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A francia Külügyminisztérium Levéltára 

 
A francia diplomácia tanulmányozása és elemzése elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok történetét jobban megismerjük, megértsük 
a sajátos francia geopolitikai gondolkodást tükröző szemléletet. A francia diplo-
mácia jobb megértése érdekében kiemelten fontos és érdekes a De Gaulle-i kül-
politika történetének tanulmányozása, a vonatkozó a levéltári források feltárása.  

A dolgozatomat egy rövid általános ismertetővel kezdem, amelynek keretében a 
francia külügyi levéltár (ismertebb nevén a „Quai d’Orsay”) rövid bemutatását vég-
zem el. A francia Külügyminisztérium levéltárának hivataltörténete a XVI. század 
közepén kezdődött el, és az elmúlt évszázadok alatt Európa egyik legnagyobb kül-
politika-történeti gyűjteménye alakult ki.1 A három épületben és három városban 
(Párizs, Nantes, Colmar) található Külügyminisztérium Levéltára egy nagyon tekin-
télyes, francia viszonylatban is kiemelt helyen kezelt, önálló levéltári intézménynek 
számít.2 A levéltári iratokat négy nagyobb szerkezeti egységbe (stage) tagolták.  
1984-től a levéltárosi munkát funkcionális szempontok figyelembe vételével osztot-
ták fel.  

Az „Irányító és Rendező Részleg”-ben végzik a magyar értelemben használt irattá-
ri-rendező feladatokat. Ez a részleg lényegében az „archives intermediaire” feladato-
kat látja el. Itt kezelik a németországi francia megszállással kapcsolatban keletke-
zett dokumentumokat, a szóbeli visszaemlékezéseket, interjúkat és magánlevél-
tárakat. A „Történeti Részleg”-ben találhatók azok a dokumentumok, amelyekkel a 
kutató leginkább találkozhat. Ennek a részlegnek az állományában azok a harminc 
évnél korábban keletkezett, derogációs eljáráson már átesett dokumentumok 
találhatók, amelyek kutatása mindenki számára lehetséges. A „Szerződések Részlege” 
őrzi a Franciaország által megkötött bi- és multilaterális nemzetközi szerződések 
eredeti változatát, illetve azoknak a nemzetközi megegyezéseknek másolatait, 
amelynek Franciaország is tagja. Az önálló egységnek számító, és több mint 
500 000 kötetet tartalmazó könyvtárat a kutatók nem, vagy csak külön engedéllyel 
kutathatják. A könyvtár egyébként elsősorban a politológusok számára nyújthatna 
segítséget, de természetesen az évszázadok alatt felhalmozott könyvek történeti 
                                                 
1 A diplomáciai iratokat 1589-től kötelezően el kellett helyezni a Trésor des Chartes-ba. Ld. RÉMY, 

2001. 13–29. Hipotézisem szerint a nemzetközi kapcsolatok történetének tanulmányozásához el-
sődlegesen a klasszikus európai nagyhatalmak levéltárait (brit, orosz–szovjet, német és olasz) ér-
demes kutatni.  

2 A levéltárral kapcsolatos legfontosabb információk az Interneten is olvashatók. www.diplomatie.fr/ 
archives A levéltár honlapján részletes tájékoztató olvasható a kutatási feltételekről, stb. A honlap 
tanulmányozása a kutatás megkezdése előtt mindenféleképpen ajánlott. Láthatjuk, hogy a levéltári 
iratokat Interneten keresztül is ki lehet kérni, de előbb be kell iratkozni, amely ingyenes és egy évre 
érvényes. A beiratkozás során a kutató részére kiadott regisztrációs szám az évek során megmarad, 
és a kutatást a látogatói jegy megújításával folytatni lehet.  



értéke sem lebecsülendő. A „Földrajzi Részleg” őrzi azokat a régi és új térképeket, 
terveket, amelyek a Külügyminisztérium munkáját egykoron és napjainkban segí-
tették. A magyarul térképtárnak fordítható részleg elsősorban a francia geopoliti-
kai gondolkodás megértéséhez adhat segítséget.  

A kutatási feltételekről érdemes megemlíteni, hogy mindhárom levéltárban ta-
lálható kutatóterem. Az első és a legfontosabb a Külügyminisztérium quai d’Or-
say-i épületében található központi kutatóterem, amely a kutatók által a leginkább 
kedvelt és használt. Ebből fakadóan azonban gyakran tapasztalható zsúfoltság – 
főképpen az őszi és a kora tavaszi időszakban – de nyáron a kutatási körülmények 
igen kellemesnek mondhatók. A másik kutatóterem Nantes-ban található, ahol a 
követségek, nagykövetségek és konzulátusok iratait lehet kutatni, és a kutatási 
körülmények is kitűnőek. A harmadik kutatóterem, ahol a németországi francia 
megszállás dokumentumait őrzik, Colmarban, a német határhoz közel található. A 
kutatásaim során a párizsi és a nantes-i levéltári épületekben dolgoztam, és be-
számolómat is az itt szerzett ismeretekre alapozva készítettem.3

A történészek számára is fontos az 1979-es levéltári törvény, amely a külügyi 
iratok kutatását a harminc éves kutatási határ keretében szabályozza. Ezek alól az 
alábbi – különleges – esetek jelenthetnek kivételt: 

 
 150 éves a kutatási korlátozás, ha a személyi vonatkozású dokumentum 

egészségi állapotra utaló információt tartalmaz. 
 120 éves, ha az iraton születési adat található. 
 A bírósági iratok esetében 100 éves a korlátozás. 
 Szintén 100 éves kutatási korlátozás van érvényben, ha a dokumentumon 

olyan személyes, családi vonatkozású feljegyzések találhatók, amelyek sta-
tisztikai céllal készültek. 

