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1. Historiográfiai áttekintés 

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 1945 utáni első két évtizedének története 

historiográfiánk egy eddig még kevéssé feltárt területe. Mivel ez a kétoldalú viszony nem 

tekinthető a hidegháborús korszak különösebben hangsúlyos területének, eddig sem a 

magyar, sem a japán diplomáciatörténeten belül nem történt még kísérlet e reláció 

részletesebb feltárására: az 1945 utáni magyar, illetve japán külpolitika történetével 

foglalkozó munkák csak rövid említés szintjén foglalkoztak a távol-keleti szigetország és 

Magyarország közötti kapcsolatok kérdésével.
1
 Hasonlóképp, a korábbi kétoldalú 

kapcsolttörténeti kutatások – a két nemzet közötti kulturális érintkezés bemutatása mellett
2
 

– kisebb mértékben az Osztrák–Magyar Monarchia és Japán kapcsolatára, nagyobb részt 

pedig a két háború közötti, illetve a II. világháború alatti magyar–japán érintkezés 

bemutatására koncentráltak.
3
  

Az áttörést Umemura Yuko 2006-ban A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka 

Dzsúicsiró életpályája a magyar–japán kapcsolatok tükrében címmel megjelent hiánypótló 

munkája hozta meg ezen a téren.
4
 Az ELTE Orientalisztikai Intézet történész 

munkatársának 2004-ben megvédett doktori disszertációja valójában sokkal többet nyújt 

Imaoka életrajzánál: a magyar–japán kapcsolattörténet első átfogó és tudományos igényű, 

magyar nyelvű bemutatását. A legrészletesebb összefoglalást e tárgyban ugyanis 

mindaddig egy 1981-es japán konferencia tanulmánykötete, illetve Kovács C. Izabella 

1987-ben Bécsben megvédett német nyelvű disszertációja jelentette.
5
 Hézagpótló volt 

                                                           

1
 Lásd pl. Josizava 1973: 393-397, Kido 1982: 236-239; Nagy M. 1993: 37; Fülöp–Sipos: 1998: 432, 474; 

Gazdag 1999: 32; Borhi 2000: 98; Szobolevszki–Vida 2001: 10.; Békés Cs. 2003: 17; Umemura 2006a: 

22-23.; Békés Cs. 2007: 17-18; Vámos 2006b: 118. Kivételt ez alól valamelyest az 56-os forradalom 

japáni visszhangja jelent (Ieda 1982; Kodzsima 1987; Umemura 2000b). A nemzetközi hidegháborús 

kutatásoknak legalább ugyanilyen mértékben „mostohagyereke”, jelentőségéhez mérten aránylag kisebb 

figyelemben részesülő területe a témánk szempontjából kiemelten érdekes szovjet–japán reláció is, lásd 

Hasegawa 1998: 192. 
2
 Mezey 1939; Török 1941; Nagy Iván 1941; Nagy Iván 1943; Harangi 1982; Minamizuka 1982; Vida 1982; 

Kovács C. 1987; Tokunaga 1988; Farkas 1996; Uő 2001; Uő 2007; Uő 2009; Szerdahelyi 1996; Senga 

1994a, Sato 2002. A legalaposabb összefoglalás e témában: Kondo 1999.  
3 

Alapvetően a kapcsolattörténet egyes apró epizódjainak feltárására került még csak sor korábban: Haba 

1982, Senga 1994a, Senga 1999, Szerdahelyi 1996. Az addigi kutatási eredmények szintézisét lásd 

Umemura 2006a. A legújabb irodalomból: Sallay 2006; Uő 2007.; Tóth 2010.; Tóth–Zsigmond 2011. 
4
 Umemura 2006a. Ehhez lásd: Wintermantel 2008. 

5
 Nihon to tóó 1982. illetve Kovács C. 1987. 
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Umemura monográfiája abból a szempontból is, hogy elvégezte az addigi külföldi kutatási 

eredmények honosítását és szakszerű összefoglalását.
6
  

Talán nem túlzás a közelmúlt fontos mérföldköveinek tekintenünk a 2007-ben 

kiadott  Japanológiai körkép
7
 című válogatás kapcsolattörténeti fejezeteit, valamint a 

2009-es kettős jubileumra (a Monarchia és Japán közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 

165., ill. a diplomáciai viszony 1959-es felújításának 50. évfordulója alkalmából) 

megjelent két tanulmánykötetet – a Budapesten szerkesztett Tanulmányok a magyar – 

japán kapcsolatok történetéből, illetve a Tokióban A japán–magyar kapcsolatok története, 

1869–2009 címmel japán nyelven összeállított munkát –, melyek a magyar–japán 

kapcsolatok történetének eddigi legátfogóbb, egymást jól kiegészítő összefoglalásait 

adják.
8
 

 Fontos megjegyeznünk, hogy magyar részről ugyanakkor több ázsiai reláció is 

jóval előrébb tart már ezen a téren: az 1945 utáni magyar–kínai, magyar–észak-koreai és 

magyar–indiai kapcsolatokról több tanulmány és dokumentumkötet is napvilágot látott az 

elmúlt években.
9
 

Ismeretes hogy a Magyar Népköztársaság és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok 

felújítására 1959. augusztus végén – a két ország prágai nagykövetségén folytatott egy 

hónapos szakértői tárgyalásokat követően jegyzékváltással – került sor
10

, s a következő év 

folyamán Budapesten és Tokióban is újból megkezdték működésüket a külképviseletek, 

kezdetben követségként, majd a diplomáciai kapcsolatok szintjét 1964-ben emelte a két 

ország kölcsönösen nagykövetire. Sajátos ugyanakkor, hogy az ismert eseménytörténet 

ellenére – mint azt a későbbiekben látni fogjuk – a hazai történeti szakirodalomban szinte 

                                                           

6
 Érdemes még kiemelni a könyv két további fontos eredményét: a tokiói Cuda Egyetemen őrzött Imaoka-

hagyaték feltárásával fontos adalékokat közölt a magyar diplomácia- és művelődéstörténet 

vonatkozásában is, illetve elsőként tett kísérletet a magyarokban élő Japán-kép, illetve a szigetországban 

élő Magyarország-kép kialakulásának, változásának és eszmetörténeti hátterének leírására. 
7
 Szerdahelyi–Wintermantel 2007. 

8
 Farkas et al 2009; A japán–magyar… 2010. 

9
 Kínáról lásd: Vida 1994; Csen 1996; Szobolevszki 1996; Szobolevszki–Vida, 2001, Vámos-Sárdy 2003; 

Vámos 2003; Uő 2006a; Uő 2006b; Uő 2007; Uő 2008; Sen 2007; Indiáról: Vida 1994; Rahman 2006; 

Gáthy–Vida–Erdélyi 2006; Észak-Koreáról: Kocsis 2011; Csoma 2012; valamint magyar szerző munkája 

az 1953–64 közötti észak-koreai–szovjet kapcsolatokat bemutató, hiánypótló angol nyelvű monográfia is 

(Szalontai 2005). 
10

 Bár mint később látni fogjuk, a hazai történeti szakirodalomban szinte kivétel nélkül 1960 szerepel a 

diplomáciai kapcsolat helyreállításának dátumaként. 
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kivétel nélkül tévesen adatolják a kapcsolatok felújításával és a külképviseletek 

újranyitásával kapcsolatos történéseket.  

Ráadásul eleddig nem kerültek még ugyanakkor bemutatásra ennek a 

kapcsolatfelvételnek már az 1950-es évek elejétől kimutatható előzményei, így például a 

pártvonalon és a „haladó” tömegszervezetek útján, illetve külkereskedelemi, kulturális és 

sportterületen folyó érintkezések, valamint a viszony normalizálásának konkrét 

diplomáciatörténeti részletei és belső/külső mozgatórugói – így e relációnak a hidegháború 

nagyhatalmi diplomáciájához való kapcsolódása – sem.  

Köztudott, hogy a második világháborút követően a tengelyhatalmi szövetségi 

rendszerben egy oldalon álló két ország 1945-ös vereségüket és megszállásukat követően a 

vasfüggöny két külön oldalára került. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ha nagyhatalmi 

erőtérben vizsgáljuk a Magyarország és Japán közötti kapcsolatokat, akkor immár a két 

szemben álló szuperhatalom egy-egy (persze a saját szövetségi rendszerén belül kezdettől 

fogva különböző fajsúlyú) „csatlósa” közötti viszonyrendszerről beszélhetünk, mely tény 

meghatározó befolyással bírt – mint ezt számos példából látni fogjuk a későbbiekben –, a 

magyar–japán relációban a hidegháború évtizedei alatt bekövetkező mindennemű 

változásra.  

Írásunkban a hazai és részben japán levéltári források, valamint az elérhető hazai és 

nemzetközi szakirodalom feldolgozásával kíséreljük meg felvázolni a magyar–japán 

kapcsolattörténet ezen szakaszának történetét a második világháború végóráitól egészen az 

1964-es nagykövetségi szintemelésig, amikorra meglátásunk szerint már jól láthatóan 

kialakultak azok a jellegzetességek, amelyek a kétoldalú kapcsolatok egyes szegmenseit a 

következő negyed század során, egészen az 1989–90-es világtörténeti fordulópontig 

meghatározták.
11

 Bár az 1968–70-es magyar–japán autóipari tárgyalások időben kívül 

esnek már a disszertáció időhorizontján, azonban az autóipari együttműködésnek a reláción 

belüli későbbi súlyára, valamint a tárgyalások kudarcából levonható általánosabb érvényű 

tanulságokra tekintettel külön kitekintő fejezetben vázoljuk ennek a végül zátonyra futott 

ipari kooperációs lehetőségnek a történetét. Hasonló kitekintés keretében mutatjuk az 

1964–1970 közötti társadalmi kapcsolatok és a japán–magyar baráti társaság(ok) történetét, 

                                                           

11
 E helyütt jelezzük, hogy az itt felvázolt képet természetesen tovább árnyalhatják még az orosz és amerikai 

levéltárakban folyamatosan hozzáférhetővé váló vonatkozó források, melyeket e disszertáció 

elkészítésekor a szerzőnek nem állt módjában tanulmányozni. 
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mely különösen a világháború előtti és utáni korszak közötti személyi kontinuitás 

kimutatása szempontjából bír választott témánk szempontjából nagy jelentőséggel. 

 

* * * 

 

 

A japán nevek helyesírásáról: A szövegben a japán személy- és helyiségneveket 

magyaros átírásban közöljük, a hivatkozásoknál és idézeteknél ugyanakkor megőriztük az 

adott forrás által használt átírási formát. Egységesen angolos átírásban szerepelnek 

ugyanakkor a márkanévként hazánkban is közismertté vált japán vállaltok nevei.  
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2. Előzmények: A magyar–japán kapcsolatok a Horthy-korszakban 

 

 

2.1  Japán az első világháborúban 

Japán és az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Ausztria és Magyarország 

egymáshoz való viszonyát az első és a második világháború során is alapvetően a német–

japán viszony határozta meg. Csakhogy míg a második világháború alatt Németország és 

Japán vállvetve harcolt a szövetséges hatalmak ellen, addig az első világháborúba Japán 

pont a kínai és csendes-óceáni német gyarmatok megszerzése érdekében kapcsolódott be, 

és ekképp került szembe a Monarchiával is. 1914. július 27-én Japán megszakította a 

diplomáciai viszonyt a Monarchiával
12

, amiért Bécs nem volt hajlandó kivonni a Kínában 

az 1900-as boxerlázadás leverése óta ott állomásozó békefenntartó egységeit.
13

 Augusztus 

15-én Japán ultimátumot intézett Németországhoz a kínai területek kiürítésére, mire 23-án 

Németország megszakította a diplomáciai összeköttetést Japánnal, s még ugyanezen a 

napon Japán is bejelentette a hadiállapot beálltát Németországgal. A Monarchia és Japán 

közötti hadiállapot kölcsönös deklarálására pedig két nappal később, augusztus 25-én 

került sor.  

A szakirodalomból jól ismert, hogy a két hatalom között még közvetlen katonai 

összetűzésre is sor került, a német gyarmati uralom alatt álló Csingtao kikötőváros japánok 

elleni védelmébe ugyanis egy – már az 1900-as pekingi harcokban is részt vett – osztrák–

magyar cirkáló, a Kaiserin Elisabeth is bekapcsolódott.
14

 (A csingtaoi csatát megelőzően 

történtek ugyan diplomáciai lépések Bécs és Tokió között a cirkáló semleges 

elvonulásának biztosítására, ám az események végül túlhaladták ezt a forgatókönyvet). 

Hadtörténeti érdekességén túl, a magyar–japán kapcsolatok szempontjából is érdemes 

aláhúznunk Csingtao jelentőségét, mert bár a szibériai expedíció alatt a japánok tucatnyi 

olyan fogolytábor vezetését átvették, ahol magyar hadifoglyok ezrei tartózkodtak, ám 

egyedül a Kaiserin Elisabeth legénysége – köztük mintegy félszáz magyar származású 

                                                           

12
 A diplomáciai viszony megszakítását követően az Egyesült Államok vállalta el a japán alattvalók 

érdekeinek védelmét Németországban és a Monarchia területén is. Japánban eleinte szintén az USA látta 

el a Monarchia állampolgárainak érdekképviseletét, amit 1917-ben a spanyolok vettek át. 
13

 Ehhez lásd: Józsa 1966; Lehner–Lehner 2002. 
14

 Ehhez lásd: Balogh T. 2009. 
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matróz – esett az első világháború során eleve japán fogságba, és került Japán területén 

működő hadifogolytáborokba.
15

 

 

 

2.2. Magyarok japán hadifogságban 

A Kaiserin Elisabeth fogságba esett tengerészeit a japán Himedzsi városa 

mellett létesített hadifogolytáborba szállították. A legénységet – saját kérésükre – 

nemzetiségenként barakkokban helyezték el, míg a tisztek a táboron belül külön épületben 

kaptak helyet. A fennmaradt források tanúsága szerint a japánok jól bántak a foglyokkal, 

akik a táboron kívül is szabadon mozoghattak, levelezést, kulturális és különböző 

sporttevékenységeket is folytathattak. 1916-ban átszállították őket a Harima 

tartománybeli Aonogahara táborába, ahol 1919-es hazaindulásukig tartózkodtak. A 

magyar tengerészek 1920. február végén érkeztek japán szállítógőzösön Wilhelmshaven 

kikötőjébe, s március elején léphettek ismét magyar földre.
16

 

Magyar hadifoglyok egy másik, jóval népesebb csoportja közvetett módon jutott 

japán fogságba, amikor a japán szibériai expedíciós hadsereg partraszállása után, 1918 

őszén a japánok – többek között – a pervaja-recskai és a nyikolszk-usszurijszki orosz 

hadifogolytáborokat fennhatóságuk, azaz japán katonai közigazgatás alá vonták. Ezzel 

több ezer, a világháború során távol-keleti orosz hadifogságba került magyar katona sorsa 

változott pozitív irányban.
17

 (A magyar Honvédelmi Minisztérium hadifogoly osztályának 

1920. márciusi kimutatása szerint a két táborban összesen 6557 magyar hadifogoly 

tartózkodott.) A Vlagyivosztokban felállított japán hadsereg-parancsnokságon külön 

hadifogoly-osztályt szerveztek, amelynek élére Kasimura alezredes (később ezredes) 

került, s ő irányította 1920 végéig, vagyis hazatérésükig a hadifoglyok ügyeit. A 

                                                           

15
 A himedzsi fogolytáborba került hadifoglyokról lásd: Csonkaréti 1983; Csonkaréti 1985; Csonkaréti 2002. 

16
 Ehhez lásd: Csonkaréti 2001; Veperdi 2007; Győri L. 1935. 

17
 A szovjet csapatok soraiban harcoló magyar internacionalisták és leszármazottaik természetszerűleg az itt 

vázolthoz képest sokkal zordabb képet őriztek meg emlékezetükben a szemközti oldalon álló japán 

csapatokkal való találkozásról. Ehhez lásd például Devecska 1946; Pach et al 1978; Szabó I. 1992.vagy 

legújabban: Demszky 2008.  
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hadifoglyok nem csak emberséges bánásmódban részesültek a japán táborokban, de a 

Japán Vöröskereszt ruhával, élelemmel és gyógyszerekkel is támogatta őket.
18

 

Hogy az emberséges bánásmód nem az idő által megszépített emlék volt csupán, 

amely az évekkel-évtizedekkel későbbi beszámolókban került csak elő, arról egy korabeli 

forrás is tanúskodik. Baló Zoltán százados a pervaja-recskai magyar hadifogolytáborban, 

1920. október 23-án kelt emlékeztetőjében részletesen számot ad arról, hogy a búcsúzáskor 

mi módon mondtak köszönetet a tábort irányító japán tiszteknek a magyarokkal szemben 

mutatott jóindulatukért. Már ebben a dokumentumban szerepel a japán lovagiasság és a 

magyarok iránti japán szimpátia gondolata. Érdekes, hogy a magyar katonák a 

hadifogolytábori körülmények közepette művészi kivitelű emléktárgyakat és plaketteket 

készítettek és adtak át a japán tiszteknek hálájuk kifejezéseként.
19

 

Dell’Adami Géza vezetésével 1920 márciusában indult el Budapestről az a kelet-

szibériai magyar hadifoglyokat hazaszállító Vöröskereszt misszió, amely Amerikán át 

utazva június 7-én lépett japán földre Jokohamában. A tokiói külügy- és 

hadügyminisztériumokban folytatott tárgyalások után a Japán Vöröskereszt Egylet elnöke, 

Isiguró őrgróf és Hirojama alelnök is fogadta a magyar küldöttséget és biztosította őket a 

Japán Vöröskereszt további támogatásáról, illetve ajánlólevelet adott nekik a 

vlagyivosztoki vöröskereszt kirendeltséghez.
20

 A japán fennhatóság alatt álló magyar 

hadifoglyok végül 1920. október-novemberben szállhattak hajóra, s az év végére 

mindannyian hazatérhettek Magyarországra. 

A Távol-Keleten járt magyar hadifoglyok a japán fogságban szerzett pozitív 

tapasztalatok, így a jó bánásmód vagy a fajrokonság gondolatának megfogalmazódása 

hatására a kétoldalú kulturális kapcsolatok ápolására 1924-ben megalapították a Magyar–

Nippon Társaságot.
21

 

A japán hadifogság negatív vonatkozásai közé tartozik egy szökési kísérlet és 

annak alkalmával három magyar hadifogoly agyonlövése.
22

 Az 1920-as évek második 

felében az esetből hivatalos diplomáciai ügy is lett, illetve a japán katonák által agyonlőtt 

                                                           

18
 Dell’Adami 1925. 

19
 HM HIM Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyűjtemény. Baló Zoltán hagyatéka. Értesítés, 

Pervaja-Rjetska, 1920. október 23. 
20

 Dell’Adami 1925: 53-55. 
21

 A Magyar–Nippon Társaságról lásd Farkas 2007 és Farkas 2009c. 
22

 Ehhez lásd Kondó 2009. 
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magyar foglyok hozzátartozói kártalanítást kértek. Óno Morie bécsi japán követ vállalta, 

hogy mérsékelt igények esetén igyekszik azok kielégítését elősegíteni
23

, s bár ez végül 

megtörtént, az ügy összességében rossz emlékű fejezete maradt a magyar-japán 

kapcsolatoknak.
24

 

 

 

2.3  Japán részvétele a versailles-i békekonferencián 

Japán részvétele az első világháborút követő Párizs környéki konferencián az egész 

világ számára egyértelművé tette a távol-keleti szigetország nagyhatalmi státuszát. A 

békekonferencián a japán diplomácia két fő célkitűzés elérésére koncentrált: egyrészt 

megpróbálta megszerezni a nagyhatalmak hozzájárulását a Németországtól zsákmányolt 

friss csendes-óceáni (Marshall-, Karolina- és Mariana-szigetek) és kínai (Santung-

félsziget) szerzeményeinek birtoklásához, másrészt egy a faji diszkrimináció eltörlésére 

vonatkozó javaslatot terjesztett be a Népszövetség alapítóokmányának preambulumához. 

Az első kérdésben lényegileg sikerrel járt, hiszen megkapta a kért mandátumokat a vitatott 

területekre, a faji egyenlőségi kitétel elfogadtatásában azonban kudarcot szenvedett. Nem 

kétséges, hogy ez a fiaskó meghatározó befolyással bírt Japán külpolitikájára az 1920-as és 

30-as években.
25

 A békekonferencián tárgyalt egyéb európai kérdésekben, így a többi 

vesztessel szembeni békefeltételek vagy Magyarország és az új szomszédai közötti határok 

megállapítása kapcsán azonban a japán delegáció szinte teljes érdektelenséget mutatott, 

állítólag egyenesen Sóva (Hirohito) császár utasította a jelzett prioritásokon túlmenően 

teljes passzivitásra a delegátusokat.
26

 A békekonferencián történő japán részvétel ezzel 

együtt is több ponton közvetlen kihatással bírt az újrainduló kétoldalú magyar–japán 

kapcsolatokra is, hiszen Japán mint az öt „szövetséges és társult főhatalom” egyike helyet 

kapott a békeszerződés végrehajtását felügyelő bizottságokban és testületekben, így többek 

                                                           

23
 MNL OL K63 114. cs. Japán 1928. 15/7. tétel. 1928. január 23. 

24
 Talán kevésbé ismert tény, de magyarok és japánok következő, ezreket érintő tömeges közvetlen 

érintkezésére is szibériai fogolytáborokban került sor: a második világháború után ugyanis a németek után 

japán és magyar állampolgárok kerültek legnagyobb számban szovjet hadifogságba, és az itteni 

találkozások, a kényszerű közös raboskodás sokak számára a családi legendáriumokban mai napig 

emlegetett élményt adott. 
25  

Shimazu 1998. 
26

 Bix 2001: 92. 
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között a Budapesten felálló Szövetségközi Ellenőrző Bizottságban
27

, valamint a trianoni 

határ pontos nyomvonalát kijelölő határmegállapító bizottságokban is.  

A trianoni békeszerződés 29. cikke a határvonal részletes megállapítását és 

kitűzését, határkövekkel való állandósítását, a határvonal térképezését és a határokmányok 

elkészítését a szövetséges és társult hatalmak által létrehozott nemzetközi határmegállapító 

bizottságokra testálta. Minden határmegállapító bizottság a győztes nagyhatalmak 

képviselőiből, azaz angol, francia, olasz és japán tagokból, valamint határszakaszonként az 

érintett államok képviselőiből, tehát csehszlovák, román, jugoszláv vagy osztrák tagokból 

és a magyar delegációból tevődött össze.
28

 A bizottságok a békeszerződés által 

megkövetelt helyi delimitációs döntések előkészítésére szakvéleményüket a Nagykövetek 

Tanácsa elé terjesztették, ahol megszületett a végső döntés a határ pontos nyomvonaláról 

és a határ menti települések hovatartozásáról.  

A vonatkozó francia diplomáciai iratok közzététele óta tudjuk, hogy a 

határmegállapító bizottságok francia tagjai a vizsgált térségek etnikai összetétele mellett 

csehszlovák, román és jugoszláv szövetségeseik stratégiai, közlekedési és gazdasági 

szempontjainak figyelembe vételére kaptak egyértelmű utasítást.
29

 Már csak a 

békekonferencián az európai kérdésekben tanúsított japán passzivitásra tekintettel is 

érdekes lenne bemutatni, hogy vajon milyen mandátummal indította útra a tokiói vezérkar 

a csehszlovák, román, jugoszláv és osztrák határmegállapító bizottságok munkájában részt 

vevő japán tiszteket és diplomatákat, ám erre vonatkozóan nem állnak még 

rendelkezésünkre részletes adatok.
30

 Ismert ugyanakkor, hogy a határmegállapító 

bizottságok működése sem változtatott érdemben a magyar terület- és lakosságvesztés 

tragédiáján, ám a határmegállapítás végeredményétől függetlenül a magyarországi 

japánbarát egyesületek kimondottan kedvező képet őriztek meg az ezen testületekben 

ténykedő japán küldöttekről. Jellemző, hogy a leggyakoribb példa is egy magyar kudarccal 

végződött esetet rögzít: a helyi határmegállapító bizottság a japán elnök támogató 

szavazatával az Alsólendva környéki 23 magyar község visszacsatolására (megtartására) 

                                                           

27
 Az 1927-ig tevékenykedő Katonai Szövetségközi Ellenőrző Bizottság budapesti japán delegációját Mijake 

M[icuharu?] alezredes vezette, tagja volt Janagava Heiszuke alezredes. 
28

 Ehhez lásd Suba 2003. 
29

 Ádám–Ormos 2005. 
30

 Umemura Yuko kutatásai alapján annyi elmondható, hogy a határmegállapító bizottságok japán tagjai az 

angol tisztekhez hasonlóan inkább szimpatizáltak a magyar féllel, és próbáltak neki kedvezni, szemben a 

francia és olasz delegátusokkal (Umemura 2013: 186-196). 
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tett javaslatot, ám a Nagykövetek Tanácsa végül az érintett területeket Jugoszláviának 

ítélte. Mindezek ellenére, a „delimitációs eljárás során tanúsított magyarbarát 

magatartásukért, a magyar nemzet hálájának elismeréseképpen” a Magyar–Nippon 

Társaság később több japán tisztet tiszteletbeli tagjául választott. 
31

 

 

 

2.4 A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok az 1920-as években 

Az első világháború során a Monarchia és Japán között megszakadt viszony 

hazánkra eső felének „helyreállításáról”, azaz a Magyar Királyság és a Japán Császárság 

közötti diplomáciai viszony létesítéséről a trianoni békeszerződés preambulumának utolsó 

két mondata is rendelkezett, amely kimondta: „A jelen Szerződés életbelépésével a 

hadiállapot megszűnik. Ettől az időtől kezdve s a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

fenntartásával, a Szövetséges és Társult Hatalmak Magyarországgal hivatalos 

érintkezésbe lépnek.”
32

 Rezidens követek cseréjére a két ország között azonban még több 

mint másfél évtizedig nem került sor: a japánok bécsi követüket akkreditálták 

Magyarországra, – elsőként Honda Kumatarót, aki 1922. február 9-én nyújtotta át 

megbízólevelét a magyar államfőnek
33

 –, emellett Budapesten tiszteletbeli konzulokat 

bíztak meg a japán érdekek helyi képviseletével. Japán követség majd csak 1938 

augusztusában létesült Budapesten, amikor az Anschlusst követően a bécsi japán misszió 

áttette székhelyét a magyar fővárosba.
34

 

1921 és 1938 között Honda Kumatarót még öt japán misszióvezető követte a bécsi 

japán külképviselet élén: Akacuka Sószuke (1924–1926), Óno Morie (1927–1930), Arita 

                                                           

31
 Ando R. ezredes, Otani K. őrnagy és Szató H. őrnagy. Nagy Iván 1943: 112.  

32
 Mint ismeretes, Japán 1921. június 25-én ratifikálta a trianoni békeszerződést, a békeszerződés hatályba 

lépésére 1921. július 26-án került sor, amikor a párizsi külügyminisztérium óratermében megtörtént a 

békeszerződés becikkelyezéséről szóló jegyzőkönyvek kicserélése. Tekintettel arra, hogy az Egyesült 

Államok szenátusa nem ratifikálta a trianoni békeszerződést, a két ország között külön békeszerződés 

aláírására került sor Budapesten 1921. augusztus 29-én. 
33

 MNL OL K 428 MTI Kőnyomatos 1922. február 9.  
34

 Egy közelmúltbeli visszaemlékezés beszámol a második bécsi döntés után Kolozsvárott, a Farkas utcában 

létesített japán konzulátusról is, ám ezt megerősítő adatot máshol eddig nem sikerült fellelnünk. Lásd: 

Asztalos 1997.  
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Hacsiró
35

 (1931–1932) későbbi japán külügyminiszter, Macunaga Naokicsi (1933–1935) 

és Tani Maszajuki (1936–1937).
36

 

Mivel Magyarországnak nemcsak Japánban, de egyetlen más környező ázsiai 

országban sem működött ekkor külképviselete, ezért egy harmadik államot kellett felkérni 

a képviselet ellátására: a választás a spanyol diplomáciára esett, vélhetőleg az akkori tokiói 

misszióvezető, Don Jose Caro y Szechenyi részbeni magyar származása miatt.
37

 A 

képviselet természetesen meglehetősen formális volt, protokolláris alkalmakon, így például 

a magyar államfőnek Sóva (Hirohito) császár 1928. novemberi beiktatásán történő 

képviseletén túl nincs tudomásunk olyan érdemi magyar vonatkozású diplomáciai ügyről, 

amely többletterhet jelentett volna a tokiói spanyol követségnek. A spanyolországi 

polgárháború kitörését követően, 1936-ban Hollandia vette át a Magyar Királyság japáni 

diplomáciai képviseletét, és látta el egészen az önálló tokiói magyar misszió 1939. 

decemberi felállításáig. Japánban működő magyar tiszteletbeli konzulátus felállítására a két 

világháború között nem került sor, bár a Dísz téren 1934-38 között folytak erre irányuló 

előkészületek Oszaka vonatkozásában, s még a misszió élére kiszemelt japán személy – 

Júkava Csúzaburó, Etiópia korábbi oszakai tiszteletbeli konzuljának – bejelentése is 

megtörtént a tokiói Külügyminisztériumban.
38

 

A magyar diplomáciának a többi közép-európai államhoz képest viszonylagos 

lemaradását a japán relációban plasztikusan érzékelteti, hogy Ausztriát leszámítva a 

Monarchia többi utódállama, valamint Lengyelország is már a 20-as évek elejétől fogva 

mind diplomáciai képviseleteket nyitottak Tokióban
39

, s Bécs mellett Prágában (1921), 

Varsóban (1921), Bukarestben (1922) és Belgrádban (1924) is működött japán 

                                                           

35
 1936 és 1940 között három japán kormányban is a külügyi tárca vezetője, a nevéhez fűződik a Nagy Kelet-

Ázsia Közös Felvirágzásának Övezetét hirdető elmélet. 
36

 Budapesti megbízólevél-átadásuk időpontja: Akacuka Sószuke 1924. május 20., Óno Morie: 1927. március 

19, Arita Hacsiró: 1931. február 27., Macunaga Naokicsi: 1934. március 25. és Tani Maszajuki: 1936. 

július 20. A Budapesten akkreditált japán misszióvezetők vonatkozásában lényegében használhatatlan a 

Magyarország és a második világháború: titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és 

történetéhez című kötet vonatkozó része (Magyarország 1959: 515.) és Sáringer Jánosnak ugyanezeket a 

hibás adatokat újraközlő munkája (Sáringer 2004: 68-69.). A nyolc japán követ közül kettő egyszerűen 

hiányzik a felsorolásból, öt esetében pedig a név és/vagy a budapesti szolgálati idő megadása pontatlan. 
37

 A követ édesanyja Széchényi Erzsébet (1827-1910) volt. 
38

 Kovács C. 1987: 181. 
39

 Csehszlovákia: követség Tokióban (1926, 1937-től nagykövetség), konzulátusok Jokohamában (1921), 

Oszakában (1929), Kóbéban (1936) és Dairenben (1938). Lengyelország: követség Tokióban (1922), 

konzulátusok Oszakában (1926) és Jokohamában (1935). Románia: követség Tokióban (1921), 

konzulátus Jokohamában (1923). Jugoszlávia: konzulátus Oszakában (1929). 
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külképviselet. Érdekes azonban hogy az osztrák diplomácia (vélhetőleg anyagi 

megfontolásokból) a két világháború között hivatalos diplomáciai képviseletet Tokióban 

nem állított fel, csak tiszteletbeli konzulja működött a szigetországban 1920 és 1937 

között.
40

 

A budapesti japán császári tiszteletbeli konzulátus élén a két világháború között 

hárman váltották egymást: elsőként Palotay Ödön (1921–22), aki már az I. világháborút 

megelőzően, 1909 és 1914 között is betöltötte ugyanezt a tisztséget. Őt Prőhle Vilmos 

(1924–1929) turanista politikus, ismert orientalista, a Pázmány Péter Tudományegyetem 

keleti nyelvi tanszékének vezetője, számos japán nyelvészeti, irodalmi és történeti tárgyú 

írás szerzője követte.
41

 Végül pedig Hollós Ödön (1931–1938), a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója tevékenykedett Japán tiszteletbeli konzuljaként, 

egészen az önálló budapesti japán követség felállításáig.
42

 Hollós a bankvezéri 

pozíciójából fakadóan tucatnyi jelentősebb magyar iparvállalat igazgatósági és felügyelő 

bizottsági tagjaként is funkcionált,
43

 és úgy véljük, hogy a kétoldalú gazdasági lehetőségek 

fejlesztését szem előtt tartva az 1929-es magyar–japán kereskedelmi megállapodás 

hatályba lépését követő időszakban ez a tény is szerepet játszhatott az ő felkérésénél. 

 

 

2.5      A diplomáciai képviseletek felállításához vezető lépések az 1930-as években  

A magyar–japán relációban az 1930-as évek elejétől kezdve bizonyos közeledés 

volt érezhető, amelynek jelei a fokozatosan egyre gazdagabbá váló művelődési 

kapcsolatok mellett többek között a legfelsőbb szintű protokolláris érintkezésben is 

megmutatkoztak. Japán részről két felső szintű vizitre is sor került, a császári család tagjai 

                                                           

40
 1926-tól tb. főkonzul. 

41
 Prőhle 1919 tavaszán tett skandináviai propagandakörútja során került kapcsolatba a japán diplomáciával, 

amikor „több japáni diplomatát is megnyert arra, hogy a magyar nemzet igazai mellett szót emeljenek”. 

In: Vidor 1921: 110. Prőhléről lásd még: Sinor 1995, Ormos 2012. 
42

 Kovács C. Isabella szerint Hollós a növekvő magyarországi antiszemitizmus miatt köszönt le posztjáról. 

Kovács C 1987: 181. 
43

 Tomka 1997.  
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közül 1931-ben Takamacu herceg
44

, 1934-ben pedig Kaja herceg
45

 tett nem hivatalos 

látogatást Budapesten.  

A tokiói magyar külképviselet felállítását a harmincas évek derekán több irányból, 

a közvélemény felől és a kormányzaton belülről is szorgalmazták, különböző 

megfontolásokból. A civil szférából a magyarországi japánbarát szervezetek és turanista 

csoportosulások – gondoljunk csak közülük csak a két legjelentősebbre, a Magyar–Nippon 

Társaságra és a Turáni Társaságra – szálltak síkra a japán vonal erősítése mellett. Érveik 

sorában a keleti gondolatnak
46

 a japán relációig történő kiterjesztése, a rokoni szálak 

ápolása, a maroknyi távol-keleti magyar kolónia érdekvédelmének biztosítása vagy a 

gazdasági lehetőségek kiaknázása mellett visszatérő elemként jelentkezett a magyar 

revíziós törekvések iránti japán szimpátia vágyképe.  

A „magyar revízió szolgálatában álló japán nemzet” szlogenjének alátámasztására 

külön a turanista lobbi egész anekdotagyűjteményt épített, amelyben a Magyarország iránt 

bármilyen apró pozitív vagy éppen semleges magatartást tanúsító japán diplomaták és 

nemzetközi jogászok cselekedeteit úgy állították sorba, hogy az a magyar békeszerződés 

igazságtalanságainak orvoslására kész hivatalos japán álláspontként jelenjék meg.
 47

 De 

fontos szerepe volt ebben a legendáriumban a magyarbarát japáni turanista lobbi 

                                                           

44
 Sóva császár öccse, Takamacu japán császári herceg feleségével, Kikukó hercegnővel európai nászútja 

során 1931. január 27-29. között tartózkodott hazánkban. A díszes kísérettel Budapestre érkező herceget 

már a Keleti pályaudvaron ünnepélyes külsőségek között fogadták: a vasútállomáson megjelent Vértessy 

Sándor, a Kabinetiroda főnöke, a kormány képviseletében gróf Khuen-Héderváry Sándor, valamint 

Darányi Kálmán államtitkár is. A hercegi párt érkezésük napján Horthy Miklós és hitvese a 

Dunapalotában fogadta, ahol a kormányzó átadta Takamacu hercegnek a Magyar Érdemkereszt 

nagykeresztjét. Este az Operaházban díszelőadást tartottak a „fejedelmi vendégek” tiszteletére, másnap 

délelőtt pedig meglátogatták az Országházat. A császár levélben köszönte meg Horthynak a hercegi pár 

szíves fogadását és a magas kitüntetés adományozását öccse részére. (MNL OL K 62 

(Külügyminisztériumi levéltár, Protokoll Osztály iratai) 25. cím 8. csomó Japán I. rész; Képes Pesti 

Hírlap. 1931. január 28., 29. és 30.) 
45

 Kaja japán herceg, és felesége, Tosiko hercegnő 1934. június 21-24. között járt Magyarországon. A hercegi 

pár európai programjában eredetileg nem szerepelt Magyarország: abba csak utólag, a herceg személyes 

kívánságára lett felvéve. Horthy Miklós kormányzó június 22-én Kenderesen fogadta Kaja herceget és 

feleségét, akik másnap a kíséretükben utazó Kusibucsi Szenicsi alezredessel a Hősök terén 

megkoszorúzták a Hősök Emlékkövét. (MNL OL K 62. 25. cím 8. csomó Japán 1. rész. 7355/1934–

Küm.; Képes Pesti Hírlap 1934. június 24.; Tolnai Világlapja 1934/28. sz.) Erről az eseményről – 

akárcsak Takamacu herceg látogatásáról – a magyar újságok és filmhíradók is lelkes beszámolókat 

közöltek. (Magyar Híradó 363., 1931. február; Magyar Világhíradó 540., 1934. június. 

www.filmintezet.hu, megtekintve: 2008. április 1.). 
46

 Erről lásd: Ablonczy 2006. 
47

 A legendakör részletes áttekintését lásd Farkas 2009b. 

http://www.filmintezet.hu/
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segítségével Japánban kiadott revíziós propaganda- és sajtóanyagoknak is, melyekből 

1936-ban még külön kamarakiállítást is rendeztek az Iparművészeti Múzeumban. A japán 

revíziós támogatás Budapesten sulykolt mítoszával az volt a legnagyobb baj, hogy már 

eleve téves helyzetértékelésre épült. A gondolatkör központi elemét ugyanis az a vágy 

képezte, hogy Japán mint a versailles-i békeszerződéssel elégedetlen, ugyanakkor a magyar 

sérelmek iránt fogékony nagyhatalom egy következő békekonferencián majd a magyar ügy 

védelmezőjeként áll ki revíziós törekvéseink érvényesítése mellett.  

A japán revíziós támogatás délibábját megteremtő és életben tartó turáni lobbisták 

figyelmét ugyanakkor érthetetlen okból elkerülte az az alapvető tény, hogy míg Japán az 

első világháborút követő rendezésnél még önként maradt távol az európai rendezésben 

való érdemi részvételtől, addig a globális érdekszféráknak a tengelyhatalmi szövetségesi 

rendszerben történt elhatárolását követően már nemzetközi szerződéses kötelezettségei sem 

engedték meg, hogy Japán majdani győztesként részt vegyen az új Európai Rend 

kiépítésében. S cserében az Ázsiában nyert szabad kézért, a hivatalos japán politika 

következetesen az európai háborúban való érdektelenségét hangsúlyozta: „Japánnak csak 

Ázsia új rendjére kell gondolnia. Japán nem akar belekeveredni az európai háborúba. 

Minden erejét a kínai ügy rendezésére összpontosítja” – idézte például a japán sajtó Abe 

miniszterelnököt 1940 szeptemberében.
48

  

Ettől függetlenül japán diplomaták magánbeszélgetések során számtalan 

alkalommal mutattak érdeklődést és megértést a magyar revíziós szándékok iránt. Az első 

bécsi döntést követően Tógó moszkvai nagykövet, későbbi külügyminiszter még azt is 

jelezte, hogy számukra a magyar revízió nem érzelmi, hanem geostratégiai szempontok 

miatt érdekes: „Örömének adott kifejezést, hogy Szlovákia magyarlakta területeinek 

visszacsatolásával megindult a trianoni szerződés területi revíziója és reményének adott 

kifejezést, hogy a magyar-lengyel határ megvalósítható lesz. Legfontosabbnak tartja 

azonban Erdély visszacsatolását. A japán diplomata Romániát u.i. megbízhatatlannak 

tartja egy orosz-ellenes akcióban, amiért is annak gyengítése mellett foglal állást 

Magyarország javára.”
49

 Túlzott jelentőséget persze nem szabad tulajdonítanunk ezeknek 
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 MNL OL K428 MTI kőnyomatosok 797. csomó 1940. szeptember 4. 

49
 MNL OL K63 114. csomó1938 15/7. 205/pol/1938. Moszkva, 1938. november 26. Beszélgetés Togo japán 

nagykövettel. 
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az informális jelzéseknek,
50

 (már csak azért sem, mert nem tudjuk, hogy a kisantant 

diplomatái felé milyen hasonló gesztusokat tett a japán diplomácia), hiszen a 

magánvélemények és vélt vagy valós szimpátiák ellenére a japán diplomácia egyáltalán 

nem kívánta még a távoli európai rokon magyar nemzet érdekében sem megszegni 

tengelyhatalmi szerződéses kötelezettségeit, és a világháború során mindvégig távol 

tartotta magát az európai problémáktól. 

A magyar diplomácia a civil szférával ellentétben nem számolt Japánnal a revíziós 

törekvések kapcsán, és világosan érzékelte az érdekszférák elhatárolásának külpolitikai 

következményeit is. Jól tükrözi ezt, hogy amikor a Honvéd Vezérkar Főnöke 2. Osztálya 

1943-ban a második bécsi döntés végrehajtására életre hívott német-olasz tiszti bizottság 

olasz tagjának esetleges kiválása esetére japán tag belépését javasolta, akkor Ghyczy Jenő 

külügyminiszter egyértelműen elvetette ezt a megoldást, azzal, hogy „a kérdés ilyen 

megoldásáról nem lehet szó”.
51

 

A találó kifejezéssel az „erőtlenségét délibábok kergetésével kompenzáló magyar 

imperializmus nagyra növéseként”
52

 jellemzett turanista ideológia radikális Nyugat- (és így 

értelemszerűen germán-) ellenes utópiaként
53

 érdemben nem érvényesülhetett a trianoni 

Magyarország külpolitikájában. A turáni elem ezzel együtt többféleképpen is felbukkant a 

magyar–japán diplomáciai kapcsolatokban: egyrészt már az 1930-as évek elejétől mindkét 

oldalról rendszeres, szinte állandó retorikai elemévé vált a turáni-rokonsági szál említése a 

két ország diplomatái közötti informális beszélgetésekben egyfajta összekacsintásként és a 

kötelező small talk részeként a bizalmi légkör megteremtésére. Másrészt a turáni lobbinak 

a hivatalos magyar külpolitika befolyásolására irányuló törekvése
54

 a japán relációban is 

több ponton kimutatható és tetten érhető.  

Napjaink politikatudományában a politikai napirend tematizálásának jól ismert 

eszköze az álesemények generálása, amelyek eleve azzal a céllal kerülnek megrendezésre, 

                                                           

50
 Beszédes az a tény is, hogy a bekövetkezett magyar területgyarapodásokkor a hivatalos japán reakció az 

ünnepélyes és visszafogott üdvözletre szorítkozott: MNL OL K 63 114. csomó 1938 15/7 Napi jelentés, 

Budapest, 1938. november 9.,  MNL OL K63 115. csomó 1940 15/7 Napi jelentés, 1940. augusztus 30. 
51

 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL) M. kir. Honvéd Vezérkar főnökének iratai 1919-

1945. I. 89. 1943. 5891/Eln. 1. vkf.-1943. 
52

 Romsics I. 2007.  
53

 Romsics G. 2004. 
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 Ehhez lásd Ablonczy 2006: 104. 
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hogy a média beszámoljon róluk.
55

 A Horthy-kori magyar–japán kapcsolatok történetében 

számos ilyen áleseményt generáltak a már említett japán- illetve magyarbarát turáni 

egyesületek. Ilyen áleseménynek tekintjük például a magyar politikusok részére felajánlott 

japán ajándékok esetét: a japán Daido (Nagy Út) elnevezésű turáni szervezet felajánlására 

Horthy Miklós kormányzó díszes szamurájkardot, Bethlen István kormányfő pedig egy 

Meidzsi császárt ábrázoló bronz reliefet kapott ajándékba 1930-ban. Egy évvel később, 

szintén a Daidó elnökétől, Szumioka Tomojositól érkezett Mayer János földművelésügyi 

miniszter részére 50 cseresznyefadugvány. Talán a relációban tapasztalható tartós 

diplomáciai uborkaszezonnak köszönhető, hogy 1933-ban a Daido és a tokiói Nippon 

Turáni Egyesület által Gömbös Gyulának küldött szamurájkard átadására a budapesti japán 

tb. konzul mellett még a bécsi és a berni (!) japán követség egy-egy diplomatája is 

megjelent. Ezek a hírek kiváló lehetőséget jelentettek a politikai fronton amúgy szinte 

eseménytelen reláció „feldobására”, és kellő ügyességgel könnyen lehetett úgy tálalni a 

néhány aktivista személyéhez köthető olyan diplomácai PR-célzatú ajándékozási akciókat, 

melyek Európában az egész japán népnek „a testvér magyar nép vezérei” iránt érzett 

szimpátiájából fakadó spontán történéseknek tűnhettek.
56

  

Magyar oldalról leginkább a Budapestre akkreditált japán diplomaták tiszteletére a 

visszacsatolt területeken szervezett programok kapcsán érhető tetten a diplomáciai viszony 

tematizálási kísérlete: 1939-ben Kassán szervezett japán kultúrnapokat Inoue budapesti 

követ részvételével a Magyar–Nippon Társaság, a Magyar Nemzetpolitikai Társaság 

felvidéki osztálya, a Turul Szövetség II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Egyesülete és a Felvidéki 

Idegenforgalmi Szövetség.
57

 1942 májusában pedig Josinaka Vataro budapesti katonai 

attasé tett tucatnyi várost érintő észak-erdélyi és székelyföldi körutat, s útja során 

mindenhol fellobogózott és virágdíszbe borult városkép fogadta a japán tábornokot: a 

látogatást a Magyar Revíziós Liga és a Magyar–Nippon Társaság készítette elő, a 

rendezvénylogisztikai feladatokról pedig a Magyar Idegenforgalmi Hivatal gondoskodott 

                                                           

55
 A leggyakoribb példa az áleseményre a jól megválasztott helyszínekre (adott hivatal székháza vagy 

politikus lakhelye előtt) meghirdetett „villámcsődület” (flashmob) vagy egy kihelyezett sajtótájékoztató. 
56

 Érdekes módon magyar oldalról már jóval korábban, még az orosz–japán háború kapcsán felmerült egy 

hasonló kardadományozás ötlete: Eötvös Károly Abbázia kávéházi asztaltársasága ugratására vállalta 

hogy az „oroszverő” Tógó admirálisnak elvigyen Japánba egy díszkardot. Ha hihetünk az anekdotikus 

beszámolóknak, akkor a váratlanul komolyra fordult akciót végül a bécsi külügy többszöri 

figyelmeztetése után állították csak le. Budapesti Hírlap, 1931. júl. 26. 
57

 MNL OL K428 MTI kőnyomatosok 795. csomó 1939. december 2-3.; Függetlenség, 1939. december 5. 
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(csak Marosvásárhelyen ötezer japán zászlócskát osztottak szét előzetesen az ünneplők 

között).
58

 

A turáni lobbinak a hatalomhoz való törleszkedéseként értékelhető Móricz Péter 

volt főkonzulnak, a Turáni Társaság elnökhelyettesének az a gyakorlata, amelynek során a 

japáni külkereskedelmi levelezőnek beprotezsált emberével, és a tokiói követség későbbi 

munkatársával, Metzger Nándorral japán politikai helyzetről íratott beszámolóit 

előzékenyen megküldte a Külügyminisztérium Politikai Osztálya részére.
59

  

A japán reláció elmélyítésére irányuló külső nyomáson túlmenően a kormányzaton 

belül is megfogalmazódott egy távol-keleti külképviselet felállításának szükségessége, 

egyrészt a diplomáciai információszerzési lehetőségek bővítése miatt, másrészt 

kereskedelemfejlesztési megfontolásokból.  

A magyar diplomácia már az 1931-től kezdődő japán–kínai villongások után nem 

sokkal már felfigyelt a távol-keleti eseményeknek a magyar külpolitikára gyakorolt 

esetleges kihatásaira. Pelényi János népszövetségi követ beszámolója szerint az angol 

diplomácia a távol-keleti konfliktus hatására a korábbiakhoz képest, ha lehet, még inkább 

revízióellenessé vált: „sajnos a földrajzilag oly távoleső keletázsiai bonyodalomnak 

reperkussziói máris kedvezőtlenül érezhetők az európai politikában, amennyiben Anglia 

Európában mindenképpen szabad kézre és morális engagements-jainak liquidálására 

törekszik. Ezért hidegült el utóbbi időben mindenfajta revizionizmussal szemben, mely 

világhatalmi szemszögéből nézve nem időszerű”.
60

 Emellett Pelényi a mandzsúriai 

konfliktussal kapcsolatosan arra is felhívta a figyelmet, hogy a japán lépéseket a 

„természetes evolúciónak a status quo-való való szembetűzése” motiválta. S minthogy  a 

magyar revizionizmus a status quo ellenes hatalmaktól remélhetett csak támogatást saját 

céljai eléréséhez, a követ határozottan jelezte: „kívánatosnak tartanám, ha a hazai sajtó a 

mandzsúriai kérdésben szigorúan semleges magatartást tanúsítana s nem ragadtatná el 

magát japánellenes kirohanásokra, amint az sajnálatosan egyes esetekben megtörtént”.
61

 S 

Budapesten külön örömmel konstatálhatták, hogy a japán diplomáciát a mandzsúriai 
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 MNL OL K428 MTI kőnyomatosok 803. csomó 1942. május 21-22-23.; Turán (Buenos Aires), 1969/1. 
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 Lásd például MNL OL K63 114. csomó 1935 15/1 és 114. csomó 1936 15/7. 
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 MNL OL K63 114. csomó 1933-15/28: 14/pol/1933 Genf, 1933. március 26. Kelet-ázsiai konfliktus 
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 MNL OL K63 114. csomó 1933-15/7: 5/pol/1933 Genf, 1933. január 19. Mandzsúria s a népszövetségi 
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kérdésben elfoglalt álláspontja miatt Eduard Benesnek sikerült jócskán magára haragítania. 

A római japán nagykövet a cseh politikus japánellenes kirohanásai után egészen odáig 

ment, hogy „a japán katonai köröknek mi sem okozna nagyobb örömöt mint 

Csehszlovákiába bevonulni”... 
62

 

Kánya Kálmán külügyminiszter 1933 őszi balkáni körútján is meggyőződhetett 

arról, hogy a Szovjetuniót Távol-Keletről fenyegető japán veszély kapcsán Moszkva 

számára kiemelt jelentőséggel bír a Balkán nyugalmának fenntartása.
63

 A 

Külügyminisztérium Politikai Osztálya ezért a londoni, párizsi és washingtoni magyar 

követek felé is jelezte az új hírigényt: „A távol-keleti események, illetve az orosz–japán 

feszültség Kelet-Európában és a Balkánon is érezteti hatását, miért is annak szoros 

figyelemmel való kísérése az általános politikai helyzet megítélése szempontjából 

elengedhetetlen. Felkérem tehát Nagyméltóságodat, hogy fenti kérdést, illetve az 

angol/francia/amerikai kormánynak ahhoz való beállítottságát különösen figyelni és 

információiról időnként hozzám jelentést tenni szíveskedjen”.
64

 Ugyanekkor a távol-keleti 

helyzet alakulása – és különösen a Szovjetunió esetleges távol-keleti lekötöttsége65 – a 

magyar katonai vezetők figyelmét is felkeltette, ezért a Honvéd Vezérkar főnöke 1933 

novemberében átiratban fordult a Külügyminiszterhez: „Kimagasló fontosságot nyert a 

mai kiélezett távol-keleti helyzet kapcsán úgy az orosz, mint a japán vonatkozásban 

működő hírszerzésünk, éppen ezért különös fontosságot tulajdonítok Nagyméltóságoddal 

történt abbéli megállapodásunknak, hogy e vonatkozásban a miniszterelnök úrnál közös 

előterjesztéseket teszünk.”
 66

  

A Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztálya viszont az ázsiai piacokon 

elérni remélt exportfejlesztési lehetőségek miatt pártolta, már 1934-től kezdve a távol-

keleti kapcsolatok fejlesztését. A magyar külgazdasági jelenlét megalapozására a 
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 MNL OL K63 114. csomó 1934 15/1. 99/pol/1934. Washinigton, 1934. október 26. Sugimura új római 

japán nagykövet. 
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 Ehhez lásd Pritz 1982: 141. 
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 Uo. Politikai ügyosztály. 5852/1933. Japán–orosz feszültség. Távirat Londonnak és Párizsnak, 1933. 

november 16. 
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 Egy esetleges szovjet–japán háború befolyással lehetett volna a közép-európai térségre, például 

Lengyelország vagy – s magyar szempontból ez a fontosabb – Románia tehermentesülése által. MNL OL 
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keleti katonapolitikai helyet tárgyában. Budapest, 1933. november 27. A távol-keleti hadi helyzet 

alakulásáról 1933 őszétől kezdve a Honvéd Vezérkar részletes összefoglalót állított össze.  
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kereskedelmi és közlekedési miniszter 1936 júniusában nevezte ki a már említett Metzger 

Nándort jokohamai székhellyel és Japánra kiterjedő hatáskörrel a Külkereskedelmi Hivatal 

tiszteletbeli levelezőjének.
67

 Hollós Ödön tiszteletbeli konzul is a „gazdasági 

összeköttetések fejlesztésére” javasolta 1935–1937 között több ízben a 

Külügyminisztériumnál Japánban működő magyar tiszteletbeli konzulok kinevezését.
68

 Az 

időközben jokohamai főzelékültetvénnyel, borimporttal és magyar étteremmel is 

kísérletező Metzger beszámoló jelentéseinek tanúsága szerint többféle magyar termék 

(tokaji bor, libamáj és tésztafélék) és vállalat (Weiss Manfréd, Richter Gedeon) piacra 

jutási lehetőségét vizsgálta.
69

 A hivatalos képviselet hiányából fakadó érdekérvényesítési 

nehézségek miatt a Gazdaságpolitikai Osztály 1938-ban Tokióban magyar követség – de 

legalább is egy magyar tiszteletbeli konzulátus – felállítására tett javaslatot, amely misszió 

Mandzsúriában és Kínában is biztosította volna a magyar gazdasági érdekek képviseletét.
70

 

Ehhez azonban a szükséges források nem álltak a rendelkezésre a külügyi költségvetésben, 

pedig tudjuk, hogy a kormány már a Külügyminisztérium 1934–35-ös költségvetésének
71

 

vitájában is támogatta elviekben a japáni misszió felállítását, ám a szükséges keret 

biztosítása évről évre halasztódott.
 72

 A hivatalvezetés még 1938 júliusában is az oszakai 

tiszteletbeli konzulátus előkészítésén munkálkodott, amikor a bécsi japán követség 

áttelepülésével előálló új helyzetben a tokiói magyar követség felállítását már nem lehetett 

tovább halogatni.  

