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Szemelvények a magyar–francia kapcsolatok 
történetéből 
M. Szebeni Géza

Az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek közepéig terjedő két évtized a magyar–
francia kapcsolatok tagadhatatlanul legmozgalmasabb éveit ölelte fel, amelyek 
során a kétoldalú viszony addig nem tapasztalt intenzitást ért el. Ebben sze-

repet játszo� az a tény, hogy a nyugati – így a francia – politikai közgondolkodásban
kialakult „magyar modell” kép eltért a „monolit szovjet típusú rendszerek” gazdasá-
gi, politikai és kulturális gyakorlatától, s ezen túlmenően hatalmas adósságállománya 
mia�i pénzügyi (és ennek következtében társadalmi) sebezhetősége okán kétségkívül
a magyar volt az egyik „leggyengébb láncszem” Moszkva szövetségesei közül. A ma-
gyar–francia kapcsolatok e két évtizedének különös vonása az, hogy erre az időszakra 
ese� a pártdiplomáciának és az állami diplomáciának az „összeérése”, Kádár francia
szocialisták iránti érdeklődésének megjelenése, később pedig hivatalos tárgyalása az 
immár az V. Köztársaság első szocialista elnökévé előlépe� François Mi�errand-nal.

Kádár Jánosnak a „reformista szociáldemokrácia” megítélésében követe� korábbi
elutasító magatartását a nemzetközi kapcsolatokban lehetséges együ�működés irányá-
ba veze�e a kommunista és munkáspártok 1969-es moszkvai tanácskozásán elfogado�
fődokumentum, amely a részt vevő pártoknak feladatként jelölte meg az „összes an-
tiimperialista erővel” történő összefogást, akcióegységet. A magyar párt – illetőleg az 
állami diplomácia – számára a konkrét teendőket a pártvezetés néhány évvel később 
szabta meg,1 leszögezve, hogy a szocialista-szociáldemokrata pártokkal az együ�-
működés célja a reformizmus befolyásának a csökkentése, illetve a közös fellépés az 
enyhülés eredményeinek megőrzése, valamint a békéért és a biztonságért folytato�
küzdelem terén. Kádár ennél tovább semmiképpen nem volt hajlandó menni, csak és 
kizárólag a moszkvai tanácskozás határozatainak a végrehajtását tarto�a elképzelhe-
tőnek, a „reformista szociáldemokráciával” folytatandó – ideológiai – vitákat igen ha-
tározo�an kizárta az együ�működés lehetőségei közül azzal, hogy azoknak „semmi
értelme”.2 E�ől függetlenül a kapcsolatfelvétel a hetvenes évek közepére több nyu-
gat-európai szocialista-szociáldemokrata pár�al megtörtént, és kifejeze�en az együ�-
működés irányába mozdult el. Ebben az összefüggésrendszerben döntö� úgy Kádár,
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hogy a francia szocialisták magyarországi látogatásra meghívhatók, de ez esetben 
is körültekintően kell eljárni, elkerülendő az esetleges visszautasítást – ami rontaná 
a magyar párt tekintélyét. A francia szocialistákkal történő kapcsolatfelvétel viszont  
illeszkede� a magyar–francia kapcsolatok történetének talán leggazdagabb fejezetéhez,
amely utóbbi arra is alkalmat ado� a budapesti vezetésnek, hogy e viszonyrendszerben
is helyértékénél jóval fontosabb szerepet játsszon.

A francia szocialisták budapesti látogatásra szóló meghívását megkönnyíte�e az a
tény, hogy egy François Mi�errand veze�e szocialista pártküldö�ség előzőleg a Szov-
jetunióban járt 1975 áprilisában.3 Erről a látogatásról a moszkvai magyar nagykövet-
ség hosszabb távirati jelentést küldö� az SZKP KB külügyi osztályán kapo� instruáló
tájékoztatás alapján.4 A szovjet fél értékelése szerint a francia szocialisták vezetőire 
és magára Mi�errand-ra is pozitív hatással volt a látogatás, annak ellenére, hogy sok
előítéle�el érkeztek. A beszélgetések „nyílt, kritikus légkörben zajlo�ak”, Brezsnyev
fogadta a küldö�séget,5 és Szuszlov, valamint Ponomarjov6 tárgyalt az SZKP képvi-
seletében. A szovjet vélemény szerint a látogatás óta eltelt egy év ala� Mi�errand kor-
rektül tarto�a magát moszkvai kĳelentéseihez, elítélte az időről időre tapasztalható
szovjetellenes kampányokat, s a szocialistákhoz közel álló sajtót mérsékletre inte�e.
Mi�errand kifejezte azt a kívánságát, hogy az SZKP és a Francia Szocialista Párt közö�
fejleszteni kell a kapcsolatokat. Megállapodtak abban, hogy majd á�ekintik az európai
helyzetet, az európai integrációt és a kapitalizmus válságát. Javasolták á�ekinteni az
SZKP XXV. kongresszusának és a szocialista párt küszöbön álló kongresszusának anya-
gait. Mi�errand-ék szere�ek volna részt venni a SZKP XXV. kongresszusán, többször
jelentkeztek az ügyben, de szovjet részről csak a chilei szocialista pártot hívták meg.  
A moszkvai tárgyalásokon sok nemzetközi kérdést illetően az álláspontok közeliek vol-
tak (enyhülés, leszerelés, Chile, európai biztonsági konferencia), eltérő és ellentétes vé-
lemény volt a közel-keleti helyzetet illetően és a Nyugat-Európai Unió kérdésében – i�
az NSZK befolyásra tehet szert, ami veszélyes lehet, ha a konzervatív reakciós körök 
kerülnek hatalomra az NSZK-ban – érveltek a szovjetek. 

A táviratot jegyző magyar ideiglenes ügyvivő kérdésére (milyen témákat érintse-
nek a magyar tárgyalópartnerek a Mi�errand-nal folytato� tárgyalások során) az SZKP 
illetékes munkatársa úgy reagált, hogy Mi�errand szocialista pártja nem azonos a Guy
Mollet veze�e hajdani SFIO-val, a párt szociális összetétele most jobb, sok a munkás és
általában a dolgozó, a „pártvezetés is jobb a mi szempontunkból”, de i� nem szabad
a másik végletbe esni. E�ől függetlenül nem szabad lebecsülni a pozitív változásokat.
„Mi�errand – korlátait figyelembe véve – komolyan gondolja a kommunistákkal és
a baloldali radikálisokkal való kapcsolatot, de nem titkolja, hogy szeretne 2-3 millió 
szavazatot elnyerni az FKP jobboldalán elhelyezkedők és az ingadozók” megnyeré-
se reményében. Európa felépítésének kérdésében Mi�errand még mindig a Nyugat- 
Európai Unió7 és az integráció híve. Amennyiben ezeket a téziseit felveti, Budapesten is 
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érdemes lenne „ĳesztgetni” azzal, hogy abban a NATO-nak nagy szerepe lenne, de o�
az Egyesült Államok és az NSZK viszi a főszerepet, s az NSZK-ban nincs örökös státusa 
az SZDP-nek a kormányalakításra. A közel-keleti kérdésben Mi�errand pártájában is
„erős cionista tendenciák” észlelhetők, egyébként is Izrael melle� szállnak síkra, erre
ösztönzi őket a Szocialista Internacionálé, főleg az angol munkáspárti vezetés és Bruno 
Kreisky osztrák kancellár.

Az FKP és az FSZP közö�i rivalizálás nem szűnt meg, féltékenység is tapasztalható
az FKP részéről, amikor Mi�errand kommunista pártokkal találkozik. A „Mi�errand-
nal való találkozónál és a Francia Szocialista Pár�al való kapcsolatban nagy óvatosság-
ra van szükség, ne ártsunk a francia KP-nak. Mi�errand okos ember, és mindent szeret
a saját érdekében kihasználni, az SZKP minden esetben előzetesen egyeztete� a francia
KP-vel és csak az ő egyetértésük esetén léptek.” A szocialistákkal való kapcsolat hatás-
sal van az FKP-ra, végső fokon reformistákkal való napi kapcsolatról van szó, a két párt 
együ�működése nagyon pozitív… de ez veszéllyel is jár. „Remélhetően a francia KP
látja a kapcsolat dialektikáját.” 

A szovjet értékelés kulcsszavai („cionista”, reformisták”, és a „kapcsolat dialektiká-
ja”) nyílván a megfelelő óvatosságra ösztönözték a magyar pártvezetést, mivel a Poli-
tikai Bizo�ság a pártküldö�ség utazásával összefüggő számos részletkérdésben állást
foglalt, majd „hozzájárul[t], hogy Központi Bizo�ságunk nevében hívjuk meg ez év-
ben néhány napos magyarországi látogatásra a Francia Szocialista Párt küldö�ségét.”8  
A PB később „egyetért azzal, hogy „François Mi�errand-t, a Francia Szocialista Párt fő-
titkárát május végén fogadjuk magyarországi látogatáson”,9 (Mi�errand nem főtitkár
volt), majd a testület „tudomásul veszi François Mi�errand látogatását.”10 

Néhány hét elteltével a Politikai Bizo�ság ismét napirendre tűzte a François
Mi�errand látogatásával kapcsolatos kérdéseket, és a Központi Bizo�ság külügyi osz-
tályának javaslata alapján tudomásul ve�e, hogy 1976. május 24. és 29. közö� látoga-
tást tesz Magyarországon a Francia Szocialista Párt nyolctagú küldö�sége François
Mi�errand vezetésével. Egyetérte� azzal, hogy a megbeszéléseken kölcsönös tájé-
koztatás legyen a két párt politikájáról, véleményt cseréljenek fontosabb nemzetközi 
kérdésekről, a magyar–francia államközi kapcsolatok helyzetéről, és a két párt közöt-
ti további együ�működés lehetőségeiről. Hozzájárult ahhoz, hogy Kádár János ud-
variassági látogatáson fogadja a küldö�séget, továbbá külön megbeszélést folytasson 
F. Mi�errand-nal és szűkebb kíséretével.

A tárgyalások vezetésére magyar részről Biszku Bélát jelölték ki, a küldö�ség tagjai
az MSZMP külügyi vezérkarának a képviselőiből kerültek ki. Apró Antal feladata volt, 
hogy adjon tájékoztatást az Országgyűlés munkájáról, Aczél György nem hivatalos va-
csora keretében találkozo� a küldö�séggel. A program egyebekben a francia küldö�-
ség szovjetunióbeli látogatásának a mintáját köve�e – ipari üzemekbe és termelőszö-
vetkezetekbe látoga�ak stb. A küldö�ség programja jelentős sajtótámogatást kapo�, s
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Mi�errand még A hét című politikai műsornak is ado� interjút, s döntés születe� arról
is, hogy a látogatás befejeztével egyeztete� politikai közlemény jelenjen meg.11 

A francia szocialista vezetőt és küldö�ségét a repülőtéren Biszku Béla, a PB tagja, a
KB titkára fogadta Berecz Jánosnak a KB külügyi osztálya vezetőjének és helye�esének
Horn Gyulának a társaságában. A francia szocialista politikusok látogatásának tulajdo-
níto� fontosságot jól muta�a az a tény, hogy a Népszabadság12 az első oldalán hozta 
a hírt fényképpel, amelyen Kádár május 24-én a pártközpontban üdvözli Mi�erand-t
és a francia delegációt. Az eseményt ismertető közlemény szerint a francia küldö�ség
tagjai valóban a párt – francia politikai zsargonnal élve – „elefántjai” voltak. Robert 
Pontillon, a párt VB tagja, külügyi titkár, a Párizs környéki Suresne polgármestere, a 
rendkívül színes egyéniségű Gaston Defferre13, a VB tagja, Marseille polgármestere, 
René Chazelle szenátor, Georges Sarre, a VB tagja, Philippe Machefer, az igazgató bi-
zo�ság tagja, Charles Emile-Loo, a VB tagja és Michel Bataille író,14 Kádár szívélyes 
hangulatú megbeszélést folytato� velük. A francia küldö�ség következő napi15 prog-
ramjáról kiado� rövid közlemény tényszerűen számolt be a Biszku veze�e tárgyalásról,
a székesfehérvári látogatásról és az Országgyűlés elnökével való találkozóról. Másnap 
ugyancsak rövid ténykommüniké tudósíto� arról, hogy Kádár János fogadta François
Mi�errand-t, s a „szívélyes légkörű megbeszélésen megvita�ák a nemzetközi helyzet,
a nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdéseit, és véleményt cseréltek a két párt 
tevékenységéről, az MSZMP és az FSZP közö�i kapcsolatokról”. A mintegy két és fél
órás tárgyalásra május 26-án került sor.

Mi�errand május 27-én befejezte látogatását,16 és Defferre, valamint Pontillon tár-
saságában elutazo�. Hazaérkezése után újságíróknak nyilatkozo�.17 Kĳelente�e, hogy
nagyon elégede� volt a látogatásával és a lefolytato� eszmecserékkel, amelyek során
nem akart a francia kormány helye� fellépni. Látogatásának az volt a célja, hogy tájé-
kozódjék a nemzetközi kérdésekről. „Kĳelente�e továbbá: Magyarországon azt tapasz-
talta, hogy a tízmilliós magyar nép nagyon nehéz helyzetből kiindulva, nagy előreha-
ladást ért el. A szabadságjogok fejlesztéséről szólva kĳelente�e, ez olyan haladás, amely 
feltétlenül megérdemli, hogy hangsúlyozzák.” 

A két párt – kapcsolatuk történetében először – közleményt ado� ki a Francia Szo-
cialista Párt küldö�ségének látogatásáról.18 A közlemény köve�e a francia pártkül-
dö�ség egy évvel korábbi szovjet útjáról kiado� szovjet–francia közös közlemény19 
szerkezetét, az á�ekinte� témák felsorolását, olykor kifejezéseit is. E�ől függetlenül
a dokumentum szóhasználata, az érinte� témák, a többször hangsúlyozo� egyetértés
a legfontosabb nemzetközi kérdések tekintetében – főleg az európai együ�működés
kérdésének vonatkozásában – teljesen világossá te�ék, hogy Kádár hosszú távon is
komolyan gondolta a nyugat-európai szocialista-szociáldemokrata erőkkel történő 
együ�működést, olyannyira, hogy a közlemény már-már azt sugallta, hogy egy „test-
vérpár�al” folytato� konzultációról adták ki.20 Miután a közlemény tárgyszerűen is-
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merte�e a látogatás programját, kiemelte, hogy a két párt „megbeszélései a barátság,
az egymás álláspontjainak kölcsönös megismerésére és megértésére irányuló készség 
szellemében folytak.21 Kölcsönösen tájékozta�ák egymást országaik, pártjaik helyzeté-
ről, eszmecserét folyta�ak a nemzetközi élet, a nemzetközi munkásmozgalom időszerű
kérdéseiről, s megállapodtak a két párt közö�i kapcsolatok fejlesztéséről.”

