
VAJdA bArnAbás

Apárizsibéketárgyalásokakezdődő
hidegháborúkontextusában

Van-e amásodik világháborút lezáró béketárgyalásoknak, közelebbről a háborút (leg-
alábbisannakegyrészét)hivatalosanlezárópárizsikonferenciánakrelevanciájaahideg-
háborúhoz?Összefügg-evele,shaigen,melypontokon?Jelentanulmányamellettérvel,
hogyszámosösszefüggésfedezhetőfelakettőközött,sőtapárizsibéketárgyalásokés
-konferencia,mintegymásfélévestörténelmifolyamat,egyenesenremekesettanulmány
annak felmutatásához,hogykonkrétanmimódonalakultakúgyanagyhatalmakközti
nemzetközikapcsolatok,hogyannakvégénmárhidegháborúrólbeszélhetünk.

Az1945–1947-esidőszakrendkívülérdekesanagynemzetközifolyamatokszem-
pontjából, mint például az Ensz megalakulása, a nukleáris korszak kezdete, és –
Párizsszempontjábólkülönösenfontos–azatény,hogyapárizsibékeajelenlegieuró-
pai rendkezdete,alapja, fundamentuma.Aszélesebbnemzetközikontextusazért is
relevánsmind a szovjetunió,mind azusA szempontjából,mivel 1945–1947 között
mindkétgyőzteshatalomkitüntetettfigyelmetfordítottazeurópaitérségnek,amelybe
természetesenkülönöshangsúllyalbeleértendőnémetország.

Az1947-espárizsibékeszerződésnekvannak„hagyományos”kontextusai.nemzetközi
viszonylatbanilyena„győztesek–vesztesek”megosztottság,amelymellettapárizsibéke-
konferenciátjellemzőenamagyar,acseh-szlovákstb.nemzetitörténelmekkontextusában
szoktukértelmezni.nemzetiésnemzetibilaterálisviszonylatbanjólismertekamagyar–
csehszlovák, magyar–román, magyar–szovjet, csehszlovák–amerikai stb. relációk, mi
több, ezek a kontextusok olyannyira kézenfekvőek, hogy nem akadmérvadó történeti
munka,amelymellőznéazérintettállamoknakakétmeghatározónagyhatalomhozvaló
viszonyát,mintpéldáulacsehszlovákvagyamagyarkormányésbékedelegációviszonyát
a nagyhatalmakhoz. Ebbe a viszonyba beleértendők a győztes hatalmak képviselőihez
eljuttatottemlékiratok,avelükfolytatottháttértárgyalások,sajtókampányokstb.,mintpl.
nagyFerenctárgyalásaideanAchesonkülügyminiszter-helyettessel,J.F.byrneskülügymi-
niszterrelésmagávalharryTrumanelnökkelstb.nemvéletlen,hogymindezeketakérdé-
seketviszonylagalaposanfeldolgoztákazérintetttörténetírások.1

1 csehszlovák–szlovákvonatkozásbandagmarČierna-lantayováésŠtefanŠutaj (mindkettő
nagyonrészletesenkitéracsehszlovák–magyarrelációrais),Magyarországonpedigromsics
IgnácúttörőésalapvetőjelentőségűmunkájamellettGulyáslászlóésVízilászlóTamáse
témábanírtmunkáitemlíteném.EhelyüttcsupánfutólagutalokaŠtefanŠutaj(Šutaj2014)
ésromsicsIgnác(romsics2006)érveléseiközthúzódófinom,dehatározottanfelfedezhető
argumentatívkülönbségekre.
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Annakagondolatnak,hogyapárizsibéketárgyalásokés-konferenciarelevánskontex-
tusaiközébesorolhatjukahidegháborútis,azképeziazalapját,hogyabéketárgyalások
különfélefázisai1945őszeés1947februárjaközöttzajlottak,sőtaratifikációvalegyütt
1947őszéig.2 denemcsakazidőbeliéstérbeliegybeesésalapozzameg,hogyPárizskivá-
lóesettanulmánylegyenahidegháborúkezdeteihez(Párizsbanazokazállamférfiakvol-
tak egymással kapcsolatban, akik később aktorai lettek a korai hidegháborúnak is),
hanemazokatudományosvitákis,amelyekahidegháborúminttörténetikorszakkezde-
ténekmegítélésérevonatkoznak;lásdpéldáulbékéscsaba,FischerFerenc,borhilászló
ésmások,valamintanemzetköziszakirodalomeltérővéleményeitezügyben.