A korabeli diplomáciai források alapján a budapesti japán követség felállítását a 

japán külügyi vezetés már 1937-ben, az Anschluss bekövetkezte és a bécsi japán követség 

kényszerű bezárása (pontosabban főkonzulátussá való lefokozása) és áthelyezése előtt 

eldöntötte.
73

 Elhatározásában elsősorban a Szovjetunió közelsége és az ebből fakadó 

külpolitikai információszerzései lehetőségek bővítése vezette a japán felet. A japán 

diplomácia figyelme Közép- és Kelet-Európában elsősorban Németország, a közép-

európai, a balti és balkáni országok külpolitikájára és ezen országoknak a Szovjetunióval 
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szembeni magatartására irányult. De feszülten várták a világháború európai kezdetét is, 

mert ahogy a moszkvai japán katonai attasé elmondta Jungerth magyar követnek: „ily 

háború megkönnyítené az ő helyzetüket, mert Anglia, Amerika és Franciaország nem 

segíthetné többé Kínát, azonkívül a Szovjet-Unió is mindent elkövetne, hogy ne keveredjék 

a Távol-Keleten is háborúba.”
74

  

Rendszeresen napirendre került a kölcsönös követségnyitás kérdése Jungerth-

Arnóthy Mihály moszkvai nagykövetnek japán partnerével folytatott megbeszélésein: 

„beszélgetésünk alkalmával hangsúlyozta, hogy politikai szempontból igen fontos volna, 

hogy Magyarország Tokióban követséget felállítson. Kétszer aláhúzta, hogy nem 

gazdasági, hanem politikai szempontból volna ez fontos, ami azt a gondolatot ébresztette 

bennem, hogy Sigemitsu Úr az Urss európai határain minden eshetőségre való tekintettel 

barátot keres hazája számára Magyarországban.”
75

 „Sigemitsu nagykövet ez alkalommal 

is hangsúlyozta ennek [ti. a tokiói magyar követség felállításának] fontosságát, amit azzal 

egészített ki, hogy ő már Tokióban azt az álláspontot képviselte, hogy az ő szempontjukból 

fontosabb, hogy Budapesten legyen állandó követük, mint Bécsben”.
76

 „A nagykövet 

beszélgetésünk végén ismét hangsúlyozta, hogy okvetlenül szükségesnek tartja közvetlen 

összeköttetés létesítését a két kormány között. Egyben közölte velem, hogy a legutóbbi 

futárral azt javasolta kormányának, hogy Budapesten állítson fel külön követséget”.
77

 

„Megemlítette, hogy a bécsi japán követségnek Budapestre való áthelyezését ő proponálta 

kormányának és reményét fejezte ki, hogy Magyarország is nemsokára követséget fog 

felállítani Tokióban.”
78

 

Hasonló értelemben táviratozott Budapestre Hory András varsói követ is: 

„Magyarországról beszélve, előadta, hogy bécsi és moszkvai kollégáival folytatott 

megbeszéléseik során az a nézet alakult ki, hogy Budapesten kívánatos egy japán követség 
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felállítása. Ilyen értelemben jelentettek is Tokióba, s e követség feltehetőleg már a jövő 

évben meg fogja kezdeni működését”.
79

  

Az európai események alakulása végül meggyorsította a budapesti japán misszió 

felállítását: Ausztria állami önállóságának megszűnésével (1938. március 13.) ugyanis a 

Bécsben állomásozó japán követ Magyarországra szóló megbízatása is érvényét vesztette. 

A bécsi követség japán főkonzulátusként működött tovább, Budapesten pedig hamarosan, s 

a történelem során először, japán követség felállítására került sor. A követség felállítása 

hivatalos dátumának 1938. augusztus 18-át tekinthetjük, ezen a napon nyújtotta át ugyanis 

megbízólevelét Horthy kormányzónak Macumija Hadzsime, a magyar fővárosba újonnan 

kinevezett japán követ.  

A magyar diplomácia ekkor már lépéskényszerben volt, hogy feloldja az ázsiai 

nagyhatalommal szemben fennálló aránytalanságot, ami a diplomáciai képviseletek terén 

megmutatkozott. A Külügyminisztérium felülvizsgálta fél évvel korábbi döntését, és 1938. 

december 23-án javaslatot tett a kormánynak a tokiói külképviselet felállítására. Imrédy 

Béla miniszterelnök támogatásáról biztosította a Külügyminisztérium előterjesztését, s 

miután Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter reményét fejezte ki, hogy „e kérdés is 

a jövő költségvetés keretében rendeztessék”, a Minisztertanács elvi hozzájárulását adta a 

Tokióban felállítandó magyar követség tervéhez.
80

  

A diplomáciai protokoll terén mutatkozó aránytalanság, amelyet a japánok is szóvá 

tettek a magyar félnek, különösen a szövetségesi viszony beálltával vált szembetűnővé. 

Villani Frigyes római követ 1939 februárjában, már az Antikomintern Paktumhoz történő 

csatlakozásunkat követően jelentette Budapestre: „A japán nagykövet a napokban 

felkeresett. Kifejezte azt a reményét, hogy most már minél előbb követet küld a magyar 

kormány Tokióba, ahol velünk szemben nagy a rokonszenv; tudják, hogy a japán és 

magyar nép közötti rokoni kötelékek léteznek és politikai célkitűzéseink is azonosak. 

Közösen kell védekeznünk a szovjet veszély ellen; ezt a magyar kormány átérezte, amikor 

bejelentette csatlakozását az antikomintern egyezményhez.”
81
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A tokiói követség megnyitásával a magyar kormányzat egyrészt eleget tett a 

Tokióból jelzett (és vélhetőleg Berlinből is sugallt) elvárásnak, másrészt kielégítette 

mindazoknak a hazai köröknek az igényeit, amelyek a keleti gondolat térnyerése vagy a 

turáni kapcsolatok bővítése mellett kereskedelemfejlesztési okokból vagy épp a Távol-

Keleten élő magyarok érdekvédelmének ellátására már évek óta szorgalmazták ezt a lépést. 

 

 

2.6      Magyar–japán szerződéses kapcsolatok a Horthy-korban 

A következő részben a Magyar Királyság és Japán között létrejött nemzetközi 

szerződéseket kívánjuk röviden áttekinteni, egyaránt bemutatva a kétoldalú és a többoldalú 

megállapodásokat, ez utóbbiaknál, így a magyar történeti irodalomban részletesen tárgyalt 

Antikomintern Paktum, illetve Háromhatalmi Egyezmény kapcsán is természetesen 

elsősorban a japán vonatkozásokat vizsgálva.  

Ismereteink szerint a békeszerződést követő esztendőkben az 1927-es légügyi 

megállapodás volt Magyarország első olyan nemzetközi szerződése, amelynek a négy 

győztes nagyhatalom egyikeként Japán is részese volt. 1927 márciusában a Nagykövetek 

Tanácsa úgy döntött, hogy beszüntetik Magyarországon a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

tevékenységét, és a továbbiakban a magyar kormány hatáskörébe utalják a békeszerződés 

előírásainak betartását. Ezzel egy időben Franciaország, Anglia, Olaszország és Japán 

külön légügyi egyezményt kötött a magyar féllel, amely lényegében megszüntette az 

országot terhelő légügyi szankciókat, és megengedte például a nem katonai repülőgépek 

gyártását. 

1929. január 23-án Walko Lajos külügyminiszter és Óno Morie bécsi japán követ 

közötti jegyzékváltás útján köttetett meg Budapesten a magyar–japán kereskedelemi 

megállapodás, amelyben a felek biztosították egymás számára a legnagyobb kedvezményes 

elbánás elvét. 
82 

A kereskedelmi megállapodás létrejöttével összefüggésben a korabeli 

beszámolók információi alapján gyakran még napjainkban is az 1927-es bécsi 

árumintavásáron, majd az 1928-1929-es Budapesti Nemzetközi Vásáron történő japán 
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megjelenés jelentőségét, a Magyar–Nippon Társaság és más civil közvetítők szerepét 

szokták hangsúlyozni. Tudni lehet ugyanakkor, hogy az 1929-es megállapodás előzményei 

ennél még korábbra nyúlnak vissza: 1924-ben ugyanis már folytak sikertelen tárgyalások a 

két fél között egy kereskedelmi egyezmény megkötéséről, de mivel a japán fél akkor még 

ellenezte a legnagyobb kedvezmény megadását Magyarországnak, az előkészületek 

félbeszakadtak.
83

  

Az 1929-es megegyezés sikerében az áruvásárokon történő japán részvételt segítő 

személyek és civil szervezetek ügybuzgalma mellett legalább annyit nyomott a latban az a 

tény is, hogy a korábbiakhoz képest a japán fél már nem ellenezte a kedvezményes 

vámtarifák kiterjesztését a közép-európai partnerekre, amit jól mutat, hogy az 1927. júliusi 

német–japán kereskedelmi és hajózási megállapodás után az 1930 augusztusában Ausztria 

és Japán között létrejött kereskedelmi megállapodás is tartalmazta a legnagyobb 

kedvezmény elvének kölcsönös biztosítását.  

Érdemes kitérnünk a magyar–japán kereskedelmi kapcsolatoknak egy napjainkban 

is jellemző jelenségére, a származási ország problémájának korabeli megjelenése kapcsán. 

A Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztálya ugyanis már az 1930-as évek elején 

jelezte: „hogy Japán a magyar kereskedelmi forgalom adataiban ilyen kis számokkal 

szerepel, annak oka elsősorban az, hogy amíg a származási bizonyítványok rendszere nem 

volt bevezetve, a Japánból behozott illetőleg a Japánba kivitt áruk nem az eredeti 

származási, illetve rendeltetési ország javára, hanem a közvetítő államok kereskedelmi 

forgalmának javára lettek elkönyvelve.”
84

 Ez a rendszereken és évtizedeken átívelő 

probléma még napjainkban is jelentkezik: a kétoldalú kereskedelmi forgalom 

nyilvántartásánál a közvetítő kereskedelem és a multinacionális vállalatok kereskedelmi 

gyakorlata miatt jelenleg is jelentős különbség mutatkozik a magyar és a japán fél által 

készített statisztikai adatsorokban.  

A következő nemzetközi szerződés is olyan kétoldalú megállapodás volt, amelyet 

több környező országgal azonos időben írt alá hazánkkal a japán fél: 1930 elején japán 

kezdeményezésre került sor az addigi vízumkényszer 1930. június 30-ával (ti. az aktuális 
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költségvetési év lezárultával) történő megszűntetéséről szóló szerződés aláírására.
 85

 

Ismereteink szerint a magyar egyezményt nem sokkal előzte meg a japán–osztrák 

megállapodás, míg Észtország és Japán között 1929 elején, Csehország viszonylatában 

pedig 1931 közepén szűnt meg a vízumkötelezettség.
86

 

A korszak egyetlen valóban jelentős kétoldalú nemzetközi szerződését az 1938. 

november 15-én Budapesten megkötött barátsági és szellemi együttműködési 

megállapodás jelentette.
87

 Az egyezmény, amelyet magyar részről Teleki Pál vallás- és 

közoktatásügyi miniszter, japán részről pedig Macumija Hadzsime japán követ látott el 

kézjegyével, lényegében egy a kulturális cserekapcsolatokra vonatkozó keretszerződés volt 

(Japán esetben az első ilyen jellegű szerződés, amelyet valamely más országgal kötött), 

amely a két ország együttműködését kívánta előmozdítani a tudományos élet, a 

tudományos kutatások, a képző- és zeneművészetek, az irodalom, a színház, a 

mozgófénykép, a rádió és a sport területén.  

A magyar–japán kultúregyezmény kapcsán érdemes megemlékezünk arról a 

kevéssé ismert tényről, hogy Klebelsberg Kuno a művészeti és tudománypolitika tervezés 

gondolatával az 1890-es évek elején külföldi egyetemeken tanuló japán ösztöndíjasok 

révén ismerkedett meg, s a külföldi magyar ösztöndíj-akciók kidolgozásához, valamint az 

Országos Ösztöndíjtanács felállításához többek között a japán állam külföldi 

ösztöndíjrendszere szolgált mintául.88  

Az 1939 decemberében életbe lépett kulturális szerződés végrehajtására 1940 őszén 

Budapesten és Tokióban felállt végrehajtó bizottságok képezték a Horthy-korszakban a 

kétoldalú államközi érintkezés lényegében egyetlen rendszeres fórumát.
89

 A bizottságok 
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által elfogadott munkatervek lehetővé tették többek között ösztöndíjas kutatók és lektorok 

cseréjét, tudományos együttműködések beindítását és különböző kiadványok 

finanszírozását, igaz, hogy a tényleges költségviselő az egyezmény megkötésével egy 

időben felállt tokiói Japán–Magyar Kultúrintézet működését is finanszírozó Micui-tröszt 

vezetője, Micui Takaharu báró volt. 

A korabeli japán hadiipar egyik legnagyobb vállalkozásaként is fungáló 

óriáskonszern élén álló Micui bárónak a kulturális cserekapcsolatok bővítésére tett 

alapítványát a korabeli beszámolók szellemében gyakran ma is úgy állítják be, mintha a 

japán főnemes önzetlen gesztusa kizárólag a nemzetközi művelődés ügyének nemes 

eszméjét kívánta volna szolgálni. Joggal feltételezhetjük azonban, hogy a japán 

hadigazdaság egyik legnagyobb konszernjét mecenatúrájában valójában nem a magyar–

japán kapcsolatok elmélyítése vezette, hanem a tágabb értelemben vett japán hírszerzés 

közép-európai mozgásterének megteremtése. A kulturális jelenlét növekedésétől is, mint 

erről amúgy maga a bécsi japán követ is beszámolt egy jelentésében, azt remélték, teljes 

joggal, hogy a japán diplomácia mozgástere is megnövekszik a térségben.
 90

  (Micui báró 

az 1930-as évek közepén egyébiránt hasonló, Magyarországon talán kevésbé ismert 

gesztusokat gyakorolt többek között például az osztrák és a csehszlovák fél irányába is). A 

mögöttes politikai szándékoktól függetlenül azonban a Micui-alapítvány 1935-ös életre 

hívása, az 1938-as kulturális és barátsági egyezmény létrejötte és a tokiói kultúrintézet 

működése valóban meglehetősen termékeny hatást gyakorolt a korabeli magyar–japán 

kulturális együttműködésre.
91

  

Végül két olyan multilaterális egyezményről, az Antikomintern Paktumról és a 

Háromhatalmi Egyezményről kell szólnunk, amelyeknek Japán eredeti aláíróként, 

Magyarország pedig Németország szövetségeseként mindkét szerződéshez később 

csatlakozó félként volt részese.  

Ha a revizionizmus mellett az antibolsevizmust tekintjük a két háború közötti 

magyar külpolitika másik meghatározó elemének, akkor Magyarországnak egy Komintern-

ellenes nemzetközi szerződéshez történő csatlakozását elvben vélhetnénk akár a belső 
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magyar külpolitikai folyamatok eredményének is. A szerződéshez való magyar csatlakozás 

japán vonatkozásainak áttekintése nyomán azonban úgy véljük: az a tény, hogy 

Magyarországot és Mandzsukuót, a megszállt kínai területeken a japánok által életre hívott 

bábállamot ugyanazon napon léptette be a három eredeti aláíró nagyhatalom a szerződésbe, 

azt mutatja, hogy ezzel a gondosan megkoreografált diplomáciai lépéssel az antibolsevista 

egyezmény nemzetközi elfogadottságát kívánták demonstrálni.  

Az eredetileg Németország és Japán között 1936. november 25-én megkötött 

szerződéshez „eredeti aláíróként” egy évvel később, 1937. november 6-án csatlakozott 

Olaszország. Japán részről már ekkor, az olasz csatlakozást követően is több jelzés érkezett 

Magyarországnak az Antikomintern Paktumba történő esetleges belépéséről. Sigemicu 

Mamoru moszkvai követ magyar partnerének jelezte: „azt hiszem, maguk lesznek a 

legközelebbiek, akik ahhoz csatlakozni fognak”. 
92

 A bécsi japán követség diplomatájának 

puhatolózását az ügyben Budapesten még félre is értették, és úgy vélték, hogy Tokió egy 

külön kétoldalú egyezményt kíván kötni a magyar féllel „kommunista üzelmekre 

vonatkozó adatcsere” tárgyában.
93

 De jelentkezett a téma kapcsán a japán turáni lobbi is: 

Szumioka Tomojosi Darányi miniszterelnöknek küldött táviratban sürgette Magyarország 

csatlakozását az egyezményhez.
94

  

A német és olasz nyomásgyakorlás mellett 1938 decemberében már a japán 

diplomácia is a korábbiaknál határozottabban jelezte a magyar csatlakozásra vonatkozó 

elképzeléseit: „Ma megjelent nálam Takeuchi japán köv. titkár s közölte velem, hogy a 

tokiói kormány igen nagy örömmel venné Magyarországnak az antikomintern paktumhoz 

való csatlakozását. Ennek technikai lebonyolítását illetőleg főnöke, Matsumiya követ azon 

a nézeten van, hogy a csatlakozási formalitásnak itt Pesten kellene megtörténnie. (A követ 

ugyanis úgy van informálva, hogy Ribbentrop német külügyminiszter azt szeretné, ha a 

formalitás Berlinben történnék meg).”
95

 Litvinov külügyi népbiztos is úgy értékelte 1939. 

január 7-i, Sztálinnak írott feljegyzésében, hogy a magyar csatlakozás elsősorban Japán 

érdeke.
96

 Mindettől egyáltalán nem függetlenül, az Antikomintern Paktumhoz történő 

magyar csatlakozás kérdésével egy időben a japán fél Mandzsukuónak a magyar kormány 
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általi elismerését is szorgalmazta, jelezve, hogy ha nem sietünk, Csehszlovákia megelőz 

majd bennünket ezen a téren.
97

 Talán Berlin felől is megfogalmazódott ilyen értelmű 

elvárás, mindenesetre a kérdés 1938. december 23-án került a Minisztertanács elé 

(ugyanekkor tárgyalták a tokiói követség felállításának kérdését is), és a kormány döntése 

nyomán 1939. január 9-én került sor Mandzsukuó magyar elismerésére.
98

  

Az egyezményhez való csatlakozásra Magyarországot végül 1939. január 13-án 

szólította fel a budapesti német, olasz és japán követ, a csatlakozási okmányok ünnepélyes 

aláírására pedig 1939. február 24-én került sor Budapesten
99

 (a fenti idézet értelmében 

elképzelhető, hogy az aláírás helyszínének eldöntésében szerepet játszott a japán fél 

támogatása is), illetve Mandzsukuó részéről Hszinkingben. (Érdekes, hogy egy másik 

fontos tengelyhatalmi szövetséges, Spanyolország csatlakozása csak egy hónappal később, 

1939. március 17-én következett be).
100

 Az egyezmény kibővítése kapcsán meleg hangú 

táviratokban köszöntötték egymást az eredeti aláíró nagyhatalmak és a két új csatlakozó 

állam is.
101

 A két időpont között a japán sajtó nagy örömmel üdvözölte a magyar 

csatlakozási szándékot, és az antibolsevista egyezményt több helyen már négyhatalmi 

szövetségnek aposztrofálták.
102

 Mások viszont az egyidejű magyar és mandzsu csatlakozás 

jelentőségét méltatták, Hiranuma miniszterelnök például a „a kommunista-ellenes arcél 

kiterjesztésének igen örvendetes jeleként” értékelte a történteket.
103

 A lépéssel az addig 

kevéssé ismert közép-európai kisállam egy csapásra a japán napilapok címlapjára került.
104

 

Az ugyanakkor talán senkinek nem tűnt fel Budapesten, hogy a német–japán 

tengelyhatalmi szövetség demonstrálásaként végrehajtott diplomáciai lépések 

eredményeképp a Japán mellett az egyezménybe beléptetett mandzsu bábállam, illetve a 

Német Birodalom oldalán ugyanazon a napon a paktum részesévé tett Magyarország a két 
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nagyhatalomtól ugyanolyan alávetett függésben lévő csatlósként jelent meg a diplomáciai 

porondon. 

Az Antikomintern Paktumhoz történt magyar csatlakozásnak mellesleg még egy 

japán vonatkozású következménye is volt a magyar diplomácia számára: Magyarországnak 

a kommunistaellenes egyezményhez történő csatlakozása hírére a szovjet vezetés a 

magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felfüggesztéséről döntött. A budapesti szovjet 

követ hazahívása mellett felszólították a magyar felet, hogy egy harmadik állam révén 

képviseltesse magát Moszkvában. A források tanúsága szerint a magyar diplomácia 

választása a japánokra esett – a felkérés tényén és az első meglepődést követő pozitív japán 

reakciókon – amelyek során többek között a moszkvai magyar külképviselet kibérlése is 

felmerült
105

 – túlmenően ugyanakkor annak nincs nyoma, hogy a végül mindösszesen fél 

évig szünetelő magyar–szovjet kapcsolatokban a moszkvai japán nagykövetség 

ténylegesen fel is lépett volna közvetítőként.
106

 Ismert viszont a szovjet külügyi vezetés 

utasítása a magyar állampolgárok jogvédelmét felvállaló moszkvai külképviseletek 

elutasításáról,
107

 a magyar érdekek Japán általi képviseletére tehát vélhetőleg a szovjet 

elutasítás miatt nem került sor. A magyar diplomácia lépéseket tett egy közös német–

olasz–japán tiltakozó akció tető alá hozására is, de a nagyhatalmi partnerek elzárkóztak a 

közös demars gondolatától.
108

 Sajátos, – mint erről később még szó esik – hogy 1944 őszén 

a Szálasi-rezsim újból a japánokat próbálta felkérni a magyar érdekvédelem ellátására, 

igaz, hogy ezt a képviseletet a Szovjetunió és Bulgária mellett Magyarországra(!), a 

„magyar nép szovjet-megszállta” része fölé is ki kívánták terjeszteni.
109

 

A Berlinben 1940. szeptember 27-én megkötött német–olasz–japán Háromhatalmi 

Egyezményhez Magyarország 1940. november 20-án Bécsben csatlakozott
110

, s ezzel 

feladta az elnemkötelezettség elvét. Az Antikomintern Paktumtól eltérően itt nem az aláíró 

nagyhatalmak sürgették, hanem a magyar fél (elsősorban Sztójay Döme berlini követ) 
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kardoskodott a magyar csatlakozás mellett. Ennek révén aztán teljessé vált Magyarország 

betagolódása a tengelyhatalmi szövetségi rendszerbe. Találó Kánya Kálmán volt 

külügyminiszter értékelése, aki úgy vélte, hogy ezzel a lépéssel „sikerült felkapaszkodnunk 

a süllyedő hajóra”.
111

 A Háromhatalmi Egyezmény rögzítette a tengelyen belül az egyes 

érdekszférák pontos elhatárolását: Japán elismerte a német és olasz partnerek vezető 

szerepét az európai „új rend” megteremtésénél, míg Németország és Olaszország a nagy-

kelet-ázsiai térben megvalósítandó új rend kiépítéséhez adott szabad kezet Japánnak. Japán 

viszonylatban a magyar csatlakozást követően sor került az ilyenkor szokásos üdvözlő 

táviratváltásra, míg az ismételten címoldalas publicitásban jelentkező sajtóvisszhangok is a 

szerződésnek a magyar–japán relációra gyakorolt áttételes hatását emelték ki: 

„Magyarország szerepe nagyban elősegíti Európa új rendjének kiépítését, ennek pedig 

Kelet-Ázsia új rendjére is kihatása lesz”.
112

  

S bár Csáky István külügyminiszter úgy nyilatkozott a japán sajtónak, hogy ez az 

egyezmény „politikai szövetséget teremt az eddig is fennálló baráti viszony helyébe”,
113

 a 

csatlós államok részvétele a tengely szövetségi rendszerében merőben formális maradt, az 

egyezmény nyomán felálló katonai és gazdasági szakbizottságokban eleve csak a három 

nagyhatalom részvételével számoltak, sőt, a szükségtelen magyar lobbizást elkerülendő, 

előfordult, hogy ezt hivatalosan is megerősítették. 1942. február 4-én a budapesti japán, 

német és olasz követek felkeresték Bárdossy László miniszterelnököt, s von Jagow német 

követ kifejtette, hogy a három ország között 1941. december 11-én létrejött politikai 

megegyezés nyomán Németország, Olaszország és Japán 1942. január 18-án katonai 

egyezményt kötött, amely a hadműveleti területek egymás közötti felosztását, az e 

területeken végrehajtandó műveleteket, illetve az ezek során alkalmazandó együttműködést 

körvonalazta. A követ hangsúlyozta, hogy az egyezmény nem érinti közvetlenül a Magyar 

Királyi Honvédséget.
114

 A Háromhatalmi Egyezmény eredeti aláírói tehát kifejezésre 

juttatták, hogy sem katonailag, sem politikai szempontból nem tekintik Magyarországot 

számottevő tényezőnek. 
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2.7  A budapesti japán követség működése 1938–1944 között 

1938 és 1943 között három japán követ állt a budapesti japán külképviselet élén: 

Macumija Hadzsime (1938-1939), Inoue Kódzsiró (1939-1940) és Ókubo Tositaka (1941-

1943).
115

 Ókubo 1943 végi távozása után már egészen a háború végéig ideiglenes ügyvivő 

(Teraoka Kóhei követségi titkár) vitte a követség ügyeit. Mori Takahasi személyében 

ugyan 1944 májusában kinevezték az új japán követet, elhúzódó betegségére hivatkozva 

azonban ezt pár hónappal később visszavonták.
116

 A követeken kívül két követségi titkár 

(egyikük tolmács-titkár) és katonai attasé (1940-től helyettes is) képviselte a japán 

érdekeket Magyarországon.
117

 

Érdekes, hogy 1944-ig a magyarországi állomáshelyen szolgáló japán diplomaták a 

Balkánon, Törökországon és a Szovjetunión át érkeztek és utaztak haza,
118

 mivel Japán és 

a Szovjetunió között a semleges viszony egészen 1945 augusztusáig fennállt. Josinaka 

vezérőrnagy, budapesti katonai attasé esetében például 1942 nyarán került szóba, hogy 

hamarosan felmentik beosztásából és visszahívják hazájába. Ehhez meg kellett várnia, 

amíg a szovjet hatóságok kiadják az átutazási vízumot az ő és családja részére. 

Természetesen felmerült annak a lehetősége is, hogy a keleti fronton zajló hadműveletek 

miatt az utazás nem válik lehetővé. Ez esetben a tábornok továbbra is megmaradt volna 

budapesti japán katonai attaséi beosztásában.
119

 Josinaka végül 1942. november 23-án 
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jelentette be, hogy megkapta a szovjet vízumot, s december 7-én elhagyta Budapestet.
120

 

1944-re a háborús helyzet bizonytalanná tette a hazatérésnek ezt a módját. Már a 

Magyarországot 1943 novemberében elhagyó Ókubo követ is csak közel egy évvel később 

hagyta el Szófiát, hogy Törökország érintésével hazájába visszatérjen.
121

 Az ő utódai már 

nyugat felé indultak a front közeledtével. 

Az 1938 nyarán újonnan felállított budapesti japán követség székhelye először 

ideiglenesen a belvárosi Dunapalota szállodában volt, majd az év végétől átköltöztek a XI. 

kerületi Kelenhegyi útra. A katonai attasénak 1941-től saját irodája volt a II. kerületi 

Nagyajtai utcában. Tekintettel az ott őrzött „igen bizalmas természetű” iratokra, a katonai 

attasé az iroda létesítését követően – biztonsági okokra hivatkozva – bekérte az irodának 

helyt adó ház lakóinak adatait a Honvédelmi Minisztériumból.
122

 

A követség hatéves fennállása alatt a budapesti japán követek különféle 

eseményeken képviselték kormányukat a magyar fővárosban. Macumija követ írta például 

alá 1938. november 15-én a japán–magyar barátsági és szellemi együttműködési 

egyezményt és 1939. február 24-én Magyarországnak az Antikomintern Paktumhoz történő 

csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet. Ókubo Tositaka budapesti japán követ több magyar 

államférfi temetésén vett részt: Csáky István gróf külügyminiszterén 1941 januárjában,
123

 

Teleki Pál gróf miniszterelnökén 1941. áprilisban,
124

 Győrffy-Bengyel Sándor 

vezérezredes, közellátásügyi tárca nélküli miniszterén 1942. júniusban
125

 vagy vitéz 

nagybányai Horthy István kormányzó-helyettesén 1942. augusztusban.
126

 

A budapesti japán követek és a követség diplomatái számos, elsősorban kulturális 

jellegű rendezvényen jelentek meg a korszakban. Ezek közül hivatalos jellege miatt 

kiemelendő a japán-magyar barátsági és szellemi együttműködési egyezmény 

végrehajtására megalakult budapesti bizottság tevékenysége: annak évi rendes ülései 
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jelentették a két ország államközi érintkezésének egyetlen rendszeres fórumát.
127

 Emellett 

a japán követek neveivel különböző ünnepségekről tudósító forrásokban is találkozunk: 

1939. december 4-én Inoue Kódzsiró követ fővédnökségével Kassán japán kultúrnapokat 

rendeztek.
128

 A követ ottani koszorúzásáról a filmhíradó is megemlékezett.
129

 1940. 

február 11-én a japán államalapítás 2600. évfordulójának ünnepén Inoue követ üdvözlő 

beszédet mondott és estélyt adott.
130

 Kiemelt esemény volt a Magyar Tűzharcos Szövetség 

és a Magyar–Nippon Társaság által szervezett magyar–japán bajtársi ünnepség 1942. 

április 19-én Budapesten, amelyen részt vett Ókubo japán követ, Josinaka Vataro 

vezérőrnagy, katonai attasé és helyettese, Nakamura Kenicsi őrnagy, valamint Szuidó 

Iszaó követségi tolmács-titkár. Az ünnepségre meghívták a Honvédelmi Minisztérium 

tiszti, tiszthelyettesi karát és legénységét.
131

 Természetes, hogy a budapesti japán 

diplomáciai testület tagjai a Magyar–Nippon Társaság és a Turáni Társaság egyéb 

rendezvényein is megjelentek, illetve részt vettek például kiállítás-megnyitókon.
132

 

A budapesti japán diplomaták időnként Magyarországra érkező japán vendégeket is 

fogadtak – a legkülönbözőbb szinteken. Az 1940-es évek elején az európai japán 

diplomáciai gépezet irányítójaként funkcionáló Ósima tábornok, berlini japán nagykövet 

1941 nyarán hivatalos minőségében, 1942 áprilisában pedig magánlátogatáson, Ókubo 

budapesti japán követ vendégeként járt Magyarországon.
 133

 Ósima 1941. július 22-én 

érkezett Budapestre, ahol Bárdossy László miniszterelnök július 24-én délután a 

miniszterelnökségi palotában déjeuner-t adott tiszteletére. Az eseményen megjelentek a 

budapesti német és olasz követség, illetve a magyar kormány és hadsereg képviselői, 

valamint a budapesti japán követség diplomatái teljes számban. Horthy Miklós Kenderesen 
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fogadta a magas rangú vendéget.
134

 A magyarországi sajtó erről a látogatásról is 

részletesen tudósított. 

Budapest 1940-ben és 1942-ben is az európai japán (nagy)követek találkozójának 

helyszínéül szolgált. 1940 januárjában a megbeszéléseket az európai japán diplomácia 

legjelentősebb képviselői: a berlini, ankarai és római misszióvezetők részvételével a 

budapesti japán követ rezidenciáján tartották meg, s erről a nemzetközi sajtó szenzációs 

hírként számolt be. 1942-ben Ósima tábornok elnökletével pedig a balkáni és közép-

európai japán diplomaták tanácskoztak „az általános helyzetről” a magyar fővárosban.
135

 

1942 augusztusában a Japán és Mandzsukuó részvételével zajló Budapesti 

Nemzetközi Vásárt Berlinben élő magas rangú japán és mandzsu diplomaták és újságírók 

tekintették meg, akik látogatást tettek a Magyar Sajtó Házában is. Kíséretükben Szuidó 

budapesti japán követségi titkár és a Magyar–Nippon Társaság elnöksége is ott volt.
136

 

Katonai vonatkozásban is meglehetősen gazdag volt a budapesti japán diplomaták 

programja. Horthy Miklós kormányzó ünnepélyes kolozsvári bevonulásán 1940. 

szeptember 15-én Josinaka Vataro katonai attasé helyettesével, Nisi Hiszasi őrnaggyal 

együtt vett részt,
137

 s az ő kíséretében tett látogatást 1941. február 10-én a Ludovika 

Akadémián is.
138

 Ókubo követ jelen volt a magyar Gyorshadtest keleti hadszíntérről való 

hazatérési ünnepségén 1941 decemberében Budapesten.
139

 A budapesti japán katonai 

attasék és helyetteseik rendszeresen vettek részt a Magyar Királyi Honvédség 

hadgyakorlatain.
140

 Az 1940-es évek első éveiben mind gyakoribbá vált japán katonai 

küldöttségek látogatása Magyarországon. Japán mérnök már 1938 őszén megfordult a M. 

kir. Állami Hadianyaggyár repülőmotor osztályán alkatrészvásárlás céljából, igaz, belépési 

engedélyt azzal a megkötéssel kapott, hogy a gyártásba semminemű betekintést nem 

nyerhet.
141

 (A dolog pikantériája, hogy ugyanekkor a kínai–japán háborúban a kínaiak 
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többek között a magyar Gamma gyár légvédelmi automata lőelemképzője segítségével 

lőtték le a japán vadászrepülőgépeket.
142

) 1942. november végén japán katonai főmérnök 

magyar hadihidakat tekintett meg és katonai közszállítási ügyekben tájékozódott 

hazánkban.
143

 1943. júniusban Berlinben, illetve Rómában tartózkodó japán tisztek és 

mérnökök a budapesti Gamma Műveknél tettek látogatást. Ugyanez a delegáció 

Diósgyőrött orosz vas- és acél hadizsákmányt is megtekintett, illetve ellátogatott a Ganz 

gyárba, a MÁVAG-ba és a Weiss Manfréd Művekbe.
144

 A japánok nemcsak a magyar 

hadiipar, hanem a magyar lótenyésztés iránt is érdeklődést mutattak. 1936-ban a japán 

katonai attasé 1000 magyar ló vásárlását helyezte kilátásba, amelyből kifolyólag 1937-ben 

japán állatorvos őrnagy tekintette meg a bábolnai ménest.
145

 1941. októberben ismét japán 

állatorvos őrnagy látogatott el a bábolnai ménes-gazdaságba.
146

 Mindezeket a látogatásokat 

a mindenkori budapesti japán katonai attasé (vagy helyettese) koordinálta. 

A rendelkezésre álló források alapján megállapítható, hogy 1938-tól
147

 

Magyarország hadszíntérré válásáig a magyar Honvéd Vezérkar egyes részlegei a 

szovjetellenes katonai hírszerzés, rejtjelfejtés és kémelhárítás terén szorosan 

együttműködtek a budapesti japán katonai attaséval (és a mellé beosztott tisztekkel és 

tisztviselőkkel).
148

 A Magyarországgal ápolt hírszerző kapcsolatok felértékelődéséhez 

japán szempontból hozzájárulhatott egyrészt az a tény, hogy Kárpátalja visszacsatolásával 

egyrészt Magyarország is szomszédos lett a Szovjetunióval, másrészt a német–szovjet 

megnemtámadási egyezmény 1939. augusztusi megkötésével egyértelmű visszalépés 

történt a japán–német hírszerzési együttműködésben is.
149

 Ráadásul Lengyelország 

szeptemberi katonai lerohanását követően az ottani japán rejtjelfejtő részleg tagjai a 

Szovjetunióval határos államokba, többek között Magyarországra települtek át.
150

 A 
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magyar határokon túl hasonló természetű együttműködés jött létre többek között a 

moszkvai, a helsinki és a stockholmi japán katonai attasékkal is.
151

 Utóbbi magyar 

együttműködéssel tervezte egy Svédországot, Spanyolországot és Portugáliát összekötő 

titkos japán rádióhálózat felállítását. 
152

 Erre végül nem került sor, azonban amikor 1942-

ben Magyarország diplomáciai kapcsolatai Egyiptommal megszűntek, a Kairóból hazatérő 

Marosy (Mengele) Ferenc ügyvivő a korábban brit-ellenes hírszerzésre használt követségi 

rádió-felszerelést a kairói japán követnek adta át.
153

 A magyar–japán hírszerzési-

rejtjelfejtési együttműködés összességében az alábbi területekre terjedt ki: szovjet táviratok 

elfogása magyar területen,
154

 híranyag és rejtjelezett táviratanyagok cseréje
155

 és 

rejtjelfejtés.  

A katonadiplomáciai kapcsolatoknál említjük meg azt a tényt is, hogy a magyar 

vezetés a később Hitler bizalmasaként elhíresült Ósima
156

 berlini japán nagykövet révén 

kísérelt meg célzott lobbi-tevékenységet folytatni a német kancellárnál. Ujszászy István 

feljegyzéseiben olvashatjuk, hogy a 1940 nyarán a Honvéd Vezérkar főnöke, „Werth 

vezérezredes Josinaka vezérkari ezredes útján az erdélyi kérdés rendezésénél Oshima 

berlini követ „közbenjárását” Hitlernél érdekünkben szintén igénybe vette”.
157

 Míg ettől az 

egy kivételtől eltekintve a magyar–japán katonadiplomáciai kapcsolatok a diplomáciai 

kapcsolatok egészére jellemző protokolláris külsőségek szintjén maradtak, addig a 

szovjetellenes hírszerzés és rejtjelfejtés területén mindkét vezérkar számára fontos 

együttműködés alakult ki. 
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2.8     A tokiói magyar követség működése 1939–1944 között 

A tokiói magyar követség élén 1939-től a második világháború végéig két követ, 

Ghika György (1882-1966) és tassi Végh Miklós (1892-?) váltotta egymást a misszió 

élén.
158

 Ghika 1939. szeptember 16-án kapott megbízást a tokiói követség vezetésére, 

1939. december elején érkezett meg Japánba, megbízólevelét pedig csak egy jó fél évvel 

később, 1940. június 17-én nyújthatta át Sóva (Akihito) császárnak. Így alig több mint fél 

évet töltött hivatalosan is a követség élén, amikor 1941 februárjában átvezényelték 

Washingtonba, ahol a Pearl Harbort követő magyar hadüzenetig hátra lévő szűk öt 

hónapban vezette a magyar külképviseletet.
159

 Végh Miklós kinevezésére 1941. március 

12-én, tokiói megbízólevél-átadására pedig 1941. június 11-én került sor. Mandzsúriában 

már Ghika is rendelkezett akkreditációval (ő 1940. június 17-én, utóda pedig 1942. április 

25-én adta át megbízólevelét Pu-ji császárnak), emellett Végh 1942. március 25-én a 

nankingi kínai nemzeti kormányhoz is akkreditáltatott, s megbízólevél-átadására Vang 

Csing-vei elnöknél 1942. április 25-én került sor.
160

  

Kiküldetésükkor mindkét misszióvezető a tényleges követi cím elnyerése helyett 

csak a rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri ranghasználattal lett felruházva. 

Tényleges diplomáciai rangjuk I. o. főkonzul, illetve I. o. követtanácsos volt. Ghika New 

York-i áthelyezése után, 1941 júliusában, Végh pedig csak 1943 decemberében, jó másfél 

évvel tokiói hivatalba lépését követően kapott tényleges rk. követi kinevezést. Ghika és 

Végh is a korabeli magyar külügyi szolgálat második vonalába tartozott, ugyanakkor 

mindketten több évtizedes diplomáciai rutinnal rendelkeztek: Ghika 1906-ban lépett még 

közös külügyi szolgálatba, míg Végh 1918-ban, a Honvédelmi Minisztérium állományából 

lépett át az immár önálló Külügyminisztériumba. Tokió előtt Ghika Nisben, Milánóban, 

Hamburgban és New Yorkban, Végh pedig Prágában, Párizsban, Madridban, Bukarestben 

és Washingtonban szolgált. Sőt, Ghika 1919 után folyamatosan – igaz, hogy konzuli 
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vonalon – misszióvezetői állásban dolgozott: 1919 és 1927 között a hamburgi, 1927 és 

1939 között pedig a New York-i főkonzulátust vezette. Végh pedig több külszolgálatán 

első beosztottként, tehát a követ helyetteseként dolgozott például a madridi és a 

washingtoni külképviseleten (ahonnan többek között a japán külpolitika alakulásának 

amerikai értékeléséről is küldött jelentést
161

), és a miniszteri kabinetben (1924–27) vagy a 

Protokoll Osztály élén (1938-41) eltöltött belföldi évei is hozzájárultak a szükséges 

diplomáciai tapasztalat megszerzéséhez.  

A misszióvezető mellett kezdetben még kettő központi kiküldött – dr. Habán Jenő, 

és Halász Zoltánné – szolgált Tokióban, akiknek a személyében a követség rövid 

fennállása alatt nem történt változás. Habán Jenő közgazdász, hírlapíró sajtóelőadóként
162

, 

a Külkereskedelmi Hivatal levelezőjeként és a Magyar Távirati Iroda japáni tudósítójaként 

évek óta kint élő, s Jokohamában többek között egy magyar éttermet is üzemeltető Metzger 

(Watanabe) Nándor pedig 1943 őszétől követségi tolmács-titkárként kapott tiszteletdíjas 

megbízást a követségen.
163

 Kettejük életrajzában is sok a közös vonás: mindketten jól 

beszéltek japánul
164

, olyannyira, hogy korábban tanították is Budapesten a nyelvet, később 

pedig szótárírásra is adták a fejüket
165

, kiküldetésük előtt Magyarországon rendszeresen 

publikáltak japán vonatkozású írásokat
166

, bekapcsolódtak a japán cserekapcsolatok 

ápolásába, illetve a Turáni Társaság szervezeti életébe.
167

 Később is mind a ketten aktívan 
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foglalkoztak újságírással is: 1945 után Habán az argentínai, Metzger pedig az egyesült 

államokbeli emigrációja során rendszeresen szerzője lett a helyi magyar folyóiratoknak. 

A tokiói követségen a Gazdaságpolitikai Osztály javaslatára eredetileg még egy 

kiküldött, egy külgazdasági ügyekben is jártas diplomata, a brazíliai ügyvivősége idején 

ezen a téren már bizonyító Szentmiklósy Andor tanácsos is megbízást kapott, ám az ő 

kihelyezését végül érthető személyzeti okokból hatálytalanították.
168

 (A tapasztalt 

diplomata ugyanis a politikailag teljesen érdektelen tokiói kiküldetés helyett – egy rövid 

berlini kitérőt követően – 1941 őszétől előbb a Politikai Osztály vezetőjeként, 1943 júliusa 

és 1944 áprilisa között pedig külügyminiszter-helyettesként dolgozott, mígnem a német 

megszállók letartóztatták és 1945-ben a dachaui koncentrációs táborban vesztette életét. 

Szentmiklósy Andor nevét ma emléktábla őrzi a Külügyminisztérium Bem rakparti 

épületén).  

A tokiói követség a legelső időszakban az Imperial Hotelben működött, majd a 

japán főváros Kódzsimacsi kerületében béreltek ingatlant a misszió részére. 1942–43 

nyarán Hajamában, az előkelő tengerparti üdülővárosban vett ki „nyári házat” a képviselet 

számára Végh követ. 1944 januárjában a misszió éppen hogy csak átköltözött Tokió Sibuja 

negyedébe – Josida Sigeru későbbi japán miniszterelnöktől (1946–47, 1948–54) bérelve az 

új ingatlant –, amikor a japán Külügyminisztérium a világháborús helyzetre való tekintettel 

a teljes diplomáciai testületet vidékre költöztette: így 1944. márciustól lényegében 1945 

végéig Szengokuharában, a Hakone-tavi üdülőtelep egyik szállodájában végezték 

munkájukat a kiküldöttek. 

Tekintettel arra, hogy a két világháború között Magyarország és Kína között nem 

létesült diplomáciai kapcsolat, 1940-től a Tokióban felállított követség gyakorolt konzuli 

érdekvédelmet a japánok által megszállt kínai területeken élő magyarok felett is. A távol-

keleti magyar kolónia érdekeit szem előtt tartva a Külügyminisztérium 1942 folyamán – a 
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tokiói követség felügyelete alá rendelve – Sanghajba, illetve Harbinba, Mandzsúria 

fővárosába is tiszteletbeli konzult nevezett ki Hudec (Hugyec) László, illetve Schulteiss 

László személyében.
169

  

A konzuli érdekvédelem ezekben a háborús időkben nem csak üres szólam volt, a 

kiküldöttek valóban életeket mentettek: a tokiói külképviselet jóváhagyásával végezte 

munkáját a több ezer – zömében német és osztrák, valamint számos orosz, lengyel és cseh 

– sanghaji zsidó menekült
170

 között menedéket lelt magyar zsidók lejárt személyi 

okmányait meghosszabbító sanghaji tb. konzulátus
171

 és az igazolványok 

felülbélyegzésével szintén fontos zsidómentő tevékenységet folytató Komor Bizottság.
172

 

Sőt, a rendkívüli helyzetre való tekintettel a követség a Tokióban élő Nagy József szalézi 

szerzetes nyomdájában után is gyártatott (tehát lényegében hamisított) üres magyar 

okmányokat, hogy ezzel is segítsék a térségben élő honfitársaik helyzetét.
173

 A konzuli 

védelem mellett a tokiói követség egyfajta kultúrmissziót is folytatott a térségben élő 

magyarok irányába, magyar nyelvű hírblokkokat készíttettek több távol-keleti adó részére, 

s Metzger Nándor szerkesztésében jelent meg a Keletázsiai Magyarság című folyóirat, 

melyet tucatnyi kelet-ázsiai országában terjesztettek. 

A tokiói követség működésének feltérképezéséhez csak töredékes levéltári források 

és a korabeli sajtójelentések állnak rendelkezésünkre. A misszió politikai 

jelentőmunkájáról részleges képet nyújtanak a Magyar Országos Levéltárban fellelhető 

követjelentések, a mindennapi diplomáciai tevékenységről sokkal konkrétabb és 

természetszerűleg bizalmasabb információkat tartalmazó, Budapest és Tokió között váltott 

évi többtucat rejtjelezett üzenetváltásból, az ún. számjel-táviratokból azonban alig maradt 

fenn egy-kettő. A fennmaradt követjelentések túlnyomó része két témát taglal: a japán 
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belpolitika változásait, vagy a csendes-óceániai hadszíntér alakulását. (Nagy kérdés persze, 

hogy ezek a Budapestre jókora késéssel érkező, 3-5 oldalas elemzések bírtak-e egyáltalán 

bármilyen jelentőséggel a magyar külpolitika döntéshozói számára. Főleg, hogy a 

jelentések alapjául szolgáló információk a világ vezető hírügynökségeinek tudósításait 

átvevő Magyar Távirati Iroda kőnyomatosainak révén napi frissességgel, magyar nyelven – 

mai szemmel elképesztő részletességgel és mennyiségben – amúgy is elérhetők voltak 

Magyarországon.) A megőrződött számjel-táviratok sem okoznak nagy meglepetést a 

korszak magyar diplomáciatörténetével foglalkozó kutatónak, amennyiben megerősítik azt 

a sejtésünket, hogy a japán kormánynál elérendő, szigorú értelemben vett politikai feladata 

a tokiói magyar követnek nemigen akadt.  

Érdekes ugyanakkor, hogy ha hihetünk Ujszászy István visszaemlékezéseinek, 

akkor Végh Miklós tokiói követ is azon misszióvezetők közé tartozott, akik 

állomáshelyükön a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztálya részére katonapolitikai felderítést 

is végeztek.
174

 

Ugyancsak kevés támpontot kínálnak a követjelentések a magyar diplomaták japán 

kapcsolati körére vonatkozóan, ezért bizonyosan csak a japán arisztokrácia néhány 

magyarbarát tagjáról (Nabesima Naokazu őrgróf, Micui Takaharu báró) állítható, hogy 

összeköttetéseik révén segítették a magyar követ munkáját.
175

 Eckhardt Tiborra hivatkozva 

egy amerikai kutató beszámol arról is, hogy Ghika György magyar követ közös 

lepidopterológiai érdeklődésüknek köszönhetően kimondottan jó személyes viszonyt 

ápolhatott Sóva császárral, azonban a japán udvari etikett ismeretében nem tartjuk 

valószínűnek, hogy a Magyar Királyság követe a japán uralkodóval a teljes tokiói 

misszióvezetői kar számára rendezett évi 2-3 kötelező udvari fogadáson és cercle-ön 

váltott udvariassági mondatokon túli viszonyt ápolhatott volna a II. világháború évei alatt. 

A korabeli sajtóbeszámolók alapján elmondható ugyanakkor, hogy a tokiói 

követség a háborús évek miatt Magyarországon és Japánban is bevezetett hadigazdasági 

korlátozások ellenére is kísérletezett bizonyos gazdaságdiplomáciai tevékenységgel, 

elsősorban magyar agrártermékek promóciójával. Az 1930-as évek végére valamelyest 
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fellendülést mutató kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok további bővülését a háborús 

viszonyok miatt ellehetetlenült tengeri szállítás is jelentősen gátolta: korabeli beszámolók 

több száz vagonnyi, magyar vevőik által kifizetett, ám a szállítási kapacitások hiánya miatt 

amerikai és japán kikötőkben veszteglő áruról tettek említést.
176

 1940-ben többször 

megfordult ugyan Jokohama kikötőjében a Neptun Rt. Nyugat gőzőse is, – s ezen 

alkalmakkor a magyar követ fogadást adott a hajó tisztikarának
177

 – azonban ekkor már a 

hajó ausztrál bérletben volt, és a magyar tengerhajózás többi gőzöséhez hasonlóan a 

szövetségesek felé teljesített szállításokat. 
178

 

A kétoldalú kapcsolatok jellegének megfelelően a tokiói követség a kulturális 

diplomácia területén mutatkozott legaktívabbnak, számos kulturális esemény, kiadvány, 

rádióműsor és csereprogram valósult meg 1940-1944 között Japánban a magyar követ és 

beosztottai segítségével, ösztönzésére vagy részvételével. Nagy sikere volt például Haar 

Ferenc kolozsvári fotóművész tokiói és vidéki kiállításainak, vagy Veress Sándor 

zeneszerzőnek a japán császárság fennállása 2600. évfordulójára komponált 

szimfóniájának a tokiói Kabukiza színházban tartott 1940. decemberi ősbemutatójának. A 

kulturális együttműködés lehetősége is beszűkült természetesen a japán háborús helyzet 

romlásával, és a Tokió elleni légitámadások sűrűsödésével.  

 

 

2.9 A Horthy-kori magyar–japán kapcsolatok jellege 

Nem kétséges, hogy ennek a kétoldalú relációnak a két világháború közötti 

évtizedekben igen szerény volt a jelentősége. A századelőn Japán az európai kérdésekbe 

nem kívánt beleszólni, az első nagy háború után is önkorlátozóan viselkedett. Azután a 

harmincas évekre megváltozott a helyzet. Az 1936-ban Németországgal megkötött 

Antikomintern Paktum, amelyhez majd hamarosan Olaszország is csatlakozott, e hatalmak 

Szovjetunió elleni együttműködését tette nyilvánvalóvá. Az 1940 szeptemberében e három 
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nagyhatalom között létrejött Háromhatalmi szerződés már nem csupán a Szovjetuniót, 

hanem a Brit Birodalmat és az Amerikai Egyesült Államokat is fenyegette.  

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok látszólagos felívelése és a tokiói követség 

1939 derekán történt felállítása ebbe a keretbe illeszkedik. Bár ismert tény, hogy a trianoni 

sokk hatására a magyar politikai-külpolitikai gondolkodásban felerősödtek a Nyugat-

ellenes érzések, hódított a turanizmus, a keleti gondolat, a tokiói követség felállítását e 

közvélemény két évtizeden át nem tudta kikényszeríteni. A külügyi igazgatás ellenállását 

ugyanakkor az igen nyomorúságos anyagi viszonyok is erősítették. Hiszen magyar 

külképviseletek felállítására döntően Európában, illetve a nagyvilágban főleg csak ott 

került sor, ahol számottevő magyar diaszpóra élt.  

Az is tudnunk kell, hogy a tengelyhatalmak táborán belül az azonos szövetségi 

rendszerhez tartozás ténye nem teremtette meg automatikusan a közvetlen politikai 

összeköttetést a tábor egyes tagjai között. És az is tény, hogy a német–japán szövetség is 

jóval ellentmondásosabb volt annál, mint azt sokan gondolják még napjainkban is. 

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok tehát sokáig meglehetősen súlytalanok 

voltak. És ezt a súlytalanságot a szakember szeme előtt természetesen nem fedheti el a 

tengelyhatalmi szövetségi rendszernek a sajtóban és a politikai nyilatkozatokban 

megjelenő képe: a látványosan bővülő kulturális cserekapcsolatok, a turisztikai hivatali 

apparátus által a visszatért felvidéki és észak-erdélyi területeken szervezett japán 

propaganda rendezvények, a turanizmus napjainkban is újból fel-felbukkanó délibábos 

mítosza, s végül a még szerény diplomáciai eszköztárral sem rendelkező Szálasi-rezsim 

Japánnal kapcsolatos vágyképei. Az 1945 előtti „szoros magyar–japán viszony” 

illúziójának fenntartásában úgy véljük, hogy a népbírósági perekben felmerülő japán 

utalások vagy a rendeletileg betiltott „fasiszta” kiadványok között felsorolt japán 

vonatkozású művek révén szerepe volt egyébként a második világháborús összeomlást 

idővel követő szovjetizálásnak is. 

Ha megvizsgáljuk, hogy a magyar hivatalosság különböző szintjein hogyan jelent 

meg Japán, mi volt a japán relációhoz való hozzáállás, akkor úgy tűnik, hogy lényegében 

senki nem tulajdonított a japán kapcsolatnak különösebb jelentőséget. Ami az államfőt 

illeti, Horthy Miklós a nyilvánosság előtt a protokolláris elvárásoknak megfelelően 

udvariaskodott és felmondta a „baráti és rokon” Japán kapcsán megszokott szokásos 

szólamokat: „a magyar nép mindig meleg érdeklődéssel fordult Japán, a messze Kelet 
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vezető országa, nemzete felé. Meleg rokonérzésének mindenkor kifejezést is adott” – 

hangoztatta például az 1931-es művészeti kiállítás megnyitóján a Nemzeti Szalonban.
179

 

Nagy nemzetközi „keresztes háborújának” eltervezésekor a kormányzó a távol-keleti 

nagyhatalommal is számolt: az 1932 októberében készített, nemzetközi szovjetellenes 

összefogást kezdeményező, ám végül kéziratban maradt memorandumát a nyugati világ 

vezetői mellett a japán császárnak is megcímezte.
180

 A színfalak mögött viszont Horthy 

később meglehetősen lesújtó véleménnyel nyilatkozott – történetesen épp a budapesti 

amerikai követ előtt – a japánokról.
181

  

Teleki Pál bizonyosan egészen átfogó ismeretekkel rendelkezett Japánról, hiszen a 

szigetország felfedezésének történeti kartográfiája képezte földrajztudományi 

munkásságának egyik központi témáját, és e tárgyban írott műve, az Atlasz a japáni 

szigetek cartographiájának történetéhez – rangos svájci és francia elismerésben is 

részesült.
182

     

Márai Sándornak egészen a közelmúltig kéziratban lappangó visszaemlékezéseiből 

tudjuk ugyanakkor, hogy például Bethlen István is meglehetősen pontos ismeretekkel bírt a 

távoli szigetországról: „Emlékezem, egyszer Japánról beszélt valaki, s Bethlen az előadó 

szavába vágott, tíz percen át helyesbített, és e tíz percben olyan tökéletes képet rajzolt 

Japán történelméről, társadalmi berendezéséről, a csendes-óceáni térben elfoglalt 

szerepéről és hivatásáról, mintha valamilyen szakmai előadást tartott volna, amelyre 

sokáig készült…”
183

 

Gömbös Gyula több beszédében, így az Ébredő Magyarok 1926-os Országos 

Nagygyűlésén is elismerően nyilatkozott a „japán faji öntudat és egység” erejéről, és 

többek között a Numerus clausus módosításának 1928-as vitájában is a „szamuráj rend 
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szellemét” állította például az „faji és kulturális szempontból” egyaránt „öntudatos” 

magyar szellem elé.
184

   

Más vezető politikusok korabeli hivatalos nyilatkozataiban és későbbi 

visszaemlékezéseiben – eddigi imereteink szerint – sem nagyon találni olyan politikusi 

értékelést, amelyből fel lehetne térképezni, hogy hogyan vélekedett, illetve milyen 

ismeretekkel rendelkezett egyáltalán a magyar politikai elit Japánról. (Kivéve 

természetesen a nyilasokat és hungaristákat: az 1938-as kultúregyezmény 

becikkelyezésekor egyedül Hubay Kálmán méltatta a magyar–japán közeledés politikai 

jelentőségét, és a kormányprogram szintjére is csupán egyszer, a Szálasi-rezsim alatt 

emelkedett a japán reláció). Ezért a magyar külpolitika, külpolitikai gondolkodás általános 

jellemzői alapján megkockáztathatónak véljük annak megállapítását, hogy a kormányzat és 

a magyar politikai elit a magyar külpolitika szempontjaiból közvetlenül egyáltalán nem, 

csak külgazdasági megfontolásokból számolt Japánnal.  