 60 éves a kutatási korlátozás a személyes jellegű magáninformációk, ál-
lamtitok, nemzetbiztonsági adatok vonatkozásában.4 

 
A levéltári segédletekről ellentmondásos benyomást szereztem. Egyrészről kitűnő 
és teljesen precíz segédletekkel, „levéltári leltárakkal” találkoztam, másrészt szem-
be kellett néznem azzal a ténnyel – és ez főképpen a francia–magyar kapcsolatok-
nál volt érzékelhető – hogy nem minden országnak tulajdonítottak egyforma je-
lentőséget, és ez a levéltári iratok rendezésében, a jegyzékek állapotában is érez-
hető volt. Nagy hiányosságnak mondható, hogy a jegyzékeket nem lehet az Inter-
neten keresztül megtekinteni, és így a megfelelő karton vagy doboz5 kiválasztása – 
főképpen akkor, amikor időhiánnyal küszködünk – aránytalanul sok időt igényel-
het.  

                                                 
3 A számítógép „szigorúan” nyilvántartja a kikért, kutatott és visszaadott dobozokat, úgyhogy attól 

eltérni nem lehetséges. A mikrofilmre vett levéltári irat csak mikrofilmen kutatható.  
4 Guide to the archives of Member States’ Foreign Ministries and European Union institutions, 

Second edition, Brussels-Luxembourg, 1996. 38–43.  
5 Párizsban egy alkalommal hat, Nantes-ban hét dobozt vagy kartont lehet egyszerre kikérni.  
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A kutatás módszertani–elméleti alapjai 

 
Kutatási előzmények és célok 

 
Külügyminisztériumi kutatásaim során általános célom az volt, hogy – Magyaror-
szágon az elsők között – az eredeti francia levéltári források feltárásával és elem-
zésével a De Gaulle-i külpolitika kelet-közép-európai államok irányába kifejtett 
ún. „keleti” irányával foglalkozzam. A közvetlen célom az volt, hogy a magyar–
francia kapcsolatok történetére vonatkozó forrásokat feltárjam, és a De Gaulle-i 
Európa-koncepciók magyar szemszögű értékelését elemezzem, és a magyar külkapcso-
latok 1956 utáni történetének eddig feltáratlan szeletét tegyem láthatóvá.6 Fran-
ciaországi kutatásaim során a magyarországi levéltári kutatások „kiegészítését” 
végeztem el. Az eddigi magyarországi kutatások (Gazdag Ferenc és Salgó László 
munkáira lehet gondolni) elsősorban másodlagos forrásokra, illetve szakirodalom-
ra, és/vagy kizárólag francia forrásokra alapozódtak, vagyis csak az egyik oldalon 
feltárt forrásokra támaszkodtak. A franciaországi kutatásaim célja azonban az 
volt, hogy a forrásokat mindkét oldalon feltárjam, és Magyarország helyének és 
szerepének a megítélését francia szemszögből is elemezzem, illetve a De Gaulle-i 
Európa-politika magyar értelmezését vizsgáljam. Ez utóbbi, tekintettel arra, hogy 
a kelet-közép-európai történészek közül mindezidáig elsősorban a lengyelek fog-
lalkoztak a témával és a korszakkal, amiatt is fontos, hogy a francia diplomácia 
értékelésének magyar szemlélete is nagyobb hangsúlyt kapjon. 

 
A témaválasztás indoklása 

 
Az 1958–1969 közötti korszakban a „francia kapcsolat” a nemzetközi politikába 
való visszailleszkedést, és a Kádár-rendszer nemzetközi konszolidációját célul 
tűző magyar kommunista vezetés számára kiemelt politikai jelentőségű volt. Ezzel 
párhuzamosan a franciák – keleti nyitási politikájuk részeként – a magyar belpoli-
tikai életre annak viszonylagos „nyitottsága”, és a francia „európai Európa” politika 
iránti, hivatalos szinten megfogalmazott érdeklődése miatt fordultak egyre na-
gyobb, de távolságtartó érdeklődéssel. 

A hatvanas éveket nyugodtan nevezhetjük Európa „francia évtizedének”, 
amely – véleményem szerint – jól mutatja, hogy a korszak Európán belüli politiká-
jában Franciaország szerepe, súlya és jelentősége meghatározó volt. A De Gaulle 
által kitalált „détente-entente-cooperation” politika lényeges befolyással volt a kelet–
nyugati kapcsolatok alakulására, és ahhoz az összes kelet-európai állam alkalmaz-
kodni kényszerült, de az abból fakadó lehetőségeket eltérő módon használta ki.  