Ezekalapjánrelevánskérdéskéntfelvethető,hogyanviszonyultapárizsibékekonfe-
renciaahhozahidegháborúhoz,amely1946-tólmárzajlott,bármégcsaklappangva
pulzálva.Azbizonyos,hogyavilágháborúutáninagyhatalmipozíciófogásnaklegkésőbb
1946-ban,főlegannakmásodikfelében,éskülönösen1947-benmárhatározottésjól
felismerhetőjeleivoltak.Anemzetköziszakirodalombanabbannemnagyonvanvita,
hogy„1947voltahidegháborúigazikezdete”(McWilliams–Piotrowski2014,39.p.),az
márazonban,hogymikortörténtmegakétszuperhatalomköztiszakítás,kérdéses.

Apárizsibéketárgyalásokés-szerződés,valamintazaztkörülvevőegyébnemzetkö-
zieseményekdinamikájanézetemszerintaztmutatja,hogyakétnagyhatalomközött
fokozatosangyülemlőkisebb,önmagukbanmégkezelhetőkonfliktusokbólpontosana
párizsi folyamat alatt halmozódtakkritikusmennyiségűvéasérelmek,ésrögtönapári-
zsibékékaláírásautánláthatóváváltanagyobbkonfliktus,aszakítás.

Aszéleskörbenismerttörténelmiépítőkövekmellett,3 amelyekbőlösszerakódotta
koraihidegháború,számosritkábbanfigyelembevettérvvan,amelyekkifejezettena
párizsibékekonferenciáhozkapcsolódnak.Aszakirodalomtöbbérdekkülönbségre rá
szokottmutatni,pl.J.F.byrnesésV.Molotovközöttmárapárizsikonferenciátmegelő-
zőenésazalattis.Ezekközöttelvi-politikaiügyeképpúgyszerepelnek,mintprocedu-
rálisügyek.Azelviindíttatásúügyekrepéldaaszovjetuniópragmatikus-hatalmimeg-
közelítése,amelyszembenálltazusAegyesemberjogialapúmegközelítéseivel,mint
például„anyelvhatárokésapolitikaihatárokszinkronizálásával”,vagyazzalazameri-

2 csupána legfontosabbeseményeienneka folyamatnak:1945. szeptember11.és1945.
november2.közöttaKülügyminiszterekTanácsalondonielőkészítőtalálkozása;1945.de-
cember16.és1945.december26.közöttaKülügyminiszterekTanácsamoszkvaifordulója;
1946.április25.és1946. júliusközöttzajlottaKülügyminiszterekTanácsakonferenciája
Párizsban(bidault,byrnes,bevin,Molotov);1946.július29.és1946.október15.közöttzaj-
lottmagaapárizsikonferencia;abékeszerződésszövegétaKülügyminiszterekTanácsavég-
legesítettenewyorkban1946.november4.és1946.december13.között;végül1947.feb-
ruár10-énírtaaláabékeszerződéstazötállam:olaszország,Finnország,románia,bulgária
ésMagyarország.lásdŠutaj2014,131–132.p.;németh2006,479.p.

3 AjólismertérvekközétartozikGeorgeF.Kennanún.hosszútávirata(1946.február22.)és
Winstonchurchillún.vasfüggöny-beszéde(1946.március5.),amelybeszédigennagyrész-
ben„aszovjetbefolyásnakalávetett”Kelet-Európárólszól.Agyakrabbanemlítettkorainagy-
hatalmikonfliktusokközétartozikmégamoszkvaiPravdaún.sztálin-interjúja1946.március
14-én, valamintW. churchill 1946. szeptember 9-én elmondott brüsszeli beszéde.Mezei
2011,171–175.p.;horváth2001,67–70.p.
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kaiakáltalnemelutasítottelvvel,hogyhamárlakosságcserérekellsortkeríteni,akkor
az„önkéntes,többévesésnemzetközilegellenőrzöttlakosságcsere”legyen.(romsics
2006,51.,54.p.) Anagyhatalmakprocedurális konfliktusai tettenérhetőkapárizsi
konferenciasokforrásában,mintpéldáulamódosítójavaslatokbanstb.Apárizsikon-
ferenciáhozkapcsolódósokapróbbnagyhatalmiérdekkonfliktusegyiklegkonkrétabb
ügyeabékeszerződésdunával,illetveadunaihajózássalfoglalkozóVII.része,ahol„az
angolszászhatalmakálltakszembenaszovjetunióvezetteblokkal,előbbiekadunai
forgalomteljesszabadságátpártolták,mígaszovjetuniósajátellenőrzésealákívánta
aztvonni”.(romsics2006,234.p.)

