalmi tömb katonai erőegyensúlyát és a nyugati 
tömb ellenlépéseit kiváltva felgyorsította a fegyverkezési versenyt. 
 A nyolcvanas évek fordulóján különösen a közép-hatótávolságú rakéták telepítése 
élezte ki a két tábor közti viszonyt. 1976-ban a Szovjetunió SS-20-as korszerű rakétákkal 
cserélte fel Európában telepített SS-4 és SS-5 jelzésű rakétáit, amely indításától számított hat-
nyolc percen belül képes volt elérni NATO országokat. 1979 decemberében a NATO 
határozata kilátásba helyezte hasonló színvonalú amerikai fegyverek, Pershing-2 és szárnyas 
rakéták Nyugat-Európába telepítését, amennyiben a szovjetek nem szerelik le SS-20-as 
rakétáikat. A hadászati fegyverekről és a közép-hatótávolságú rakétákról Genfben folytatott 
szovjet-amerikai tárgyalások az erőfölényről szóló terméketlen vitába torkolltak. 1983-84-ben 
megtörtént az amerikai rakétáknak a nyugat-európai államokba telepítése, sőt az amerikai 
hadászati fölény érdekében Reagan elnök 1981-es fegyverkezési programja után, amely 
többek között a több robbanófejes, valamint a változtatható kilövőállású (MX) 
rakétarendszerek kiépítését tartalmazta, 1983 márciusában meghirdette a világűrbe 
telepítendő rakétaelhárító rendszer (SDI- Strategic Defence Initiativ) létrehozásának 
programját. A NATO döntéseket hozott hagyományos fegyverei elektronikus és lézertechnika 
felhasználásával történő korszerűsítésére. A szovjet fél a katonai fegyverkezés terén 
ellenlépésekkel válaszolt (pl. nagy hatótávolságú robotrepülőgépek telepítése hadászati 
bombázókra és tengeralattjárókra). 
 
Részlet L.I. Brezsnyev beszámolójából az SZKP XXVI. kongresszusán (1981. február 23.): 
 
"A Szovjetunió és az Egyesült Államok, a Varsói Szerződés és a NATO között kialakult hadászati egyensúly 
objektíven a világbéke megőrzését szolgálja. Mi nem törekedtünk és nem törekszünk katonai fölényre a másik 
féllel szemben. Ez nem a mi politikánk. De azt sem engedhetjük meg, hogy velünk szemben teremtsenek ilyen 
fölényt. Az ilyen kísérletek, akárcsak azok a próbálkozások, hogy az erő pozíciójából beszéljenek velünk, 
teljesen kilátástalanok! 
Az igazi államférfiúi bölcsesség megnyilvánulása az lenne, ha nem próbálnák megbontani a meglévő 
egyensúlyt, ha nem kényszerítenék ki a fegyverkezési hajsza újabb, még drágább és veszedelmesebb fordulóját." 
(L. I. Brezsnyev: Az SZKP és a szovjet állam külpolitikája, 266.) 
 
Részlet Reagan elnök beszédéből (1981. november 18.): 
 
"Ma meg kívánom erősíteni Amerika elkötelezettségét az Észak-atlanti Szövetség iránt, és elhatározásunkat a 
béke megőrzésére. A szövetség vezetőivel folytatott tárgyalások alapján mondhatom, ők is hívek maradtak e 
kipróbált, jól bevált irányvonalhoz. A NATO békepolitikája önmérsékleten és egyensúlyon alapszik. Sohasem 
fognak NATO fegyvereket - sem hagyományost, sem nukleáris eszközöket - Európában felhasználni, kivéve, ha 
támadásra kell válaszolni... A szövetségesek továbbra is erősek, egységesek és határozottak. A folytatódó 
szovjet fegyverkezés azonban mind a hagyományos, mind a nukleáris egyensúlyt fenyegeti..." (Pók Attila: A 
nemzetközi élet krónikája 1945-1997. Budapest, 1998. 188-189) 
 
Részletek Kádár Jánosnak a francia Le Monde c. lapnak adott interjújából (1982. július 2.): 
 
"Az enyhülés időszakában jelentős egyezmények születtek, mint például az atomcsend szerződés és az 
atomsorompó megállapodás, aláírták a helsinki záróokmányt, és Bécsben megkötötték a SALT-II. szerződést. 
De kétségtelen, hogy mindezzel egy időben fejlődött a haditechnika, és korszerűsödtek a fegyverek. 
A katonai téren létrejött globális egyensúly nem vonatkoztatható a fegyverek minden fajtájára. Jelentősek az 
eltérések a Szovjetunió és az Egyesült Államok közép-hatótávolságú fegyvereinek összetételében. A 
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Szovjetunió e rakétáit alapvetően szárazföldre telepítette, míg az Egyesült Államok és szövetségesei főként a 
légierőt és a haditengerészetet látták el ilyen fegyverekkel... 
Amikor az Egyesült Államok és a Szovjetunió ezekről a fegyverzetekről tárgyal, akkor saját fegyvereikről van 
szó. Amikor azonban a Varsói Szerződés és a NATO országait vetjük egybe, akkor tény, hogy az előbbiek közül 
csak egy, az utóbbiak közül pedig három ország rendelkezik ilyen eszközökkel. Ezt is figyelembe kell venni, 
amikor az SS-20-as rakétákról beszélünk." (Pók Attila im. 198.) 
 
A szovjet politika egyre kevésbé tudta a hetvenes években tovább differenciálódó nemzetközi 
kommunista mozgalmat kézben tartani. A vezető szerep kérdésében a hatvanas évek elején 
kibontakozott szovjet-kínai versenyt, a szovjet expanzív fellépést (a csehszlovák beavatkozás, 
a lengyel válság kezelése, afganisztáni beavatkozás stb.), a szovjet modell erőltetését, a 
szovjet belpolitikai gyakorlat antidemokratikus vonásait bíráló eurokommunista pártok (olasz, 
spanyol, francia, brit) fellépése egészítette ki. A magyar politikai vezetés miközben az új 
világtendenciákhoz alkalmazkodni igyekezve a gazdaságilag fejlett világgal kereste a 
gazdasági kapcsolatok lehetőségét és a sajátos magyar út kialakításán fáradozott, 
rokonszenvezett a szövetségi szolidaritás határain belül az eurokommunisták nézeteivel (jó 
kapcsolatokat ápolt az olasz kommunistákkal) és gyakorlatának megújítása érdekében 1976 
óta érdeklődéssel fordult a nyugat-európai országok szociáldemokrata pártjai felé. A szovjet 
modelltől eltérő magyar út követésében a magyar politikát egyre jobban zavarta a szovjet 
vezetés lemerevedése a belső és a nemzetközi problémák kezelésében a brezsnyevi korszak 
utolsó időszakában. 
 A szovjet birodalom azáltal, hogy határain túl egyre nagyobb kötelezettségeket vállalt 
fel a gazdasági, katonai segítségére szoruló rendszerek támogatásával (mint például Afrikában 
Etiópia, Angola, Ázsiában Vietnám, Afganisztán, Latin-Amerikában Kuba, Nicaragua), egyre 
többet kellett költenie a fegyverkezési versenyre, amely a csúcstechnika irányában fejlesztve 
a hadászati eszközöket terén egyre hatalmasabb pénzügyi ráfordításokat igényelt. Ily módon 
kezdte túlfeszíteni gazdasági teherbíró képességét, ami ismét a lakosság ellátását rontó 
hatásokhoz vezetett és végzetesen rendítette meg saját alapjait. A Szovjetunióra nehezedő 
tehertételt súlyosbították azok a kihívások, amelyek a hetvenes évektől kibontakozó 
világgazdasági korszakváltásból e világhatalom számára keletkeztek. Az olajválságok által 
jelzett és a "kapitalizmus rendszerének válságaként" felfogott gazdasági zavarok mögött 
valójában egy új modernizációs korszak (elsősorban a számítógépes technika forradalmával 
vagy információs-forradalommal jellemezethető) igényei jelentek meg, amelyekhez a 
piacgazdaságra épülő, versenyképes rendszerek rugalmasabban és gyorsabban tudtak 
alkalmazkodni. A szovjet birodalmon belüli gazdasági rendszerek nehézkesen reagáltak a 
megújítás igényeire, amit egyébként is csak nagyszabású modernizációs beruházásokkal, 
megfelelő tőkeforrásokkal lehetett megtenni. Így a fejlett ipari országok belátható időn belüli 
utolérése egyre kilátástalanabbnak tűnt és a szovjet gazdaságot a két rendszer nemzetközi 
versenyében a technológiai leszakadás egyre jobban fenyegette. 
 A magyar politika reformista irányzata a kihívásokat felismerve szorgalmazta a fejlett 
országokkal a gazdasági együttműködés csatornáinak kiépítését, a piaci ösztönzők 
elterjesztésével a magyar termelés versenyképessé tételét, azt hogy a magyar gazdaságot a 
nemzetközi gazdasági folyamatokba bekapcsolják. A politikai vezetés a nyolcvanas évek 
elején a gazdasági összeomlás veszélyeivel drámai küzdelmet folytatva maga is hajlott arra, 
hogy mentőövként pótlólagos pénzügyi forrásokért folyamodjon a nemzetközi pénzpiachoz, 
nyugati bankokhoz. Bár voltak hívei annak a nézetnek, hogy a magyar gazdaságot 
elszigeteltségben tartva - az állami akciók manőverei útján - kivédhetők a modernizációval 
járó kellemetlenségek, amelyek a nyugati világban megmutatkoztak, alapvetően a magyar 
diplomácia azon dolgozott, hogy megteremtse a kedvező feltételeit a külvilág felé történő 
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nyitásnak. Így Magyarország tagjává lett azoknak a nyugati gazdasági szervezeteknek, 
amelyen keresztül kiléphetett a világgazdaság színpadára: 1973. július 30-án a GATT 
(General Agreement on Tariffsand Trade) teljes jogú tagja lett, 1982. május 6-án a 
Nemzetközi Valutaalap, 1982. július 7-én pedig a Világbank tagjává vált. A "magyar modell" 
a gazdasági reformjaival és a magyar politikai körökben a reformirányzat erősödő létezése 
rokonszenvet váltott ki a nyugati országok vezető köreiben. Utóbbiak a gazdasági, a politikai 
és kulturális kapcsolatok erősítése révén a piacgazdasági viszonyok kiépítése terén további 
lépésekre kívántak ösztönözni és erősíteni akarták a liberalizálást és a demokratizálást 
képviselő reformirányzatot Magyarországon. Élénkülő diplomáciai érintkezés jött létre a 
legmagasabb szinten. (Például: 1978-ban az Egyesült Államok szimbolikus lépésként 
visszaadta Magyarországnak a királyi koronát és a koronázási ékszereket, amelyeket C. 
Vance külügyminiszter hozott Budapestre, 1982 júliusában F. Mitterrand francia elnök 
látogatott Magyarországra, 1983 szeptemberében G. Bush amerikai alelnök - a későbbi elnök -, 
1984-ben H. Kohl német kancellár, M. Thatcher brit miniszterelnök asszony, majd B. Craxi 
olasz miniszterelnök tett hivatalos látogatást Magyarországon.)  
 
