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MIÉRT VAN TÁVOL MARIANNE?
FRANCIAORSZÁG KELET-EURÓPAI SZEREPVÁLLALÁSA A XX. SZAZAD 
MÁSODIK FELÉBEN

THOMAS SCHREIBER: Les actions de la Francé a l ’Est ou Les absences de Maríanne 
[Franciaország akciói Keleten avagy Marianne messzesége]. Párizs, 2000, L’Harmattan, 255 o.

Ki lehet a könyv alcímében szereplő rejtélyes Marianne, s vajon mitől van messze — tehetjük 
fel a kérdést Schreiber Tamás közelmúltban megjelent könyvének kézbevételekor. A Marianne 
név 1792 óta a Francia Köztársaságra utal, amelyet egy frígiai sapkás nő mellképével ábrá
zolnak. S hol hiányzik a jelenléte? Itt, Közép- és Kelet-Európábán -  vélekedik a szerző.

Schreiber Tamás ugyanis arra a feladatra vállalkozott, hogy bemutassa és elemezze Fran
ciaország és a második világháború után kialakult „volt szovjet térség egészének”  kapcsolatát 
az első világháborút követő békerendezéstől a jelenkorig, sőt következtetéseivel a jövő felé is 
tekint, mert nem titkolt vágya, hogy a nyolcvan éve még a Közép- és Kelet-Európa népeinek 
szemében „legismertebb és legnagyobb megbecsülésnek örvendő ország” , Franciaország né
hány rövid epizódot leszámítva folyamatos térvesztése megálljon, és visszatérjen végre 
Marianne...

A magyar származású, 1949 óta Párizsban élő, magát magyar születésű franciának valló, 
a magyar nyelvet több mint fél évszázados távolléte ellenére is anyanyelvi szinten beszélő 
szerző kiválóan alkalmas az általa választott téma feldolgozására. Kettős identitása ugyanis 
lehetővé teszi, hogy Kelet-Európa-szakértőként figyelembe vegye a francia haza nemzeti ér
dekeit, s közben érzékeny maradjon az „Elbától keletre”  eső terület sajátos problematikája 
iránt is. Bár évtizedek óta kitűnő kapcsolatokat ápol a francia diplomácia térségünkkel fog
lalkozó szerveinek képviselőivel, a mestereként tisztelt Fejtő Ferenchez hasonlóan független 
újságíróként a külső szemlélő szabadságával vizsgálhatja a Quai d’Orsay álláspontjának vál
tozásait. Schreiber Tamás hosszú idő óta meghatározó szerepet játszik a francia sajtó régión
kat érintő tájékoztatásában: az 1956-os magyar forradalom idején a Le Monde és a francia 
rádió tudósítója volt Budapesten, s ezt követően is újságcikkek százait publikálva éberen fi
gyelte a Közép- és Kelet-Európa országaiban zajló folyamatokat. A francia hivatalos szervnek 
számító Documentation Frangaise kiadványaiban 1968 óta évente összefoglalja a térségünk
ről hozzáférhető legfontosabb információkat. Tito Jugoszláviáját, Enver Hodzsa Albániáját, il
letve a magyar átmenetet bemutató -  vagyis egy-egy országgal foglalkozó -  könyvein túl meg
jelentetett a régiónk egészét vizsgáló műveket is, amelyek közül külön említést érdemel a 
Franciaország és a kelet-európai országok kapcsolatának 1944-es évvel kezdődő krónikáját 
tartalmazó kötet, amely az ismertetendő könyv előtanulmányának tekinthető.1
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A szerző Franciaország Közép- és Kelet-Európa irányában folytatott politikáját változatos 
és bőséges forrásbázis felhasználásával, a sajtóból és a hivatalos közleményekből hosszú idő 
óta gyűjtött nagy mennyiségű információit rendszerezve, az események logikáját és összefüg
géseit kutatva tárja elénk. Bár Schreiber a harmincéves lejárati idővel kutathatóvá váló levél
tári iratokból és a francia külpolitika alakítóinak visszaemlékezéseiből merít, és elemzéseit a ' 
francia szakirodalom legújabb eredményeinek felhasználásával mélyíti el, a könyvét mégis az 
teszi igazán hitelessé és élményszerűvé, hogy a szerző megosztja velünk a francia sajtó élvona
lában töltött éveinek és a francia hivatalos körökkel évtizedek óta fenntartott kapcsolatainak 
tapasztalatait. Egyetlen példa csupán. 1990. január 18-19-én Francois Mitterrand a Francia 
Köztársaság elnökeként másodízben járt Budapesten. Az elnök környezetének felkérésére 
Schreiber Tamás meghívta ebédre az ellenzék vezető alakjának számító, de Nyugaton még ke
véssé ismert Antall Józsefet, akiben a könyv írójának a francia Külügyminisztérium Kelet-Eu
rópai Aligazgatóságán dolgozó barátai már a jövendő magyar miniszterelnököt látták. A Hilton 
Szállóban elfogyasztott ebéd alatt Antall lelkes szónoklatban szállt síkra amellett, hogy Fran
ciaország sokkal erőteljesebben legyen jelen Közép-Európában, „különben — idézi Schreiber 
a későbbi miniszterelnök szenvedélyes szavait — elkerülhetetlenül a németek karjaiba fogunk 
esni” . Schreiber Tamás későbbi tapasztalatai fényében beigazoltnak látja a jóslatot.