A párizsi békekonferenciának a hidegháborúval kapcsolatos további lényeges
vonatkozása az, hogy az usA és nagy-britannia kiszorította a szovjetuniót az
olaszországgalkötendőbékéből.(Wegs2002,20.p.)AzusAszempontjábólazolasz
békeszerződésnekvalóbankiemeltszerepejutott.Ennekaproblémakörnekrészevolt
egyfelőlazún.olaszprecedens,másfelőlaTrieszt-kérdés.Azolaszprecedenstömören
aztjelentette,hogyazolaszszövetségesEllenőrzőbizottságban(szEb)aszovjetunió
szerepeformálisvolt–viszontaszovjetunióugyaneztazeljárásimintátkihasználtaa
többibéketárgyalás,azazakelet-európaiországokkapcsán.

ATriesztéskörnyékekörüliterritoriálisvitaolaszországésJugoszláviaközöttkivá-
lóanpéldázza,hogyanhalmozódottabéketárgyalásokkezdeteótaésmindvégigapári-
zsibékealáírásáig,sőtazontúlisegynemzetköziprobléma.Triesztpéldaakétnagy-
hatalomelhallgatott,visszafojtottdühére,mintahogypéldaarrais,hogyapárizsibékét
anagyhatalmakmégösszeszorítottfogakkalvégigcsinálták,ámutánabúcsútmondtak
egymásnak.(Judt2007,105.p.)

TriesztkérdéserendkívülimértékbenfoglalkoztattaTrumanelnököt–sokkaljobban,
mintKelet-Európabármelyikállama.Azegyiksztálinnakírtlevelébenazamerikaielnök
úgyfogalmaz,hogyaTrieszt–VeneziaGiulia„kérdéstnempusztánolasz–jugoszlávhatár-
vitánakkellfelfogni,hanemúgykellrátekinteni,mintegyprincipiáliskérdésre,amelya
többi(felmerülő)területivitamegoldásánakavezérfonala,ésazeurópaitartósbékealap-
köve”.4 sztálinválaszakiábrándítóvolt–emlékszikvisszaTruman–,mivel„sztálinTito
pártjátfogta”.(AkétállamférfilevélváltásaegyébkéntG.F.Kennanközbenjárásávalzaj-
lott.)ATrieszt-kérdésidőlegesmegoldására1945júniusábankerültsor,amikormeghúz-
tákaMorgan-vonalat, létrejöttegymondvacsinált,kvázi függetlenállam,pontosabban
kétkatonaikörzet:egyA(nyugati)zóna,benneTrieszttel,amelyamerikaiésbritkatonai
fennhatóságalattállt,ésegyb(délkeleti)zóna,amelyjugoszlávfennhatóságalákerült.
AszövetségesekTriesztkörülikonfliktusairendszeresenfelbukkantakapárizsibékekon-
ferencián.1946.augusztus1-jénpéldáulajugoszlávdelegációvezetője,EdvardKardelj
főérveiközöttbukkantfelTrieszt,amikorKardeljkijelentette,hogyaKülügyminiszterek
Tanácsa„elvette”JugoszláviátólTriesztet,ésigazságtalanulhúztamegazolasz–jugoszláv
államhatárt.(romsics2006,193.p.)Mintkésőbbkiderült,mindezcsakideiglenesmeg-
oldás volt, amely további ellenségeskedéseket szült –mégis: Trieszt státusát, azaz a
Morgan-vonalatszentesítetteapárizsibéke.