Nem túlzás kijelentenünk, hogy a két háború között a magyar–japán diplomáciai 

kapcsolatokban bilaterális politikai kérdések egyszerűen nem merültek fel. A reláció 

politikamentességét jelzi az a tény is, hogy néhány interparlamentáris delegáció 

magyarországi felbukkanásától, illetve a japán császári család néhány tagjának 

magánlátogatásaitól eltekintve a vizsgált korszakban nem történt semmilyen fontos felső 

szintű látogatás.
185

 Magyar és japán politikusok között egyetlen egy megbeszélésre sem 

került sor a korszakban: magyar vezető nem utazott Japánba, az Európába látogató vezető 

japán politikusok pedig csak Moszkvában, Berlinben és Rómában, (s elvétve Londonban) 

álltak meg tárgyalni. 

A hivatalos politikától eltérően a civil szféra egy jól körülhatárolható része, a 

vezető posztjaikon neves politikusokat és közéleti személyiségeket is felvonultató baráti 

társaságok, a magyarországi turáni és japánbarát szervezetek maroknyi aktivistája 

belekapaszkodva a magyarság keleti eredetébe, s délibábos világlátásuktól sarkallva 

viszont a jelek szerint politikai szempontból is számolt Japánnal, s különösen a magyar 

revíziós törekvések japán részről történő felkarolásával.
186

 Japán a békeszerződést valóban 
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igazságtalannak tartotta, s ezt háborús propagandájuk során számtalan alkalommal ki is 

fejtették: „A mai háború okai abban a békerendszerben keresendők, amelyet az angol-

amerikai hatalmak létesítettek imperialista kizsákmányoló hegemónia rendszerében, 

amelynek egyetlen célja volt saját uralmukat más nemzetek rovására fenntartani. Az így 

előidézett nemzetközi egyenlőtlenségek […] vetették meg az alapját a mostani 

világégésnek” – közölte például 1942 novemberében a tokiói Tájékoztatási 

Minisztérium.
187

 A status quo-ellenesség azonban Japán számára az „ázsiai Monroe-elv” 

megfogalmazásában merült ki, amelyre hivatkozva a kínai–japán konfliktus kezdetétől 

fogva hangsúlyozták jogukat az ázsiai rendteremtésre.
188

 

A japán revíziós támogatásra is igaz tulajdonképpen C. A. Macartneynak az angol 

revíziós propaganda kapcsán tett észrevétele, amely szerint Rothermere „Igazságot 

Magyarországnak!” kampányának jelentős hatása volt Magyarországon, mivel bátorította 

az angolok – amúgy tettekben is rendre kimutatható – jóindulatára való hivatkozást, ami a 

későbbi években oly jellemző vonása volt a magyar politikának, de az angol politikára 

gyakorolt közvetlen hatása elhanyagolható volt.
189

 Ugyanez elmondható a vélt és remélt 

japán revíziós támogatásról: a magyar turanisták számára mindez rendszeres hivatkozási 

alapot jelentett a japánok Magyarország iránti jóindulatára, Japánban azonban a szétszórtan 

jelentkező magyar revíziós propaganda lényegében teljesen hatástalan maradt.  

Diplomáciatörténeti szempontból kiemelten érdekes a japánok által támogatott 

távol-keleti bábállamok magyar elismerése. Utólag úgy tűnik, hogy ezekre a gesztusokra a 

tengelyhatalmi szövetségesi rendszer nemzetközi legitimációja érdekében volt szükség. 

Japán ázsiai támogatókat is fel kívánt mutatni a szerződésekhez, s ezért volt szükség 

Mandzsukuó elismerésére magyar részről az Antikomintern Paktumhoz való csatlakozás 

előtt. A Háromhatalmi Egyezménybe sebtiben beléptetett szövetségesek közötti 

diplomáciai viszony rendezésére, így a magyar kormány és a nankingi kínai nemzeti 

kormány között a diplomáciai kapcsolatok felvételére csak valamivel később kerülhetett 

sor.  

                                                                                                                                                                                

erőre kapva búvópatakként újból a felszínre tört a magyar–japán rokonságeszme is. Ehhez lásd például a 

Baráthosi–Imaoka Magyar–Japán–Turáni Egyesület kiadványait. 
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Az Antikomintern Paktumhoz és a Háromhatalmi Egyezményhez történő magyar 

csatlakozás azonban a látszattal és részben a közfelfogással is ellentétben nemhogy szoros 

szövetségesi viszonyt eredményezett volna Japán és Magyarország között, hanem éppen 

ellenkezőleg: a tengelyhatalmi szövetségesi rendszer belső logikájából és az érdekszférák 

egyértelmű elhatárolásából fakadóan a Berlin–Róma–Tokió szövetségi rendszerbe 1939-től 

Németország oldalán belépő Magyarország és a rendszerben saját jogán, politikai, katonai 

és gazdasági súlyával részt vevő távol-keleti nagyhatalom között 1939 után eleve megszűnt 

a önálló kapcsolattartásának joga és lehetősége is. 

A korszakon belül markánsan megkülönböztethetünk két szakaszt, amelyek között 

1938–1939 képezi a válaszvonalat. Az első az 1938-as magyar–japán barátsági 

szerződésben
190

 és budapesti, illetve tokiói rezidens diplomáciai képviseletek felállításában 

kicsúcsosodó lassú, de fokozatos bilaterális érintkezés időszaka, a második a 

tengelyhatalmi együttműködés 1939–1945 közötti időszaka, amikor a szövetséges Japán 

látványos protokolláris elemekben és a kötelező üres szólamok szintjén jelent csak meg a 

magyar külpolitikában, és japán oldalról is csak a két tengelyhatalmi szerződéshez 

csatlakozó Magyarország tudta néhány pillanatra magára vonni a japán politika és a 

közvélemény figyelmét.  

A világháborús évekre a magyar–japán kapcsolatok ezért az 1920-as és 1930-as 

évekhez képest jelentősen átalakultak: a bilaterálisan teljesen politikamentes relációt a csak 

jelszavakban szoros, ám valójában vértelen szövetségesi viszony váltotta fel, a korábbi 

vérmes gazdaságpolitikai elképzeléseket keresztülhúzták a hadigazdasági körülmények, és 

érdemi érintkezés alapvetően csak a kultúra, valamint technikai szinten a szovjetellenes 

hírszerzési együttműködés terén tudott kibontakozni. 
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3. A kétoldalú viszony alakulása 1944-ben és a második világháború végóráiban 

 

 

3.1. A Szálasi-rezsim diplomáciai kapcsolatai Japánnal 

A Berlin–Róma–Tokió tengely létrejöttével természetesen Magyarországon is 

felerősödött az igény a Japánnal ápolt viszony még szorosabbá tételére. A tengely országai 

közötti közeledés fordulópontot jelentett az odáig igencsak szerényen fejlődő magyar–

japán bilaterális kapcsolatban is. S bár kétségtelenül léteztek a fentebb jelzett belső, saját 

értékek és érdekek a Budapest és Tokió közötti kétoldalú viszonyban, ezek önsúlyukon 

már nem igazán mérettethettek meg, tekintve, hogy Magyarország erősbödő német 

orientációja miatt a német–japán közeledés fősodra fokozatosan megszűntette, illetve 

részben felülírta az önálló bilaterális viszony továbbfejlesztésének lehetőségét. Bizonyos 

tekintetben igaz tehát, hogy a magyar diplomácia leginkább a nagyhatalmak diplomáciai 

érintkezésének oldalvizén vetődött el Tokióba: Japánig ugyanis még maga is csak-csak 

eljutott volna, de az önálló manőverezésre ott már nem nagyon maradt lehetősége a magyar 

diplomáciának a német befolyás fokozatos erősödésével. A kapcsolat a német megszállást 

követően természetesen csak fokozódott, és a Szálasi-rezsim hatalomra jutását követően 

sorvadt el teljesen.  

Úgy véljük, hogy a magyar–japán kapcsolatok eme dicstelen fejezetének 

áttekintése, – az ország egyre kisebb része felett uralkodó, a megszálló német csapatokkal 

fokozatosan Nyugatra menekülő hungarista bábállam és az ázsiai kontinens Új Rendje 

megteremtésének őrületében kimerült, szintén utolsó hónapjait élő japán birodalmi vezetés 

közötti államközi viszony ismertetése –diplomáciatörténeti szempontból ugyan szinte 

teljesen jelentéktelen, ám lehetőséget nyújt a nyilas vezetés külpolitikai és közigazgatási, 

szervezési-vezetési elképzeléseinek bemutatására is.  
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3.1.1. Tengely, nagytér-rendszer, földgömbrend: Szálasi külpolitikai geometriája 

Szálasi Ferenc „külpolitikáját” a Berlin–Róma–Tokió tengely mentén, az 

Antikomintern Paktum és a háromhatalmi egyezmény szellemében kívánta megvalósítani. 

Ami a tengelyt illeti, az annak fogalmához társított politikai ideológiáját – 

beszédkényszeres lévén – még 1945 decemberének utolsó napjaiban is szívesen osztotta 

meg az őt börtöncellájában felkereső újságíróval és pszichológussal: „Tengely nélkül 

nincsen mozgás sem az emberi, sem a szervezetlen életben. A tengely minden 

életmegnyilvánulással együtt megváltozik. Tengelye van az integrálódásnak is, a 

differenciálódásnak is. De tengelye van a politikai életnek is. A liberalizmus tengelyében 

például annak idején a London–Párizs tengely állott. Ez a tengely azután a liberalizmus 

minden megnyilvánulására rányomta a bélyegét. S ez természetes is. Minthogy az új 

világnézet lényegében más, mint a régi, természetes tehát, hogy új tengelye is van. Ez az új 

tengely: Berlin–Róma–Tokió. Ez a három hatalom fogja előbb-utóbb leváltani a másik 

tengely körül forgó három hatalmat és az új tengely körül fog az élet és a társadalom és a 

gazdasági rend kialakulni… Berlin–Róma–Tokió, mint anyagi, Berlin-Róma, mint erkölcsi 

tengely.”
191

 

A tengely mellett Szálasi másik kedvelt rendezőelve a földgömbrend volt. 1940 

decemberében a Dómei japán hírügynökség tudósítójának kifejtette: „Meggyőződése, hogy 

az új földgömbrendet Berlin–Róma–Tokió fogják kialakítani. Nagytérrendszerek fognak 

kialakulni, keleten például az Ázsiai Nagytér, amelyet egyértelműen Tokió fog szervezni és 

irányítani.”
192

 Hitlerhez intézett 1944. júliusi memorandumában így fogalmazott: „…az új 

földgömbrendet, fölgömbünk erkölcsi, szellemi és anyagi jószágkészletének igazságos 

felosztását és elosztását nacionalista és szocialista alapon kell megépíteni és elvégezni a 

Berlin–Róma–Tokió földgömbirányítása alatt álló népek és nemzetek jóléte és 

életbiztonsága érdekében és szolgálatában…”.
193

 

A tengelyhatalmak közötti hármas szerződések meghatározó voltát pedig 

olyannyira komolyan vette, hogy az Edmund Veesenmayer teljhatalmú birodalmi 

megbízottnak 1944. október 3-án átadott elképzelései szerint még a német és a magyar 

állam közötti „viszonyrendezés” során is azokat tartotta egyedül irányadónak „a 

                                                           

191
 Szirmai 1993: 221. 

192
 Karsai E. 1978: 100. 

193
 A memorandumot közli: Karsai L. 1994: 167-180. 



 
 

51 
 

Hármashatalmi és Antikomintern Egyezményt világnézeti szellemben és szempontból kell 

magyarázni és alkalmazni”.
194

  

Magyarországnak a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozása egyébiránt oly 

mértékben megfelelt Szálasi külpolitikai elvárásainak, hogy az aláírást követően nem 

sokkal, még 1940 decemberében „elhatározta”: ”külön külpolitikát nem kezdeményezünk 

mindaddig, míg a mindenkori kormányok Berlin–Róma–Tokió szellemének megfelelően 

fognak eljárni.” 
195

  

Az 1944. október 15-i fordulatot követően bizonyos értelemben ez a tendencia 

folytatódott, illetve vált egyeduralkodóvá: a tengely hatalmainak közös ideológiai alapját 

megteremtő Antikomintern Paktumnak és az együttműködésük katonai szárnyát jelentő 

háromhatalmi egyezménynek való totális megfelelés képezte a Nyilaskeresztes Párt–

Hungarista Mozgalom vezetője külpolitikai gondolkodásának alapját.
196

 Szálasi saját 

megfogalmazása szerint: „a vezetést nacionalista és szocialista szellemben intézte azzal az 

eltökélt szándékkal, hogy erőinket Berlin–Róma–Tokió oldalán gyűjti fel és veti végső 

harcba.”
 197

 A háromhatalmi egyezményt illetően ráadásul Szálasi több ízben kijelentette, 

hogy reményei szerint a megállapodás nemcsak a háború időtartamára szól, hanem „a 

háború után is fennmarad és meg fogja határozni az új földgömbrend jólétét és 

életbiztonságát”.
198

 

A tengelyhatalmak küzdelmét Szálasi is a marxizmussal (azaz a Szovjetunióval) és 

a liberalizmussal (ti. a „zsidók világuralmával” és az egész nyugati világgal) szembeni 

egyfajta keresztes hadjáratként tüntette fel. Ezt példázza a következő két idézet: 

„Washington, London és Párizs vezető szerepe elmúlik a liberalizmus és marxizmus 

elmúlásával, helyükbe lép és emelkedik hatalmi és uralmi tényezőnek a 

nemzetiszocializmus hármas csillaga: Berlin, Róma és Tokió”. „Teljesen indokolt azonban 

Berlin–Róma–Tokió háborúja London–Párizs–Washington ellen, melyek egyrészt 

erőszakkal tették lehetetlenné, hogy a német, az itáliai és a japán nép és velük együtt a 
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többi népek is megkaphassák méltó helyüket a nap alatt, másrészt viszont olyan világkép 

kialakítását szorgalmazták, amely kimondottan az alacsonyrendűség hatalmát és uralmát 

rögzítette és szentesítette volna csak azért, hogy a zsidóság világuralmát mindenkorra 

biztosíthassa. Berlinnek Londonnal, Rómának Párissal (sic!), Tokiónak Washingtonnal és 

mindhármuknak a szovjettel volt, van és lesz leszámolnivalójuk, hogy az új világképet teljes 

egységben megalkothassák. Berlin–Róma–Tokió élet-, társ- és sorsközössége tehát 

nyilvánvaló”.
199

  

 

 

3.1.2 Kapu és küszöb: a magyarság rendeltetése Kelet és Nyugat között 

Magyarországnak a tengelyek metszéspontjában lévő, „erőközponti” helyzete a 

hungaristák szemében egyértelműen meghatározta Budapest szerepét a tengelyhatalmak 

együttműködésében: „a Hungarizmus nagy feladata és kötelessége, hogy népünket és az 

általa vezetendő életteret nagy hivatására nevelje és szervezze. Ez pedig nem lehet 

kevesebb, mint közvetítés Nyugat és Kelet között. Kapu és küszöb vagyunk. Kapu Kelet felé 

és küszöb, amit át kell lépnie annak, aki Keletről Nyugat felé tart.”
200

 Szálasi a pozíciókból 

eredő politikai feladatok mellett rámutatott a régi eszmetörténeti elgondolást tükröző, s 

kül- és biztonságpolitikai toposzként napjainkban is gyakran visszaköszönő 

küszöb/híd(fő)/közvetítő stb. szerepben rejlő gazdasági lehetőségekre is: „Erőközponti 

helyzetünk folytán Kelet terményeinek közvetítő kereskedője lehetünk Európa felé.”
201

 Sőt, 

elgondolásaiban néha még a „hungarizmus Duna-politikája” is ennek a közvetítő 

szerepnek rendelődött alá: „A magyar nemzetre ugyanis nagy közvetítő szerep vár a háború 

végével, mert feladata, hogy az európai gazdasági javakat és értékeket közvetítse a Távol-

Kelet felé és ezért a magyar politika súlyát a Fekete-tenger és a Perzsa-öböl felé kell 

terelni, hogy így módjában legyen ezt a döntő szerepet betölteni és a kelet-ázsiai tér 

gazdasági értékeit viszont Európába eljuttatni. Ezért folytat a Hungarizmus Duna-

politikát, hogy így a Dunán és a Fekete-tengeren keresztül megtalálja a kapcsolatot Közel- 

és Távol-Kelettel”.
202
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Ami a magyar–japán diplomáciai kapcsolatokat illeti, ha pusztán a magyar állami 

vezetők részéről elhangzott nyilatkozatokat vesszük alapul, akkor azok szívélyessége és 

hőfoka alapján olybá tűnhetne, hogy a kapcsolattörténet egésze során, – azaz az Osztrák–

Magyar Monarchia és Japán közötti 1869-es kapcsolatfelvételtől kezdve egészen 

napjainkig – a nyilas rezsim 170 napos uralma alatt került egymáshoz talán politikai 

értelemben legközelebb a magyar és a japán nemzet. Mindez persze csak a nyilas vezetők 

ezen a téren is önáltató szólamaiban tükröződött így! A valóságban a kétoldalú államközi 

viszony ekkor már, a világháború utolsó hónapjaiban teljesen elhalt, és a relációban a 

hivatalos érintkezés 1944 végétől tulajdonképpen egy-másfél évtizedig szinte teljesen 

szünetelt. Szálasi 1940-ben például kijelentette: „a nyilasok úgy érzik, Tokió már nincs 

hétezer kilométerre Magyarországtól, mindenesetre közelebb van, mint a nyolcszáz 

kilométerre eső Berlin.”
203

 A turáni rokonság eszméjétől vezérelve japán diplomaták előtt 

Szálasi több ízben kifejtette, hogy a magyar nép ugyanolyan büszke a rokon japáni nép 

hatalmas erejére és sikereire, mint a Magyarországon élő német népcsoport a Német 

Birodalom hatalmára és sikereire.
204

 

Egyes nyilas politikusok – a totális német befolyás realitásáról nagyvonalúan 

megfeledkezve – ezt egyenesen úgy próbálták beállítani, mintha a hungarista állam inkább 

a japánokon keresztül kapcsolódna a tengelyhez. Mint egy későbbi visszaemlékezés 

rögzíti: „Budapest bekapcsolódása [egy a háború utáni London–Berlin–Tokió–Budapest 

tengelybe] a magyarság ázsiai származására és a japán-magyar szimpátiára épült volna. 

Merem állítani, hogy a japánok velünk szemben több bizalommal voltak, mint akár a 

németekkel vagy pláne az angolokkal szemben. Magyarországnak e szövetségbe való 

bekapcsolódását szerintem elsősorban a japánok szorgalmazták volna”.
205

 A magyar–

japán viszony különlegessége ráadásul a hungarista vezetés szerint még Hitlerre is nyomást 

gyakorolt. Kemény Gábor külügyminiszter egy 1944. decemberi feljegyzésében legalábbis 

ezt jelezte Nemzetvezetőjének: „Lehmann Gestapo vezető a következő kijelentést tette: 

„Tulajdonképpen érthetetlen, hogy a magyarok a japánokon keresztül a Führerre milyen 

befolyást gyakorolnak.”
206
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3.1.3. „Konnacionalizmus” és „Pax Hungarica”: hungarista elképzelések a külügyi 

szolgálat átalakítására 

A hungarista külkapcsolati ideológia természetesen megfelelő szervezeti 

változásokat is igényelt, aminek fontosságát jelzi, hogy ez a feladat a Szálasi-rezsim 

kormányprogramjában a négymondatos külpolitikai fejezet legelején kapott helyet: „A 

külügyi szolgálat átállítása. Délkelet-Európa nemzetiszocialista elismert mozgalmainak 

vezetőivel való érintkezés felvétele.  A helyzet és viszony tisztázása azokkal az államokkal, 

amelyek a Hármashatalmak egyikével hadiállapotban állanak; valamint a semleges 

államok és a Hármashatalmak között is. A Hármashatalmak államaival való legszorosabb 

érintkezés felvétele.”
207

 

A nyilas állam legfőbb diplomáciai célkitűzéseként megfogalmazott „Pax 

Hungarica” – az elképzelés teljes irrealitása felett szemet hunyó hangzatos megnevezés 

valójában kimerült a Németország kialakította európai politikai rend elfogadásában és az 

ahhoz való igazodásban – megvalósítását a „konnacionalizmus” eszméjének gyakorlatba 

ültetésével, azaz a többi nemzetiszocialista nemzetközösséggel együttműködés révén 

kívánták megvalósítani: „Pax Hungarica: A hungarizmus külpolitikája az európai 

nemzetközösség nemzetiszocialista rendjének elismerése. Gyakorlata a connacionalizmus. 

Az a gyakorlat, melyben az Európában egymás mellett élő nemzetiszocialista államok 

egymás erkölcsi, szellemi és anyagi, valamint politikai, társadalmi és gazdasági életét 

kiegészítik és a magyar nemzet haza- és honterületével együtt e közös európai 

érdekközösséget képezik.”
208

  

A „konnacionalizmusból”, illetve Berlin regionális vezető szerepéből következett 

viszont, hogy külpolitikai kérdés valójában már nem is merülhet fel az egyes államok 

részéről az „Európaközösségen” belül, hiszen az egyetlen politikai, gazdasági és társadalmi 

egység. Elképzelt külpolitikai kérdései csupán magának az európai nagytérnek vannak a 

többi nagytérrel, ám ezt a külpolitikát Berlin irányítja az „Európaközösség” minden 

államának egyetértésével.  

                                                                                                                                                                                

berlini japán nagykövet – megelőzőleg, 1923–24-ben Bécsből Budapestre is akkreditált katonai attasé – 

lehetett.  
207
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208
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Mindezt Szálasi is kifejtette Veesenmayernek a hatalomátvételt megelőző 

napokban, amikor a német követ Kemény Gábor, a fiatal és teljesen rutintalan, 

hungaristává züllött báró helyett két tapasztalt diplomatát, Szabó Lászlót (a volt római 

katonai attasét, későbbi követet), illetve Marosy Ferencet (a volt zágrábi, majd helsinki és 

madridi követet) ajánlotta Szálasi figyelmébe. Felvetése süket fülekre talált, mert a nyilas 

vezető ragaszkodott párthívéhez, és hangsúlyozta, hogy: „Elvi akadályai vannak, ezek: a 

Hungarista ideológia külügyi szolgálat alatt, ennek gyakorlati végrehajtásán mást ért, mint 

a liberális világ; nagytérben és élettérben gondolkozik, ennek megfelelően állította be 

egész külügyi szolgálatát, ami tehát tulajdonképpen nem is külügyi szolgálat a régi világ 

értelmében, hanem előkészítése a nacionalista és szocialista Európa-közösségnek…ilyen 

szempontból vált szükségessé, hogy egyéb kiválósága mellett is PV [pártvezető] dr. báró 

Kemény Gábort bízza meg ezzel a súlyos feladattal.”
209

  

Kemény „rátermettségét” mi sem bizonyítja jobban, minthogy képes volt 

maradéktalanul elsajátítani vezére gyakran térgeometriai okfejtésekbe hajló külpolitikai 

„eszmerendszerét”. Legalább is erről tanúskodik a beiktatása után a hungarista politikáról 

és a külügyi szolgálat átalakításáról közzétett rövidke írása, e hungarista külpolitikai 

hitvallás, melynek szinte minden bekezdése szó szerint megtalálható vagy tartalmilag 

megfeleltethető a Hungarista Napló valamely bekezdésének. A külügyminiszter így 

büszkén jelenthette ki első nyilatkozatában, hogy „a m. kir. Külügyminisztérium a mai 

nappal megszűnik az úgynevezett szalondiplomácia – gyakran a Nemzet érdekeit 

veszélyeztető eszköze lenni. Hungarista államvezetésünk gondoskodik arról, hogy a nemzet 

külügyi szolgálata kizárólagosan és maradéktalanul töltse be feladatát: a magyarság és a 

körülötte lévő világ között az erkölcsi, szellemi és anyagi életösszhangnak politikai, 

társadalmi és gazdasági vonatkozásban való megteremtését és biztosítását.” 
210

  

Döntően a hadi helyzet alakulása, valamint ennek következtében az államigazgatás 

nyugatra menekülése, illetve a külföldi állomáshelyeken a külügyi szolgálat további 

(ugyanis már március 19. után elkezdődött) eróziója következtében a külügyi szolgálat 

tervezett és megkezdett hungarista átalakításának véghezvitelére nem kerülhetett sor. A 

magyar–japán viszonyrendszer szempontjából kimondottan érdekes ugyanakkor az a mód, 

ahogy Japánnak a hungarista Magyarország „külkapcsolataiban” elfoglalt szerepét a nyilas 
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állam közigazgatási rendszerében is megpróbálták a párt ideológusai megjeleníteni, illetve 

leképezni: 

Egyrészt a japán követ minden pénteken délután 17:30-tól 18:00-ig a 

Külügyminisztérium 1/1945. sz. bizalmas rendelettel szabályozott szervezeti és 

ügyrendjébe illesztett audienciát kapott Keménytől.
211

 Itt érződik csak igazán a Pax 

Hungarica minden „előnye”: a „konnacionális” diplomácia kiegyensúlyozottsága ugyanis 

lehetővé tette a külügyminisztérium „stratégái” számára, hogy a váratlan diplomáciai 

események rendszerszerű hiánya okán állandó heti beosztást készítsenek a 

külügyminiszternek. (Az elgondolás teljesen irracionális volta ellenére utalnunk kell annak 

paradox voltára is: a japán követ rendszeres fogadása voltaképpen ellenkezik a 

Németország vezette „Európaközösség” kizárólagos külkapcsolati jogának alapelvével).  

Másrészt született egy másik elgondolás is Berlin, Róma és Tokió felelős 

döntéshozói legteljesebb körű tájékoztatásának biztosítására: „A hitelesített 

részjegyzetekből állítja össze a Nemzetvezető személye körüli miniszter a Koronatanács 

végleges és hivatalos jegyzőkönyvét, melyet öt példányban kell elkészíteni. Az öt példány 

közül további rendelkezésig: 1.) egy példány a Nemzetvezető személye körüli miniszternél 

marad, amelybe a miniszterek bármikor személyesen, aláírás mellett betekinthetnek, 

további egy-egy példány 2.) az Országos Levéltárnak 3.) a német követnek 4.) az olasz 

követnek 5.) a japán követnek küldendő meg. A Koronatanács anyaga titkos, az egyes 

követségek csak saját kormányaiknál, saját országukban való felhasználásra kapják. 

Minden visszaélést a Nemzetvezető megtorol.”
212

 A tervezet szerint a külföldi követek 

ekképp még a magyar kormánytagoknál is szélesebb jogokat élveznének a magyar állam 

legfőbb döntéshozó szervének jegyzőkönyveibe történő betekintési jogokat illetően, és 

ugyanígy nehéz elképzelni azt a helyzetet is, amikor a Nemzetvezető kénytelen megtorolni 

a baráti államok diplomatái által elkövetett visszaélést…   
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3.2. A tokiói követség működése a második világháború végóráiban 

Ismeretes, hogy a nyilas hatalomátvételt követően a magyar diplomáciai kar több 

képviselője megtagadta az engedelmességet az új vezetésnek. A Szálasi-kormány – írja 

könyvében Teleki Éva – a magyar követségekhez intézett táviratában felszólította 

külföldön dolgozó képviselőit, hogy ismerjék el az új kabinetet, egyben tegyenek közzé 

nyilatkozatot arról, hogy „elismerik Hitler európai vezető szerepét, és csatlakoznak ahhoz 

a küzdelemhez, amely a nemzeti szocializmust az egész földön meg akarja valósítani”.
213

  

Kemény Gábor külügyminiszter népbírósági perében tett tanúvallomása szerint 

hatvanra tehető azon követek és beosztott diplomaták száma, akik nem voltak hajlandók 

felesküdni az új vezetésre, s közülük 18 ellen kezdeményeztek eljárást.
214

 Teleki Éva a 

diplomáciai kar elhatárolódása mértékének jellemzésére felidézi, hogy a Törvényhozók 

Nemzeti Szövetsége 1944. december 1-i ülésén az egyik képviselő a külképviseleti szervek 

dolgozói ellen hozandó rendszabályok tárgyalásánál ekképp fakadt ki: „Hol van olyan 

diplomáciai képviselőnk, aki nem disszidens?”
215

 A szóban forgó diplomatákat végül külön 

miniszterelnöki rendeletben fosztották meg állampolgárságuktól,
216

 és közleményben 

tudatták a sajtóval, hogy a vatikáni, ankarai, berni, stockholmi, koppenhágai, vichyi, 

bukaresti és párizsi követeket, konzulokat és egyéb beosztottakat a tábornoki bíróság 

hűtlenség címén kötél általi halálra és vagyonelkobzásra ítélte.
217

  

A felsorolt kiküldöttek döntésénél még fájóbb lehetett az a tény, hogy egyes berlini 

magyar diplomaták mellett a tokiói követség tejes személyzete is megtagadta az 

együttműködést az új rendszerrel. Amit fontos azért is hangsúlyoznunk, mert a Tokióban 

szolgáló magyar diplomaták magatartása korábban nem volt ismert, és így a két háború 

közötti magyar diplomáciai karról rajzolt első feldolgozás szerzője, Pritz Pál azt állapítja 

meg Végh Miklós, illetve a tokiói követség kapcsán, hogy a kiküldöttek a német 

megszállást követően is a helyükön maradtak.
218

 S mivel a nyilas Külügyminisztérium 

érthető presztízs szempontok miatt a legfőbb szövetségesekhez akkreditált magyar 

diplomaták „árulását” nem kívánta megosztani a nyilvánossággal, a vonatkozó levéltári 
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iratok feltárásáig a tokiói magyar diplomaták magatartása egészen a közelmúltig nem is 

vált ismertté.  

A Tokióban történteket Végh Miklós tokiói követ 1945 márciusában felterjesztett 

összefoglaló jelentéséből ismerhetjük meg pontosan:  

„Amint azt fenti táviratomban a Szálasi régime tudomására hoztam, 1944. október 

19-én délután Matsumoto helyettes külügyminiszter magához kéretett és érdeklődött 

aziránt, hogy vannak-e információim a Magyarországon legutóbb lejátszódott eseményeket 

illetően. […] közöltem Matsumoto úrral, hogy a Szálasi régime-et forradalminak tekintem 

és hogy nézetem szerint nem tartja magát sokáig. […]A fentiekből azt az impressziót 

nyertem, hogy a japán kormány egyelőre várakozó álláspontot foglal el.[…] A fenti 

konverzációról hivatkozott táviratomban számoltam be Budapestre, kiemelve, hogy 

amennyiben a Szálasi régime lépéseket tenne olyan irányban, hogy a japán kormány ne 

ismerjen el többé engem mint Magyarország képviselőjét és ez a kísérlet sikerre vezetne, a 

jelenleg otthon lévőket terhelné a felelősség azért, hogy a Távol-Keleten a magyar kolónia 

érdekvédelem nélkül marad. […] Nem volt módomban megállapítani, hogy a Szálasi 

régime tett-e lépéseket további el nem ismerésem kierőszakolására; de mindenesetre 

megállapítható, hogy a japán kormány velem szemben továbbra is olyan módon 

viselkedett, mintha teljes mértékben elismernének mint egy idegen ország képviselőjét. 

Esetleges kényes kérdések elkerülése végett a Szálasi régime uralomra jutása óta kerültem 

a személyes érintkezést a külügyministerium vezetőivel.[…] 1944. október 18-i kelettel egy 

utasítás érkezett báró Kemény Gábor aláírásával, amelyben felszólítást kaptam, hogy a 

Szálasi régime kormányra jutását notifikáljam. Fenti álláspontomra való tekintettel az 

utasítást természetszerűleg nem hajtottam végre.  

Október hó 20.-i kelettel egy újabb távirat érkezett, amelyben úgy én, mint a 

követség magyar állampolgárságú hivatalnokai és alkalmazottai fel lettek szólítva új esküt 

letenni a Szálasi régime-re. A távirat szövegét felolvastam az illetők előtt és felkértem őket, 

hogy 24 órai gondolkodás után közöljék velem vonatkozó elhatározásukat. Ezen idő letelte 

után dr. Habán Jenő sajtóelőadó, özv. Halász Zoltánné és Metzger Nándor tiszteletdíjasok 

kijelentették, hogy az eskü letételére nem hajlandók, ennélfogva a szóbanlevő táviratot 

válasz nélkül hagytam.  

1945. január 14.-i kelettel Szombathelyről egy újabb távirat érkezett báró Kemény 

aláírásával, amelyben a követség beosztottjai és saját magam ismételten fel lettünk szólítva 
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az eskü letételére azzal a meghagyással, hogy erről a hó 25-éig feltétlenül távirati jelentés 

küldendő. Ezen táviratot szintén válasz nélkül hagytam. 

[…] Amint Nagyméltóságod fentiekből látni méltóztatik, a magyar érdekek védelme 

a Szálasi régime-el szemben elfoglalt álláspontom leszögezése után is zavartalanul 

működött. Az itteni politikai helyzetre való tekintettel természetesen a Szálasi régime 

általam történt el nem ismerésének sajtó útján vagy más úton való nyilvánosságra hozatala 

minden valószínűség szerint csak azt eredményezte volna, hogy a japán kormány tekintettel 

német szövetségesére kénytelen lett volna tőlem a további elismerést megvonni és mivel a 

követségnek egy tagja se lett volna hajlandó ez esetben további hivatalos működést 

kifejteni, a publikálás a követség munkájának megszűnésére vezetett volna. 

Végül még jelentem Nagyméltóságodnak, hogy a japán helyettes külügyministerrel 

folytatott fenti beszélgetésem óta Stahmer német nagykövettel minden érintkezést 

megszűntettem.”
219

 

  

Első hallásra talán protokolláris formaiságnak vagy akár színjátéknak is tűnhet a 

követ azon eljárása, ahogy a Budapesten lezajlott fordulat után kerülte az érintkezést, és 

ekképp az elkerülhetetlen színvallást és konfrontálódást a japán külügyi vezetéssel, 

valamint a német nagykövettel. Valójában viszont éppen ez a lépés tette lehetővé a misszió 

státuszának megőrzését. Ezért úgy véljük, hogy Végh követ, és a többi tokiói magyar 

kiküldött a disszidálást választotta, és ezen döntésüknek meghatározó serepe lehetett 

abban, hogy nem születethetett meg a Szálasi és Kemény által várt és többször sürgetett 

császári választávirat.  

A nyilas kormány tokiói képviselete természetesen megmaradhatott volna, ám – 

mint a fentiekből kitűnt – arra nem volt a helyiek között vállalkozó.
220
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 A távirat lelőhelye: MNL OL XIX-J-45. Külügyminisztérium, Tokiói követség iratai 1945-1964. 1. doboz. 

1944 tavasza és 1945 decembere(!) között, amint azt már a főszövegben jeleztük, a Sizuoka tartománybeli 

Hakone tónál fekvő Szengoku(hara) nevű üdülőtelepen működött a tokiói magyar követség, ide 

költöztette ki ugyanis a japán kormány a tokiói bombázások elől a teljes diplomácia testületet. Végh 

Miklós követ mellett érdemes megemlékeznünk az első tokiói (és a világháború alatti utolsó washingtoni) 

misszióvezető, Ghika (Ghyka) György magatartásáról is, aki aktív szerepet vállalt az emigráns magyar 

diplomáciai testületek munkájában, először Svájcban az 1944. március 19-i megszállást követően a 

magyar külképviseletek németellenes vezetőiből létrejött, és 1945 novemberéig működő Követi Bizottság 

egyik rangidőseként, majd a háború után Washingtonban működő Nemzeti Bizottmány tagjaként. Ehhez 

lásd: Barcza 1994: II/ 121, 134, 353, 356, 358, 364.; Borbándi 1989: I/33, 221-222.; Újpétery 1987: 350.  
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 Érdemes felidéznünk, hogy Lisszabonban a német megszállást követően, amikor Wodianer követ 

munkatársai visszatartották a Sztójay-kormánytól érkező utasításokat, akkor Újpétery Elemér Inoue 

tanácsostól, a korábban Budapesten szolgáló japán diplomatától értesült először, hogy a magyar kormány 
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Azt meg sem kísérelték Budapestről, hogy a hűségesküt megtagadó tokiói 

kiküldöttek őrizetbe vételét és kiadatását kérjék a japán hatóságoktól, hiszen ezt még 

Németország vonatkozásában sem tudták elérni. A Nyugatra menekülő nyilas 

külügyminiszter legalábbis ekként panaszkodott 1945 áprilisában: „Megállapítottam, hogy 

ugyanakkor Kitzbühelben pld. 27 albán miniszter és diplomata tartózkodik, és ugyancsak 

itt élveznek vendégjogot a régi berlini követség általam elbocsátott tagjai is, akiket 

letartóztatásra sohasem tudtam haza kapni.”
221

 S noha a magyarországi nyilas uralom 

névleges diplomáciai kapcsolatai is tulajdonképpen a még német ellenőrzés alatt álló 

európai területekre korlátozódtak,
222

 a korabeli források tanúsága szerint fel-felmerült egy 

új diplomáciai képviselő Tokióba történő kiküldésének gondolata. A felvetésre a japán 

követség jelezte, hogy az új magyar követ tengeralattjárón nagyjából 2-4 hónap alatt 

kijuthat Tokióba… Kemény Gábor saját jelentése szerint „komolyan foglalkozott a 

gondolattal”, hogy ezt az utat igénybe vegye. És a külügyminiszternek természetesen 

megvoltak már a jelöltjei is a posztra Andreánszky Jenő, Zajthy (Zajti) Ferenc és 

Blaskovich Miklós személyében. Az új követ kiküldéséig pedig összekötő tiszt küldését 

fontolgatták Ósima tábornok, japán nagykövet mellé Berlinbe.
223

 

Végh Miklós követ idézett beszámolójától eltérően egy alkalommal mégis 

végrehajtotta Tokióban a nyilas Külügyminisztérium utasítását: „1944. október 23.-i keletű 

távirati utasítás szerint a japán kormány fel volt kérendő, hogy vállalja a magyar 

érdekvédelmet Bulgáriában és Szovjetoroszországban.”
224

 Érdekes módon ez a kérdés már 

jóval a nyilas hatalomátvételt megelőzően foglalkoztatta Szálasiékat. Olyannyira, hogy 

Kemény Gábor és Csia Sándor már 1944. április közepén, tehát pont fél évvel az októberi 

fordulat előtt utasítást kaptak pártvezetőjüktől annak tisztázására a japánokkal, hogy 

„szükség esetén, ha a német hadvezetőség szükségét látná a Duna-medence katonai 

                                                                                                                                                                                

őt nevezte ki ideiglenes ügyvivőnek (Inouét pedig a budapesti japán követség tájékoztatta minderről 

távirati úton).
 
Újpétery 1987: 318-319. 
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 Karsai E. 1965: 661. 

222
 Kemény Gábor összeállítása szerint 1945 januárjában az „egyelőre működő külképviseletek”: Berlin, 

Bécs, Prága, München, Zágráb, Pozsony, Bellagio. MNL OL K707 Nyilas KÜM 1944-45 2. csomó. (sz. 

n.) 
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 A külügyminiszter jelentése diplomáciai viszonyaink alakulásáról 1944. október 16-tól november 11-ig. 

In: Titkos történelmi… 1944: I fejezet (oldalszám nélkül). Andreányszkyt mint Szálasi kiszemelt tokiói 

követét említi még: Andreánszky 2003: 82. Andreánszky Jenő, a nyilas külügyminisztérium miniszter-

helyettese képviselte egyébként a vádat a Totális Mozgósítás m. kir. Minisztere mellett működő Tábori 

Bíróság előtt a „disszidens külképviseleti tisztviselők” perében. 
224

 MNL OL XIX-J-45. Külügyminisztérium, Tokiói követség iratai 1945-1964. 1. doboz. 4/res-1945, 

Szengoku, 1945 március 16., Tárgy: Magyar érdekvédelem Szovjetoroszországban és Bulgáriában. 
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kiürítésének is, a japáni hivatalos tényezők hajlandók volnának-e elvállalni Magyarország 

felett a védnökséget, különös tekintettel a magyar nemzetiszocialista mozgalmak 

párttagjainak személyét illetően is”.
225

 1944. október első napjaiban Szálasi ismét 

ugyanezzel a megbízatással látta el Keményéket, ismét hangsúlyozva, hogy 

„kötelességének tartja, hogy a magyar nép szovjet-megszállta részének sorsáról legalább 

ilyen módon gondoskodjon; különösen kérné ezt a pártfogást mindazok számára, akik a 

Nyilaskeresztes Párt és Hungarista mozgalom tagjai és a megszállt területeken 

visszamaradtak.”
226

  

A kérést végül 1944. október 12-én fejtette ki Kemény a budapesti japán 

ügyvivőnek, majd mintegy három héttel később Habán Jenő sajtóelőadó is elővezette azt a 

tokiói Külügyminisztérium Politikai Osztályán. A diplomáciailag teljesen szokatlan és a 

kialakult európai hadi helyzetben teljességgel kivitelezhetetlen megoldást illetően a japán 

fél válasza érthető okokból elmaradt.  

Jelentősége az egész kérdésnek egyrészt azért lehet számunkra, mert a nyilas 

vezetés és a japán diplomácia közötti érintkezésben ez az ügy lehetett volna az egyetlen 

konkrét és valamilyen gyakorlati jelentőséggel bíró téma.
227

  

 

 

3.3. A nyilas vezetés kapcsolatai japán diplomatákkal Budapesten és Berlinben 

Ami a magyar szélsőjobboldal és a japán diplomácia közötti korábbi érintkezést 

illeti, felmerült többek között annak lehetősége is, hogy a bécsi japán követség anyagi 
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 Ugyanezt a témát Szálasi népbírósági tárgyalásán Frank László népügyész a volt Nemzetvezető 
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Frank L. 1975: 186-187. 
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támogatást nyújtott az 1932-es Vannay-puccs előkészítéséhez.
228

 Talán nem véletlen az 

sem, hogy a magyar–japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény 1939. júniusi 

parlamenti ratifikációjakor Hubay Kálmán nyilas képviselő volt az, aki a legmelegebben 

üdvözölte a megállapodást.
229 

 

1944-ben a nyilasok már jóval azelőtt megkezdték a szervezkedést mind bel-, mind 

külpolitikai vonalon, hogy közvetlen felhatalmazást kaptak volna az októberi puccsra, és 

ennek során több ízben jártak a német, olasz, japán és román követségen.
230

 A japán 

ügyvivővel való találkozása után Szálasi fel is jegyzi a Hungarista Naplóba: „Tokió és 

Budapest között feltétlenül jó viszony fenntartására (sic!) mindenkor a legnagyobb gondot 

kell fordítani”.
231

  

S noha az hamar kiderült, hogy sem Mussolini, sem a japán császár nem nyújthat 

semmiféle anyagi vagy erkölcsi támogatást Szálasi hatalomra jutásához, a tengelyhatalmak 

diplomatái fontos pótlólagos információforrást is jelent(het)ettek a mozgalom számára. A 

Hungarista Napló bejegyzéseinek tanúsága szerint 1944 októberének első napjaiban japán 

diplomaták többek között a szovjet hadsereg előnyomulásának részleteiről, sőt, Berlinből 

kapott információk révén a magyar–német (!) viszony alakulásáról tájékoztatták Csia 

Sándor és Kemény Gábor nyilas párttagokat: „Japán forrásból: Németország X. 9-én 

erélyes hangú jegyzéket intézett a magyar kormányhoz, amelyben határozott kérdést tett fel 

a háború folytatását illető szándék felől. Tárgyalások folynak. Japán értesülés X. 10-én 16 

óra 30 perckor német forrásból: Kecskemét ellen ma délelőtt 15 szovjet hk. támadást 

intézett, ebből ötöt kilőttek, a többi visszafordult…” 
232

 

A hatalomátvételt követően a nyilas vezetők nem fukarkodtak tengelybarát 

elkötelezettségük kinyilvánításával. A Berlin–Róma–Tokió melletti harcra szólított fel 

Szálasi első hadparancsa: „Fennmaradásunk, életünk megtartásának egyedüli záloga: 

Minden erőnk harcbavetése a történelmi harc döntő menetébe, hogy hűségesen, 
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megalkuvás nélkül, becsületesen és győzelmesen fejezzük be a világtörténelem legnagyobb, 

legvéresebb és minden népnek sorsát és jövőjét jelentő küzdelmet Németország, Itália és 

Japán oldalán. E döntő harcban Németország, Itália és Japán barátai a mi barátaink, 

ellenségei a mi ellenségeink… Hitem és meggyőződésem, hogy Nemzetünk történelmi 

kötelességét teljesíteni fogja és hogy Németország, Itália, Japán, valamint szövetségeseink 

oldalán a biztos győzelem felé halad.”
233

 

Kemény Gábor külügyminiszter pedig 1944. október 17-i rádiónyilatkozatában 

köszöntötte a távol-keleti szövetségest: „Köszöntjük Távolkelet Urát, a Felkelő Nap 

országának fejedelmét, a Tennot. Csodáljuk benne a keletázsiai nagytér nagyszerű vezérét. 

Bennünket magyarokat, akiket bár ezer esztendő minden harca és győzelme, áldozata és 

beteljesülése, reménysége és kitartása az élet-, társ- és sorsközösség felbonthatatlan 

kötelékével Európához fűz, a múlt végtelenjébe láncolt eredet titokzatos szálai mégis 

kiváltképpen avatnak a távolkeleti élet misztériumának az érzékelésére. A Keletázsiában 

élő turáni népek élet-, társ- és sorsközösségben egymásra találtak és ezt a hatalmas 

szövetséget az ázsiai nagytéren belül a Tenno szentesítette. És a Tenno parancsára a 

Távolkelet bajtársiasan áll a nacionalista és szocialista Európa oldalán az Új Világ 

harcában”.
234

  

A fellengzős nyilatkozatok mellett a kialakult gyakorlatnak és a 

kormányprogramban foglaltaknak (ti. elsődleges a Hármashatalmak államaival való 

legszorosabb érintkezés felvétele) megfelelően Szálasi és külügyminisztere is diplomáciai 

úton, táviratokban köszöntötték partnereiket, s izgatottan várták az új rezsim elismerését 

jelentő választáviratokat. A szövetséges hatalmak általi elismerést amúgy Szálasi 

olyannyira fontosnak tartotta, hogy az október 15. előtti napokban Veesenmayert 

egyenesen azért kérlelte: „az új kormány hivatalba lépése napján ne csak a német kormány 

üdvözölje, hanem hassanak oda, hogy az itáliai és japáni kormányok is azonnal elismerjék; 

azonkívül célszerű volna, ha a hármashatalmakkal szövetséges népek kormányai és a 

felállításra került ellenkormányok is üdvözlő táviratokat küldenének.”
235
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A válasz megjött Hitlertől Berlinből, majd Mussolinitől Rómából, de Tokióból, a 

testvéri és baráti japán nép isteni császárától hiába várták.
 236

 Sigemicu külügyminiszter 

Kemény üdvözletét egy héttel később viszonozta ugyan, üdvözletében visszaigazolva a 

nyilas rendszer elismerését, de Szálasinak a Tennóhoz intézett terjedelmes francia nyelvű 

üdvözletére a császári udvarból sosem érkezett válasz. Ehelyett a japán külügyminiszter 

lakonikusan csak annyit táviratozott vissza végül több mint öt hét elteltével (vélhetőleg 

miután Budapestről a választ többször megsürgették), hogy van szerencséje visszaigazolni 

a nyilas hatalomátvételről küldött külügyminiszteri értesítést.
237

 A Japán Külügyi Levéltár 

vonatkozó iratainak áttanulmányozása után úgy tűnik, hogy Szálasi távirata rendben 

megérkezett a császári udvarba. Azonban a tokiói külügyminisztérium budapesti 

ügyvivőjük mellett a berlini, moszkvai, stockholmi és berni japán követek véleményét is 

meghallgatva végül a hatalomátvétellel kapcsolatos alkotmányossági aggályokra, illetve a 

bizonytalan magyarországi állapotokra tekintettel úgy döntött, hogy eltekint a Budapesten 

oly hőn áhított japán császári válaszüzenet kiküldésétől.
238

 A budapesti japán követség 

                                                                                                                                                                                

elismerés svájci, svéd és portugál kormány részéről történt” MNL OL K707 Nyilas KÜM 1944-45 2. 

csomó 
236

 Szálasi Ferenc 1944. október 20-án az alábbi szövegű üdvözlő táviratot intézte Sóva (Hirohito) 

császárhoz: „A Sa Majesté Impériale le Tenno de l’Empire Japonais, Tokyo. Placé à la tête du 

Gouvernement de l’Etat Hungariste comme Président Responsable du Conseil des Ministres Royal 

Hongrois je salue très respectueusement Votre Majesté Impériale comme le Chef Suprême Responsable 

de la Grande Puissance de la Grande Asie Orientale du Pacte Tripartite Stop Avec la journée historique 

du 16 octobre 1944 la Hongrie veut définitivement inconditionnellement et totalement prendre part à la 

lutte pour la réalisation d’un ordre universel hongroise [sic!] combat résolument aux côtes de son grand 

frère d’armes allemand pour défendre l’existence de la nation et assurer son avenir stop La nation 
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[sic!] François Szalasy [sic!] Président du Conseil des Ministres Royal Hongrois chargé par interim de 
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diplomatái ettől függetlenül teljes létszámban megjelentek a Nemzetvezető ünnepélyes 

beiktatásán a budai Várban 1944. november 4-én.  

Ám a bilaterális viszony „kiteljesedésének” valójában volt még egy nagyobb 

szépséghibája is: azáltal, hogy a tokiói magyar követség tagjai nem voltak hajlandók 

felesküdni az itthoni nyilas vezetésre, az új rendszer nemcsak, hogy jelentős 

presztízsveszteséget szenvedett távol-keleti szövetségese előtt, de egyúttal diplomáciai 

mozgástere is beszűkült Tokió irányába, és saját kinti képviselő hiányában kénytelen volt a 

későbbiekben a budapesti japán követségre hagyatkozni a kétoldalú érintkezés során.  

A Tokión keresztül is szorgalmazott sajátos érdekvédelmi elgondolásra vonatkozó 

kérését maga Szálasi is elővezette a berlini japán nagykövettel, Ósima Hirosi tábornokkal 

folytatott megbeszélésén. A berlini japán nagykövetnél tervezett látogatásra vonatkozó 

szándékát Szálasi már az októberi hatalomátvételt megelőzően készített forgatókönyvében 

rögzítette: „Előmunkálatok, melyeket PV nem adott át dr. Hallernek, hanem saját magának 

tartott meg: 1. hadparancs beolvasása a magyar rádióba 2. látogatás Hitlernél, elvek 

rögzítése 3. látogatás Osimánál, elvek rögzítése 4. látogatás Mussolininál, elvek 

rögzítése.”
239

 Tekintettel arra, hogy Ósima tábornok volt ekkoriban az európai japán 

misszióvezetők doyenje is (ami a japán külügyi gyakorlatban nagyjából az európai 

ügyekért felelős külügyminiszter-helyettesi pozíciónak felelt meg), teljességgel érthető, 

hogy noha Budapesten is működött külön japán követség ekkor, Szálasi őnála kívánt 

tisztelgő látogatást tenni a háromhatalmi egyezményben részes nagyhatalmak vezetőinek 

felkeresésekor. Az Ósima nagykövettel Veesenmayer birodalmi megbízotton, illetve a 

budapesti japán ügyvivőn keresztül kezdeményezett találkozóra 1944. december 4-én 

kerülhetett sor, a Hitlernél tett bemutatkozó látogatás programjába illesztve.
240

  

A találkozón Szálasi megismételte a szokásos relációs szólamait: Magyarország 

büszkén tekint fel távol-keleti nagy rokonára és tisztában van az új világ elrendezésében 

Nyugat és Kelet közötti összekötő szerepével; Magyarország és Japán között nem 8 ezer 

km távolság feszül, hanem mindössze 8(!) repülőóra. Emellett tájékoztatást kért Ósimától a 

japán–szovjet és a japán–német kapcsolatok helyzetéről és megítéléséről, aki részletes 
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tájékoztatást nyújtott egy katonai térkép segítségével a csendes-óceáni hadszíntér 

alakulásáról is.
241

 Egy másik beszámoló szerint a magyar fél érdeklődött a németek 

különbéke irányába tett lépéseiről, melyekről a japán diplomata is hallott, de kétségét 

fejezte ki az erre vonatkozó hírek valóságtartalmát illetően.
242

 Szálasi a japán nagykövet 

engedélyét kérte, hogy összekötőt küldhessen hozzá, valamint segítségét egy hungarista 

követ Tokióba küldésében, a „politikailag csődöt mondott” magyar követ lecserélésére. 

Ósima a hozzá rendelt ügyvivőre vonatkozó meglehetősen szokatlan felvetés elől 

udvariasan kitért, míg az új magyar követ kijuttatására egy Leningrádból induló, japánok 

és németek által is esetleg igénybe vehető légi járatot ajánlott a magyar politikus 

figyelmébe.
243

 A találkozó végén Szálasi a japán nagykövetnek is megismételte azon 

kérését, hogy Japán gyakoroljon diplomáciai védelmet a „szovjet megszállta magyar 

területek” felett.
244

 

 

 

3.4. A „japán út” mint végső mentsvár: magyar–japán viszony a világháború 

végén 

Szálasi 1945. május első napjaiban, a bekövetkezett német vereség után is tovább 

folytatta fantazmagóriáit a jövőt illetően, amiben természetesen Tokió vezető globális 

szerepe is hangsúlyos helyet foglalt el: „Németország és Itália összeomlása dacára Japán 

nem fogja elveszíteni a háborút, mert igen kedvező politikai és hadászati konjunktúrában 

van és kerül különösen most”
245

 „A közeljövőben erősen kívánatos és egyedül célravezető 

egy Berlin–London–Tokió rendszerszövetség…”
246

 Elgondolásait kijelölt tokiói követe, 

Andreánszky Jenő útján az immár Badgasteinbe menekült Ósima nagykövettel is 

megosztotta, akit még meg is sürgetett, hogy következő találkozójukig Tokióból tudakolja 

meg a választ a magyar fél felvetéseire. 
247

 Emellett éberen figyelt a megvert szövetséges 
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lehetséges elhajlásaira is, és jegyzékben szólította fel a német birodalmi kormányt, hogy 

az: „minden olyan lépéséről értesítse a magyar kormányt, amelyek, nem egyeztethetők 

össze a háromhatalmi egyezménnyel.”
248

 Amikor a nyilas kormány megmaradt tagjai az 

utolsó, immár német földön, Mattsee-ben tartott 1945. május 1-i „Koronatanács” 

alkalmával, személyes biztonságukat féltve a lehetséges menekülési utakat próbálták 

számba venni, akkor nemcsak Szálasi, de hű külügyére, Kemény báró is „természetes 

lehetőségként” említették a „japán utat” mint az egyik lehetséges egérutat, bár 

megállapították, hogy a körülmények nem igazán biztosítottak a kormány Tokióba történő 

átmentéséhez…
249

 

 

 

3.5. A budapesti japán követség működésének megszűnése 1945-ben, a diplomaták 

nyugat-magyarországi tartózkodása és szovjet védőőrizete 

A második világháború utolsó szakaszában a hadi helyzet fokozatos romlásával 

lényegében elhaltak a magyar–japán államközi kapcsolatok is. Természetszerűleg mindkét 

állam külképviselete kapcsolatba került a fogadó államában megjelenő idegen csapatokkal 

és a megszálló hatóságokkal.  