 
6. A magyar külpolitika a gorbacsovi politikai váltás, a szovjet birodalom bomlásának 
kibontakozása idején (1985-1989) 
 
A sokoldalú nyomás és új kihívások elé került, ráadásul elöregedett szovjet vezetés (L. 
Brezsnyev, J. Andropov, K. Csernyenko) merevvé vált politikájával, amelyhez partnerül a 
kemény magatartást tanúsító konzervatív reagani adminisztráció szolgált, képtelen volt 
politikájának megújításával feloldani a szovjet birodalmon belül és kívül jelentkezett 
problémákat. Változás csak akkor kezdődött, amikor 1985 márciusában Csernyenko halála 
után a Politikai Bizottság legfiatalabb tagja, az 54 éves Mihail Sz. Gorbacsov állt az SzKP 
élére és vette kezébe a Szovjetunió sorsát.  
 Gorbacsov politikai irányváltása abból a felismerésből táplálkozott, hogy a szovjet 
gazdaság lassuló ütemével és a nemzetközi kötelezettségek túlvállalásával képtelen tartani a 
versenyt a vele szembenálló tábor országaival, s ha nem történik változás, az a birodalom 
összeroppanásával járhat. A nyolcvanas évek elejének a Szovjetunió számára kedvezőtlenné 
vált trendjeit kívánta megfordítani. Kezdetben, 1985 és 1987 között erőfeszítései arra 
irányultak, hogy a rendszer meglévő eszközeivel, elsősorban adminisztratív intézkedésekkel 
mozdítsa ki a szovjet gazdaságot stagnáló, "pangó" helyzetéből. A munkafegyelmet és a 
munkaszervezést, az államigazgatás szervezettebb munkáját célzó intézkedésekkel kívánta 
elérni az általa meghirdetett "gyorsítás" programjának megvalósítását. Miután a kezdeti 
intézkedések nem jártak a kívánt eredménnyel, 1987 januárjában Gorbacsov további 
fordulatot hajtott végre a szovjet politikában, a reformer közgazdászok és politikusok hatására 
a "peresztrojka" (átépítés, átalakítás) és "glasznoszty" (nyilvánosság) jelszavak jegyében 
gazdasági reformot hirdetett, amely a piaci mechanizmusok felhasználásával és az 
önigazgatás lehetőségeinek kiaknázásával, vagyis az intézmények demokratizálásával akarta a 
gazdaságot erősíteni. A gazdasági reform érdekében kész volt a politikai intézményekhez is 
hozzányúlni, 1988 nyarán a politikai rendszer reformját is napirendre tűzte. 
 
Részlet Mihail Gorbacsov Átalakítás és új gondolkodás című könyvéből (1987): 
 
"Fejlődésünk egy bizonyos szakaszában - ez különösen a hetvenes évek második felében vált láthatóvá - első 
pillantásra nehezen megmagyarázható dolog történt. Lassulni kezdett a haladás üteme, elszaporodtak a zavarok a 
gazdaság működésében, egymás után halmozódtak és éleződtek a nehézségek, gyarapodtak a megoldatlan 
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problémák. A társadalmi életben - ahogy mi nevezzük - a pangás jelenségei és a szocializmustól idegen más 
jelenségek mutatkoztak. Kialakult a gazdasági és társadalmi fejlődés fékezésének sajátos mechanizmusa. És 
történt mindez olyan körülmények között, amikor a tudományos-technikai forradalom a gazdasági és társadalmi 
haladás új távlatait tárta fel... 
Azt hiszem, az elmondottak elegendők ahhoz, hogy az olvasó el tudja képzelni, mennyire súlyos lett a helyzet a 
társadalom különböző szféráiban, milyen nagy szükség volt a mélyreható változtatásokra. A párt talált magának 
erőt és bátorságot ahhoz, hogy józanul ítélje meg a helyzetet, elismerje a radikális változtatások és átalakítások 
szükségességét... 
Hogy kizárjunk minden e kérdéssel kapcsolatos mendemondát és spekulációt...szeretném még egyszer 
hangsúlyozni: minden átalakításunkat a szocialista útválasztással összhangban valósítjuk meg... Több 
szocializmust és ezért több demokráciát akarunk." (Kossuth Könyvkiadó-Pallas Lap- és Könyvkiadó 1987, 14., 
31-32.) 
 
A szovjet állam külpolitikája terén meghirdette az "új gondolkodást", amely a nemzetközi 
erőviszonyokkal és a szovjet állam teherbíró képességével számot vetve kész volt a korábbi 
expanziós és konfrontáló politikáról lemondani. A szovjet tömb biztonságát a fegyverkezési 
verseny útján kereső politikát újjal kívánta felváltani, amely a kölcsönös biztonság elvére 
alapoz és a tárgyalásokon tekintettel van a szembenálló fél biztonsági érdekeire is. A 
gorbacsovi új gondolkodás szellemi terméke volt az "Európa-ház" gondolata, amely 
Európában a hidegháborús politikai megosztottság több évtizedes korszakát fel akarta 
számolni. Elképzelése szerint a Szovjetunió és az Egyesült Államok, a két szembenálló 
szövetségi rendszer vezető államai az egyenlő partnerség alapján együttműködve 
biztosíthatnák a világrendet. A szovjet diplomácia e célok elérése érdekében készséget 
mutatott a párbeszédre és szorgalmazta azt. Új eleme volt ennek a politikának, hogy a szovjet 
gazdaságot túlterhelő katonai kiadások csökkentése érdekében hajlandóságot mutatott 
befolyási területeinek egy részéről visszavonulni is. 
 
Részlet Mihail Gorbacsov Átalakítás és új gondolkodás című könyvéből (1987): 
 
"Miután ráhangolódtam az új politikai gondolkodásra, már nem tudtam a régi módon tekinteni Európa több 
darabból összevarrt takaróhoz hasonló sokszínű politikai térképére. Európa éppen eleget háborúskodott, sírásból 
is bőven kijutott neki. Elég volt. Ahogy elnéztem ennek a sokat szenvedett földnek a panorámáját, s 
elgondolkoztam e sokrétű, de lényegében egységes civilizáció közös gyökereire, mind határozottabban  éreztem, 
hogy feltételes, ideiglenes a tömbök szembenállása, a "vasfüggöny" archaizmusa. Nyilván így született meg a 
közös európai ház gondolata. Így aztán a kellő pillanatban ez a kifejezés mintegy magától jött a nyelvemre... 
Európa valóban közös házunk, ahol a geográfia és a történelem szorosan összekapcsolta országok és népek 
tucatjainak sorsát. Természetesen mindegyik országnak és népnek megvannak a maga problémái, mindegyik a 
maga életét akarja élni, ragaszkodni akar hagyományaihoz.  
Ezért e metaforát folytatva azt lehet mondani: a ház ugyan közös, de mindegyik családnak külön lakása van, 
még a bejáratok is különböznek. De ezt a házat az európaiak csak együtt, kollektívan, az együttélés ésszerű 
normáit tiszteletben tartva tudják megóvni, megoltalmazni tűztől vagy más elemi csapásoktól, csak így tudják 
szebbé és biztonságosabbá tenni, fenntartani benne a kellő rendet." (Uo. 187) 
 
Az új szovjet vezetés (E. Sevarnadze külügyminiszter váltotta fel A. Gromikot) gyors 
diplomáciai kezdeményezéseket tett a rakéta-válságból való kijutás érdekében, ezeket a 
reagani amerikai vezetés bizalmatlan óvatossággal kezelte. 1985. november 19-20-án 
Genfben létrejött ugyan Reagan és Gorbacsov találkozója, de az első tárgyalások nem jártak 
gyakorlati eredménnyel, csupán szándékok kinyilvánítására került sor arról, hogy veszélye 
miatt el kell kerülni a két hatalom közti - akár atom, akár hagyományos - háborút, a felek nem 
fognak katonai fölény elérésére törekedni és szükséges a fegyverkezési verseny korlátozása. 
Hasonló sorsra jutott az egy évvel későbbi találkozójuk Reykjavikban, ahol középpontban a 
fegyverzetkorlátozás és az amerikai SDI (űrvédelmi rendszer) program állt. Miután Reagan 
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ragaszkodott az SDI-hoz, érvénytelenné váltak a hosszú és középtávú atomrakéták, az 
atomrobbantási kísérletek korlátozására, valamint az emberi jogokra vonatkozó 
megállapodások. Csak 1987 december 8-án született egyezség a közepes és rövid 
hatótávolságú rakéták leszereléséről Reagan és Gorbacsov washingtoni tárgyalásán, e 
megállapodás a fegyverzetek korlátozásáról történelmi jelentőségi változást jelzett a két 
szuperhatalom kapcsolatában. 
 A mind nagyobb gazdasági nehézségekkel küzdő Szovjetunió fokozatosan kezdte 
leépíteni elkötelezettségét a világszerte megtalálható "forradalmi rendszerekkel", 
visszavonulásának leglátványosabb mozzanata volt csapatai kivonása Afganisztánból (1989. 
februárjában fejeződött be). E folyamat 1989. decemberében Bush amerikai elnök és 
Gorbacsov szovjet államfő máltai találkozójának idejére eljut addig, hogy a Szovjetunió 
hajlandó kiengedni szövetségi rendszeréből az akkor már a rendszerváltás sodrába került 
kelet-európai államokat. Gorbacsov politikájának kompromisszumkészségét az az elképzelés 
mozgatta, hogy a világ két ellenséges táborra szakadása felváltható a világnak a két 
szuperhatalom együttműködésén alapuló együtt-igazgatásával, aminél a Szovjetunió egyenlő 
partnerként nyerne elismerést. A Szovjetunió 1991-ben történt felbomlása azonban mindezt 
illúzióvá tette és teljesen új helyzetet teremtett. 
 A mozgáslehetőségeit kihasználó magyar vezetés a gorbacsovi váltást érdeklődéssel, a 
reformer politikai körökben reménykedéssel fogadták. Kádár Jánosban keletkezett némi 
bizalmatlanság Gorbacsov dinamikus fellépése, rendcsinálási próbálkozásai, stílusa és 
személyi döntései iránt. Amíg maga is teret engedett a gazdasági reformoknak és egyet értett 
a világgazdaság felé a kapcsolatok építésével, Kádár János pragmatizmusának, amellyel a 
puha diktatúra viszonyait kialakította, azonban mindig határt szabott a proletárdiktatúra 
politikai rendszerének alapjaihoz, a kommunista párt vezető hatalmi szerepéhez való 
ragaszkodása, a hatalmi pluralizmus elutasítása. Gorbacsov politikájában számos veszélyt 
látott a szovjet birodalom és hatalmi rendszer fennmaradása szempontjából. Itt már 
konzervatívvá váló távolságtartása kifejezésre jutott az ebben az időben neki tulajdonított 
kijelentésben: "Ha Moszkvában esik az eső, Budapesten nem nyitjuk ki az ernyőt." 1988 
májusában a párt éléről történt leváltása után azonban már nem tudta befolyásolni a 
magyarországi eseményeket, amelyek rendszerének összeomlása és a rendszerváltás felé 
haladtak. Különutas politikája azonban olyan nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítését tette 
lehetővé, amely megkönnyítette, hogy a kedvezővé vált nemzetközi helyzetben 
Magyarországon a nyugati orientációváltás békés úton, polgárháborús áldozatok nélkül, az 
országnak a változó világrendbe való viszonylag gyors beilleszkedésével valósuljon meg. 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 77