4 Truman, harry s.: Memoirs. Volume 1.: year of decisions [1945-1946] Time Inc. Publ.
doubleday,Gardencityny,1955,596+pp.
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AzolaszprecedensésaTrieszt-vitamárhidegháborúsérvekvoltakabbanazérte-
lemben,hogybennükanagyhatalmierőpolitikamellettmegjelentekazideológiaikonf-
liktusoknakis.APárizsbantartózkodóamerikaikonferenciaküldöttségszámostagjától
maradtfentírásosforrásarranézvést,hogyazusAszámáraolaszországkiemeltjelen-
tőséggel bírt mind katonai, mind politikai szempontból. Köztük pl. charles h.
bonesteel, aki az amerikai küldöttség katonai tanácsadójaként volt jelenPárizsban,
számosalkalommal leírta1946során,hogyolaszországbanazusAlegfőbbpolitikai
érdeke„akommunistabefolyáselleniharc”.5 Akezdődőhidegháborúegy-egyideológiai
vonatkozásátamagyardelegációisalkalmaztamintargumentációt.ŠtefanŠutajsze-
rintamagyardelegációegyes tagjai,mintpéldáulAuerPálamagyarérdekeketúgy
tálalta,mint„amelyeketazértérdemestámogatni,hogyMagyarországsegítségetkap-
jon a kommunizmus elleni harcában a szovjetunió vezette szláv blokk ellenében”.
(Šutaj2014,165.p.)hasonlóutalásvanugyanerreajelenségreromsicsIgnácnális.
Ittaszerzőszegedy-MaszákAladárésAuerPálháttérmunkájárautal,melyneksorán
szegedy-Maszák „mélységes aggodalmát fejezte ki afölött, hogy a náci lebensraum
politikátminden jel szerint egy olyanérdekszféra-politika váltotta fel, amelyEurópát
kettévágvaMagyarországotatöbbikelet-európaiországgalegyüttaszovjetuniófenn-
hatóságaalálátszikutalni”(romsics2006,201.p.),továbbáhogyamagyarküldöttség
egyestagjaiéppezenazideológiaialaponkértékazusAtámogatását.Ezekéstovábbi
kisebb-nagyobbkonfliktusokmutatjákazokatahatalmiésideológiaijegyeket,amelye-
ketmárakortársakiskonfliktusosnakláttak,utólagpedigahidegháborúlegkorábbi
jelenségeiként,annaklegkorábbiösszetevőikéntértelmezhetünk.

Ahidegháborúnagykörvonalaitvázoljafelazatényis,hogyakétszuperhatalom
1946–1947-benteljeseneltérőstratégiaicélokkalérkezettPárizsba.Azegyikoldalon
a„szovjetbiztonságpolitikaiprioritások”álltak–ahogyMarkKramer fogalmaz (frap-
pánsan,bárvéleményemszerintkisséeufemisztikusan).(Idézibottoni2015,46.p.)A
másikoldalonviszontazusAésnagy-britanniaháborúutániterveibenKelet-Európa
másodlagosszerepetjátszott(bottoni2015,38.p.),amielégmegalapozottállításnak
látszik,haösszehasonlítjukazzal,hogymennyivelhatározottabbálláspontotfoglaltel
azusAaszovjetunióvalszembenpl.olaszország(Trieszt)vagyIránügyében.

ApárizsibékekonferenciátólelsőhallásaraigentávolállóIrántazértérdemesmegem-
líteni,mertazIránban1945-ben(!)bekövetkezetthelyzet(aholisaszovjetunióegypro-
szovjetrezsimetkívántfelállítani)nemcsakazegyiklegelsőterritoriális-ideológiaikonflik-
tusvoltazusAésaszovjetunióközött,deahhozisnagybanhozzájárult,hogy1947leg-
elejénTrumanelnökmegváltkülügyminiszterétől,J.F.byrnestől.6 roberth.Ferrellszerint
byrnesésaháttéremberei(donalds.russelésbenjaminV.cohen)ignoráltákTrumant
ésnemnagyonhallgattakaKülügyminisztériumapparátusárasem.bárbyrneskülügymi-
niszterként a szovjetekkel szemben a kemény kéz politikáját szorgalmazta, és ebben

5 Foreignrelationsoftheunitedstates,1946,ParisPeaceconference:documents,Volume
IV.740.0011EW(Peace)/8–1246:Telegram.colonelcharlesh.bonesteel,MilitaryAdviser,
united statesdelegation, to theWardepartment. https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1946v04/pg_836.letöltve:2017.01.20..

6 JamesF.byrnes:azusAkülügyminisztere1945.július3.és1947.január21.között.
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hasznospartnere volt Trumannak,akétember személyes viszonya rossz volt. Azelső
nagyösszeütközésüképpaz1945végimoszkvaielőkészítőkonferenciántörtént,ahol
byrnes–Trumanszerint–nemképviselteeléghatározottanazusAérdekeit:mégpedig
Iránban.Amoszkvaikülügyminiszterikonferenciátzárókommünikében Irántmegsem
említették,amitTrumanegylevélbenróttfelbyrnesnek:„oroszországlázadástszítéscsa-
patokattartegyszövetségeseföldjén–Iránban.haoroszországnemszembesülvaskéz-
zeléskeménynyelvezettel,akkorújabbháborúravankilátás.őkcsakegynyelvetismer-
nek.”ésebbenakontextusbanhangzottelaz„Elegemvanazoroszokbabusgatásából!”
mondat–ami tehátnemcsakTrumanszemélyes frusztrációját fejeztekiaszovjetunió
lépéseimiatt(Judt2007,105.p.),hanemamiazamerikaikülügyiapparátusfeléirányzott
kritikaisvoltTrumanrészéről.Ilyenkörülményekközött,aTrumannalvalótöbbszörikonf-
liktusutánmondottle1947.január21-énbyrnes,éslépetthelyébe,apárizsibékealáírá-
saelőttkb.kéthéttelGeorgec.Marshall.