Az 1943 novembere óta Teraoka Kóhei ideiglenes ügyvivő által irányított budapesti 

japán követség alig pár nappal a berlini találkozót követően, 1944. december 12-én a hadi 

helyzetre való hivatkozással beszüntette működését. A budapesti japán követség „polgári” 

kiküldöttei a magyar közigazgatás Nyugatra történő hurcolkodását követően Teraoka 

Kóhei ügyvivő vezetésével elhagyták a fővárost. A források tanúsága szerint azonban 

eleinte még követték a nyilas kormányszervek áttelepülését a „Gyepűre”: a német és az 

olasz követséggel együtt a japán külképviselet is a szombathelyi szeminárium épületében 

kapott helyet (míg a horvát és a szlovák követségnek már nem jutott hely a városban, 

azokat a környező favakban helyezték el).
250

 Szombathelyről azonban már nem követték a 
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nyilas vezetést a Németországba,
251

 hanem Tapolcára vezetett az útjuk, ahol is a helyi 

szovjet katonai parancsnokság „oltalma” alatt leltek menedéket. Zala vármegye alispánja 

1945. május végén, amikor már nem bírta tovább teljesíteni a tízfős japán követségi 

kolónia teljes körű ellátásának és részükre további napi 300 pengő ellátmány 

biztosításának a helyi szovjet parancsnok által részére előírt kötelezettségét, 

kétségbeesetten igyekezett a Külügyminisztérium „közbenjárását kieszközölni a helyzet 

orvoslására”, mire a tárca átiratban fordult a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz, a 

testület döntését kérve a Magyarországon maradt követségi kolónia további sorsát 

illetően.
252

 (Vélhetőleg a megszálló Vörös Hadseregnek a japán diplomatákkal szemben 

tanúsított ilyetén fellépésének köszönhető az is, hogy a tárca 1945 júniusában elhárította 

annak az ügyvédnek a megkeresését, aki a „Szálasi-kormány hivataloskodása” alatt a 

japán külképviselet által állítólag önkényesen igénybe vett villa tulajdonosának kártérítési 

igényével jelentkezett a Külügyminisztériumnál)
253

 Ez a mégoly furcsának tűnő védőőrizet 

amúgy teljességgel megfelelt a pillanatnyi helyzetnek, hiszen a Szovjetunió és Japán között 

ekkor még nem volt hadiállapot: a szovjet fél ugyan 1945 áprilisában – egy évvel annak 

lejárta előtt – érvénytelennek nyilvánította az 1941-es szovjet–japán semlegességi 

egyezményt, de hadat egészen 1945. augusztus 8-ig nem üzent Japánnak.
254

  

További források hiányában csak valószínűsíteni tudjuk, hogy a japán kolónia 

tagjainak többsége különösebb gond nélkül hagyta el Magyarországot, vezetőjük, az utolsó 

budapesti ügyvivő a világháborút követően többek között az NSZK-ban és Iránban 

misszióvezetőként folytathatta diplomáciai karrierjét. (1956-ig Mandzsúriában volt 

hadifogoly viszont Inaba Akira, a japán követség katonai attaséi irodájának munkatársa, 
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aki Szombathelyen át menekült Bécsbe 1944 novemberében a közelgő szovjet front 

elől).
255

 

Csak az érdekesség kedvéért jegyezzük meg: ugyanekkor, 1945 júliusában a 

potsdami konferencián az amerikai delegáció felvetette, hogy a csendes-óceániai 

hadszíntéren a japán ellenféllel küzdő szövetséges csapatok ellátását nagyban 

megkönnyítené, ha a nyugat-európai ellátási igények mintegy negyedének kielégítését a 

Vörös Hadsereg által felszabadított kelet-európai olajmezők termeléséből fedeznék, 

kiváltva ezzel a közvetlen nyugati szállításokat, és ezért a Szovjetunió hozzájárulását 

kérték napi 50 ezer hordónyi mennyiség átengedésére az osztrák, magyar és román 

kőolajtermelésből. Az elképzelések szerint dollárban fizetettek volna a Magyarország 

esetében történetesen részben amerikai tulajdonban lévő olajtársaságok szállításaiért, 

azonban a szovjet fél kitért a javaslat elől.
256

 

 

 

3.6. A tokiói japán követség működése és felszámolása 1945 és 1950 között 

A japán főváros elleni légitámadások elől már 1944 tavaszán a diplomáciai testület 

többi tagjával együtt a Fudzsi lábához, a fővárostól mintegy 80 km-re fekvő Hakone-tavi 

üdülőhelyre, Szengokuharába átköltöztetett
257

 tokiói magyar külképviseletet a japán 

kormány végül 1945. május 18-án szólította fel tevékenységének beszüntetésére, 

„tekintettel az európai hadszíntéren beállott változásokra, illetve arra a tényre, hogy nincs 

olyan magyar kormány, melyet a japán kormány elismerne”.
258

 A hadi helyzet miatt az fel 

sem merülhetett, hogy a kiküldöttek elhagyják Japánt, s a tokiói vezetés azt is jelezte, hogy 

a misszió a továbbiakban is elláthatja a térségben élő magyar állampolgárok 
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érdekképviseletét. A külképviselet ennek megfelelően továbbra is funkcionált, (igaz, hogy 

a kiküldötteket már nem illették meg a megfelelő diplomáciai kiváltságok és mentességek). 

Magyarország és Japán között végérvényesen lezárult egy korszak a követség 1945. 

június 25-i jelentésével, melyben hírül adták a felszabadult Budapestnek, hogy: „az 

európai háború befejezése által előállott új helyzet következtében Japán a következő 

szerződéseket nem tekinti magára nézve kötelezőnek: háromhatalmi egyezmény, 

Antikomintern Paktum, Barátsági és kulturális egyezmény Japán és Magyarország 

között…”
259

 Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy bár a japán fél felmondta tengelyhatalmi 

szövetségi rendszer alapjait képező politikai egyezményeket, a két ország külgazdasági 

kapcsolataiban a legnagyobb kedvezmény elvét biztosító 1929-es kereskedelmi 

megállapodás továbbra is hatályban maradt. 

A japán fegyverletételt követőn a világháborúban ugyancsak a vesztes oldalra 

került magyar állam – immár diplomáciai kiváltságaiktól és mentességeiktől megfosztott – 

kiküldöttei sajátos ex-lex állapotba kerültek: diplomáciai státuszukat még a japán fél 

szűntette meg, ekképp elvben fennállt annak a veszélye, hogy a megszállás kezdetével az 

amerikai hatóságok egyszerűen hadifogolyként kezelik majd őket. Ennek elkerülésére a 

Külügyminisztérium a budapesti SZEB-en keresztül próbálta 1945 októberében a 

Nemzetközi Vöröskereszt „védőoltalma” alá helyeztetni a külképviselet tagjait.
260

 S noha 

ez a kísérlet nem járt sikerrel, a követség munkatársai ekkor már szabadon távozhattak az 

országból. Igaz, a hazatérést egyikük sem siettette különösebben: özv. Halász Zoltánné és 

Metzger Nándor tiszteletdíjasok 1946 februárjában, Végh Miklós követ pedig csak a japán 

fegyverletétel után több mint fél évvel, 1946. április 4-én utazott el a Központ utasítására 

Japánból – majd a hazatérés helyett Portugáliába távozott.
261

 Felettébb sajátos ugyanakkor 

az a tény, hogy a tokiói misszió felszámolása egészen 1950-ig(!), tehát a második 

világháború végét és az amerikai megszállás kezdetét követően még majdnem öt esztendőn 

át „elhúzódott”.  
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Figyelemre méltó, hogy 1945 őszén Magyarország egy másik vonatkozásban is 

napirendre került a szövetséges hatalmak japáni politikája kapcsán: a megszállt Japán 

közigazgatását irányító szövetséges ellenőrző testület mandátumának kialakításakor 

ugyanis az amerikai és a szovjet fél egyaránt hivatkozási alapként kívánta felhasználni, 

természetesen ki-ki saját szája íze szerint értelmezve, a magyarországi (illetve romániai és 

bulgáriai) Szövetséges Ellenőrző Bizottság esetében meghatározott hatáskör-megosztási 

gyakorlatot.
262

 Harriman moszkvai nagykövet 1945 októberében és novemberében több 

alkalommal is hosszas eszmecserét folytatott Sztálinnal, illetve Molotovval arról, hogy a 

SZEB szovjet elnöke számára a fontosabb döntések meghozatala előtt a társhatalmakkal 

folytatott konzultáció (szoglaszovanyije) előírása vajon vétójogot vagy pusztán 

tanácskozási kötelezettséget jelent-e.
263

 Mint tudjuk, végül Vorosilov marsall nem sokat 

bajlódott a vonatkozó szabályozás értelmezésével: egyszerűen figyelmen kívül hagyta a 

potsdami megállapodás ezen passzusát, ugyanakkor MacArthur tábornok későbbi 

ténykedését sem tudta korlátozni érdemben a Távol-Keleti Bizottság (Far Eastern 

Commission) és a Szövetséges Tanács (Allied Council) működése.
264

  

A követség felszámolásával, illetve irattárának
265

 és értékeinek védelmével 

megbízott dr. Habán Jenő sajtóelőadó sem siette el az ország elhagyását: feladatát 1950 

őszére, az amerikai megszállás ötödik esztendejére sikerült csak befejeznie.
266

 Tokiói 

működése során az amerikai megszállás miatt közvetlenül Budapesttel nem érintkezhetett, 
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 Lásd Borhi 2005: 43. 

263
 „…we would always be ready to consult the Soviet authorities but could not in my opinion agree to give 

them a veto. […] The Russian pattern set in Hungary, Bulgaria and Rumania is a good precedent 

although I assume we would always consult them in advance on any questions of policy”. FRUS 1945 

Vol. VI: 689. Lásd még: Uo. 785, 820-21, 845-47, 856-60, 865-67.  
264

 És hasonló volt a helyzet az olasz megszállásnál is, a szovjeteknek ott sem volt végül semmi beleszólásuk 

a háború utáni helyzet kialakításába.  
265

 Habán 1947. november 16-i táviratában a washingtoni magyar követségtől kért segítséget, jelezve, hogy őt 

a megszálló hatóságok őrizetbe vették, és távolléte alatt átkutatták az ingatlant és dokumentumok tűntek 

el a volt külképviseleti irattárból, lásd MNL OL XIX-J-45 Tokiói követség 1.d. Amikor Herbert Normant, 

a világhírű kanadai japanológust és diplomatát azzal gyanúsították meg, hogy Tokióban a szovjet 

titkosszolgálat javára kémkedett a megszállás évei alatt, akkor többek között az elhagyott magyar 

követség tokiói ingatlanában végzett kutakodása volt az egyik főbb vádpont ellene, lásd Miwa–Ramseyer, 

2005:9. A szuezi válságot követően ismételten felbukkanó kémvád hatására az akkor hazája egyiptomi 

nagyköveteként szolgáló Norman végül 1957 áprilisában öngyilkosságot követett el Kairóban.  
266

 Ténykedését sokkal tovább nem is húzhatta volna, hiszen 1952-ben a San Francisco-i békeszerződéssel 

megszűnt az amerikai megszálló hatóságok Japán feletti fennhatósága. 



 
 

72 
 

így a washingtoni magyar követség útján próbálta a hazai adminisztráció felé igazolni kinti 

tevékenységét.
267

  

A megszállás miatt Habán természetesen csak Japánban folytathatta tevékenységét, 

így átmenetileg megoldatlan maradt a japán hadszíntér összeomlását követően szintén 

nehéz helyzetbe került több ezer fős távol-keleti magyar kolónia érdekvédelmének 

ellátása.
268

 A volt sanghaji tb. konzul, Hudec László építész, – Sanghaj számos ma is álló 

art-deco épületének világhírű tervezője – 1946 tavaszán Londonon keresztül kért távirati 

úton segítséget a Külügyminisztériumtól.
269

 Jelezte, hogy a diplomáciai kapcsolatok hiánya 

miatt a magyarok Kínában hontalannak minősülnek, és javasolta, hogy akár az ő személye, 

akár harmadik állam felkérése által Budapest gondoskodjék a magyar érdekvédelem 

biztosításáról. Gyöngyösi János külügyminiszter azonban röviden csak annyit táviratozott 

vissza 1946 áprilisában, hogy „a távol-keleti diplomáciai kapcsolatok felvételére egyelőre 

nem óhajtok intézkedni”.
270

 Elsősorban persze nem Gyöngyösin és a magyar diplomácia 

akciórádiuszán múlott, sokkal inkább a Szovjetunió elvárásainak volt köszönhető, hogy 

míg három esztendővel később a Magyarország és a népi Kína között már 1949-ben 
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Levelezését a washingtoni követséggel lásd MNL OL XIX-J-45 KÜM Tokiói követség, 1.d. Az amerikai 

megszálló hatóságoknak a (volt) tokiói magyar követségre vonatkozó iratait lásd: NARA RG 331. 

Records of the Allied Operational and Occupation Headquarters, World War II, 1945-1952, 4860 091.1 

Hungary. 
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1944 őszén a sanghaji m. kir. tb. konzul további három konzuli megbízottat nevezett ki maga mellé az 

észak-kínai magyarok érdekvédelmének a japán megszállás alatt történő hatékonyabb ellátására: Peking, 

Kalgan és Taming körzetére Alexics Emilt, Tiencsin körzetére Palotás Tibort, míg Csingtao és Csifu 

körzetére Adorján Jakabot. A kinevezésekhez Végh követ utólagosan kérte Budapest jóváhagyását, lásd 

XIX-J-1-k KÜM Japán adm. 1945-64 3.d. 6/a, K-38/1944 Északkínai (sic!) magyar érdekvédelem, 1944. 

január 24. 
269

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM Japán adm. 1945-64 1.d. 4/a. Magyar érdekvédelem Kínában, 1946. március 1.  
270

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM Japán adm. 1945-64 1.d. 4/a. A téma érdekes módon pár hónappal később 

újból téma volt Budapesten: a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 1946. október 17-i ülésén szabályos 

napirendi pontként, amerikai kezdeményezésre tárgyalta „az USÁ-nak azt a javaslatát […], hogy az 

magára vállalja Magyarország érdekeinek védelmét Kínában”. Szviridov tábornok Nagy Ferenccel 

folytatott megbeszélésére hivatkozva értetlenségét fejezte ki a kezdeményezés iránt, mire Weems 

tábornok pontosításában azt jelezte, hogy általánosságban vetődött csupán fel, hogy Magyarország 

érdekeinek védelmét Kínában valamely ország vállalja magára. A kérdést végül egyetértésben levették a 

napirendről. Ehhez lásd: Feitl 2003: 243. Két évvel később, Sík Endre washingtoni követ, későbbi 

külügyminiszter 1948. októberi-novemberi távirataiban merült fel újból a kínai érdekképviselet kérése: 

„Kérem, hogy e tárgyban hazai tartózkodásom alatt kapott közlést – miszerint Kínában a magyar 

érdekeket a lengyel külképviselet fogja a jövőben ellátni – rendeleti úton megismételni”. MNL OL XIX-J-

1-k 45-64 USA admin 3. d. 4379/1948. Washington, 1948. október 14. Kínai érdekképviselet és 

4821/1948. Washington, 1948, november 20. Ua. 
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diplomáciai viszony létesült
271

 (és ugyanebben az évben jött létre a kapcsolat a Koreai 

Népi Demokratikus Köztársasággal is), addig Japánnal a viszony normalizálása még egy 

egész évtizedet váratott magára. 

Ezalatt dr. Habán az évek során szabályos konzuli érdekvédelmi tevékenységet 

folytatott Tokióban, úti okmányokat hosszabbított Japánban élő honfitársai részére és 1948 

februárjára Vámbéry Rusztem washingtoni magyar követ közbenjárásával sikerült kijárnia 

a megszálló hatóságoknál „a Japánban élő magyar lakosokra, mint ellenséges idegenekre 

megszabott korlátozások” érvénytelenítését.
272

  Sőt, érdekképviseleti működésén túl még 

kulturális propagandát is próbált folytatni: 1947-48-ban szintén Washington 

közbenjárásával magyar filmek japáni forgalmazását szorgalmazta Budapestről a Magyar 

Művészeti Tanácsnál, ám ötletét a „valutáris nehézségek miatt” nem tartották 

megvalósíthatónak.
273

  

A volt sajtóelőadó a működését ezekben az években jobbára a leltári tárgyaknak a 

feketepiacon történő eladásából finanszírozta. Miután a követségi bútorok, írógépek, 

perzsaszőnyegek és az alt-deutsch ivókészlet után már a kincstári gáztűzhelyen és 

hűtőgépen is túladott, az amerikai vízumkérelme elutasítását követően három hajóládában 

elpostázta a washingtoni magyar külképviseletnek a tokiói követség nemzeti lobogóját, 

ezüstneműjét
274

, iktatókönyveit és a misszió könyvtárát képező tucatnyi könyvet, majd 

1950 októberében Argentínába távozott.
275
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 Ismeretes, hogy 1949 novemberében a párt Káderosztálya és Külügyi Osztálya Nagy Imrét javasolta 

közös előterjesztésében az MDP Titkárságának az újonnan felálló pekingi külképviselet első 

követének(Rainer 1996–1999: I. 455.). 
272

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM Japán adm. 1945-64 1.d. 4/a. Japánban élő magyarok helyzete. Washington, 

1948. február 16. 
273

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM Japán adm. 1945-64 1.d. 4/a. 
274

 Jól jelzi a két megszálló hatalom eltérő viszonyát a magántulajdonhoz az a tény, hogy míg Tokióból 

épségben sikerült Habánnak kijuttatnia a maradék értékeket, addig Budapesten hiába élte túl a háborút 

épségben a volt japán követség 40 kilónyi ezüstneműjét tartalmazó láda, azt a Külügyminisztérium meg 

sem kísérelte eljuttatni a japán félhez, hanem annak „értékletétben való megőrzését” választotta, lásd 

MNL OL XIX-J-1-k Japán adm. 1945-64, 5. d. 23/d 21682, Volt budapesti Japán Követség ezüstneműje 

1948. október 18.  
275

 Argentínai emigrációja alatt Habán Jenő később utazási irodát és angol nyelviskolát nyitott. (Új Világ 

(Los Angeles), 1976. szeptembe 24. A Külügyminisztériumban készült későbbi összefoglalókban 

rendszerint az áll, hogy a tokiói követség felszámolása még 1947-ben is folyt. Lényeges, hogy 1950-ben 

Habán – aki részben vélhetőleg az amerikai megszállásra tekintettel a rendelkezésünkre álló források 

szerint nem keresett kapcsolatot az ekkoriban 21 nyugati országban „diplomáciai” képviselővel bíró 

emigráns testülettel, a Magyar Nemzeti Bizottmánnyal – formálisan elszámolt a tevékenységével és a 

leltárral a Magyar Népköztársaság washingtoni külképviselete felé. Vele szemben például a tokiói 
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melletti másik „továbbszolgáló” m. kir. misszióvezető, a tevékenységét Madridban még évtizedekig 

folytató Marosy (Mengele) Ferenc követ egyáltalán nem ismerte el az 1945 utáni budapesti vezetést 

(ugyanakkor viszont Marosy működését sokáig hivatalosnak tekintette a spanyol kormány is), ehhez lásd 

Anderle 2002.  
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4. A diplomáciai kapcsolatok felújításának története (1945–1959) 

 

 

4.1. Békeharcos önámítás: a kétoldalú viszony beindulásának szórványos jelei 

1950–1952 táján 

Mivel a magyarországi harcok 1945. áprilisi befejezése hónapokkal megelőzte még 

a Japánnak szóló szovjet hadüzenetet
276

, az 1944 decemberében megalakult debreceni 

Ideiglenes Kormány nem üzent hadat a korábbi szövetségesnek.
277

 Tekintettel arra, hogy 

ebben a helyzetben nem került sor a két ország között a diplomáciai kapcsolatok tényleges 

megszakítására, nemzetközi jogi szempontból a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok az 

1945–1959 közötti másfél évtizedben sem szakadtak meg, még ha lényegében szinte 

minden szinten, és politikai, gazdasági, illetve kulturális téren is egyaránt szüneteltek. 

Az 1945 utáni években a Budapest és Tokió közötti államközi érintkezés 

természetszerűleg teljesen megszűnt. A kétoldalú kapcsolatok újraindulásának első 

szórványos jelei a formailag az amerikai megszállás végét jelentő, és Japán szuverenitását 

(legalább is a nyugati blokkban és a harmadik világban) visszaállító San Francisco-i 

békeszerződés létrejöttét követően kezdtek mutatkozni.
278

 

A csendes-óceáni háborúnál történetesen majdnem kétszer hosszabb ideig tartó 

amerikai megszállás évei alatt Japán külkapcsolatai kényszerűen szinte csak a Távol-Keleti 

Bizottsággal és a Szövetséges Tanáccsal történő kapcsolattartásra korlátozódtak.
279

 Japán a 

békeszerződés 1952. áprilisi hatályba lépését követően kezdte meg rohamléptekben újból 
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 Hasegawa Tsuyoshi a korábbi történészi közmegegyezéssel szemben meggyőzően érvel könyvében 

amellett, hogy a Hirosimára és Nagaszakira ledobott amerikai atombombák helyett döntően a szovjet 

hadüzenet vezetett el a feltétel nélküli japán kapitulációhoz (Hasegawa 2006a).  
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 Szemben a Németországnak még 1944. december 28-án megküldött magyar hadüzenettel. 
278

 Az amerikai csapatok további jelenlétének jogalapját a San Francisco-i békeszerződés aláírásának napján, 

1951. szeptember 8-án megkötött amerikai–japán biztonsági szerződés biztosította. Szembeötlő a 

párhuzam a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok itt-tartózkodásának jogszerűségét megteremtő 

Varsói Szerződés 1955. május 14-i létrejötte, illetve az ideiglenes megszállást elvben lezáró osztrák 

államszerződés egy nappal későbbi aláírása között. 
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 A megszállás történetéhez lásd Dower 2000. Japán 1950 februárjában néhány fős külképviseleti irodákat 

állíthatott fel New Yorkban, Los Angelesben, San Franciscoban, Honoluluban, Tajpejben, Párizsban és 

Londonban, elsősorban kereskedelmi képviseleti és konzuli érdekvédelmi funkciók ellátására, Okazaki 

1956: 156. 
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elfoglalni helyét a nemzetközi színtéren: öt év leforgása alatt több mint hetven országgal 

vette fel, illetve állította helyre a diplomáciai kapcsolatokat.
280

 Tekintettel azonban arra, 

hogy a San Francisco-i konferencián részt vevő szovjet, csehszlovák és lengyel delegációk 

végül nem írták alá, és nem ismerték el a békeszerződést, (a Kínai Népköztársaságot pedig 

eleve meg sem hívták a konferenciára), a kommunista országok közül ekkor még csak 

egyedül Jugoszlávia állította helyre 1952 áprilisában diplomáciai kapcsolatait Japánnal. 

Más lehetett volna valamelyest a helyzet, ha a korabeli angol javaslatnak megfelelően 

Japánt a békeszerződés előírásai kötelezték volna a korábbi olasz, bolgár, román, magyar, 

finn, thaiföldi, illetve a „majdan létrejövő” német és osztrák békekötések elismerésére,
281

 

ezt azonban az USA elvetette.
282

 Josida Sigeru miniszterelnök 1952 januárjában amúgy is 

harcos nyilatkozatban utasította el, hogy Japán bármilyen kapcsolatot tartson fenn 

kommunista országokkal.
283

 

A „különbékét” elutasító szovjet álláspont egyértelmű üzenet volt a magyar 

diplomácia számára is, s amelyik magyar kiküldött „nem érzett rá” magától a Japánnal 

szemben tanúsítandó helyes (ti. hűvös) magatartásra, azt Budapestről utasították 

határozottan helyre. Így járt például Kálló Iván római követ, akihez 1952 júniusában az 

utolsó budapesti japán ügyvivő 1945-ben Magyarországon hátrahagyott magyar 

feleségének és kislányuknak kivándorlása ügyében informálódva, vagyis lényegében egy 

magánjellegű kéréssel fordult a vatikáni japán ügyvivő. A magyar diplomatát először még 

csak finoman figyelmeztették Budapestről, hogy „a konkrét ügy elintézésén kívül más 

kapcsolatot a japán ügyvivővel ne tartson, miután Japánnal nincsen diplomáciai 

kapcsolatunk és ennek oka, mint ahogy Követ elvtárs tudja, politikai jellegű.” Mikor 

azonban legközelebb a japán misszióvezető – csak úgy mellesleg – a demokratikus 

országokkal történő kapcsolatfelvétel lehetőségéről puhatolózott magyar partnerénél, a 

felvetés elől amúgy semlegesen és diplomatikusan kitérő magyar követet a 

Külügyminisztérium indulatosan utasította helyre „az incidens” miatt: „Súlyos hibának 

tartom, hogy Kálló elvtárs beugrott a japán követ, véleményem szerint provokációs 
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 Mosely 1957: 313-314. Összehasonlításképpen: ugyanekkor az ENSZ-nek 82 tagállama volt, a Magyar 

Népköztársaság 1957-ben pedig alig 40 állammal állt diplomáciai összeköttetésben. 
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 „Japan should undertake to recognise the full force and effect of the treaties of peace and related 

arrangements already signed and to be signed between the Allied and Associated Powers and Italy, 

Bulgaria, Roumania, Hungary, Finland, Thailand, Germany and Austria.” In: FRUS 1951 vol. VI.: 912. 
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 Uo.  923. A San-Francisco-i békeszerződésnek a kommunista tömbön belül elterjedt értékelését lásd 

Kende I. 1970: 196-197.; Harsányi–Szántó 1977: 58-60.  
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 „Japan cannot keep company with Communist countries”. New York Times, January 9, 1952.  
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kérdésének, a demokratikus országokkal teremtendő kereskedelmi vagy diplomáciai 

kapcsolatok ügyében. Kálló elvtárs lényegében azt mondja, hogy mi hajlandók vagyunk 

foglalkozni ezzel a problémával. Világos, hogy a japán kormány ilyen lépést nem fog tenni, 

de könnyen lehet, hogy Kálló válaszát ügyesen kolportálják”.
 284

 Mivel semmi nyoma nincs 

annak, hogy erre a puhatolózásra a japán fél a későbbiekben valaha is visszatért volna, ez 

az 1952-es közjáték minden bizonnyal nem volt több a japán diplomata spontán, egyéni 

akciójánál.  

A kifelé elzárkózó magatartást tanúsító magyar diplomácia ugyanakkor már 1952-

től kezdett a korábbinál nagyobb figyelmet fordítani Japánra. A Távol-keleti Népi 

Demokratikus Osztály vezetője 1951. IV. negyedévi terv keretében a San-Francisco-i 

békeszerződésnek a távol-keleti országokra gyakorolt hatásáról és a távol-keleti amerikai 

agresszió újabb fejleményeiről és jelenségeiről írott feljegyzésének összeállítása során 

konstatálta, hogy „a minisztériumban lényegében Japánnal senki nem foglalkozik, magára 

Japánra vonatkozó anyagot az angolszász osztálytól nem tudtam kapni. Gondolom ezen 

sürgősen változtatni kellene”.
285

 Kezdeményezésére 1952 szeptemberében meg is alakult – 

az immár Távol-keleti Osztályra átnevezett egység keretein belül – az önálló japán 

referatúra.  

Több magyar külképviseletet, így a pekingit, a washingtonit és a phenjanit is 

utasították, hogy az eddiginél behatóbban foglalkozzanak a Japánra vonatkozó 

kérdésekkel, és ezekről rendszeres jelentésekben számoljanak be.
286

 A Központ által 

megfogalmazott hírigény négy főbb területre terjedt ki: Japán belső helyzetére; az 

„amerikalizálás fokozódó ütemére” és ezzel kapcsolatban a hadiipar fejlesztésére; az 

amerikai–japán katonai együttműködés új fejleményeire az ázsiai népek, és különösen a 

Kína elleni agressziós tervekkel és tényekkel kapcsolatban; valamint a japán 

külkereskedelmi volumen fejlődésére és az ezzel összefüggő „imperialista ellentétekre”.  
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Róma, 1952. június 18. MNL OL XIX-J-1-k-Japán 45-64-001174, 5.d.; Beszélgetés a vatikáni japán 
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 MNL OL XIX-J-1-k-Japán, 2.d. 
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 Félix Pál osztályvezető távirata Pekingnek és Phenjannak. Budapest, 1952. szeptember 27. MNL OL XIX-

J-1-k Japán 45-64-010905, 1.d.; Korbarics Pál osztályvezető távirata Pekingnek, Budapest, 1953. július 
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A Japánra vonatkozó értesülések felterjesztésén kívül a pekingi nagykövetség a 

Kínában élő baloldali japán emigránsokkal, másrészt a rendszeresen oda látogató japán 

(párt-, szakszervezeti, békeharcos, ifjúsági és újságíró) delegációkkal próbált kapcsolatot 

teremteni, és a közvetlen kontaktusok mellett tájékoztató anyagok postázásával és cikkek 

elhelyezésével is igyekezett a „haladó japán társadalom” felé irányuló 

propagandatevékenységet kifejteni. Ez irányú munkájáról a pekingi külképviselet külön 

éves jelentésekben számolt be, melyekben – a valóságtól nem zavartatva –, vágyképeiknek 

megfelelően formálták a japán helyzetről szóló beszámolókat: „az elmúlt esztendőben 

Japán fasizálása és militarizálása erőteljesen fokozódott […] ennek következtében 1953-

ban a japán nép harcának ébredése várható” – fogalmazott például az 1952-es 

összefoglaló.
287

  

A Japánnal kapcsolatos aktuális irányelvek és feladatok áttekintésére legközelebb a 

Külügyminisztérium Kollégiumának 1954. április 31-i ülésén került sor.
288

 Az önkritikus 

beszámoló elismerte, hogy Japánnal a lehetőségekhez mérten (értsd: alig) foglalkozik a 

Távol-Keleti Osztály, és a kevés rendelkezésre álló információjuk is többnyire a pekingi 

nagykövetségtől származik. Fő feladatként ekkor távlatilag az imperialista törekvések, 

illetve a japán békeerők harcának eredményei mellett elsősorban a japán–szovjet és a 

japán–kínai együttműködés alakulásának figyelemmel kísérését jelölték meg, rövidtávon 

pedig az angol és orosz nyelvű információs anyagok sürgős beszerzése mellett a magyar 

birkózóválogatott közelgő japáni szereplése kínált tájékozódási lehetőséget. 

A Szovjetunió távol-keleti politikájának megfelelően az 1945 előtti időszakhoz 

képest jócskán átformálódott a hivatalos magyarországi Japán-kép is, hiszen a 

tájékoztatáspolitika és közművelődés – már szinte a Vörös Hadsereg első csapatainak 

érkezésével megkezdődő – ideológiai áthangolása természetszerűleg nem kímélte a 

magyarul hozzáférhető, Japánnal kapcsolatos műveket és híreket sem. Az információs 

centralizmus két irányban is érvényesült. A Horthy-kori tengelybarátság szellemiségét 

hirdető művek megsemmisítéséről, birtoklásuk és terjesztésük büntetőjogi tilalmáról még 

1945 februárjában intézkedett Dálnoki Miklós Béla debreceni kormánya: a rendeletileg 

betiltott könyvek listáján több tucatnyi részben vagy egészében japán tárgyú tétel 
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szerepelt.
289

 Az új kurzus szemléletmódját tükröző, s eleinte inkább oroszból fordított új 

kiadványok pedig a korábbitól gyökeresen eltérő szemléletet tükröztek: a japáni kérdést a 

távol-keleti történelem marxista és a szovjet birodalmi érdekeknek megfelelő 

értelmezésétől kezdve tárgyalták, a világháború kelet-ázsiai hadműveleteiben oroszlánrészt 

vállaló Szovjetunió dicsőséges győzelmein és a japán háborús bűnösök felelősségre 

vonásának témáján át egészen a „japán imperializmus” új, amerikai gazdáinak felforgató 

szándékainak leleplezéséig.
290

 A „japán fasizmusról” és a „japán militarizmusról” többször 

szó esett az Országgyűlés falai között is, Kiss Károly külügyminiszter például 1951-ben 

így fogalmazott: „Az Egyesült Államok kormánya minden téren és minden eszközzel 

továbbfokozza háborús előkészületeit. A Szovjetunió és a népi demokratikus országok 

elleni támadás céljaira létrehozott Északatlanti Szövetségbe bevonja Görögországot és 

Törökországot, a »középkeleti parancsnokság« cégére alatt a Közel-Keleten is új 

felvonulási területet akar magának biztosítani, leplezetlen formában éleszti fel a német és 

japán imperializmust, hogy ezek fasiszta és militarista rendszerét használhassa fel 

főtámaszul Európában és Távol-Keleten agressziós tervei végrehajtására”.
291

 

A semleges államok körének bővítését célzó szovjet külpolitikai célkitűzésnek
292

 a 

Távol-Keleten Japán volt az elsődleges célpontja. A japán–amerikai biztonságpolitikai 

együttműködést ellensúlyozandó „semlegesítési törekvések” szellemében tálalt hírek ezért 

– a vágyvezérelt gondolkodás iskolapéldájaként – azt sugallták, hogy már csak rövid idő 

kérdése, és az amerikai elnyomás alatt sínylődő japán nemzet a milliós támogatottsággal 

bíró „haladó” belföldi tömegmozgalmak révén egy csapásra lerázza magáról a megszálló 

amerikaiak által reá erőszakolt imperialista rabigát.
293

 A japán ipari munkásság 

helyzetének, valamint a japán kommunista és szocialista politikai tényezők befolyásának 

és lehetőségeinek túlzó beállítása az egyszerű magyar újságolvasóban azt a benyomást 
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 Kiss Károly felszólalása az Országgyűlés 1951. december 18-i ülésnapján. 
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december 15-i ülésnapján. 
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kelt(h)ették, hogy Japán esetében egy alapvetően baloldali érzelmű társadalommal van 

dolga. Amibe jól beleillett többek között a Japán Kommunista Párt vezetőségétől Sztálin 

legjobb magyar tanítványának 60. születésnapjára – természetesen előzetes budapesti 

felkérésre – érkező üdvözlete is: „Hálásak vagyunk Rákosi Mátyás elvtársnak tanításaiért 

és a japán nép iránti barátságáért”.
294

  

1953 nyarán került sor a háború utáni első japán delegáció magyarországi útjára, 

amikor a 35 ország képviselőinek részvételével megrendezett Béke Világtanács 

magyarországi ülésére a Sztálin-díjas Ójama Ikuo felsőházi képviselő vezetésével tízfős 

japán küldöttség utazott Budapestre.
295

 A látogatáshoz kapcsolódóan békeharcos japán 

festőművészek kiállítása nyílt meg a Műcsarnokban, a Japán Országos Béketanács lapja 

pedig rövid ismertetést közölt a magyar békemozgalomról.
296

 Jól jellemzi a kommunista 

mozgalmak belviszályait és személyi áskálódásait, ahogy a Budapestre érkező japán 

csoport tagjai jó előre feljelentették egymást magyar partnereiknél, akik az információt a 

szokásos ügymenetnek megfelelően továbbították az ÁVH, valamint a szervező Országos 

Béketanács részére.
297

 Egy évvel később a japán békemozgalom egy másik vezetője, a 

Japán Békebizottság főtitkára látogatott Budapestre a Japán Demokratikus Tudományos 

Szövetség elnökének társaságában.
298

 

Szakszervezeti fronton is ekkortájt kezdődött meg az érintkezés Japánnal. Az MDP 

Titkársága 1953. augusztus 17-én döntése alapján érkezett a két első japán szakszervezeti 

képviselő hazánkba,
299

 akiket az 1950-es években tucatnyi ágazati szakszervezeti 

küldöttség követett. A békeharcos vonal taktikai és részben talán költségtakarékossági 

okokból a későbbiekben több esetben összekapcsolódott a szakszervezetivel – de hasonló 
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összefonódás volt megfigyelhető egyházi vonalon is.
300

 1956 nyarán így a SZOT 

meghívására Magyarországra látogató japán építőipari delegáció tagjai között kapott helyet 

a hirosimai atomtámadás első Magyarországon járó szemtanúja is. Az atombomba 

pusztítását a Föld nemzetei közül mindmáig egyedül elszenvedett japán társadalomban 

amúgy páratlanul értékes partnerre lelt az internacionalista békemozgalom, hiszen a 

hirosimai és nagaszaki pusztítás után a japán túlélők és aktivisták szájából bárkinél 

hitelesebben hangzottak a pacifizmus, az általános leszerelés és a teljes atomfegyver-

mentesség jelszavai.
301

 

A Japánnal folytatott – magyar részről leginkább álcivil – kapcsolatok köre az 

Országos Béketanács mellett kiterjedt olyan más, szoros pártellenőrzés alatt működő és 

formális önállósággal bíró transzmissziós szervezetekre, mint a Nőszövetség vagy a 

Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ).
302

 A kapcsolatokat tovább színesítették a 

gyermekrajz-cserék
303

, a tudományos együttműködés kezdő lépései,
304

 valamint a sport-
305

 

és művészeti cserekapcsolatok elindulása.
306

.  
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Annie Krigel vezette be a koncentrikus körök szovjet birodalmi modelljének 

fogalmát, amelyben a nyugati és a harmadik világban működő kommunista pártoknak, de 

még a nemzetközi nőmozgalmaknak is megvolt a helyük.
307

 Ugyanez a koncentrikus 

modell sejlik fel az ötvenes évek elején újrainduló magyar–japán közeledés mögött is: a 

baloldali japán politikusok, békemozgalmi küldöttségek, tudományos kutatók és 

szakszervezeti küldöttek rendszeres budapesti látogatásai mind azt példázták, hogy 

Magyarország milyen kiváló kapcsolatokat is ápol ezzel a haladó, – nevezzük így – „Japán 

Népköztársasággal”. 

 

 

4.2. A kétoldalú külkereskedelem újraindulása 1953-től 

A fenti, zömében ideológiai indíttatású, és a japán oldalon (is) természetszerűleg 

meglehetősen szelektív körben ható kétoldalú érintkezés mellett a „hivatalos” Japán 

mindeközben egészen másfajta képet sugallt hazánkról: 1954 tavaszán tett például 

hosszabb előadókörutat a szigetországban a Japán Külügyi Intézet meghívására – amerikai 

támogatással – Nagy Ferenc volt miniszterelnök, aki előadásaiban az európai helyzet 

koronatanújaként fellépve ismertette a kommunista terjeszkedési műveleteket. 
308

  

Ekkoriban javában zajlott már azonban a két ország külkereskedői közötti 

puhatolózás is.
309

 A magyar állami kiküldöttektől 1952–1953 során több helyről, így 

például Argentínából és Indiából is olyan jelzések érkeztek Budapestre, hogy japán 

vállalatok szeretnék áruikat elhelyezni Magyarországon, s ilyen irányban konkrét 

ajánlatokat is tettek már Magyarországot érdeklő árucikkekben.
310

 Mivel a Magyar 

Népköztársaság már kiterjedt nyugati gazdasági kapcsolatrendszerrel rendelkezett, és 

mintegy húsz kapitalista állammal bonyolított a nemzetgazdagság szempontjából egyre 
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nagyobb fontossággal bíró, sokrétű külkereskedelmi forgalmat
311

, a Japánnal kölcsönös 

előnyöket magában rejtő áruszállítások beindításának lehetősége azonnal kedvező 

fogadtatásra talált Budapesten.
 
 

Ráadásul a koreai háború kitörése miatt ezekben az években a magyar 

külkereskedelem nem várt nehézségekkel is szembesült. Egyrészt a háborús termelésre 

való átállás következtében egyes importálni kívánt ipari nyersanyagok világpiaci ára 

lényegesen nagyobb mértékben emelkedett, mint a magyar export legnagyobb részét 

képező mezőgazdasági termékek ára, másrészt ezzel összefüggésben több árucikk (pl. a 

svéd acél vagy a cellulóz) besorolása is megváltozott, aminek következtében beszerzésük 

lényegesen megnehezült. A háborús időszak alatt a magyar külkereskedők ugyanakkor 

fokozódó diszkriminációt is tapasztaltak a tőkés partnerek részéről (import- és 

exportengedélyek megtagadása szerződéses kontingens ellenére, amerikai embargó-lista 

kiterjesztése, szállítmányok feltartóztatása, tranzitszállítások fokozott ellenőrzése stb.). A 

diszkriminációs intézkedések hatásának mérséklésére kiváló lehetőséget kínált a 

külgazdasági kapcsolatoknak új partnerországra történő kiterjesztése.   

Érdemes kiemelnünk, hogy a források tanúsága szerint a Japánnal való 

kapcsolatfelvételt megelőzően a magyar vezetés budapesti külképviseleteik útján kikérte a 

Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság beleegyezését is, és csak azután mert tárgyalásokba 

bocsátkozni a japán féllel, mihelyt megbizonyosodott arról, hogy „a magyar–japán nem 

hivatalos kereskedelmi kapcsolatok felvétele ellen szovjet és kínai részről nem emeltek 

kifogást”.
312 

Egy jelentősebb külpolitikai lépés Moszkvával történt egyeztetése nem kíván 

magyarázatot, de miért volt szükség vajon jelen esetben a kínai elvtársak előzetes 

beleegyezését is elnyerni a magyar kezdeményezéshez? Ismeretes, hogy Sztálin még 1949 

nyarán megállapodott a KKP vezetésével: „miközben a Szovjetunió marad a nemzetközi 

kommunista mozgalom központja, Kelet-Ázsiában a világforradalom irányítása a Kínai 

Kommunista Párt feladata lesz”.
313

 Ráadásul mivel az ötvenes években a magyar és a kínai 

pártvezetés között még amúgy is meglehetősen szoros volt a viszony, a kelet-ázsiai 

diplomáciai lépések előtti kínai konzultáció kötelezettsége nem eshetett nehezére a magyar 
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félnek. A baráti nagyhatalmak zöld jelzését követően a konkrét külkereskedelmi szállítások 

beindításához biztosítani kellett még az alapvető technikai összeköttetés megteremtését is: 

a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium ezért gondoskodott a bankközi kapcsolatok 

felvételéről,
314

 a Postaügyi Minisztérium pedig intézkedett a Japán és Magyarország között 

1945 óta szünetelő posta- és távíróforgalom helyreállításáról.
315

  

Bár már a BVT budapesti ülésére utazó 1953-as japán küldöttségben is helyet 

kaptak külkereskedők, a japán sajtóban is beharangozott első konkrét kétoldalú 

tárgyalásokra Gyöngyösi Nándor, a NIKEX Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat 

főosztályvezetője és a Mitsubishi kereskedőház képviselői között került sor 1954-ben 

Japánban. A japán cég késznek mutatkozott a magyar ipar számára igen fontos, részben 

embargó alá eső cikkek (például golyóscsapágy és rézhuzal) eladására, s végül 250 ezer 

USD értékben sikerült üzletet kötni: a Mitsubishi tömbrezet szállított, amiért a magyar fél 

egyiptomi és burmai rizzsel fizetett. 1955 szeptemberében Tanabe Minoru, a Japán–

Szovjet Társaság igazgatója vezetésével hatfős japán kereskedelmi delegáció folytatott 

tárgyalásokat Budapesten
316

, 1955 decemberében pedig Gál Endre, a Külkereskedelmi 

Minisztérium főosztályvezetője kötött Tokióban 600 ezer dolláros kompenzációs üzletet, 

és emellett előkészítette a Bank of Tokyo és a Magyar Külkereskedelmi Bank közötti, 

1956. február 22-én aláírt kölcsönös fizetési megállapodást is. 
317

 

Ezekben az első években jellemzően harmadik országból beszerzett exportáruk 

továbbértékesítésével, ún. kompenzációs ügyletek formájában zajlott Japánnal a magyar 

külkereskedelem. 1955-ben a magyar export szintén rizs volt, (ezúttal olasz forrásból
318

), 
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az importot pedig csapágyak és nyersanyagok (réz, titánoxid, gyapjúfonál és 

gyógyszeralapanyag) képezték. A forgalom volumene eleinte elmaradt a többi szocialista 

országétól: 1954-ben a 0,25 millió USD értékű magyar forgalomhoz képest Csehszlovákia 

7,5, az NDK 6,4, Lengyelország pedig 0,9 millió USD értékben kereskedett Japánnal. 
319

  

A magyar–japán reláció áruösszetételét tekintve iskolapéldája az 50-es évek 

gyakran „öncélú” külkereskedelmi gyakorlatának. A szovjetizálás velejárójaként 

jelentkező erőltetett iparosítás által igényelt, és 1953 után szovjet forrásból egyre kevésbé 

beszerezhető gépeket és nyersanyagokat nyugati forrásból kellett pótolnia 

Magyarországnak, ám az államadósság és a kereskedelmi deficit növekedése, valamint az 

aranytartalék csökkenése mellett az állandó konvertibilis fizetési nehézségek miatt sok 

esetben akár gazdaságtalanul is, pusztán importfinanszírozási okokból kellett exportálnia, 

jelentős exporttöbbletet beállítva az előző évi importtöbblettel szemben.
320

A folyamatos 

árualaphiánnyal küzdő magyar külkereskedelem számára kapóra jött a japán tárgyalófelek 

ajánlata, hiszen amellett, hogy embargós termékeket kínáltak fel Magyarországnak 

megvételre, már az első megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy szívesen vesznek Budapest 

számára könnyen elérhető kínai árukat: szenet, szójababot és nyersanyagokat, illetve 

bármilyen élelmiszert. 

Magyarország a későbbiekben a kínai mellett más forrásból is próbálta a Japánba 

irányuló „baráti reexportot” növelni, melynek inkorrektségét – hiszen a magyar fél a 

kedvezményes keleti áron beszerzett árut a világpiaci áron adta tovább Tokiónak, lefölözve 

a köztes hasznot – az érintett (pl. vietnami) partnerek több ízben fel is panaszolták a 

magyar vezetésnek.
321
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A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok újraindulásakor ekként mindkét fél részben a 

hidegháborús logikából fakadó saját világkereskedelmi pozíciója kijátszására, illetve az őt 

sújtó szigorítások könnyítésére próbálta kihasználni az új külkereskedelmi viszonylatot: 

Japán alternatív úton igyekezett a saját kétoldalú kontingensét meghaladó mértékben is 

kínai árukat vásárolni, Magyarország pedig olyan nyugati embargós termékeket próbált így 

beszerezni, melyekhez más tőkés partnerektől nehezebben tudott volna hozzájutni.
322

 Tette 

ezt részben belgazdasági kényszerűségből, részben vélhetőleg szovjet nyomásra, hiszen – 

mint azt a külkereskedelmi forgalom adatsorainak elemzésével az 1970-es és 80-as évekre 

vonatkozóan sikerült már kimutatni – a magyar nem rubelelszámolású import jelentős 

része a rubelexportba épült be, azaz a magyar külkereskedelem elsősorban a Szovjetunió 

felé egyfajta sajátos közvetítői szerepet is betöltött. Ennek során a szovjet gazdaság részére 

szükséges, dollárért beszerezhető javak egy része a magyar exportba beépülve vált 

elérhetővé a szovjet gazdaság számára, ami közvetlen okozója lett a konvertibilis behozatal 

növekedésének és a konvertibilis áruforgalmi egyensúly megromlásának.
323

 Úgy véljük, 

hogy ennek a tendenciának az előjelei már jóval korábban, a japán relációban történetesen 

már az 1950-es évek közepétől felfedezhetők.  

 

 

4.3. Enyhülés és aktív külpolitika: 1953–1956 

A Szovjetunióból 1945 után lényegében pártvonalon vezérelt magyar diplomácia az 

ötvenes évek közepén az ugyancsak a Szovjetunió által meghirdetett „aktív külpolitika” 

doktrínája értelmében jutott a korábbinál önállóbbnak és nagyobbnak tűnő 

statisztaszerephez a nemzetközi kapcsolatok terén.
324

 A formailag önálló magyar 

fellépéshez szükséges nemzetközi szalonképesség minimumát formailag előbb 

Magyarországnak az 1947-es párizsi békeszerződés révén névleg helyreállt szuverenitása, 

majd az 1955-ös ENSZ-tagság biztosította. A Moszkvából ösztönzött külpolitikai nyitás 
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térnyeréséhez a nemzetközi helyzetben 1951–52 körül kezdődő, majd a Sztálin halálát 

követő időszakban felgyorsult enyhülés teremtett megfelelő hátteret, melynek hatására, az 

1953–56 közötti vízválasztó éveket követően a szuperhatalmak viszonyának fő 

jellegzetessége a hidegháborús szembenállás helyett valójában az Amerikai Egyesült 

Államok és a Szovjetunió „folyamatos egymásrautaltsága és kényszerű kooperációja” 

lett.
325

  

A Moszkvában előírt külügyi irányváltásra a magyar pártvezetés is reagált. Az 

MDP III. kongresszusán Rákosi kifejtette, hogy a magyar külpolitika vezérelve szerint az 

országnak nincs olyan vitás vagy megoldatlan kérdése, amelyet ne lehetne megoldani 

békés úton és az érdekelt felek közös megegyezése alapján. Ugyanakkor továbbra is 

közvetlen veszélyként számolt egy új világháború lehetőségével, s a békepolitika csupán 

annak időbeli kitolását jelentette.
326

 A kongresszusra készült KV-beszámoló leszögezte: „A 

szocializmus építésének feltételeit ma is csak úgy tudjuk biztosítani, ha cselekvően 

kivesszük részünket a béke és a háború erői között világméretekben folyó nagy 

mérkőzésből, ha a béketábor soraiban, a felszabadító Szovjetunió oldalán, mint független 

ország, saját aktív külpolitikával járulunk hozzá a béke megszilárdításához, a nemzetközi 

feszültség enyhítéséhez, a népek közötti együttműködés minél szélesebb körű 

megvalósításához. Ez az egyetlen lehetséges, valóban nemzeti külpolitika”.
327

 Ismeretes, 

hogy 1956. januári feljegyzéseiben Nagy Imre is az önálló nemzeti külpolitika 

szükségessége mellett érvelt, hozzátéve persze, hogy ez az önállóbb diplomácia „a 

magyar–szovjet viszonynak az eddiginél is sokkal szilárdabb és tartósabb alapot teremtene 

és a szocialista országok közötti kapcsolatokat is szorosabbá tenné”.
328

 

Eligazító lehet a korabeli magyar külpolitika célkitűzéseit felidéznünk a 

Külügyminisztérium egy 1955-ös belső kiadványából. A dokumentum kiindulásként 
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rögzítette: a magyar külpolitikának az a célja, hogy „békés feltételeket biztosítson a 

szocializmus magyarországi építéséhez”, majd rámutatott, hogy e fő feladat teljesítéséhez 

egyrészt tovább kell mélyítenünk kapcsolatainkat a Szovjetunióval és a többi baráti 

országgal, másrészt kezdeményezően és magabiztosan – természetesen a béketábor 

érdekeivel mindig a legteljesebb összhangban – kell normalizálnunk viszonyunkat a tőkés 

országokkal.
329

Hasonlóan fogalmazott a külpolitikai prioritásokról a Külügyminisztérium 

Kollégiumának 1955. július 8-i ülése is: „Külpolitikánk döntő feladata abban áll, hogy 

minden erőnkkel elősegítsük a varsói egyezmény következetes megvalósítását, hogy minden 

tőlünk telhetőt elkövessünk a Szovjetunió újabb diplomáciai kezdeményezéseinek 

alátámasztására és hogy mindezek alapján még jobban elmélyítsük és megerősítsük a 

Szovjetunióhoz és a béketábor többi országához fűződő kapcsolatainkat”.
 330

 A Kollégium 

ülése emellett büszkén nyugtázta az aktív külpolitika eszméjének az adminisztráció által 

végrehajtott gyakorlati honosítását is: „az I. sz. Politikai Főosztály dolgozói általában 

megértették az aktív külpolitika lényegét és többet kezdeményeznek ezen a téren, mint 

azelőtt […] az osztályok önállósága növekedett”. 

Hruscsov 1956 januárjában tartott részletes eligazítást Moszkvában a kommunista 

országok pártvezetőinek az új külpolitikai doktrínáról
331

, melyet aztán az SZKP XX. 

kongresszusa is szentesített. 1956 februárjában még javában zajlott a moszkvai 

pártkongresszus, amikor a szovjet nagykövetség diplomatája már jelezte Budapesten a 

Külügyminisztériumban, remélik, hogy: „a kongresszus eredményes lesz abból a 

szempontból is, hogy hatására a baráti országok bátrabban fognak kezdeményezni 

külpolitikájukban”.
332

  

Az önálló külpolitika meghirdetésével párhuzamosan a kommunista blokk 

érdekérvényesítő képességének növelésére Moszkva természetesen hatékony koordinációt 

követelt meg szövetségeseitől. A nagyobb horderejű külpolitikai kérdésekről Budapesten is 

minden esetben csak „a Szovjetunióval való konzultálás, illetve a népi demokratikus 

országokkal való előzetes eszmecsere alapján”
 
lehetett dönteni. A szólamok szintjén az is 

kimondatott, hogy a kapitalista országokkal ápolt kapcsolatok fejlesztése mellett „minden 
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módon tovább kell szilárdítanunk a szocialista országok egységét”
333

 – holott az egyes 

országok között egyáltalán nem volt olyan mély a kapcsolatrendszer, mivel az éppen nem 

esett egybe Moszkva érdekeivel. Az összehangolt külpolitikai fellépés szükségességét 

nemzetközi szerződés formájában szentesítette a Varsói Szerződésnek az osztrák 

államszerződéssel létrejött új nemzetközi helyzetben történő életre hívása, pártközi 

viszonylatban pedig a testvérpártok vezetőinek 1957. novemberi, illetve 1960. novemberi 

moszkvai nyilatkozata erősítette meg.
334

 Az érdekazonosság mentén egyesített diplomáciai 

fellépés természetesen nem pusztán mennyiségi többletet hordozott, hanem minőségi 

előrelépést is jelentett a diplomácia frontján: „a nemzetközi színtéren tett erőfeszítések 

egyszerű összeadása helyett az érdekelt országok kidolgozzák az egész közösség egyeztetett 

külpolitikai irányvonalát”.
335

 

Az összehangolt fellépés megtervezésére szinte a XX. kongresszussal egy időben 

megkezdték a csatlós államok külkapcsolati rendszerének módszeres feltérképezését és 

teljes körű átvilágítását. „A Szovjetunió Külügyminisztériuma az utóbbi időben kialakult 

helyzetnek megfelelően a baráti országokkal való együttműködés és koordináció fokozása, 

valamint a tapasztalatok átvétele céljából” a magyar partnerektől elsőként 1956 

februárjában a Mexikóval, majd márciusában a közel-keleti, illetve afrikai, végül 1957 

novemberében az ázsiai és dél-amerikai országokkal ápolt politikai, gazdasági, kulturális 

és tudományos kapcsolatokról kért átfogó tájékoztatást.
 336

 A szovjet fél országonkénti 

bontásban igényelt összefoglalókat a diplomáciai kapcsolatok történeti előzményeire, és az 

érvényben lévő kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokra vonatkozóan, 
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Jegorov 1989: 317. 
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valamint a fennálló egyezményekre és az egyes relációkban hatályos vízumrezsimekre is 

kiterjedően. Részletesen informálódtak továbbá a kapitalista országokba utazó magyar 

kulturális, tudományos és egyéb delegációkról, illetve az ide látogató afrikai és ázsiai 

küldöttségekről, a Budapesten működő külföldi kulturális intézetek tevékenységéről és a 

külföldi magyar kulturális intézetek, valamint a Magyarok Világszövetsége munkájáról.  

A teljes magyar külkapcsolati spektrum 1956–57 során elvégzett átvilágítását 

követően – az MSZMP KB külügyi osztályán keresztül a Külügyminisztérium felett 

gyakorolt hazai felügyelet mellett – a közvetlen szovjet kontroll negyedéves–féléves 

rendszerességgel jelentkezett: a budapesti szovjet nagykövetség politikai beosztottjai 

rendre feltűntek ugyanis a Külügyminisztérium területi osztályvezetőinél, hogy utólagos 

tájékoztatást kérjenek a relációs fejleményekről, illetve előzetes információkhoz jussanak a 

magyar diplomácia tervezett lépéseiről és további elképzeléseiről.
337

 Igaz, a magyar 

külpolitika alakulásáról a tárca más baráti országok diplomatáit is rendszeresen informálta. 

(Az ellenőrzés legutolsó – és egyelőre talán legkevésbé feltárt – körét a szovjet 

nagykövetségeknek az egyes külföldi országokban akkreditált baráti diplomaták körében 

végzett koordinációs tevékenysége jelenthette). 