A magyar fél, Kádár számára a közös közlemény kétségkívül legfontosabb bekezdé-
se az volt, amelyikben a francia szocialisták kĳelente�ék, hogy pártjuk „küldö�ségére
kedvező benyomást te�ek a magyar népnek a szocializmus építésében pártja vezeté-
sével elért eredményei. Kifejezte véleményét, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt 
politikája és nemzetközi tevékenysége jelentősen hozzájárul a világbéke és -biztonság 
ügyéhez, a különböző társadalmi rendszerű országok közö�i jó viszony, a népek kö-
zö�i barátság és együ�működés szellemének erősítéséhez.” Magyarán ebben a politi-
kai dokumentumban a Francia Szocialista Párt küldö�ei mintegy visszaigazolták az
önmagát baloldalon meghatározó, de nem kommunista európai politikai szervezetek 
közösségében a kádári bel-, és külpolitika helyességét. Ennek jelentősége túlmutato�
a látogatás egyszerű tényén azt sugallva, hogy a monolit szovjet típusú rendszereken 
belül érvényesen működhet egy sajátos „modell” – amelynek a túl harsány hirdetése 
persze nagyon is süppedékes talajra vi�e volna a magyar vezetőket. Ugyancsak a nem
kommunista baloldallal történő együ�működésre vonatkozó kádári koncepciót erősí-
te�e a közös közleménynek az a része, amelyikben a tárgyaló felek „kifejezték azt a vé-
leményüket, hogy a meglévő ideológiai-politikai nézetkülönbségek ellenére a kommu-
nisták és szocialisták kontaktusai nemzeti és nemzetközi méretekben, közös fellépéseik 
a monopoltőke uralmával szemben, a demokráciáért, a nemzeti függetlenségért és a 
nemzetközi békéért vívo� együ�es harcuk jól szolgálják a világ munkásmozgalmának
ügyét, erősítik annak összefogását és szolidaritását”. 

A két küldö�ség a tárgyalások során nagy jelentőséget tulajdoníto� a magyar–fran-
cia kapcsolatok sokoldalú fejlesztésének. Megállapíto�ák, hogy még sok a kiaknázatlan
lehetőség a két ország együ�működésében, mindenekelő� gazdasági területen. „A Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt és a Francia Szocialista Párt elhatározo� szándéka, hogy
minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíti a magyar–francia kapcsolatok sokrétű 
fejlesztését népeik, az egész európai együ�működés javára.”22

A Kádár számára minden szempontból sikeres látogatást a magyar pártvezetés 1976. 
július 21-én a Központi Bizo�ság kibővíte� ülésén,23 az időszerű nemzetközi kérdések-
ről ado� tájékoztató keretében értékelte. Az értékelés alapján úgy tűnik, hogy a megbe-
szélések során a két pártküldö�ség valamennyi időszerű kérdést érinte� – megerősítve
a közös közleményben íro�akat.

„A tárgyalások során – írja a tájékoztató – a francia küldö�ség érdeklődéssel fogadta
a tájékoztatást belső helyzetünkről és az MSZMP tevékenységéről.” A francia pártkül-
dö�séget elsősorban a mezőgazdaság átszervezésének elvei, módszerei, a tervgazdál-
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kodás, az üzemi demokrácia, a szociális gondoskodás helyzete, a tanulói�úság köz-
érzete, magatartása érdekelte – gyakorlatilag a kádári politikai praxis mindennapjai.  
A korabeli fontos nemzetközi kérdéseket illetően tájékozódtak a KGST és a Közös Piac 
közö�i tárgyalásokkal kapcsolatos magyar vélemény, a fejle� tőkés országokkal, közöt-
tük Franciaországgal folytato� kereskedelmi kapcsolatok alakulása, valamint a szo-
cialista országok árpolitikájának néhány kérdése iránt is. Ezen túlmenően Mi�erand
kifejte�e, hogy Franciaország – bár formailag kilépe� a NATO katonai szervezetéből – 
szervesen illeszkedik a nyugati világba és annak szövetségi rendszerébe. Franciaország-
nak nem áll érdekében, hogy olyan szövetségi rendszer tagja legyen, amely az Egyesült 
Államok ellen irányul, továbbá az sem, hogy egy új, kommunista vezetés ala� álló szö-
vetségi rendszerhez csatlakozzon, mert ez szakítást feltételezne az Egyesült Államokkal, 
az egész nyugati világgal. A francia szocialisták nem tudnak elképzelni egy olyan átfogó 
európai biztonsági rendszert, amely képes lenne az egyes európai államok függetlensé-
gének a biztosítására. Mi�errand megerősíte�e, hogy a német probléma Franciaország,
a francia szocialisták számára továbbra is a leglényegesebb európai kérdés. A francia–
szovjet viszonyról elmondta, hogy az az európai biztonság kérdésének csupán egyik 
aspektusa. Kĳelente�e azonban, hogy a francia szocialisták hatalomra kerülésük esetén
a kapcsolatok erősítésére, jó viszonyra fognak törekedni a Szovjetunióval. 

Értékelésük szerint az európai biztonsági és együ�működési konferencia alapjaiban
nem változta�a meg az európai helyzetet. A Szovjetuniónak feltétlenül előnyös volt,
mert szentesíte�e a második világháború után kialakult erőviszonyokat. Előnyös volt
Nyugat-Európának is, mert hozzájárult Európa politikai egyesítéséhez. A legfontosabb 
azonban, hogy Helsinkiben ismét egymásra talált az 1917 óta ke�északadt Európa.

„A Francia Szocialista Párt híve a leszerelésnek, a kollektív biztonságnak, a katonai 
blokkok egyidejű felszámolásának, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok sokoldalú 
fejlesztésének, az emberek és eszmék szabad áramlásának.” 

A francia belpolitikai helyzetről szólva Mi�errand kifejeze�en baloldali frazeológiát
használt, felvázolva a kormányra kerülés utáni legfontosabb teendők kereteit. Szerinte 
„Franciaországban a kizsákmányolás kevésbé brutális formában nyilvánul meg, mint 
a társadalmi fejlődés korábbi szakaszaiban. Ezért a megoldás is kevésbé radikális, nem 
kell mindent ledönteni és mindent elölről építeni. A változásokhoz megértek feltételek. 
Most azokat az erőket kell megtalálni és egyesíteni, amelyek végigviszik ezeket a vál-
tozásokat.

Mivel Franciaországban a nemzetközi nagytőkével szorosan összefonódó monopol-
tőkét kell megdönteni, a szocialista párt programja előírja a főbb termelési eszközök, a 
hitelintézmények államosítását, a demokratikus tervezés bevezetését. A francia szocia-
listák politikája, programja sok vitát vált ki a nyugat-európai szociáldemokrata pártok 
soraiban. Bírálóiknak azonban nyíltan szemükre vetik, hogy hatalomra kerülve sem 
döntö�ék meg eddig sehol a nagytőke erejének alapjait.”24
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Pártjának helyzetét elemezve Mi�errand szólt arról, hogy az a hatvanas évek végére
gyakorlatilag eltűnt, most azonban befolyását tekintve „ismét felülkerekede� a Kom-
munista Párton”. A korábbi visszaesés abból adódo�, hogy a második világháború
után az SFIO kénytelen volt elfogadni az akkori külpolitikai feltételeket, és a konzerva-
tív társadalmi erőkkel kötö� szövetséget. A mostani pártvezetés – folyta�a Mi�errand
– visszaveze�e a pártot természetes társadalmi bázisára. Ehhez szövetségre kelle� lép-
ni a kommunistákkal, akik végig kitarto�ak a dolgozók érdekeinek a védelme melle�.
A két párt szövetsége erős; nagy tömegek állnak mögö�ük. Egységük ma szilárdabb,
mint az 1936-os Népfront idején volt. Az 1976-os községi választásokon együ�esen már
a szavazatok többségéhez juto�ak.

A francia küldö�ség várakozásai szerint az 1978-as választások rendkívüli erőpróbát
jelentenek. Normális körülmények közö� biztos a baloldal győzelme, de a helyzet ab-
normális lesz. „A dolgozó tömegek állásfoglalása lesz a döntő. Nagyon fontos e tekin-
tetben, hogy csökkenjen, illetve megszűnjön a tömegek körében még mindig meglévő 
bizalmatlanság a kommunisták iránt.”

A jelentés elégede�en állapíto�a meg, hogy a Mi�errand és a küldö�ség többi tagja
részéről elhangzo� vélemények azt muta�ák, a tárgyalások kedvező benyomást te�ek
a francia szocialista vezetőkre. Mi több, Mi�errand nemcsak a francia polgári sajtó-
nak ado� nyilatkozataiban értékelte kedvezően útjának tapasztalatait, hanem „pozitív
hangnemben számolt be utazásukról, a magyar vezetőkkel folytato� tárgyalásokról a
Szocialista Párt Igazgató Tanácsának ülésén, amely elfogadta a kapcsolatok fejlesztésé-
re te� javaslatokat”.

Készült azonban a látogatásról egy másik, részletesebb, de sokkal szűkebb körnek 
szóló „információs jelentés” is,25 amely a hozzáfűzö�, Gyenes Andrásnak, a KB kül-
ügyekért felelős titkárának Biszku Bélához, a magyar tárgyalóküldö�ség vezetőjéhez
írt levele szerint a Politikai Bizo�sági ülés résztvevőinek, valamint a külügyminiszter-
nek a KB-iroda tájékoztató anyagaként szolgált.

A jelentés beszámolt arról is, hogy a magyar küldö�ségvezető, Biszku külpolitikai
tájékoztatóját a francia küldö�ség kérdések nélkül fogadta – ami arra mutat, hogy a
franciákat nyilván nem az „egyeztete� külpolitikai álláspontok” zsolozsmázása érde-
kelte, hanem elsősorban a magyar belpolitikai gyakorlat. Mi�errand hangsúlyozta: az
FSZP részére mindenekelő� Franciaország érdekei az irányadók. Ezért is javasolta el-
sőnek, hogy Franciaország barátsági szerződést kössön Oroszországgal. Nyugat-Euró-
pában ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy Németország „egy ország maradjon 
a sok közül”. A német probléma a francia szocialistáknak a leglényegesebb európai 
kérdés. E�ől függetlenül a moszkvai instrukciókat figyelmen kívül hagyva egyszer sem
„ĳesztege�ék” a németekkel magyar vendéglátóik a francia szocialistákat.

A jelentés második része a Kádár Jánossal folytato� „több mint kétórás beszélgetést”26 
foglalja össze, amelyen G. Defferre és R. Pontillon ve� részt. Kádár röviden összefoglal-
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ta az 1945 óta eltelt esztendők saját elemzése szerinti történelmét, hangsúlyozta a Szov-
jetunióval való kapcsolatok fontosságát, és az esetleges félreértések elkerülése vége�
leszögezte: „Ez történelmileg kialakult, visszafordíthatatlan szövetség, illetve politikai 
irányvonal. Ezzel úgy számoljanak, hogy nagy szenvedések árán születe�, ragaszko-
dunk hozzá, és ezért tartós lesz.” 

Mi�errand úgy lá�a – megerősítve a hetvenes évekre Magyarországról kialakult
nyugat-európai sztereotípiákat –, hogy a budapesti gyakorlat nagy érdeklődést vált ki 
a nyugat-európai közvéleményben és a francia szocialisták közö�. „Franciaországból
szemlélve Magyarországot, úgy tűnik, hogy korábban a feszültségek i� voltak a legér-
zékelhetőbbek, a legnagyobb változások is i� mentek végbe. 1941 és 1956 közö� Ma-
gyarország állandó mozgásban volt. Ezzel szemben 20 éve Európa legstabilabb országa. 
Messziről nézve az embernek az a benyomása hogy ezt a stabilitást nem erőszak és nem 
diktatúra teremte�e. A Francia Szocialista Párt küldö�sége azért látogato� most Magyar-
országra, hogy közelebbről tanulmányozza ezt az érdekes és fontos példát. A Kádár által 
elmondo�akból érthetővé válik, hogy 1945 után az elmarado� Magyarországon forra-
dalmi helyzet volt, amelyben erős politikai párt irányítására volt szükség. A forradalmat 
ez a párt végig is vi�e. »Megérte�ük a történelmi tanulságokat – mondta Mi�errand –, 
ezért nem lehet rossz a megítélésünk róluk.« Hozzáte�e – és ezt később a francia újság-
íróknak ado� nyilatkozatában is megismételte –, hogy 1945-ben Magyarországon ő is
forradalmár le� volna, vagyis ha Franciaországban a magyarországihoz hasonló helyzet
van 1945-ben, valószínűleg ugyanazt az utat teszik meg o�, amit Magyarország.”

A�ól függetlenül, hogy ezek a megállapítások nyilván tükrözik Mi�errand magyar
történelmet illető bocsánatos tájékozatlanságát, Kádár elfogado�ságát erősíte�ék, hi-
szen nemcsak az 1956 utáni politikai opcióit, de az 1945 utáni tevékenységét is legiti-
málták, hiszen Kádár ráadásul már 1945 elő� is „forradalmár” volt. Ezen túlmenően,
Mi�errand álláspontjának há�eréhez tartozik, azt érthetőbbé teszi, hogy ekkortájt az
átmenti időszak (a kapitalizmusból a szocializmus felé) kérdései a szocialistáknak leg-
alábbis egy részét erősen foglalkozta�ák. A párt egyik, balra húzó áramlata néhány hó-
nappal Mi�errand budapesti látogatás elő�, 1976. februárjában publikálta27 Leon Blum 
egyik 1922-es írását a diktatúra szükségességéről. „Az új intézmények még nem állnak 
– írja Blum – a lerombolt rendszer intézményei, politikai személyiségei, adminisztrációja 
el kell hogy tűnjenek, mivel lassanként megváltoztathatják, lerombolhatják a győzelem 
eredményeit. A még nem létező, jövőbeni törvényesség és a múlt, a már nem létező tör-
vényesség közö� helyezkedik el átmeneti és időszakos jelleggel az, amit diktatúrának
nevezünk.” Blum ezeket a sorokat írva természetesen nem a sztálini „intézményekre” 
gondolt, és nyilván nem a „proletárdiktatúra” kelet-európai gyakorlatára.

A jelentés szerint Mi�errand ezután röviden á�ekinte�e a két francia baloldali párt
közö�i viszonyt, majd végezetül „megállapíto�a, hogy most már nemcsak o�honról
szemlélve a magyarországi helyzetet, hanem az i�eni tapasztalatok alapján is úgy íté-
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lik meg, hogy magyar gyakorlatban tükröződik a demokráciának olyan alkalmazása, 
hogy a forradalom is megmarad. Kádár befejezésül kifejte�e, fontosnak tartja, hogy a
francia szocialisták reálisan értékelik a belső franciaországi helyzetet, és nem kergetnek 
illúziókat. Helyeselte, hogy francia társadalom kérdéseinek a megoldásában a kommu-
nista és a szocialista párt együ� dolgozik. „Amit Önök csinálnak – mondo�a – nem po-
litikai trükk, hanem történelmi küzdelem. Mi Önök melle� vagyunk küzdelmükben.”

A jelentés harmadik része kitért a francia küldö�ségnek a látogatás során tanúsíto�
reakcióira, s elégede�en állapíto�a meg, hogy a tárgyalások jó benyomást te�ek a fran-
cia szocialista vezetőkre. Mi�errand, de a többiek is többször utaltak arra, hogy újszerű
és meglepő nekik a magyar vezetők szemlélete és előadásmódja. Kinyilatkoztatásokra, 
kategorikus kĳelentésekre, szögletes megfogalmazásokra, adathalmazra számíto�ak.
Ehelye� messzemenően reális felfogást, elemzőkészséget, a jelenségek megértésére és
megértetésére irányuló törekvést s ezzel együ� átgondoltságot, nyugodtságot tapasz-
taltak. A francia küldö�ség egyik tagja szerint „az FSZP nemcsak Nyugat-Európában,
hanem a szocialista országokban is támpontokat keres politikájához, annak elfogadta-
tásához. (…) Magyarország teljes meglepetés számukra. Belpolitikája vonzó, és talán 
még külpolitikájában is önállóbb, mint Románia.”