A könyv felépítése, a fejezetek és alkalmanként az egyes kelet- és közép-európai orszá
gok és Franciaország kapcsolatait taglaló alfejezetek jól igazodnak a mondanivaló logikájá
hoz. A szerző az előszóban felidézi az első világháborút lezáró békeszerződések és a kiépülő 
francia „keleti biztonság”  rendszerét, majd annak fellazulását és felbomlását a náci Német
ország térfoglalása nyomán. Szól a második világháború idején létrejövő Vichy-Franciaország 
és a De Gaulle-féle Szabad Franciaország keleti politikájáról is, hogy azután a könyv fő részét 
az 1945-től napjainkig tartó több mint fél évszázadnak szentelje. Bár az elemzés fókuszában 
Párizs, valamint a közép- és kelet-európai zóna viszonya áll, Schreiber Tamás témáját jól be
ágyazza a nemzetközi kapcsolatok általános fejlődéstörténetébe. A munka egyik érdekességét 
éppen az adja, hogy — amint erről a későbbiekben még részletesen szó lesz — megvilágítja az 
amerikaiakkal szembeni függetlenségre és a szovjet zónában önálló szerepvállalásra törekvő 
francia külpolitika sajátosságait és következményeit, árnyalva ezáltal a hidegháborús korsza
kot a szovjet-amerikai szembenállásra redukáló képletet.

Részben egyetemes történeti összefüggések, de főként a francia politikai élet jelentős 
fordulatai jelölik ki az egyes fejezetekben feldolgozott időszakok határait. A szerző célkitű
zésének megfelelően az egyes periódusok vizsgálata során főként azt igyekszik tisztázni, 
hogy milyen volt Franciaország közép- és kelet-európai szerepvállalása és befolyása az adott 
szakaszban. A második világháború végétől 1958-ig terjedő időszak, amely a francia törté
nelemben a IV Köztársaság korszakára esik, Schreiber Tamás elemzésében alkorszakokra 
bomlik. 1945-től 1947-ig a francia-szovjet viszony megromlása ellenére is a kapcsolatok 
élénkülésének, helyreállításának lehetünk tanúi a „koalíciós kormányok”  és Franciaország 
között. Fiatal, tehetséges diplomaták — mint az oroszul is kiválóan beszélő Jean Laloy — igye
keztek a francia diplomácia figyelmét Közép- és Kelet-Európa felé terelni. A cél a francia 
jelenlét demonstrálása volt a rendelkezésre álló szerény eszközökkel. A térség államainak 
akkori vezetői általában lelkesedéssel fogadták Párizs kezdeményezését. Az 1947-től felerősödő 
kelet-nyugati szembenállás, illetve a Moszkva érdekszférájához tartozó országok szovjetizálása 
befagyasztotta az ígéretesen megindult francia kapcsolatépítést a „vasfüggöny”  keleti oldalán 1

1 Les relations de la Francé avec les pays de l ’Est (1944-1980). [Franciaország kapcsolatai a keleti országokkal 
(1944—1980)]. Párizs, 1980, La Documentation Frangaise.
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rekedt államokkal, sőt a francia-szovjet ellentét miatt Franciaország és az úgynevezett népi 
demokráciák között is megromlott viszony. A francia diplomácia helyi cselekvőképességét 
szinte teljesen megbénította, Hogy követségeik és nagykövetségeik a kommunista diktatúrák 
titkosrendőrségeinek állandó ellenőrzése alatt álltak. A Sztálin halálát követően megindult 
olvadás Magyarország esetében 1955-re vezetett a kapcsolatok szerény felújításához, amit 
viszont félbeszakított az 1956-os magyar forradalom leverése. A francia Külügyminisztérium 
levéltárában végzett kutatásaim szerint lényegében 1958 őszére konszolidálódtak a ma
gyar-francia diplomáciai kapcsolatok.