VI. RENDSZERVÁLTÁS A KÜLPOLITIKÁBAN 
 
Kitekintés a kilencvenes évek magyar külpolitikájára 
 
 
1. A rendszerváltás nemzetközi politikai feltételei, külpolitikai orientációváltás 
 
1988 és 1990 között Magyarországon békés rendszerváltásra került sor. A Kádár rendszer 
nem tudta megoldani a modernizációs korszakváltás problémáit, a nyolcvanas évek elejétől a 
gazdasági helyzet labilissá válása, a növekvő eladósodás, a meggondolatlanul kezdett 
nagyberuházások terhei alatt az életszínvonal tartósan stagnáló állapota egyre mélyülő 
válságba sodorta. A rendszer hirdetett elvei ellentmondásba kerültek a valóságos helyzet 
alakulásával, s ez hitelét vette a rendszer előnyeiről, fölényéről szóló propagandának a 
fejlettebb nyugati országok társadalmi viszonyait megismerő lakosság szemében. Bár a 
politikai vezetés a piacgazdaság felé közelítő reformokkal próbálkozott és a fejlett nyugati 
országokkal a gazdasági együttműködésben keresett kiutat a súlyosbodó helyzetéből, de a 
világpiaci verseny keményedő viszonyaival szembesülve, az új kihívásokkal szemben a 
tervgazdasági és diktatórikus rendszer keretébe illeszkedő reformok elégteleneknek 
bizonyultak.  
 A rendszer legitimációjának olvadásával párhuzamosan szaporodtak a rendszert bíráló 
szellemi megnyilvánulások és emberjogi demonstrációk, amelyek összekapcsolódtak a közép-
kelet-európai országokban kibontakozó hasonló mozgalmakkal (pl. az 1977-es Charta 
mozgalom, a lengyel Szolidaritás mozgalma). Az uralkodó párton belül a technokrata 
szellemiségű reformista ellenzék szembekerült a mindinkább defenzívába szoruló ideologikus 
konzervatívokkal, javaslataik a piacgazdaság és a pluralista hatalmi rendszer irányában 
túlmutattak az 1947 óta kiépült rendszer keretein. Ez a küzdelem 1988 májusában Kádár 
János leváltásához, 1989 januárjában az 1956-os események újraértékeléséhez, februárban a 
többpártrendszer lehetőségének elfogadásához, júniusban a politikai rendszerváltás 
kérdéseinek megtárgyalása érdekében az ellenzéki erőkkel és a "harmadik oldallal" folytatott 
tárgyalásokhoz, október elején pedig az MSZMP feloszlatásához és az MSZP 
megalakulásához vezetett, amelyben már a rendszerváltást elfogadók alkották a többséget. 
 1987 szeptemberében a rendszert bíráló erők Lakitelken tartott találkozója után a 
Kádár rendszer ellenzéke két irányzatban szerveződött és haladt az alternatív politikai 
szervezetek, pártok megalakulása felé. A népi-nemzeti szellemi irányzat a konzervatív 
értékeket valló, kereszténydemokrata irányzatú pártok: az MDF, a Kereszténydemokrata 
Néppárt, a Független Kisgazdapárt születését, illetve újjászületését alapozta meg. A másik 
markáns irányzatot az emberjogi mozgalmakból kinőtt demokratikus ellenzék alkotta a 
liberális értékek előtérbe helyezésével, s ebből az irányzatból alakult az SZDSZ és a FIDESZ. 
A két irányzat egységben lépett fel az egypárturalmú (proletárdiktatúra) hatalmi rendszer 
megdöntéséért, ugyanakkor a rendszerváltás irányát és tartalmi kérdéseit eltérő szemlélettel 
közelítették meg. Az új demokratikus hatalom megszervezése 1989 októberétől a köztük lévő 
versengést hívta életre, amikor az addig uralkodó párt összeomlott. 
 Az 1990 március 25-én és április 8-án megtartott szabad országgyűlési választásokon 
a választópolgárok 66 %-a nyilvánított véleményt, s többségében a rendszerváltás mellett 
szavazott, az új programot hirdető MSZP mint utódpárt csak a szavazók egytizedének 
bizalmát bírta. A választásokon a parlamenti helyek többségét (42,5%) elnyert MDF úgy 
alakíthatott kormányt, hogy a Kereszténydemokrata Néppárttal és a Független Kisgazda 
Párttal koalícióra lépett. Antall József kormánya az 1989. október 23-án proklamált Magyar 
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Köztársaság kormányaként, a módosított alkotmányra támaszkodva, április 29-én a fő 
ellenzéki párttal, az SZDSZ-el megállapodást kötve láthatott hozzá a rendszerváltás 
kiteljesítéséhez.  
 A rendszerváltás lényegében arra irányult, hogy az addigi egypárti, pártállami 
rendszert a nyugati típusú, polgári demokratikus, parlamenti, pluralista politikai rendszer 
váltsa fel és kiépüljön a jogállam, továbbá hogy az állam dominanciája alatt álló, 
adminisztratív eszközökkel szabályozott gazdasági rendszer helyébe a piacgazdasági 
viszonyok lépjenek (az állami tulajdon privatizálása révén), a magyar gazdaság (a nyugati 
tőkebefektetések révén) versenyképes szintre emelkedve kilépjen a világgazdaság színterére.  
 Ezekből az alapvető politikai célokból természetesen következett a külpolitikai 
irányváltás, az addigi egyoldalú, a nemzeti érdekeket alárendelő külpolitikai orientáció 
megváltoztatása az új társadalompolitikai törekvéseknek megfelelően. Konkrétan a szovjet 
birodalomból történő kiválás, a szovjet szövetségi rendszer felmondása, az addigi nyugati 
kapcsolatoknak az euroatlanti elkötelezettséggé szélesítése került az új, demokratikus 
kormány külpolitikai törekvésének előterébe. Az előző évtizedek tapasztalatai alapján ez a 
fordulat, az elszabadulás az előző szövetségestől és a baráti kézfogás a tegnapi ellenfelekkel, 
biztonságpolitikai szempontból nem kevés kockázatot, veszélyt rejtett, mindenesetre 
rendkívül bonyolult és nehéz feladatokat rótt az új politikai vezetésre. A külpolitikai 
irányváltás megvalósítását viszont nagymértékben elősegítette, hogy szükségességét és 
alapvető kérdéseit illetően valamennyi parlamentbe került párt között egyetértés alakult ki. 
 
Részletek az Szabad Demokraták Szövetsége programjából (1989. március-április): 
 
"Európa Közép-Európában, s annak keleti felében mindig is Nyugat-Európát jelentette. (...) 
(Kelet-Közép-Európa) Népei csak úgy nyerhetik el önállóságukat, ha megszűnik az Európa két felét elválasztó 
katonai, gazdasági és politikai határvonal. (...) 
Ahhoz, hogy európaivá váljon az ország, hogy az eddigiek helyét más elvekre épülő gazdasági és politikai 
kultúra vegye át, olykor új, máshol nem alkalmazott technikákra is szükség lesz. De az átmenetet biztosító 
alkalmi megoldások, az ehhez nélkülözhetetlen kompromisszumok tudomásul vétele ellenére sem számolunk 
"harmadik út"-tal. Amennyiben létezik "magyar út", az nem a két ismert társadalmi rendszer között vezet, hanem 
az egyikből visz a másikba. A magántulajdonon, parlamenti demokrácián alapuló modern társadalmak nagyon 
messze távolodtak a múlt századi kapitalizmustól, amelynek tagadásából a szocializmus marxi illúziója 
keletkezett. E kettő elutasításából született meg a "harmadik út" reménye. (...) 
Elutasítunk minden olyan kísérletet, amely az elmaradottságban esztétikai értékeket lát, és ennek valamilyen 
sajátos értéket tulajdonít. Fejlettség és elmaradottság között nincs harmadik út. Nem osztjuk a népi mozgalom 
utópiáját, a "kapitalizmus" és a "szocializmus" ellentmondásait egyszerre meghaladó "kert-Magyarország" 
megteremthetőségéről, mert nem létezik a piaci és a bürokratikus integrációt egyaránt helyettesíteni tudó 
társadalom és gazdaságkoordináló módszer. (...) Nem valóságos a reformkommunista utópia sem... 
Magyar voltunkban nem tartjuk magunkat se többre, se kevesebbre senki más népnél. Magunkénak érezzük az 
emberiség, a világ sorsát, de gondunk és felelősségünk - helyzetünkből következőleg - mindenekelőtt a 
határainkon belül és határainkon kívül élő magyarság sorsa. 
Magyarságtudatunk nem kirekesztő...De hisszük, hogy egészséges nemzeti öntudat csak az egyetemes emberi 
szabadságjogok talaján terem; hisszük, hogy a jövő Magyarországa szabad emberek hazája lesz. (...) 
A Szabad Demokraták Szövetsége a magyar nemzetet európai népnek tekinti. Magyarországnak nincsenek olyan 
nemzeti érdekei, amelyek szembeállítanák a nyugati világgal. Ezért a magyar külpolitika fő feladatának azt 
tartjuk, hogy az országot minél közelebb vigye a fejlett nyugati országokhoz...Elvi nyilatkozatunk 
hagyományként vállalja az 1956-os semlegességi nyilatkozatot... Célunk Magyarországnak a Varsói 
Szerződésből való kiválása. A kiválást azonban nem egyoldalúan bejelentett kilépéssel kívánjuk megvalósítani, 
hanem meg akarjuk szerezni az érintett felek beleegyezését." (A rendszerváltás programja SzDSz, Budapest, 
1989. 14-19.) 
 