A jelentés negyedik része a látogatás tapasztalataiból reális következtetéseket vont 
le, hangsúlyozva: „A Francia Szocialista Párt küldö�sége és személy szerint Mi�errand
elsősorban azért látogato� hozzánk, mert időszerűnek tarto�ák, hogy néhány, általuk
fontosnak tarto� szocialista ország (a Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia, Kuba) után
velünk is érintkezésbe lépjenek, illetve az MSZMP-vel is létesítsenek kapcsolatot. Erre 
utalt Mi�errand-nak az a többször elhangzo� megjegyzése, hogy más irányú nemzet-
közi köteleze�ségeik rovására döntö�ek e látogatás melle�. (…) Bizonyosra vehető,
hogy belpolitikai érdekek is diktálták Mi�errand és a pártvezetés lépését. (…) A látoga-
tás során francia részről többször elhangzo�, hogy a mostani kapcsolatfelvételt pártkö-
zi kapcsolataink első állomásának tekintik. (…) Ugyanakkor nem tarto�ák szükséges-
nek, hogy viszontlátogatásra hívják meg az MSZMP küldö�ségét. Ez is úgy fogható fel,
hogy jelenleg nem áll szándékukban esetleg időhöz kötö�, konkrét köteleze�ségválla-
lás a kapcsolatok folytatására. (…) A küldö�ség látogatásának a legfontosabb eredmé-
nye, hogy a jelek szerint sikerült hazánkról, politikánkról olyan képet adnunk, amely 
elfogadhatóbbá vagy legalábbis érthetőbbé teszi a francia szocialisták részére a létező 
szocializmus rendszerét. (…) Mi�errand magatartása udvarias, de a küldö�ség tagjai-
val is mindvégig tekintélyt parancsoló volt. Fellépése egy rendkívül jól felkészült, kitű-
nő taktikai érzékkel rendelkező, ambiciózus reálpolitikusról vallo�. (…) A küldö�ség
látogatása nagy visszhangot válto� ki Nyugat-Európában.” Ugyancsak eredményként
értékelte a jelentés azt, hogy a közös közleményt sikerült aláírni, amelyben a francia fél 
egyetérte� az enyhüléssel, a helsinki folyama�al, amelyről egyébként a megbeszélése-
ken a küldö�ség tagjai nem túlságosan hízelgő véleményeket hangozta�ak.
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A látogatásnak a magyar részről tulajdoníto� jelentőségét jól muta�a, hogy a ma-
gyar diplomácia komolyan számolt azzal, hogy a francia szocialisták részei lesznek a 
hamarosan hatalomra kerülő baloldali egységkormánynak. Joggal számolt azzal, hogy 
az ellenzékben lévő szocialistákkal kialakíto� jó viszony kedvező hatást gyakorol majd
kormányzati szerepük esetén a kétoldalú kapcsolatokra is. Ezeket a várakozásokat jól 
muta�a, hogy a francia küldö�ség elutazását követően a Külügyminisztérium illetékes
főosztálya külön utasítást küldö� a párizsi nagykövetségnek.28 Ebben hangsúlyozta, 
hogy „különösen fontos számunkra a Szocialista Pár�al való kapcsolat a jövő szem-
pontjából; távlati politikánkban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a baloldali erők
Franciaországban napirendre tűzték a hatalomátvétel kérdését, a politikai harcok ered-
ményeként fennáll annak a lehetősége, hogy a Szocialista Párt is részesül a hatalomban 
[sic!] – az FKP és más baloldali szervezetek képviselői melle�. Erre a lehetőségre is fel
kell készülnünk; ezt segítheti elő a Francia Szocialista Pár�al fennálló kapcsolatunk.”
Az utasításnak megfelelően a párizsi magyar nagykövetség illetékes diplomatái igen jó 
viszonyt alakíto�ak ki a szocialista pártvezetőkkel, illetőleg munkatársakkal.

A hivatalos, továbbá a közvélemény elé kerülő tájékoztatókon túlmenő részletek-
be enged bepillantást Mi�errand, mivel – tollforgató ember lévén – a Kádárral történt
első találkozójával összefüggő reflexióit hosszabb „naplóbejegyzésben” örökíte�e meg,
1977. október 12-i dátummal.29 A�ól függetlenül, hogy a bejegyzés pontatlanságokat
és Kádárról terjeszte� korabeli legendákat is tartalmaz,30 a saját benyomások melle�
plasztikusan adja vissza azt a képet, amelyet a nyugat-európai politikai elit kialakíto�
Kádár Jánosról, és ami kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy hosszú éveken keresztül 
egyenrangú partnerként fogadták el a tárgyalóasztaloknál. A feljegyzés ugyanakkor 
nagyon pontosan regisztrálja azt a „ke�ős beszédet”, melyet az akkori, a Nyuga�al
rendszeresen érintkező felső vezetés használt. 

Mi�errand volt az első, nemzetközi tekintéllyel bíró szociáldemokrata politikus, aki
meglátoga�a Magyarországot, elismerően nyilatkozo�, s ezzel hozzájárult az MSZMP és
a szociáldemokrata pártok kapcsolatainak a megalapozásához ami – tekinte�el a szociál-
demokrata pártok nyugat-európai, sok esetben kormányzati pozícióira –, elengedhetetle-
nül fontos volt a magyar érdekek szempontjából. A hivatalos jelentéseken és Mi�errand
naplóbejegyzésén túlmenően a francia küldö�ség melle� kísérői feladatot ellátó Berecz
János31 rendkívül alapos visszaemlékezése szerint is Kádár elég részletes á�ekintést ado�
a magyar történelemről, amely elsősorban a magyar nép élni akarását, a drámai megpró-
báltatások leküzdését hangsúlyozta, nem feledkezve meg a Trianon okozta sokk megle-
hetősen plasztikus ábrázolásáról sem – „az életben maradás volt a követelmény”.32 

A külpolitikai kérdésekkel kapcsolatban Kádár a békepolitikát illető jól ismert tézi-
seket hangozta�a, de hozzáfűzte, hogy „igyekszünk hatást gyakorolni nagy szövetsé-
gesünk, a Szovjetunió külpolitikájára. Ez a mi missziónk.” Az országot illető nyugati 
megítélésről kĳelente�e: „Külpolitikánk alapján szovjet csatlósnak minősítenek min-
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ket, az egybeeső vélemények szerint, ugyanakkor a belpolitikában élvezünk bizonyos 
korlátozo� szabadságot. Ez a megítélés nem zseníroz bennünket. Húsz évvel ezelő�
sokkal rosszabb volt a vélemény rólunk. A NATO előbb bojko�ált minket, majd pa-
naszkodo�, hogy a Szovjetunióra támaszkodunk. Mi mást tehe�ünk volna?”

Hangsúlyozta ez után, hogy a szoros gazdasági együ�működésben érdekelt Ma-
gyarország: „A mi országunk igen szegény a természeti kincsekben. Trianon elrabolta 
területünk kétharmadát, a természeti kincsek szinte egészét. Úgy kell termelnünk, hogy 
nemzeti termékünk közel fele a nemzetközi piacokon realizálódik. Ez tehát egy nyito�
gazdaság. Éppen ezért, személy szerint neki nem tetszik, hogy nyugati kapcsolataink a 
Német Szövetségi Köztársaság monopóliuma. Jobban tetszene, ha az megoszlana Fran-
ciaországgal, Angliával, sőt még az Egyesült Államokkal is fejlődne.”

Kifejte�e, hogy reményei szerint a közös kormányprogram győzelme esetén a kétol-
dalú kapcsolatok nagyarányú fejlődést hoznak majd. „Aztán ismét meglepően szubjek-
tív hangon nyilatkozo�: »Nem vagyunk beképzeltek, az élet minket realitásra nevelt.
Súlyunkat, szerepünket ismerjük. A világban nem vagyunk meghatározó tényező sem 
a külpolitikában, sem a nemzetközi munkásmozgalomban. De jelen vagyunk. Minde-
nü� o� vagyunk, és van egy voksunk. Ezzel mi a jó ügyet igyekszünk szolgálni.«”
Kádárnak arra a megjegyzésére, hogy a francia kommunisták és szocialisták közös kor-
mányprogramjának a megvalósítása veszélyeket is hordoz, Mi�errand megjegyezte,
hogy „Franciaország nem Chile, de elképzelhető még ahhoz hasonló kísérlet is. Erre is 
felkészülnek!” 

Mi�errand több nyilatkozatot ado� a sajtónak, melyek kivétel nélkül rendkívül hí-
zelgők voltak a magyar partnerekre: „Nagyon érdekes benyomást szereztem magyar 
vezetőkkel folytato� megbeszéléseken – mondta el a Magyar Televízió A hét című
műsorában Budapestről történő elutazása elő�. – Realista emberekkel találkoztam,
akik erősen, mélységesen ragaszodnak hazájukhoz, de egyszersmind érdeklődnek 
a külföldi tapasztalatok iránt is. A helyszínen ismertem meg azt a Magyarországot, 
amelynek sikerült húszéves stabilitást biztosítani, nem kis nehézségek közepe�e… 
A mi számunkra nagyon érdekes volt a találkozás vele (mármint Kádárral), aki ennyire 
beírta nevét a modern Európa történetébe, egy olyan ország élén, mint Magyarország.” 
A francia sajtó képviselőinek elmondta: „Érdekes volt számunkra a helyszínen látni, 
hogy az 1956-os dráma után a vezetőség hogyan találta meg az utat a rendszer számá-
ra. Ez a rendszer kommunista ugyan, de mind gazdasági, mind pedig politikai téren 
olyan formák felé fejlődö�, amelyek vitathatatlanul a nyitás egyik formáját jellemzik…
Mi, francia szocialisták, kíváncsiak vagyunk a kommunisták kísérleteire, arra, hogyan 
folynak próbálkozásaik. Vajon stagnálnak-e egy párt fennhatósága ala�, vagy kiterjed-
nek-e a nép minden rétegére, anélkül hogy eljutnának a pluralizmusig, hogy részesei 
minden gondolkodásmódnak, az állam és az egyházak kapcsolatainak, a jelen és a tör-
ténelem múlt kapcsolatainak.”
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Végső értékelésében tapasztalt politikusként kĳelente�e: „A magyarok sokrétű, mű-
velt emberek. Jól tudják, mi az állam, és jól tudják, mi egy párt. Főként egy ellenzéki 
párt. Pontosan azt te�ék, amit kelle�. Nagyon jól fogadtak bennünket, úgy, mint ba-
rátokat, baráti figyelemmel, és nagyon udvariasan, amint azt a vendéggel illik. Úgy
fogadtak bennünket, mint felelős politikusokat, akik nagy szerepet játszhatnak Európa 
történelmében.” 33 

Erre a szerepre még egy ideig azonban várni kelle�, mivel a baloldal az 1978-as par-
lamenti választásokon ismét vereséget szenvede�.

Kádár és Mi�errand újabb találkozójára 1978 novemberében került sor, amikor Ká-
dár János – első számú, hatalmon lévő magyar vezetőként első alkalommal a két or-
szág kapcsolatainak történelme során – hivatalos látogatásra Párizsba utazo�. A zilált
hadrendben csatába induló francia baloldal óriási csalódást okozó választási veresége 
után Mi�errand, pártjával együ� a francia kommunisták támadásainak középpontjába
került, s a súlyos vádak közö� az is szerepelt, hogy „a nagytőke minden erejét ösz-
szeszedi, minden rendelkezésre álló eszközt mozgósít annak érdekében, hogy meg-
kísérelje a kommunista párt pozícióit gyöngíteni, felszabadítandó a szükséges teret 
egy erős szociáldemokrácia elhelyezése számára”.34 Vagyis ismét megfogalmazódtak 
a kommunista mozgalmon belül jelentős történelmi hagyományokra visszavezethető 
vádak a szociáldemokraták-szocialisták nagytőkével alkoto� szövetségéről, a balolda-
li együ�működés elárulásáról. Ezek nagyon súlyos állítások voltak, s céljuk közö� a 
szocialista párt hazai meggyengítése melle� az is szerepelt, hogy Mi�errand-nak né-
mely kelet-európai kommunista pár�al is ígéretesen alakuló, komoly politikai tőkét
jelentő viszonyát ellehetetlenítsék. Az ismét ellenzékbe kerülő baloldali pártoknak az 
újbóli megmére�etésre 1981-ig, az elnökválasztásig kelle� várniuk, amelynek egyetlen
lehetséges, esélyes baloldali jelöltje Mi�errand volt – függetlenül az ellene hangoztato�
kommunista vádaskodásoktól. 1978-ban azonban a jövendő francia elnök egy széteső 
baloldali egységből kisodródo�, újabb vereséget szenvede� párt élén állt – egyelőre.

Kádár Jánosnak sem volt az 1978-as év feszültségektől mentes. Az évtized végére vált 
világossá annak a – rendszere számára döbbenetes perspektívákat jelző – lehetőségnek 
a realitása, hogy a gazdasági növekedés lassulása, az életszínvonal lassú, bár addig fo-
lyamatos emelkedésének elakadása, valamint az adósságállomány veszélyes mértékű 
növekedése mia� a „Kádár-rendszer” aligha kiheverhető sebeket kap. „A csődhelyzet
elkerülését szolgáló megszorításokat nehezen ve�e tudomásul. Nem ok nélkül. Joggal
feltételezte: ez a lakosság számára a kádárizáció végét jelentheti. A folyamatos életszín-
vonal-emelkedés a rendszer legfontosabb legitimációs és stabilizációs tényezője volt. 
Ám ha a konjunktúra érzékelhetően megtorpan, ha nő a leszakadók száma, a rendszer 
tartópillérei meginoghatnak.” 35

A magyar diplomácia – és nemcsak 1956-ot követő – történetében addig nem láto�
aktivitás,36 Kádár nyugati utazásai, a nyugati vezetők budapesti látogatásai, arra mu-
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ta�ak, hogy egyrészt Kádár a rendszer és saját legitimitását a külföldi elismertséggel is
szilárdítani akarta, másrészt pedig a Nyugat, az ismét lendületbe jö� hidegháború mi-
a�, Kádáron keresztül tudta tartani a kapcsolatot a Kele�el, mert a többi ország ilyen-
olyan okok mia� nem jöhete� számításba.37 

Kádár János franciaországi látogatását a Valéry Giscard d’Estaing francia köztársa-
sági elnök által küldö� meghívólevéllel a francia fél kezdeményezte.38 Az elnök 1977. 
október 28-ra kelteze� és a Magyarországon hivatalos látogatást tevő Raymond Barre
miniszterelnök által átado� levelében örömét fejezte ki amia�, hogy miniszterelnök-
ének „magyarországi látogatása országainknak lehetővé teszi, hogy még szorosabbá 
tegyük kapcsolatainkat, még erősebbé barátságunkat és együ�működésünket, amely
számunkra éppoly fontos, mint egész Európa számára. A francia és magyar vezetők 
felsőszintű megbeszélései gyakran teremtenek jó alkalmat a barátság és az együ�mű-
ködés előbbreviteléhez. (…) Ezen túlmenően, Franciaországnak és Magyarországnak a 
nemzetközi kapcsolatokban és mindenekelő� Európában játszo� szerepét figyelembe
véve rendkívül hasznos eszmecserére nyújtana alkalmat. Ha Önnek elfogadható lenne, 
hogy e találkozóra Franciaországban kerülne sor, nagy örömmel fogadnám hazám-
ban hivatalos látogatás keretében, olyan időpontban, amelyet a szokásos diplomáciai 
csatornákon keresztül határozhatnánk meg, lehetőség szerint 1978. második félévre.”  
A francia elnök a magyar kezdeményezés elfogadását követően feltehetően azért élt 
az „ellenmeghívással”, mivel nem akart Kádárhoz „zarándokolni”, különös tekinte�el
arra, hogy Rómába és Bonnba is Kádár utazo� először.

