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Bevezető 

bben a kötetben azokat a tanulmányokat gyűjtöt-
tem egybe, amelyek már megjelentek valahol (a 
megjelenés helyét, idejét minden esetben jelzem) a 

kilencvenes évek elejétől napjainkig. Tettem ezt abból a 
megfontolásból, hogy egy helyen legyenek, s így könnyeb-
ben hozzájut az olvasó. Amint ez a kötet címéből kitűnik, a 
tanulmányok Franciaország 20. századi politikájával foglal-
koznak Közép- és Kelet-Európában. 

Kutatásaimat a 19. század végi francia-orosz kapcsola-
tokkal kezdtem még a nyolcvanas években. Többször vol-
tam Párizsban, s kutattam a Quai d’Orsay, a szárazföldi 
hadsereg és a haditengerészet levéltárában. Az előbb emlí-
tett levéltárak dokumentumait felhasználva megvizsgáltam 
Párizs orosz politikáját az első világháború végén, a pol-
gárháború idején és a Szovjetunió törekvéseit a harmincas 
években. 

A tanulmányok nagy része a két háború közti francia po-
litikát elemzi: milyen szerepe volt a francia diplomáciának 
az új Közép-Európa létrejöttében, kialakításában; kik a 
partnerei, s milyennek látta Párizs a szövetségeseit katonai, 
politikai és gazdasági szempontból. Mindjárt megjegyzem, 
az 1920-1921-ben létrejött kisantantot nem Párizs hozta lét-
re, hanem Edvard Beneš. A csehszlovák külügyminiszter 
Párizs Budapest központú dunai konföderációs terve ellen 
szervezte meg ezt a tömörülést, mert nem akarta, hogy Prá-
ga pozíciója gyengüljön Közép-Európában. Franciaország 
persze hamar megbékült ezzel a formációval és támogatta a 
két háború között, jóllehet a kisantant magyarellenes éle 
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miatt nem szolgálta Párizs nagy célját, Németország ellen-
súlyozását. 

Megnéztem azt is, hogyan viszonyult Párizs Berlinhez. 
Ez azért fontos, mert Németország első világháborús vere-
sége ellenére is potenciális nagyhatalom és szerepe megha-
tározó a kontinens életében. A francia-német viszony pedig 
az európai béke alapja volt, s ettől függött Európa gazdasá-
gi rekonstrukciója, fejlődése is. Aristide Briand francia és 
Gustav Stresemann német külügyminiszter ezért joggal ka-
pott Nobel-békedíjat 1926-ban, hiszen a két ország megbé-
kélésében a húszas években meghatározó szerepük volt. 

Foglalkozom aztán a külpolitika céljai és a gazdaság 
helyzete közti összefüggésekkel francia viszonylatban. A 
gazdasági háttér ugyanis meghatározó szerepet játszott a 
francia diplomácia sikereiben, a húszas években és a bu-
kásban a harmincas évek végén, s az 1940-es összeomlás-
ban. Ezzel kapcsolatban vetődik fel a kérdés: miért veszíti el 
Franciaország nagyhatalmi pozícióját és hogyan próbálja 
ezt visszaszerezni a második világháború után, a hideghá-
ború idején egy új európai és világpolitikai helyzetben. Eh-
hez csak annyi megjegyzés, hogy az első világháború után 
nem született új világrend. Ha ez történt volna, minden bi-
zonnyal elkerülhető lett volna a második világháború, s Eu-
rópa és a világ népei nagyon sok szenvedéstől menekülhet-
tek volna meg. Tudjuk, nem így történt. Ezért az új világ-
rend, ahol Európa elvesztette vezető szerepét, Párizs pedig 
a nagyhatalmiságát, a második világháború után jött létre 
két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
vezetésével. 

Végül meg kell említenem a kötet első tanulmányát, 
amely a francia külpolitika magyarságképét vizsgálja az el-
ső világháború előtti évtizedekben. Ez a kép változatos, és 
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egyre több információ érkezik Magyarországról, így a fran-
cia közönség és a politika résztvevői árnyalt képet kapnak 
az országról. Kiderül, hogy a nemzetiségek helyzete nem 
jobb, nem rosszabb, mint például éppen Franciaországban 
vagy Nagy-Britanniában. Nem igaz az sem, hogy a francia 
politikusok tájékozatlansága az egyik tényező, amely Tria-
nonhoz vezetett. Az elcsatol területeken a szakértők még a 
legkisebb falut is ismerték. Trianon számos tényező együtt-
hatásának az eredménye. Ebből az egyik: az Osztrák-
Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország a nagyha-
talmi játszma áldozata: a békecsinálók úgy gondolták, hogy 
Magyarország rovására lehet megteremteni az új egyen-
súlyt Közép-Európában, kielégítve ezzel a versaillesi rend-
szer kedvezményezettjeinek, Csehszlovákiának, Romániá-
nak és Jugoszláviának a területi igényeit. Másképpen fo-
galmazva: amit a franciák elvesztettek a Rajnánál a 
versaillesi békében, azt megpróbálták visszaszerezni a Du-
nánál a trianoni diktátummal. Az új Közép-Európa azon-
ban nem feloldotta, hanem kiélezte az itt élő népek ellenté-
teit és kiszolgáltatta a térséget a nagyhatalmaknak. 

 
Fonyód, 2019 tavaszán 
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