Magyarország számára De Gaulle politikájához való viszony elsősorban a 
rendszer nemzetközi integrációja és belső konszolidációja szempontjából volt 
fontos. Az 1956 után – a kül- és belpolitikai elfogadtatás miatt – a kádári vezetés a 

                                                 
6 A francia és a magyar nyelvű szakirodalomból az alábbiakat szükséges kiemelni. VAÏSSE, 1998.; 

SOUTOU, 2001.; SZEPTYCZKI, 2001/2002. A magyar nyelvű szakirodalomból meg kell említeni: 
GAZDAG, 1996.; SALGÓ 1990.  

 283 



nemzetközi enyhülést megkísérelte kihasználni, és ez egyfajta belső „hatalmi mul-
tiplikátorként” szolgált a belpolitikai stabilitás, és a rendszer belső egyensúlyának 
megteremtése érdekében. Így a „francia kapcsolat” érzelmi töltésű volt, amelyet a 
korábbi események (Trianon, 1947-es béke, hidegháború, 1956-os forradalom) 
még jobban megerősítettek.  

 
Kutatási hipotézisek 

 
A kutatásaimhoz több kutatási hipotézist állítottam fel, ezeket a dokumentumok 
elemzésekor figyelembe vettem. 

 
I. A hidegháborút nem lehet egy egységes korszakként értékelni, és 1962 után a nagy hideghá-
borús konfliktusok elmúltával a kelet–nyugati együttműködés korszaka következett, amiben a 
bilaterális kapcsolatok jelentősége felértékelődött. Ebben az értelmezésben a De Gaulle-i keleti 
politika a nyugati politikával együtt, annak szerves részeként, komplex egységben értelmezhető. 

 
A két világhatalom stratégiai–ideológiai versengése mellett az európai államok 
közötti együttélés és együttműködés új formái is megjelentek. Ebben a francia 
geopolitikai és történelmi hagyományokra építkező, és De Gaulle által vezetett 
külpolitika úttörő szerepet játszott. A nemzetközi helyzet kedvező lehetőséget, a fran-
cia külpolitika követhető mintát adott a kelet-európai államok számára is saját identi-
tásuk újbóli megfogalmazására. A francia vezetéssel formálódó Európa-politika 
központi elemét az európai enyhülés bilaterális kapcsolatokon keresztül történő 
kibontakozása jelentette, és a „tömbök közötti” együttműködés helyett a bilaterá-
lis kapcsolatépítés klasszikus hagyományait újra felfedező diplomáciai munka 
révén a kétoldalú közeledés szándéka és lehetősége mindkét oldalon megerősö-
dött.  

Francia értelmezés szerint ugyanis az 1945 utáni Európában a hatvanas évek 
elejére kialakult egy olyan erőegyensúly, amely az Európa-közi kapcsolatok nor-
malizálását, a békés egymás mellett élés kiterjesztését eredményezte. Ennek köz-
ponti elemét a német kérdés rendezése, az ahhoz kapcsolódó kelet–nyugati eny-
hülés, és az európai biztonság megteremtése jelentette.  

Ebben a folyamatban a francia külpolitika hagyományos keleti kapcsolatait is 
megpróbálta újraépíteni, amelyhez a történelmileg kialakult, de 1945–1946 után 
megszakadt kapcsolatok adták meg a kiindulási alapot.  

 
II. A kelet-európai államoknak – közöttük Magyarországnak – alapvető politikai érdeke volt 
a diplomáciai mozgástér bővítése, a francia enyhülési politikából fakadó lehetőségek kihasználá-
sa. Magyarország esetében ez a rendszer nemzetközi konszolidációjának kérdéséhez kapcsoló-
dott, amely 1968-ig eltartott és összességében hosszabb és összetettebb folyamat volt annál, hogy 
az 1963-as amnesztiával befejezettnek tekintsük.  

 
A De Gaulle vezette új francia külpolitika a magyar politikai vezetésnek kedvező 
nemzetközi hátteret teremtett a mozgástér növelése érdekében. A De Gaulle-i 
politika a kelet-európai államokkal 1963 után kialakított kapcsolatépítés során 
tovább folytatódott és kiteljesedett. A kutatásaim fő vezérfonalát jelentő magyar–
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francia bilaterális kapcsolatok elemzésekor arra törekedtem, hogy a magyar és a 
francia levéltári forrásokat a többi kelet-közép-európai kisállam helyének és szerepének 
értékelésével összehasonlítva vizsgáljam.  

Hangsúlyozni kell, hogy Franciaország részéről Kelet-Közép-Európát – a pri-
vilegizált helyen kezelt Szovjetunió után! – egységes, de sajátos nemzeti hagyományokkal 
rendelkező régióként kezelték.  

 
Kronológiai határok megállapítása 

 
A kutatásaim kronológiai kezdő és végpontjának meghatározásakor figyelembe 
vettem, hogy a szakirodalomban nincs egységes álláspont az ún. „francia évtized” 
kronológiai kereteinek a pontos megállapításához. De Gaulle hatalomra jutása 
(1958) tekinthető egy olyan dátumnak, amelytől ennek a korszaknak a kezdetét 
számítani lehet, mivel egy olyan változás kezdődött el az Európán belüli nemzet-
közi kapcsolatokban, amely legteljesebb mértékig De Gaulle személyéhez köthető, és bár 
1969-ben ez a politika befejeződött, de a következményei a tábornok–elnök poli-
tikai bukása (1969) után is meghatározta/meghatározza a francia külpolitikát. Ez a 
két dátum tehát egy összefüggő és meghatározó történeti korszak kezdő és vég-
pontjaként értékelhető, a kutatásokat is ennek megfelelően végeztem.  