Schreiber Tamás külön fejezetet szentel könyvében az 1958-tól 1969-ig tartó De Gaulle-i 
időszaknak -  joggal, hiszen a máig fennálló V. Köztársaság intézményeit létrehozó legendás 
francia politikus valóban látványosan befolyásolta Franciaország és a közép-, illetve kelet
európai térség diplomáciai kapcsolatait. Az NSZK-val való széles körű kooperációra alapozó, 
az Egyesült Államokkal szembeni függetlenedés programját erőteljesen hangsúlyozó új fran
cia külpolitika Franciaország felértékelődését, valamint a Washington és Moszkva vezette bi
poláris világrend erózióját várta a szovjet ellenőrzés alatt álló térség államaihoz való közele
déstől, a „détente, entente, coopération”  (enyhülés, megegyezés, együttműködés) jelszavainak 
meghirdetésétől. Bár Párizsnak a térség országaival fenntartott kétoldalú kapcsolatai jelentő
sen fejlődtek (1963-ban emelték nagyköveti szintre a francia-magyar diplomáciai kapcsola
tokat, 1964-től indult meg a nem minden vonatkozásban ellentmondásmentes francia—román 
közeledés stb.), és ennek nyomán érezhetően növekedett térségünkben a francia jelenlét, a 
francia diplomáciai erőfeszítések hatása mégsem volt tartós, mivel azok főként De Gaulle sze
mélyes politikai presztízsén alapultak. A tábornok 1969-es lemondása után pedig a francia 
külpolitika irányítói nem folytatták ezt az irányvonalat. Ennek következményeként a Charles 
de Gaulle és Francois Mitterrand vezetésével jellemezhető időszakok közötti tizenkét évben, 
vagyis Georges Pompidou és Valéry Giscard d’Estaing elnöksége idején Schreiber Tamás a 
francia befolyás folyamatos csökkenését regisztrálja. Véleménye szerint nehéz bármiféle egy
értelmű francia politikát kimutatni az 1970-es évek elején Közép- és Kelet-Európa irányában, 
egy olyan időszakban, amikor gőzerővel indult meg az 1969-ben kancellári székbe került szo
ciáldemokrata Willy Brandt nevével fémjelzett Ostpolitik, vagyis az NSZK diplomáciai és 
gazdasági „offenzívája”  a szovjet blokk országai felé. A francia pozíciókat tovább gyengítet
te, hogy 1975-ben Giscard d’Estaing döntése nyomán megszüntették a francia rádió rövidhul
lámon Közép- és Kelet-Európába sugárzott adásait. Időközben egyre kedvezőbb kép alakult 
ki a francia vezetésben a kádári Magyarországról: a Szovjetunióhoz való feltétlen külpolitikai 
lojalitása mellett azt érzékelték, hogy nyitott a nyugati világ felé is. Hazánkat a szocialista tömb 
„legliberálisabb”  országának tartották. Ennek is szerepe volt abban, hogy Kádár János 1978- 
ban Párizsba látogatott. A korszak francia külpolitikájára jellemző a szerző szerint, hogy Pá
rizs a térség egyik országát egy ideig a többihez képest látványosan favorizálta: a kiválasztott 
sokáig Románia volt, később Jugoszláviát, majd az 1970-es évek végén Lengyelországot he
lyezte előtérbe.

Az 1981-ben köztársasági elnökké választott Frangois Mitterrand a könyv tanúsága szerint 
mint a „liberalizálódásban”  előrehaladott ország iránt érdeklődött Magyarország iránt. Ezzel 
magyarázható, hogy a közép- és kelet-európai fővárosok közül az elnök elsőként Budapestet 
kereste fel 1982 júliusában. A francia diplomáciának azonban továbbra sem létezett hosszú 
távú cselekvési programja a térséggel kapcsolatban, miközben az NSZK előretörése egyre lát
ványosabb volt. Mitterrand 1988-as újraválasztása után -  érzékelve a szovjet blokkban ké
szülő nagy átalakulások előszeleit -  fokozottabb francia aktivitást irányzott elő régiónkban, és 
meg kívánta akadályozni, hogy Bonn egyedül lépjen fel a térségben. Röviddel korábban több
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magyar ellenzéki szintén a meghatározó francia szerepvállalás szükségességéről igyekezett 
meggyőzni a Budapestre utazó Jean-Bernard Raymond francia külügyminisztert. Antall József 
1990 januárjában a francia elnöknek elmondott bátorító szavait már korábban idéztem. 
Mitterrand-nak a francia jelenlét növelésére irányuló törekvését Schreiber Tamás szerint a 
közép- és kelet-európai kommunista rendszerek bukása után hatalomra került új vezetők 
többsége támogatta. A siker elmaradását ismét a kiforrott, hosszú távú koncepció hiányával 
hozza összefüggésbe a szerző. A Quai d’Orsay-n azonban az 1990-es évek elején is inkább 
kérdések, mint válaszok fogalmazódtak meg Közép- és Kelet-Európával kapcsolatban, ame
lyek közül kiemelkedő jelentőséggel bírt, hogy hogyan reagáljanak az Európai Unió keleti 
irányú bővítésének kihívására. Erre a dilemmára az évtized második felében sem született 
megoldás. Németország mindeközben változatlan intenzitással erősíti jelenlétét térségünk
ben, ami abban is megnyilvánul, hogy e területeken a francia nyelv és kultúra látványosan 
visszaszorul a német javára.