A XX. kongresszus hatására az egész állampárti rendszeren végiggyűrűző 

desztalinizációs önkritikai hullám elérte a magyar diplomáciai kart is. Az 1945–56 közötti 

időszak külpolitikájának számvetését, valamint a Külügyminisztérium 

reformprogramjának téziseit az 1956. évi II. és III. negyedévi külpolitikai irányelvek 

rögzítették, szűk nyilvánosság előtti bemutató előadásukra pedig a tárca történetének első 

misszióvezetői értekezletén, az 1956. évi követi konferencián került sor.
338

  

A pártos, és ezért természetesen torz képet nyújtó önkritika rámutatott a Magyar 

Népköztársaság diplomáciai gyakorlatában elkövetett hibáira, így „a szovjet külpolitika 

mechanikus másolásából fakadó külpolitikai passzivitásra”, a nemzetközi helyzet 
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értékelésénél „a valóságot elfedő dogmatikus szemellenzők használatára”, valamint a 

proletár internacionalizmus szellemében szinte kizárólag a fogadó ország haladó köreivel 

ápolt szűk és egyoldalú személyi kapcsolatok gyakorlatára, amelyek összességében 

jelentős befelé fordulást eredményeztek. Az 1956-os magyar forradalom vagy az 1962-es 

kubai rakétaválság során megmutatkozó globális érdekszféra-politika ismeretében mai 

szemmel is érdekes, ahogy még a követi konferenciára összeállított miniszteri beszámoló 

készítői is olyan mértékben hatása alá kerültek a kelet–nyugati kapcsolatokban az 1956-ot 

megelőző esztendők során bekövetkezett enyhülés eredményeinek, hogy több esetben úgy 

utaltak vissza a szuperhatalmi szembenállás korai, Sztálin 1953-as halálát megelőző 

időszakára a „hidegháború” kifejezéssel, mint egy végérvényesen lezárult periódusra.
339

 

A baráti kommunista országok nemzetközi kapcsolatainak bővítését, és nemzetközi 

elismertségük növelését a Szovjetunió folyamatosan bátorította. A hidegháborús logikából 

fakadóan ugyanis a népi demokratikus országok külképviseleteinek megjelenése a tömbön 

kívüli országokban szélesebb körű információszerzést és hatékonyabb 

gazdaságdiplomáciai teljesítményt tett lehetővé, a kommunista delegációknak a 

nemzetközi szervezetekben való fokozottabb részvétele pedig markánsabb fellépést 

biztosított „az imperializmus elleni világméretű harcban”. A „proletár 

internacionalizmus” szellemében nem számítottak a magyar külügyi szolgálat ilyen rövid 

idő alatt történő intenzív bővítéséből fakadó anyagi terhek sem, hiszen ahogy a budapesti 

szovjet követség politikai tanácsosa később fogalmazott: „a diplomáciai kapcsolatok 

további kiépítése, főleg az ázsiai országokkal, politikai és gazdasági szempontból minden 

költségvetési áldozatot megér”...
340

  

Az MDP KV Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán a Külügyminisztérium és a 

Külképviseletek munkájához készített irányelvek is rögzítették, hogy „törekedni kell a 

nemzetközi kapcsolatok további szélesítésére: diplomáciai kapcsolatok felvételére a latin-

amerikai és ázsiai, afrikai országokkal”.
341

 A szovjet ösztönzés hatására és a pártutasítás 
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szellemében 1956 nyarán a magyar diplomácia tucatnyi nyugati relációban készült 

előrelépésre: „Az a célunk, hogy mind több és több országgal létesítsünk ilyen viszonyt. 

Tárgyalásokat folytatunk ebből a célból, vagy rövidesen lépéseket teszünk, hogy Líbiával, 

Etiópiával, Tunisszal, Marokkóval, Libanonnal, Pakisztánnal, Ceylonnal, Thaifölddel, 

Laosszal, Japánnal, Brazíliával, Uruguay-jal, Chilével, Mexikóval és Kanadával 

diplomáciai kapcsolatba lépjünk. Ugyancsak szándékunkban áll már eddig meglévő 

diplomáciai kapcsolataink realizálása, valamint ezután létesítendő kapcsolataink nyomán 

új követségek felállítása elsősorban Athénben, Indonéziában, Burmában, Szudánban, 

Brazíliában és Japánban.”
342

 

S bár Biszku Béla később szóvá tette a PB ülésén, hogy „mennyibe kerül nekünk ez 

az aktív külpolitika?”,
343

 az ország nehéz gazdasági helyzetében a Moszkvából 

szorgalmazott külpolitikai nyitás lényegében elkerülhetetlen belső kényszer is volt a 

„kapitalista” országoktól remélt nyersanyagok, áruk és hitelek miatt.
344

 A kialakult 

gazdasági helyzet miatt a külkereskedelemre a tőkés országok viszonylatában hatalmas 

elvárás nehezedett.
345

 A diplomáciai kapcsolatok normalizálása ezért a legtöbb nyugati 

országgal Budapest számára azt a célt is szolgálta, hogy ezáltal mérséklődjenek a 

külgazdasági téren a „tőkés országok részéről Magyarországgal szemben politikai okokból 

támasztott nehézségek”.
346

 Magyar szempontból a japán reláció fejlesztéséhez is elsősorban 

külgazdasági érdekeink fűződtek, hiszen okkal lehetett remélni, hogy a politikai 

kapcsolatok létrehozása és a diplomáciai kapcsolatok rendezése ösztönzőleg hat majd a 

kereskedelmi kapcsolatok továbbfejlesztésére is. Már ekkor nyilvánvalónak tűnt persze, 

hogy a majdan felálló tokiói képviselet is egy lesz azon külképviseletek sorában, 
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melyeknek elsősorban gazdasági jelentőségük van, csekély politikai feladattal: „Különösen 

új területekre, ezekbe az új közel-keleti, ázsiai országokba olyan embereket kell kiküldeni, 

akik ott gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, és közben elintézik azt a minimális kis külügyi 

munkát is”– fogalmazott pár évvel később a PB ülésén Apró Antal.
347

 

A globális kelet–nyugati enyhülés hatására beindított ambiciózus magyar külügyi 

reformprogram már rövid idő alatt konkrét diplomáciai eredményeket hozott az ország 

nyugati kapcsolataiban: az IBUSZ szervezésében beindultak az első nyugati turistautak 

Bécsbe és Londonba (ugyanekkor jelentős utazási könnyítéseket vezettek be a szocialista 

tömbön belül is), 1956 őszére lebontásra került a műszaki határzár az osztrák határon, és 

felvettük a diplomáciai kapcsolatot Görögországgal és Indonéziával. Emellett számos 

bilaterális relációban – így az USA, az NSZK, vagy például Japán vonatkozásában is – 

kezdeményező lépések történtek és ígéretes fejlemények voltak tapasztalhatók 1956 

őszéig.  

Az októberi forradalom és az azt vérbe fojtó szovjet beavatkozás azonban derékba 

törte és évekre visszavetette a Nyugat felé történő magyar diplomáciai nyitás érdemi 

kibontakozását .
348

 A magyar diplomáciának az elkövetkezendő években ugyanis, egészen 

1962-ig kényszerűen újból az ország nemzetközi szuverenitásának helyreállítására – az 

1955-ben éppen csak elnyert, ám a „magyar kérdés” miatt felfüggesztett ENSZ-mandátum 

visszaszerzésére – kellett elsősorban koncentrálnia.  

 

 

4.4. A szovjet–japán diplomáciai kapcsolatok helyreállítása 

Ahhoz képest, hogy a szuperhatalmi feszültség enyhülésével, a koreai háborúban 

elért tűzszünetet, az osztrák államszerződést és a genfi négyhatalmi csúcstalálkozót 

követően a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság közötti rendezéséről Adenauer 

kancellár 1955. szeptemberi moszkvai útja során mindössze öt nap alatt sikerült 
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megegyezésre jutni, a szovjet–japán relációban ehhez egy és egynegyed évre, illetve több 

mint harminc tárgyalási fordulóra volt szükség.
349

 Igaz, ebben a kétoldalú viszonyban 

egyszerre voltak tetten érhetők a globális keleti–nyugati szembenállás mellett a 

hidegháború regionális távol-keleti vonatkozásai, és jelentősen befolyásolta a tárgyalások 

menetét a szovjet és a japán belpolitika alakulása is. 

Az alaphangot a Japánnal való kapcsolatokról kiadott 1954. októberi Sztálin–Mao 

nyilatkozat adta meg. 
350

 A közeledés első jelei már 1953–54 során, Sztálin halálát, illetve 

Josida Sigeru miniszterelnök távozását követően kezdtek megmutatkozni, s ugyanekkor az 

ázsiai kommunista államok, így Észak-Korea is jelezte készségét a japán kapcsolatok 

rendezésére. 
351

  

Az 1955 júniusától Londonban megkezdett szovjet–japán megbeszéléseken a 

legfőbb problémát a megoldatlan területi kérdések jelentették. Kevésbé közismert, hogy a 

tárgyalások egy adott szakaszán már majdnem sikerült megegyezést elérni a vitatott négy 

sziget közül kettő (Habomai és Sikotan) visszaadásáról Japánnak, ám Tokió végül amerikai 

tanácsra elállt ettől a kompromisszumtól. Fontos hangsúlyoznunk ugyanis, hogy bár 

Moszkva és Tokió kapcsolatának rendezése épp beleesik az 1953–1956 közötti 

hidegháborús vízválasztó időszakba, tekintettel arra, hogy a Moszkva és Tokió között 

fennálló területi vita rendezése már az 1945-ös status quot is érintette volna, ezért 

Washington a nyitópozíciókból fakadó lehetséges kompromisszumtól megrettenve 

közbelépett: a szovjetek inkább ne tegyenek Japánnak látványos engedményeket, főleg, ha 

aztán cserébe az amerikai biztonságpolitikai mozgásteret kívánják szűkíteni.
352

 

Az amerikai fellépés hatására a tárgyalások átmenetileg megrekedtek, és a 

szovjetek 1955 decemberében újból megvétózták Japán tagfelvételi kérelmét az ENSZ-be. 

Moszkva végül csak a halászati jogok 1956. május 15-i befagyasztásával fenyegetőzve 

tudta visszakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz a japán felet, a halászati kérdés megoldását a 
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diplomáciai kapcsolatok felvételéhez kötve.
353

 A tárgyalásokat végül 1956. október 19-én, 

Hatojama miniszterelnök moszkvai látogatásán sikerült csak az előző évi „Adenauer-

formula” alkalmazásával lezárni: megállapodás csupán a diplomáciai kapcsolatok 

helyreállításáról született, az egyéb nyitott kérdések rendezését is megkövetelő 

békeszerződés tető alá hozását azonban bizonytalan időre elnapolták. (Jól tudjuk, hogy 

nemzetközi jogi szempontból az azóta is megoldatlan szigetvita miatt Japán és 

Oroszország között a mai napig is mindössze tűzszüneti megállapodás van érvényben). A 

sikeres tárgyalásokat követően megnyílott az út Japánnak az ENSZ-be történő felvétele 

előtt is.
354

 

 

 

4.5. Előkészületek a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felújítására  

A magyar sajtó a Japán Szocialista Párt (JSZP) három parlamenti képviselőjének 

1955. októberi budapesti látogatása kapcsán foglalkozott első ízben a magyar–japán 

viszony rendezésének lehetőségével, amihez természetesen a Szovjetunió és Japán 

viszonyának rendezése érdekében 1955 júniusában beindult tárgyalások teremtették meg a 

minimálisan szükséges hátteret. A Külügyminisztériumnak lehetősége volt a Londonban 

zajló szovjet–japán tárgyalások menetének követésére, legalább is a szovjet fél 

értékeléséről részletes jelentést küldött az ottani magyar követség.
355

 A Japán felé történő 

nyitás hazai előkészületeit jelezte a Külügyminisztérium egyik vezető munkatársának – Sík 

Endre külügyminiszter-helyettes engedélyével – az MDP ideológiai folyóiratában, a 

Társadalmi Szemle 1955. októberi számában megjelent írása is.
356

  

A delegációban Tahara Harudzsi, a JSZP KB tagja, Óhasi Kei, a Japán–Szovjet és a 

Japán–Kínai Baráti Társaságok elnöke és a Japán Külkereskedelem-fejlesztési Társaság 

igazgatója, valamint Ónisi Szeido történész kapott helyett. A baloldali politikusok 
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Moszkvából érkeztek, ahol delegációjuk több csoportra oszlott, egy részük Pekingbe 

utazott, mások Lengyelországba, a Budapestre látogató három képviselő Romániából 

érkezett, majd innen Prágába indult tovább.
357

 Megérkezésükkor, október 4-én Keleti 

Ferenc, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke fogadta őket a Keleti pályaudvaron. 

Ittlétük alatt tárgyalásokat folytattak Hegedűs András miniszterelnökkel, Rónai Sándorral, 

a parlament elnökével és Apró Antallal, a Minisztertanács elnökhelyettesével.
 358

 Emellett 

fogadta őket az oktatási miniszter, a külügy-, a külkereskedelmi és a népművelési miniszter 

helyettese, a Kulturális Kapcsolatok Intézete valamint a Magyar Kereskedelmi Kamara 

főtitkára, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, valamint az Országos 

Testnevelési és Sport Bizottság elnökhelyettese. Fővárosi programjai mellett a küldöttség 

ellátogatott Sztálinvárosba, Kisbérre és Bábolnára is. Tárgyalásaik során a japán 

politikusok ismertették Hatojama miniszterelnök elképzelésit a kelet-nyugati kereskedelmi 

kapcsolatok fejlesztéséről, és jelezték, hogy Japán már a békeszerződés megkötése előtt is 

békés kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére törekszik a Szovjetunióval, valamint a Kínai 

Népköztársasággal és a kelet-európai népi demokráciákkal. A képviselők magyar 

partnereikkel „szívélyes eszmecserét folytattak a két nép közötti kapcsolatok kiépítésének 

lehetőségéről”, s a kétoldalú kereskedelmi, kulturális és sportkapcsolatok fejlesztési 

lehetőségeiről szólva – különféle küldöttségek, művészek, sportolók, kulturális programok 

és művészeti alkotások cseréjének előmozdítása mellett – a japán delegáció arra is ígéretet 

tett, hogy hazatérésük után életre hívják a Japán–Magyar Baráti Társaságot.  

Az ellenzéki JSZP-küldöttség látogatása iskolapéldája az önámító baloldali 

kapcsolatoknak: Budapesten kormányzati oldalról olyan szinten és körben fogadták őket, 

mintha legalább is a japán külügyminiszter vezetésével érkezett volna magas szintű állami 

küldöttség hazánkba, ugyanakkor pártvonalon még csak külön találkozóra sem volt 

szükség, hiszen a magyar partnerek többsége egyaránt rendelkezett magas párt- és 

kormánytisztségekkel.  

A tudományos és művészeti kapcsolatok terén is tovább folytatódott a puhatolózás 

és a közeledés: az év első hónapjaiban Magyarországon járt Szonobe japán zenekritikus, 
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aki többek között a Magyar Kereskedelmi Kamara képviselőivel folytatott tárgyalásokat 

egy Japánban rendezendő népművészeti kiállításon való magyar részvétel érdekében; 

Mizusita japán közgazdász február végén tartott előadást Budapesten a modern japán 

kapitalizmus kialakulásáról; itt koncertezett Tanaka Kjóko zongoraművész; májusban 

pedig ide látogatott Hata színházi rendező. 

A Külügyminisztériumban 1956 tavaszán gyorsultak fel az előkészületek a 

Japánnal való diplomáciai kapcsolatok rendezésére. Április végén készült el a tárcánál az 

egyik első relációs összefoglaló anyag, amely a kétoldalú kapcsolatok Horthy-kori 

alakulását tekintette át.
359

 A magyar–japán viszony rendezésének kérdése 1956 májusában 

került a Párt vezető testülete elé: Boldoczki János külügyminiszter előterjesztése alapján az 

Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Politikai Bizottsága (PB) 1956. május 17-i ülése 

határozott a diplomáciai kapcsolatok felújításáról.
360

 A fennmaradt források alapján 

jelenleg úgy tűnik, hogy a magyar diplomácia számára ehhez a lépéshez a végső lökést egy 

Pekingben járt japán békedelegáció konkrét biztatása adhatta meg.  

A pekingi magyar nagykövetség ekkor már évek óta folytatott a meglévő baloldali 

csatornákon keresztül Japán felé irányuló propaganda-tevékenységet. Ez egyrészt 

propagandaanyagoknak párt-, szakszervezeti és ifjúsági vonalon történő terjesztéséből, 

sajtóanyagok elhelyezéséből állt, másrészt a Pekingben élő baloldali japán emigránsokkal, 

illetve rendszeresen oda látogató japáni delegációkkal való tendenciózus kapcsolatfelvétel 

eredményeképpen a magyar diplomatáknak, elsősorban a nagykövetnek és Száll József 

első beosztottnak személyes kontaktusokat is sikerült kiépíteniük.361 Összefoglalóan 

elmondhatjuk, hogy a tokiói magyar külképviselet 1960-as újranyitását megelőző 

évtizedben a budapesti külügyi (és párt-) vezetés Japánnal kapcsolatos legfőbb közvetlen 

információs forrása a pekingi nagykövetség volt. Ezzel lényegében megfordult az az 1939 

és 1945 között fennálló helyzet, amikor Japánból látta el a magyar külügyi szolgálat a 

Kínában élő magyarok érdekképviseletét és tájékoztató-kulturális anyagokkal történő 

ellátását, valamint Tokió gyakorolta a felügyeletet a világháborús években működő kínai 

és mandzsúriai tb. konzulátusok felett is. 
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A korábbi bátortalan baloldali kapcsolatépítési próbálkozásokhoz képest Szkladán 

Ágoston nagykövet 1956. május 11-i jelentése azonban merőben új dolgot tartalmazott: 

rejtjeltáviratának tanúsága szerint egy Pekingben járt japán békedelegáció tagjai ezúttal a 

magyar–japán államközi kapcsolatok normalizációjának lehetőségéről tettek nagy 

jelentőségű nyilatkozatot: Az „említett japán delegáció tagjai hangsúlyozták: magyar–

japán normális diplomáciai és gazdasági stb. kapcsolatok helyreállítása lényegesen 

könnyebb, mint japán–szovjet vagy japán–kínai viszony rendezése. Ígéretet tettek: japán 

kormánynak felvetik a magyar–japán kapcsolatok mielőbbi helyreállításának kérdését, 

eredményről levélben beszámolnak nagykövetségnek. Konkrét javaslatokat tettek vállalatok 

közötti megállapodás útján árucsere fejlesztésére, filmcserére, magyar–észak-vietnámi–

japán háromoldalú áruszállítási megállapodás létrehozására csehszlovák–japán 

megállapodás mintájára. (Japán szállítana nekünk árut, ezért mi gépeket adnánk 

Vietnámnak, ezek ellenértékeként Vietnam Japánnak szenet adna). Közölték, hogy MITZUI 

nagy japán tröszt nyomást gyakorol a kormányra a magyar–japán kapcsolatok rendezése 

érdekében. Megállapodtunk: a jövőben konkrét gazdasági javaslataikkal a pekingi magyar 

külkereskedelmi kirendeltséghez fordulnak levélben, egyéb javaslataikat a nagykövetséggel 

közlik. Javaslom megfontolni külügyi tisztviselő félhivatalos tájékozódó rövid látogatásra 

Japánba küldését”.
362

  

A pekingi nagykövetségnek a japán küldöttséggel történt találkozásról nyílt 

táviratban hazaküldött részletesebb jelentésének hiányában nem tudni pontosan, hogy 

személy szerint mely japán politikusok tették a magyar félben csalóka reményeket keltő 

kijelentéseket.
363

 Az ugyanakkor világos, hogy a biztató pekingi üzenetek hatására már 

másnap, május 12-én elkészült a Külügyminisztériumban a PB-előterjesztés szövege a 

magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felújításáról, melyet a párttestület öt nappal későbbi 

ülése tárgyalt meg és fogadott el. Az előterjesztés rögzítette, hogy a rendelkezésre álló 

adatok szerint a diplomáciai viszony csak szünetel, valamint még érvényben van a 

legnagyobb kedvezmény elvét biztosító 1929-es kétoldalú megállapodás is, bár „mivel 
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erről illetékes szerveink nem tudtak, az érvényben levő kereskedelmi megállapodást eddig 

kereskedelmi forgalmunkban nem is használtuk fel”. A javaslat indoklása egy az egyben 

átvette a japán szocialista képviselők pekingi értékelését: „feltételezhető, hogy […] 

javaslatunkat kedvezőbben fogadják, mint más népi demokráciák hasonló javaslatait. 

Amennyiben Japánnal kedvező helyzetben [sic!] jutnánk[,] közvetítő szerepet tölthetnénk 

be a baráti országok és Japán között. Ez hozzájárulna Magyarország nemzetközi 

tekintélyének növeléséhez.”  

Az előterjesztés végén lakonikus egyszerűséggel szerepel a szovjet jóváhagyásra 

utaló hagyományos kitétel: „javaslatunkat illetékesekkel konzultáltuk és pozitív választ 

kaptunk”. Egy relációs háttéranyagból tudjuk azonban, hogy a nem hivatalos kereskedelmi 

kapcsolatok 1953 eleji felvételéhez hasonlóan a budapesti vezetés a diplomáciai viszony 

rendezése tárgyában is kikérte a kínai partnerek beleegyezését. Van Ce-fu, a budapesti 

kínai nagykövetség tanácsosa a felvetésre válaszul jelezte, hogy „a KNK kormánya helyesli 

a magyar kormány kezdeményezését a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 

újrafelvételére, örömmel üdvözli ezt és úgy véli, hogy ez a lépés az egész szocialista tábor 

hasznára válik”.
364

 

Felmerül a kérdés: helytálló volt-e a magyar diplomácia helyzetértékelése, nem 

voltak-e túlzóak a Pekingben kapott mégoly biztató jelzések, valóban kedvezőbb 

helyzetben volt-e Magyarország a többi kommunista országhoz képest a Japánnal való 

diplomáciai viszony rendezése kapcsán? Ebben az esetben Budapest egy pillanatra valóban 

központi szerepet játszhatott volna az egy évvel korábban megkezdődött szovjet–japán 

közeledési folyamatban, ahogyan erre Békés Csaba elemzése rámutatott.
365

 A későbbi 

történések alapján úgy véljük, hogy ha a magyar diplomácia kezdetben még ámította is 

magát ezzel a hízelgő közvetítőszereppel (bár a nemzetközi helyzetről Budapesten is 

rendelkezésre álló információk ehhez nem igazán nyújthattak alapot
366

), ennek az 

illúziónak a kergetésére lényegében akkor is csak napjai álltak rendelkezésre. A japán 

diplomaták felé 1954–55 során tett csehszlovák és lengyel közeledési kísérletek kudarcáról 

a magyar tárcához érkező információk elvben valóban bizakodásra adhattak okot, bár a 
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lengyel és csehszlovák partnerek a bécsi, hágai, párizsi, londoni és New York-i japán 

külképviseleteken keresztül megtett próbálkozásaikra rendre olyan választ kaptak, 

amelyből Budapestnek is értenie kellett volna: előbb Moszkvával kívánnak megegyezni. 

367
 

Ráadásul miután a japán Külügyminisztérium 1956. május 21-én Tokióban 

hivatalosan formában is bejelentette, hogy a kelet-európai népi demokráciákkal Japán csak 

a szovjet–japán tárgyalások sikeres lezárultát követően kívánja felvenni a diplomáciai 

kapcsolatokat, (és erről a bejelentésről az United Press hírügynökség tudósítása alapján 

Budapest még aznap értesült) Magyarország már nem áltathatta magát semmilyen 

közvetítő szereppel vagy pozícióelőnnyel. Ehelyett immár azért kellett igyekeznie, hogy 

behozza a tömbön belüli lemaradását, hiszen a japán külügyi szóvivő által megnevezett, 

Tokió által elismerni tervezett négy ország (Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország 

és Románia) közül ketten egyértelmű lépéselőnyben voltak, mivel a magyar és a román fél 

hivatalosan még csak nem is deklarálta Japán felé a diplomáciai kapcsolatok 

normalizálására irányuló szándékát.
368

 Így az a sajátos helyzet állt elő, hogy mire a 

belgrádi magyar követ 1956. május 24-én felkereste a magyar közeledési szándékot 

deklaráló szóbeli jegyzékkel japán partnerét, Budapesten már senki sem ringathatta magát 

a kereken egy héttel korábban született PB-döntésben szereplő fellengzős közvetítési 

szerep által remélt diplomáciai babérok learatásával.  

A magyar–japán nyitási szándék kapcsán egy másik értelmezési lehetőséget kínál 

Borhi László, aki rámutatott, hogy Moszkva többek között a Japánnal történő 

kapcsolatfelvétel esetében is mintegy kísérleti próbaballonként használta a magyar 

diplomáciát.
369

 Ezt az állítást annyiban finomíthatjuk, hogy a kelet-európai csatlós kisállam 

lépése nem feltétlen a Japán felé irányuló szovjet nyitás előhírnöke volt. A Japánnal ápolt 

kapcsolatok normalizálására irányuló magyar szándéknyilatkozat Moszkva szempontjaiból 

értelmezésünk szerint sokkal inkább az 1956 márciusában megrekedt szovjet–japán béke- 

(végeredményüket tekintve azonban fegyverszüneti) tárgyalások továbblendítését célzó 
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újabb gesztusként, a Szovjetunió jóindulatának és megegyezési szándékának 

kinyilvánításaként játszhatott szerepet.
 370

 Borhinál maradva: a szovjet tömb kliens államai 

által Moszkvának nyújtott – a szerző hivatkozott művében idézett luttwak-i fogalom 

szerinti
371

 – „külpolitikai szolgáltatások” egy másik formáját jelentették ugyanakkor a 

nyugati országokban működő forradalmi/szeparatista/terrorista mozgalmak részére nyújtott 

támogatások. Szakmai berkekben lassan közhelyszámba megy, hogy ebből Magyarország 

is kivette a részét az 1970-es és 1980-as években, ám az kevésbé ismert (és feltárt), hogy a 

magyar segítségnyújtás nemcsak az ismertebb palesztin vonalon vagy Carlos (Ilich 

Ramírez Sánchez) kapcsán valósult meg, hanem a dél-afrikai ANC-nek vagy a japán Vörös 

Hadsereg Frakciónak és tagjainak nyújtott anyagi és/vagy logisztikai támogatás révén is. 

Vámos Péter értelmezése szerint a magyar–japán közeledés szovjet támogatása 

mögött nyilvánvalóan a japán–amerikai viszony gyengítésének szándéka állt.
372

 Fordított 

szemszögből ugyan, de hasonlóan értékelte a helyzetet egy korabeli külügyi elemzés is: 

„az Egyesült Államok eddig mindent elkövetett a Japán, valamint a Szovjetunió és Kína, s a 

népi demokráciák közötti diplomáciai és más kapcsolatok megakadályozására. Ezeknek a 

létrejötte ugyanis a jelenlegi helyzetben a szocialista tábor nemzetközi pozíciójának 

erősödésével járna, ugyanakkor Japán belpolitikájában a baloldali irányzatok és az 

Egyesült Államoktól való fokozott függetlenedésre irányuló törekvések fellendülését 

hozná”
373

 

A PB döntését követően a Külügyminisztériumban tovább folytak a diplomáciai 

kapcsolatok rendezésére irányuló előkészületek. A pekingi nagykövetségnek jelezték az 

ügyben Budapesten kapott kínai hozzájárulást, másrészt megerősítették, hogy a 

külképviselet Japán irányában végzett munkáját (jelentések, japán újságírókkal és 

delegációkkal való kapcsolatok megteremtése) igen hasznosnak tartják és pozitívan 
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 Egy újabb ilyen gesztusként, tehetjük hozzá, hiszen a csehszlovák és lengyel kártyákat Moszkva 
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értékelik. Utasították, hogy a jövőben még behatóbban foglalkozzanak Japánnal, 

igyekezzenek részletesen tájékozódni Japán kül- és belpolitikájáról és a Japán irányában 

történő kínai vagy egyéb lépésekről, kiemelve, hogy továbbra is keressék a kapcsolatot a 

Kínában tartózkodó japán delegációkkal.
374

  

Egy május 19-i tervezet alapján 22-én került elfogadásra a Japánnal való 

diplomáciai kapcsolatok felvételével kapcsolatos teendőket összegző feljegyzés,
375

 és 

ugyanezzel a politikai, gazdasági és kulturális relációs feladattervvel együtt készült el a 

japán félnek Belgrádban
376

 átadandó szóbeli jegyzék tervezete is. A jegyzékben a magyar 

fél „a két ország közötti hagyományos jó viszont és a de jure fennálló diplomáciai 

kapcsolatokat, valamint e kapcsolatok fejlesztésének szükségességét” tekintetbe véve 

„elhatározta, hogy újból megnyitja tokiói követségét, annak vezetésére rövid időn belül 

ideiglenes ügyvivőt küld és a közeljövőben agrément-t kér Tokióba akkreditálandó követe 

számára”. 
377

 A határozatok még a jegyzék átadásakor közlendő szóbeli üzenetet is 

megszabták: a követnek a beszélgetés során többek között céloznia kellett a magyar nép 

ázsiai eredetére (a magyar–japán rokonságra való kifejezett hivatkozás kerülésével), 

azonban az elfogadott szövegből kimaradt a tervezet azon kitétele, mely szerint „a 

jegyzékben foglalt lépést időszerűnek tartjuk és régi mulasztást teszünk jóvá akkor, mikor 

ezt megtesszük”.
378

   

A magyar jegyzék kézhezvételekor Hirosze Szadao japán követ „az elmondottakat 

látható örömmel fogadta és kijelentette, hogy véleménye szerint a magyar–japán viszony 

rendezésére a szovjet–japán kapcsolatok megteremtése után kerülhet sor, mely – szerinte – 
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 Majdik Zoltán osztályvezető rejtjeltávirata Pekingbe. 1956. május 17. MNL OL XIX-J-1-j-Kína 45-64, 6. 
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 Magyar–japán kapcsolatok, Utasítás Belgrádnak, 1956. május 21. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-

5000/1956. május 18., 2.d. A japán visszaigazolásból tudjuk, hogy az átadott jegyzéket egy nappal 
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szeptemberre várható”.
379

  A japán követ emellett jelezte, hogy a kérdést felveti az európai 

japán követek május 29-én Londonban összeülő értekezletén is, azonban a hivatalos japán 

válasz még sokáig váratott magára.
380

 

Az elfogadott belső feladatterv értelmében a magyar–japán viszony rendezésére 

irányuló szándékról tájékoztatást kaptak a magyar külképviseletek is. Elsőként a londoni, a 

párizsi, a bécsi, a hágai, a berni és a brüsszeli magyar külképviselet kapott ilyen utasítást, 

mely leszögezte, hogy „Japánnal úgy kell foglalkoznunk, mint olyan országgal, mellyel 

nincsenek vitás kérdéseink, s diplomáciai kapcsolataink csak szünetelnek”. A magyar 

kiküldötteket arra ösztönözték, hogy ragadjanak meg miden alkalmat a japán partnereikkel 

történő találkozásra és igyekezzenek bensőséges viszonyt kialakítani velük.
381

 Hasonló 

utasítás ment május 30-án Ankarának, június 2-án Moszkvának, 4-én Damaszkusznak, 5-

én Rómának, Teheránnak és Tel-Avivnak, 8-án Washingtonnak, 13-án Koppenhágának, 

Oslónak és Stockholmnak, július 3-án újfent Belgrádnak, majd 10-én Kartumnak és végül 

augusztus 2-án Buenos Airesnek.  

Több külképviselet is beszámolt ezt követően a londoni japán követi konferencia 

kimeneteléről: a belgrádi, a londoni és a tel-avivi japán követ is úgy tájékoztatta magyar 

partnerét, hogy az értekezlet megerősítette azt a jól ismert japán álláspontot, mely szerint a 

kelet-európai kommunista országokkal való diplomáciai kapcsolatfelvételre a szovjet 

viszony rendezése után kerülhet sor.
382

 Ugyanezt tolmácsolta a Kjódo japán hírügynökség 

június 21-i híradása is, ami után nyilvánvalóvá vált az is, hogy közvetlen választ a magyar 

fél egyelőre nem remélhet japán részről.
383

 Budapesten ugyanakkor megnyugodva 

dőlhettek hátra, hiszen sikerült ledolgozni a lengyelekkel és csehszlovákokkal szembeni 

másfél-kétéves késést: Magyarország ugyanúgy az első körben szerepelt a szovjet viszony 
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rendezését követően elismerni tervezett államok sorában, mint a Japán felé nálánál jóval 

hamarabb nyitó kelet-európai országok. 

Ugyanekkor több más vonalon is zajlottak az előkészületek. A Külügyminisztérium 

átiratában jelezte a külkereskedelmi tárcának, hogy szeretnék, ha a tokiói külképviselet 

felállításával egy időben állandó kiküldöttel működő kereskedelmi kirendeltséget is 

nyitnánk Tokióban. Itt is hangsúlyos érvként szerepelt a lehetséges magyar közvetítő 

szerep: „a kapcsolatok felvétele után, a magyar–japán árucsere-forgalom növelése mellett 

eredményesen kapcsolódhatnánk be – mint közvetítő – a baráti országok és Japán közötti 

kereskedelembe is”.
 384

 A Magyar Tudományos Akadémia is felkérést kapott osztályainak 

és intézményeinek a japán tudományos intézetekkel és kutatókkal ápolt kapcsolatainak 

teljes körű feltérképezésére, melynek eredményeképp kiderült, hogy egyedül a háború alatt 

japán ösztöndíjjal kint járt Felvinczi-Takács Zoltán művészettörténész és az általa vezetett 

Kelet-Ázsiai Múzeum ápol érdemi japán kapcsolatokat. Az 1956. évi japáni gyermekrajz-

kiállításra küldött anyag mellett filmszakmai tárgyalásokra is sor került, a MOKÉP két 

munkatársa Tokióban folytatott megbeszéléseket a lehetséges japán partnerekkel.
385

   

A májusi fejlemények hatására az 1956 júniusában érkező japán építőipari 

szakszervezeti küldöttséget is jóval magasabb szinten fogadták Budapesten, mint az 

protokollárisan indokolható lett volna.
386

A küldöttséget – melynek egyik tagja volt 

Hirosima első Magyarországon járó szemtanúja – több nagy építkezés és Sztálinváros 

megtekintése után Hegedűs András miniszterelnök is fogadta, aki a munkásküldöttekkel 

beszélgetést folytatott a magyar–japán kapcsolatokról is. A kiadott kommüniké szerint a 

kormányfő kijelentette: „Mind Japán, mind Magyarország számára hasznos volna a két 

ország közötti kereskedelmi kapcsolatok szélesítése és a második világháború 

következtében jelenleg szünetelő diplomáciai kapcsolatok újjáélesztése. Ez annál is inkább 

lehetséges, hiszen semmiféle nézeteltérés és probléma nem merült fel a két ország között, és 

a társadalmi rendszerek különbözősége sem lehet akadály”.  
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Az augusztus elején Budapesten tartott követi konferencián Horváth Imre miniszter 

lényegében még az ambiciózus PB határozat önámító szellemében informálta a külügyi 

apparátust a japán relációval kapcsolatos magyar elképzelésekről, elhallgatva kollégái elől 

a megelőző hetek fejleményeit. Igaz, hogy a magyar helyzeti előnyre és a baráti országok 

felé játszott esetleges közvetítő szerepre való utalást önmagában is megkérdőjelezte az a 

mondat, amely a XX. kongresszus keltette önkritikai hullám hatására valahogy benne 

maradt a beszámolóban: „Kissé megkésve ugyan, de kezdeményeztük a két ország közötti 

diplomáciai kapcsolatok felújítását”.
387

 Mindezt csak azért érdemes megjegyeznünk, mert 

ez a zártkörű beszámoló volt lényegében az egyetlen alkalom, amikor a külügyi vezetés 

elismerte a japán viszony rendezése esetében Prágával vagy Varsóval szemben 

elszenvedett kezdeti késedelmét. 

Mivel 1956 őszére mindenki megegyezést remélt a szovjet–japán tárgyalásokon, az 

előkészületek következő lépéseként Budapesten kijelölték a magyar főtárgyalót is a 

japánokkal való konkrét megbeszélések lefolytatására. A választás Szántó Zoltán veterán 

kommunista politikusra, egykori belgrádi követre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének 

igazgatójára esett. Kádár János szóbeli javaslatára az MDP PB 1956. szeptemberi 7-i 

ülésén az a döntés született, hogy Szántó októberben, a Kínai Kommunista Párt (KKP)  

VIII. kongresszusára Pekingbe utazó magyar pártdelegációról leválva utazzon át 

Tokióba.
388

 A politikus részére a Külügyminisztérium ezután szabályos francia nyelvű 

tárgyalási felhatalmazást állított ki „a japán Külügyminisztériummal való tárgyalások 

folytatására a Magyar Népköztársaság és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok 

rendezésével kapcsolatban”,
389

 a belgrádi japán nagykövetségen pedig Hongkongba 

telepítendő japán vízumot igényeltek számára. Még arról is döntés született, hogy a 

politikust a tokiói megbeszélésekre a pekingi nagykövetség egyik fiatal attaséja, a később 

újságíróként ismertté vált P. Szabó József kíséri majd át.
390

  

Úgy tűnik azonban, hogy ezen a ponton Budapesten valaki nagyot hibázott, amikor 

nem csak aktívabb, hanem önállóbb külpolitikát is akart folytatni. Talán a japán vonalon 

elszenvedett késés felismerése csapott át kapkodásba, mindenesetre a főtárgyaló 
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kijelöléséről túl későn tájékoztatott (tehát előzetesen nem konzultált) kínai partnerek vétót 

emeltek
391

 a magyar politikus személye ellen: „Csou En-lajnak az volt a véleménye, hogy 

egy kínai kommunista kongresszuson részt vevő magyar politikai vezető, nagy kommunista 

múlttal ne menjen a diplomáciai kapcsolatok felvételére Japánba”.
392

 Döntésüket először 

diplomáciai úton
393

 jelezték, majd a Kádár János vezette MDP-küldöttség tagjaként 

Pekingbe érkező Szántóval maga Csang-Ven-tien külügyminiszter-helyettes közölte.
394

 A 

kínaiak újból biztosították a magyar felet, hogy helyeslik kapcsolataink rendezését 

Japánnal, sok mindenben tudnak ők is segíteni, hiszen nekik is javultak a kapcsolataik az 

utóbbi időben a japánokkal, (azonban azt is hozzátették: olyan otrombaságot ugyan ne 

kérjünk tőlük, mint a román elvtársak, akik egy közös kínai–japán turnét kívántak 

megszerveztetni velük az állami nép együttesük számára).
395

  

Fontos megjegyeznünk: azon túlmenően, hogy meglehetősen kellemetlen lehetett a 

magyar fél számára a diplomáciai lépéseibe történő közvetlen beavatkozás, a kínai 

elvtársaknak a proletár internacionalizmus diplomáciájának belső logikája szerint 

lényegében még igazuk is volt: egy kormánytisztséggel nem rendelkező magyar veterán 

kommunista politikusnak, a KB tagjának egy a nyugati tömbbe tartozó országba történő, 

eladdig példátlan beutazása feleslegesen és szándékolatlanul kölcsönzött volna politikai 

színt a magyar kezdeményezésnek.  

A kínai vétót a magyar párvezetés természetesen tudomásul vette, és immár a kínai 

fél egyetértésével bízta meg a korábban erre amúgy táviratilag önként is ajánlkozó
396

 

pekingi diplomatát, Száll József tanácsost azzal, hogy Tokióba utazva megbeszéléseket 
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folytasson a japán féllel a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának lehetőségéről.
397

 A 

japán tárgyalások szándékáról Horváth Imre külügyminiszter és Vég Béla KV-titkár is 

beszámolt a „testvérországok” nagyköveteinek, amikor 1956. október 8-án „a testvérpártok 

közötti kölcsönös információcsere keretében ismertették Magyarország bel- és külpolitikai 

helyzetét: „[…] tervezzük, hogy Japánnal helyreállítjuk a diplomáciai kapcsolatot. A kínai 

nagykövetségünk tanácsosából és az indiai nagykövetségünk gazdasági tanácsosából álló 

delegáció Japánba megy, ahol megfigyelőként részt vesz a[z ENSZ] Távol-Keleti 

Gazdasági Bizottság[a] ülésén, és az ülés után japán hivatalos szervekkel nem hivatalos 

találkozókat folytat. Megbeszélik a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok kérdéseit, 

és beszélnek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának kérdéséről 

is”.
398

 

Miközben Budapesten japán kommunista plakátokból nyílt kiállítás a Párttörténeti 

Intézetben,
 399

 a tokiói út előkészületeként Száll részletes eligazítást kapott a 

Külügyminisztériumból, többek között a Japán–Magyar Baráti Társasággal kapcsolatos 

feladatokra vonatkozóan.
 400

 A tárca ekkor, Száll kijelölése kapcsán értesült először arról, 

hogy a Japán felé történő nyitáshoz májusban a kezdőlökést Pekingből megadó japán 

baloldali politikusok az eltelt hónapokban milyen aktív lobbi-tevékenységet folytattak 

hazájukban a magyar–japán kapcsolatok előbbre mozdítása érdekében.
401

 A Japán 

Szocialista Párt képviselői ugyanis egyrészt 1956 nyarán a japán parlament külügyi 

bizottságában sürgették a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok mihamarabbi rendezését, 

másrészt vezető külügyi tisztviselők és más parlamenti képviselők körében is 

szorgalmazták a kérdést.  

További biztató fejleményeket hozott Szkladán nagykövetnek az éppen Pekingben 

járt többpárti Japán–kínai Külkereskedelem-fejlesztési Képviselői Csoport (Niccsú Bóeki 
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Szokusin Giin Renmei) tiszteletére adott október 10-i vacsorája.
402

 A japán delegációt a 

kormányzó Liberális Demokrata Párt képviselője, a japán részről a negyedik, 1957-es nem-

hivatalos kínai–japán kereskedelmi megállapodás tető alá hozásán fáradozó Ikeda 

Maszanoszuke vezette, és tagja volt az 1955 őszén Budapesten is megfordult Hoasi Kei 

JSZP-s képviselő is. Magyar oldalról részt vett a vacsorán a szintén kétoldalú tárgyalások 

miatt éppen Pekingben tartózkodó Bognár József külkereskedelmi miniszter. Ikeda a 

vacsorán kijelentette, hogy a szovjet–japán viszony rendezése után legrövidebb időn belül 

sorra kerülhet magyar–japán kapcsolatok rendezésére, amit ők a parlamentben is elő 

fognak segíteni. Megegyezés született arról is, hogy a magyar parlament kereskedelmi 

bizottsága levélben felkéri majd a Japán–Kínai Külkereskedelem-fejlesztési Képviselői 

Csoportot, hogy az lehetőségeihez mérten vállalja fel a magyar–japán kereskedelmi 

lehetőségek előmozdítását is, amire az LDP-s politikus ígéretet tett.
403 

A JSZP részéről 

Hoasi képviselő pedig beszámolt a budapesti bejelentésükhöz híven életre hívott, igaz, 

egyelőre a Szovjet–Japán Társaság helyiségében működő Japán–Magyar Társaság 

megalakulásáról. 

A biztató jelek ellenére a két héttel később kirobbant budapesti forradalom miatt 

konkrét folyománya nem született ennek az előre nem tervezett kétoldalú találkozónak. A 

viszony helyreállítását célzó magyar nyitási szándék és a kereskedelemfejlesztési 

törekvések miniszteri szintű deklarálása, valamint az ismert és pozitív japán álláspontnak 

egy vezető kormánypárti politikus általi megerősítése azonban mindkét oldalon 

kölcsönösen megerősíthette a bizalmat és a megegyezési szándékot.  

Időközben Hatojama japán miniszterelnök moszkvai tárgyalásainak eredményeképp 

létrejött a megállapodás a Szovjetunió és Japán között, és 1956. október 19-én aláírták a 

hadiállapot megszűnését, illetve a diplomáciai kapcsolatok felvételét rögzítő egyezményt. 

Ez a fejlemény megnyitotta az utat a japán diplomáciai kapcsolatok rendezése kapcsán 

korábban várólistára tett kelet-európai népi demokratikus országok számára is. Pár napon 

belül a lengyel és a csehszlovák fél is megújította a japán félnél korábbi 
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 A megkeresésre az októberi forradalom miatt már nem kerülhetett sor. Szkladán nagykövet jelentésében 

felvetette, hogy más olyan nyugati relációk vonatkozásában, akikkel még nincs diplomáciai kapcsolatunk, 

így az USA és az NSZK felé is érdemes lenne megfontolni a felek külkereskedelmi ügyekért felelős 

parlamenti bizottságai közötti kapcsolat létesítését. 



 
 

109 
 

szándéknyilatkozatait, míg magyar részről Száll tokiói tárgyalásain nyílt ugyanerre 

lehetőség. 

 

 

4.6. Az 1956-os forradalom alatti magyar–japán tárgyalások 

Száll József 1956. október 24-én, az ENSZ Ázsiai és Távol-Keleti Gazdasági 

Bizottsága (ECAFE)
 404

 kereskedelmi albizottságának októberi 28. és november 5. között 

Tokióban rendezett ülésére delegált magyar megfigyelőként érkezett Japánba, ahonnan 

csak három héttel később, november 16-án tért vissza pekingi állomáshelyére. Azt 

követően, hogy Szkladán Ágoston október közepén végleg eltávozott Pekingből
405

, Száll 

vette át a pekingi misszió vezetését, így az októberi forradalom idején is ideiglenes 

ügyvivői minőségében maradt távol a kínai fővárosból.
406

 Annak ellenére, hogy tokiói 

útjára a Központ engedélyével/utasítására került sor, a pekingi kiküldötteknek a forradalom 

napjaiban tanúsított „megingása” miatt távollétéből majdnem fegyelmi ügy lett: maga 

Száll, majd későbbi új főnöke, Nógrádi Sándor nagykövet is több igazoló jelentést volt 

kénytelen készíteni ez ügyben.
407

  

Noha Száll tokiói útjáról a későbbi összefoglalókban és eseménynaptárakban rendre 

az az értékelés szerepel, hogy útja során „az ellenforradalmi események miatt konkrét 

tárgyalásokra nem került sor”, a pekingi ügyvivő valójában több fontos és érdemi 

megbeszélést folytatott Tokióban.
 408

 A magyar diplomata ráadásul a budapesti események 

alakulásának megfelelően sajátosan rugalmas pozícióból – ti. három hét alatt három 
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magyar kormány nevében – tárgyalt japán partnereivel: a forradalom hírére október 26-án 

Nagy Imre kormányának nevében lépett fel, november 8-án, a Kádár-kormány 

megalakulását követően pedig már az új magyar vezetést próbálta képviselni. Igaz, 

sikertelenül, mert addigra a japán partnerek várakozó álláspontra helyezkedtek, és jelezték, 

hogy a magyarországi helyzet rendeződéséig nem kívánnak foglalkozni a diplomáciai 

viszony helyreállításának kérdésével. Mégis tanulságos áttekintenünk a megbeszélésekről 

készült feljegyzéseket, hiszen remekül tükrözik a korabeli japán álláspontot, valamint az 

1956-os forradalommal kapcsolatos elsődleges tokiói reakciókat is. 

A magyar diplomatát 1956. október 26-án fogadta Jamasita Sigeacu, a japán 

Külügyminisztérium helyettes európai igazgatója, a Szovjetuniót és a közép-európai 

országokat felügyelő területi osztály vezetője, aki jelezte, hogy tárcája szerint „a magyar–

japán diplomáciai kapcsolatok helyreállításának elvi akadálya nincsen, szükségesnek és 

hasznosnak tartják diplomáciai kapcsolataik kiszélesítését a közép-európai népi 

demokratikus országokkal”
409

, majd röviden ismertette a hasonló célú korábbi csehszlovák 

és lengyel kezdeményezéseket. Jamasita itt homályos utalást tett arra, hogy a Japán és a 

közép-európai népi demokratikus országok közötti viszony rendezésére amerikai kifogások 

miatt nem kerülhetett sor a japán–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételét megelőzően. 

Jelezte azt is, hogy legkorábban a Külügyminisztérium következő évi költségvetésben 

tudnak forrást biztosítani az újonnan létesítendő közép-európai külképviseletek 

felállítására, ezért Japán és a közép-európai államok közötti diplomáciai 

kapcsolatfelvételre legkorábban a pozitív költségvetési döntés után, a parlament februári 

ülésszakát követően kerülhet sor. Kiderült, hogy a japán külügyi vezetés számára még 

kapóra is jött az ellenzéki Japán Szocialista Párt 1956 nyári, külügyi bizottsági magyar 

lobbiakciója: a szocialista kezdeményezést is figyelembe véve a költségvetési javaslatban 

külön keretet kérnek már a budapesti japán követség felállítására. A japán diplomata 

hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „az október 23-i, 24-i és 25-i események alapján úgy 

látják, hogy a magyar belső helyzet sem szilárd, és már csak ezért is jó a diplomáciai 

kapcsolatok felvételével várni”. 
410

  

Száll válaszában igyekezett megnyugtatni partnerét, hogy a kormányváltás 

önmagában nem kell, hogy késleltesse a diplomáciai kapcsolataink felvételét, hiszen „a 
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Nagy-kormány álláspontja a Japánnal való diplomáciai kapcsolat felvételének kérdésében 

nem különbözik az előző kormány álláspontjától”.
411

 Áthidaló megoldásként felvetette, 

hogy az előzetes elvi egyetértés alapján Londonban vagy Belgrádban kezdődjenek 

kétoldalú tárgyalások a diplomáciai kapcsolatok felvételéről, melyek eredményeképp 

közös nyilatkozatban deklaráljuk a kapcsolatok helyreállítását, és a követségek felállítására 

májusban kerüljön sor. A japán partner hangsúlyozta, hogy ezekhez a tárgyalásokhoz is 

szükség lenne a japán parlament előzetes hozzájárulására, ám erre a januári-februári 

ülésszakon nyílik legkorábban lehetőség, hiszen a decemberi rendkívüli ülésszak 

kizárólagos témái a japán–szovjet megállapodás ratifikációja és az új miniszterelnök 

megválasztása lesznek.  

A találkozó második felében a felek a gazdasági kapcsolatok lehetőségeiről 

tárgyaltak. A japán fél elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a Kína 

bekapcsolásával történő háromoldalú kereskedelmi ügyleteknek, tekintettel arra, hogy a 

japán–kínai diplomáciai kapcsolatok rendezésére a japán kormány az amerikai politikai és 

gazdasági nyomás miatt rövid távon nem számíthat. A találkozó végén megállapodtak 

abban, hogy a kétoldalú kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése a diplomáciai 

viszony rendezéséig is mindkét részről akadálytalanul folytatódhat. 

Október 29-én Szállnak módjában állt a magyar álláspontot személyesen a 

kormányzó Liberális Demokrata Párt akkor legfajsúlyosabb politikusának, a pár héttel 

később pártelnöknek és miniszterelnöknek megválasztott Isibasi Tanzan külkereskedelmi 

és ipari miniszternek is tolmácsolni. A japán politikus is biztatóan nyilatkozott a kétoldalú 

viszony rendezéséről és a kereskedelmi lehetőségekről, és jelezte, hogy reményeik szerint 

a magyarországi helyzet rövid időn belüli konszolidációját követően sor kerülhet a 

diplomáciai viszony helyreállítására.  

A kérdés legközelebb november 3-án merült fel, amikor a magyar küldött az 

ECAFE kereskedelmi albizottsági ülésén elnöklő Kavazaki japán követtel folytatott rövid 

eszmecserét. A japán diplomata is a gazdasági kapcsolatok lehetőségeit hangsúlyozta, majd 

kifejtette azt az elmondása szerint számos japán politikus által is osztott véleményt, mely 

szerint „a magyar konszolidáció már nem késhet soká, mert a jelenlegi helyzetben, 

tekintetbe véve Magyarország földrajzi viszonyát, elképzelhetetlen, hogy a magyar 
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kormány tartósan szembeforduljon a Szovjetunióval, és elhagyja a szocialista tábort.  

Szerinte a szocialista országok és elsősorban a Szovjetunió ragaszkodni fog ahhoz, hogy 

Magyarország a szocialista tábor tagja maradjon és e döntő kérdésnek a felismerése 

magyar részről megteremti és meg fogja gyorsítani a konszolidálódás feltételeit”. 

Száll Tokióban eligazításra jelentkezett a szovjet halászati képviselet – 1956 

decemberéig az egyetlen Japánban működő szovjet kirendeltség – vezetőjénél, 

Tyihvinszkij követnél, és részt vett a szovjet misszióvezető november 7-i fogadásán, ahol 

alkalma volt újból találkozni a Pekingben megismert JSZP-s politikusokkal („konspirációs 

okokból tudatosan elkerülve” ugyanakkor a JKP vezetőivel való találkozást
412

), majd 

Tyihvinszkij tanácsára bejelentkezett Kadovaki Szuemicu külügyminiszter-helyetteshez. A 

japán diplomácia második emberével való találkozásra november 8-án került sor, és ekkor 

már a japán fél lényegében csak annak megismétlésére szorítkozott, hogy „a magyar belső 

helyzet konszolidálásáig nincs módjukban a magyar–japán kapcsolatok helyreállításának 

kérdésével foglalkozni”. 
413

  

A tokiói tartózkodásról készült jelentések egy fontosabb gazdasági témájú 

találkozóról tesznek említést: Száll elmondása szerint „T. Macudaira herceggel, a Bank of 

Japan vezérigazgatójával” tárgyalt, azonban vélhetőleg a Macudaira Icsiróról, a Bank of 

Tokyo igazgatójáról lehet szó.
414

 A japán bankár is megerősítette, hogy a magyar–japán 

kereskedelmi kapcsolatokban különösen akkor látnak Tokióban fantáziát, ha sikerül az 

embargó
415

 megkerülése érdekében Kína bekapcsolásával háromoldalú megállapodásokat 

kötni, elsősorban kínai vas és szén, illetve mezőgazdasági termékek (szójabab, szójaolaj) 

szállítására. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kereskedelmi kapcsolatok kisebb 

jelentőséggel bírnak, azonban szó lehet bizonyos japán hitelek igénybevételéről, olcsó 

japán fogyasztási cikkek vásárlásáról, magyar bauxitszállításokról, vagy esetleg 

Magyarország részére történő japán tengeri hajógyártási együttműködésről.  
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 Előbbi a szigetország jegybankja, utóbbi a japán külkereskedelem finanszírozásában meghatározó 
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A fentieken túl a pekingi ügyvivő baráti követségek diplomatáitól és a japán 

Külügyminisztérium alacsonyabb szintű szakértőitől részletesen informálódott a tokiói 

magyar követség felállításával összefüggő teendőkről, többek között a korábbi követségi 

ingatlan helyzetéről
416

, a háború előtti baráti szervezetek prominens képviselőivel és a 

JSZBT égisze alatt megalakult új Japán–Magyar Baráti Társaság vezetőivel pedig a 

kétoldalú kulturális cserekapcsolatok lehetőségeiről tájékozódott. 
417

 Jelentéseiben Száll 

részletes javaslatokat tett úgy a diplomáciai kapcsolatok rendezésével összefüggő további 

külügyi teendőkre, mint a gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázására – 

köztük a nyugat-európai vagy amerikai bankoknál kedvezőbb feltételek mellett elérhető 

hosszúlejáratú japán hitelekre – vonatkozóan. A kulturális termékek exportja kapcsán 

őszinte rácsodálkozással rögzítette a japán társadalom demokratikus berendezkedéséből 

fakadó előnyöket: „a központi állami ellenőrzés hiánya lehetővé teszi a legkülönbözőbb 

nézeteket képviselő és irányzatú művek kiadását. Ez a helyzet hátrányai mellett 

megkönnyíti a kulturális kapcsolatok szervezését.”
418

 

A magyar diplomácia képviselőjének 1956 októberében és novemberében folytatott 

tokiói tárgyalásai a kedvező előjelek és biztató jelzések ellenére a Magyarországon 

időközben kitört, majd levert forradalom hatására nem hozhattak áttörést a háború utáni 

kétoldalú viszony rendezésében. Ugyanakkor Bognár külkereskedelmi miniszter 1956. 

október 10-i pekingi nyilatkozata után ezúttal a japán fél is miniszteri szinten deklarálta 

álláspontját
419,

 a japán Külügyminisztérium illetékes vezetői pedig részletesen ismertették 

a kapcsolatok helyreállításához szükséges adminisztratív lépések menetrendjét 

(költségvetési vita szerepe, országgyűlési felhatalmazás a tárgyalásokhoz stb.) is. Az ekkor 

felvázolt kép teljesen megegyezett azzal, ahogyan Japán végül felvette a diplomáciai 

                                                           

416
 „Haárné és Imaoka szerint a követségi épület ügye rendkívül kellemetlen a japán kormánynak, mert a volt 

horthysta képviselet vezetője és kulturális attaséja, 1947-ben ügynökök segítségével egy japán gyárosnak 

adták el az épületet. Később derült ki, hogy az épület a magyar állam tulajdona és a volt horthysta 

diplomatáknak az eladáshoz nem volt joguk.” MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 1/a 

00958 Követség felállításának lehetősége Tokióban. Peking, 1957. január 25. Fenntartásokkal kell 

fogadnunk Száll arra vonatkozó jelzését, hogy Végh Miklós és Habán Jenő értékesítették volna a tokiói 

külképviselet épületét – már csak azért is, mert a jelenlegi ismereteink szerint a magyar állam nem 

szerzett tulajdonjogot egyik általa bérelt tokiói ingatlan vonatkozásában sem.  
417

 MNL OL XIX-J-1-j Japán 1945-64 SZT 4.d. 21/a Japán–Magyar Baráti Társaság; MNL OL XIX-J-1-j 

KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. Követség felállításának lehetősége Tokióban. Peking, 1957. január 25. 
418

 MNL OL XIX-J-1-k Japán adm. 1945-64, 4.d. 18/b Japán–magyar kulturális kapcsolatok, Peking, 1957. 

január 25. 
419

 Ráadásul a már említett Isibasi Tanzan pár hónapos kormányfői ténykedése során került sor a japán–

csehszlovák, illetve –lengyel tárgyalásokra a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. 
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kapcsolatokat a másik két közép-európai kommunista országgal: 1956 októberében a 

lengyel és a csehszlovák fél újból kinyilvánította tárgyalási szándékát, ezt követően a 

szükséges országgyűlési felhatalmazás létrejöttét követően 1957 februárjában zajlottak 

mindkét féllel a tárgyalások, melyek eredményeképp helyreálltak a diplomáciai 

kapcsolatok, s végül 1957 májusában Tokióban, illetve Prágában és Varsóban is 

megkezdték működésüket az új külképviseletek.  