Magyar szemszögből nézve elsősorban 1963-at lehet egy szakaszhatárként 
megállapítani. Az 1956 utáni magyar külpolitika 1963-tól kezdve tudta ugyanis 
kiszélesíteni az ország nemzetközi kapcsolatait, és a magyar „nyugati nyitás” poli-
tikája ettől kezdve bontakozhatott ki a gyakorlati diplomácia területén is. Ennek a 
nyitási politikának a kezdő és záró dátuma a magyar–francia kapcsolatokhoz köt-
hető.7 1963 végén a nagyköveti kapcsolatfelvétel történt meg, 1968-ban Fock Jenő 
személyében először utazott vezető nyugati NATO országba a magyar miniszter-
tanács elnöke. Ebben a folyamatban szintén fontos esemény volt Péter János 
1965. januári párizsi, illetve Couve de Murville 1966-os magyarországi útja.8

 
A kutatás során nem vizsgált területek 

 
1. A francia keleti politika vizsgálatakor nem foglalkoztam részletesen a 

szovjet–francia kapcsolatokkal, mivel azok önálló területét jelentették a 
francia politikának, és meghatározta az Európán belüli kelet–nyugati kap-
csolatok alakulását, egyúttal követendő mintát adott a Szovjetunió érdek-
körébe tartozó európai kisállamok számára. A francia külpolitika Nyugat-
Európán belüli tevékenységének kutatását szintén nem tartottam felada-
tomnak. 

2. Az elemzésből kimaradt Albánia is, mivel azzal az országgal gyakorlatilag 
semmilyen kapcsolat nem alakulhatott ki elzárkózási politikája miatt. 
Ugyancsak nem vizsgáltam a harmadik világ problematikáját sem, mivel 

                                                 
7 Ezzel nem akarom a magyar-osztrák kapcsolatok szerepét és jelentőségét lebecsülni, mivel véle-

ményem szerint a De Gaulle-i „détente-entente-cooperation” politika erre a kapcsolatra hatott legin-
kább.  

8 Ld. GARADNAI, 2003. 135–158. Couve de Murville magyarországi útját feldolgozó tanulmányom 
a Levéltári Közlemények 2004/2. számában jelenik meg.  
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elsősorban De Gaulle Európára vonatkozó koncepciójának gyakorlati 
megvalósulására helyeztem a hangsúlyt.  

3. A francia politika és a magyar–francia kapcsolatok vizsgálatakor elsősor-
ban a politikai-diplomáciai viszonyra helyeztem a hangsúlyt, mivel a kor-
szak fő kérdésének számító enyhülés és együttműködés, illetve az ehhez kap-
csolódó európai biztonság problematikája elsősorban politikai/diplomáciai 
kérdésnek számított. A társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatok 
elemzését ugyanis csak hosszabb időintervallumban lehet elvégezni, és a 
kétoldalú kapcsolatok több szintjét érintik.9 

 
A kutatott források jellegzetességei 

 
Kutatási beszámolóm egy 2001-ben Franciaországban elkezdett levéltári feltáró 
munka összefoglalásának számít. Az eddig feltárt levéltári forrásokról részletes 
darabszintű jegyzéket készítettem, amelyet az Országos Levéltár Hungarika gyűj-
teményében helyeztem el, és 2004-ben ennek a forrásbázisnak a kiszélesítését, 
illetve a francia Kelet-Közép-Európa politika szélesebb regionális összefüggések 
megértését tűztem célul.10 A részletes beszámoló a feltárt levéltári források tételes 
jegyzékét – carton/dossier rendben – tartalmazza.  

A kutatásaim során a fő problémát az időhiány jelentette. Egy nagyhatalom le-
véltári forrásanyaga rendkívül gazdag, ezért csak célirányosan, ún. „mélyfúrás” 
technikájának alkalmazásával lehetett érdemben előre haladni. Mivel dokumentu-
mot magyar kutatóként az elsők között láttam, ezért a levéltári iratok feltárása 
viszonylag hosszú időt igényelt. 

 
Viszonylag rövid ideig tartó kutatást jelentett:  
 
1. A nyugatnémet–román nagyköveti kapcsolatfelvételre vonatkozó forrás-

feltárás, amely elsősorban a francia felfogás megértése miatt fontos, bár a 
német levéltári források ismerete nélkül csak szűk keresztmetszetként ér-
tékelhető. A nyugatnémet–romám nagyköveti kapcsolatok felvétele köz-
vetlen hatással volt a magyar külpolitikai nyitásra, és véleményem szerint 
a Kádár rendszer – politikai értelemben – első igazi nemzetközi konflik-
tusát jelentette, továbbá befolyásolta a Magyarországról kialakult képet 
Franciaországban. 