Franciaország súlyát a volt szovjet zónában az is jelentősen csökkentette, hogy 1989-től, 
különösen pedig az 1990-es évek közepétől megjelentek az amerikaiak. Sőt — a könyv elem
zése szerint — ettől kezdve a francia diplomácia inkább csak tehetetlen szemlélője Washington 
elsöprő erejű térhódításának. Példaként a magyar—román alapszerződés 1996-os megkötésének 
előzményeit hozza fel a szerző. A két szomszédos ország között meginduló tárgyalások hamar 
zsákutcába jutottak, s a megfigyelők 1996 augusztusára már kezelhetetlennek látták az ügyet. 
Az ellentétek feloldhatatlannak látszottak, s a francia és a német diplomácia diszkrét kísér
letei hatástalannak bizonyultak. És ekkor jöttek az amerikaiak, akik mindkét félnek világo
san értésére adták, hogy az alapszerződés megkötése a mindkét ország által megcélzott nyu
gati politikai és katonai szervezetekbe való felvétel alapfeltétele. Ez az érvelés hatásosnak 
bizonyult...

Schreiber Tamás tehát részletesen felidézve Franciaország közép- és kelet-európai szerep- 
vállalásának nyolc évtizedes történetét csalódásként éli meg a szeme előtt kibontakozó leépü
lési folyamatot. A francia befolyás hanyatlásáért elsősorban nem Franciaország mostani riváli
sait, Németországot és az Egyesült Államokat okolja, inkább a francia külpolitika irányítóinak 
határozatlanságát, érdektelenségét és rövidlátását ostorozza. Mindenekelőtt egy átfogó, hosz- 
szú távra szóló, az elérendő célokat pontosan megjelölő francia keleti politika kidolgozását 
sürgeti, mert ilyenről a szerző szerint mindmáig nem lehet beszélni. Ezért tartom szerencsés
nek, hogy a könyv címe Franciaország keleti akcióira, utal, és nem a kiforrott koncepció lát
szatát sugalló keleti politika kifejezés szerepel benne.

Schreiber Tamás egy ilyen nagy horderejű program kidolgozására kitűnő lehetőséget lát 
2000 második félévében, az Európai Unió soros francia elnöksége idején. A cél tehát „az 
Unió szerkezeti reformjával párhuzamosan Franciaország visszatérése Közép- és Kelet-Euró
pába. Abba a térségbe, ahol Marianne néhány epizódszerű megjelenése ellenére oly hosszúra 
nyúlt távollétét mindenki sajnálattal veszi tudomásul”  -  zárja le gondolatmenetét a szerző.

A magyar olvasóközönség számára a francia külpolitika széles információs bázison nyugvó 
ismertetése és elemzése — túl azon, hogy pótolja az ilyen jellegű hazai könyvek hiányát — se
gíthet oldani a Trianon óta a magyar közvéleményben Franciaországgal kapcsolatban kialakult 
görcsöket. A szöveg tagolása és tipográfiája lehetővé teszi, hogy a francia—magyar kapcsola
tokat külön is tanulmányozzuk. A mű kedvező franciaországi fogadtatása, amelyben az írás vi
tathatatlan minőségén túl a 2000 második félévében esedékes francia EU-elnökség aktuálpoli- 
tikai szempontja is szerepet játszik, megfontolandóvá teszi a könyv magyar nyelvű kiadását. 
Amennyiben erre sor kerül, a mű használati értékét jelentősen növelné, ha a bibliográfia ki-
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egészülne a XX. századi magyar—francia kapcsolatokat feldolgozó magyar szakirodalomjegy
zékével, és ha készülne hely- és névmutató is.

Remélem, hogy a könyv hazai megjelenése nyomán rövidesen a magyar olvasók is eltű
nődhetnek a kérdésen: miért is van távol Marianne?