A japán diplomácia ilyetén precizitása szokatlan lehetett a magyar félnek, a mai 

szemlélő számára viszont a japán fél pragmatizmusa és a magyarországi eseményekre 

vonatkozó teljesen helytálló és józan helyzetértékelése lehet szembetűnő. Szemléletes az, 

ahogyan a magyar diplomata előtt japán tárgyalópartnere 1956. november 3-án, tehát már a 

forradalom leverését megelőzően rámutatott a Szovjetunióval való szembefordulás és a 

tömbből való kiválás lehetetlenségére, majd ahogyan ezt követően az ügyvivő, –  talán e 

figyelmeztetés hatására, saját bőrét is mentendő –, táviratozik a távollétében már 

forradalmi bizottságot is felállított pekingi nagykövetségre, hogy ottani kollégái „csakis 

szocialista eredményeket megvédő, proletár internacionalizmus alapján álló és szocialista 

táborral szolidáris kormány utasításait kövessék és képviseljék”.
420

  

A magyar–japán diplomáciai viszony rendezésének kérdése, mely a kedvező 

előjelek után 1956 októberében úgy tűnt, hogy már a célegyenesbe jutott, az utolsó előtti 

pillanatban végül a magyarországi forradalom és az azt követő megtorlás hatására évekkel 

elhalasztódott. Ismeretes, hogy a „magyar kérdés” egészen 1962-ig szerepelt az ENSZ 

közgyűlésének napirendjén, és az 1953–1956 közötti kelet-nyugati enyhülés nálunk is 

tapasztalható kedvező jelei ellenére, illetve az 1956 nyarán egyértelműen deklarált 

külpolitikai nyitás véghezvitele helyett nagyrészt a forradalom és leverése következtében 

előállt helyzet kezelése kötötte le a magyar diplomácia erejét, s ilyen körülmények között 

az aktuálisan meglehetősen csekély külpolitikai és külgazdasági jelentőséggel bíró 

magyar–japán viszony helyreállítására Budapesten meglehetősen kevés figyelem jutott.  

 

 

 

                                                           

420
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4.7. Az 1956-os forradalom és Japán 

Két szempontból is érdemes lehet röviden kitérni az 1956-os magyarországi 

forradalom japán „vonatkozásaira”: először azt vizsgálva meg, hogy a magyarországi 

történések milyen reakciókat váltottak ki a japán politikusok, a japán értelmiség és a japán 

társadalom soraiban,
 421

 másrészt hogy milyen kihatással voltak a magyar–japán 

diplomáciai kapcsolatok rendezésére.  

Japánban a magyar forradalom híre a többi nyugati országhoz hasonló reakciókat 

váltott ki: a kormányzat nyilatkozataiban együttérzéséről biztosította a szabadságáért 

küzdő magyar népet, a magyarországi szovjet beavatkozás a japán baloldali szocialista és 

kommunista pártok soraiban Moszkvától való fokozatos eltávolodást eredményezett és egy 

baloldali újhullám kialakulását hozta magával
422

, míg a civil társadalom azonnali 

gyűjtésekkel és külön segélyszervezetek létrehozásával reagált a magyarországi 

eseményekre.  

Sigemicu Mamoru külügyminiszter nyilatkozataiban azt hangsúlyozta, hogy Japán 

mindenáron el akarja kerülni a nemzetközi viszályokba való bebonyolódást, de ez nem 

tartja vissza attól, hogy kifejezze „mély rokonszenvét a magyar nép iránt, amely alapvető 

emberi jogait, és ugyanakkor politikai szabadságát követeli”
423

  

A „haladó Japán” részéről sikerült azért biztosítani egy a hivatalos magyar politikát 

támogató nyilatkozatot is: a JKP első titkárának a levelét a Népszabadság 1957. február 17-

i száma tette közzé. „Amikor Magyarországon az ellenforradalmi felkelés kezdődött, mi 

láttuk, hogy az ugyanúgy, mint az Egyiptom elleni nyílt fegyveres lázadás, az imperialisták 

összeesküvése, amelyet az Egyesült Államok és a magyar fasiszták irányítottak és amelynek 

célja a szocialista rendszer megdöntése, a fasiszta politikai uralom és egy háborús 
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 Ehhez lásd: Ieda 1982.; Kodzsima 1987.; Umemura: 2000b. 46-56.; Umemura 2006b; Umemura 2011.  
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 Ehhez lásd: Ando 2013. 
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 A magyarországi események külföldi visszhangja (AFP) (Bizalmas!). 1956. november 16. 
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az ENSZ Közgyűlésén 1956. december 18-án: „In regard to the situation in Eastern Europe, we Japanese 
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the Hungarian people will be heard and their situation relieved in accordance with the resolutions of the 

United Nations.” http://www.mofa.go.jp/policy/un/address5612.html 
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tűzfészek létrehozása volt”- írta a magyar munkásokhoz szóló üzenetében Szanzo 

Noszaka.
424

 

A forradalmat követő években azonban japánul is napvilágot láttak a magyar 

forradalommal kapcsolatban Nyugaton megjelent legfontosabb könyvek.
425

 Emellett 

számos magyar emigráns közéleti személyiség – többek között Király Béla, a Nemzetőrség 

főparancsnoka
426

, Nagy Ferenc korábbi kormányfő, Kovács Imre író, parasztpárti 

politikus
427

, Zilahy Lajos író és Bujdosó Alpár, a több mint 7000 taggal bíró emigráns 

diákszervezet, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének egyik vezetője – 

kapott japáni előadókörútra szóló meghívást, hogy ébren tartsák a „magyar ügyet”, 

hirdessék a magyarországi forradalom eszméjét, és hitet tegyenek a szovjet elnyomás 

ellen.
428

  

1956 diplomáciatörténeti jelentősége a magyar–japán kapcsolatok vonatkozásában 

nyilvánvaló: a forradalom hatására évekkel elhalasztódott a kétoldalú viszony 

normalizálása. Magyarország Japán szemében a népi demokráciák második körébe – 

Békés Csaba szóhasználatával élve, a fejlett alblokkból a fejletlenek csoportjába
429

 – 

sorolódott, hiszen míg Csehszlovákia és Lengyelország már 1957-ben felvette Japánnal a 

diplomáciai kapcsolatokat, hazánk Románia és Bulgária társaságában csak 1959-ben tudta 

ezt megtenni.
430

 Ez a fáziskésés évtizedeken át éreztette hatását: a többi szocialista 

országhoz képest Magyarország szinte minden téren, így a gazdasági kapcsolatok terén és 

                                                           

424
 A JKP szovjet beavatkozás melletti kiállásához lásd még: Geréb–Hajdú 1986: 199. és 219. 

425
 Ehhez lásd: "Hungarian Relief Society Japan", 24 August 1957. HU OSA 398-0-1-1510; Records of the 

UN Special Committee on the Problem of Hungary: UN Documents; Open Society Archives at Central 

European University, Budapest. A tokiói Magyar Segélyalap 1958 novemberében jelentette meg 

kiadványát, melyben a Nagy Imre-per világvisszhangját gyűjtötték össze japán írók. A többi 56-os 

vonatkozású japán kötet ismertetését lásd: Umemura 2000b: 50-55.   
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 Király 2003: 50-73. és 138-140.   
427

 Kovács I. 1980. 
428

 Ehhez lásd: Bujdosó 2003: 51-63.; 111. (A megtévesztő képaláírás szerint a küldöttség találkozott a japán 

külügyminiszterrel is, ám a magyar diákokkal közös csoportképen szereplő Szató Naotake két évtizeddel 

korábban, 1937 tavaszán-nyarán állt a külügyi tárca élén. A később a felsőház elnökeként (1949-53) 

tevékenykedő politikus vette át a világháború utolsó moszkvai japán nagyköveteként Molotovtól 1945. 

augusztus 8-án a szovjet hadüzenetet); Várallyay 2006: 159-169.  A magyar forradalomban részt vett 

észak-koreai diákokat hasonló propagandaszerephez juttatta az amerikai kormányzat, lád: Csoma 2012: 

84-85. 
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 Békés Cs. 2004b:138. 
430

 Egy 1957. május 1-i japán kimutatás szerint Magyarország a világ országai közül abba a legutolsó, 11 

országot tartalmazó csoportba került így, melynek tagjaival Japán semmilyen kapcsolatot nem tartott 

fenn: Albánia, Bulgária, Ghána, Írország, Jemen, Líbia, Liechtenstein, Monaco, Románia, Tunézia. 
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a külkereskedelmi forgalom vonatkozásában, a szerződéses kapcsolatokban, valamint a 

felső szintű látogatásokban is jól kimutathatóan folyamatosan hátrább tartott – lényegében 

egészen az 1980-as évek közepéig –, mint a többi kelet-európai kommunista ország.
431

 

 A kétoldalú kapcsolatoknak még egy érdekes „56-os vonatkozása” van, a 

későbbiekben két olyan magyar nagykövet is szolgált Tokióban, akik a forradalom alatt is 

diplomáciai funkciót töltöttek be, igaz, történetesen épp ellentétes oldalon. Kós Péter, a 

New York-i magyar ENSZ-misszió 1956. október 29-én leváltott, majd november 5-én 

funkciójába visszahelyezett vezetője 1976–1983 között szolgált misszióvezetőként 

Tokióban, míg Szarka Károly, aki 1956-ban külügyminiszter-helyettes, majd a forradalom 

napjaiban Nagy Imre körül alakult külügyi tanácsadócsoport tagja volt
432

, 1983–1988 

között kapott tokiói nagyköveti megbízatást. 

 

 

4.8. Magyar–japán kapcsolatok 1957–1959 között 

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok rendezésének kérdését Száll József 

későbbi pekingi jelentéseiben is visszatérően szorgalmazta. A kelet-európai kommunista 

államok világpolitikai súlyát túlbecsülve úgy értékelte, hogy Magyarország számára 

kedvező lehet az a nagypolitikai légkör, melynek hatására a tokiói kormány a japán–

szovjet viszony továbbfejlesztése, illetve a japán–kínai diplomáciai kapcsolatok rendezése 

helyett – a japán parlamentben működő baloldali ellenzék nyomásának is engedve – 

„inkább a népi demokratikus országokkal fogja szorgalmazni a diplomáciai kapcsolatok 

helyreállítását, hogy ezzel elodázhassa, és ha lehet, minél hosszabb ideig elkerülhesse a 

japán–kínai diplomáciai viszony normalizálását.” A kínálkozó alkalom megragadása 

érdekében Száll egyrészt magyar diplomáciai lépéseket javasolt a japán partnerek felé a 

belgrádi vagy a londoni magyar külképviselet, illetve az ENSZ-ben működő missziónk 

útján, másrészt újból felvetette a magyar és japán parlamentek kereskedelmi bizottságai 
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 A Heltai György vezetésével Nagy Imre körül formálódott külügyi tanácsadó csoport tagja volt még 
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közötti kapcsolatfelvétel szükségességét.
433

 Hangsúlyozta, hogy 1956 őszi tokiói 

tárgyalásai, valamint Tahara JSZP-képviselő decemberi pekingi útja óta „a japán 

külkereskedelmi vállalatok, a magyar–japán társaság és a japán kereskedelmet fejlesztő 

parlamenti bizottság rendszeresen sürgeti leveleiben a kapcsolatok felvételét”.  

Még ha a magyar diplomata el is túlozta némileg jelentéseiben a japán fél 

érdeklődését, tény, hogy 1957 tavaszán a Japán Szocialista Párt képviselői az alsó- és a 

felsőház külügyi bizottságában újból felvetették a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 

normalizálásának kérdését, és a párt támogatását Aszanuma JSZP-elnök a sajtóban is 

megerősítette.
434

 Figyelemre méltó, hogy Kádár János – napjainkban is helytállónak tűnő – 

értékelése szerint ez a közvetítő szerep nem elsősorban hazánknak szólt: a pártfőtitkár úgy 

vélte, hogy a JSZP saját kormányképességének alátámasztására szorgalmazza „a 

Szovjetunióval, a népi Kínával és általában a szocialista országokkal való jó viszony” 

meglétét.
435

 

Kedvező reakció érkezett ugyanekkor diplomáciai vonalon a japán kormányzat 

felől is: amikor 1957 májusában utasították a belgrádi magyar nagykövetet, hogy sürgesse 

meg a japán fél válaszát az egy évvel korábbi jegyzékre, a japán ügyvivő jelezte, hogy „a 

japán kormány komolyan foglalkozik a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok 

felújításának kérdésével és a japán Külügyminisztérium az 1958. évi költségvetésben már 

keretet kért a Budapesten felállítandó japán követség részére is”. Hasonlóan nyilatkozott 

ugyanekkor az athéni japán ügyvivő, és mindezt megerősítette a budapesti kínai 

nagykövetség diplomatája is.
436
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állításának lehetőségei a japán kormányváltozás után. Peking, 1957. március 4.; MNL OL XIX-J-1-j 

Japán 1945-64 SZT 5.d. 25/c Japán-magyar kereskedelmi kapcsolatok 0045/szig.titk./1957. Peking 1957. 

március 23. 
434
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 Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1957. november 1-jén tartott üléséről. In: MSZMP 1957–58 42-43. 
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125/1957/SzT, 2.d.; Magyar–japán kapcsolatok, 1957. október 10. MNL OL M KS–288. f. 32. cs. 
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Szintén biztatóan hatott, hogy míg a megelőző években kizárólag japán ellenzékiek, 

kommunista és szocialista politikusok jutottak el Magyarországra, 1957 nyarán első ízben 

kormánypárti japán politikusok látogatására is sor került. Nakaszone Jaszuhiró későbbi 

miniszterelnök
437

 és Nakatani Takejo, a japán Kultúrdiplomáciai Tanács tagja, az Ázsia 

Egyetem Professzora júniusban – Kisi miniszterelnöktől kapott megbízatására hivatkozva! 

– Horváth Imre külügyminiszternél, Kavaszaki képviselő augusztusban pedig az Ajtai 

Miklósnál, az Országos Tervhivatal elnökénél tett látogatása során puhatolózott a 

diplomáciai kapcsolatok helyreállításának lehetőségei felől.
438

   

A kádári Magyarország diplomáciai mozgásterének tágítását célozta 1957 nyarán 

egy magyar diplomáciai küldöttség páratlanul gazdag, nyolc ázsiai és afrikai országot 

érintő útja is. A Szarka Károly külügyminiszter-helyettes vezette delegáció felkereste 

Indiát, Burmát, Indonéziát, Nepált, Ceylont, Szíriát, Egyiptomot és Szudánt, és mások 

mellett Nehru és Nasszer is fogadta a magyar küldöttséget, melynek legfontosabb feladata 

természetesen a felfüggesztett ENSZ-mandátum visszaszerzésért való lobbizás volt.
439

 

Egy újabb pekingi látogatásán a magyar–japán viszony rendezését szorgalmazta 

Ikeda Maszanoszuke LDP-s képviselő is.
440

 A magyar vezetőket meglepte a jobboldali 

japán politikusokkal folytatott tárgyalások pozitív légköre, Horváth Imre a Nakaszone-

tárgyalás után írott feljegyzésében fontosnak tartotta rögzíteni vendégei – általa érezni vélt 

– határozott Amerika-ellenességét is.
441

  

Nem szüneteltek persze mindeközben a haladó Japánnal ápolt kapcsolatok sem: az 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottsága (KB) 1957 júliusában 

egész párttagsága nevében küldte üdvözletét a Japán Kommunista Párt Központi 

Bizottságának „harcokban edződött testvérpártunk fennállásának 35. évfordulója 

                                                           

437
 Nakaszone Jaszuhiró 1982–1987 között állt a szigetország kormánya élén. 

438
 Horváth Imre, Japán érdeklődés a diplomáciai kapcsolatok felvételéről, 1957. június 13. MNL OL XIX-J-

1-u-KÜM miniszteri és miniszterhelyettesi iratok 45-89, 26. d.; Népakarat, 1957. június 16.; Palanovics 

Norbert: A „katedrasztálinizmus” vége. Népszabadság, 2006. június 16.; Palanovics Norbert–Horváth 

Gyöngyi: Provokáltam a minisztert. Interjú Nakaszone volt japán kormányfővel 1957-es budapesti 

útjáról. Népszabadság, 2006. október 18. 
439

 Érdekes, hogy mindeközben Fudzsijama japán külügyminiszter az 1957. évi ENSZ közgyűlési 

felszólalásában az ENSZ Alapokmányának reformját sürgette a világszervezetnek a magyar forradalom 

kapcsán az előző évben mutatott erőtlenségére hivatkozva (Watanabe 2005). 
440

 Népakarat, 1957. november 2.  
441

 Horváth Imre, Japán érdeklődés a diplomáciai kapcsolatok felvételéről, 1957. június 13. MNL OL XIX-J-

1-u-KÜM miniszteri és miniszterhelyettesi iratok 45-89, 26. d. 



 
 

120 
 

alkalmából”.
442

 nyáron Budapestre látogatott a japán fogyasztási szövetkezetek 

elnökhelyettese,
443

 októberben először a Szóhjó szakszervezeti központ nemzetközi 

kapcsolatokért felelős „japán burzsoá” funkcionáriusa tartott egy SZÖVOSZ-ülésen olyan 

lelkesítő hozzászólást, hogy azzal még Kádár elismerését is kiváltotta
444

, majd Katajama 

Tecu, korábbi miniszterelnök (1947–48) vezetésével pedig a Japán Szocialista Párt 

kilencfős delegációja érkezett Moszkvából Budapestre, hogy „az ellenforradalmi 

eseményekről tájékozódjon”.
445

 A japán politikusokat Kádár János miniszterelnök mellett a 

párt részéről Marosán György is fogadta, s a megbeszélésekről kiadott közlemények 

tanúsága szerint a JSZP-delegáció harcias szellemű nyilatkozatban szállt síkra a kétoldalú 

diplomáciai viszony rendezése mellett: „A JSZP erősen követeli a kapcsolatok 

helyreállítását, s a japán nép nagy része támogatja ezt a követelést. A JSZP hazatérése 

után újult erővel síkraszáll a magyar–japán diplomáciai viszony rendezéséért és ilyen 

irányban mozgósítja a tömegeket is”.
446

  

A japán szocialista politikusok látogatását a magyar vezetés kimondottan 

hasznosnak tartotta. Rónai Sándor házelnök azt hangsúlyozta, hogy ezek a küldöttségek 

„személyesen is meggyőződhettek békepolitikánk őszinteségéről, népünk békeakaratáról és 
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a szocializmus építésében elért sikereinkről”.
447

 Kádár János a KB 1957. november 1-jei 

ülésén megjegyezte: „Ezekről a látogatásokról meg kell mondani, nemcsak az elsődleges  

hatása jó politikailag, hanem jó maga az, hogy a Japán Szocialista Párt képviselője itt járt, 

és ez köztudomásúvá válik, és a Magyar Népköztársasággal szembeni megítélésük pozitív 

irányba befolyásolhatja az ottani dolgozókat. […] Ezekre az emberekre mély benyomást 

tett a konszolidáció, és általában olyan tapasztalatokkal mennek el, amelyek az ő 

környezetükben rombolólag hatnak az imperialista propagandára”.
448

 Bármennyire 

túlzónak és vágyvezéreltnek tűnik is Kádár János értékelése, az bizonyos, hogy az 1956 

decembere és 1957 novembere között Magyarországon járt japán politikusok őszintén 

rácsodálkoztak a vártnál jobb magyarországi állapotokra, hiszen előzetes elvárásaik, illetve 

az 1956-os forradalomról a nyugati sajtó révén keltett benyomás alapján sokkal nagyobb 

pusztítás nyomaira és a lakosság nyugtalanságára számíthattak.
449

  

Ugyan csak egy tréfa erejéig, de úgy tűnik, hogy Japán szóba került Hruscsov és 

Kádár 1957. márciusi 21-i találkozóján is. A Magyarországon „ideiglenesen állomásozó” 

szovjet csapatokkal összevetésben a szovjet pártfőtitkár jelezte magyar partnerének: a 

kölcsönösség jegyében neki az ellen sincs kifogása, hogy magyar csapatok tartózkodjanak 

Moszkva alatt, vagy védjék a Szovjetunió határát esetleg Japán felé, „a szocialista 

tábornak a japán imperializmus elleni kollektív védelme céljából”…
450

 Talán Hruscsov 

ezen fricskája magyarázza, hogy Kádár miért tartotta fontosnak külön is felhívni japán 

vendégei figyelmét arra, hogy a magyarországi konszolidáció eredményei, a látszat 

ellenére, nem a szovjet csapatok magyarországi jelenlétének köszönhetők: „Én ezeknek a 

japán embereknek azt mondtam: „önök bizonyára úgy gondolják, hogy Magyarországon 

szovjet csapatok vannak, itt népköztársaság van, a szocializmus épül, de azért van 

népköztársaság, s azért épül szocializmus, mert itt szovjet csapatok vannak. Mert ezt a 

propagandát vitték maguk felé. De — és őket is figyelmeztettem a történelmi múltra — 

egyet ne felejtsenek el, akik a magyar nép magatartását helyesen akarják megítélni, hogy 
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[…] a magyar munkásosztály — s mindjárt hozzáteszem —, a magyar falu dolgozó népe 

40 esztendővel ezelőtt kezdte meg harcát a szocialista társadalomért és 40 esztendeje 

harcol érte…”
451

 

Hiába sikerült azonban 1957-re Japánban mind a kormánypártok, mind az ellenzéki 

erők szimpátiáját is megnyerni az ügynek, ha végül a kérdés rendezését a meglehetősen 

nagy befolyással bíró tokiói központi adminisztráció a budapesti külképviselet 

felállításához szükséges költségvetési forrás meglétéhez kötötte. A pekingi nagykövetség 

JSZP-s kapcsolatai ugyanakkor előre jelezték, hogy a kormányzat a magyaroknak (és 

többek között a bolgároknak is) kedvező előterjesztés ellenére könnyen kihúzhatja végül 

Budapestet a listáról, ezért azt javasolták, hogy a jövőben a magyar fél is újból és újból 

hivatalosan kezdeményezze a diplomáciai kapcsolatok normalizálását.
452

 Az 1958-as 

költségvetési vita során a budapesti japán misszió létrehozására végül nem jutott keret, és 

kérdéses, hogy ha az egyetlen erőtlen belgrádi érdeklődésen túl bármilyen más minimális 

erőfeszítést is tett volna 1957 során – az 1956-os forradalom leverése által keletkezett 

kedvezőtlen nemzetközi környezet enyhítésével egyébként érthetően lefoglalt – magyar 

diplomácia, akkor kedvezőbb döntés születhetett volna-e az ügyben. A nyilvánosan 

hozzáférhető források egyelőre nem utalnak arra, hogy voltak-e más, politikai 

megfontolások is a pénzügyi kifogások mögött, például igyekezett-e fékezni az Egyesült 

Államok a magyar–japán közeledést a magyar kérdés rendezetlensége miatt… 

Mindenesetre Budapest a kudarc után, 1958 folyamán már sokkal határozottabban 

lépett fel az ügyben, és erre elsőként egy, a SAS skandináv légitársaság tokiói próbaútján 

meghívottként részt vevő magyar diplomata, Forgács Egon osztályvezető 1958. februári 

tokiói látogatása kínált remek lehetőséget.
453

 Az osztályvezető magával vitte a japán 

fővárosba Sík Endre külügyminiszternek japán partneréhez intézett levelét, melyben 

Magyarország megerősítette a diplomáciai kapcsolatok felújítására vonatkozó szándékát.
454

  

A magyar diplomatát Tokióban Kanajama Maszahide, a japán külügyminisztérium 

kelet-európai osztályának vezetője fogadta 1958. február 23-án. A japán fél közölte, hogy 
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kormánya szerint sem szakadtak meg a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok, ezért a 

viszony de jure ma is létezik, csupán szünetel. Megerősítette továbbá, hogy szándékukban 

állt 1958-ban megnyitni a budapesti követséget, azonban ezt költségvetési okokból végül 

nem állt módjukban megtenni: 23 milliárd jent kértek nyolc külképviselet, köztük a 

budapesti felállítására, de a Pénzügyminisztérium miatt végül csak 8 milliárdot kaptak. 

Utalt rá, hogy Japán minden állammal, így Magyarországgal is, normális kapcsolatokat 

akar létesíteni, „velünk szemben semmilyen averzióval nem viseltetnek, közös ázsiai 

eredetünk, régebbi kitűnőbb kapcsolataink összekötnek bennünket”. 
455

  

Forgács válaszában jelezte, hogy Magyarország hajlandó lenne tokiói 

külképviseletét még 1958 folyamán megnyitni, ami magyar részről is igen nagy anyagi 

áldozattal jár ugyan, „de a kapcsolatok fejlesztése s a nemzetközi helyzet további 

enyhüléséhez való hozzájárulás érdekében örömmel vagyunk hajlandók maximális 

erőfeszítésekre is”. 
456

 Ugyanakkor próbált megoldást kínálni a diplomáciai kapcsolatok 

normalizálásának a költségvetési források kérdésétől történő elválasztására: ha a japán 

költségvetés most nem is teszi lehetővé új misszió felállítását, kössön a két fél elvi 

megállapodást a követségek kölcsönös felállításának szükségességéről, amiről jelenjen 

meg egy közös közlemény, az elvi megállapodás végrehajtása pedig a későbbi lehetőségek 

figyelembevételével valósulhat majd meg. A japán fél nem zárkózott el ez elől a formula 

elől, de Budapest számára a legnagyobb jelentőséggel természetesen Kanajama 

osztályvezető azon bejelentése bírt, melyben biztosította Forgács főosztályvezetőt, hogy a 

„magyar kérdés” a kétoldalú kapcsolatok rendezését nem fogja hátráltatni: az „októberi 

események” ugyanis, melyek nekik is „komoly gondokat okoztak, ma már politikai 

tényezőként nem jönnek számításba”. 
457

 

A sikeres tokiói megbeszélést követően újból beindult a magyar diplomáciai 

gépezet. A látogatásról készült feljegyzést Budapest megküldte a moszkvai, washingtoni, 

londoni, párizsi, római, hágai, brüsszeli és Buenos Aires-i külképviseleteknek, jelezve, 

hogy a magyar misszióvezető „a közöltek figyelembevételével igyekezzék jó személyes 
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kapcsolatokat létesíteni a japán követtel és a beosztottainak figyelmét is hívja fel a 

kapcsolatok ápolásának fontosságára”.
458

  

A várható diplomáciai siker babérjaiért versengve több magyar külképviselet 

önként ajánlkozott a japán viszony rendezésére: a brüsszeli követség például a 

világkiállításon részt vevő japán delegációval kívánt volna kapcsolatba lépni, míg a 

stockholmi követ minden előzetes felhatalmazás nélkül már tárgyalásba is bocsátkozott 

japán partnerével a kétoldalú diplomáciai viszony helyreállításáról. A magánakcióra a 

japán követ őszinte politikai állásfoglalással felelt: meggyőződése, hogy bár a magyar nép 

a régebbi baráti meleg viszony és a közös ázsiai eredet miatt teljesen megérdemli a japán 

nép rokonszenvét, az már erősen kétséges viszont előtte, hogy a japán kormánynak 

diplomáciai viszonyra kellene lépnie azzal az új magyar vezetéssel, amelyik szovjet 

segítséggel elfojtotta a magyar nép forradalmát és egyáltalán nem bírja a magyarok 

bizalmát. Bebrits Lajos követet a kamikaze stílusú tárgyaláskezdés mellett leginkább azért 

fedték meg a Központból, mert teret engedett a japán követ – a diplomáciai érintkezésben 

valóban szokatlanul őszinte – „kirohanásának”.
459

  

De kedvező jelek érkeztek ugyanekkor például Tamás Aladár nagykövettől Új-

Delhiből.
460

 S mivel a teheráni követség már azt is tudni vélte, hogy a japánok a viszony 

rendezéséhez szükséges tárgyalásokat Moszkvában kívánják majd rendezni, felajánlotta 

szolgálatait Boldoczki János moszkvai magyar nagykövet is: „Japánnal való diplomáciai 

kapcsolatok rendezésére itteni japán követtel kapcsolatokat felvettem. Kezdeményezést 

láthatólag örömmel fogadta.”, aki ezt követően, biztos, ami biztos alapon utasítást is kapott 

az előkészületek megtételére.
461

  

A magyar–japán viszony rendezésére irányuló szándékokról 1958 nyarán a 

közvélemény is újból értesülhetett: az AP hírügynökség június 10-én részletesen beszámolt 

arról, hogy Japán helyre akarja állítani a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, 
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Romániával és Bulgáriával, amire válaszul Gyáros László, a Minisztertanács Tájékoztatási 

Hivatalának elnöke a következő kormányszóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy 

Magyarország jó kapcsolatokra törekszik Japánnal.
462

  

A kormányszóvivő bejelentéséről természetesen a magyar újságolvasók is 

értesülhettek, nem adhatott hírt ugyanakkor természetesen a magyar sajtó Nagy Imre mártír 

miniszterelnök kivégzése utáni japán reakciókról. Fudzsijama külügyminiszter így 

nyilatkozott, hogy ez a megrázó és sajnálatos esemény „a kommunista országokat belengő 

baljós légkör bizonyítéka, mely árnyékot vet az ott élőkre.” Közleményben tiltakozott a 

Liberális Demokrata Párt mellett a Japán Szocialista Párt, előbbi barbár, embertelen és 

kegyetlen cselekedetről beszélt, utóbbi a Szovjetuniót bírálta az eset kapcsán, 

hangsúlyozva, hogy ez a kivégzés is bizonyítja, hogy „a Szovjetunió Hruscsov vezetésével 

visszatérőben van a titkos perek és gyilkosságok sztálini módszeréhez”.
463

  

Az 1958 őszén Budapestre látogató liberális demokrata párti képviselők, a pekingi 

puhatolózások kapcsán már említett Ikeda Maszanoszuke, illetve Nakamura Keidzsi a 

magyar, román és bolgár kapcsolatfelvétel kapcsán jelezték, hogy az elképzelések szerint 

csak egy új kelet-európai japán külképviselet létesülne kezdetben, történetesen 

Budapesten, és az itteni japán követet akkreditálnák majd Bukarestbe és Szófiába. 

Hozzátették még, hogy a diplomáciai kapcsolatok felújításáról és az új képviselet 

létesítéséről az év végén kezdődő parlamenti ülésszak dönt majd.
464

 

Itt jegyezzük meg, hogy a magyar–japán diplomáciai tapogatózások iránt ekkor már 

élénk érdeklődést mutatott a budapesti kínai nagykövetség is: a nagykövetség diplomatái 

több alkalommal megfordultak a Külügyminisztérium különböző vezetőinél, és a két LDP-
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képviselő látogatása kapcsán a magyar–japán diplomáciai viszony rendezése mellett külön 

érdeklődtek a japán politikusok esetleges Kínával kapcsolatos megnyilvánulásai iránt is.
465

 

A magyar vezetés természetesen továbbra is figyelmet fordított a „haladó japán 

kapcsolatok” ápolására: 1958 júliusában az MSZMP KB – ismét csak az aktuális japán 

felkérésre válaszul – üdvözletben köszöntötte a japán testvérpárt VII. kongresszusát.
466

 

Ekkorra már ágazati szintű kapcsolatfelvételre is sor került többek között a magyar, illetve 

a japán nyomda- és papíripari, a pedagógus, az építő és a vasutas érdekképviseletek között, 

s a japán dolgozók békeszeretetét tolmácsolta a legújabb ide látogató japán szakszervezeti 

küldöttség is.
467

 

Az előző év során Budapesten járt Katajama volt szocialista miniszterelnök állandó 

japán kereskedelmi képviselet felállítását sürgette Budapesten,
468

s kivették a részüket a 

magyarok a nemzetközi békemozgalmi küzdelmekből is: egy Budapesten járt japán 

ifjúsági delegáció a nukleáris fegyverek betiltása mellett szállt síkra, míg 1958 

augusztusában Straub F. Brunó akadémikus, az Országos Béketanács alelnökének 

vezetésével magyar küldöttség utazott Japánba az atom- és hidrogénbomba betiltásáért és a 

leszerelésért küzdő japán szervezet 4. világkonferenciájára.
469

 Az egyre szélesebb körű 

álcivil kapcsolati háló újabb elemét a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Japán Nőtanács 

között a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1958-as bécsi kongresszusán 

megkezdődő érintkezés jelentette.
470

  

A magyar diplomácia 1959-re vonatkozó irányelvei – melyek első helyen 

természetesen a „magyar kérdésnek” a nemzetközi fórumok napirendjéről történő levételét 

szabták feladatul – újból rögzítették a japán diplomáciai viszony rendezésének 
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szükségességét.
471

 Az előkészületek komolyságát tükrözi, hogy a diplomaták szakmai 

továbbképzésének keretében indított nyelvtanfolyamok között beindult a japán nyelvi 

képzés is.  

A külügyi vezetés 1958 végén értesült arról, hogy az Európában akkreditált japán 

misszióvezetők november 20–23. között rendezett bécsi értekezlete is azt javasolta 

Tokiónak: 1959 során Budapesten létesüljön új japán külképviselet, és ennek vezetőjét 

egyben Bukaresten és Szófiában is akkreditálják.
472

 Mindezt megerősítette a japán 

külügyminisztérium szóvivője is, aki december 18-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 

Japán 1959-ben diplomáciai kapcsolatot kíván létesíteni Magyarországgal, Romániával és 

Bulgáriával. A híradások szerint a diplomáciai viszony rendezésére Japán 1959. február 

végén közös nyilatkozatot ad majd ki a három kelet-európai országgal, és ezt követően 

állna fel március végéig a tokiói magyar, román és bolgár külképviselet, illetve a budapesti 

japán misszió.  

A Japan Times közlése szerint a japán fél úgy értékelte, hogy elhárultak a 

kapcsolatok normalizálása előtt álló korábbi akadályok: „a Japán kormány már hosszú 

ideje keresi az alkalmat, hogy helyreállítsa kapcsolatait Magyarországgal, Romániával és 

Bulgáriával, de a tervet mindig akadályozták a helyzet változásai, beleértve Nagy Imre volt 

miniszterelnök kivégzését.”
 473

 
 
 

Az AFP azt is közölte, hogy a szükséges tárgyalásokat a japán fél az érintett 

országok belgrádi, kairói vagy jakartai követségén keresztül kívánja lefolytatni, Teherán 

viszont azt jelentette, hogy Moszkva lehet a megbeszélések helyszíne.
 474

  

A magyar diplomácia azonban nem kívánt újból az előző évi hibába esni, hiszen 

még hátra volt a japán parlament döntése a budapesti nyitáshoz szükséges költségvetési 

forrás biztosításáról. Ezért egyelőre arra utasították csak az említett követségeket, hogy 
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szigorúan nem hivatalos jelleggel tájékozódjanak a kérdésről japán félnél: „Hangsúlyozzuk, 

hogy mi nem kívánunk kedvező lépéseket tenni, de a japánok közeledését szívesen 

vesszük”.
475

 Nemsokára aztán az athéni és a bécsi követség is jelentette, hogy japán 

partnereik tájékoztatták őket a kedvező döntésről: a Külügyminisztérium 1959 áprilisában 

érvénybe lépő új költségvetésében végre megkapták a szükséges forrást a budapesti 

követség felállításához. Az athéni japán követ hozzátette, hogy a költségvetés mindössze 

egy új követség felállítását engedélyezi a szocialista államokban és erre három igénylő 

volt: Magyarország, Bulgária és Románia. Tekintettel azonban arra, hogy Magyarország 

volt az első, amely lépéseket tett már három évvel ezelőtt a diplomáciai kapcsolatok 

felvételére, úgy döntöttek, hogy ezt az egy követséget Magyarországon állítják fel.
476

  

A költségvetési döntés után nem sokkal a japán diplomácia megkezdte az új 

külképviselet felállításával kapcsolatos költségek és adminisztratív-technikai teendők 

pontos felmérését, bécsi követségük például a magyarországi árviszonyokról kért részletes 

tájékoztatást, és általában is informálódott a magyar gazdaság általános állapota, az egyes 

iparágak fejlettsége és a külkereskedelem mértéke felől.
477

 A diplomáciai kapcsolat 

rendezésétől természetesen mindkét fél elsősorban a külkereskedelmi forgalom 

fellendülését remélte. A japán ipari és kereskedelmi minisztérium (MITI) 

exporthivatalának 1958 februárjában Budapesten tárgyaló helyettes vezetője és magyar 

partnerei pedig újfent rögzítették, hogy egyelőre „háromszögüzletek” bonyolítása kínál 

elsősorban lehetőséget a japán–magyar kapcsolatok bővítésére.
478
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A moszkvai nagykövetség – a szovjet diplomácia véleményét tolmácsolva – 

ugyanekkor rámutatott, hogy Tokió számára a kelet-európai kisállamokkal való 

diplomáciai viszony rendezése a külkereskedelmi megfontolások mellett belpolitikai 

okokat is szolgál: a japán kormány így próbálja csökkenteni „azt a rossz hatást, amit a 

Kínával való kereskedelmi kapcsolatok megszakítása keltett a japán közvéleményben és 

amit a japán szociáldemokrata párt alaposan kihasznált a kormány elleni 

programjában”.
479

 

A kétoldalú viszony rendezését célzó diplomáciai lépések sorozatában Kimura 

prágai követ 1958. március 15-i budapesti látogatása érdemel figyelmet.
480

 A japán 

diplomata a Külügyminisztériumban részletesebb tárgyalásokba nem bocsátkozott, csupán 

hivatalosan tájékoztatatta Csatorday Károly protokollfőnököt a diplomáciai viszony 

rendezésére irányuló japán szándékról, utalva rá, hogy a diplomáciai viszony felvétele 

„elvileg elintézett kérdés”, és közölte, hogy az ehhez szükséges tárgyalásokat a két állam 

belgrádi külképviseletei révén szeretnék lefolytatni. Hasonlóan nyilatkozott Szarka Károly 

külügyminiszter-helyettesnek a Budapesten tárgyaló Sima Sigenobu japán nagykövet is.
481

 

A belgrádi magyar misszióvezető viszont úgy értesült, hogy Prágában kerül majd sor a 

kétoldalú egyeztetésre, és jelezte, hogy Bulgária esetében Varsó és Belgrád között hezitál a 

japán fél. Az egykor a spanyol polgárháborúban a magyar önkéntes zászlóaljat vezető 

veterán nagykövet, Cséby Lajos a helyszínekkel való labdázás kapcsán türelmét elveszítve 

indulatosan jelentette, hogy meglátása szerint a japánok csak csúnya játékot űznek velünk, 

és „az időnként hozzánk látogató japán előkelőségek bizonyára felderítést folytatnak 

országunkban”.
482

  

A japán fél döntése végül Prágára esett, amint ezt Fudzsijama Aiicsiró 

külügyminiszter magyar partneréhez intézett üzenete tartalmazta.
483

 A japán diplomácia 

vezetőjének 1959. július 2-án Belgrádban átadott válaszlevele volt az első hivatalos japán 

dokumentum, mely a magyar fél 1956. májusi belgrádi jegyzékére, valamint Sík Endre 
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külügyminiszter 1958. februári levelére válaszul kinyilvánította a japán fél arra vonatkozó 

szándékát, hogy rendezzék a két ország közötti diplomáciai viszony kérdését.  

 

 

 

 

4.9. A diplomáciai kapcsolatok felújítása  

Miután eldőlt, hogy a Magyarország és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok 

helyreállítására irányuló tárgyalásokra Prágában kerül majd sor, Marjai József prágai 

nagykövet 1959. július 14-én bemutatkozó látogatást tett Kimura Sirosicsi japán 

nagykövetnél, majd részletes tájékoztatást kért Budapesttől a követség felállításával 

kapcsolatos problémákról és elképzelésekről.
484

 Szarka Károly külügyminiszter-helyettes 

megerősítette Marjainak, hogy a magyar kormánynak 1959 végén–1960 elején 

szándékában áll megnyitni külképviseletét.
485 

 

Előzetesen a kapcsolatfelvétel szintjére és módjára vonatkozó két lényeges 

szempontra hívták fel a kijelölt magyar főtárgyaló figyelmét: egyrészt Magyarország a 

kapcsolatokat nagykövetségi szinten kívánja realizálni, másrészt hangsúlyozni kívánta, 

hogy esetünkben nem a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok megteremtéséről, hanem az 

ideiglenesen szünetelő viszony felújításáról van szó. 
486  

(Július 22-i találkozójukon, amikor 

Kimura nagykövet formálisan is bejelentette, hogy megbízást kapott a tárgyalások 

levezetésére, Marjai mindezt még azzal is megpróbálta alátámasztani, hogy a tokiói 

követség személyzetét a második világháború után az amerikai megszálló hatóságok 

utasították ki Japánból.
487

) 23-án mindkét nagykövetség tájékoztatta a csehszlovák 
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Külügyminisztériumot a kezdődő megbeszélések tényéről, majd másnap Sík Endre 

külügyminiszter kiállította a magyar nagykövet nevére szóló szabályszerű hivatalos 

megbízólevet.
488 

Július 25-én a két nagykövetség elsőbeosztottja találkozott a tárgyalások 

konkrét előkészítése céljából, s a japán fél a magyar nagykövetséget javasolta a 

megbeszélések induló helyszínéül.  

A prágai megbeszélések három fordulóban, július 29-én, augusztus 12-én és 

augusztus 22-én folytak a magyar és japán rezidencián felváltva, Marjai József és Kimura 

Sigeru nagykövetek és két-két beosztott diplomatájuk részvételével.
489

 A negyedik, 

augusztus 29-i találkozón már csak a protokolláris lezárásra került sor.  

A japán fél mindjárt az első forduló kezdetén átnyújtott egy-egy jegyzéktervezetet, 

melyek a korábban kötött kétoldalú szerződések érvénytelenítését és a diplomáciai 

kapcsolatok követi szinten történő létesítését tartalmazták. Jól illusztrálja a magyar 

tárgyalási pozíció szűkösségét az a tény, hogy az egy hónappal később kicserélt okmányok 

lényegileg alig tértek el ezektől a japán tervezetektől. 

A tárgyalások öt fő kérdéskört érintettek: a diplomáciai kapcsolatok szintjét (követi, 

illetve a legmagasabb – és a világháborút követően immár nem kizárólagosan a 

nagyhatalmak közötti diplomáciai kapcsolatokra jellemző – nagyköveti szinten álljanak-e 

helyre a kapcsolatok); a kapcsolatfelvétel mikéntjét (a kétoldalú kapcsolatok létrehozásáról 

vagy felújításáról van-e szó); a korábbi szerződések érvénytelenítését; a megállapodás 

formáját (jegyzékváltás vagy közös nyilatkozat) és egyéb, esetleg fennálló követeléseket.  

A diplomáciai kapcsolatok szintjét illetően a magyar fél a hagyományosan jó 

kétoldalú kapcsolatokkal, Japán világpolitikai jelentőségével, és a nagyköveti szintű 

kapcsolatok általános nemzetközi elterjedésével próbált a nagyköveti szint mellett érvelni. 

                                                                                                                                                                                

a nyugati emigrációt választó, amúgy többnyire egyszerűen lefasisztázott volt tokiói kiküldöttekkel 

szemben.  
488

 A hangsúly valójában a szabályszerűségen van: a Magyarország és a Japán Császárság közötti diplomáciai 

kapcsolatok felújítása tárgyában a tárgyalási felhatalmazást megadó kormány-előterjesztést ugyanis csak 

július 29-ére, a tárgyalások tényleges kezdőnapjára sikerült a Külügyminisztériumnak elkészítenie, és azt 

a kormány csak augusztus 6-án, – tehát több mint egy héttel a tényleges tárgyalások megkezdése után! – 

fogadta el a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3194/1959 (VIII. 6.) Korm. sz. határozatával. 

Az előterjesztést lásd: MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/12 1959. július 29.; 

a kormányhatározatot lásd: MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/22 1959. 

augusztus 6. 
489

 Prága, 1959. július 31. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-00275/17, 1.d.; Prága, 1959. július 31. Uo-

00257/19; 1959. augusztus 23. Uo-00257/23.  
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A japán fél ugyanakkor jelezte, hogy ez számukra egyrészt költségvetési kihatások miatt 

sem lehetséges, másrészt követeket kívánnak akkreditálni Bukarestbe és Szófiába is, ami 

protokollárisan nem engedi meg, hogy a Budapesten állomásozó, és a másik két országba 

is akkreditált misszióvezetőjük Magyarországon nagykövetként tevékenykedjen. 

Kompromisszumként annyit sikerült csak kiharcolni, hogy a japán fél szóbeli ígéretet tett 

arra vonatkozóan, hogy megfelelő időpontban a két fél tárgyalásokat kezd majd a 

kapcsolatok szintjének nagyköveti szintre történő emelésről. Marjai jelentésében 

érzékeltette, hogy a japán fél e kérdésben tett állásfoglalása láthatólag „más, külső erők 

hatására jött volna létre” – ami így is, úgy is egyaránt igaz lehetett: a magyar nagykövet 

vélhetőleg amerikai nyomásgyakorlásra gondolt, japán partnerét viszont vélhetőleg tényleg 

kötötték az említett költségvetési/protokolláris szempontok.  

Az, hogy a kapcsolatfelvétel módjának kérdése napirendre került, azt jelzi, hogy a 

japán diplomácia a csehszlovák és lengyel megállapodások mintájára, futószalagszerűen 

kívánta rendezni diplomáciai kapcsolatait a többi kelet-európai kommunista országgal is. 

Hiszen japán diplomaták az előző évek során számos alkalommal megerősítették, hogy 

osztják a kétoldalú kapcsolatok helyzetére vonatkozó magyar álláspontot: a viszony a két 

ország között sosem szakadt meg, csupán a világháború következtében kialakult helyzet 

miatt pillanatnyilag szünetel. Minden bizonnyal meglepetést jelentett Marjai József és 

kollégái számára, amikor szembesültek az első japán szövegjavaslatokkal, melyek egy új 

diplomáciai viszony létesítéseként utaltak a formálódó megegyezésre, azonban ebben a 

technikai kérdésben sikerült végül jobb belátásra bírniuk a japán felet. 

E nemzetközi jogi szőrözésnél sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a korábbi 

kétoldalú megállapodások érvénytelenítésének kérdése. A japán álláspont szerint az 1945 

előtt kötött szerződések többsége a megváltozott nemzetközi helyzet következtében már 

nem tekinthető érvényben lévőnek, az egyetlen, esetleg még érvényben lévőnek tekinthető 

1929-es kereskedelmi megállapodás rendelkezései viszont már idejétmúltak, és nem 

felelnek meg a mai követelményeknek. Bár a magyar oldal szerette volna megőrizni a 

legnagyobb kedvezmény elvét is tartalmazó 1929-es szerződést, erre végül nem volt 

lehetőség, és itt is csak egy ígéretet sikerült kicsikarni, hogy a japán kormánynak rövid 

időn belül szándékában áll új kereskedelmi egyezményt kötnie a Magyar 

Népköztársasággal.   
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A megállapodás formáját illetően a magyar fél kezdetben közös nyilatkozatot 

szeretett volna elfogadtatni, végül a jegyzékváltás mellett érvelő japán álláspontot fogadták 

el a felek. A fordulók között a magyar diplomatáknak a csehszlovák elvtársak próbáltak 

taktikai tanácsokat adni az ő 1957-es japán tárgyalási tapasztalataik megosztásával,
490 

a 

Prágában akkreditált baráti – szovjet, kínai, koreai, bolgár és román – misszióvezetőket 

pedig a magyar nagykövet tájékoztatta a magyar tárgyalások menetéről.
491 

 

A tárgyalások sikeres befejezését a japán nagyköveti rezidencián augusztus 29-én 

rendezett ünnepélyes jegyzékváltás koronázta meg: a felek fél 10-kor egyidejűleg látták el 

kézjegyükkel a diplomáciai kapcsolatok követi szintű felújításáról és a korábbi szerződések 

érvénytelenítéséről szóló két angol nyelvű jegyzéket.
492

 A pezsgővel koccintó diplomatákat 

a Csehszlovák Távirati Iroda fényképésze örökítette meg, majd 9 óra 40 perckor telefonon 

bejelentkezett Tokió, hogy a japán külügyminisztérium üdvözletét tolmácsolja a 

tárgyalásban részt vevő diplomaták részére. Kimura  nagykövet pohárköszöntőjében utalt 

rá, hogy „bár ez az esemény viszonylag későn következett be és egy sor országgal jóval 

korábban rendezték kapcsolataikat, szilárd meggyőződése, hogy az illetékes és felelős 

tényezők és államférfiak aktív segítségével és támogatásával ezt a lemaradásunkat rövid 

időn belül nemcsak be fogjuk tudni hozni, hanem kapcsolataink fejlesztésében el is fogjuk 

hagyni a többi országokat.”
493

 Hasonló szellemben üdvözölte a megállapodást Marjai 

nagykövet is, aki a japán fél nagyon szűk mozgásteret hagyó tárgyalási pozícióit 

konstatálva azzal egészítette még ki a jegyzékváltásról írott jelentését, hogy a magyar–

japán tárgyalásokból az adott körülményekhez képest sikerült a maximumot kihozni. 

                                                           

490
 A csehszlovák–japán tárgyalások napirendjén a következő kérdések szerepeltek: békekötés, hadiállapot 

megszűnte (Tokió a San Francisco-i konferencián értesült csak arról, hogy ők 1941. december 16-tól 

hadban álltak Csehszlovákiával), diplomáciai kapcsolatok újbóli felvétele nagyköveti szinten, 

konfliktusok rendezése az ENSZ alapokmány szellemében, be nem avatkozás elve, követelések tisztázása 

és ígéret kereskedelmi tárgyalások mihamarabbi folytatására. MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán 

SZT 1.d. 4/aa 00257/18. Prága, 1959. augusztus 1.; 00257/20 Prága, 1959. augusztus 4. 
491

 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/21 Prága, 1959. augusztus 5. 
492

 A mai diplomáciai gyakorlatban már igen ritka forma miatt jegyezzük meg, hogy a megállapodás a 

magyar és a japán nagykövet azonos szövegű, egymáshoz címzett személyes jegyzékeinek kicserélésével 

jött létre.  
493

 1959. szeptember 1. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-00257/25, 1.d.  
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1959. augusztus 29-én – a jegyzékváltás értelmében aznapi hatállyal – helyreállt 

tehát a Magyarország és Japán között 15 évig szünetelő diplomáciai kapcsolat.
494

 Tévesek 

ezért azok a diplomáciatörténeti leírások, melyek 1960 elejére vagy 1960 februárjára teszik 

a magyar–japán viszony helyreállítását.
495

 A prágai megegyezésről hírt adott a magyar 

sajtó is,
496 

majd a megállapodást – a Külügyminisztérium előterjesztése alapján – 

határozatban erősítette meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsa.
497 

Kisebb adminisztrációs 

hiba miatt két hétbe is beletellett, mire létrejött az ilyenkor szokásos felső szintű üdvözlet, 

ám végül szeptember 15-én megszületett Münnich Ferenc kormányfőnek a magyar–japán 

diplomáciai kapcsolatok felújítása alkalmából Kisi japán miniszterelnökhöz intézett 

üdvözlő távirata, amely legmagasabb szinten is megerősítette a kétoldalú viszony 

felújításának tényét.
498

 

Talán csak a látogató személye miatt érdemes feljegyeznünk, hogy 1959 

szeptemberében került sor az ekkoriban a kormánypárt belső ellenzékéhez tartozó Miki 

Takeo LDP-képviselő, későbbi japán miniszterelnök (1974-76) budapesti látogatására. Úgy 

tűnik, hogy ez az út a japán politikusok később egyre rendszeresebbé váló, turisztikai célú 

magyarországi magánlátogatásainak sorába illeszthető, és a kétoldalú kapcsolatok 

                                                           

494
 Az utolsó kanyarban sikerült lehajrázni a román tárgyalódelegációt: a román–japán diplomáciai 

kapcsolatok helyreállításáról Varsóban ugyanis csak 3 nappal később, 1959. szeptember 1-én jött létre a 

megállapodás.  
495

 Vö. Fülöp–Sipos 1998: 432. „1960 elején helyreállt a japán–magyar diplomáciai viszony”; Gazdag 1999: 

32.; Gergely–Izsák 2000: 409. „1960 elején helyreállt a japán–magyar viszony”; Romsics 2005: 510. 

„Nagy publicitást kapott a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok helyreállítása is 1960-ban.”; Győri Sz. 

2012: 197. Ugyancsak pontatlanul teszi 1960 helyett egy évvel korábbra, 1959-re a külképviseletek 

újranyitásának dátumát Umemura 2006a: 23. A magyar történeti szakirodalomban egyedülállóan 

pontosan adja meg a kapcsolatfelvétel 1959-es dátumát: Balogh–Gergely 1985: 527. 
496

 Népszabadság, 1959. augusztus 30. 
497

 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/24 Sík Endre külügyminiszter 

előterjesztése a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához. 1959. szeptember 2.; 10/1959. (IX. 17.) NET 

határozat a Magyar Népköztársaság és Japán közötti diplomáciai kapcsolatról. 
498

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM 1945-64 Japán admin 1.d. 4/bb; XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 

00257/30 1959. szeptember 18.; Népszabadság, 1959. szeptember 16. Érdekes, hogy az üdvözlő távirat 

piszkozata még Dobi István nevében született Sóva (Hirohito) császár részére, azonban nincs arra 

vonatkozó adatunk, hogy ez a változat is kiküldésre került volna. Lehet, hogy a budapesti vezetés nem 

tartotta célszerűnek a magyar sajtóban a megelőző másfél évtized során leginkább háborús bűnösként 

emlegetett japán államfő nevét közreadni ezen diplomáciai eredmény propagálásakor. 
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szempontjából ugyanúgy nem játszott szerepet, mint ahogy moszkvai megbeszélése 

Hruscsovval is inkább csak Miki saját pártján belüli pozíciójának javítását célozták.
499 

 

  

                                                           

499
 Népszabadság, 1959. szeptember 19.; MNL OL XIX-J-1-z KÜM rejtjeltáviratok Moszkva 1954-62 7.d. 

Moszkva/207 1959. szeptember 16.; Moszkva/208 1959. szeptember 16. Miki 1967-ben 

külügyminiszterként is visszatért Budapestre. 
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5. A kétoldalú viszony alakulása a külképviseletek felállításától a diplomáciai 

kapcsolatok nagykövetségi szintre történő emelésig (1960–1964) 

 

 

5.1. A külképviseletek újranyitása 1960-ban 

A diplomáciai kapcsolatok 1959. augusztusi rendezését követően megkezdődtek az 

előkészületek a budapesti és tokiói követségek felállítására, melyek 1960 első felében 

kezdték meg működésüket. Bár a tokiói követség újbóli megnyitása értelemszerűen 

következett az 1959-es irányelvekben meghatározott diplomáciai feladat végrehajtásából, 

Szarka Károly külügyminiszter-helyettes a tárca előterjesztésében mégis 2,1 millió Ft 

póthitelt kért a kormánytól.
500

 A moszkvai japán nagykövet is költségvetési 

megfontolásokra hivatkozott, amikor tájékoztatta Boldoczki Jánost, hogy 1960 első 

hónapjaiban kívánják megnyitni a budapesti külképviseletüket
501

, és a magyar fél 

segítségét kérte megfelelő ingatlan és diplomatalakások felkutatásában. 1959 

decemberében az athéni és prágai japán nagykövetség is aktívan kivette a részét az 

előkészületekből
502

: Athénből egy a II. világháború alatt Budapesten külszolgálatot 

teljesítő és magyarul jól beszélő japán tanácsos, Hotta Iszojuki utazott Budapestre a 

gyakorlati előkészületek megtétele céljából, majd Prágán keresztül kérték meg az 

agrément-t a kijelölt budapesti követ részére.
503 

Magyar részről Gál Endre, a 
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 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/27 Kormány-előterjesztés a tokiói magyar 

követség felállításához, 1959. szeptember 18. Az előterjesztést 1959. szeptember 24-i ülésén tárgyalta a 

Minisztertanács, de határozat végül nem született az ügyben. 
501

 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/31 Moszkva, Kadovaki japán nagykövet 

látogatása. 1959. október 8.; MNL OL XIX-J-1-z KÜM rejtjeltáviratok Moszkva 1954-62 7.d. 