 
A Magyar Demokrata Fórum programjából (1989. október): 
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"Az államszocializmusok világméretű válsága Európában országról országra terjedve válik nyilvánvalóvá. 
Ennek következtében Magyarország demokratikus átalakulása is a világméretű hatalmi egyensúly egyik 
tényezője. Ez rendkívüli megfontoltságra kötelezi a Magyar Demokrata Fórumot, és különleges felelősséget ró 
rá.  
A magyarság most, ebben a folyamatban sokat nyerhet, és sok mindent elveszíthet! 
Azok a célok, amelyekkel a Magyar Demokrata Fórum Lakitelken elindult: 
- a független, szabad és demokratikus Magyarország gondolata, 
- a nemzeti érdekek következetes érvényesítése a külpolitikában,  
- a jogállamiság, 
- a demokratikus önkormányzat,  
- a gazdaság társadalmasítása,  
- a magántulajdon visszaállítása jogaiba ma már minden komoly politikai erő programjában megtalálhatók... 
A magyar demokrácia alapzata az önkormányzat...A Magyar Demokrata Fórum... csakis a gyökeres 
önkormányzati reform haladéktalan megvalósításával ért egyet. A szabadság kis köreinek kiteljesedését 
biztosító új önkormányzati törvény megalkotása a szabad választások után összehívott új országgyűlés egyik 
legelső feladata legyen, s az új törvény alapján tartsák meg 1990-ben az önkormányzati választásokat! (...) 
Olyan hatékony, versenyképes piacgazdaság felépítése a célunk, amelyre támaszkodva hazánk gazdasági 
vonatkozásban is a fejlett, demokratikus államrendű országok egyenrangú társává válhat... 
A Magyar Demokrata Fórum elutasítja a néppel való társadalmi kísérletezés minden formáját. A négy évtizede 
ránk erőszakolt, de népünk szellemétől és az ország adottságaitól idegen modell nyilvánvaló módon zsákutcának 
bizonyult. A külföldi minták szolgai másolását elvetjük: minden nemzet csak történelme értékeinek vállalásával 
küzdheti ki a helyét a világ sikeres népei között. A demokratikus világ fejlett piacgazdaságaiból minden 
értékeset és hasznosat át kell vennünk, mint ahogy Japán vagy a közelünkben Ausztria vagy Finnország átvett, 
anélkül, hogy megszűntek volna japánok, osztrákok vagy finnek lenni. Magyarország is csak nemzeti 
azonosságtudatának és sajátosságának megőrzésével találhat vissza a fejlett államok közösségéhez, mint ahogy 
Kelet-Közép-Európa többi népe is a maga lengyel, cseh, román útján fog - reményeink szerint mielőbb - eljutni 
a demokratikus Európába.(...) 
A merev tömbhűség lazulása és a parlamenti demokrácia eszméinek térnyerése Közép- és Kelet-Európában 
egyidejűleg domborítja ki az érintett kis népek nemzeti azonosságát és európai mivoltát. Paradox módon az 
adott történelmi helyzetben az európaiság kifejezése is döntően nemzeti-állami keretben történik. A politikai 
„Kelet-Európára” ma a nemzeti érdek alapú differenciálódás nyomja rá bélyegét... 
Teljes öntörvényű tájékozódásunknak olyan geopolitikai, gazdasági és más korlátai vannak, amelyek súlyáról, 
tartós voltáról, kezelhetőségéről ugyan eltérhetnek a vélemények, de amelyekkel a magyar külpolitika 
irányításának - párttörekvésektől függetlenül - rövidebb-hosszabb ideig számolnia kell. Közéjük tartozik 
például, a mai helyzetet alapul véve, Magyarország Varsói Szerződés-tagsága, a szovjet katonai jelenlét, az 
ország nagymértékű külső energia- és nyersanyag-függése, az állam 20 milliárd dolláros bruttó 
adósságállománya stb. Sajátosan határozza meg nemzetközi helyzetünket és külpolitikánkat az a körülmény, 
hogy megosztott nemzet vagyunk a Kárpát-medencében: a szomszéd országokban a magyar etnikai népesség 
egyharmada él. (...) 
A magyar külpolitikai tevékenységnek nemzeti érdek alapúnak, Európa központúnak és az emberi civilizáció 
egyetemes értékeit és normáit tiszteletben tartónak kell lennie... 
A magyar érdekek megfogalmazásában a Közép- és Kelet-Európában történelmileg kialakult nemzetfelfogásból 
indul ki, amely a nemzetiséget nem szűkíti le az állampolgárságra. A magyar nemzet tagja mindenki, aki 
Magyarországon vagy az ország határain túl, kisebbségi vagy szórvány helyzetben magyarnak vallja magát. 
A magyarországi döntések akkor nemzeti szempontúak, ha a hazai társadalom érdekein túl a határon kívülre 
kényszerült etnikai magyarság helyzetét, igényeit is figyelembe veszik. Ez mindenekelőtt annak az elvnek a 
kinyilvánítását és érvényesítését követeli meg a külpolitikától, hogy Magyarország felelősséggel tartozik a 
határon túli magyarok helyzetének alakulásáért. (...) 
Magyarországnak sokkal határozottabban és koncepciózusabban kell a néhány szomszéd országban nemzetiségi 
létében veszélyeztetett peremmagyarság érdekében fellépnie.(...) 
Egy, a parlamenti rendszeren és a szociális piacgazdaságon (a jóléti állam elvén) alapuló semleges 
Magyarország képes lenne szilárd partneri viszonyt kialakítani a Szovjetunióval. Emiatt is valamennyi felelős 
magyarországi politikai erő érdeke a szovjet bizalom és megértés fenntartása a magyarországi átalakulással 
kapcsolatban. (...) 
Olyan védelmi doktrínát és rendszert kell a jövőben kifejlesztenünk, amely az országot képessé teszi minden 
katonai veszély elhárítására, bármely irányból is jöjjön. (...) 
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Egy demokratikus irányú európai átrendezéstől bizonyosan a határok új szemléletét is várhatjuk, amely az 
önrendelkezés új esélyeit, formáit képes a megosztott nemzetek és határmenti tájegységek számára 
megteremteni." (A Magyar Demokrata Fórum programja 1989. október, Budapest, 1989. 6,11,31,38-39,154-
160.) 
 
Magyarország új külpolitikai irányzatának nyugati fogadtatását kedvezően befolyásolta a 
magyar diplomácia előző évtizedben elért sikeres tevékenysége is. 
E megállapítást támasztja alá az alábbi két, egyébként egymással vitatkozó szakértői 
vélemény is: 
 
"A magyar külpolitika az 1980-as évek utolsó harmadában fokozatosan deklaráltan sikerágazattá vált. Ennek 
okai között egyaránt vannak objektív és szubjektív tényezők. Az előbbiek között meg kell említeni azt, hogy 
Magyarország a térség más országaihoz képest korábban, az 1980-as évek elejétől, amikor nem volt hajlandó 
követni az agonizáló Szovjetuniót a zsurnalisztikusan második hidegháborúnak nevezett politikai kurzus 
létrehozatalában, nyitottabb volt a nyugati demokráciák felé, mint más közép- és kelet-európai országok. A 
sikerágazat csúcspontját a nyugati határ megnyitása jelentette az NDK-ból menekülők előtt. A nemzetközi 
környezet is kedvezett a magyar sikereknek. A rendkívüli események 1989-ben lehetővé tették azt, hogy az 
ország élénk reakcióval segítse a régióban zajló folyamatokat." (Meiszter Dávid - Dunay Pál: Sikerek és 
kudarcok között, Társadalmi Szemle 1994. 8-9. sz. 35.) 
 
"Megvoltak a gazdasági reform addigi folyamatának eredményei, és Magyarország nemzetközi megítélése 
egyértelműen a legjobb volt a kommunista országok között. De ezzel együtt Magyarország 1990-ig nem 
minősült a nyugati országok megbízható partnerének, inkább amolyan 'legbarátságosabb ellenség' volt." (Bába 
Iván: Irányváltás a magyar külpolitikában 1990-1994. Windsor Klub Füzetek 2. Bp. 1994. 3.) 
 