Kádár a levélre pontosan egy hónap múlva válaszolt.39 Levelében teljes mértékben 
egyetérte� azzal, hogy „a magyar–francia kapcsolatok javulása, bővülése a két ország
és a két nép érdekeit szolgálja, és erősíti az európai biztonsághoz és együ�működés-
hez szükséges bizalmat, előbbre viszi az enyhülés folyamatát. Nagy megelégedésemre 
szolgált, hogy a minden tekintetben eredményes miniszterelnöki találkozó megerősí-
te�e erre irányuló kölcsönös szándékainkat. Köszönöm és elfogadom franciaországi
látogatásra szóló meghívását és – mint Barre miniszterelnök úr bizonyára tájékoza�a
Önt válaszomról – szívesen várom találkozásunkat.”

A találkozó időpontjára te� – 1978. november 15–17-ei – francia javaslatot a külügymi-
niszter a Politikai Bizo�ság elé terjeszte�e, s egyben javasolta az időpont elfogadását,40 
ami meg is történt.

A Külügyminisztérium által a látogatás előkészítésének egyik mozzanataként előter-
jeszte� „Koncepció”41 két vonatkozásban érdemel figyelmet. Ekkor (1978. szeptember
20-án) még szó nem volt arról, hogy Párizsban Kádár–Mi�errand találkozóra kerül sor.
A koncepció csak a FKP főtitkárával való találkozót valószínűsíte�e azzal, hogy ebben a
kérdésben a „MSZMP KB dönt”. A másik, a magyar–francia kétoldalú kapcsolatok ad-
digi történetében valóban példa nélküli, arra irányuló javaslat volt, hogy a két fél írjon 
alá egy olyan „Magyar–francia Nyilatkozatot, amely nagy vonalakban elvileg értékeli 
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a két ország kapcsolatait, meghatározza az együ�működés távlatait”. Ezt a javaslat
szerint – francia egyetértés esetén – Kádár és Giscard d’Estaing írná alá. A magyar kez-
deményezést mindenesetre segíte�e, hogy hasonló nyilatkozatot a francia elnök aláírt
már Brezsnyevvel és Edward Gierekkel. 

A Politikai Bizo�ság 1978. október 3-i határozatában42 hagyta jóvá Kádár párizsi út-
ját, s döntö� arról, hogy a kormány tagjai közül – jelezve a tárgyalásokat illető magyar
szándékokat – a külkereskedelmi és a külügyminiszter kísérje el. A PB tudomásul ve�e,
hogy „francia gyakorlat szerint a köztársasági elnök négyszemközti megbeszéléseket 
folytat vendégeivel, ha plenárisra kerül sor, az formális lesz”. Ha a francia vendéglátók 
javasolják, Kádár János tegyen látogatást: a párizsi városházán és találkozzék Jacques 
Chirac polgármesterrel – a francia Nemzetgyűlésben, és találkozzék annak elnökével… 
Helyeselte, hogy Kádár János találkozzon a Francia Kommunista Párt vezetőivel… 
„Tudomásul veszi, hogy a Francia Szocialista Párt jelezte: François Mi�errand a látogatás során 
találkozni kíván Kádár elvtárssal. A találkozó kérdésében akkor adjuk pozitív választ, ha meg-
egyezés történik a Kádár és Marchais elvtársak találkozójának a kérdésében” (kiemelés tőlem). 
(…) A Politikai Bizo�ság hozzájárult, „hogy Kádár János és Valéry Giscard d’Estaing po-
litikai dokumentumot írjon alá a két ország kapcsolatairól… valamint hogy Kádár és a 
francia köztársasági elnök tárgyalásain érintik a magyar–francia kapcsolatokat, különös 
tekinte�el a gazdasági együ�működés kérdéseire, valamint a legfontosabb nemzetközi
kérdéseket, összefüggésben az európai helyze�el, az enyhüléssel és a leszereléssel.”

A francia elnök, jelezve, hogy a Kádárral történő találkozásnak milyen jelentőséget 
tulajdonít, – a diplomáciai szokásoktól eltérően – a Kádár-látogatás elő� alig két hó-
nappal Budapesten tárgyaló külügyi államtitkárával külön levelet küldö� a magyar
vezetőnek.43 A levélben44 Giscard d’Estaing tuda�a Kádárral, hogy „milyen nagy jele-
nőséget tulajdonítok azoknak a beszélgetéseknek, amelyek hivatalos párizsi látogatása 
során november 15–17. közö� sorra kerülnek közö�ünk. (…) Az Ön hivatalos francia-
országi látogatása kapcsolataink történetének jelentős állomása lesz, és meggyőződé-
sem szerint új dimenziókat és minőséget kölcsönöz majd ezeknek a kapcsolatoknak. 
Fontosnak tartom továbbá a jelenlegi helyzetben, hogy Magyarország és Franciaország 
közö�, amelyek határozo�an támogatják az enyhülési politika folytatását, s melyeknek
különleges érdekük fűződik az enyhülés előre haladásához Európában, kicseréljék né-
zeteiket a nagy horderejű nemzetközi problémákról. Nincs kétségem a felől sem, hogy 
ez az első csúcstalálkozó országaink közö� erőteljes ösztönző hatást gyakorol együ�-
működésünk fejlesztésének és kiszélesítésének az irányába minden területen, különö-
sen gazdasági és kulturális téren, és lehetővé teszi a népeink közö�i barátság erősítését,
egymás megismerésének és megértésének további elmélyítését.” 

Kádár párizsi utazásának45 előkészítéseképpen a Politikai Bizo�ság 1978. október
17-i ülésén megtárgyalta a Külügyminisztérium magyar–francia kapcsolatokról szóló 
előterjesztését.46 A jelentés röviden á�ekinte�e a francia belpolitikai helyzetet, s meg-



164 Külügyi Szemle

M. Szebeni Géza

állapíto�a, hogy „A következő elnökválasztásig [1981] nem várható olyan átcsopor-
tosulás a jelenlegi politikai erőviszonyokban, amely lényeges változáshoz vezetne a 
kormány irányvonalában.” A francia külpolitikát úgy ítélte meg a dokumentum, hogy 
abban „változatlanul érvényesülnek azok a negatív vonások, amelyek a francia nagy-
tőke céljainak és az összimperialista érdekeknek a szolgálatából erednek”. Azonban 
„a nemzetközi enyhülés, az európai béke és biztonság kérdésében a francia külpolitika 
számos pozitív elemet is tartalmaz. Érdeke az európai béke és biztonság megszilárdu-
lása. Politikai és gazdasági érdekeiből kiindulva súlyt helyez a kapcsolatok építésére 
a szocialista országokkal, elsősorban a Szovjetunióval. Ezzel kapcsolatos lépései több-
ször nem esnek egybe az amerikai elképzelésekkel, s a Német Szövetségi Köztársaság-
gal való versengés jegyeit is magukon viselik.” 

A magyar–francia kapcsolatokról a dokumentum megállapíto�a, hogy azok „fejlő-
dése a legutóbbi években – elsősorban a magyar erőfeszítések eredményeként – meg-
gyorsult. Törekvéseinket a korábbiaknál jobban megérti a francia vezetés, s törekszik 
kapcsolataink bővítésére. A Magyarország iránti érdeklődés növekedésében egyaránt 
szerepet játszanak hazánk eredményei, azok nemzetközi elismerése, a francia piacbő-
vítési törekvés s a szocialista országok megosztásának szándéka is.” Hozzáfűzte, hogy 
„törekedtünk a politikai párbeszéd fenntartására, a francia külpolitika pozitív vonásai-
nak az erősítésére, a magyar népgazdaság érdekeit szolgáló kapcsolatok építésére. (…) 
A miniszterelnökök 1968 óta négy ízben találkoztak, ebből háromszor a legutóbbi öt év 
ala�.” 1977-ben Barre miniszterelnök átadta Kádár Jánosnak Valéry Giscard d’Estain-
g köztársasági elnök meghívását. Ennek alapján ez év novemberében sor kerül Kádár  
János franciaországi látogatására. „Ezzel a politikai kapcsolatok elérik azt a magas 
szintet, amelyre – a De Gaulle-nak 1968-ban átado� meghívásunk óta – törekszünk.”

A gazdasági kapcsolatokkal összefüggésben a jelentés megállapíto�a, hogy ezek
„szintje az ütemes és egyenletes növekedés ellenére elmarad a politikai kapcsolato-
kétól és a kívánatostól. (…) Saját nehézségeink és fogyatékosságaink melle� a francia
protekcionizmus, a Közös Piac rendelkezései, a francia vállalatok még mindig lanyha 
érdeklődése összhatásában jelentősen nehezíti a Franciaországba irányuló exportunk 
növelését. A franciák – esetenként politikai eszközökkel is – elsősorban a Magyaror-
szágra irányuló exportjukat szeretnék növelni. Ugyanakkor ajánlataik versenyképessé-
ge gyakran elmarad más nyugati vállalatok mögö�, így több ügylet nem jö� létre: ezt a 
francia gazdasági és politikai vezetés kifogásolta. A Közös Piacon belül a legmerevebb 
magatartást Franciaország tanúsítja a kívülállókkal szembeni megszorító rendelke-
zések fenntartásában.” A kulturális kapcsolatok tekintetében is a magyar fél rovására 
fennálló egyensúlytalanságot kifogásolta az előterjesztés, amely összefüggéseiben is 
pontosan regisztrálta a magyar–francia viszony korabeli jellemzőit.

A következtetések és javaslatok vonatkozásában a dokumentum a politikai érintke-
zések rendszerességét és hatékonyságuk növelését sürge�e az enyhülés elősegítésének
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céljával, s azt, hogy a „kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében külgazdasági kapcsolata-
inkra fordítsunk különleges figyelmet”. Szorgalmazta a felső szintű találkozások rend-
szerességét, a parlamenti kapcsolatok folyamatosságának a megteremtését, s azt, hogy 
„erősítsük kapcsolatainkat a különböző politikai pártokkal és mozgalmakkal, valamint 
megfelelő mérlegelés alapján a francia politikai és társadalmi élet olyan személyiségeivel, 
akiknek tekintélyük és jelentős befolyásuk van”. Fontos feladatként fogalmazta meg a 
gazdasági kapcsolatok szintjén, hogy „a kereskedelmi forgalom egészének gyorsabb nö-
velésével törekedni kell a magyar deficit csökkentésére, exportunk fokozására, az import
tevékenységbe pedig a fejle� technika és technológia behozatalára… kívánatos fejleszteni
pénzügyi kapcsolatainkat Franciaországgal; a már kialakult ilyen kapcsolatokat használ-
juk fel arra, hogy a francia fél versenyképesebb finanszírozási feltételek, hosszú távú hite-
lek nyújtásával kapcsolódjék be egyes infrastrukturális létesítmények megvalósításába.”

A politikai bizo�sági tagok jelentést illető kommentárjai után Kádár javasolta, hogy
a PB fogadja el az anyagot. „A mostani találkozó előkészítéséhez ez elfogadható, de o�
már nem halmazatban ugyan, de néhány konkrét dolognak kell szerepelnie… ami reá-
lis és szorgalmazható.” Hozzáfűzte, hogy „most már, ennyi évszázados kapcsolat után 
ne sértődjünk meg a franciákra. A franciák európai tényezők voltak hosszú időn át, s 
valahogy úgy alakult, hogy Kelet-Európa irányában – talán a francia–orosz konfliktu-
sok mia�, talán nem – nem kerestek kapcsolatokat, így Magyarországgal sem. Azt sem
árt elfelejteni, hogy Magyarország a német kiszniben [?] volt benne, s mi ezt érezzük 
ma is. (…) Mindezt tudva kell nekünk velük dolgozni, hogy növekedjék a gazdasági 
kapcsolat és a kulturális kapcsolat is.”47 

Miala� az állami látogatás előkészítése rendben haladt a maga útján, a programba
terveze� Kádár–Mi�errand-találkozó útjába váratlan akadály gördült a Francia Kom-
munista Párt és a Szocialista Párt rendkívüli módon megromlo� viszonya mia�. A KB
külügyi osztályának a kialakult helyze�el összefüggő javaslatát a Politikai Bizo�ság
1978. október 31-i ülése tárgyalta meg.48 

A�ól függetlenül, hogy magyar részről tájékozta�ák az FKP illetékeseit, hogy
Mi�errand kifejezte „találkozási készségét” Kádár Jánossal, aki ez elől nem kívánt elzár-
kózni, Maxim Gremetz, az FKP nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a PB tagja a párizsi 
magyar nagykövetségen keresztül kifogásolta a Kádár–Mi�errand találkozót. Kifogását
azzal indokolta, hogy ez nekik problémát vet fel, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni
az ado� helyzetben a francia belpolitikai tényezőket. A „találkozó Mi�errand-nal első-
sorban az FKP ellen folytato� kampányt szolgálná, nem segítené harcát. A burzsoá sajtó
úgy értékelné, hogy az MSZMP helyteleníti az FKP-nak a Szocialista Pár�al kapcsolatos
jelenlegi álláspontját, a jobbra fordulásra vonatkozó megállapításait, ennek leleplezését 
célzó politikáját” – állíto�ák a francia kommunisták vezetői.

A francia kommunisták kifogására az a válasz születe�, hogy állami látogatásai alkal-
mával Kádár János találkozik az MSZMP-vel kapcsolatban álló baloldali pártok képvise-
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lőivel. A magyar párt 1976-ban, az FKP egyetértésével és támogatásával ve�e fel a hivata-
los kapcsolatokat Francia Szocialista Pár�al. Afrancia kommunistákkal történt egyeztetés
után került sor 1976. májusában François Mi�errand magyarországi látogatására, és a
francia szocialistákkal kialakíto� kapcsolat azóta is él. 1978 májusában az MSZMP és az
FKP képviselőinek találkozóján francia részről kifejezték, hogy változatlanul célszerű-
nek tartják az MSZMP kapcsolatait a francia szocialistákkal. Mindezek figyelembevéte-
lével az MSZMP nem lá�a indokoltnak, hogy elzárkózzon Miterrand-nak a találkozóra
vonatkozó kezdeményezése elől – hozzáfűzve, hogy a találkozónak semmilyen konkrét 
célja nincs, de „elvi okok mia� mégis szükségesnek tartjuk”. A Politikai Bizo�ság végül
úgy határozo�, hogy „megerősíti korábbi döntését, s egyetért azzal”, hogy Kádár János
találkozzon Mi�errand-nal. Így e találkozó útjából elhárult az akadály, jelezve, hogy
Kádár – az 1969-es moszkvai találkozó határozatainak megfelelően – a nyugat-európai 
szociáldemokráciával építe� kapcsolatait egyáltalán nem szándékozik konjunkturális
szempontokhoz kötni, s e kapcsolatokat nem kívánja feláldozni más kommunista párt 
pillanatnyi érdekeinek az oltárán – a lehetőségek határain belül természetesen.