Moszkva/223 1959. október 8. 
502

 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00257/26 A budapesti japán követség 

felállításával kapcsolatos tervek. Prága, 1959. szeptember 3.; Uo. 00257/32 Kimura nagykövet 

meghívása, Prága, 1959. október 17.; Uo. 00257/34 Prága, japán követség ház- és lakásigénye. 1959. 

november 19.; Uo. 00257/35 Budapesti japán követség felállítása. Athén, 1959. november 20.; MNL OL 

XIX-J-1-k KÜM 1945-64 Japán admin 1. d. 4/a Isoyuki Hotta japán követségi II. titkár látogatása, 1959. 

december 16. 
503

 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 209/1959. (XII.15.) sz. határozatával járult hozzá Ogava 

Szeisiró rendkívüli követi kinevezéséhez. MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00732 

Agrément kérés japán követ részére. Prága, 1959. december 10. ; Uo. 00732/1 Ogava Szeisiró 

megbízólevél-átadása. 
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Külkereskedelmi Minisztérium 1960. január–február során ismét Tokióban tárgyaló 

főosztályvezetője kapott megbízást a japán Külügyminisztériummal való megbeszélésekre, 

és a külképviselet-alapítás szempontjából lényeges ár- és bárviszonyok feltérképezésére.
504 

 

Pár hónapos előkészületek után Japán II. világháború utáni első új budapesti 

követe, Ogava Szeisiró 1960. február 20-án érkezett meg állomáshelyére.
505 

Megbízólevelét 1960. február 26-án adta át Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. 

Mai szemmel már megmosolyogtató az a retorikai csipkelődés, mely az előzetesen 

egyeztetett beszédekben a japán követ és az államfői jogokat gyakorló magyar politikus 

között zajlott le ezen ünnepélyes alkalom során. A japán misszióvezető köszöntőjében – 

kimondatlanul is az 1956-os forradalomra utalva – népének a „nemes és bátor magyar 

nemzet” iránti mély csodálatáról és rokonszenvéről biztosította partnerét. Mire Dobi 

válaszában a „nemes és békeszerető japán népről” szólt, amivel természetesen a 

béketábornak a japán–amerikai biztonsági szerződéssel szembeni aggályait engedte sejtetni 

a vájt fülűek számára.
506 

 

Nem sokkal később sor került az új tokiói magyar követség vezetőjének kijelölésére 

is: a választás Csatorday Károlyra (1926-1972), a Külügyminisztérium 1956–60 közötti 

protokoll-főnökére, hazánk 1951-55 közötti pekingi, majd 1962-71 közötti ENSZ-

nagykövetére, 1971-72-ben külügyminiszter-helyettesére esett, akinek részére már 
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 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00271 Ogava japán követ látogatása; Uo. 00271/6 

Jelentés Gál Endre tokiói látogatásáról 
505

 Az előkészületekről a moszkvai magyar misszióvezető a következőket jelentette: „Japán követ október 7-

én látogatást tett nálam és közölte, hogy budapesti követségüket kb. januárban tervezik megnyitni. Ezt 

megelőzőleg japán KÜM egyik tisztviselője Magyarországra kíván utazni követség felállításának 

előkészítésére. Nagykövet segítséget kért követségi épület és követségi alkalmazotti lakások kereséséhez. 

Sürgős távirati tájékoztatást kérek fentiek alapján tett intézkedésekről.” MNL OL Z (rejtjeltáviratok) 

Moszkva 1959. október 8. bejövő. MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00271/2 

Ogava budapesti japán követ megbízólevelének átadása, Prága, 1960. február 2.; Uo. 00271/3 Ogava 

követ látogatása Sík Endre külügyminiszternél, 1960. február 19.; Uo. 00271/4 Ogava budapesti japán 

követ jellemzése, Prága, 1960. február 23.; Uo. 00271/5, Ogava budapesti japán követ jellemzése, Prága, 

1960. március 11.  
506

 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00732/1 Ogava Szeisiró megbízólevél-átadása, 

1960. február 26.; Népszabadság, 1960. február 27. Érdekes, hogy ugyanakkor a japán követnek Münnich 

Ferenc kormányfőnél április 5-én tett bemutatkozó látogatása során politikai téma nem került szóba, 

holott a japán gyakorlat, mely a császári audiencián tiltja alkotmányos megfontolásokból a politikai 

témák tárgyalását, épp ennek fordítottját sugallhatta volna, vö. MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán 

SZT 1.d. 4/aa 00271/7 Ogava követ bemutatkozó látogatása Münnich Ferencnél. 
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természetesen Ogava követ útján kért március 30-án a magyar fél agrément-t.
507 

 A 

követség felállításának előkészítése céljából április végén Tokióba utazott Widder Jenő III. 

o. titkár, és május végén az új követ is megérkezett Japánba. Sóva (Hirohito) császár 1960. 

június 16-án vette át Csatordaytól annak megbízólevelét, majd egy héttel később fogadta 

bemutatkozó látogatáson a követet a japán külügyminiszter.
508 

 

A tokiói követség 1960 novemberétől, a kereskedelmi kiküldött megérkezését 

követően összesen négy diplomata kiküldöttel működött. A misszió rövid idő alatt 

széleskörű kapcsolatokat létesített a japán haladó szervezetekkel, a fontosabb parlamenti 

pártok és tömegszervezetek vezetőivel és funkcionáriusaival, kulturális személyiségekkel. 

Jó együttműködést sikerült kialakítani a baráti követségek tokiói kiküldötteivel is. 

Kapcsolatokat építettek a japán sajtó képviselőivel, és tízezer (!) példányban megjelenő 

japán nyelvű információs kiadvánnyal maguk is aktív propagandatevékenységbe 

kezdtek.
509

 Felterjesztett jelentéseikben feldolgozták a Japánban működő legfontosabb 

pártokat és tömegszervezeteket, a japán–amerikai viszonyt, a tömegmozgalmak helyzetét, 

a japán mezőgazdaság helyzetét, valamint az újjáéledő „japán imperializmus” kísérleteit. 

Az újonnan megnyílt külképviselet munkatársainak kezdeti ügybuzgalmát azonban 

Budapesten nem igazán honorálták, legalább is egy 1961-es értékelés azt állapította meg, 

hogy a követség túl széleskörű és szerteágazó kapcsolatokat épített ki, melyekből 

szelektálni javasoltak.
510 

A követség személyi és munkakörülményei rendezettek voltak, 

tevékenységüket – lehallgatástól tartva vagy csak a munkamorál emelésére? – időnként 

parkokban tartott munkaértekezleteken értékelték, és a külképviselet ideológiai 
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 3086/1960 (III. 24.) Korm. sz. hat. Csatorday Károly rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 

megbízatása a tokiói magyar követség vezetésével. MNL OL XIX-J-1-u KÜM miniszteri és 

miniszterhelyettesi iratok 1945-1989 71.d. (Szarka)30/Sz-1960 Ogawa japán követ látogatása. 1960. 

március 10.; Uo. 49/SZ-1960 Agrément-kérés Csatorday-et. részére, 1960. március 30.; Népszava, 1960. 

április 29.  
508

 MNL OL XIX-J-1-k KÜM 1945-64 Japán admin 1.d. 1/c Sz.n., Népszabadság, 1960. június 23. 
509

 MNL OL XIX-J-1-k 45-64 Japán admin 2.d. 15/a. A Hungarian Bulletin számai fellelhetők a Japán 

Országgyűlési Könyvtár gyűjteményében 
510

 „Örömmel állapítottuk meg, hogy a követségen jó, egészséges kollektív szellem alakult kis. Szükségesnek 

tartjuk azonban figyelmét felhívni, hogy a jövőben szelektálja a kapcsolatokat, mert a munka hevében 

kiépítet szerteágazó kapcsolatokkal a kis létszámú követség később esetleg nem fog tudni megfelelően 

foglalkozni. Törekedni kell az értékesebb, hazánk szempontjából hasznos kapcsolatok megtartására és 

bővítésére.” MNL OL XIX-J-45  29/b 006457/1/szt/1960. Követség munkája 1961. február 27. 
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éberségének biztosítására 1960 augusztusában a követségen 8 párttag részvételével 

megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt tokiói alapszervezete is.
511

 

A magyar–japán reláció újbóli beindításán munkálkodó magyar diplomaták 

meglepetéssel konstatálták, hogy a kétoldalú kapcsolatokban 1945 után bekövetkezett 

másfél évtizedes kényszerű szünet ellenére a japán közvéleményben és beszélgető 

partnereikben milyen élénken él a korábbi szoros és szívélyes viszony emléke.
512

 

Különösen zavarba ejtő lehetett a magyar kiküldöttek számára a Horthy-kori magyar–japán 

érintkezés eszmetörténeti hátterét adó legfontosabb toposzok, így a magyarság ázsiai 

eredetének, a közös rokonság – immár (többnyire) turáni felhangok nélküli – mítoszának
513

 

továbbélése, bár a két ország által a másiknak a saját régiójához való kölcsönös 

hozzáférést/piacra jutást garantáló híd (pontosabban hídfő) vagy kapocs szerepét mindkét 

fél előszeretettel használta.
514

   

Az első követeket viszonylag hamar, már 1962 nyarán váltották utódaik. A New 

York-i ENSZ-misszió élére áthelyezett
515

 Csatorday Károly helyére Zalka András
516

, 

addigi argentínai követ került, míg Ogava követet Josida Ken-icsiró követte posztján. 

                                                           

511
 MNL OL M KS–288. f. 32. cs. MSZMP KB Külügyi Osztály, 1960. III. Külképviseleti pártszervezetek 

Widder Jenő párttitkár levele az MSZMP KV Külügyi Osztályának, Tokió, 1960. szeptember 8. Az 1952 

novemberében megszüntetett külképviseleti pártcsoportok újbóli létrehozásáról 1955 júliusában döntött 

az MDP PB. 1956 áprilisáig 30 külképviseletnél alakultak meg a pártalapszervezetek, további 2 helyen 

pedig csak megfelelő létszám hiányában nem jöhetett létre pártcsoport. 
512

 Kosaka külügyminiszter a következőkkel lepte meg Csatordayt búcsúebédjén: „Japan and Hungary had 

long maintained a tradition of friendly relations, which was unfortunately interrupted by the Second 

World War.” MNL OL XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 4. doboz 5/f 1962. február 27. 002623 Koszaka 

külügyminiszter ebédje Csatorday et. tiszteletére. 
513

 A témát maga a japán császár is felvetette: „Császár konvencionális kérdéseket vetett fel, megemlítve a 

magyar rokonságot. Nagy érdeklődéssel hallgatta a magyarok eredetére vonatkozó rövid ismertetésemet” 

MNL OL XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 3.doboz 124/1960. Tokió, 1960. november 30.; „Elmondotta, hogy 

Magyarország iránt a japán nép körében igen nagy a szimpátia és az érdeklődés, bizonyos mértékig 

rokon népnek tartanak bennünket.” 1960. február 10. Hirooka japán I. titkár látogatása a moszkvai 

nagykövetségen 103/SZT. MNL OL  XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 3.doboz, 5/f 
514

 Érdekes, hogy már az első 1956-os előterjesztésben és feladattervekben visszatér a magyarság Kelet és 

Nyugat, Ázsia és Európa, Japán és a baráti kelet-európai szocialista országok tömbje (legújabban pedig  

Japán és az Európai Unió!) között „közvetítő”, „kapocs” vagy „híd” szerepének toposza. Japán 

perspektívából ugyanehhez a híd-szerephez lásd Jorden 1957. Sigemicu japán külügyminiszter 1956-ban 

az ENSZ Közgyűlésén elmondott beszédében is deklarálta Japán elkötelezettségét arra, hogy hídként 

szolgáljon a Kelet és a Nyugat között (Watanabe 2005). 
515

 3337/1961. (XII. 23.) Korm. sz. hat.: Csatorday Károly rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 

felmentése a tokiói követség vezetésére kapott megbízása alól, valamint kinevezése Magyarország New 

York-i állandó ENSZ képviselőjévé, rendkívüli és meghatalmazotti nagykövetté. 
516

 3064/1962. Korm. hat.: Zalka András rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter megbízása a tokiói 

követség vezetésével. 
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Zalka 1962. június 4-én, Josida 1962. július 18-án adta át megbízólevelét.
517

A két ország 

külügyminisztériumai közötti együttműködés szorosabbá fűzésére már az első években 

megkezdődött az a mai napig is tartó gyakorlat, hogy a területi (fő)osztályok vezetői 

diplomáciai futárút keretében látogatnak el a partnerországba, és ott misszióvezetőjük 

társaságában politikai konzultációt folytatnak a fogadó állam külügyminisztériumában. 

Tudomásunk szerint az első ilyen konzultációs futárútra japán részről 1960 októberében, 

magyar oldalról pedig 1964 februárjában került sor. 

 

 

5.2. A kétoldalú politikai viszony alakulása 1960–64 között 

A magyar–japán relációról sajátosan őszinte pillanatfelvétel Csatorday követ 1961 

elején készített írásos összefoglalója, melyet a baráti államok fővárosaiban – Berlinben, 

Phenjanban és Prágában – szolgáló magyar misszióvezetőknek küldött meg a 

Külügyminisztérium tájékoztatása céljából: „Kapcsolataink Japánnal nem mondhatók 

jónak. Japán amerikabarát, imperialista politikát folytat és ez gátja a jobb kapcsolatok 

létesítésének a szocialista országokkal. A japán küldött ellenünk szavaz
518

 a nemzetközi 

szervezetekben, a japán sajtó gyakran terjeszt rágalmazó cikket hazánkról. Politikai 

célkitűzéseink szűkre szabottak. Igyekszünk kapcsolatot teremteni olyan körökkel, amelyek 

szabadulni akarnak az amerikai szorítás alól és nem zárkóznak el a szocialista 

országokhoz való valamelyes közeledés elől. Egyes esetekben megpróbáljuk elérni, hogy a 

japán kormány – ha nem is támogat – ne lépjen fel ellenünk a nemzetközi szervezetekben. A 

burzsoá sajtó tájékoztatásai alapján, Európában járó tekintélyes politikusokat és 

kiemelkedő személyiségeket szándékozunk meghívni, akik tárgyilagosan tájékoztatják a 

közvéleményt. Tapasztalataink szerint a jelenlegi magyar helyzetet itt megismerő egyének 

és delegációk hazatérésük után pozitívan nyilatkoztak országunkról. Mivel Japánban igen 

sok ellenséges nézet és rágalom terjeng hazánkról. A rágalmak szétfoszlatása érdekében 

igyekszünk kihasználni azt a körülményt, hogy Japánban, különösen az értelmiség körében 

                                                           

517
 Népszabadság, 1962. június 5.; Népszabadság, 1962. július 19. 

518
 A diplomáciai kapcsolatok rendezésének tényét némileg félreértelmezve a hatvanas évek elején a magyar 

Külügyminisztérium több ízben kifogásolta, hogy Japán az ENSZ-ben és annak szakosított nemzetközi 

szervezeteiben (pl. az ILO-ban) is a magyar mandátum ellen szavazott, amit természetesen a szigetország 

Amerika-barát imperialista politikájával magyaráztak. MNL OL XIX-J-1-j 1945-64 Japán SZT 1. d. 4/aa 

00257/32. Kimura nagykövet meghívása, Prága, 1959. október 17. 
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– a fasiszta kormányok szoros kapcsolataiból kifolyólag – viszonylag nagy a régebbi keletű 

érdeklődés Magyarország iránt, sok tudós, kulturális személyiség stb. járt itt a háború 

előtt. Ahol a körülmények ezt megengedik, igyekszünk ezt az érdeklődést új tartalommal 

megtölteni.”
519

 

A követségek megnyitását követő esztendőkben a magyar–japán viszonyt sajátos 

kettősség jellemezte. Politikai síkon még a szocialista internacionalizmus által megkövetelt 

ideológiai harcon volt a hangsúly, ugyanekkor – mint később látjuk – külgazdasági 

vonalon már a kapcsolatok határozott bővülése és a kereskedelmi forgalom fellendülése 

volt tapasztalható.  

Kiválóan tükröződik ez a kettősség a Japánnal szembeni külpolitikai feladatokat 

rögzítő 1961-es feladattervben, amely politikai téren „az álarc mögé rejtett japán 

imperializmus” távol-keleti feléledésének figyelemmel kísérését, a Japánt aktuálisan az 

imperialista háborús tömbhöz fűző sokoldalú kötelékek enyhítését, valamint a japán nép 

béke- és semlegességi törekvéseinek támogatását tűzte ki célul a magyar diplomácia elé: 

„Japánra vonatkozó külpolitikánk célja: elősegíteni azoknak a sokoldalú kötelékeknek a 

gyengítését, amelyek Japánt jelenleg az imperialista háborús tömbhöz fűzik. A japán 

haladó erők támogatása, valamint a kormány reakciós politikájával nem szimpatizáló, az 

amerikai elnyomás alól valamilyen formában szabadulni akaró polgári és tőkés körökkel 

való kapcsolataink erősítése mellett keresni kell és ki kell használni azokat az ellentéteket, 

amelyek a japán uralkodó körök és az Amerikai Egyesült Államok között felmerülnek.„
520

  

Ugyanekkor gazdasági vonalon Magyarország nyugat-európai importjának 

tehermentesítése és a szabad devizájú tőkés export fokozásának lehetősége kapott 

hangsúlyt.
 
Kulturális téren pedig már ekkor megfogalmazásra került a magyar kultúra 

japáni megjelenésének impresszáriós alapon történő fokozása, hangsúlyozva persze, hogy 

„fasiszta kormányok” közötti időkből eredő hagyományosan jó kapcsolatok régi formáiból 

„át kell venni mindazt, ami átvehető, de ugyanakkor fel kell készülnünk arra, hogy minden 

olyan japán megnyilatkozást vagy törekvést, amely a jelenlegi kapcsolatainkat a régi 

tartalommal, fasiszta illúziókkal igyekszik megtölteni, visszautasítsunk.” 
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 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 1961. február 17. 002156 Magyar–japán 

kapcsolatok (NDK és csehszlovák egyeztetésre); Uo. 1961. március 15. 003027 Japán–magyar 

kapcsolatok (távirat Phenjannak). 
520

 MNL OL XIX-J-1-j 1945-64 Japán SZT 2. doboz 4/bf 004213/1 Direktívák a magyar–japán 

kapcsolatokhoz. Jóváhagyva: 1961. február 11. 
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A politikai kapcsolatok terén így a hatvanas évek első felében is folytatódott a 

korábbi tendencia: Budapest első sorban a haladó, baloldali Japánnal ápolt szívélyes, igaz, 

egyre üresebbnek tűnő kapcsolatokat, a pártsajtó pedig továbbra is „japán führerekről” és 

az „amerikai pórázon sínylődő” Japánról cikkezett.
521 

Az MSZMP továbbra is küldözgette 

kongresszusi üdvözleteit az egyre kisebb befolyással bíró, bár továbbra is minimális 

parlamentáris képviselettel rendelkező Japán Kommunista Pártnak
522

, melynek japáni 

rendezvényeiről immár a tokiói külképviselet kiküldöttei közvetlenül is tudósíthatták a 

magyar vezetést.
523 

1962 augusztusában a JKP háromfős küldöttséggel képviseltette magát 

az MSZMP VII. kongresszusán.  

Elvben fokozottabb figyelmet fordított a magyar fél a kommunistáknál jóval 

erősebb ellenzéki erőre, a Japán Szocialista Pártra is, igaz, a gyakorlatban nem mindig 

sikerült meggyőzően demonstrálni ezt az érdeklődést. A Hazafias Népfront meghívására 

1961 augusztusában Budapesten járt hatfős JSZP-küldöttség vezetői Tokióba visszatérve 

például arról panaszkodtak a követségen, hogy „magyarországi látogatásuk során nem volt 

módjuk politikai kérdésekről beszélgetni, mert Rónai elvtársnál csak 10 percet töltöttek, és 

Ortutay elvtárs ebédjén pedig viccmondással töltötték idejüket”.
524 

1964 áprilisában 

látogatott Magyarországra Kató Sizue felsőházi JSZP-s képviselő, júliusban pedig az 

MSZMP KB meghívására járt itt a JSZP főtitkára vezette hatfős pártküldöttség.
525

 

Csalóka lehet az a tény, hogy a vizsgált időszakban több japán kormánypárti 

politikus is megfordult Magyarországon, hiszen ezekre az utakra mind magánlátogatások 

keretében került sor: 1961 szeptemberében Morijama Kindzsi közlekedésügyi miniszter-

helyettes
526

, 1963 júliusában Kavaszaki Hideki volt népjóléti miniszter
527

, majd 1963 
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 Magyar Nemzet, 1961. november 17.; Népszava, 1962. december 16. 
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 MNL OL M-Ks. 288. f. 5/233. ő. e.: az MSZMP PB döntése  a Japán KP kongresszusának táviratban 

történő üdvözléséről, 1961. június 20. 
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 MNL OL XIX-J-1-k Japán 1945-64 SZT. 5.d. 27/a 114/1962 Noszaka elvtárs 70. születésnapja. Tokió, 

1962. április 5.; Uo. 007042. A JKP 40 éves évfordulójának megünneplése. Tokió, 1962. augusztus 1.  
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 MNL OL M-Ks. 288. f. 5/234. ő. e.: Az MSZMP PB határozata a Japán Szocialista Párt parlamenti 

delegációjának meghívásáról, 1961. július 4.; Népszabadság, 1961. augusztus 8.; Népszabadság, 1961. 

augusztus 10.; XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 4. doboz5/f 005723/6 Kono látogatása a követségen, 1961. 

október 10. Későbbi JSZP-s delegációk budapesti látogatásáról lásd: Magyar Nemzet, 1964. július 25., 

Népszabadság, 1965. április 21. Rónai Sándor ekkor az Országgyűlés elnöke volt, Ortutay Gyula pedig a 

Hazafias Népfront főtitkári tisztét töltötte be. 
525

 Narita főtitkár még a látogatást megelőzően nyilatkozott a Népszabadság moszkvai tudósítójának, 

Népszabadság, 1964. július 12. 
526

 A magánlátogatás keretében érkező japán politikust 1961. szeptember 23-án fogadta Kossa István 

közlekedés- és postaügyi miniszter. 
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szeptemberében Fukunaga Kendzsi volt munkaügyi miniszter, az Interparlamentáris Unió 

(IPU) japán csoportjának vezetésével ötfős parlamenti delegáció járt Budapesten.
528 

Hivatalban lévő magas rangú japán politikus hivatalos látogatására először 1965 

augusztusában került első ízben sor, amikor az Alsóház elnökének vezetésével érkezett 

parlamenti küldöttség Magyarországra, és 1967-től kezdődtek meg az első miniszteri 

látogatások.
529

 

Magyar részről ezekben az években mindössze egy képviselői és egy miniszter-

helyettesi látogatásra került sor: a korábban több miniszteri tisztséget betöltő Molnár Erik 

és Dezséry László 1960 júliusában részt vettek az Interparlamentáris Unió tokiói 

konferenciáján, míg Karádi Gyula külkereskedelmi miniszterhelyettes az 1963. évi oszakai 

vásár alkalmából vezetett kereskedelmi küldöttséget Japánba.
530 

 

A japán látogatások túlsúlyánál is figyelemre méltóbb lehet az a tény, hogy a 

politikai kapcsolatok szorosabbra fűzése elől a magyar fél zárkózott el: japán képviselők 

ugyanis lényegében a hatvanas évek eleje óta visszatérően szorgalmazták, hogy a két 

ország parlamentjeinek IPU-tagozatain belül kölcsönösen alakuljanak baráti csoportok, 

azonban ennek megvalósítását Budapest „a két ország közötti politikai kapcsolatok 

szempontjából nem tartotta időszerűnek”.
531
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 MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 1/a 005462 Kawasaki volt japán miniszter látogatása, 

1963. július 8. 
528

 A delegációt Budapesten egyedül Molnár Erik, a magyar IPU-csoport elnöke fogadta. 
529

 Japán részről: Miki Takeo külügyminiszter, 1967. július; Óhira Maszajosi MITI miniszter, 1969. április; 

magyar részről: Bíró József külkereskedelmi miniszter, 1969. április; Péter János külügyminiszter, 1973. 

április. 
530

 M-Ks 288. f. 5/193. ő. e., az MSZMP PB 1960. július 26-i határozata. 
531

 58/65 X. Területi Főosztály, Japán referatúra, A magyar–japán kapcsolatok alakulása 1964-ben. 1965. 

március 30. Így nem csoda, hogy 1970-ig kellett várni a magyar Országgyűlés hivatalos meghívására 

érkező első japán parlamenti küldöttség budapesti látogatására. Egy évvel később, 1971 októberében 

került sor a viszontlátogatásra: Beresztóczy Miklós, az Országgyűlés alelnöke – a „papi békemozgalom” 

egyik fő személyisége – vezetésével utazott az első hivatalos magyar képviselői delegáció Japánba. 

(Összehasonlításképpen: Csehszlovákia ezen a téren is tíz évvel előttünk járt: Václav Skoda, a 

Nemzetgyűlés elnöke vezetésével 1961 májusában már járt csehszlovák parlamenti delegáció Japánban). 
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5.3. A magyar–japán gazdasági kapcsolatok fellendülése a hatvanas években 

Külgazdasági téren viszont a várakozásoknak megfelelően igazi áttörést hozott a 

kétoldalú diplomáciai viszony rendezése. 1960. november 30-án, nem sokkal azt követően, 

hogy a magyar követség megnyitotta kapuit, Székács Imre vezetésével állandó 

kereskedelmi képviselet létesült Tokióban.
532

 Ugyanekkor egyre gyakoribbá vált 

Budapesten japán üzleti delegációk látogatása. A korabeli sajtó híradásaiban is nyomon 

követhetők a relációban felmerülő gépipari, alumíniumipari, gyógyszeripari vagy éppen 

agrárexportra vonatkozó üzleti lehetőségek iránt megmutatkozó, egyre növekvő 

érdeklődés.
533

  

1961. március 25-től tartó tárgyalások után 1961. április 11-én Tokióban 

Magyarország és Japán egy évre szóló, automatikusan egy-egy évre megújításra kerülő 

kereskedelmi és fizetési megállapodást kötött egymással, s a megállapodást kiegészítő 

levélváltás rögzítette a legnagyobb kedvezmény elvének kölcsönös érvényesítését is.
534

 ”A 

megállapodás export-import árulistákat tartalmaz, mennyiségi vagy érték kontingensek 

nélkül, a listák nem korlátozó jellegűek, s az azokban nem szereplő cikkek kereskedelme 

szintén lehetséges és ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a listában foglaltak. Külön 

fizetési megállapodás nincs, a fizetések szabad devizában történnek. A megállapodás 

szerves részét képező levélváltás rögzíti, hogy minkét fél egyetért és hozzájárul barter és 

háromszögüzletek létrehozásához. A két kormány áruival szemben a lehető legkedvezőbb 

elbánást, a minimális vámtételek alkalmazását fogja biztosítani.”
535

  

                                                           

532
 3317/1962. Korm. hat.: Székács Imre kinevezése a Tokiói Kereskedelmi Kirendeltség vezetőjévé 

kereskedelmi tanácsosi minőségben. 
533

 Népszabadság, 1960. augusztus 7.; augusztus 13.; augusztus 16.; 1961. március 5.; 1963. május 21.; július 

11.; Esti Hírlap, 1962. január 3.; július 11.; A Figyelő 1961. szeptember 13-i beszámolója a Technoimpex 

65 szerszámgépre vonatkozó japán megrendeléséről ír. Szabados István, a KKM japán referense tollából 

Japán gazdasági helyzete és kereskedelmi kapcsolataink címmel közölt tanulmányt a Külkereskedelem 

1962. januári száma. A lap februári számának híradása szerint az Elektroimpex importkapcsolata is egyre 

erősebbé vált Japánnal.  
534

 3083/1961. (III. 24.) Korm. sz. hat: Török Istvánnak, a Külkereskedelmi Minisztérium 

főosztályvezetőjének felhatalmazása a magyar–japán kereskedelmi tárgyalások vezetésére és a 

megállapodás aláírására. Magyar–japán áruforgalmi megállapodás. Népszabadság, 1961. április 12.; 

Megkezdődött a magyar–japán kereskedelmi kapcsolatok kiépítése. Népszabadság, 1961. április 23. 

Trade and Payments Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the 

Government of Japan signed in Tokyo on 11th April, 1961. 
535

 MNL OL XIX-J-1-k Japán 45-64 TÜK 5. doboz 25/c 1961. május 22. 002117/6 Kereskedelmi és fizetési 

megállapodás 
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A Figyelő 1961. május 21-i száma is beszámolt a megállapodás létrejöttéről: „Az 

első háború utáni magyar–japán kereskedelmi és pénzügyi egyezmény keretében Japán 

többek között hengeracél termékeket, textilgépeket, szerszámgépeket, vegyi termékeket és 

textíliákat, Magyarország pedig bányászati felszereléseket, szerszámgépeket, traktorokat, 

olajos magvakat szállít. Japán becslés szerint a szerződés következtében a forgalom 

hatszorosára fog növekedni”. 

Hasonlóan fontos mérföldkövét jelentette magyar–japán külkereskedelmi 

kapcsolatoknak a Magyar Kereskedelmi Kamara és a Japán Kereskedelmi Arbitrázs 

Szövetség között az 1961 őszén megkötött arbitrázs-egyezmény, mely megteremtette a 

választott bírósági vitarendezés feltételeit a két ország kereskedelmi ügyleteihez.
536

 

A fizetési megállapodás létrejöttét követően a gazdasági kapcsolatokban – minden 

várakozást felülmúló
537

 – minőségi ugrás és dinamikus növekedés következett be: 1960 és 

67 között 300 ezerről 7 millió USD-re, vagyis huszonötszörösére(!) bővült a magyar–japán 

kereskedelmi forgalom volumene, majd ez a mennyiség az évtized végére megduplázódott 

(1968:7,9 M USD; 1970:16 M USD). Az árucserén belül kezdetben továbbra is nagy volt a 

valamely harmadik állam bevonásával bonyolított ügyletek aránya – a „baráti” reexport 

adta majdnem a teljes magyar export kétharmadát!
538

 Megélénkült ezt követően a 

gazdaságdiplomáciai mozgás is: 1962 áprilisában a magyar fél információs pavilonnal 

                                                           

536
 A dokumentumot a japán fél 1961. október 25-én, az MKK részéről Kallós Ödön pedig 1961. november 

13-án látta el kézjegyével. 
537

 Sajátos, hogy Csatorday nagykövet Tokióból mennyire kilátástalannak látta eleinte a gazdasági 

lehetőségeket: „a magyar–japán kereskedelmi kapcsolat a háború óta minimális, nagy fejlődésre mind 

politikai, mind gazdasági okok miatt nincs sok remény.” MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 

1.d. 4/aa 1961. február 17. 002156 Magyar–japán kapcsolatok. 
538

 1963-ban az 1,07 M USD magyar exportból 660 ezer USD reexport volt. Ehhez lásd még. „Cél az 1955. 

évihez hasonló hármas üzlet, Japán szállít nekünk, és mi ezt olasz rizzsel vagy indiai vasérccel 

ellentételezzük, és saját áruval egyenlítjük ki az olasz és indiai követelést. Ilyen üzlet kötésére a jelenlegi 

helyzet nagyon megfelelő, előkészítésére már tárgyaltunk is az NSZK-ben székelő japán kereskedelmi 

szervekkel.” MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 4/aa 00271 Ogava japán követ látogatása. 

1960 után ugyanakkor már egyre inkább gondot jelentett a japán exportcikkek ellenértékeit beazonosítása, 

amikor a távol-keleti ország a javuló termésátlagoknak köszönhetően rizsexportőrré vált. Ekkortájt még 

az is felmerült, hogy „Japán reexportálná szerszámgépeinket Indiába, miután saját gépekkel nem 

rendelkezik ilyen célra, viszont Indiából van mit importálnia”. XIX-J-45 Tokiói követség 1.d. 158/1960. 

Tokió, Félhivatalos magyar gazdasági delegáció kiküldése Japánba. 1963. júliusi látogatásán Kitamura, a 

Japan–Soviet and East-European Trade Association elnöke a Szovjetunió bevonását szorgalmazta a 

magyar–japán kereskedelmi ügyletekbe. MNL OL XIX-J-1-k Japán adm 45-64 4. doboz 18/a 1963. 

július, T. Kitamura látogatása Magyarországon. 
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jelent meg az oszakai vásáron, és 1962 májusában Japán a világháború után első ízben 

képviseltette magát mintegy húsz céggel a Budapesti Nemzetközi Vásáron.
539

 

Az 1960-as évek elején a japán fél több ízben panaszkodott a forgalom alacsony 

volumenére, 1962-ben az akkor 2 millió USD körüli forgalom kapcsán hangsúlyozták, 

hogy „Japán csak 10 millió dolláron felüli partnereket vesz komolyan”.
540

 S bár ezt a határt 

pár éven belül sikerült nemcsak elérni, de jócskán túl is szárnyalni, úgy tűnik, hogy a 

magyar árualap hiánya mellett a magyar vezetés hozzáállása, illetve a szocialista tömbön 

belül rögzült merev beidegződések is nehezítették a konkrét üzletkötések létrejöttét: 

„Japánnak nincs problémája japán áruk elhelyezésében, azonban a szocialista országok, 

köztük Magyarország is igyekszik kiegyensúlyozott külkereskedelemre és ha Japán 

kereskedni akar Magyarországgal ilyen alapon, nagyon nagy gondot okozhat az, hogy 

Japán mit vegyen Magyarországtól, mert ismerve Magyarország külkereskedelmi 

lehetőségeit, kétséges, hogy Magyarországnak vannak-e olyan termékei, ami kielégíthetné 

a japán vásárlókat. […] Japán nem kíván magasszintű delegációk útján kereskedelmet 

lebonyolítani, hanem helyesnek tartaná, ha magáncégek tárgyalnának japán vállalatokkal, 

kössenek kereskedelmi üzleteket és azt bonyolítsák is le. Nem tartja kívánatosnak, hogy 

kormány- vagy politikai jellegű delegációk jöjjenek kereskedelmi céllal. Többször 

aláhúzta, hogy magánalapon tartja csak lehetségesnek a kereskedelem folytatását.”
541

 

1964 során a japán fél felajánlotta hosszúlejáratú hitelek igénybe vételét az 

áruforgalom bővítésére, valamint jelezték, hogy magyar és román viszonylatban Tokióban 

vizsgálják egyfajta lazított kereskedelempolitika (soft trade policy) bevezetését.
542

   

Fontos megjegyeznünk, hogy a többi közép-európai népi demokratikus ország a 

diplomáciai-politikai kapcsolatokhoz hasonlóan előttünk járt a japán relációban bonyolított 

                                                           

539
 Népszabadság, 1962. május 6. 

540
 MNL OL XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 3.doboz, 5/e 008423 A japán KÜM főoszt. vezetőjének 

meglátogatása, 274/szt/1962. Tokió, 1962. szeptember 25. Ugyanezt Ikeda miniszterelnök is 

megerősítette a magyar nagykövetnek: „kihangsúlyozta azt, hogy őket csak a 10 millión felüli forgalom 

kezdi érdekelni”. MNL OL XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 3.doboz, 5/e 1962. szeptember 24. 008424, benne 

270/szt/1962. Tokió, Ikeda miniszterelnök meglátogatása. 
541

 MNL OL XIX-J-1-j Japán 45-64 SZT 3. doboz, 5/e 008423 A japán KÜM főoszt. vezetőjének 

meglátogatása, 274/szt/1962. Tokió, 1962. szeptember 25. 
542

 MNL OL XIX-J-1-j 56-64 Japán SZT 2. doboz 4/i 1964. október 6. 005486 1964. november 15-20. között 

22 tagú japán küldöttség tárgyalásai Magyarországon; MNL OL XIX-J-1-j KÜM 1945-64 Japán SZT 1.d. 

2/b 1964. augusztus 12. Külkereskedelmi kirendeltség jelentésmásolatainak felterjesztése. 
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külkereskedelem terén is: egyrészt általában jóval nagyobb volt a forgalmuk
543

, másrészt 

míg nekünk csak 1975-ben, addig többüknek már évekkel hamarabb sikerült átfogó 

kereskedelmi egyezményt kötniük Japánnal (Lengyelország: 1958, Csehszlovákia: 1959, 

Jugoszlávia: 1959, Románia: 1969, Bulgária: 1970).
544

 

 

 

5.4. Magyar és japán tömegszervezetek közötti érintkezés 1960–64 között 

A baloldali pártkapcsolatok kiegészítésére természetesen a követségek megnyitása 

után is tovább folytatódtak az álcivil – korabeli megfogalmazás szerint: társadalmi –

kapcsolatok. 1959 szeptemberében Gáspár Sándor SZOT főtitkár járt Japánban
545

, 

decemberében pedig Budapestre látogatott a SZÓHJÓ, a JSZP-hez közel álló Japán 

Szakszervezetek Főtanácsának főtitkára, s a látogatáshoz időzítve a Népszava több 

részletes írásban és interjúban mutatta be a szigetország szakszervezeti mozgalmát.
546 

Az 

Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa és a SZÓHJÓ vezetői a budapesti 

megbeszéléseket követően közös közleményt adtak ki, melyben a tartós világbéke és a 

nemzetközi szakszervezeti egység megvalósítása mellett a kétoldalú baráti kapcsolatok 

elősegítését jelölték meg elsődleges feladatul. Úgy véljük, hogy ez a közös nyilatkozat 

bátran nevezhető a magyar–japán szakszervezeti érintkezés csúcspontjának, hiszen ágazati 

szakszervezeti küldöttségek látogatására későbbiekben is rendszeresen sor került ugyan
547

, 
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 1960: Lengyelország: 1,3; Csehszlovákia: 4,5; Magyarország: 0,3 M USD. 1965: Lengyelország: 7,4; 

Csehszlovákia: 12,6; Bulgária: 23,9; Románia: 31,6; Magyarország: 4,9 M USD. 1975: Lengyelország: 

363,3; Csehszlovákia: 66,3; Bulgária: 76,7; Románia: 219,1; Magyarország: 68,6 M USD. Robinson 

1978: 10. 
544

 Robinson 1978: 12. Magyar részről az illetékes külkereskedelmi vezetők rendre azzal nyugtatták magukat, 

hogy „a kereskedelmi alapszerződés hiánya árucsereforgalmunkban zavart nem okoz”. Aminek 

megkötését, igaz, más megfontolásból, a japán diplomácia sem siettette: „A továbbiakban kereskedelmi 

kapcsolataink fejlesztésének lehetőségeiről beszélgettünk. Szerinte a japánokban megvan a szándék, hogy 

Magyarországgal kereskedjen, „Önök” – mondotta – „szerződéseket szeretnek aláírni, mi pedig üzletet 

szeretünk kötni, mert a papír üzletkötés nélkül nem sokat ér”. MNL OL XIX-J-1-j 56-64 Japán SZT 2. db. 

002828 1961. március 9. Hotta japán II. titkár látogatása. Mindazonáltal hazánk volt az egyetlen kelet-

európai szocialista ország, amelynek nem volt Japánnal kereskedelmi szerződése, és mi voltunk az 

egyetlen olyan kelet-európai főváros is, ahol nem engedélyezték japán kereskedőházak irodáinak 

létesítését. Terada 1972: 44. 
545

 Baráti küldetésben Japánban. Népszava, 1959. szeptember 13. 
546

 Népszava, 1959. december 8.; Népszava, 1959. december 16.; Népszava, 1959. december 18. 
547

 Népszava, 1959. szeptember 13.; Népszava, 1960. szeptember 10.; Népszabadság, 1960. november 12.; 

Népszava, 1961. január 31.; Népszabadság, 1961. augusztus 2., Népszava, 1961. december 2.; 
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és a SZÓHJÓ vezetősége is megfordult újból Budapesten 1962 decemberében is, valamint 

az MSZOT több ízben is magas rangú delegációkkal képviseltette magát a SZÓHJÓ 

kongresszusain
548

 – és az időben ehhez igazított békemozgalmi gyűléseken–, azonban a két 

fél között a későbbiekben nagyobb jelentőséggel bíró megegyezésre vagy bármilyen 

gyakorlati együttműködésre ismereteink szerint már nem került sor.  

A békemozgalmi együttműködés előmozdítására 1960-ban Münnich Ferenc 

miniszterelnök készségesen tett eleget a 6. Atom és Hidrogénbomba-ellenes 

Világkonferencia szervezőitől érkezett kérésének, hogy üzenetben köszöntse a találkozó 

résztvevőit, hiszen a konferenciához békemenet is társult, amely a Japánban lévő amerikai 

katonai bázisok és a nukleáris erők veszélye ellen tüntetett.
549 

Az Országos Béketanács 

1960 októberében a Hirosimáról szóló vándorkiállítást rendezett több magyar városban, 

majd novemberben főtitkáruk, Dezséry László evangélikus lelkész látogatott el Tokióba. 

1961 tavaszán a japán Atom- és Hidrogénbomba-ellenes Tanács küldöttsége járt 

Budapesten, 1961 őszén egy buddhista hátterű Hirosima–Auschwitz békemenet 

magyarországi fogadását biztosította az Országos Béketanács, 1962 decemberében pedig 

egy négyfős békeharcos küldöttség érkezett a szigetországból.
550 

 

Úgy tűnik, hogy a szakszervezeti front után békemozgalmi téren sem sikerült a 

protokolláris felszín mögött érdemi együttműködést kialakítani: a Japán Békebizottság 

vezetői legalábbis jelezték, hogy egyáltalán nem elégedettek a kapcsolatokban rejlő 

lehetőségek kihasználásával, és jóval aktívabb együttműködést szeretnének kialakítani a 

magyar partnerekkel.
551 

Panaszuk talán nem volt hiábavaló, legalábbis a magyar–japán 

békemozgalmi kooperációnak érdekes módon még nem sokkal a rendszerváltást 

megelőzően is tapasztalhattuk jeleit: a brutális rendőrségi feloszlatás nyomán elhíresült 
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1984-es pusztavacsi békefesztivál egyik előadója Jamamoto Hidenori, az atomsérültek 

tokiói szövetségének főtitkárhelyettese volt.
552

 

A „haladó tömegszervezeteken” belül az ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok 

kiépítésére is történt kísérlet, amihez segítséget jelenthetett többek között a Demokratikus 

Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) budapesti központjában az 1950-es évek közepén 

dolgozó japán fiatal ittléte. A japán baloldali ifjúsági szervezetekkel a tokiói követség 

megnyílása előtt a pekingi magyar nagykövetség tartotta a kapcsolatot, a hatvanas évek 

elején pedig a japán kommunista és szocialista ifjúsági szövetségek vezetői is ellátogattak 

Budapestre.
553

 

 

 

5.5. Kultúra, tudomány, sport és turizmus 

Ami a két ország lakosságának szélesebb rétegeit is érintő, valódi civil kapcsolatok 

lehetőségeit illeti: „magyarbarát” japán társadalmi szervezet formális létrehozása a 

második világháborút követően 1955-ben került sor először, amikor Hoasi Kei alsóházi 

képviselő vezetésével Budapestre is ellátogatott a Japán Szocialista Párt háromfős 

küldöttsége. Kelet-európai körútjukról hazatérve a japán politikusok a Japán–Szovjet 

Baráti Társaság kebelén belül külön japán–lengyel, japán–magyar, japán–csehszlovák, 

japán–román és japán–jugoszláv baráti csoportok felállítását kezdeményezték.
554

 Ezek a 

fiókszervezetek amellett, hogy tagsággal alig, viszont szinte teljesen azonos vezetőségi 

körrel rendelkeztek, szervezeti életet sem éltek, és semmilyen érdemi tevékenységet nem 

tudtak felmutatni.
555
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A diplomáciai kapcsolatok felújításával kapcsolatos előkészítő tárgyalások 

lefolytatása céljából az 1956 októberében Tokióban tartózkodó Száll József pekingi 

ügyvivő beszámoló jelentéséből tudjuk ugyanakkor, hogy a JSZP kezdeményezte JMBT 

életre hívásakor a Haar-házaspár tokiói magyar éttermében állandó asztaltársaságként 

többen még mindig összejártak a második világháború végén formálisan megszűnt baráti 

társaság tagjai közül.
556

 Szervezeti életet ugyanakkor ez a csoport sem élt, a rendszeres 

augusztus 20-i összejöveteleiken túl tevékenysége a Japánban élő magyarok alkalmi 

megsegítésére szorítkozott. A pekingi magyar nagykövetség kiküldött munkatársa először 

külön-külön, majd az említett magyar étteremben együtt is találkozott a két társaság 

képviselőivel, és szorgalmazta a két csoport egyesülését, illetve munkájuk összehangolását. 

Ez a kezdeményezése azonban nem járt sikerrel. 

 A JSZBT magyar tagozatának további sorsáról nem rendelkezünk információkkal, 

az ugyanakkor rekonstruálható a magyarországi iratanyagból, hogy a tokiói magyar 

étterem említett törzsasztala 1959-ben – vélhetőleg a magyar–japán diplomáciai 

kapcsolatok felújításának hírére – adott hivatalos kereteket működésének, és formálisan is 

megalakították a Japán–Magyar Baráti Társaságot. Az új szervezetben valamelyest 

ötvöződött a „magyarbarát” japánok két legfontosabb irányzata, a világháború előtti 

kapcsolatok ápolásában is tevékeny szerepet vállalóké és az új Magyar Népköztársasághoz 

ideológiai alapon vonzódó baloldaliaké. Ez a tény jól tükröződik az 1959-es JMBT 

tagságának összetételében is: a szervezet elnökének ugyanis Inoue Kódzsirót, a japán 

Export-Import Bank vezető tisztviselőjét
557

, Japán korábbi budapesti követét (1939-1940) 

választották meg, míg alelnöke Hani Goro marxista történész, volt felsőházi képviselő lett.  

Az 1945 előtti korszak prominens képviselői között Inoue követ mellett ott találjuk 

többek között Josinaka Vataró volt budapesti katonai attasét és egykori helyettesét, Nisi 

Hiszasit, de szerepet vállalt a Társaságban a kétoldalú kapcsolatok ápolásában már a 
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húszas évek óta aktívan közreműködő Imaoka Dzsúicsiró műfordító is.
558

 Vada Tosiaki 

újságíró személyében ugyanakkor a korabeli szóhasználattal „progresszív” japánok adták 

társaság főtitkárát, s bekapcsolódott többek között a szervezet munkájába Hoasi Kei JSZP-

képviselő, Icsinosze Icsidzsi, a Japán–Szovjet és Kelet-Európai Külkereskedelmi 

Szövetség ügyvezető igazgatója, s a budapesti DIVSZ-központból nemrégiben hazatért, 

előzőekben már említett japán kommunista fiatal is..  

A budapesti Külügyminisztérium az 1959-es Japán–Magyar Baráti Társaság létéről 

a tokiói követség felállását követően értesült. A Társaság 1960. július 27-én díszvacsorán 

látta vendégül az 1945 utáni első tokiói magyar követet, Csatorday Károlyt, akinek az első 

találkozást követően nem voltak vérmes reményei a japán civil szervezettel kapcsolatban: 

„A Társaság eredetére, az 1956-os események alatti helyzetére vonatkozólag különféle 

véleményeket hallottunk. A legvalószínűbb az, hogy 1956-ban a Társaság közel állt a 

felbomláshoz, mert Imaoka professzor új társaságot akart szervezni az ellenforradalmi 

események idején, de az események alakulásának hatására ettől a szándékától elállt. […] A 

Társsággal kapcsolatos jövő terveink még nem alakultak ki. Mindenestre úgy tekintünk 

arra, mint egy tőlünk független, önálló japán szervre, amelynek belső ügyeibe beleszólni 

nem kívánunk. Ugyanakkor már most megállapítható, hogy túl sokat nem lehet várni tőle, 

mert csak meghatározott zárt keretek között mozoghat”.
559

  

A magyar külképviselet és a tokiói baráti társaság viszonya a következő magyar 

misszióvezető, Zalka András hivatali ideje alatt változott valamelyest. Noha a csehszlovák 

és román partnerszervezeteket a baráti országok tokiói külképviseletei már évek óta 
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rendszeres költségvetési támogatásban részesítették, a magyar fél még 1963-ban is csak 

népművészeti tárgyak ajándékozásával próbálta segíteni a JMBT, majd 1964-ben 

támogatta első ízben összesen 160 ezer japán jen értékben a magyar követség a JMBT 

működését.
560

 Zalka a tokiói egyesületet a „háború előtti szervezet önkéntes 

újjászerveződésének” tekintette, melynek „összetétele politikailag tőlünk távol álló, de 

gyakorlatilag hazánk kulturális, gazdasági és társadalmi életének népszerűsítése 

érdekében kihasználható”.
 561

  

A szervezet vonzereje a magyar külképviselet számára elsősorban lobbierejében 

rejlett, a magyar követ leszögezte: „a JMBT tokiói szervezetét a jövőben aktívabban arra 

kívánom felhasználni, hogy fontosabb állami és közéleti személyek felé befolyásukat 

kapcsolataim szélesítésére gyümölcsöztessen”.
562

 

A tokiói JMBT mellett 1961 májusában Okajamában létesült egy Kelet-Európai 

Társaság, majd 1962 októberében Szapporóban, Hokkaidón sor került az első vidéki 

JMBT-szervezet megalakulására is.
563

 Az oszakai JMBT-szervezet felállításának 1963 eleji 

kudarca után a magyar fél felhagyott a társaság országos szervezetének további 

bővítésével. Ugyanebben az évben az Aszahi Simbun beszámolt egy magyarországi 

japánbarát társszervezet létéről is,
564

 a híradás azonban természetesen alaptalan volt, hiszen 

a Magyar–Japán Baráti Kör, majd Társaság megalakítása Budapesten ekkor még 

elképzelhetetlen lett volna, és arra csak negyed század elteltével kerülhetett sor.  

A „magyarbarát” japán szervezetek vezetőit a Kulturális Kapcsolatok Intézete több 

ízben is vendégül látta Magyarországon: 1961 januárjában Hani Goro, a JMBT alelnöke
565

, 

1964 májusában és 1966 novemberében Takahara Sótaró, az okajamai Kelet-Európai 

Társaság főtitkára, majd szintén 1966 november végén pedig Inoue Kódzsiró JMBT-elnök 

tett eleget magyar állami meghívásnak. Jól jelzi ugyanakkor az egy kaptafára zajló 

országimázs-körutak verklijének hiábavalóságát, hogy amikor valódi kapcsolatfejlesztési 
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igény mutatkozott, azzal a magyar szervezők nem tudtak mit kezdeni. Inoue egykori követ, 

JMBT-elnök – az 1960-as években a japán EXIM Bank egyik vezető munkatársa –, amikor 

a kalocsai népművészeti szövetkezet és a dunaújvárosi vasmű után saját kérésére elvitték a 

Chinoin-gyárba is, a gyárlátogatás alatt hiába jelezte, hogy őt a japán export szempontjából 

szóba jöhető gyógyszerek és gyógyszeralapanyagok érdeklik és a bankja készséggel 

finanszírozna is ilyen üzletkötést. Vendéglátói elhárították érdeklődését arra hivatkozva, 

hogy a gyár termékeinek exportja az állami külkereskedelmi vállalatok kezében van, és az 

ajánlatra sem a látogatás végéig, sem a későbbiekben nem tértek vissza.
566

 

A JMBT-ben kezdetben szerepet vállaló baloldali japán személyek tagsága ellenére 

a magyar nagykövetség összességében úgy értékelte, hogy „a JMBT jelenlegi 

vezetőségének és tagságának nagy része olyan volt japán politikusokból és közéleti 

személyiségekből áll, akik nem rokonszenveznek hazánk szocialista rendszerével”, 

hozzátéve ugyanakkor, hogy „a JMBT ennek ellenére aktívan közreműködik a 

nagykövetség kulturális rendezvényeiben”.
567

  

Érdekes, hogy a magyar fél a források tanúsága szerint nem merte a későbbiekben 

sem bolygatni a baráti társaság kialakult helyzetét. Legalább is erre utal az a tény, hogy 

amikor 1966-ban a második világháború előtt és alatt Budapesten dolgozó, önmagukat 

„Budapestiek Klubja”-ként aposztrofáló japán személyek képviseletében két befolyásos 

japán újságíró, Oda Josikazu, a Tokyo Times elnöke
568

 és Szaszamoto Sundzsi, a japán 

közszolgálati televízió, az NHK hírmagyarázója
569

 a JMBT-vel kapcsolatos terveikkel 

bejelentkeztek a tokiói nagykövetségen, a Külügyminisztérium leszögezte, hogy nem látja 

időszerűnek a JMBT tagságának bővítését.
570

 A mintegy húsz főből álló csoport képviselői 

hiába hangsúlyozták, hogy a JMBT vezetését túlságosan konzervatívnak és 

„amerikabarát”-nak tartják, ők maguk viszont kiváló kapcsolatot tartanak fenn a 

kormányzó Liberális Demokrata Pártnak az USÁ-tól önállóbb japán politikát szorgalmazó 
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Kóno-frakciójával és csoportjukkal szívesen csatlakoznának a társasághoz, kivéve részüket 

a magyar kultúra aktívabb propagálásából. Csak találgatni lehet, mi vezette arra a magyar 

felet, hogy a magas politikai összeköttetések és a megnyíló propagandalehetőségek 

ellenére sem kívánt élni az ajánlattal. 

Vélhetőleg a JMBT-vel kapcsolatos felemás magyar hozzáállás – vagyis a 

minimális elvárásokhoz hasonlóan csekély működési támogatás – is okolható azért, hogy 

az 1970-es évek elejére a szocialista országok közül Tokióban egyedül Magyarországnak 

nem volt életképes és használható civil baráti szervezete. „Több ország nem is egy baráti 

társasággal működik együtt (szovjetek, kubaiak, mongolok), és csaknem valamennyinek 

vidéken is működnek filiáljai [sic!], pl. a csehszlovákoknak 13 vidéki városban.” A 

lemaradást a tokiói nagykövetség szomorúan konstatálta: „Ezen a téren” – is, tehetjük 

hozzá– „hátul kullogunk a többi baráti országhoz képest, ami fontos lehetőségektől foszt 

meg minket”.
 571

 

1972-re aztán végül már a magyar nagykövetség is megelégelte, hogy a kapcsolat 

mindössze évi 1-2 kulturális rendezvénnyel kapcsolatos együttműködésre korlátozódik, és 

előkészületeket tett a JMBT újjászervezésére. A korábbi távolságtartó magatartás helyett 

azonban a magyar diplomácia ekkor már igyekezett közvetlen befolyást gyakorolni a 

JMBT belső ügyeire, például a vezetőség összetételének meghatározásában. Ráadásul 

ennek során szinte minden lényegi lépéshez előzetesen kikérték a Japán Kommunista Párt 

beleegyezését is: „Az alapos helyi tájékozódást nem mellőzzük és ebben legfontosabb 

segítőtársunknak a Kommunista Pártot tekintjük, mellyel kezdettől fogva szoros 

konzultációt tartunk fenn”.
572

 A JKP színfalak mögötti „bábáskodása” mellett a magyar 

baráti társaság átalakítási folyamata a kormányzó Liberális Demokrata Párt részéről Kóno 

Kenzónak, a felsőház elnökének mára már közismert támogatását is élvezte. Ikeda Cuneo 

könyvkiadó, a JMBT új főtitkárjelölte Kóno útmutatásai alapján tárgyalt például a társaság 

élére megnyerni kívánt japán személyiségekkel.  