2. A Csehszlovákia elleni 1968-as intervencióra vonatkozó válogatás eseté-
ben a francia levéltárosok a proveniencia elv félrerakásával egy mestersé-
ges állagot hoztak létre. Ebben lényegében a kutatói szempontok kielégí-

                                                 
9 A nemzetközi kapcsolatok történetének vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy azok csak 

komplex, multidiszciplináris elemzéssel vizsgálhatók. A kutatás során a „határok” megállapítása 
nem kényelmességi, hanem racionális szempontok miatt szükséges. Ugyanakkor a kutató számá-
ra a legnagyobb nehézséget és figyelmet a források „szűrése” jelenti. A módszertani kérdések 
megvilágításához Ld. RENOUVIN, 1991. 1–3. 

10 A kutatásaimról készült és az Országos Levéltár Reprográfiai osztályán elhelyezett hungarika-
beszámolók jelzete F9/2002, illetve F10/2004.  
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tése játszotta az elsődleges szerepet. A válogatás kitűnő képet ad az 1968-
as intervenció francia szemszögű értékeléséhez.  

 
Összességében a korszak francia külpolitikájának történetéhez az alábbi for-

rástípusok kutatása szükséges: 
 

Publikált források 
 

1. De Gaulle hivatalos beszédei, üzenetei, sajtóértekezletei, melyek hivatalos 
publikációk keretében már megjelentek. 

2. De Gaulle és miniszterei visszaemlékezései. 
3. A kortársak visszaemlékezései. A magyar diplomatákkal az interjúkészí-

tést már elkezdtem, és folyamatosan végzem, a francia diplomatákkal már 
elkészült interjúk meghallgatását, illetve újak készítését.  

4. Documents Diplomatiques Français köteteiben megjelent források.11  
 

Levéltári források 
 

A korszak francia külpolitikájának elemzésekor természetesen nem lehet figyel-
men kívül hagyni a De Gaulle-i Európa politika vizsgálatát, mivel a diplomácia 
irányítása a tábornok-elnök „domain réservé”-je volt, és szerepe meghatározó volt. 
Ebből következően megnéztem De Gaulle tárgyalásait egyéb – nem csak kelet-
európai és magyar – vezetőkkel is, de elsősorban a Kelet-Európára, a kelet-
európai országokkal kialakítandó kapcsolatokra vonatkozó kijelentéseit válogat-
tam ki. A francia diplomácia második vezetője és De Gaulle legközvetlenebb 
munkatársa Couve de Murville külügyminiszter volt.  

A legfontosabb külpolitikai döntéshozók iratainak vizsgálata mellett első he-
lyen a francia külügyminisztérium központi levéltárának forrásait kell kutatni. A 
központi döntéshozatalt bemutató külügyi dokumentumok nyújtják ugyanis azt a 
bázist, amelyre alapozva egy tudományos dolgozatot el lehet készíteni.  

A levéltári források közül főként a „Série Europe”-ban őrzöttek fontosak a fran-
cia Kelet-Európa politika történetének megértéséhez. Ezek a dokumentumok 
ugyanis az országok bel- és külpolitikájának komplex megértését szolgálják. Kide-
rül belőlük, hogy a francia diplomácia három nagy területen figyelte és elemezte a 
kelet-közép-európai szatellitek kül- és belpolitikáját: 1. a német kérdés, 2. a kínai–
szovjet konfliktus, 3. a KGST reformja.  

A korszak jellegéből és a De Gaulle-i diplomácia realista elveiből következően 
az államközi politikai/diplomáciai kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek.12 Ezért 

                                                 
11 A Documents Diplomatiques Français kötetei a francia külpolitika és külpolitikai gondolkodás megér-

téséhez kitűnő segítséget adnak. Ld. www.diplomatie.fr/archives/sevice/publications Az ún. „új 
sorozat” 1954-től közli a francia diplomácia tevékenységére vonatkozó legfontosabb forrásokat. 
A kötetetek kutatása azért is fontos, mivel a figyelmes és nyitott szemmel járó kutató következte-
téseket vonhat le a „sajátos” francia geopolitikai szemléletre. Ennek megértése nélkül – a kutatá-
saim és kötetek tanulmányozása is ebben megerősített meg – nem lehet valós képet kialakítani a 
francia külpolitikai gondolkodásról. 
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elsőként azokat a levéltári forrásokat szükséges áttekinteni, amelyek a kelet-közép-
európai országok Franciaország irányába kifejtett külpolitikáját, és természetesen 
annak francia értékelését mutatják be. A francia diplomácia folyamatosan elemez-
te és értékelte ezeknek az államoknak a külpolitikai aktivitását, belpolitikáját, egy-
máshoz és a nagy nemzetközi kérdésekhez való viszonyukat, a gazdasági kulturális 
kapcsolatok fejlesztésének kérdéseit. Fontos hangsúlyozni, hogy De Gaulle sem a 
franciaországi, sem a kelet-közép-európai ellenzéki mozgalmakat nem támogatta, 
mivel az ellene lett volna az államközi kapcsolatok kiépítéséről vallott nézeteinek. 
Ugyanakkor a kommunista vezetők megismerése, azok személyi kvalitásainak 
„felfedezése” a francia diplomácia fő céljai között szerepelt, és a kommunista 
politikusokról készített jellemrajzok meghatározó befolyással voltak az országok-
ról kialakuló képre. 13

 
A feltárt források jegyzéke14

 
Párizs 

 
A kutatási tervemnek megfelelően a francia–magyar kapcsolatokra vonatkozó összes 
forrást megnéztem, a többi ország esetében elsősorban a legfontosabb kétoldalú 
látogatások kapcsán készült feljegyzéseket, táviratokat és tárgyalási jegyzőkönyve-
ket kutattam. Szovjetunió esetében a kétoldalú kapcsolatokat nem vizsgáltam, a 
franciák kelet-közép-európai kisállamok mindegyikében figyelték azok viszonyát a 
Szovjetunióhoz. A szovjet–francia kapcsolatok esetében elsősorban a francia és a 
szovjet politikusok és diplomaták egymással folytatott tárgyalásainak a jegyző-
könyveire koncentráltam.  

