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A Külügyi és Külgazdasági Intézet adott helyet a magyar külpolitikát érintő iratokat és kronológiát 
összefoglaló könyvek bemutatásának. Az Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez 1985-
1993 című könyvet, illetve A magyar külpolitika margójára 1990-2010 című könyvet Szakály 
Sándor történész méltatta. 
A Külügyi és Külgazdasági Intézet főigazgatója, Schőberl Márton elmondta, hogy az intézet 
saját szellemi kapacitásával és könyvtárával igyekszik hozzájárulni a külpolitikai döntéshozatal 
segítéséhez. Továbbá kiemelte, hogy a digitális világ és az internet korában fontos, hogy a 
nyomtatott könyv hagyományát és szükségességét se felejtsük el, ezért a KKI állandó programjai 
között szerepelnek a könyvbemutatók. 
 
A rendezvényt Íjgyártó István , a kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár nyitotta 
meg. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a megszerkesztett könyvek végre lehetőséget adnak 
arra, hogy ne csak a szakma tájékozódjon a külpolitikát érintő döntésekről és eseményekről, de a 
társadalom egésze is hozzájuthasson ezekhez az iratokhoz. Íjgyártó István továbbá külön 
kiemelte és megköszönte a Bánffy Miklós könyvtár dolgozóinak a kitartó, precíz és igényes 
munkát, amellyel segítették a kötetek elkészültét.  
 
Ezek után Szakály Sándor  ismertette és méltatta a köteteket. A történész először is üdvözölte, 
hogy a Külügyi és Külgazdasági Intézetben egy olyan tudományos munka indult el, amelynek 
része a Magyarország külpolitikájához kapcsolódó iratok közzététele is. Szakály Sándor felhívta 
a figyelmet, hogy az Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez című kötet már a 
második része egy korábban megkezdett összefoglaló munkának: az első kötet az 1945 és 1950 
közötti időszakot dolgozta fel. A történész hangsúlyozta, hogy a cím és a tartalom jól fedi 
egymást, hiszen valóban a Külügyminisztérium, mint intézmény történetéről is szól a könyv, nem 
csupán a magyar külpolitika eseményeit veszi sorra.  
 
Mindkét könyv esetében hangsúlyozta a történész a minél szélesebb körben való terjesztés 
szükségességét, a művek eljuttatását egyetemekbe, könyvtárakba, hiszen a nemzetközi 
tanulmányokat tanulók számára kiváló tankönyvként is szolgálnak.  
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A magyar külpolitika kronológiája 1990-2010  című kötet kapcsán Szakály Sándor elmondta, 
hogy egy ilyen munka megkerülhetetlen mindazok számára, akik a XX. század magyar 
külpolitikájával szeretnének foglalkozni. Majd hozzátette, hogy Magyarországnak a változó 
világban helye és szerepe van, és nem biztos, hogy a tudomány megkerülhető, mint a külpolitikai 
döntéshozás segítője: a múlt komoly segítség lehet abban, hogy a jövőben milyen döntéseket 
hozzunk meg.  
 
A könyvbemutatón felszólalt Sáringer János , az Iratok a magyar Külügyminisztérium 
történetéhez 1985-1993 című kötet főszerkesztője és Nagy Miklós , A magyar külpolitika 
kronológiája 1990-2010 című kötet összeállítója is. Sáringer János elmondta, hogy szeretnék 
folytatni a további munkát: az 1950 és 1985 közötti időszak feldolgozásával, és bíznak benne, 
hogy kapnak támogatást és lehetőséget a teljes befejezéshez. Nagy Miklós elmondta, hogy az 
általa összeállított kötetnek is volt egy előzménye: az 1956 és 1989 közötti magyar külpolitikáról 
összeállított kronológia, és ő is hangsúlyozta, hogy szeretné folytatni a munkát, akár 1918-tól, az 
önálló magyar jogállam létrejöttétől kezdődő időszakra vonatkozóan is.  
 
A Külügyminisztérium történetére vonatkozó kötetet a Balassi kiadó, A magyar külpolitika 
kronológiája című kötetet pedig a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó publikálta. A 
szerkesztők, és a méltatók egyaránt dicsérték a kiadók munkáját: a külső megjelenés 
igényessége kellően lefedi a belső tartalom minőségét.  
 
Az eseményen Jeszenszky Géza és Kovács László, Magyarország egykori külügyminiszterei is 
felszólaltak. 

 