Említést érdemel, hogy Takeda Cunejosi herceg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

japán tagja, a császári család „liberális nézeteiről és sportkapcsolatoktól motivált 
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magyarbarátságáról” ismert távoli rokona a tokiói nagykövetség vonatkozó jelentései 

szerint személyesen is elfogadta már – a természetesen előzetesen a JKP által is 

jóváhagyott – felkérést a JMBT elnöki tisztségére, s csak a császári udvartartás vétója tudta 

végül megakadályozni, hogy a császári család tagja töltse be egy szocialista ország baráti 

társaságának vezető pozícióját.
573

  

A budapesti Külügyminisztérium először kifogást emelt az ugyancsak főnemesi 

származású Nabesima Naocugu szenátor személye ellen is, nagybátyja szerepét 

kifogásolva az 1945 előtti magyarbarát szervezetekben, ám végül elfogadták a tokiói 

nagykövetség álláspontját, és hozzájárultak Nabesima elnöki kinevezéséhez.  

Mindezen előkészületek után, a tokiói magyar nagykövetség hosszas és alapos 

diplomáciai szervezőmunkájának eredményeképp kerülhetett végül sor 1975 elején a 

Japán–Magyar Baráti Társaság formális újjáalakulására. A napjainkban is aktívan 

tevékenykedő szervezet aztán az idő múltával – a zömmel persze üzleti, impresszáriós 

alapon megvalósuló professzionális magyar kulturális megjelenés mellett – egyre 

meghatározóbb szerephez jutott a magyar–japán cserekapcsolatok ápolásában és a két 

ország között zajló különböző társadalmi-civil együttműködések előmozdításában. 

A magyar fél kezdetben szorgalmazta egy államközi kulturális egyezmény 

megkötését is, azonban a japán Külügyminisztérium elzárkózott ettől.
574 

Az 1961-es Liszt–

Bartók-emlékév jelentette a komolyzenei előadóművészek kölcsönös vendégszerepléseinek 

kezdetét (magyar részről az elsők között Kovács Dénes hegedűművész, Lehel György és 

Ferencsik János karmesterek, illetve Fischer Annie zongoraművész jutottak japáni 

turnélehetőséghez), de a magyar cigánymuzsika (Lakatos Antal és zenekara, a KISZ Rajkó 

együttese) is hamar népszerű lett a japán közönség körében.  

Már az első feladattervek rögzítették, hogy fejleszteni kell a Japán felől elérhető 

műszaki és tudományos tapasztalatok megszerzését, melyre elsősorban a két ország 

tudományos intézményeinek egyre rendszeresebbé váló kapcsolatai, illetve az 1965-től 

beinduló állami ösztöndíjas-csere kínáltak lehetőséget. 
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Japán nyelvű tájékoztató kiadványok megjelentetésével és élénk sajtómunkával a 

tokiói követség kiterjedt tájékoztatási tevékenységet is végzett a japánokban élő 

Magyarország-kép minél kedvezőbbé tétele érdekében, amit jelentősen megkönnyített, 

hogy a hatvanas évek elején már minden évben tucatszám (1964-ben például ötvenen) 

látogattak Budapestre újságírók, rádiós és televíziós riporterek. 1960-ban a 12 fős 

delegációval érkező Kobajasi Dzsúcsit, a Japán Újságíró Szövetség elnökét Kádár János is 

fogadta hivatalában.  

Az 1961. májusi jokohamai birkózó világbajnokságon részt vevő magyar csapat 

kiutazása, illetve a japán súlyemelő válogatott 1962. szeptemberi budapesti szereplése 

kínált bizonyos sajtónyilvánosságot, azonban sportdiplomáciai szempontból természetesen 

az 1964 októberében rendezett tokiói olimpia jelentette a csúcsot, ahol a magyar csapat 

kimagasló eredménnyel, 22 érmet szerezve hatodik lett a részt vevő 93 ország közül az 

éremtáblázaton.
575

 

A tokiói követségen 1962-től egyre sűrűbben érdeklődtek turistavízum 

megszerzésének lehetősége iránt, aminek hatására a követség az IBUSZ felkérésére 

megkezdte az előkészületeket voucher-megállapodás megkötésére a Japan Travel Bureau-

val és a Japán–Szovjet Baráti Társasággal.
576

 1962 őszén a JSZBT által szervezett turistaút 

keretében Budapestre is ellátogatott az első tízfős japán turistacsoport, és a Japánba vágyó 

és ezt akkoriban maguknak megengedni tudó és útlevélhez jutó keveseknek sem kellett 

sokáig várniuk, hogy eljuthassanak Japánba: 1964 őszén, a tokiói olimpia apropóján 105 

fős magyar turistacsoport utazhatott Tokióba az IBUSZ szervezésében.  
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5.6. A diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelése 1964-ben 

A Külügyminisztérium mindeközben igyekezett folyamatosan napirenden tartani a 

diplomáciai képviseletek szintjének kérdését. A kapcsolatok követiről nagyköveti szintre 

történő emelésével kapcsolatos magyar puhatolózásokra az első budapesti japán követ 

1961–1962 során több ízben is úgy nyilatkozott, hogy a szintemeléshez elsősorban 

amerikai döntésre van szükség, és amint a magyar misszióvezető nagykövet lesz 

Washingtonban, hamarosan a Budapesten akkreditált nyugati követek is mind nagykövetté 

avanzsálnak.
577

 A kérdés folyamatos szorgalmazása mellett ugyanakkor a tokiói követséget 

Budapest visszafogottságra is intette, jelezve, hogy „továbbra is célunk a magyar–japán 

diplomáciai kapcsolatok nagykövetségi szintre való emelése, ezt azonban elsősorban 

kölcsönös óhaj alapján kívánjuk realizálni”.
578

  

Mire a japán álláspont a „magyar kérdés” rendeződését követően, 1963–1964 

fordulóján kedvezőbbre fordult, már mindkét fővárosban új misszióvezetők álltak a 

külképviseletek élén.
579

 1963 novemberében Tokióban, majd decemberben Budapesten is 

jelezte a japán diplomácia: lehetséges, hogy immár kedvező választ kapnánk javaslatunkra 

a japán kormánytól, 1964 januárjában pedig Óhira külügyminiszter erősítette meg Zalka 

Andrásnak, hogy tárcája már dolgozik a szintemelés előfeltételein.
580
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 Beszélgetés Ogawa japán követtel. 1961. március 13. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-5/f 26/Sz-1961 
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 Rejtjeltávirat Tokiónak. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-007048/szig.titk./1962 2.d. 
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 Ugyanekkor számos nyugati relációban, így például Angliával, Belgiummal, Franciaországgal és 

Luxembourggal egyaránt már 1963 decemberében, míg Svédországgal, Olaszországgal, Kanadával és 

Svájccal 1964 folyamán került sor a nagyköveti szintemelésre. Borhi László szerint a kádári diplomácia 

„nyugati nyitása” egyértelműen gazdasági motivációjú volt, amit az is alátámaszt, hogy nem változott 

sem a magyar rendszer kemény Amerika-ellenes retorikája, és az sem, hogy Budapest a szovjet 

álláspontot képviselte minden világpolitikai kérdésben. Borhi 2010: 227. 
580

 Érdekes, és némiképp lehangoló a japán külügyminisztérium munkatársának őszinte összefoglaló 

értékelése a kétoldalú kapcsolatokról: „Felhasználva Hotta pozitív értékelését, megkérdeztem, hogyan 

látja a japán–magyar hivatalos kapcsolatoknak a fejlődését a jövőben. Hotta hosszas magyarázkodásba 

kezdett, hogy Japánnak nincs különösebb érdeke, hogy fejlessze, vagy akadályozza a hivatalos 

kapcsolatok fejlődését Magyarországgal. Az érintkezési felület mind gazdasági, mind politikai téren 

csekély, nem úgy, mint például Nyugat-Németországgal, ahol a gazdasági kapcsolatok meghatározó 

tényezők, és ezért mindkét országnak érdeke a kapcsolatok fejlesztése. Amikor a diplomáciai kapcsolatok 

felújítására került sor, a japán kormány azért nem fogadta el a nagykövetségi szintet, mert ez Japán 

részéről demonstráció lett volna Magyarország mellett és semmi nem indokolt egy ilyen demonstrációt. A 
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A japán fél 1964. május 11-én kelt szóbeli jegyzékében végül bejelentette, hogy 

Budapest egyetértése esetén 1964. június 1-vel javasolják a két országban működő 

képviseletek nagykövetségi szintre történő emelését.
581

 A szintemelést a kormány május 

14-i ülésén
582

, az Elnöki Tanács pedig 1964. június 2-i határozatában hagyta jóvá.
583

 Ezt 

követően Budapesten és Tokióban ugyanazon a napon, 1964. július 7-én került sor az 

addig követi rangban szolgáló misszióvezetők nagyköveti megbízólevelének átadására.  

A tokiói protokolláris eseményen a két ország közötti ideológiai szembenállást 

jelezték a négy évvel korábbi budapesti követi megbízólevél-átadáson elhangzott üdvözlő 

beszédekben elhelyezett „fricskák” megismétlése: a japán császár – 1956 emlékét felidézve 

– a „nemes és bátor” magyar nemzet iránti jóindulatáról tett említést, míg a magyar 

diplomata válaszában – vélhetőleg a japán–amerikai biztonsági szerződésre utalva – a 

„szorgalmas és békeszerető” japán nemzetről emlékezett meg.  

A nagyköveti szintemelést követően 1964. második fele a korábbiakhoz képest 

igazi csúcsszezont jelentett a Magyarországot felkereső japán kormánypárti politikusok 

számát tekintve: júniusban a japán parlament legfiatalabb képviselője, Obucsi Keizó
584 

későbbi miniszterelnök (1998–2000), szeptemberben egy háromfős LDP-csoport, 

októberben Fudzsijama Aiicsiró volt külügyminiszter vezetésével egy 8 tagú LDP-

küldöttség, decemberben pedig további 3 képviselő látogatott a kormánypárt soraiból 

Budapestre. 

                                                                                                                                                                                

szemben. Ma már azonban sok tényező megszűnt vagy megváltozott. Több nyugati kormány nagykövetségi 

szintre emelte a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal, ezért Hotta „lehetségesnek tartja, hogy 

kedvező választ kapnánk javaslatunkra a japán kormánytól”. Hotta II. titkár meghívása. Tokió, 1963. 

november 25. MNL OL XIX-J-1-j-Japán 45-64-007908 3.d.; Látogatás a japán KÜM-ben Ohira 

külügyminiszternél és Mori külügyminiszter-helyettesnél. Tokió, 1964. január 31. MNL OL XIX-J-1-j-

Japán 45-64-002383 3.d. 
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Nagyköveti megbízólevele átadásakor Siina Ecuszaburó japán külügyminiszter már 

jelezte a magyar misszióvezetőnek, hogy meglátásuk szerint „a jelenlegi helyzetben a 

békés egymás mellett élés légköre lehetővé teszi, hogy politikai kapcsolatainkat is 

fejlesszük”.
585

 Éveknek kellett még eltelniük, amíg ezt a megközelítést a magyar fél is 

magáévá tette: nagyjából az 1970-es évek elejére alakult ki a Japánnal szembeni új magyar 

álláspont, amely az ideológiai szembenállás helyett szintén a „békés egymás mellett élés” 

lehetőségét szorgalmazta, a kölcsönös előnyök mentén történő kapcsolatfejlesztésre, illetve 

a gazdasági és műszaki-tudományos kapcsolatok fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. 
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6. Kitekintés: „Ez lett volna az első japán autógyár Európában”: az 1968–70-es 

magyar–japán autóipari tárgyalások története 

A magyar–japán kapcsolatokban a rendszerváltást követő évtizedekben 

meghatározó jelentőségre tett szert a Suzuki japán autógyár esztergomi beruházása, mely 

napjainkra nemzetgazdasági jelentősége tett szert: 20 év alatt több mint 2 millió autó 

készült a gyárban, 45 országba exportálják az itt készülő autókat, és a Magyar Szuzuki Zrt. 

kivitele adja jelenleg az éves magyar exportteljesítmény 2%-át. A 2011 tavaszi fukusimai 

hármas katasztrófa (ti. a földrengést követő szökőár hatására bekövetkezett nukleáris 

baleset) utáni rengéshullámok Magyarországon is érezhetők voltak, nemcsak műszeresen 

és szeizmográfiailag, hanem képletesen, a globális árupiac révén is: a katasztrófa után 

kialakult alkatrész-ellátási problémák miatt ugyanis több hónapig az addigi kétműszakos 

munkáról egy műszakosra kényszerült átállni az esztergomi gyár. Fukusima hatására 

negyvenhárom éves mélypontra esett vissza a japán autógyártás: 1968 óta nem regisztrált 

mélypontra csökkent 2011 tavaszán az autóeladások száma Japánban. Véletlen egybeesés, 

de 1968 volt az az esztendő, amikor megjelentek Európában az első japán autógyárak. 

Napjainkban inkább a külföldi japán autógyárak bezárásáról érkeznek hírek, az elmúlt fél 

évszázad során azonban folyamatosan terjeszkedtek, és érdekes azt látnunk, hogy már az 

első hullámban egész Magyarországig ért a japán tapogatózás.
586

  

Az 1960-as évek végén Magyarországon létesítendő japán autó-összeszerelő üzem 

létrehozásával kapcsolatos sikertelen tárgyalásoknak több különböző, egymásnak némileg 

ellentmondó változata is ismertté vált.
 
A történeti irodalomban a Nissan Motor Co. 

Győrben létesítendő gyárával kapcsolatos 1968–70 közötti előkészítő tárgyalások ténye 

Honvári János 2005-ös gazdaságtörténeti áttekintésében jelenik meg először.
587

 Az azóta 

forrásokkal is alátámasztott kutatási eredmények mellett ugyanakkor még számos kérdőjel 

maradt a történetben: több visszaemlékező ugyanis a Nissan helyett más japán 

autógyárakat (Honda, Toyota és Mazda) nevez meg, más lehetséges magyar együttműködő 

partnert (Csepel Autó) említ, illetve más helyszínre (Tatabányára, illetve 

                                                           

586
 Tényszerűen igaz Horváth Edének, a győri Rába Vagon- és Gépgyár igazgatójának a fejezet címében 

szereplő idézete: valóban ez lehetett volna az első japán autógyár Európában, mert a Toyota gyára a 

portugáliai Ovarban csak 1968-ban létesült (itt az első Toyota haszongépjárművek csak 1971-ben 

gördültek le a futószalagról), míg az első japán személyautógyár Európában a Nissan 1986-ban létesített 

üzeme volt az angliai Sunderlandben. (Horváth 1990: 75-76.) 
587

 Honvári 2005:788-9. Ehhez lásd még: Honvári 2012; Wintermantel 2012; Honvári 2013.  



 
 

161 
 

Mosonmagyaróvárra) teszi a tervezett autógyárat.
588

 Amiben egyetértenek a 

visszaemlékezők, az a Zsiguli-program miatti korabeli szovjet vétó, amely megakadályozta 

az ígéretesnek tűnő együttműködés létrejöttét.
589

  

A magyarországi autógyártás beindulásának nemrégiben ünnepelhettük a százéves 

évfordulóját – igaz ugyan, hogy ennek az évszázadnak a felében egyáltalán nem készültek 

személyautók Magyarországon.
590

 1945 után a személygépkocsi olyan kiemelt 

hiánycikknek számított, melynek vásárlóerő-szabályozását többek között a kötelező 

előtörlesztés, a beszerzésinél jóval magasabb eladási ár, valamint az alkatrészeken és az 

üzemanyagon érvényesített magas forgalmi adó révén sikerült biztosítani. Ugyan a 

gépkocsi-ellátottság érezhetően javult (az 1956-ban engedélyezett 9845 darabhoz képest – 

melynek csupán ötöde volt magánszemélyek birtokában – 1968-ra már 150 ezer autó volt 

forgalomban), azonban még így is hatalmas kielégítetlen igény mutatkozott. Míg 1968-ban 

még csak 21 ezren, 1969-ben már 75 ezren, 1972-ben pedig már 105 ezren várakoztak a 

befizetett autóikra.
591

   

Külön állami vállalat, a Merkúr foglalkozott az autóforgalmazással, és foglalkozott 

a személyautóhoz jutás kérdésével az aktuális ötéves terv is. Mivel a KGST-n belüli 

gyártmányszakosodás értelmében Magyarország autóbuszgyártásra
592

 rendezkedhetett be, 
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 A Hondát Horváth Ede említi (Horváth E. 1990, Simon 1997), a Mazdát (és partnereként a Csepel 

Autógyárat) Berecz János (Berecz 2003), a Toyotát pedig Sűdy Zoltán (Sűdy 2009).  
589

 „Horváth Ede 1964-ben rég dédelgetett álmát, a személyautó-gyártást szerette volna megvalósítani: „A 

Hondát szerettem volna idehozni. Minden feltétel adott volt. Ez lett volna az első japán autógyár 

Európában”. Meg is lett a jutalma, kizárták a párt központi bizottságából. Az oroszok pedig megcsinálták 

a Zsigulit.” Simon 1997; „Magyar Honda helyett szovjet Zsiguli: A KGST-szakosodás jegyében nem 

Magyarországnak jutott a személyautó ágazat, pedig a hatvanas években komolyan érdeklődtek külföldi 

autóscégek, ám amikor a Rába már a megállapodás küszöbén volt a Hondával, a Zsiguli-program miatt 

leállították a tárgyalásokat. A szovjet beavatkozás miatt két évtizedes hátránnyal indulhatott az újkori 

magyar személyautó-gyártás, csak 1992. március 13-án gördült le az első „Made in Hungary” Astra a 

szentgotthárdi szalagról.” Boros 2010. 
590

 Ehhez lásd: Hídvéghi 2005; Kozma 2005; Bálint 2009. Az érdekesség kedvéért rögzítjük csupán, hogy a 

két világháború között a Magyar Általános Gépgyár járműveit, noha kis példányszámban, de Wohl-MÁG 

márkanéven többek között Japánba is exportálták; http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-

gyarai/Magyar-Altalanos-Gepgyar-hu.htm  
591

 Eddig 21 ezren várják az új személygépkocsijukat. Páratlan roham a személyautófronton. Népszabadság, 

1968. március 30.; Személygépkocsi ellenében műbőr. A Chemolimpex és a Graboplast üzletkötése a 

Fiat, a Volkswagen és a Ford-gyárral. Népszabadság, 1969. december 3.  
592

 Az autóbuszexport a magyar járműgyártás húzóágazata lett: az Ikarus üzemeiből több mint 300 ezer 

darab, 10 méternél hosszabb jármű került a világ 75 országába kivitelre. Az 1980-as évek közepére közel 

évi 14 ezer darabszámra felfutott gyártásával Magyarország a világ legtermékenyebb autóbuszgyárának 

számított: csuklós buszból akkoriban egyedül több épült itthon, mint Európa összes többi 

autóbuszgyárában együttvéve. Ehhez lásd: Karászy 2005. 

http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-gyarai/Magyar-Altalanos-Gepgyar-hu.htm
http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-gyarai/Magyar-Altalanos-Gepgyar-hu.htm
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a személyautókat döntően szocialista, s kisebb részben nyugati behozatalból kellett 

biztosítani. A gépkocsi-ellátottság növelésére azonban az import fokozása mellett több 

alkalommal felmerült már a hazai gépkocsi-gyártás hazai tervezésű törpeautók 

tömeggyártása
593

 révén, illetve nyugati kooperációs alapon
594

 történő beindításának 

lehetősége.  

1968-ra kedvezően változott a hazai szabályozási környezet is: az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése eleve viszonylagos önállóságot biztosított a kiemelt magyar 

nagyvállalatok számára, a tőkés országok vállalataival folytatott termelési kooperációk 

ügyében pedig külön MSZMP GB-határozat s született.
595

 Ugyanekkor a magyar–japán 

gazdasági kapcsolatokban is páratlan felfutás volt tapasztalható, amit a forgalom 

dinamikus növekedése
596

 mellett jól példázták a magas rangú japán gazdasági küldöttségek 

rendszeres magyarországi látogatásai is.
597

 Ebben a légkörben került sor 1968. április 2–9. 

között, a Japán–Szovjet és Kelet-európai Kereskedelmi Társaság (SOTOBO) alelnöke, 

Nitta Josimi vezette tízfős japán delegáció egyhetes látogatására, melynek során számos 

vállalati kooperációs lehetőség merül fel a tárgyalásokon.
598

 A küldöttséget fogadta 

Baczoni Jenő és Szalai Béla külkereskedelmi miniszterhelyettesek, és Kallós Ödön Magyar 

Kereskedelmi Kamara elnöke elnök.
599

  

A Budapesten járt delegáció tagjai hazaérkezését követően jelzik a tokiói magyar 

kereskedelmi kirendeltség vezetőjének, hogy több kooperációs projektet különösen 

érdekesnek tartanak, köztük az autógyártásra vonatkozó elképzelést. Ennek hírére a 

HUNICOOP 1968. május 24-én utasította a kereskedelmi képviseletet, hogy kezdjen 
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 Az 1945–48, illetve 1954–56 között folyt kísérletekről lásd: Négyesi 2004. 

594
 1956-57-ben a Mogürt és a Symca, 1957-62 között pedig az Országos Tervhivatal és a Fiat között folytak 

ez irányú megbeszélések. Honvári 2005. 
595

 MSZMP GB 1967. május 8-i ülése. 
596

 1960 és 1967 között 300 ezerről 7 millió USD-re, vagyis a 25-szörösére nőtt a kétoldalú forgalom 

volumene.   
597

 1963. július Kitamura Tokutaro a Japán–Szovjet és Kelet-európai Kereskedelmi Társaság (SOTOBO) 

elnöke; 1964. november Koszaka Tokuszaburo vezette japán gazdasági küldöttség; 1965. augusztus 

Kitamura SOTOBO-elnök; 1967. szeptember Uno kereskedelmi és ipari miniszterhelyettes. 
598

 „A közeljövőben Budapestre érkező Nitta úr által vezetett „Economic Study Mission” egyik fő feladata, 

hogy az ipari együttműködési lehetőségeket nálunk a helyszínen tanulmányozzák”. MNL OL XIX-J-1-j 

Japán 1968. 47. doboz 00314/3. 1968. május 6. Külker. kirendeltség jelentései, 002434/1. 1968. június 

10. Beszélgetés a Magyarországon járt japán gazdasági küldöttség vezetőjével, belül. Tokió, 1968. május 

20. 
599

 Kormányszintű japán gazdasági delegáció érkezett Budapestre. Népszabadság, 1968. április 3.; Jól 

együttműködhetünk a harmadik piacokon. Magyar Nemzet, 1968. április 10. 
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tárgyalásokat a Toyotával és a Nissannal. A kapcsolatfelvételre a források tanúsága szerint 

ugyanakkor már eleve csak a Nissan céggel került sor, ahonnan augusztus végén meg is 

érkezett a pozitív visszajelzés. A kedvező japán választ ugyanakkor a Külkereskedelmi 

Minisztérium a kezdetektől fogva bizonyos fenntartásokkal fogadta: kifogásolták a japán 

javaslat méretét, valamint rámutattak a tervezett kooperáció tisztázandó kérdéseire: „a cég 

évi 120 ezer darabos kapacitású összeszerelő üzemről ír, a mi tudomásunk és a Hunicoop 

információja szerint az eddigi itthon folytatott megbeszélések során 50-70 ezer darabról 

volt szó. Nem világos előttünk az általunk átveendő gépkocsik száma, az összeszerelt 

gépkocsik értékesítése, a vállalat formája, a tulajdonjogi viszonyok, az igényelt beruházás 

mértéke és ezen belül a mi részesedésünk a beruházásból.”
600

 

A minisztérium távolságtartó reakcióját – az augusztus végi csehszlovákiai 

bevonulás ténye mellett – minden bizonnyal befolyásolta az az új fejlemény is, hogy 

időközben, 1968. október 24-én Moszkvában a magyar kormány aláírta magyar–szovjet 

autóipari együttműködési megállapodást.
601

 Szalai Béla külkereskedelmi 

miniszterhelyettes ezért már 1968. szeptember elején óvatosságra intette a szabadságon 

itthon tartózkodó Szigeti nagykövetet: „az elképzelések szerint 1972-től személygépkocsi 

részegységeket szállítunk egy szovjet autógyár részére és ennek fejében gépkocsikat 

veszünk át hazai értékesítésre. Figyelembe véve a korlátozott hazai felvevőpiacot a japánok 

által összeszerelt gépkocsikból átveendő darabszám várhatóan nem képvisel számottevő 

volument. Az elmondottak alapján indokolt a tájékozódó jellegű tárgyalások rendkívül 

gondos és körültekintő folytatása, kihangsúlyozva ennek kötelezettség nélküli jellegét.”
602

 

A Magyarországon létesítendő japán autóösszeszerelő-üzem elképzelése sajátos 

módon már ebben a fázisban kikerült a sajtóba: a Kyodo japán hírügynökség részletes 
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MNL OL XIX-J-1-j Japán 1968. 47. d. 1968. szeptember 2. 1-055/10/1968. Kooperáció a japán 

autóiparral. 
601

 MNL OL XIX-J-1-j, Szovjetunió 1968. 83. d. 003237/1, 1968. augusztus 27. A Magyar Forradalmi 

Munkás–Paraszt Kormány 332/1968. sz. határozata a szovjet–magyar „FIAT” kooperációs 

megállapodásról. A nemzetközi szerződés szövegét lásd: Magyar–szovjet kapcsolatok 1948–1970. 

Dokumentumok. Kossuth, Bp., 1973. 448-451. Az egyezmény végrehajtásával összefüggő későbbi 

rendszeres problémák tükrében különösen érdekesnek tűnik a 3. cikkely megfogalmazása: „a felek abból 

fognak kiindulni, hogy a Magyarországról a Szovjetunióba kerülő komplettáló alkatrészek éves szállításai 

és a Szovjetunióból Magyarországra szállításra kerülő személygépkocsik és az azokhoz szükséges 

tartalék-alkatrészek éves szállításai azonos értékűek lesznek.”  
602

 MNL OL XIX-J-1-j Japán 1968. 47. d. 1/0055/10/1968 1968. szeptember 2. Bíró elvtárs útja Japánba, 

japán akcióprogram, Szigeti elvtárs látogatása Szalai elvtársnál.  
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hírére az MTI is kénytelen volt elismerni a tárgyalások tényét.
603

 A szivárogatással 

vélhetőleg a magyar szándék komolyságát akarta tesztelni a japán fél, vagy egyben azt is, 

hogy a Zsiguli-programról létrejött megállapodás ellenére is fennáll-e a magyar szándék a 

magyar–japán termelési kooperáció létrehozására.  

A kezdeti bizonytalanságok ellenére 1969 folyamán a magyar kormányzati 

apparátus evidenciaként kezeli a projektet, számos tárgyalási előkészítő és kormányzati 

döntés-előkészítő dokumentum is tényként kezeli a Nissannal közösen beindítandó 

magyarországi autógyártás tervét. Ezzel egy időben más nagy volumenű gépipari 

együttműködés is kezdetét vette a relációban: a Technoimpex és a Marubeni között 

megállapodás született arról, hogy két év alatt félmillió USD értékben precíziós 

szerszámgépet vásárol a japán fél Magyarországtól
604

, a Nissan pedig felajánlotta, hogy 

motorokat szállítson 1 tonnás kisteherautók magyar gyártásához. Az év folyamán sorra 

került két szakminiszteri látogatás – Bíró József külkereskedelmi miniszter 1969. áprilisi 

tokiói, illetve Óhira Maszajosi japán kereskedelmi és ipari miniszter októberi budapesti 

útja – során is szerepelt a napirenden a közös autóipari kooperáció kérdése.  

A projekt konkrét tartalmában azonban továbbra is lényegében elbeszélt egymás 

mellett a két fél. A Nissan kezdetben még vállalta, hogy a Magyarországon készülő 

gépkocsikat saját értékesítési hálózatán keresztül Nyugat-Európában értékesíti, azonban a 

későbbiekben már nem mutatott hajlandóságot a harmadik piaci értékesítés kockázatának 

vállalására és „most már csak abban érdekelt, hogy technikai segítséget nyújtson egy 

esetleges önálló magyar személygépkocsi-gyártás megvalósításához”. A kiinduló javaslat 

szerint 1 millió USD beruházással, havi 200 autó összeszerelése képes üzem létesült volna 

a belföldi szükségletek fedezésére, amit egy későbbi fázisban újabb 1 M USD beruházással 

200 db/hó kapacitású kisteherautót (60%-ban exportra) összeszerelő üzem követett volna. 

Az átdolgozott javaslat szerint első ütemben 5-7 év alatt évi 7.500-ről 30 ezer darabra 

futott volna fel a termelés. Az üzem létesítése 42 M USD beruházást igényelt volna, 
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 A Kyodo hírügynökség tokiói jelentése: Japán autógyár Budapesten? Magyar–japán autóipari tárgyalások. 

Magyar Hírlap, 1968. szeptember 17. A tárgyalásokról hírt adott az amerikai szaksajtó is: „A Hungarian 

trade mission to Tokyo has proposed the assembly in Tokyo of knock ed-down Nissan cars, for sale in 

Hungary and other Danubian countries.” The American Review of East-West Trade. 1968. Vol 1: 66.; 

„The ambition of Japan is quite obvious, that is, to use every means for a break-through on the East 

European market. This is clearly indicated in the plan, for example, according to which the Nissan Motor 

Co. is to establish an assembling plant is Budapest.” Hungarian Situation Report/80, 2 December 1968. 

3. 
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 Három hét Japánban. Magyar Nemzet, 1969. január 31. 
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melynek csak a felét biztosították volna japán tőkéből, és az értékesítés KGST 

országokban vagy hazai piacon történt volna. A második lépcsőben további 21 M USD 

beruházással évi 63 ezres darabra bővült volna a magyar–japán autógyár kapacitása. A 

különböző elképzeléseket nem sikerült áthidalni az 1969. december 1-11. között 

Magyarországon tartott tárgyalásokon sem.
605

  

1970 tavaszára magyar oldalon érezhetően lanyhul a lelkesedés, a belső döntés-

előkészítő anyagok már egyre pesszimistábban nyilatkoznak a japán kooperációs 

lehetőségről: „ilyen körülmények között a magyar-japán személygépkocsi kooperáció 

lehetőségei ebben az összefüggésben számunkra érdektelenek”.
606

 Igaz, ezt a japán féllel 

senki nem hajlandó közölni, ehelyett megkezdődik a sajtóban való üzengetés és a másik fél 

hibáztatása.
607

  

A projektötlet iránt 1970 nyarára enyészik el teljesen az érdeklődés: „Nissan-ék 

fenti javaslata alapvetően eltér a korábbi állásponttól, mert önálló magyar 

személygépkocsi gyártás megteremtését célozza, melynek értékesítési kockázata 

értelemszerűen a magyar félre hárulna. A kapcsolatos beruházási költségek lényegesen 

meghaladják korábbi elképzeléseket (évi 120.000 gépkocsi összeszerelése cca 25 millió 

dolláros beruházással). Ilyen körülmények között – megítélésünk szerint – a japán 

kooperációs személygépkocsi összeszerelési elgondolás aktualitását vesztette. Fentieket 

előzetes tájékoztatásként közöljük. A KGM ezzel kapcsolatos végleges álláspontja még nem 

került írásban kidolgozásra, információink szerint azonban a tárgyalások érdemi 

folytatását nem látják célszerűnek.”
608

  

S míg a magyar fél a projekt csendes kimúlására szavaz, a nyugati sajtóban és 

szakirodalomban később számos híradás jelenik meg, melyek a magyar–japán autóipai 
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 Honvári 2013. 
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 MNL OL XIX-G-3-b Külkereskedelmi Minisztérium, visszaminősített TÜK iratok 2. d 1970. 00393/13-ig 

magyar–japán gazdasági kapcsolatok alakulás, NGKB előterjesztés. 
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„The Japanese NISSAN Motor Company said today it was negotiating to build its cars in Hungary. A 

NISSAN spokesman said the company was awaiting a reply from the HU government to a proposal that it 

should form a joint firm with the state-run Hungarian Railway Vehicle Factory ’Raba’”. Japanese 

negotiating with HU to build autos. Tokyo, May 11, 1970, Reuters; Egy kérdőjeles hír margójára. 

Magyar–japán közös autóipari vállalkozás? Magyar Hírlap, 1970. május 13.  
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 MNL OL XIX-G-3-b Külkereskedelmi Minisztérium, visszaminősített TÜK iratok 2. d. 1-00121/5/1970 

KKM feljegyzése a Pavela Károly kereskedelmi tanácsos részére. Tárgy: Személygépkocsi összeszerelő 

üzem.  
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kooperáció kudarca mögött szovjet vétót sejtenek.
609

 A korabeli hazai szereplők közül is 

többen utalnak kifejezett moszkvai tiltásra a projekt lefújása kapcsán későbbi 

visszaemlékezéseikben. Berecz János például így emlékezik: „A 70-es évek elején 

majdnem megállapodás született a Mazda és a Csepel Autógyár között egy autó-

összeszerelő üzem beindításáról Magyarországon. Aztán ezt megakadályozta a gazdasági 

vezetés, nehogy a szocialista országok gépkocsigyártásának konkurenciája keletkezzék 

nálunk.”
610

  

Egyértelmű forrás hiányában nehéz tisztán látni a tekintetben, hogy érkezhetett-e 

ténylegesen valódi moszkvai tiltás a Nissan-projekt kapcsán, vagy a hazai gazdasági 

vezetés önkorlátozása
611

 miatt nem került sor az amúgy is döcögősen haladó tárgyalások 

folytatására. Felső szintű beavatkozást sejtet ugyanakkor az az eljárás, amely még azt sem 

tette lehetővé, hogy hivatalosan is pont kerülhessen a több mint két éven keresztül vizsgált 

projektterv végére: az MSZMP Gazdaságpolitikai Bizottságának 1970. augusztus 24-i 

ülésén ugyanis végül nem került megtárgyalásra – ti. a napirendi pont még az ülés 

előzetesen elkészített emlékeztetőjéből is törlésre került – Horgos Gyula könnyű- és 

gépipari miniszternek az az előterjesztése, melyben a tárca Nissan javaslatainak 

elutasítására és a tárgyalások lezárására tett javaslatot.
612

   

A magyar–japán autóipari együttműködési lehetőség leállítása mögött persze 

meghúzódott a magyar gazdaság egy megoldandó, rendszerszintű hibája: a külföldi (tőkés) 

partnerrel alapítandó közös vállalatokkal összefüggő szabályozás tisztázatlansága. A 

Nissan-tárgyalások során ugyanis visszatérő problémaként jelentkeztek ugyanis alapvető 

elvi jellegű kérdések: a magyar vezetés nem rendelkezett stratégiával és világos 

szándékokkal arra nézve, hogy kívánatos-e egyáltalán japán tulajdonban lévő 
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 Harman 1974: 55.; Bhaskar 1980: 272.; Harman 1983: 48. Figyelemreméltó, hogy mind a három idézet 

Magyarországon meghiúsult Honda-kooperációról tesz említést! 
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 Berecz 2003: 334. Egy másik visszaemlékezés szerint: „„A magyarországi japán autógyártás nem volt 

teljesen új gondolat. Csak szájhagyomány útján tudok róla – így akár legenda is lehet -. hogy a magyar  

vezetés 1967 körül a Toyotával tárgyalt egy autógyár létesítéséről , amelyet a Fiattal akkoriban 

szerződést aláíró (s ennek alapján a Lada-programot elindító) szovjet kormányzat tiltott meg.” Sűdy 

2009.  
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 Erre utal példul Horváth Ede: „Kimentünk Japánba – Horgos miniszter tiltakozása ellenére – hogy 

megnézzük az autógyártást. Láttuk, hol tartanak: az autógyárak, mint a patikák. Amikor hazaértünk, 

Horgos azt mondta, álljunk le az egésszel, mert a szovjetek megvették az egyik FIAT kocsit és 100 

százalékig ki tudják elégíteni a magyar igényeket is. Ez volt a Zsiguli.” Simon 1990.  
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 MOL M-KS-288-15 cs-187. Jegyzőkönyv a Gazdaságpolitikai Bizottság 1970. augusztus 24-i (12.) 
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termelőeszközt Magyarországon működtetni? Ha igen, milyen jogi és törvényes keretek 

között üzemeltethető, irányítható az üzem közös vezetéssel? Milyen pénzügyi 

rendelkezések biztosíthatják a partnerek anyagi érdekeit? A megoldatlan vagy felemás 

szabályozás ellenére a tőkés ipari kooperációk mégis egyre elterjedtebbek lettek, 1969–70 

folyamán fejlett tőkés országokkal és Jugoszláviával 63 kooperációs megállapodás jött 

létre, ennek 75%-a a gépipar területén.
613

 

A Japánnal létesítendő autóipari együttműködés ötlete tucatnyi alkalommal 

visszatért 1970 és 1990 között. A számtalan formában és különböző potenciális 

partnerekkel megvalósítandó projektlehetőségek közül csak néhány példát említünk meg: a 

Hódgép 1984–87 között tárgyalásokat folytatott a Toyotával és a Mitsubishivel kisméretű 

városi személyautó összeszerelésére, és néhány kísérleti példány is készült a japán 

motorral felszerelt járművekből, ugyanígy sor került 1987-ban néhány Isuzu motorral 

ellátott Ikarus 506-os kisbusz próbagyártására. A Suzukival már az 1980-as évek közepétől 

folytak – meglehetősen vontatottan, időnként már a politikai kapcsolatokat is károsan 

befolyásolva
614

 – a tárgyalások a végül a rendszerváltást követően megalakult későbbi 

esztergomi gyár létrehozásáról, de talán kevésbé ismert, hogy ezzel párhuzamosan 1987–

1990 között magyar vezetők a Nissan, a Toyota, a Mitsubishi, illetve a Daihatsu japán 

autógyárakkal is folytattak puhatolózó jellegű tárgyalásokat.  
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 Tájékoztató a Gazdasági Bizottság 1970. december 9-i üléséről, 5. pont: Termelési kooperációk a fejlett 
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 „A PB 1985. augusztusi idevágó, valamint a GB 10793/85 sz. határozata ellenére két év óta az ajánlat 

kérdésében döntés még mindig nem született. A japán üzleti körök a döntés elodázódása, igényeink és 
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érintkezésre is, Nakaszone miniszterelnök ez év januári kelet-európai utazásával összefüggésben erre 

utaltak is a japánok.” MNL OL XIX-J-1-j 1987/68. doboz Magyar–japán személygépkocsi kooperáció.  
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7. Összegzés 

Értekezésünkben a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok két évtizedének 

történetét kívántuk bemutatni, a második világháború utolsó szakaszától, 1944-től 

kezdődően a diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintemelését lehetővé tevő 1964-es 

esztendőig.  

Ami az 1944-45-ös történéseket illeti, azért is láttuk fontosnak ennyire részletesen 

feltárni a Horthy-kori kétoldalú érintkezés összetevőit, majd a Szálasi-puccsot követő 

diplomáciai vesszőfutás történéseit, mert azt reméljük, hogy sikerült láthatóvá tennünk a 

ritka felsőszintű érintkezések korábban sosem látott magaslatokba emelkedő szólamai 

mögött rejlő valódi kapcsolati hálót, és kimutatnunk azt a tematikai (illetve japán részről 

részben személyi) kontinuitást, amelynek révén a magyar–japán viszony továbbélhetett és 

új lendületre kaphatott a hidegháborús szembenállás – természetesen különböző intenzitású 

– évtizedeiben. 

A tokiói magyar követség 1944 utáni működésének bemutatásával reméljük, hogy 

sikerült új információkkal gazdagítanunk azt a képet, melynek segítségével megítélhető a 

német megszállást követően is az állomáshelyén maradt magyar követ, Végh Miklós 

tevékenysége. Korábban nem volt ismeretes ugyanis, hogy bár a tokiói követség ugyan a 

helyén maradt a német megszállást, majd a Szálacsi-puccsot követően is, ám az 

együttműködést a hungarista bábkormánnyal lényegében megtagadta, és az ottlétükkel – 

többek között a sanghaji magyar zsidóság javára – fontos embermentő tevékenységet 

végzett. 

A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 1945 utáni normalizálásának összetevőit 

keresve leszögezhetjük, hogy ami a szuperhatalmakat illeti, a szovjet és kínai jóváhagyás 

mellett zajló kapcsolatfelvétel Moszkva szempontjából egyrészt ráerősített az éppen zajló 

szovjet–japán rendezés folyamatára, másrészt a „konstruktív lojalitás”
615

 jegyében jól 

demonstrálta a kelet-európai államoktól elvárt „aktív külpolitika” doktrínának való magyar 

megfelelési szándékot is. Ha hihetünk egy elejtett japán megjegyzésnek, akkor az 

Amerikai Egyesült Államok eleinte, amíg a magyar–japán kapcsolatok elmélyítése nem 

esett egybe az érdekeivel, addig fékezte a kapcsolatfelvételt. Támogatta viszont akkortól, 

amikor a kádári Magyarország és a „japán imperializmus papírtigrise” között élénkülő 
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külgazdasági kapcsolatok már beleillettek a kommunista tömb alávetett országainak a 

felszabadítása helyett immár a szovjet gazdasági függésből történő fellazítását célzó, – 

1958 májusában–júniusában elhatározott – amerikai törekvésekbe.
616

 Ez annál inkább is 

így lehetett, mert Washingtonban abban bízhattak, hogy a várakozásokhoz képest jóval 

szerényebb gazdasági eredmények majd segítenek a Moszkvával szemben táplált túlzott 

japáni várakozások lelohasztásában. 

Sporthasonlattal élve: a hidegháború időszakában a szuperhatalmak főtáblás 

rangadói mellett a szemben álló tömbök különböző súlyú szövetségesei közötti közvetlen, 

„kispályás” találkozókra is sor került természetesen. Úgy véljük, hogy ha ilyen 

perspektívából, a nagyhatalmi törekvések biztosította mozgástéren belül vizsgáljuk e 

kétoldalú reláció helyzetét, leszögezhetjük: a magyar–japán kétoldalú kapcsolatok 

szorosabbra fűzését mindkét ország számára elsősorban külgazdasági megfontolások 

indokolták. Magyar részről kereskedelemfejlesztési elképzelések és a devizabevétel 

növelésének szükségessége nyomtak sokat a latban, a japán fél pedig eleinte elsősorban az 

embargós kínai árukhoz való könnyebb hozzáférés miatt látott lehetőséget a magyar 

relációban. 

A japánok már függetlenségük 1952 áprilisában történt visszaszerzése előtt is 

puhatolóztak Budapest felé. És ez még inkább így történt az 1954 körüli enyhülés 

időszakában. A diplomáciai kapcsolatok rendezéséhez kellő ösztönzést jelentett a más-más 

okból, de mindkét félnek fontos külkereskedelmi forgalom beindulása és fokozatos 

felfutása. Ám az 1956-os magyar forradalom jelentősen lelassította a kapcsolatfelvételt, és 

a szocialista tömb többi országához képest ekkor elszenvedett hátrányunk lényegében a 

Kádár-korszak végéig megmaradt.  

A gazdasági kapcsolat fokozatos erősödésével, illetve hazánknak a nyugati tőkére 

és technológiára való ráutaltságának növekedésével párhuzamosan a viszony magyar 

részről fokozatosan és jelentősen megszabadult az ideológiai kolonctól, s ahogy ritkábbak 

lettek a japán fasizmus és fegyverkezés veszélye elleni kirohanások, Japán a hazai döntés-

előkészítő anyagokban és a sajtóban már nem a távol-keleti agresszió újjáéledésének 

fészkeként, hanem egyre inkább mint a technológiai fejlődés mintaországa jelent meg.  
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Itt jegyezzük meg, hogy a szocialista tömbön belüli munkamegosztás részeként a 

magyar diplomácia és külkereskedelem számára japán vonalon is kiemelt feladatot jelentett 

a COCOM tiltólistán szereplő fejlett nyugati elektronikai és ipari technológiák (többek 

között integrált áramkörök, félvezetők, nagyteljesítményű számítógépek stb.) megszerzése, 

s ebben a magyar törekvésben számos japán nagyvállalat már az 1960-as évektől hálás 

partnernek bizonyult. Amerikai részről többször Tokió szemére is vetették, hogy 1952-es 

csatlakozása után a szigetország jelenti az egyik leggyengébb láncszemet a nyugati 

embargós rendszerben, amit egyaránt jól példáz az elhíresült Toshiba-botrány, vagy az a 

washingtoni vád, hogy míg az Egyesült Államokban egy időben több mint ötszáz 

exportellenőr ügyködött a COCOM rezsim fenntartásán, addig Japán ugyanekkor összesen 

két főt foglalkoztatott hasonló munkakörben.
617

  

Az amerikai panasz megalapozottságát jól jelzik a tokiói kereskedelmi kirendeltség 

diadalmas beszámoló jelentései is: „A rend kedvéért rámutatok arra, hogy elektronikus 

iparunk számára rendszeresen kapunk tartozékokat, ill. produktív alkatrészeket japán 

partnereinktől. A legnagyobb kereskedelmi házak többsége az eddigi tapasztalat szerint 

nem vonakodott attól, hogy a részünkre szükséges és tilalmi (COCOM) listán szereplő 

cikkeket belföldi forgalomban, Yen fizetés ellenében adja át kirendeltségünknek.”
618

 „Nem 

egyszer tapasztaltuk – és az utóbbi 1-2 évben egyre gyakrabban – hogy a japán cégek a 

bennünket érdeklő, az embargo-listán szereplő cikkeket mind szélesebb skálán kezdik – 

persze konkrét érdeklődésünk esetén – ajánlani. Ezek az akciók természetesen még nem 

hivatalos jóváhagyással bonyolódnak, a japán cégek maguk is fedik ezt a tevékenységüket 

és szinte minden esetben ők maguk kérik a részünkről való titoktartást. A japán nagy cégek 

egy jelentős része nem csak a konkrét üzlet reményében hajlandó engedményt tenni az 

embargo rovására, de az ilyen értelmű üzleti tevékenysége tükrözi azt a ki-nem-mondott 

igyekezetét is, hogy: elszakadni a világpiac szempontjából részére hátrányos amerikai 

megkötöttségektől; gyorsabban növelni az önállóságot, pontosabban: a patent-
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önállóságot, hogy az újabb profitlehetőséget biztosító, eddig még érintetlen piacokon ő 

lehessen az első.”619 

A hatvanas években a reláció egészét egy a kádári Magyarországra más 

vonatkozásban is teljességgel jellemző kettősség határozta meg: míg politikai síkon a 

magyar fél az ideológiai szembenállásból fakadó küzdelem szükségességét hangsúlyozta, 

addig külgazdasági téren a nagyfokú pragmatizmus volt a jellemző. Hasonlóan ahhoz, 

ahogy eleinte magát a külpolitikát is Moszkvának fullasztó fölénye és annak a szocialista 

internacionalizmus ideológiai lózungjaiban egyaránt testet öltő követelményei motiválták, 

míg később a nemzeti érdek mind hatékonyabb érvényesítése mozgatta a magyar 

külkapcsolatokat, és ez többek között a külgazdasági előnyökre való törekvésben, a 

„külkereskedelem által vezérelt előremenekülésben” öltött testet.
620

 

A reláció relatív jelentéktelenségét mutatja, hogy a kapcsolatfelvételre magyar–

japán viszonylatban alacsony szinten, szakértők és diplomaták között került sor (míg 

például a szintén nagyköveti szintű egyeztetésekkel kezdődött szovjet–japán tárgyalásokat 

külügyminiszteri, majd miniszterelnöki szintű látogatások követték).  

Az 1956–64 közötti magyar–japán politikai érintkezésen belül a „haladó” 

kapcsolatok előzőekben bemutatott túlsúlya láttán elmondható, hogy japán vonalon 

bizonyosan nem sikerült érvényesíteni az SzKP XX. kongresszusa hatására az 1956-os 

budapesti misszióvezetői értekezleten is deklarált diplomáciai irány- és stílusváltást, mely 

a tőkés országokban a befele forduló és kizárólag baloldali kapcsolattartás helyett/mellett a 

kormányzó erőkkel való kapcsolattartást jelölte meg fő feladatként.
621

  

A politikai kapcsolatok fejlesztését Budapestnél pragmatikusabban szemlélő 

Csatorday Károly követ is már első összefoglaló jelentéseiben igyekezett felhívni küldő 
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fordítunk arra, hogy kapcsolataink minél sokoldalúbbak legyenek és ne kizárólag a pártra 

támaszkodjanak.” MNL OL XIX-J-45 1960. december 2. 151/1960 Tokió, A követség munkája. 
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tárcája figyelmét arra, hogy az esetlegesen zajló, látszólag talán élénknek tűnő politikai 

érintkezés szinte kizárólag a haladó japán tömegszervezetekre vagy a japán kormányzattal 

szembeni ellenzéki csoportosulásokra korlátozódik.
622 

A misszióvezető javaslataiban a 

parlamentek közötti együttműködés és a testvérvárosi kapcsolatok beindítását is 

szorgalmazta, azonban a magyar vezetésben ekkor még munkált az ideológiai 

megközelítésből fakadó tudathasadásos állapot, és annak ellenére elzárkózott a politikai 

viszony szorosabbra fűzését célzó japán javaslatoktól, hogy közben például feltett 

szándéka volt a diplomáciai kapcsolatok szintjének nagykövetire történő emelése.  

Míg 1945 előtt a magyar–japán bilaterális kapcsolatokat a német–japán viszony 

determinálta, addig 1945-öt követően a reláció alakulása természetesen leginkább a 

mindenkori szovjet–japán, illetve japán–amerikai viszony függvénye volt. Budapesten 

főleg persze ez utóbbi függőségi viszonyt, Japán „amerikai alávetettségét” hangsúlyozták: 

„a magyar–japán kapcsolatok alapvető jellemzője – japán oldalról – az a körülmény, hogy 

függvényei az amerikai–magyar kapcsolatok alakulásának. A japán közeledést fő 

vonatkozásban a magyar–amerikai kapcsolatok fejlődése egyenes következményének lehet 

mondani”.
623  

 

Magyar szempontból az 1950-es években a szovjet–japán normalizáció eleve 

erőteljes katalizáló hatást jelentett; az idelátogató japán delegációk szinte kivétel nélkül a 

Szovjetunió felkeresése után látogattak el Magyarországra, (ráadásul sok esetben úgy, 

hogy Moszkva után több kisebb csoportra oszlott az eredeti küldöttség, és a kisebb 

csatlósokhoz már csak az eredeti küldöttség egy-egy részdelegációja ment tovább). 

Ugyanígy, az amerikai megszállással egyidejűleg Japánban betiltott magyar baráti társaság 

is a Szovjet–Japán Baráti Társaság fiókszervezeteként és a Japán Szocialista Párt 

bábáskodása mellett kezdte újból működését Tokióban (ráadásul részben a háború előtti 

személyi összetételben). A vizsgált időszakban magyar részről a szovjet ráhatást a 

kapcsolatfelvétel 1956-os kezdeményezésénél, majd a politikai kapcsolatok fejlesztésében 

az 1960-as évek elején tanúsított visszafogottságban, japán részről pedig az amerikai 

beavatkozást a diplomáciai képviseletek szintjének nagyköveti rangra történő emelésénél 

érhetjük tetten. 
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Ami a diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre történő emelését illeti, érdemes 

megemlítenünk, hogy noha a lépést Magyarország az 1959. augusztusi megállapodás óta 

folyamatosan szorgalmazta, a belső külügyminisztériumi anyagokban azonban mégis 

következetesen japán kezdeményezésnek aposztrofálják a követi kapcsolatok 

szintemelésének szándékát. A nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok 1964-es 

létrejöttével a magyar–japán viszony normalizálását követően nem sokkal teljesült tehát a 

magyar külügyi vezetés egyik fontos relációs célkitűzése, és a „békés egymás mellett élés” 

légkörében megnyílt a lehetősége a kétoldalú viszony további elmélyítésének.
624

  

Szembetűnő, hogy már ebben a kezdeti időszakban megjelenik több, a későbbi 

évtizedekben a kétoldalú gazdasági kapcsolatok meghatározó pilléreit jelentő 

együttműködési területnek – így a japán hitelfelvételnek (1956)
625

, vagy egy 

Magyarországon létesítendő japán autó összeszerelő üzem létesítésének – a gondolata is. 

Figyelemre méltó végül, ahogy a diplomáciai viszony rendezését követően pár esztendő 

leforgása alatt – lényegében már az 1964-es nagykövetségi szintemelésig – kialakulnak a 

kétoldalú politikai érintkezésnek, gazdasági kapcsolatoknak és kulturális cserének
626

 azon 

keretei, melyek aztán a következő negyed század folyamán, egészen az 1980-as évek 

közepéig/végéig meghatározták a magyar–japán kapcsolatok alakulását.
627
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 Jól példázzák ezt a külügyminiszterek és a külgazdasági tárcák vezetőinek kölcsönös látogatásai: 1967: 

Miki Takeo külügyminiszter látogatása Bp-en, 1969: Bíró József külkereskedelmi miniszter Tokióban, 

illetve Óhira Maszajosi MITI miniszter látogatása Budapesten, 1973: Péter János KÜM látogatása 

Tokióban. 
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 Ehhez lásd: Bozzai–Farkas: 1990; Ferber 2010: 90-103.; Mong 2012. Ismeretes, hogy a japán hiteleknek a 

magyar adósságállományon belül olykor 40-45%-ot is elérő aránya különböző előjelű félelmek forrásául 

szolgált később a rendszerváltás éveiben. Míg a japánok egyszerűen a visszafizetés miatt aggódtak, addig 

Csurka „sárga veszedelem”-ről beszélt. Antall József az Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésein pedig – az 

1989. június 15-i EKA ülésről szobalehallgatás nyomán keletkezett operatív jelentés szerint – egyenesen 

azt jelezte Mark Palmer amerikai nagykövetnek, hogy ha tovább nő a távol-keleti országok szerepe a 

magyar gazdasági folyamatokban, az számunkra kedvezőtlen volna, mert megítélése szerint Japán és Dél-

Korea elnézőbb a hazai antidemokratikus rendszerrel szemben, „kevésbé érzékenyek a politikai 

rendszerünk liberális és demokratikus jellegének támogatására”. Lásd: Révész 2000:34j.; A 

rendszerváltás forgatókönyve. II: 36., Bodzabán–Szalay 1994:149. 
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 Úgy véljük, hogy az impresszáriós alapon megvalósuló kulturális „cserekapcsolatok” (valójában magyar 

művészeti exporttevékenység) révén a magyarországi (és nyugati) jegyárak többszörösét is megfizetni 

kész japán közönség napjainkban is százalékosan kimutatható részt vállal a legnagyobb magyarországi 

művészeti együttesek – többek között a Magyar Állami Operaház, a Fővárosi Operettszínház, a Nemzeti 

Filharmonikus Zenekar vagy a Budapesti Fesztiválzenekar – rendszeres japáni turnéztatásával a magyar 

kultúrafinanszírozásban.  
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 Külön kutatást érdemel a későbbiekben a kelet-európai – azon belül is különösen a lengyel és a magyar – 

rendszerváltáshoz nyújtott japán támogatás témája. Érdekes, hogy Kulcsár Kálmán egykori igazságügyi 
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miniszter értékelése szerint nem csak a japán vállalatvezetés, de a közigazgatás is mintául szolgált 

bizonyos mértékben a magyar átmenetnél (Kulcsár 1986: 144, 204.) 
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