Kádár párizsi látogatása a kétoldalú kapcsolatok jelentős eseménye volt, és a Le 
Monde ennek megfelelően hosszú interjút kért és kapo� tőle,49 amit aztán kiemelt he-
lyen, a látogatás tényét közlő nagy szalagcímmel a címlapon kezde� közölni, együ� a 
lap egyik legtekintélyesebb külpolitikai újságírója, Manuel Lucbert folytatásos magyar-
országi riportsorozatának első részével. Kádár a jó ötkolumnás interjúban sürge�e,
hogy „előre kell tekinteni”, s elsősorban azt kell keresni a kapcsolatok fejlesztésének 
távlataiban, ami összeköti a két népet, a két országot. Meggyőződését fejezte ki, hogy 
látogatása nemcsak a kétoldalú viszony tekintetében lesz hasznos, hanem „hasznos 
hozzájárulás lesz a béke és a biztonság ügyéhez.” A tizedik évében járó gazdasági re-
formról szólva a sikereket – először leróva a kötelező tiszteletkört a KGST-együ�műkö-
dés elő� – a hajlékonyabb szocialista tervgazdálkodásnak tulajdoníto�a, amely serken-
te�e a kezdeményező és vállalkozó szellemet. Fontosnak tarto�a hangsúlyozni, hogy
„minden szocialista ország helyzetének és céljainak megfelelően határozza meg gaz-
daságirányítási rendszerét. (…) A magunk részéről a saját feltételeinkből indulunk ki, 
és a nekünk megfelelő megoldásokat keressük: következésképpen természetes, hogy a 
saját körülményeink alapján kialakíto� gazdaságirányítási rendszert soha nem tekintet-
tük más országok számára modellként.” A gazdasági kérdések vonatkozásában – arra 
törekedve, hogy Magyarországot mindenképpen fizetőképes országként mutassa be
– elmondta, hogy „külkereskedelmének a súlya mia� Magyarországot nem kerülték el
a nemzetközi téren bekövetkeze� változások, de túlzás függőségéről beszélni a kapi-
talizmus válságával összefüggésben. A szocialista tervgazdálkodás, a szocialista orszá-
gokkal való együ�működés prioritása – bár nagy erőfeszítések árán – lehetővé teszik
számunkra, hogy ellensúlyozzuk a válság hatásait, és biztosítsuk a gazdaság bizonnyal 
szerény, de folyamatos fejlődését, a lakosság életszínvonalának szerény, de folyamatos 
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emelését.” Hozzáfűzte annak a fontosságát, hogy a jelenlegi nemzetközi dekonjunk-
túrában nem lehet eltekinteni a KGST-együ�működés erősítésétől, modernizálásától.
A kis országok nemzetközi szerepéről Kádár markánsan fogalmazo�: „Az országok
szuverenitásának és a népek függetlenségének az elvei nemzetközileg elfogado�ak, és
tiszteletben tartásuk kötelező. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az országok kölcsönös 
függése szünet nélkül erősödik. (…) A kis- és közepes országok szövetségi rendszerei 
keretén belül – ha tagjai ilyen csoportosulásoknak –, és kétoldalú kapcsolataik révén… 
sokat tehetnek azért, hogy a különböző társadalmi berendezkedésű országok közöt-
ti együ�működés erősödjön. (…) Legyen az a szövetségeseivel együ� a nemzetközi
szintéren vagy autonóm módon, a Magyar Népköztársaság, mint a Varsói Szerződés 
tagja és a helsinki záróokmány aláírója, a saját felelőssége alapján cselekszik.” 

A látogatás50 első napján került sor az első négyszemközti megbeszélésre,51 ezen a 
nemzetközi kérdéseket illetően a francia elnök elmondta, hogy a nyugat-európai orszá-
gok közül hazája ragaszkodik leginkább az enyhülés politikájához, mely politikát Fran-
ciaország és a Szovjetunió nyito�a meg. Állandó érintkezésben állnak Brezsnyevvel.
Fontos szerepet játszik a kétoldalú kapcsolataik fejlesztése a kelet-európai szocialista 
országokkal, Magyarországgal kevésbé számo�evő kapcsolataik voltak, nagyra értéke-
lik azt a vezetési stílust, amelyet a magyar párt és a kormány valósít meg Magyarorszá-
gon. Tapasztalták azt is, hogy Helsinki után a szocialista államok közül Magyarország 
részéről történt a legtöbb erőfeszítés a záróokmány végrehajtására. Francia részről arra 
törekednek, hogy kiszélesítsék a politikai párbeszédet Magyarországgal. 

Kádár válaszában hangsúlyozta, hogy a magyar–francia kapcsolatok erősítése meg-
felel a két ország érdekeinek s nem irányul mások ellen. Mélta�a Franciaország szere-
pét az enyhülési folyamat kibontakoztatásában. Említést te� a leszerelés fontosságáról.
Beszélt a régi Magyarország német orientációjáról és az NSZK-val fennálló kapcsola-
tainkról. Hangsúlyozta, hogy az „NSZK a nem szocialista országok közö� első számú
kereskedelmi partnerünk. Törekvésünk az, hogy párhuzamosan az NSZK-val fennálló 
kapcsolataink szélesítésével fejlesszük és diverzifikáljuk a fejle� nyugati államokkal
fennálló kapcsolatainkat.” A magyar fél szeretné, ha Franciaország is aktív részt vál-
lalna ebből a folyamatból. Említést te� Magyarország történelmének alakulásáról, az
„1956-os eseményekről” hangsúlyozva, hogy „levontuk a megfelelő tanulságokat, és 
sikerült megteremtenünk a bizalom és a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzeti egy-
séget”. Kifejte�e, hogy a magyar nép támogatja a kormányzat mind kül-, mind pedig
belpolitikai törekvéseit. „Külpolitikánk világos és egyértelmű, együ� tevékenykedünk
szövetségeseinkkel, a Szovjetunióval és a Varsói Szerződés tagállamaival, ugyanakkor 
komolyan vesszük vállalt köteleze�ségeinket, és őszintén törekszünk a más országok-
kal fennálló kapcsolatok elmélyítésére.” Helsinki elő� is a záróokmány szellemének
megfelelően alakíto�a Magyarország a nyugati államokkal fennálló politikai, gazdasá-
gi és kulturális kapcsolatait. Ezt Helsinki után is folytatja – mondta.



168 Külügyi Szemle

M. Szebeni Géza

A nemzeti egység kérdését illetően a francia elnök érdeklődö�, hogy milyen mó-
don jutnak kifejezésre Magyarországon a közéletben elkerülhetetlen véleménykülönb-
ségek. Kádár válaszában ismerte�e az egypártrendszer kialakulásának és a nemzeti
egység megteremtésének körülményeit. Beszélt az állam és az egyház közö�i viszony
rendezéséről és a Hazafias Népfront tevékenységéről. Rámutato�, hogy a világnézeti,
vallási különbségek ellenére politikai egység alakult ki az alapvető célok tekintetében, 
a szocialista társadalom megteremtése érdekében. A francia elnöknek a magyar gazda-
ságirányítási rendszerrel kapcsolatos kérdéseire Kádár a vacsorán ado� tájékoztatást
– a Le Monde-nak ado� interjú szellemének megfelelően.

A második négyszemközti megbeszélés november 17-én történt.52 A francia elnök 
bevezetőjében a nemzetközi kérdések néhány aspektusát érinte�e, majd kérte Kádárt,
hogy magyar részről vizsgálják meg az új francia leszerelési javaslatokat, már több or-
szág részéről pozitív visszajelzéseket kaptak. Kádár erre ígéretet te�, mondván, hogy a
francia javaslatok figyelemre méltók, bár el kellene kerülni a leszerelési fórumok túlbur-
jánzását. Új elemként értékelte, hogy Franciaországnak a leszerelési tárgyalások iránti 
magatartása pozitív értelemben változo�. Tájékozta�a a francia elnököt a két francia el-
lenzéki politikussal (Marchais, Mi�errand) történt találkozójáról. Rámutato� arra, hogy
a két párt képviselőivel való találkozását a magyar–francia kapcsolatok általános fejlesz-
tésének a keretébe kell helyezni, hiszen az e pártokkal való kapcsolatok általános fejlesz-
tése nem kizárólagos pártügy, hanem a két ország és a két nép javát szolgálja. Amikor 
a francia elnök majd eleget tesz magyarországi meghívásának, neki is lesz módja arra, 
hogy találkozzon „különböző emberekkel”, és képet nyerhessen az ország életéről.

A magyar–francia gazdasági kapcsolatokról Kádár elmondta, hogy az utóbbi időben 
tapasztalható ugyan fejlődés, de e kapcsolatok szintje még mindig alacsony. Külföld-
ön gyakran nem ismerik a magyarországi központi gazdasági szervek és a vállalatok 
közö�i kapcsolatok jellemzőit. Magyarországon a vállalatok önállóan működnek, és a
kormány nem adhat egyszerűen utasítást nekik. Ezért fontos szerepet játszik a két or-
szág vállalatai közö�i kapcsolatok erőteljes fejlesztése. A Magyar Műszaki Tájékozta-
tási Központ párizsi megnyitása új, fontos lépés a gazdasági viszony terén. Kulturális 
érintkezéseink egyoldalúan alakulnak, szükség lenne a kormányok támogatására annak 
érdekében, hogy a magyar fél rovására tapasztalható aránytalanságok csökkenjenek. 

A francia elnök egyetérte� azzal, hogy a kapcsolatokat fokozatosan, dramatizálás és
illúziók nélkül kell fejleszteni. A nehézségeket elsősorban a két ország közö�i távolság-
ban lá�a. Elfogadta a magyarországi látogatásra szóló meghívást, később egyeztete�
időpontra. Nem volt semmi kifogása a két ellenzéki politikussal történt találkozó ellen, 
reményét fejezte ki, hogy később magyarországi látogatása során megismerkedhet a 
magyar valósággal. Elmondta, hogy bár a gazdasági kapcsolatok konkrét fejlesztése 
nem tartozo� a látogatás céljai közé, megígéri, hogy megvizsgálják a Közös Piac ke-
reskedelmi politikájában fennálló nehézségeket és a kölcsönösen előnyös megoldások 
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felkutatásnak módjait. Szerinte az árucsere-forgalom fejlesztése helye� ipari együ�mű-
ködésekre van szükség. A szovjetekkel is együ�működéseket alakíto�ak ki. Nem zár-
kózo� el a kulturális kapcsolatok fejlesztése elől sem. Reményét fejezte ki a kapcsolatok
fejlesztésének rendszeres jellegét illetően.

A Kádár és Valéry Giscard d’Estaing közö�i harmadik találkozóra a november 17-i
plenáris ülésen került sor.53 A francia külügyminiszter tájékoztatása szerint megállapo-
dás születe� arról, hogy a francia leszerelési javaslatokat a budapesti francia nagykövet
kiegészíti.54 Magyar részről kifejte�ék, hogy a külügyminiszteri találkozókra sűrűbb
időközönként lenne szükség. A gazdasági kapcsolatok tekintetében egyetérte�ek ab-
ban, hogy olyan területeken kell előrehaladni, amelyekben komplementaritás van, és 
javítani kell a vállalatok közö�i közvetlen kapcsolatokat is. Magyar részről különösen
hangsúlyozták a harmadik piaci együ�működés fontosságát. Cél és magyar remény az
árcsere-forgalom rövid időn belüli megkétszerezése – ami egyébként azt muta�a, hogy
a tárgyaló felek elbeszéltek egymás melle�, hiszen a francia elnök ipari együ�működé-
seket szorgalmazo� az árucsere-forgalom növelése helye�.

Kádár arról szólt, hogy a közös szándékok melle� megvannak a közös irányvonalak
a megvalósításhoz: „A politikai kapcsolatokban éppúgy, mint gazdasági vonatkozás-
ban megvannak a racionális találkozási pontok.” Biztosíto�a a köztársasági elnököt ar-
ról, hogy „nagyon komolyan vesszük, amit mondtunk, komolyan mondjuk szavainkat, 
és ezt a hétköznapi munkában érvényesítjük (…) A munkában a rendszeres, szisztema-
tikus jelleget kell fejleszteni. A találkozó újabb lehetőséget ad arra, hogy több területen 
előrelépjünk. Elvben egyetértünk az árucsere-forgalom többszörösére emelésével, de 
ez kemény munka, meg kell teremteni a feltételeket.” A francia elnök hasonló szellem-
ben foglalt állást, kiemelte annak a fontosságát, hogy első ízben került sor ilyen szintű 
találkozóra. Szorgalmazta a külügyi érintkezések gyakoribbá tételét – különösen a le-
szerelés és az enyhülés kérdéseit illetően. Francia részről arra ösztönzik vállalataikat, 
hogy fejlesszék kapcsolataikat magyar partnereikkel. 

A Mi�errand-nal való találkozó 1978. november 16-án zajlo� le a magyar nagykövet-
ségen.55 Megbeszélésükön Kádár utalt arra, hogy a találkozó azért valósulhato� meg,
mert a magyar–francia kapcsolatokat nem tekinti egyszerű pártügynek, ezért termé-
szetes a találkozó a szocialista párt vezetőjével. Az MSZMP-nek sok európai szocialista 
pár�al van kapcsolata, és nem is rosszak – mondta. „A ke�ejük [a Francia Kommunista
Párt és a Szocialista Párt] ügyébe nem tudunk, és nem is akarunk beleszólni. Ami ko-
rábban történt, annak örültünk, ami most történik, annak nem. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy pártjaink továbbra is kapcsolatban álljanak egymással” – mondta.

Mi�errand megköszönte a találkozás lehetőségét, fontosnak minősíte�e a magyar–
francia kapcsolatok erősítését. (Más forrásból a magyar vezetés értesült arról, hogy 
Mi�errand igen nagyra értékelte, hogy Kádár volt az első a hatalmon lévő kommunis-
ta pártok Párizsba érkező vezetői közül, aki kész volt találkozni vele.) Visszaemléke-
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ze� budapesti látogatására, amelyről mély benyomásokkal érkeze� haza. Kĳelente�e,
hogy szerinte megdöbbentő, hogy Franciaország milyen keveset tud Magyarországról.  
Ma sajnos az ő részükről többnyire szép szavakban, bókokban merül ki a két ország jó 
és sokoldalú kapcsolata, amely pedig távolabbra nézve Franciaország számára fontos 
lenne. Franciaországot a második világháború utáni események túlságosan a Nyugat-
hoz taszíto�ák. Mi�errand szerint „hazája nem zárkózhat be viszont szűk területekre,
ahová az Egyesült Államok nyomása szorítja”. Ezt a helyzetet nem ellensúlyozzák a 
francia–nyugatnémet kapcsolatok. Európa nem érhet véget Ausztriánál. Ha a szocialis-
ta párt kormányon lenne, Franciaország érdekében Magyarország irányában külön po-
litikát dolgozna ki és folytatna – fejtege�e. Franciaország atomhatalom, de ez nem old
meg mindent, nem válasz mindenre. A második világháború elő� azt gondolták, hogy
a Maginot-vonal mindent megold, nem gondolkodtak tovább – ez súlyos tragédiához 
vezete�. Most az a veszély, hogy a saját atomütőerő megteremtésével valami hasonló
történik. Minden, katonai szövetséghez tartozó országnak arra kell törekednie, hogy 
legalább saját szövetségi rendszerén belül igyekezzen a fegyverkezés tempóját fékezni 
– hangsúlyozta a francia pártvezető.