1990-ben az Antall kormány akkor fogalmazta meg a külpolitikai irányváltás programját, 
amikor még létezett a Szovjetunió, s bár egyre formálisabb szerepben a Varsói Szerződés és a 
KGST, Magyarország területén még itt állomásoztak a szovjet csapatok. Ezért programja 
katonapolitikai és honvédelmi területen az ország nemzeti szuverenitásának helyreállítását 
tűzte ki célul. Az ország biztonsága érdekében feladatként az összeurópai nemzetközi 
biztonsági rendszer előmozdítását, az ahhoz történő csatlakozást, valamint a regionális 
biztonsági rendszerekben való részvételt hangsúlyozta. A külpolitika céljának a szuverén 
magyar állam kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerének kiépítését határozta meg. Ennek 
megfelelően Magyarországnak az európai egység létrehozását elősegítő integrációs 
folyamatba való minél teljesebb bekapcsolódását tekintette feladatnak ahhoz, hogy az ország 
átfogó modernizációjához szükséges külpolitikai, biztonságpolitikai és gazdasági feltételek 
biztosíthatók legyenek. A program egyértelművé tette, hogy a kormány arra törekszik, hogy 
az ország csatlakozzék a nyugat-európai integrációs szervezetekhez (az Európa Tanácshoz és 
1995 körül az Európai Unióhoz), valamint biztonságának jövőbeni szavatolását a NATO-val 
kiépítendő kapcsolatoktól várja. A kapcsolatépítés sorrendjében első helyen az egyesült 
Németország állt, ezt a magyar-amerikai, a magyar-francia, a magyar-olasz, valamint az 
Ausztriával, Svájccal, Nagy-Britanniával, Japánnal ápolandó kapcsolatok követték, majd a 
szomszéd országokkal, az észak-európai országokkal és az Európán kívüli országokkal való a 
kapcsolatok következtek. A kormány nagy fontosságot tulajdonított a határon túl élő magyar 
kisebbségeket érintő politikának, nagy visszhangot keltett Antall József kijelentése, miszerint 
15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát. 
 
Részletek az Antall kormány 1990. évi „A nemzeti megújhodás programjából”: 
 
"Katonapolitika, honvédelem 
A rendszerváltás egyik legfőbb következménye, hogy lehetőségünk nyílt a magyar nemzeti szuverenitás 
helyreállítására. A folyamatnak fontos eleme a Köztársaság fegyveres védelmi képességének, honvédelmi 
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készségének felépítése a következő  3-4 évben, hiszen mint minden más európai ország, úgy hazánk sem 
mondhat le a nemzetközi helyzet nem kívánt fordulataira való felkészülés sajátos formájáról: a fegyveres 
önvédelem képességéről... 
A kormány a Magyar Köztársaság szuverenitásának és függetlenségének fenntartását mindenek előtt politikai, 
diplomáciai eszközökkel és csak ezt követően az ehhez szükséges és elégséges fegyveres erők fenntartásával 
kívánja elérni. Ennek megfelelően biztonságpolitikánk az alábbiakra épül: 
Általános nemzetközi garanciák, megállapodások; ezen belül átfogó összeurópai biztonsági rendszer 
(kialakulásának előmozdítása, az ahhoz való csatlakozás); 
regionális biztonsági rendszerben való részvétel, két- és többoldalú szerződések, biztonsági megállapodások; 
elsősorban szomszédainkkal és azokkal az országokkal, amelyek Európa biztonságának garantálói lehetnek; 
az ország megfelelő védelmi képességeinek biztosítása, az ehhez szükséges és elégséges nagyságú korszerű 
fegyveres erő... 
 
Külkapcsolataink 
...A magyar külpolitika legfőbb célkitűzése a minél teljesebb bekapcsolódás az európai egység létrehozását 
elősegítő integrációs folyamatokba, s ezzel biztosítani az országunkban zajló átfogó modernizációhoz szükséges 
külpolitikai, biztonsági és gazdasági feltételeket. Ez belpolitikailag a rendszerváltozás, külpolitikailag az 
orientációváltás körülményei között valósul meg... 
Országunk nemzeti céljai és érdekei megkövetelik, hogy a lehető legrövidebb időn belül szervesen 
kapcsolódjunk az európai integrációs folyamatokhoz. Ennek kulcskérdése az Európai Közösségekhez való 
viszony... 
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulással kötött együttműködési szándék-megállapodásunk elősegíti, hogy 
hazánk...kapcsolódhasson az EK-EFTA megegyezésen alapuló jövőbeni egységes Európai Gazdasági 
Térséghez... 
A KGST sorsának jövőbeni alakulásától függetlenül törekszünk arra, hogy a szervezet tagállamaival fenntartott 
kétoldalú gazdasági-kereskedelmi kapcsolataink számunkra fontos és előnyös területeit az új követelményeknek 
megfelelően megőrizzük és továbbfejlesszük... 
Külpolitikánk egyik súlyponti eleme a regionális együttműködés... A magyar külpolitika és külgazdasági 
orientációváltás céljait megbízhatóan szolgálja az olasz-magyar kezdeményezés alapján kialakult ötoldalú 
együttműködés Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia, hazánk és a később csatlakozott Cseh és Szlovák 
Köztársaság részvételével... 
Országunk adottságai folytán jó eséllyel rendelkezik ahhoz, hogy a kelet-közép-európai régióban vonzási 
központtá váljon, amelynek kisugárzó ereje egyaránt megnyilvánulhat Nyugat és Kelet felé... 
(Magyarországnak az egyes országokhoz való viszonyát a kormányprogram az alábbi sorrendben tárgyalta: 
egyesült Németország, Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia, Japán, 
Szovjetunió, Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Románia, Jugoszlávia, észak-
európai országok) 
A Magyar Köztársaság számára különös fontosságú a velünk szomszédos nagyhatalommal, a Szovjetunióval 
való viszony, melynek hegemón szerepe ugyan megszűnt és súlyos belső válságot élt át, de továbbra is az egyik 
meghatározó tényező a kelet-közép-európai térség, sőt egész Európa helyzetének további alakulása 
szempontjából. 
Mi a Szovjetunióval a megváltozott körülmények között új alapokra helyezett, kiegyensúlyozott, korrekt, 
egyoldalú függőségektől mentes, teljes egyenjogúságra épülő, jószomszédi viszony kialakításában vagyunk 
érdekeltek..." (A nemzeti megújhodás programja, Budapest 1990. 170-182.) 
 
A kilencvenes évek magyar külpolitikájában három fő törekvés jutott kifejezésre és e három 
külpolitikai prioritás valamennyi demokratikus párt egyetértésével találkozott: 
 
 1. a nyugat-európai integrációs szervezetekhez történő csatlakozásra és az euro-atlanti 
védelmi szövetségbe való integrálódásra, 
2. a jószomszédi viszony kialakítására a határos országokkal és a régió szintű együttműködés 
megteremtésére, 
3. a nemzeti kisebbségek jogait biztosító rendezések megvalósítására irányuló politika. 
 
 A politikai erők vitái és véleményeltérései e prioritások hatékony érvényesítésének és 
a megvalósításnak módozatait érintették és nem a külpolitika fő orientációját, alapvető 
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irányát. A viták mindenekelőtt belpolitikai indíttatásúak voltak és a politikai erők 
versenyének részét alkották, arra terjedtek ki, hogy melyik irányzat képes leghatékonyabban a 
célokat elérni. A viták főként azon kérdés körül bontakoztak ki, hogyan érhető el a nyugati 
integrációhoz való csatlakozás elsődleges feltételeként jelentkező igény teljesítése: a 
szomszédos országokkal a rendezett kapcsolatok alakítása. Az egyik álláspont szerint a 
múlttal szakítva Magyarország nemzeti kötelessége a határon túli magyar kisebbségek 
jogainak védelmében határozottabban fellépni, helyzetének javítását célzó törekvéseit 
támogatni, a kisebbségeket ért sérelmeket szóvá tenni. A másik, ezt bíráló álláspont úgy vélte, 
hogy a magyar kisebbségek helyzetén legjobban az javíthat, ha a szomszédos országokkal 
való viszony javul, a jószomszédság keretében többet lehet elérni, viszont a konfliktusok 
fokozódása az európai integrációhoz való közeledést fenyegetheti.  
 A polémiában az Antall kormány külpolitikáját bírálókkal szemben Bába Iván 
megállapította: 
 
"Az Antall kormány szomszédsági politikájának alaptézise az volt, hogy a kisebbségi magyarsággal 
kapcsolatban semmiféle olyan megállapodást nem hajlandó aláírni, amelyet az adott magyar kisebbség legitim 
politikai képviselői nem tartanak elfogadhatónak... Meiszter Dávid és Dunay Pál egyértelműen kinyilvánítja, 
hogy nem kell lépéseket tenni a nemzeti kisebbségek kollektív jogaiért, hiszen ez a nemzetközi közvélemény 
számára elfogadhatatlan. A hangsúlyt a mindenki által elismert egyéni jogok tiszteletére kell helyezni, és el kell 
elkerülni azt is, hogy az önrendelkezés gondolata megjelenjék a kisebbségi politika összefüggéseiben." (Bába I. 
im. 10.) 
 
Az egyetértést élvező prioritások jegyében tették meg a kilencvenes évek kormányai 
gyakorlati külpolitikai lépéseiket. A magyar külpolitika nemzetközi háttere lényegesen 
megváltozott a szovjet birodalom összeomlása következtében, ami az addig kétpólusú világot, 
amelyben a két politikai-katonai szuperhatalom dominanciája érvényesült, átalakította és utat 
nyitott egy többpólusú rendszer kialakítása előtt, bár az eddigi fejlemények a várakozásoktól 
eltérően inkább egypólusú szerkezet körvonalazódását mutatják. A kelet-közép-európai 
országokban a szocialista rendszerek felszámolódása egyes többnemzetiségű államok 
(Csehszlovákia, Jugoszlávia, Szovjetunió) felbomlásával járt és általában is felerősítette a 
nemzeti-etnikai problémákat, nacionalista törekvéseket váltott ki. A volt szovjet tábor 
felbomlása rendkívül differenciált módon alakította a résztvevő országok egymáshoz való 
viszonyát, a baráti kapcsolatok új alapokra helyezésétől a feszültségek kiéleződéséig, sőt 
háborús konfliktusokig. Az általánosnak mondható törekvés a fejlett országokhoz való 
csatlakozásra azonban csak azon az úton volt járható, ha a belső rendszer demokratizálásával, 
a gazdasági viszonyok átalakításával, a nemzetközi kapcsolatokban mutatkozó problémák 
nyugati normáknak megfelelő kezelésével megteremtik a nyugati integráció viszonyaihoz 
való kapcsolódás, kompatibilitás feltételeit. Az új demokratikus államok között bizonyos 
verseny alakult ki a nyugati integrálódás terén, de ez nem zárta ki egyesek összefogását annak 
érdekében, hogy regionális együttműködés kialakításával könnyítsék meg közös törekvésük 
elérését (lásd a "visegrádi országok": Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia 
együttműködését). A nyugati integrációhoz csatlakozás előfeltételeként jelent meg a 
szomszédos országokkal való konfliktusok rendezése is, ahol a fő gondot a magyar 
kisebbségek általában romló helyzete, jogaik érvényesítése, autonómia törekvésük elutasítása 
jelentette. 
 