Konklúziók

Amígaszovjetoldalonapárizsibékekonferenciánmáraz„erő”ésa„befolyásiövezet”vol-
takakulcsszavak(bottoni2015,38–39.p.),addigazamerikaioldalviselkedésea„kivá-
rás”,a„határozatlanság”ésa„passzivitás”szavakkalírhatóle.1946-bannemcsakhogy
javában zajlottKelet-Európa szovjetizációja (Judt2007,39. p.), hanem1947-benmár
csúcsra járt,éseztméga legszovjetbarátabbszlovák történészek,pl.dagmarČierna-
lantayováiselismerik.7 EzzelszembenWashingtoncsak1946őszénkezdteelfelülvizs-
gálni saját szovjetunió-politikáját, és az ezzel kapcsolatos érdemi tettekre, tehát az
Európa-politikapraktikusáthangolásáracsak1947végefelé,jóvalapárizsibékekonfe-
rencia lezárásautánkerült sor. Igensommásan fogalmazva:Párizsbanahidegháború
nagyhatalmiviszonyainakszempontjábólatudatoséscélzottszovjeteredménymaximali-
zációálltszembenaz„amerikainaivitással”.(robertJ.Wegs2002,19.p.)

Aháborúutániszovjetunióravonatkozókoherensebbamerikaigondolkodásmódépp
apárizsibékekonferenciavégsőszakaszában,1947elsőfelébenkezdettkialakulni.Az
áthangolásfélreérthetetlenjelevoltbyrneskülügyminiszter1946.szeptember6-ibeszé-
destuttgartban,amelybenmegnyugtattanyugat-németországot,hogyazusAEurópában
ésazországbanfogmaradni(németh2006,239.p.;Judt2007,105.p.)–ésezután
1947elsőhónapjaibanazamerikaiakelkezdtékelforgatniakormánykereket.

VagyisPárizsbanegykéslekedőusA-tlátunk,aholadiplomáciai„jelek”összegyűj-
tése és a határozottabb döntés között rendkívül hosszú idő telt el. James Forrestal
1947nyaránkezdeményezte,hogygondoljákújraaszovjetunióvalszembeniamerikai
külpolitikát.ígyszületettmeg(majdmásfélévvelkésőbb!)„AzEgyesültállamokbizton-
ságátfenyegetőszovjetlépésekkelszembeniamerikaicélkitűzések”(1948.november
23.)címűdokumentum(nsc20/4).sőt,azamerikaikülpolitikaakelet-európaiszovjet
csatlósállamoktekintetébencsak1949.szeptember4-érekeltezett„Memorandum”

7 „rokom 1947 sa začala v  krajinách sovietskej záujmovej sféry definitívne transformácia
vládnychkabinetovnazoskupeniapodriadenéMoskve.”Čierna-lantayová2009,254.p.
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alapjánlépett(nsc58,illetvensc58/2),ésamelyetcsak1949.december13-ánírt
aláTrumanelnök.Mindezekfényébenaz1947.március12-redatáltTruman-doktrína
nemegykezdetvolt,hanemazusAmármegváltozottEurópa-politikájánakafelszínre
törőjele.(sestanovich2014,19.p.)

Apárizsibékekonferenciakezdetétmégastatusquomegtartásáravalótörekvés
határoztameg,illetveszovjetrészről„aháborúgyümölcseinek”amegtartása.(Mezei
2001,117.p.)Ezastabilitásravaló törekvés,aháborúutánivilágrendkialakítására
valótörekvésfontosabbvoltmindenmás,kisebbkonfliktusnál.ugyanakkorabéketár-
gyalásokalattmárbőven zajlottak–bár túlnyomó részt rejtve–azokadiplomáciai
konfliktusokésfolyamatok,amelyekszinteapárizsibékeszerződésaláírásanapjána
felszínretörtek.1946végén,1947elsőhónapjaibanmégtartottanagyhatalmikohé-
zió, mert ez volt a közös érdek. de az ez után következő békék kapcsán (Japán,
németország,Ausztria)márnem.

Megjegyzés:Jelentanulmányannakazelőadásnakaszerkesztettváltozata,amely
azonoscímmelhangzottelaMiklósPéteráltalszervezettMásodikTrianonc.konferen-
ciánahódmezővásárhelyiEmlékpontban2017.február9-énromsicsIgnác,Vizilászló
TamásésGulyáslászlóelőadásainaktársaságában.
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