A közelmúltban lezajlo� és elveszíte� parlamenti választásokra utalva Mi�errand
meggyőződését fejezte ki, hogy Franciaországban a többség belpolitikai változást 
szeretne. Giscard d’Estaing értékes, de törékeny ember56 – mondta –, tekintélye az ő 
személyes érdeme, nem a pártjáé. A választásokon lehetőség nyílt változásokra, de a 
baloldal sajnos nem kapta meg a népi támogatást. Akárhogy számolják, a Kommunista 
Pár�al együ� 53 százalékot kapha�ak volna, de az FKP úgy viselkede�, mint a ver-
senyló, amelyik már sok versenyt megnyert, mégis a cél elő� megtorpant, nem merte
venni az utolsó akadályt. A szocialista párt ennek ellenére, bármit mondanak róla, hű 
maradt a baloldal, a haladó erők összefogásának a gondolatához. Amíg ő lesz a párt 
élén, soha nem lépnek szövetségre konzervatív erőkkel – jelente�e ki.

Franciaország életében nehéz időszak következik: túl kell jutni az európai parlamenti 
választásokon, az elnökválasztáson, majd a parlamenti választásokon. Meggyőződése, 
hogy néhány éven belül a szocialista párt lesz a legerősebb politikai formáció Francia-
országban. Pártja – jellegét tekintve – szerinte a szociáldemokrata és a kommunista pár-
tok közö� helyezkedik el. A szocialista országok helyzetét megértik, korszerűen gon-
dolkodnak, és Magyarország nagyon érdekli őket – fejezte be fejtegetését Mi�errand.

A találkozó után Mi�errand nyilatkozo� a sajtónak.57 Elmondta, hogy ez volt az első 
alkalom, hogy „hatalmon lévő kommunista párt hivatalos franciaországi látogatáson 
lévő vezetője vele való találkozót kért.58 Kádár személyiségét felidézve „bölcsességét” 
emelte ki. 

Kádár második, állami látogatás mentén szerveze� találkozója Mi�errand-nal, a ta-
lálkozó létrejö�ének a körülményei, az elhangzo�ak ismételten arra muta�ak, hogy
Kádár immár stratégiai jelleget tulajdoníto� a szocialista-szocáldemokrata pártokkal
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ápolt kapcsolatoknak a�ól függetlenül, hogy döntő kérdésekben – a termelőeszközök
tulajdonlása vagy a politikai pluralizmus – egy világ választo�a el tőlük.59 Az volt a 
meggyőződése, hogy igazi baloldali, „a nép érdekét” szolgáló sikeres stratégia nem 
alakítható ki a szocialistákat opponáló és szovjetellenes politika alapján. Erre egyéb-
ként az FKP főtitkárával ugyancsak párizsi látogatásának keretében folytato� konzul-
tációján is utalt – tekinte�el arra, hogy az FKP akkortájt vi�e egyik legintenzívebb szo-
cialistapárt-ellenes és szovjetellenes vonalát. 

A látogatásról készíte� jelentés politikai bizo�sági vitájában60 Kádár a két baloldali 
pártvezetővel lezajlo� találkozását ismerte�e, és jónak értékelte. „Az események iga-
zoltak bennünket, a mi eredeti álláspontunk helyes volt: ha lehet, legyen, de mindket-
tővel. (…) A Marchais-val folytato� beszélgetésnél valójában két dologra hívtam fel
a figyelmet. Nem mentem bele semmiféle vitába. Mondtam: nem akarok beleszólni,
hogyan csinálják Mi�errand-nékkal, de gondolkozni kell, mert ha izolálódnak mint
kommunisták »a kongresszuson meghirdete� perspektíva a porba hull«. Meg hogy
rendezzék a kapcsolataikat a Szovjetunióval.” Marchais azt mondta, hogy az nehéz 
lesz, Kádár válasza: akkor is. 

„Mi�arrand-nal a magyar–francia kapcsolatokról, a közös európai ügyekről váltot-
tunk szót és arról: amikor legutóbb Budapesten tárgyaltunk, mi üdvözöltük a közös 
baloldali programot, az önök egységét a Francia Kommunista Pár�al. Mi nem avatko-
zunk bele a francia belügyekbe és a vitákba, csak megjegyzem: sajnáljuk most, hogy 
ez nem így van. Erre ő érdekesen válaszolt: szeretné két dologra felhívni a figyelmet.
Őket mi ne nevezzük szociáldemokrata pártnak, mert ő maga személyileg úgy tudja és 
szeretné: vannak marxista–leninisták és vannak szociáldemokraták, ők a ke�ő közö�
helyezkednek el. Ők nem akarnak a klasszikus értelemben ve� szociáldemokraták len-
ni. Teljes felelősséggel kĳelenti: az ő stratégiai céljuk a baloldal összefogása. Ők nem a
jobboldalon vannak.” A Mi�errand által mondo�ak részletes felidézése a PB tagjai elő�
arra utalnak, hogy Kádárt e találkozó csak megerősíte�e az általa választo� stratégia
helyességét illetően. 

Kádár és a francia elnök 1978. november 17-én írta alá a magyar kezdeményezésre 
összeállíto� Francia–magyar Nyilatkozatot, amelyik az első olyan természetű doku-
mentum volt a két ország hosszú századokra visszatekintő kapcsolatainak a történe-
tében, amelyik elsősorban azt ve�e figyelembe, ami összeköti, nem pedig ami szétvá-
lasztja a két, egymással szemben álló politikai és katonai szövetségi rendszerhez tartozó 
országot. Ez kétségkívül rendkívül fontos eredménye volt a magyar pártvezető párizsi 
látogatásának. A dokumentum jelentőségéből semmit nem von le az a tény, hogy alá-
írásához nyilvánvalóan hozzájárultak a helsinki értekezletet követő, sok tekintetben 
illuzórikus várakozások.

A Politikai Bizo�ság 1978. november 28-i ülése elé került a Kádár november 15–17.
közö� lezajlo� franciaországi látogatásáról készült jelentés,61 és ez a látogatást „igen 
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eredményesnek” értékelte, s külön kiemelte annak a jelentőségét, hogy Kádár találko-
zo� mind az FKP főtitkárával Georges Marchais-val, mind pedig a FSZP első titkárával
François Mi�errand-nal. Kádár szóbeli kiegészítőt fűzö� a jelentéshez. „A jelentés tük-
rözi a történteket – mondta. – Ez a hozzám intéze� meghívás része az általános NATO
külpolitikának, az imperialisták általános gyakorlatának, akik szintén a maguk céljaira 
szeretnék felhasználni a békés egymás melle� élés kontaktusait. Van olyan célzata is,
hogy a nyugati hatalmak külön, külön politizálnak az egyes szocialista országokkal, 
önálló politikára próbálják azokat serkenteni, elhúzni őket a Szovjetuniótól, amennyi-
re csak lehet. Úgy tűnik, vannak célországok, mindenekelő� Románia a külpolitikája
mia�, aztán Magyarország a belső viszonyai mia� és talán Lengyelország mindenféle
oknál fogva. Erről van szó! Azt hiszem, azért azt lehet mondani, hogy helyes volt elfo-
gadni ezt a meghívást. (…) Ha a nyugatiaknak megvan a saját spekulációjuk, erre azt 
kell mondani, hogy nekünk is megvan a saját elgondolásunk: a békés egymás melle�
élés kontaktusait hogyan akarjuk a saját javunkra fordítani. (…) Aztán azért i� még van
olyan is, hogy a két világháború közö� a franciák »leírták« Magyarországot azzal, hogy
az a németeké. Most úgy látszik, ilyen értelemben sem akarják tudomásul venni, hogy 
a magyar–nyugat-európai kapcsolatok csak magyar–NSZK kapcsolatok legyenek.” 

Kádár és Mi�errand harmadik találkozójára már jelentős mértékben módosultak a
szerepek. A hatalom felé történő menetelésének, a „sivatagi átkelésnek” az évtizedei 
után a francia politikus célba ért, s az V. Köztársaság negyedik elnökeként egy nukleáris 
nagyhatalom óriási tekintélyű vezetőjeként ült tárgyalóasztalhoz. Kádár ekkorra már 
túl volt az előző év nyarán, a Krímben lezajlo� drámai megbeszélésén Brezsnyevvel,62 
amelynek során több olajat kért, s jelezte a szovjeteknek, hogy az oda irányuló magyar 
gépipari export dollártartama nő, ezt nem tudja fedezni, csak a nyugati hitelekkel, s 
ezeknek kedvező hiteleknek kell lenniük, ami a Szovjetuniónak is elsőrendű érdeke. 
Brezsnyev közölte, nem tud több olajat adni, sőt csak kisebb mennyiség szállításával 
célszerű számolnia a magyar félnek, s Kádár orra alá dörgölte, hogy a szocialista orszá-
gok sok tíz milliárd rubelt kerestek azon, hogy nem világpiaci áron kapták a szovjetek-
től az energiahordozókat. Ez a krími találkozó – az előző időszak hasonló problémáit 
mintegy kumulálva – olyan lavinát indíto� el, amely alapjaiban renge�e meg nemcsak
a Kádár által felépíte� rendszert, hanem a szovjet–magyar kapcsolatokat is egy addig
ismeretlen irányba sodorta – a főszereplők szándékától függetlenül. Ez egyáltalán nem 
változtato� azonban azon a paradox helyzeten, hogy Kádár akkor érkeze� nemzetközi
tekintélyének, elfogado�ságának a csúcsára, mikor kurzusa tulajdonképpen minden
lehetőségét, belső tartalékát felélte.63

Ezen a krími találkozón Brezsnyev bő teret szentelt a nemzetközi kérdéseknek, s en-
nek folyamán mintegy zöld jelzést ado� a magyar–francia kapcsolatoknak is64 abban 
az új helyzetben, amit Mi�errand hatalomra kerülése jelente�. Kĳelente�e, hogy „a
Szovjetunió feltételezi, hogy sikerül továbbfejleszteni a hagyományos együ�működést
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Franciaországgal. Bár Mi�errand hajlik a NATO felé, Franciaország feltehetően nem fog
visszatérni a szövetség katonai szervezetébe.” Hozzáfűzte, hogy „Franciaország balra-
tolódása jelentős esemény”, bár ez a szocialisták és nem a kommunisták befolyásának az 
eredménye. Egyebek melle� kifejte�e, hogy a Szovjetunió továbbra is a válsághelyzetek
felszámolására törekszik a Közel-Keleten, a Közép-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, 
valamint Délkelet-Ázsiában. Az elhangzo�ak alapján bizonyos mértékig érthetővé vá-
lik, hogy Mi�errand budapesti látogatása során miért szenteltek olyan nagy figyelmet
a magyar tárgyalók a Kárpát-medencétől több ezer kilométer távolságban található 
válsággócoknak, amelyek evolúciója magyar érdekeket nem érinte� – lévén része a két
szuperhatalom globális érdekütközésének. E témák persze kifejeze�en szovjet kérésre
kerültek a magyar tárgyalási dossziéba – mint az később kiderült. 

Mi�errand köztársasági elnökként 1982. július 7–9-én utazo� Budapestre – egyes
számú francia vezetőként elsőként a kétoldalú kapcsolatok történetében. Mi több, első 
alkalommal te� megválasztása után látogatást szocialista országban. E látogatást az
1981. szeptember 20-i dátummal, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Kádár János 
által aláírt meghívólevél kezdeményezte.65 A levél egyebek melle� hangsúlyozta, hogy
„a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság kapcsolatai a kölcsönös érdekek-
nek megfelelően örvendetesen fejlődnek, s egyú�al hozzájárulnak a nemzetközi lég-
kör jobbításához, a különböző társadalmi berendezkedésű államok közö�i széles körű
együ�működés elmélyítéséhez. Ennek jelentősége ma nagyobb, mint korábban bármi-
kor volt.”66 Mi�errand válaszlevelét 1981. november 13-i dátummal Losonczi Pálnak és
Kádár Jánosnak címezte: „A magyar nép Franciaország iránt érze� barátságát magában
foglaló üzenetük annál is inkább mélyen érinte�, mivel aláhúzza az országainkat egy-
befűző szálak szilárdságát. A francia–magyar kapcsolatok története – mióta az önök 
vállán nyugszik a vezetés felelőssége – úgy vélem, a történelem során örökölt európai 
közösség létezéséről tanúskodik, mely közösség a múlt megpróbáltatásai ellenére is él 
és fejlődik egymás politikai és társadalmi haladása tiszteletben tartása melle�.

A magam részéről különös figyelemmel követem a Francia Köztársaság és a Magyar
Népköztársaság közö�i viszony harmonikus fejlődését. Ezek a kölcsönös megbecsü-
léstől áthato� kapcsolatok hasznosak államaink számára, és ígéretesek a földrészünk
népei közö�i megértés erősítése szempontjából. (…) Személyesen is örülök, hogy…
alkalom nyílik önökkel magyarországi találkozásra, valamint a Francia Köztársaság 
Elnökének első budapesti hivatalos látogatására.” 67 

A levél rendkívül szívélyes hangja nemcsak azzal magyarázható, hogy Kádár ezt 
megelőzően két ízben is fogadta az ellenzékben és vert helyzetben lévő Mi�errand-t,
hanem az is, hogy az 1981-es elnökválasztási kampány során a „szorosan egyeztető 
VSZ-tagországok” vezetői közül – a párizsi magyar nagykövetségről befuto� jelen-
tések alapján – egyedül a magyarok számoltak komolyan Mi�errand győzelmével. 
Az elnökválasztást illető szovjet üzenet világos volt, miután a kampány során Vinog-
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radov, az akkori párizsi szovjet nagykövet együ� fényképezkede� az Élysée-palota
peronján az elnöki mandátuma végéhez érkező Valéry Giscard d’Estaing-nel, s ezt az 
üzenetet megértve a „baráti nagykövetségek” is Mi�errand vereségét jósolták.68 

A Budapestre érkezése elő� ado� interjújában69 a francia elnök, ha lehet, még szívé-
lyesebb hangot ütö� meg, s kĳelente�e: „Nagyra becsülöm Kádár János első titkár egyé-
niségét, s úgy hiszem, megérte�em erőfeszítéseinek értelmét, azt, ahogy országa, népe
realitásaival számot vet. Minden bizonnyal az, ami Magyarországon kibontakozik, az 
egyik legeredetibb és legérdekesebb gyakorlati tapasztalat Európában. Volt alkalmam 
megismerkedni Kádár úrral s néhány más magyar vezető politikussal. Csak országom 
hasznát szolgáló ismereteket szerezhetek, ha meglátogatom őket. (…) Szeretném, ha a 
magyar nép tudná, hogy barátként jövök, és nagy tisztele�el és nagyrabecsüléssel visel-
tetek Magyarország iránt. Nemcsak mondom, hogy barátként érkezem: ez a barátság 
nemcsak addig tart, ameddig maga a látogatás. Nyilvánvalóan különbözők vagyunk, 
Európa két nagyon különböző részéhez tartozunk. Ebből nem az következik, hogy a 
különbségeket kell kultiválni. Azt kell keresni, amiben az egyik kiegészíti a másikat.  
Én a magyar népben semmivel nem helye�esíthető hagyományt és jelent látok. Ez évszá-
zadok óta így van, a magyar nép, amely sokat szenvede� a múltban, ma azt bizonyítja,
hogy a jelen realitásaink igen számo�evő tényezője.” Érkezése utáni nyilatkozatában70 
azonban már a nemzetközi politika megkerülhetetlen tényezőjeként helyezte el buda-
pesti látogatását a francia diplomácia koordinátarendszerében, kĳelentve, hogy állam-
főként mindenképpen el kelle� kezdenie a szocialista országok meglátogatását, s buda-
pesti utazása bizonyosan a legrövidebb út a kelet–nyugati párbeszéd újraindítása felé, 
tekinte�el Magyarország különleges ado�ságaira ebben a vonatkozásban.