 
Allemagne (Série Europe, Sous-série Allemagne) 
Ostpolitik (1966–1967): 1545  

 
Az NSZK esetében csak az 1545-ös dossziét kutattam, amely az NSZK 1966–
1967-es elismerésének kérdéséhez kapcsolódó dokumentum-válogatás miatt ér-
dekes. Ezt lehet publikálni is, bár óvatosságra késztet, hogy a német források 
ismerete nélkül csak szűk keresztmetszetet lehet vizsgálni. Ugyanakkor nem sza-
bad megfeledkeznünk arról, hogy a francia–német kapcsolatokban Franciaország 
volt a meghatározó. Fontos hangsúlyozni, hogy az 1963-as francia–német barát-
sági szerződés értelmében rendszeresen egymással konzultáló francia és német 
diplomaták folyamatosan megtárgyalták a német és a francia keleti politikával 

                                                                                                                      
12 A gazdasági és kulturális kapcsolatok, illetve a multilaterális együttműködés országonként eltérő 

hangsúlyúak. Magyarország esetében pl. a kulturális kapcsolatoknak kiemelt fontosságot tulajdo-
nítottak. 

13 Ebből a szempontból nézve kitűnő példa Gomulka és Kádár rendszerének az összehasonlítása. 
Kádárt tíz év után pozitívabban ítélték meg, míg Gomulka egyre merevebbé váló politikáját erő-
sen bírálták.  

14 Csak azoknak a dossziéknak ismertetem a tartalmát, amelyeket az átlagnál fontosabbnak ítéltem, 
illetve a magyar politikatörténet szempontjából jelentősek.  
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kapcsolatos tapasztalataikat. Tehát ezek a források, és a német–francia konzultá-
ciók jegyzőkönyvei kontroll forrásként használhatók.  

 
b) Bulgarie: (Série Europe, Sous-série Bulgarie 
(1961–1965): 1688, 1689, 169015  

 
(1965–1970): 2284: Couve de Murville bulgáriai (1966. április 28–30.) útja. 

2285: Todor Zsivkov Franciaországba tett látogatására (1966. ok-
tóber 10–15.) vonatkozó iratok.  

 
c) Hongrie: (Série Europe, Sous-série Hongrie) 
(1961–1965): 1753–1764 
(1966–1970): 2399–241716

 
d) Pologne: (Série Europe, Sous-série Pologne) 
(1961–1965):  1823, 182417

(1965–1970):  2498: Couve de Murville lengyelországi útja. (1966. május 18–
21.) 
2499–2500: De Gaulle lengyelországi útjára vonatkozó iratok.18  
2497 
2501 

 
e) Roumanie: (Série Europe, Sous-série Roumanie)19

(1961–1970): 254, 255  
256–257: Couve de Murville első kelet-közép-európai útja. (1966. 
április 25–28.) 
258  
259–260: De Gaulle romániai utazására vonatkozó iratok (1968. 
május 14–18.) 
261, 262  
231–232: A román–nyugat–német diplomáciai kapcsolatfelvétel-
re vonatkozó iratok a francia szemlélet értékeléséhez segítenek. 
235: A magyar–román kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok. 

                                                 
15 1963–1964 előtti időszakban a két ország kapcsolata nem volt jelentős.  
16 A kartonokban a francia–magyar kapcsolatok minden területére vonatkozóan lehet forrásokat 

találni, de értelemszerűen elsősorban a fontosabb kétoldalú látogatások kartonjait érdemes ku-
tatni. Ezzel kapcsolatban Ld. a 10. lábjegyzetet. 

17 1963 előtt a lengyeleknek az algériai háborúba való túlzott beavatkozása miatt a két ország kap-
csolata elhidegült. Ugyanakkor kivételt jelentett a lengyel nagykövet (Gajewski) és De Gaulle 
személyes kapcsolata. Gajewski ugyanis a kelet-európai követek és nagykövetek közül – a szovjet 
nagykövetet nem számolva – egyedül volt bejáratos az Elysée palotába. A nagykövet és De 
Gaulle között kialakult személyes jóviszony enyhítette a két ország közötti feszültséget, de nega-
tív hatással lehetett a többi ország megítélésére.  

18 Meglepő, hogy a konkrét tárgyalási jegyzőkönyvek, háttérelemzések helyett elsősorban a propa-
gandaanyagokat, sajtókivágásokat, beszédek szövegeit őrzik itt, ami részben mutatja, hogy a láto-
gatás elsősorban politikai–propagandisztikus jelentősége volt.  