Részlet Horn Gyula miniszterelnök parlamenti bemutatkozó beszédéből (1994. július 14.): 
 
„A kormány...három egyenrangú és egymással szorosan összefüggő cselekvési irányt határozott meg külpolitikai 
programjában. Egyidejűleg kíván azon munkálkodni, hogy Magyarország szorosan kapcsolódjon a fejlett 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 83

államokhoz, integrálódjon a fejlett államok nemzetközi szervezeteibe, és kölcsönös bizalomra építő jó viszonyt 
teremtsen térségünk államaival. Támogatjuk a határainkon túl élő magyarságot abban, hogy jogaik a nemzetközi 
dokumentumok és normák szerint nyerjenek elismerést, kapjanak garanciákat és érvényesüljenek a 
gyakorlatban. 
Magyarország modernizációja, gazdasági-társadalmi fejlődése és biztonsága szempontjából egyaránt 
elengedhetetlen, hogy mielőbb és az elérhető legkedvezőbb feltételekkel csatlakozzunk az Európai Unióhoz. A 
kormány hatékonyan fog dolgozni a csatlakozás előkészítésén, gazdasági és jogrendszerünk ehhez szükséges 
átalakításán, a lakosság felkészítésén, s a szerződésekben biztosított továbblépési lehetőségeket kihasználva 
annak eléréséért, hogy a társulás az eddiginél több előnnyel járjon a magyar gazdaság számára. 
Külön is szeretném hangsúlyozni, hogy külpolitikánk legsürgősebb feladata, hogy megkezdje azoknak a 
feszültségeknek a felszámolását, amelyek Magyarország és egyes szomszédai viszonyát terhelik. Ez a térség 
stabilitása, hazánk biztonsága, gazdasági érdekeink és nemzetközi megítélésünk szempontjából egyaránt 
elengedhetetlen. Szomszédainkhoz fűződő viszonyunk javítása nélkül nincs arra sem esélyünk, hogy elő tudjuk 
mozdítani az ott élő magyar kisebbség helyzetének javulását, jogainak érvényesítését. A kormány ezért kész 
arra, hogy kezdeményezően lépjen fel és ha szükséges, gesztusokat is tegyen. Kész arra is, hogy haladéktalanul 
tárgyalásokat kezdjen Szlovákiával és Romániával az általuk régóta szorgalmazott alapszerződésről. Ebben 
egyaránt rögzíteni kell a határok sérthetetlenségét - kimondva, hogy a szerződő feleknek egymással szemben 
nincsenek területi követeléseik - és a kölcsönös kötelezettségvállalást a nemzeti kisebbségek jogainak 
maradéktalan érvényesítésére. 
Többször is elmondtam: közjogi értelemben tíz- és fél millió magyar állampolgár miniszterelnöke kívánok lenni. 
(kiemelés a szerk.) Ez a kormány a választók bizalmából Magyarország lakosságának a kormánya. Ugyanakkor 
mélységesen átérzem személyes felelősségemet és a kormánynak alkotmányban rögzített felelősségét is a 
határainkon túl élő magyarság sorsa iránt." (Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve, 1994. 4.sz. 152.) 
 
Részletek az Orbán Viktor kormányának programjából (1998. június): 
 
"A kormány magáénak vallja és tovább folytatja a rendszerváltozás utáni nemzeti konszenzussal elfogadott 
külpolitikai törekvések három fő irányát, így az euro-atlanti integrációt, a regionális stabilitást biztosító 
jószomszédi politikát, valamint a határon túli magyarság támogatását magába foglaló nemzetpolitikát. (...) 
E célok sikeres megvalósítása egymást feltételezi és egymással szorosan összefügg. Regionális stabilitás nélkül 
nincs sikeres euro-atlanti politika, a sikeres európai integráció pedig nemcsak a regionális biztonságot és 
együttműködést erősíti, hanem lehetőséget teremt az előrelépésre a határon túli magyarság helyzetének 
rendezésében is. (...) 
Magyarország külpolitikájának és külgazdaság-politikájának a célkitűzéseit a rendszerváltás nyolc éve óta a 
folytonosság jellemzi. Az alapvető célok 1990-hez képest nem változtak, az uniós csatlakozás lendülete 1994-
ben sem tört meg. A kormány a célkitűzéseknek ezt a folytonosságát meg kívánja őrizni, amellett, hogy 
tudatában van annak, hogy szemléletváltásra van szükség. Az új helyzetekre új módon kell válaszolnia, ezeket 
azonban mindig az alapvető értékek, az emberi jogok sérthetetlenségébe, a demokráciába és a szabadságba vetett 
hite alapján kell megtalálnia. (...) 
A kormány folytatja az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalásokat, és azok sikeres 
befejezésére törekszik azzal a céllal, hogy Magyarország 2002-től az Európai Unió tagja legyen. (...) 
A kormány a Magyarország és szomszédai között létrejött alapszerződéseket tiszteletben tartja, szomszédaitól 
ezek jóhiszemű értelmezését és betartását várja. Az alapszerződéseket azonban természetükből fakadóan 
tartalommal kell megtölteni, és további, egyes részterületekre vonatkozó megállapodásokkal kell kiegészíteni, 
illetve továbbfejleszteni. (...) A határ menti gazdasági együttműködés előmozdítása fontos euro-atlanti és 
regionális célkitűzés. A kormány kiemelt figyelmet fordít mindazon programok megfelelő előkészítésére és 
sikeres végrehajtására, amelyek e célokat szolgálják. (...) A gazdasági együttműködés erősítésével együtt 
fejleszteni kell a térség országainak politikai, kulturális, idegenforgalmi kapcsolatait is. (...) A kormány tovább 
kívánja bővíteni Magyarország kapcsolatait Oroszországgal is, különös tekintettel a magyar energiaellátás 
folyamatos biztosítására, és pénzügyi eszközökkel is segíteni kívánja az ide irányuló kivitelt. Mindez 
előmozdíthatja a két ország között még függőben lévő kérdések rendezését. (...) 
A kormány alapvető fontosságot tulajdonít a magyar állam és a határon túli magyar szervezetek közötti 
rendszeres és intézményes párbeszédnek. (...) A kormány támogatja a határon túli magyar közösségek céljait. 
Nemzetpolitikájának alapja a határon túli legitim magyar szervezetek törekvéseinek elősegítése. Ha ezek a 
szervezetek a közösségi autonómia alapján kívánják kifejezni demokratikus akaratukat és megőrizni 
önazonosságukat, akkor a mindenkori magyar kormánynak kötelessége e törekvéseket támogatni. A kormány ezt 
a támogatást az alkotmányos kötelessége és a nemzetközi jog keretei között minden esetben meg fogja adni. 
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A kormány növelni fogja a határon túli magyarok nemzeti önazonosságának megőrzését célzó anyagi támogatást 
és segíti az ezt szolgáló intézményrendszer erősítését. (...) 
Magyarország kész a világ valamennyi országával a nyílt és kölcsönös érdekeket szolgáló együttműködésre. A 
kormány azonban nem lát lehetőséget együttműködésre azokkal az országokkal, amelyek az euro-atlanti 
értékrenddel homlokegyenest ellentétes politikát folytatnak, súlyosan megsértik az emberi jogokat, támogatják a 
nemzetközi terrorizmust, megsértik a nemzetközi jog egyetemesen elfogadott elveit és szabályait. Az ezekkel az 
országokkal szembeni esetleges fellépéseket a kormány, értékrendje alapján, támogatni fogja az euro-atlanti 
szervezetekhez történő csatlakozásunkból fakadó követelményeknek megfelelően.” (Magyar Nemzet, 1998. 
június 30.) 
 
Részletek Orbán Viktor parlamenti bemutatkozó beszédéből (1998. július 2.): 
 
"A kormány azt tartja kívánatosnak, hogy hazánk ne egyszerűen csatlakozzon, de felzárkózzon az Európai Unió 
országaihoz. Csak erős magyar nemzetgazdaság, versenyképes magyar vállalatok, alkalmas tudással felvértezett 
magyar polgárok tudnak helytállni az európai versenyben. 
A kormány nemzetközi összefüggéseket is tekintetbe vett, amikor gazdasági elképzeléseinek középpontjába az 
erőteljes növekedést állította. Ha ugyanis az elmúlt esztendők gazdasági növekedési ütemét tudjuk csak 
fenntartani, akkor 50 év alatt érhetjük el az Európai Unió átlagteljesítményét. Ha a kormánynak sikerül új, 
erőteljesebb növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, ahogy azt mi szeretnénk, akkor 25 esztendő alatt 
felzárkózhatunk.” (Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve, 1998. 4. sz. 205.) 
 
 
2. Magyarország NATO-ba lépésének főbb állomásai 
 
A rendszerváltó pártok között egyetértés volt abban, hogy Magyarország az európai és az 
euro-atlanti együttműködési intézményekben való részvétel útján érheti el leggyorsabban és 
legkevesebb áldozattal célját: modern európai állammá válását. A magyar diplomácia e 
szervezeteket - az EBESZ, az Európai Unió, a NATO, a Nyugat-Európai Unió, az Európa 
Tanács, az OECD - egyaránt a célhoz vezető útnak tekintette és együttműködésre, részvételre, 
teljes jogú tagságra törekedett valamennyi intézmény esetében.  
 A rendszerváltás során az ország jövőbeni biztonsága szempontjából elsődlegesen jött 
számításba a NATO-hoz csatlakozás, amely mint védelmi katonai szövetség a tagországok 
által vallott demokratikus értékek védelmében és előmozdításában, valamint a szövetséghez 
tartozó országok kollektív védelmének szavatolásában, a nemzetközi biztonság növelése terén 
a legígéretesebbnek mutatkozott addigi fennállásának tapasztalatai alapján. A világ és az 
európai egyensúly felborulásának idején, a keletkező nemzetközi konfliktusok közepette 
önmaga pusztán katonai védelemére - kellő eszközök híján - képtelen kis ország, 
Magyarország számára a NATO szövetség nyújthatott biztos támpontot szuverenitásának 
megőrzéséhez.  
 A NATO és Magyarország közti kapcsolatfelvétel gyökerei 1988 novemberéig 
nyúlnak vissza, amikor a szövetség országainak parlamenti szervezete, az Észak-atlanti 
Közgyűlés ülésére meghívták és ott felszólalt Horn Gyula külügyi államtitkár, aki ezt 
követően 1990 elején, már mint külügyminiszter, nyilvánosan felvetette Magyarország NATO 
tagságának gondolatát. E szervezetben 1990-ben a magyar országgyűlés társult tagságot 
kapott, vagyis delegációja részt vehetett annak vitáiban. Az Antall kormány megalakulása 
után röviddel a közvetlen kapcsolatfelvételre is sor került (1990. június 29-én Jeszenszky 
Géza külügyminiszter, július 18-án Antall József miniszterelnök látogatott a brüsszeli NATO 
központba). 
 Az euro-atlanti szervezetekhez közeledés több úton is zajlott. Így Magyarország, a 
kelet-európai országok közül elsőként, 1989. november 15-én benyújtotta csatlakozási 
kérelmét az Európa Tanácsba, akkor 22 európai országot tömörítő politikai koordinációs 