A magas szintű látogatások rituáléjának megfelelően Kádár viszontinterjút ado� a Le
Monde-nak és az A2 „félhivatalos” tévéállomásnak.71 Elmondta, elégede� Mi�errand
látogatásával, amelynek az ad jelentőséget, hogy az első alkalommal jár francia államfő 
Magyarországon. Azt várja, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden téren szélesedjenek, 
de ez a „fejlődés meghaladja a kétoldalú kereteket, mivel ellenébe megy a nemzetközi 
helyzet súlyosbítására te� törekvéseknek”. Fontosnak ítélte azt a tényt, hogy a kétolda-
lú viszonyt nem terhelik rendezetlen kérdések. A veszélyes vizek felé evező kérdésre 
– „Az a tény, hogy Magyarország elő� Mi�errand nem ment Moszkvába, ad-e külö-
nös szerepet az ön hazájának?” – Kádár nyomatékosan hangsúlyozta, hogy „realisták 
vagyunk, s nem tulajdonítunk hazánknak különleges szerepet”, az elnök látogatása 
fontos, mert „figyelemre méltó partnernek” tekinti Magyarországot, és „érdeklődik
szocialista gyakorlatunk iránt”. A közép-hatósugarú rakéták telepítése mia� kiújuló
hidegháború kellős közepén hitet te� a Szovjetunió és a Varsói Szerződés békepolitiká-
ja melle�, és szokásos gyakorlatának megfelelően pontosan köve�e ez alkalommal is a 
szovjet álláspontokat a korabeli nemzetközi élet legfontosabb kérdéseit illetően. A gaz-
dasági reform kapcsán annak eredményességéről beszélt, hozzáfűzve, hogy a reform 
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célja a „szocialista tervgazdálkodás hatékonyságának” a növelése, s a jelenlegi hely-
zetben a szocialista országokkal fennálló gazdasági kapcsolatok stabilizáló szerepet 
töltenek be.72 Az elkerülhetetlen, 1956-ra vonatkozó kérdés kapcsán Kádár jól ismert 
álláspontját – amit egyébként nyugati partnerei is (legalábbis a nyilvánosság elő�) elfo-
gadtak – ismételte meg, miszerint „1956 novemberében hozo� történelmi döntésünket
az elmúlt negyed évszázad minden tapasztalata igazolta. Ma a magyar nép nyugodt 
és kiegyensúlyozo� légkörben él és dolgozik.” A lap egy nappal később kelt, az elnöki
látogatásról közölt kommentárja szerint Budapesten ugyanazt a „bikkfanyelvet” hasz-
nálják a politikusok, mint a többi szocialista országban, de a magyarok által követe�
„gyakorlat egyedi”. 

A francia elnöki látogatással foglalkozó politikai bizo�sági határozat73 helyeselte, 
hogy a repülőtéren a francia elnököt Kádár János és Losonczi Pál fogadja – ezzel is 
jelezve, hogy Kádár jelenléte Ferihegyen különös súlyt ad a látogatás fontosságának. 
A PB úgy határozo�, hogy Kádár János négyszemközti megbeszélésen – s ha sor kerül
rá – plenáris ülésen folytasson tárgyalást az elnökkel, Kádár és Losonczi adjon díszva-
csorát vendége tiszteletére. Ezen a vacsorán Lázár György és Aczél György, valamint 
a kormány három tagja vegyen részt. Lázár részvételét miniszterelnöki tisztsége in-
dokolta, Aczélét pedig az, hogy Kádár szűkebb környezetében kétség kívül ő ismerte 
legjobban Franciaországot, és Kádár után ő volt a legismertebb a magyar politikusok 
közül Franciaországban, s már találkozo� Mi�errand-nal.74 A határozat francia egyet-
értés esetén közös dokumentum kiadását javasolta, valamint közös sajtókonferenciát. 
Egyetérte� azzal, hogy a francia köztársasági elnök találkozzon dr. Lékai László bíbo-
rossal, a magyar katolikus egyház fejével. 

Az elnöki látogatással foglalkozó miniszteri értekezletre készült, a magyar–francia 
kapcsolatokat á�ekintő dokumentum75 – szokás szerint egyensúlyozva a nemzetközi po-
litika súlyos, jórészt a nagyhatalmak kompetenciájába tartozó kérdéseket illető „egyez-
tete� álláspontok” kötelező továbbadása és a magyar érdekeknek a főként gazdasági-
pénzügyi vonalon történő képviselete közö� – leszögezte, hogy a „hatvanas évek végétől
kezdődően a magyar–francia kapcsolatok minden szinten jelentős fejlődést muta�ak”.
1968-ban Párizsban került sor az első magyar–francia miniszterelnöki találkozóra,76 ami-
kor „miniszterelnökünk Losonci Pál nevében meghívást ado� át De Gaulle köztársasági
elnöknek. Ez időtől kezdve folyamatos a meghívás.” Hozzáfűzte, hogy 1978. november 
15–17-én Kádár János hivatalos látogatást te� Párizsban, s az volt addig a történelem so-
rán a legmagasabb szintű érintkezés a két ország vezetői közö�. A dokumentum aláhúz-
ta, hogy „Mi�errand elnökké választása óta első alkalommal tesz szocialista országban
látogatást. E ténynek kiemelkedő jelentősége van mind a magyar–francia kapcsolatok, 
mind pedig a jelenlegi feszült kelet–nyugati viszony szempontjából.”

A magyar fél látogatással összefüggő politikai céljait a külügyi vezetés abban lá�a,
hogy a megbeszéléseknek demonstrálnia kell, hogy „a Magyar Népköztársaság a nem-
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zetközi helyzet feszültebbé válása ellenére az enyhülés fenntartásán és az együ�műkö-
dés elmélyítésén fáradozik. Ennek érdekében kész konstruktív párbeszédet folytatni, 
együ�működni mindazon erőkkel, amelyekkel ez lehetséges.” Kifejezte a magyar fél
érdekeltségét a politikai, gazdasági, műszaki-tudományos és kulturális kapcsolatok fej-
lesztésében, valamint a felső szintű találkozók folyamatosságának a fenntartásában – a 
kölcsönös előnyök alapján. A miniszteri értekezlet anyaga rámutato� a magyar–francia
viszony fájó pontjára is, mely szerint a politikai kapcsolatok rendeze�sége ellenére a
gazdasági kapcsolatok elmaradnak a politikai akara�ól és a tényleges lehetőségektől,
és felvete�e mintegy egérútként a harmadik piaci együ�működés lehetőségét – ami
aztán főleg az arab piacokon néhány projekt formájában meg is valósult, hozadéka 
azonban elmaradt a várakozásoktól.

A francia küldö�ség „várható céljai”77 közö� a magyar várakozás szerint az sze-
repelt, hogy „a francia politikai vezetés a látogatással kívánja demonstrálni, hogy a 
jelenlegi bonyolult nemzetközi helyzetben, az enyhülési folyamat megtorpanása, a 
kelet–nyugati kapcsolatok feszültebbé válása ellenére a szocialista országokkal fenn 
kívánja tartani a kapcsolatait és törekszik a párbeszéd folytatására. Kiegyensúlyozo�
belső helyzete, nemzetközi tekintélye mia� Magyarország kockázat nélküli helyszín
lehet. (…) Feltehetően ki akarják tapintani véleményünket egyes nemzetközi kérdé-
sekben kialakíto� új francia nézetekről”, valamint „a legmagasabb szinten akarnak tá-
mogatást adni a francia gazdaság expanziós törekvéseihez, a Magyarországra irányuló 
francia export növeléséhez”. 

A tárgyalások „fő tartalma” meghatározását illetően is te�en érhető a valóság elken-
dőzését szolgáló, sajátos ke�ős beszéd, mikor a dokumentum feladatul tűzi ki, hogy
„ismertessük belső helyzetünket, a szocialista építőmunkában elért eredményeket” ak-
kor, amikor éppen, hogy sikerült megúszni az ország pénzügyi összeomlását. A nem-
zetközi helyzet kapcsán az európai együ�működés jelentőségének hangsúlyozása, a
kelet–nyugati viszony további romlásának a megakadályozása, az EBESZ-folyamat si-
keres befejezése fontosságának kiemelése, a szovjet–amerikai viszony, a szovjet leszere-
lési és katonai enyhülési javaslatok jelentőségének aláhúzása volt a feladat. A kétoldalú 
kapcsolatok tekintetében politikai téren az alkotó párbeszéd folytatása a kapcsolatok 
minden szintjén, a gazdasági kapcsolatok terén pedig a diszkriminatív és protekcio-
nista korlátozások megszüntetése, a harmadik piaci együ�működések kialakítása volt
a cél. (A kétoldalú gazdasági viszonyt illetően az elemzés nagyon reális képet ado�
azzal, hogy „jelentősebb előnyöket nem várhatunk”, „Franciaország árucserénkben 
továbbra is 2%-os aránnyal van jelen, egyenlegünk krónikusan passzív”, és az „EGK-
agrárrendtartás életbe lépése mia� exportlehetőségeink romlo�ak”.)

A francia külpolitikáról a Kádárnak készíte� külügyminisztériumi összefoglaló78 
megállapíto�a, hogy „kelet–nyugati viszonylatban az elmúlt időszakban a kapcsola-
tokat bizonyos mértékig visszafogták, és ez fokozo�an érvényesült a Szovjetunió te-
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kintetben. E területen a francia külpolitika ez idő szerint az atlantizmus felé csúszik. 
(…) Az USA-koncepció segítségére siet olyan alapvető fontosságú kérdésekben, mint a 
lengyelországi helyzet megítélése, a közép-hatósugarú rakétarendszerek és Afganisz-
tán. Átve�ék a szovjet fenyegetés amerikai tézisét, egyetértenek az amerikai rakétate-
lepítéssel a szovjet expanzió visszaszorítására. Az USA-szövetség nem konjunkturális 
elem, hanem hosszabb távú politikai választás. Ennek ellenére a kelet–nyugati kapcso-
latok kérdése továbbra is fontos eleme marad a francia külpolitikának. Fontos érdekei 
fűződnek a szocialista országokkal folytato� gazdasági érintkezés fejlesztéséhez – ami
érthetővé teszi a francia kormány ellenállását az amerikaiak által szorgalmazo�, szocia-
lista országokkal szembeni megszorításokkal szemben. (…) Támogatja az amerikai kö-
zép-hatósugarú rakéták telepítését, elutasítja a kérdésről folytatandó kétoldalú konzul-
tációra vonatkozó szovjet javaslatot.” A szocialista országok irányában folytato� francia
külpolitikában jelen van a kommunistaellenesség, szovjetellenesség, a létező szocializ-
mussal való szembenállás. Az ideológiai elem erőteljesen jelen van Mi�errand „szakítás
Jaltával” koncepciójában, vagyis a visszatérés „Jalta valódi szelleméhez” – figyelembe
kell venni a Szovjetunió jogos biztonsági igényeit Közép-Európában, de ennek fejében a 
Szovjetunió fogadja el a kelet-európai országok „szabad” társadalmi fejlődését. „Ennek 
jegyében szentel Franciaország kiemelt figyelmet Magyarországnak és Romániának, s
fagyaszto�a be politikai kapcsolatait teljes mértékben Csehszlovákiával.”

Annak ellenére, hogy „francia megítélés szerint kapcsolatainkban ma fesztivál van, 
kapcsolataink fellendülőben vannak”,79 a gazdasági és pénzügyeket felügyelő, és a te-
rületét „kézi vezérléssel” működtető miniszterelnök-helye�es által aláírt há�éranyag80 
igen józanul megállapíto�a, hogy „a hitelkapcsolatok területén Franciaország továbbra
is szelektív, az amerikai javaslatokhoz jobban igazodó gyakorlatot követ. (…) Magyar-
ország gazdaságát… hátrányosan érintik a kedvezőtlen világpolitikai helyzetből, a ke-
let–nyugati kapcsolatok alakulásából, a tőkés világban jelenlévő gazdasági recesszióból 
következő hatások. (…) A kialakult realitásokkal számolva jelentős erőfeszítéseket te-
szünk saját erőforrásaink hatékonyabb kihasználására, a külső és belső egyensúly meg-
erősítésére. Szigorú pénzügypolitikát követünk. Célunk nemzeti valutánk konvertibili-
tásának az elérése, a kompenzációs törekvések há�érbe szorítása, a vállalati önállóság
és vállalkozói készség továbbfejlesztése. (…) Az MNB együ�működése mind a francia
központi bankkal, mind pedig a jelentősebb francia kereskedelmi bankokkal igen jó, 
és az együ�működés szellemében fejlődő kapcsolatokat alakíto� ki az elmúlt időszak-
ban. Párizsi bankkapcsolataink a Franciaországból származó magyar import megfelelő 
finanszírozásán túlmenően komoly szerepet játszo�ak pénzpiaci hitelműveleteinkben
is, mind rövid lejáratú, mind pedig középlejáratú európiaci hiteleket ve�ünk fel tőlük.
(…) Az ismeretes nemzetközi események a francia bankokkal fenntarto� kapcsolataink
vonatkozásában a pénzpiaci ügyletekre hato�ak kedvezőtlenül. Míg a magyar import
finanszírozását francia összekö�etéseink fennakadás nélkül végzik, az általuk nálunk
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korábban elhelyeze� rövid lejáratú devizabetétek összege lényegesen csökkent. (…)
A francia nagybankokhoz címze� bátorítás – a felsőbb francia politikai-gazdasági ve-
zetés részéről – a pénzpiaci ügyletek terén korábban kifejte� aktivitásuk visszaállítá-
sára jelentősen hozzájárulna francia bankkapcsolataink további kedvező fejődéséhez, 
az együ�működés fokozásához.” Ez a rövid feljegyzés többet mondo� el a kétolda-
lú kapcsolatok alakulásához fűzö� várakozásokról, mind az összes többi együ�véve.
Mi�errand egyébként ezt a „bátorítást” megte�e.

Kádár és Mi�errand első négyszemközti tárgyalására 1982. július 8-án került sor.
A megbeszélésről készült szerkeszte� jegyzőkönyv tanúsága szerint Kádár nagyon rö-
vid bevezetőjében á�ekinte�e a kétoldalú kapcsolatok történetét, s szűkre szabo�, az 
általánosságok keretében mozgó tájékoztatást ado� az ország helyzetéről – főként a
„szocialista építőmunka eredményeire” helyezve a hangsúlyt. Kádár szavaira reagál-
va Mi�errand elismerte, hogy korábban Franciaország valóban elhanyagolta egy sor
kapcsolatát. Ez volt a helyzet Ausztriával, Magyarországgal és Japánnal is. Elhatározta, 
hogy aktualizálni kell a kapcsolatokat, „új szolidaritásokat” kell létrehozni, ideértve 
Magyarországot is. Franciaországot Magyarország vonatkozásában nem az ellenséges-
ség, hanem a közömbösség veze�e korábban. Most Franciaország a megértés folyama-
tát kívánja elindítani, és ehhez a hivatalos körök kezdeményezésére van szükség.