19 A román anyagot már rendezték, ezért az iratok dossziékban kérhetők ki. Ennek előnye, hogy 
csak a kutatási témának megfelelő karton kell kikérni.  
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236, 237, 239  
294–296: A követi összefoglalók, ún. „Rapport de fin de 
mission”-ok. 

 
f) Tchécoslovaquie: (Série Europe, Sous-série)20

(1961–1970): 331: A csehszlovák–magyar, csehszlovák–román viszonyra vo-
natkozó jelentések.  
343–351: A francia–csehszlovák kapcsolatokra vonatkozó dosz-
sziék közül ki kell emelni a 345–347-es dossziékat, amelyben 
Couve de Murville csehszlovákiai útjára (1966. július 25–27.) vo-
natkozó dokumentumok találhatók. Ugyancsak jelentősnek szá-
mított Lenart miniszterelnök 1967-os párizsi útja, mivel azt Fock 
Jenő fél évvel későbbi útjával együtt értékelték. 1968 első felében 
egyébként Csehszlovákia és Magyarország szinte egyenrangú 
megítélést kapott. Ez a magyaroknak 1968-as intervencióban va-
ló részvételével teljesen megváltozott, és Magyarországot – a hi-
vatalos megnyilatkozások ellenére – egészen 1971-ig negatívan 
ítélték meg.  
366: Roger Lalouette nagykövet 1968-ban írt „Rapport de fin de 
mission”-ja jól érzékelteti Csehszlovákia 1964–1968 közötti meg-
ítélésének a változását. 
242–250: A csehszlovák válságra vonatkozó francia követjelenté-
sek, feljegyzések, tárgyalási jegyzőkönyvek. 

 
g) Yougoslavie: (Série Europe, Sous-série Yougoslavie) 
(1961–1965):  1953 
Pol. ext. (1966–1970):  

2716: Couve de Murville látogatásra vonatkozó (1966. szeptem-
ber 11–14.) iratok. 

 
h) Cabinet du ministre (CM) (série: Cabinet du Ministre, sous-série: Maurice Couve 
de Murville) 

 
A külügyminiszter kabinetjének dokumentumai a bilaterális kapcsolatokra vonat-
kozó források mellett a második legfontosabb külügyi iratgyűjteményt jelentik. A 
miniszteri kabinetben megtalálható gyakorlatilag minden fontos, a központi dön-
téshozatalt megjárt, forrás. A gyűjtemény értékét az is növeli, hogy a tárgyalási 
jegyzőkönyvek itt szinte kivétel nélkül megtalálhatók. 

 
Ambassades étrangères à Paris (AE) 

 
A Párizsban székelő külföldi diplomáciai missziókkal kapcsolatos iratok. Elsősor-
ban adminisztratív–protokolláris vonatkozású iratokat tartalmaz, de legnagyobb 

                                                 
20 A levéltári iratokat szintén dossziékba rendezték tematikusan.  
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meglepetésemre az 1949-es Mindszenty perrel kapcsolatos iratok egy része is itt 
található.21  

 
Bulgarie:    dossiers 28, 83. 
Hongrie:     dossiers 31, 88. 
Pologne:     dossiers 34, 88. 
Tchécoslovaquie:    dossiers: 35. 
URSS:    dossiers: 36, 90. 
Yougoslavie:   dossiers: 92. 

 
Entretiens et Messages (EM) 

 
A miniszter kabinetje tartalmazza a tárgyalási jegyzőkönyveket. Érdemes megnéz-
ni, mivel a bilaterális anyagban gyakran nem találhatók meg a tárgyalási jegyző-
könyvek. A kutatásaim során Magyarországra, illetve Kelet-Európára vonatkozó 
tárgyalási jegyzőkönyvek mellett a régióra, és a kelet-nyugati kapcsolatokra vonat-
kozó utalásokat, véleményeket is megnéztem, és azok rávilágítottak De Gaulle és 
Couve de Murville kelet-közép-európai államokról kialakított véleményére. 22  

 
i). Secrétariat général (SG) (Série Europe, sous-série Secrétariat général, Entretiens e 
messages EM (1956–1971) 

 
A miniszter kabinetje mellett a Külügyminisztérium titkársága is tartalmazza a 
legfontosabb tárgyalási jegyzőkönyveket. Ezek a jegyzőkönyvek gyakran csak a 
harmadpéldányok lehettek, és többször előfordul, hogy csak a korabeli techniká-
val készült és már igen rossz minőségű másolatok vannak. Ezt az állagot folyama-
tosan filmezik. A korszak francia külpolitikájával foglalkozó kutató számára nél-
külözhetetlen.23  

 
j). Sécurité européenne (Série Organisations internationales étrangères, Question 
internationales, Sécurité européenne CSCE (1961–1970) 

 
Az európai biztonság megteremtése a kelet–nyugati enyhülés legfontosabb kérdé-
sének számított. A francia diplomácia által készített stratégiai elemzések, ország-
értékelések a kelet-közép-európai régió francia értékeléséhez nyújtanak forrásbá-
zist. Természetesen ezek a dokumentumok leginkább a német kérdéssel foglal-
koznak.  