  



A magyar külpolitika története / Johancsik J. 85

szervezetbe és 1990 októberében annak teljes jogú tagjává lett. Antall miniszterelnök a Varsói 
Szerződés politikai vezetőtestületének 1990. június 7-én Moszkvában tartott ülésén 
bejelentette, hogy Magyarország 1991 végéig kilép a szervezetből. E szervezet 1991 
februárjában tartott ülésén megállapodtak a szövetség felszámolásáról, az utolsó ülésére július 
1-én Prágában került sor. 
 A magyar diplomácia nagy aktivitással vett részt az 1975-ös helsinki értekezletet 
követő európai bizalomteremtő és biztonságépítő folyamatban, aminek keretét az EBEÉ, majd 
az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) adta. Ennek részeként 1992. 
március 24-én Helsinkiben Magyarország is aláírta a "Nyitott égbolt" megállapodást, amely a 
NATO és a szovjet szövetség utódállamai között született a kölcsönös bizalom megteremtése 
érdekében. 
  Fontos esemény volt, hogy a nyugat-európai országok közös védelmére 1948-ban a 
brüsszeli szerződéssel létrehozott, az 1954-es párizsi szerződésekkel átalakított és 1984 
októberében újraéledő Nyugat-európai Unió (WEU), amely feladatának a nyugat-európai 
államok számára egységes biztonságpolitikai koncepció kialakítását tekintette, 1992 júniusi 
ülésén Bonnban a tagországok külügy- és hadügyminiszterei találkoztak több kelet-európai 
ország külügyminiszterével, köztük a magyar külügyminszterrel. E szervezet ekkor arra az 
elhatározásra jutott, hogy a tagországok határain túl is szerepet vállal a béke fenntartásában. 
1994. május 9-én e szervezet Luxemburgban ülésező miniszteri tanácsa partneri státuszt 
ajánlott a Varsói Szerződés volt államainak és a Szovjetunióból kivált balti államoknak. Ez 
még ugyan nem nyújtott biztonsági garanciákat az ezt elfogadó országoknak, de lehetőséget 
adott számukra, hogy a Nyugat-európai Unió által szervezendő békefenntartó és humanitárius 
akciókban és hadgyakorlatokon vegyenek részt, ami alkalmas volt a nyugati katonai védelmi 
szervezetekhez a közeledésre mind politikai, mind katonai-technikai értelemben. 
 A NATO megértéssel fogadta a válságból kibontakozást kereső közép-kelet-európai 
államok közeledési szándékát és igyekezett elősegíteni biztonságuk megteremtésének 
feltételeit. 1990 júliusában a szervezet londoni csúcstalálkozója dokumentumban rögzítette, 
hogy kész a kapcsolatteremtésre a demokrácia útjára lépő volt szocialista országokkal. 1991 
decemberében létrehozták az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsot (NACC), hogy az 
konzultációs fórum legyen a NATO és a kelet-európai újjáalakuló államok között az európai 
biztonság és együttműködés kérdéseinek megvitatására a nyíltság és a kölcsönös bizalom 
jegyében. Magyarország kezdettől fogva aktívan és kezdeményezően vett részt a NACC 
testületeinek munkájában. 
 A korábbi ellenséges viszony feloldása és a jövőbeni együttműködés útjának 
egyengetése érdekében a NATO 1994. januári csúcsértekezlete a Szovjetunió és a kelet-
európai államok számára a "Partnerség a békéért" (Partnership for Peace) együttműködési 
keretet ajánlotta. Magyarország már február 8-án csatlakozott és június 6-án Brüsszelben át is 
adta a magyar részvételre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó "Felajánlási Dokumentumot". 
A békepartnerségben való magyar részvétel konkrét programjait évente terjesztették elő és 
fogadták el. 1995-től Magyarország területet biztosított több, e program keretében zajló 
gyakorlatoknak, ami a magyar és a nyugati országok katonáinak összeszoktatásában is 
jelentős szerepet töltött be, nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy az ország előre lépjen a 
tagsággal kapcsolatos konkrét, katonai követelményeknek (a technikai és szellemi 
interoperatibilitásnak) való megfelelés irányába. 
 A magyar kormányzat a délszláv válság lezárására 1995. november 21-én aláírt 
daytoni béke-megállapodást követően teljesítette a NATO felkérését, hogy biztosítson 
bázisokat és logisztikai támogatást magyar területen az IFOR-műveletben részt vevő amerikai 
csapatok és a többnemzetiségű dandár részére és tegye lehetővé a "Közös Erőfeszítés" 
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műveletben résztvevő nemzetközi alakulatok áthaladását az ország területén, sőt egy műszaki 
zászlóaljjal maga is részt vett a boszniai válság rendezésére irányult erőfeszítésekben. Az 
ország szerepet vállalt az SFOR-misszióban is.  
 A NATO 1995 szeptemberében azzal, hogy nyilvánosságra hozta az un. bővítési 
tanulmányát, amely a felvétel indokait, módját és a jelentkező országok számára annak 
feltételeit rögzítette, a szervezet kibővítésének elhatározását juttatta kifejezésre. Ezt követően 
1996 áprilisától megindult az ország sajátosságait számba vevő konkrét tárgyalássorozat a 
NATO képviselőivel Magyarország felvételéről. Ezek világossá tették, hogy Magyarországot 
a rendszerváltás óta megvalósított átalakulása, a pluralista demokrácia stabilan működő 
intézményei, a politikai szélsőségek csekély befolyása, a piacgazdasági viszonyok 
kiépítésének előrehaladása, a szomszédaival való viszony javítását célzó lépései, amelyben 
fontos szerepet kaptak az "alapszerződések", a NATO-val való együttműködés terén tanúsított 
magatartása éretté tették a tagságra. A magyar lakosságnak a csatlakozással kapcsolatos 
pozitív véleményét az 1997. november 16-án tartott népszavazás tanúsította, amelyen a 
választók 49,2 %-a vett részt és a szavazók 85,3%-a a csatlakozás mellett foglalt állást. Ezt 
követően november 17-én a magyar külügyminiszter elküldte a csatlakozási szándéklevelét a 
NATO főtitkárának. 
 
Részlet Kovács László külügyminiszter szándékleveléből (1997. november 17.): 
 
"...ezennel megerősíthetem, hogy a Magyar Köztársaság a Szövetség teljes jogú tagjaként részesévé kíván válni 
az Észak-atlanti Szerződésnek. Magyarország eltökélt szándéka, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
keretében gondoskodjon saját biztonságáról és hozzájáruljon szövetségesei biztonságához is. Élni kíván a 
tagságból eredő valamennyi joggal, és teljes mértékben elfogadja az Észak-atlanti Szerződésben lefektetett 
valamennyi kötelezettséget, továbbá mindazokat, amelyeket a NATO 1995. évi Bővítési Tanulmánya tartalmaz, 
valamint amelyeket a közelmúltban véget ért csatlakozási tárgyalások során azonosítottunk. Magyarország 
vállalja a Szövetség valamennyi egyéb politikai kötelezettségeinek, így a harmadik országokkal kapcsolatos 
kötelezettségeknek a teljesítését is.(...) 
A Magyar Köztársaság vállalja, hogy biztosítja a tagságból adódó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
költségvetési forrásokat, mihelyt a Szövetség tagjává válik. 
A Magyar Köztársaság elismeri és elfogadja azt, hogy a Szövetség a nézetek összehangolására támaszkodik, 
amely a konszenzussal történő döntéshozatal elvén alapul. Magyarország  konstruktív módon vesz majd részt a 
Szövetségen belüli konszenzus-építés folyamatában." (A Külügyminisztérium Internet honlapjáról rögzítve 
1998.09.09-én) 
 
1997. december 16-án Brüsszelben a 16 NATO-tagállam külügyminiszterei ünnepélyes 
keretek között aláírták Magyarország, a Cseh Köztársaság és Lengyelország meghívásáról 
szóló csatlakozási jegyzőkönyveket.  
 
" Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról 
 
A NATO tagállamai, meggyőződve arról, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozása a szövetséghez növeli az 
észak-atlanti térség biztonságát, az alábbiakról állapodtak meg: 
I. cikkely: A csatlakozási jegyzőkönyv hatályba lépésekor az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára - 
az összes állam nevében - a szerződés 10. cikkelyének megfelelően - azon a napon válik részes állammá, amikor 
csatlakozási okmányát az Egyesült Államok kormányánál letétbe helyezi. 
II. cikkely: A csatlakozási jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés minden egyes 
részes állama értesítette az amerikai kormányzatot arról, hogy a saját részéről megerősítette azt. Az Amerikai 
Egyesült Államok kormánya értesíti az Észak-atlanti Szerződés valamennyi részes államát minden ilyen értesítés 
kézhezvételéről, továbbá arról, hogy a csatlakozási jegyzőkönyv mely napon lép hatályba. 
III. cikkely: A csatlakozási jegyzőkönyvet az Amerikai Egyesült Államok kormányának levéltárában helyezik el. 
Hitelesített másolatait az amerikai kormány eljuttatja a Szerződés valamennyi részes államának kormányához." 
(A Külügyminisztérium Internet honlapjáról rögzítve 1998. 09. 08-án.) 
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Miután a tagországok jóváhagyták a csatlakozást és Magyarország a ratifikált csatlakozási 
okmányt letétbe helyezte, 1999. márciusában a NATO teljes jogú tagjává vált. 
 
 
3. Magyarországnak az Európai Közösségekhez (EU) csatlakozásának folyamata 
 
Magyarország számára a NATO-taggá válása fontos állomás volt abban a törekvésében, hogy 
csatlakozzon a világgazdaság fejlett régiójához, nevezetesen Európa gazdaságilag fejlett és 
demokratikus államait tömörítő közösséghez, az Európai Unióhoz.  Az Európai Gazdasági 
Közösség 1958-ban azokból az erőfeszítésekből született, amelyek az európai országok 
világháború utáni helyreállítását a Marshall-segély felhasználásával gazdasági 
együttműködésük kiépítésével kívánták hatékonyan megvalósítani és az európai megbékélést, 
a régió országait versenyképessé tevő gazdasági és technikai fejlődését, a lakosság jólétének 
biztosítását, a nyugati országok biztonságát a kettészakadt Európa versenyében a gazdasági 
integráció útján akarták megalapozni. A KGST országok, amelyek - a hatvanas évek 
sikertelen kezdeményezései után - csak a hetvenes évek elején próbálkoztak a gazdasági 
együttműködésnek az integrációk szintjére emelésével, az EGK-val mint egységes szervezet 
kívántak megegyezésekre jutni, ami a KGST mint a szocialista országokat képviselő 
nemzetközi személyiség elismerését jelentette volna. Az EGK országai ezt elutasították, 
miközben nem zárkóztak el a KGST országokkal a kétoldalú kapcsolatok létesítése elől. 
Magyarország, amely a gazdasági reformja révén különösen törekedett a gazdasági 
kapcsolatok kiépítésére az EGK és EFTA (a nyugat-európai országok szabadkereskedelmi 
társulása) országokkal, de nem szállhatott szembe az EGK-KGST megállapodást erőltető 
szovjet politikával, 1988. augusztusában létesített diplomáciai kapcsolatot az Európai 
Unióval, amelyet szeptemberben kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodás 
követett. 
 Az EU a közép-kelet-európai változásokat mint Európa sorsát mélyen érintő 
fejleményeket kezdettől nagy figyelemmel kísérte és igyekezett azokat pozitív irányba 
befolyásolni. 1989. november 18-án tartott párizsi csúcsértekezleten üdvözölték a 
változásokat, szorgalmazták, hogy a Nemzetközi Valutaalap hitel és segélyegyezményeket 
kössön Lengyelországgal és Magyarországgal, francia részről pedig kezdeményezték a Kelet-
európai Fejlesztési Bank létrehozását, hogy megóvják a térség országait a gazdasági 
összeomlástól. 1991. december 16-án Brüsszelben az EU társulási szerződést kötött 
Csehszlovákiával, Magyarországgal és Lengyelországgal. Ennek alapján a Társulási 
Szerződés hatályba lépéséig (1994. február 1-ig) 1992. március 1-én átmeneti megállapodás 
lépett életbe az Unió és Magyarország között. Ezzel az ország társult taggá vált. 
 Az Európai Unióhoz csatlakozás hosszadalmasabb folyamat, mint a NATO-hoz 
csatlakozás volt. A tagságra jelentkező országoknak előbb meg kell teremteniük azokat a 
feltételeket, amelyekkel gazdaságukat be tudják illeszteni a nyugat-európai gazdasági 
integrációba, amely egyrészt hatékonyságát a piacgazdaságra, másrészt a gazdasági 
kapcsolatok és együttműködés, a Közösség belső viszonyainak szigorú szabályozására 
alapozza. Az Európai Unióban lényeges döntések kerülnek a közösségi döntéshozás szintjére, 
s bár alapelv a szubszidiaritás elve - a döntések lehetőség szerinti legalacsonyabb, az 
érdekeltekhez legközelebbi szinten történő meghozása -, jelentős teret kapnak a kormányok 
felett hozott, szupranacionális szintű döntések. Az EU előnyeit csak úgy lehet élvezni, ha a 
tagországok a működőképességet biztosító közösségi normákat és szabályokat betartják, 
illetve a csatlakozók felkészültek erre. Az új tagok felvételénél ezért az EU normáknak való 
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megfelelés alapos vizsgálat tárgya. A hosszú időn át a nyugat-európai fejlődésen kívülrekedt 
országok nagyszámú jelentkezése miatt az EU 1994. decemberi esseni csúcsértekezletén 
elhatározta a felkészülés feltételeinek meghatározását, majd az ezt tartalmazó Fehér Könyvet 
elkészülte után, 1995-ben a társult országok rendelkezésére bocsátotta. Új tagok felvétele, 
vagyis az EU bővítésének igénye olyan időben merült fel, amikor a szervezeten belüli 
átalakulás, az integráció továbbfejlesztésének gondjai (az egységes belső piac, az európai 
pénz megteremtése) foglalkoztatták az uniós országok vezetőit. Ez az integráció 
elmélyítésének vagy bővítésének dilemmái körül vitákat támasztott. Az esseni csúcs döntése 
azonban a kibővítés útját nem rekesztette el. 
 Az EU már 1990-ben a Phare-programmal sietett Lengyelország és Magyarország 
megsegítésére. E programban később a régió 13 állama részesült. Az 1990 és 1998 között 6 
milliárd ECU-re rúgó vissza nem térítendő segélyt kezdetben a piacgazdasági átalakuláshoz 
szükséges intézményrendszer kiépítésére, a hazai szakemberek képzésének támogatására 
fordították, 1995-től nagyobb hangsúlyt kapott az infrastruktúra fejlesztés, a 
környezetvédelem és a privatizáció támogatása, 1998-tól a program új irányvonala a 
támogatást közvetlenül a csatlakozásra való felkészülés költségeinek fedezésére szánta.  
 A magyar kormány 1994. március 31-én benyújtotta felvételi kérelmét és az EU-val 
kötött megállapodás teljesítése útján haladt előre a csatlakozás feltételeinek megteremtése 
felé. Ezek magukba foglalták a stabil piacgazdasági viszonyok kialakítását, a magyar 
jogrendszernek az EU jogszabályaival való harmonizálását, a közvélemény felkészítését a 
csatlakozásra, a köztisztviselők szükséges felkészítését és kiképzését az EU intézményekkel 
való kommunikációra. A fenti feladatok végrehajtása érdekében a kormány külön 
szervezeteket hozott létre. Az Unió Tanácsa 1995. decemberi döntése alapján az Európai 
Bizottság kérdőívet töltetett ki a csatlakozni kívánó országokkal és az országokról így 
kialakított véleményét 1997. július 16-án hozta nyilvánosságra. A Bizottság Magyarországról 
pozitív véleményt alkotott, amely alapján az EU csúcsértekezlete 1997. december 13-án úgy 
döntött, hogy 1998 tavaszán Csehország, Észtország, Lengyelország, Szlovénia és Ciprus 
mellett Magyarországgal is megkezdik a tárgyalásokat csatlakozásáról. 
 
Részletek az Európai Bizottság Magyarországról alkotott véleményéből  (1997. július 16.): 
 
"C. Összegzés és következtetések 
Magyarország  1994. március 31-én nyújtotta be felvételi kérelmét az Európai Unióhoz. Ez része annak a 
történelmi folyamatnak, amely felszámolja Európa megosztottságát, és az egész földrészen megalapozza a 
demokrácia érvényesülését. 
A Szerződés O cikkének megfelelően a Bizottság a Tanács felkérésére elkészítette az országvéleményt, 
amelyben értékeli Magyarországnak a teljes jogú tagság iránti kérelmét. (...) 
Az országvélemény elkészítése során a Bizottság koppenhágai, 1993. júniusi európa tanácsi ülésen elfogadott 
kritériumokat vette figyelembe. Az említett európa tanácsi ülés Elnöki Következtetései kimondják, hogy Közép- 
és Kelet-Európa tagjelölt országai, amelyek készek a felvételhez szükséges lépések megtételére, abban az 
esetben válhatnak az Unió tagjaivá, ha teljesítik a következő feltételeket: 
- a tagjelölt ország stabilan működteti a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a kisebbségek védelmét 
biztosító intézményrendszert, 
- működőképes piacgazdaság megléte és képesség az Unión belüli versenykihívásnak való megfelelésre, 
- a tagsággal járó kötelezettségek vállalásának képessége, így a politikai, gazdasági és pénzügyi unió 
célkitűzéseivel való azonosulás. (...) 
 (A jelentés ezután összefoglalja a Bizottság véleményét arról, hogy Magyarország mennyire felel meg a 
politikai, a gazdasági, a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése követelményeinek és mennyire felkészült a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás terén a csatlakozásra.) 
 
 
KÖVETKEZTETÉS 
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A fentiek figyelembevételével a Bizottság az alábbi következtetéseket fogalmazza meg: 
- Magyarországon működik a demokrácia, amelynek szilárd intézményei garantálják a jogállamiságot, az emberi 
jogokat, a kisebbségek tiszteletben tartását és védelmét; 
- Magyarország működő piacgazdaságnak tekinthető, amelynek minden esélye megvan arra, hogy középtávon 
megállja a helyét az Unióban tapasztalható versenyhelyzetben, a piac erőinek kitéve; 
- amennyiben Magyarország további erőfeszítéseket tesz az acquis (EU jogszabály-rendszere -szerk.) átvételére, 
különös tekintettel az egységes belső piacra, fokozza munkája hatékonyságát ennek gyakorlati alkalmazásában, 
középtávon képesnek kell lennie az acquis teljes körű átvételére. Jelentős erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy 
a környezetvédelem, a vámellenőrzés és az energiaipar területén is érvényesüljön az acquis. Emellett az 
országnak folytatnia kell a közigazgatás reformját, mert csak ezúton biztosíthatók azok a struktúrák, amelyek 
hatékonyan alkalmazhatják és érvényesíthetik a közösségi jogokat. 
A fenti megfontolások fényében a Bizottság javasolja, hogy meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat 
Magyarországgal. 
Amennyiben Magyarország képes megerősíteni előcsatlakozási stratégiáját, ez segíteni fogja az országot, hogy 
hatékonyabban felkészülhessen a tagsággal járó kötelezettségekre, hogy orvosolni tudja az országvéleményben 
megfogalmazott hiányosságokat..." (A Külügyminisztérium Internet honlapjáról rögzítve 1999. 04. 19.) 
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