 
Sous-série: Questions générales 
Cartons générals  

                                                 
21 A 31-es dossziéban.  
22 Dossiers 378–392 (1964–1968).  
23 Dossiers 19–49 tartalmazza az 1963–1969 közötti évek anyagát. A másik „EM” gyűjteményhez 

képest, ahol csak a tárgyalások kronológiai rendje szerint lehet tájékozódni, legnagyobb előnye, 
hogy darabszintű jegyzék tartozik hozzá. A Cabinet du ministre-ben (Miniszter kabinetje) és a 
Secrétariat général-ban (Titkárság) található entretien et messages válogatás kiegészíti egymást.  
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(1961–1965):   1535 
(1966–1970):   2031, 2032, 2035, 2036 
Cartons (pays)  
(1966–1970)  2033: Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie 

2034: Tchécoslovaqie, URSS, Yougoslavie 
 

Nantes (Centre des Archives Diplomatique de Nantes)24

 
A francia Külügyminisztérium Nantes-ban található levéltára őrzi a diplomáciai 
missziók, vagyis a konzulátusok, főkonzulátusok, követségek, nagykövetségek és 
azok vezetőinek iratait. Ezek a fondok elkerülhetetlenek a kelet-európai francia 
diplomáciai missziók tevékenységének megértéséhez, és elsősorban a fogadó or-
szágok belpolitikai eseményeinek megértését segítik elő. Meg kell azonban jegyez-
ni, hogy a dobozok elsősorban technikai, adminisztratív, protokolláris vonatkozá-
sú iratokat tartalmaznak, de lényegesen több van belőlük, mint a központi levél-
tárban, ezért fontos kontrollt és adalékot jelentenek a központi adminisztrációban 
keletkezett levéltári iratok kutatásához.  

Eddigi kutatásaim során még csak Magyarország kül- és belpolitikájának érté-
keléséhez vonatkozó részt tudtam megnézni, de szándékomban áll a kutatás kibő-
vítése a többi kelet-európai országra is. A kutatást nehezíti, hogy egyes iratok 
egészen 2027-ig vagy 2040-ig kutatási korlátozás alá esnek, illetve nem lehet hoz-
záférni a diplomáciai missziók vezetőinek az irataihoz sem. Ez azért fontos, mert 
a diplomaták társadalmi „beágyazottságát” nehezen lehet mérni. Ennek a feltárá-
sára a titkosszolgálati levéltári iratok kutatása adhat némi segítséget, bár számolni 
kell azzal is, hogy azok elsősorban katonai–stratégiai szempontokat tükröznek, és 
így jelentős részüket minden valószínűség szerint csak másodlagos forrásként 
lehet értékelni.  

A kartonokban található iratok a magyar kül- és belpolitikára vonatkozóan tar-
talmaznak forrásokat az 1956–1973 közötti időszakból. A magyar belpolitikai 
vonatkozású források elsősorban az 1956 utáni megtorlás, a belső konszolidáció 
történetének francia szemszögű megértéséhez szolgálnak adalékul. Ugyancsak 
érdekesek az MSZMP kongresszusaira vonatkozó válogatások, bár azok értelem-
szerűen elsősorban a hivatalos dokumentumok bemutatását, és a franciák értéke-
lését tartalmazzák.  

A nantes-i kutatási körülmények jobbak, mint Párizsban. Nincs akkora tolon-
gás, idegeskedés, és lényegesen szélesíteni lehet a forrásbázist, mivel a központba 
el nem küldött jelentésvázlatok, iratok, feljegyzések mellett a központi levéltár 
irataiból is lehet másodpéldányokat találni. Az alábbi kartonokat néztem meg: 

 
Fond de l’Ambassade de Budapest25

 
Carton 68–71, 81, 95, 101–103, 108, 122, 149, 152, 185 

                                                 
24 Bővebb információt lehet szerezni: www.diplomatie.fr./archives/service/pratique/salle-nantes/ 

salle-nantes.html lapon. 
25 A központi adminisztrációban keletkezett iratok kiegészítését, azok forráskritikai elemzését segí-

tik.  
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Összegzés és jövőbeli kutatási tervek 

 
Természetesen – mint minden kutatómunka – a levéltári kutatások is egy folyamat 
részét képezik, így nem állíthatom azt, hogy minden, a korszakomra vonatkozó, 
francia külügyi forrást már megvizsgáltam. Ráadásul nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy ugyanazon forrást többször meg kell nézni, mivel ismereteink 
bővülése a már megtalált levéltári forrás történeti értékének változását is eredmé-
nyezheti. További kutatásaim során a francia külügyi dokumentumok mellett a 
többi minisztérium, illetve az elnöki adminisztráció iratait kívánom megtekinteni. 
Ez egyrészről szolgálhatja a forrásbázis szélesítését, és az eddig feltárt források 
kritikai értékelését. 

Ez az ismertető tehát egy folyamatos feltáró munka első szakaszának a lezárá-
saként értékelhető. A francia diplomácia tanulmányozása, a források keletkezésé-
nek és az ügyintézés menetének a megértése közelebb visz bennünket azon cé-
lunkhoz, hogy a francia diplomáciáról harag és elfogultság nélküli mértéktartó 
véleményt fogalmazhassunk meg. Ehhez azonban az is szükséges, hogy minél 
többen – hiszen több szem többet lát – fedezzék fel a franciaországi kutatási 
lehetőségekben rejlő szépséget és azt a „kihívást”, amelyet a kutató az első levéltá-
ri dokumentumok kézbevételekor érez. 
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