„Ezt a folyamatot először is kulturális téren kell megindítani, melyet jól alátámaszt-
hat a két ország közö�i gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése is.” A nemzetközi
pénzügyi kapcsolatok területén Franciaország azért szállt síkra, hogy Magyarország 
jó fogadtatásban részesüljön a Nemzetközi Valutaalapnál, és arra törekszik, hogy hoz-
zájáruljon Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Hitelkeretet nyito� Magyarország
számára, és ezt – habár nem jelentős mértékben – hajlandók 25 százalékos vagy 50 szá-
zalékos mértékben növelni. A két ország kapcsolataiban egyelőre nincsenek meg azok 
a gazdasági alapok, amelyek lehetővé tennék, hogy francia részről mindent megtegye-
nek, amit szeretnének. Úgy vélte ugyanakkor, hogy a jelenlegi feltételek alkalmasak 
arra, hogy ilyen vonatkozásban is előre lépjünk. A pénzügyi hitelek vonatkozásában 
utasítást kaptak a francia bankok, hogy maximális könnyítéseket biztosítsanak Ma-
gyarország számára. A nehézségeket Lengyelország okozza – mondta az elnök –, mi-
vel a Varsónak nyújto� nyugat-európai segítség negyedrészét Franciaország folyósítja.
Franciaország ezzel kimeríte�e lehetőségeit. Románia is segítséget kért. Románia gaz-
dasági vonatkozásban egy újabb lengyel helyzetet jelent. Magyarországon ugyanakkor 
komolyabb gazdasági vezetést látnak. Lengyelországnak és Romániának sok gazdasá-
gi segítséget adtak, de mindennek nem látszik a vége, míg Magyarország vonatkozá-
sában lehet látni a távlatokat. Szándékukban áll felülvizsgálni a jelenlegi helyzetet, és 
azokat segíteni, akik saját magukon segítenek. 

A másik nehézséget nekik – folyta�a a francia elnök – nyugati kapcsolataik jelentik,
ennek gazdasági és politikai okai vannak. A Nyugat és az Egyesült Államok ideoló-
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giai okokból nem fogadják el a Franciaországban bekövetkeze� politikai változásokat.
Az Egyesült Államok tekintetében ennek belpolitikai indokai is vannak. Reagan elnök 
ez év novemberében (törvényhozási) választások elé néz, és az a törekvése, hogy kimu-
tassa, minden baloldali politika kudarcra van ítélve. Az Egyesült Államok nyugtalan a 
francia helyzet alakulása mia�. Nem számíto�ak a szocialista párt választási győzelmé-
re. Az amerikaiak, az oroszok, a németek, a kínaiak, az angolok azért imádkoztak, hogy 
ne ő, Mi�errand legyen az elnök. Neki azonban a francia nép többségének az állásfog-
lalása a döntő. Ideológiai téren szemben állnak a nagytőkével, a multinacionális társa-
ságokkal. Az amerikaiak leállítják a harmadik világnak nyújto� állami támogatásokat,
és magáncégek kezdeményezéseit szorgalmazzák. Nyilvánvaló, hogy ezek nem fognak 
iskolákat vagy kórházakat építeni, mert az nem hoz pénzt. Nicaraguának egy ízben 
fegyvert szállíto�ak francia részről, de ezt nem kívánják megismételni, mert ahol há-
ború van, oda nem szállítanak. A latin-amerikai térség népei meg akarnak szabadulni 
az oligarchák uralmától és az Egyesült Államok gyámkodásától. Reagan szerint Fran-
ciaország szubvencionálja a nemzetközi kommunizmust. Jelenleg állandó támadások-
nak van a frank kitéve. Elfogadhatatlan az amerikaiak gazdaságpolitikai uralomra tö-
rekvése, ez egyébként korlátozza a saját lehetőségeiket is. A francia szocialista kísérlet 
más, mint a magyarországi. Nincs egypártrendszer, és a középosztályok megnyerésére 
törekednek. 

Á�érve a francia–szovjet viszonyra kifejte�e, hogy a kapcsolatok hűvösek, de nem
rosszak. A korábbi francia kormányok „engedelmesek és gyengék” voltak. „Nos, én nem 
vagyok engedelmes” – fűzte hozzá. A Szovjetunió nagyon sok fegyvert tart Európában, 
hagyományos fegyvereket és SS–20-as közép-hatósugarú rakétákat is. Lehet, hogy az 
Egyesült Államokhoz képest a Szovjetunió nem rendelkezik erőfölénnyel, de Francia-
országhoz képest egészen biztosan. Meggyőződése, hogy Brezsnyev elnöknek békés 
szándékai vannak, és hogy a Szovjetunió nem expanziós hatalom. Azt is tudja, hogy 
a lengyel helyzet zavarja a szovjeteket, és megkönnyebbülést hozo� Moszkvának az
a tény, hogy Jaruzelski intézkedései következtében nem kényszerült arra, hogy saját 
maga avatkozzon be Lengyelországban. Az is nyilvánvaló azonban, hogy szovjet rész-
ről nem adhatják fel katonai hadállásaikat – francia részről nem is ennek az ellenkező-
jére gondolnak. Franciaország a legóvatosabban nyilatkozo� a lengyel helyzetről, és
ő maga – Mi�errand – igyekeze� maximális mértékben fékezni az ezzel kapcsolatos
reagálásokat. A Szovjetunióval készek francia részről a komoly tárgyalásokra. A jelen-
legi helyzetben szükség van Franciaország véleményére. A két szuperhatalom közö�i
erőegyensúly kérdése nem Franciaország dolga, de az európai egyensúly alakulásának 
a kérdése rájuk is tartozik. Amíg ezt Moszkva nem érti meg, addig „szándékomban áll 
szigorú magatartást tanúsítani a Szovjetunióval szemben” – jelente�e ki Mi�errand.
A szovjetek nehéz tárgyalópartnerek, és csak akkor tárgyalnak érdemben, amikor látják 
annak a veszélyét, hogy felborul az egyensúlyi állapot. Franciaország történelme azt bi-
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zonyítja, hogy szüksége van keleti szövetségesre. Ezért fontos Franciaország számára, 
hogy jó kapcsolatokat tartson fenn a Szovjetunióval. Szovjet részről igyekeznek hely-
reállítani a korábbi jó viszonyt, több üzenetet is kapo� Brezsnyevtől. „Ha Brezsnyev
elnök úr Párizsba kíván látogatni, szívesen láto� vendég lesz” – fejezte be a francia
elnök, mintegy Budapestről üzenve szovjet partnerének.

A második négyszemközti tárgyalásra egy nappal később került sor.81 Kádár kezde-
ményezésére a nemzetközi helyzet (különösen az Európán kívüli régiók – elsősorban a 
közel-keleti helyzet és az újabb libanoni válság, ahol a két szuperhatalom szembenál-
lása pőrén megmutatkozo�) rendkívül alapos á�ekintésére került sor, ennek során el-
sősorban a francia álláspontok kerültek a középpontba, tekinte�el arra, hogy a magyar
külpolitika véleménye e tekintetben nem volt más, mint a „szorosan együ�működő
szocialista országok egyeztete� álláspontjának” a hangoztatása – vagyis a szovjet dip-
lomácia mozgásának automatikus követése. Mi�errand a Kádárral folytato� beszélge-
tés során egy olyan külpolitika víziót és gyakorlatot ismertete�, amely arra utalt, hogy
a francia külpolitikának tulajdonképpen a világ minden részén – de elsősorban a vál-
sággócok kezelését illetően – van tennivalója. E – szinte globális – célkitűzések valóra 
váltásához Franciaországnak persze nem voltak meg az eszközei, de egy sor kérdés-
ben opponálva az Egyesült Államok törekvéseit (Közép-Amerika, arab világ, Afrika) 
objektíve a szovjet külpolitika törekvéseinek támogatójává vált annak ellenére, hogy 
Lengyelország vagy Afganisztán kérdésében nem fogadta el Moszkva politikáját. 

Kádár és Mi�errand harmadik alkalommal a két küldö�ség plenáris tárgyalásán ült
tárgyalóasztalhoz.82 A két vezető néhány szavas bevezetőre korlátozta mondandóját, 
majd a miniszterek beszámoltak partnertárgyalásaik eredményeiről. E partnertárgya-
lások legfontosabbika kétségkívül a francia külkereskedelmi miniszter és a gazdasági-
pénzügyi kérdéseket felügyelő magyar miniszterelnök-helye�es közö� zajlo�, amely
tárgyalás tulajdonképpen a korabeli magyar–francia kapcsolatok legfontosabb vonat-
kozásait érinte�ék. A pénzügyi kérdéseket illetően a francia miniszter kĳelente�e, hogy
egy hónapja „felmerültek bizonytalanságok, amelyek a nemzetközi téren pénzügyileg 
jelentkeztek. Volt alkalmam találkozni a pénzügyminiszterrel, a Nemzeti Bank elnöké-
vel, és megoldo�unk néhány kérdést nemzetközi és kétoldalú kapcsolatok területén is.
Kb. 10 nemzetközi, amerikai, nyugat-európai bank konzorciumát megoldo�uk, köztük
van két francia bank is. Franciaország és Magyarország pénzügyi intézményeinek ko-
operációjának kérdését az elkövetkezendő napokban fogjuk megtárgyalni.” Arra rea-
gálva, hogy egy nappal előbb Magyarország hivatalosan is tagja le� a Világbanknak és
a Nemzetközi Valutalapnak, kĳelente�e. hogy „megte�ük a szükséges intézkedéseket,
hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok szorosabbá, gyakoribbá és eredményesebbé 
váljanak. Kapcsolatainkat a kompatibilitás elvei alapján szeretnénk fejleszteni.” Magyar 
részről azt emelték ki, hogy „nagy megelégedéssel állapíto�uk meg, hogy a francia bank
nagyban hozzájárult aktivitásával sikerünkhöz (mármint a magyar tagság eléréshez a 
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Világbankban és a Nemzetközi Valutaalapban). Felhívjuk francia kollégánk figyelmét,
hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a francia bankok visszajöjjenek a magyar piacra, 
legalább az elmúlt idők nívójára. A múlt év első felében csökkent ez a nívó. A színvonal 
emelése a növekvő gazdasági kapcsolatok pénzügyi alátámasztást is jelenti.”83 

A Politikai Bizo�ság 1982. július 20-i ülésén foglalkozo� a látogatással,84 és jóvá-
hagyólag tudomásul ve�e „a Francia Köztársaság elnökének hivatalos magyarországi
látogatásáról készült jelentést, Kádár János szóbeli kiegészítésével együ�. Megállapítot-
ta, hogy a látogatás és a tárgyalások jól szolgálták a két ország közö�i politikai, gaz-
dasági kapcsolatok erősítésének szándékát, a látogatás hasznos volt, elérte célját. (…) 
Helyesli, hogy a magyar–francia tárgyalásokról a KB külügyi osztálya tájékoztassa a 
szorosan együ�működő szocialista országok központi bizo�ságait.”

A jelentés összegzése szerint a látogatásnak az ado� „különös jelentőséget, hogy
francia államfő első, szocialista országban te� hivatalos látogatására Magyarországon
a nemzetközi helyzet, a kelet–nyugati kapcsolatok feszültségektől terhes időszakában 
került sor. A látogatás közvetlen, őszinte légkörben zajlo�, és jól szolgálta a két ország
közö�i politikai és gazdasági kapcsolatok erősítésének szándékát. Kedvező feltételeket
teremte� ahhoz, hogy e területeken jelentős előrelépés valósuljon meg. Francia részről
többször hangsúlyozták, hogy az előbbre lépéshez szükséges politikai akarat jelenleg 
ado�. Az eszmecserék jó légköre és hasznos volta ellenére változatlanul fennáll az, hogy
a magyar–francia viszony fejlesztéséhez továbbra is szükséges a kezdeményező fellé-
pésünk. Egyetértés mutatkozo� abban, hogy a nemzetközi problémák megoldását és a
kelet–nyugati kapcsolatok fejlesztését elősegíthetik a legfelső szintű találkozások.”

Kádár elég terjedelmes (szétszórtságában, rossz nyelvi eszközeivel minden bi-
zonnyal csökkenő intellektuális kapacitására is utaló), szó szerint jegyzőkönyveze�
kiegészítése85 jól mutatja, hogy az elsősorban az európai közép-hatósugarú rakétatele-
pítések (amelyek azonban csak a tünetei voltak egy mélyebb, elsősorban szovjet–ame-
rikai válságnak) mia� befagyo� kelet–nyugati kapcsolatok idején a magyar vezető
játszo� bizonyos, szerény közvetítő szerepet a két tábor vezető hatalmai közö�. A Ká-
dár–Mi�errand tárgyalások egyik kiemelt fontosságú témája – a szovjet–francia kap-
csolatok – ismertetése során Kádár kiemelte, hogy őt a néhány nappal korábban Ma-
gyarországon járt Gyemicsev, a SZKP PB pó�agja, a szovjet–magyar vegyes bizo�ság
szovjet elnöke – miután elmondta neki, hogy a szovjet–francia kapcsolatok „nincsenek 
a legjobb állapotba”, s Moszkva e tekintetben hibázo� – lényegében felkérte a köz-
vetítésre.86 A szovjet–francia viszonyról Mi�errand-nal folytato� véleménycseréjével
Kádár elégede� volt kĳelentve, hogy „s valami ez is, az ado� viszonyok közö�”.

Az 1982-es libanoni válság is a Kádár–Mi�errand négyszemközti tárgyalások (illetve
a két külügyminiszter megbeszélésének) egyik súlypontját adták – kifejeze�en szovjet
kérésre. Kádár erről azt mondta a politikai bizo�sági ülésen, hogy „na, most külön
téma volt i� ez a libanoni probléma… aztán azt hiszem valami pénteki napra volt a
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második tárgyalás beállítva, és aznap reggel a Gromiko elvtárstól jö� egy üzenet, hogy
nyomatékosan kérte, ha mód nyílik rá, tegyük szóvá, hogy ami mint valami közös 
USA–francia katonai lépésről lenne szó, és hogy hát ez komolyan elmérgesítené a hely-
zetet. Hát, én szóvá te�em neki, hát, mindenféle üzenetre hivatkozás nélkül persze,
hát, az információkra hivatkozva, hogy éleződik a dolog.” Miután Kádár ismerte�e
a francia elnök álláspontját hozzáfűzte „Hát, akkor én, mi az ördögöt tudtam én erre 
válaszolni” – ami egyébként jól mutatja, hogy a közvetlen magyar érdekek szempont-
jából a kérdés meglehetősen közömbös volt, és kifejeze�en szovjet kívánságra kapo�
nagy hangsúlyt a megbeszélések során – a külügyminiszteri partnertárgyalásokon is. 
Kádár még hozzáfűzte: „És hát, figyelembe véve a szovjet elvtársaknak ezt a sürgős
kérésit, hogy valamit csináljunk, hát, hát, tényleg egy néhány óra múlva már válaszol-
tunk is, hogy mi volt a francia pozíció, és azt is, hogy én mit mondtam, mert azt is tudni 
kelle� nekik. Hát, ezt elküldtük. Hát, én azt hiszem, még talán azt péntek kora dél-
után valamikor átadtuk a szovjet nagykövetnek.” Kádár a látogatás tapasztalatait igen 
visszafogo�an értékelte, kĳelentve, hogy „ez a látogatás mondjuk azt adta, amit e�ől
várni lehete�, a magyar–francia relációba feltétlenül pozitív eredménnyel végződö�,
azt lehet mondani”. Kétségkívül elégede� volt azzal, hogy tárgyalása „egy árnyalatot
talán segíte�” a kelet–nyugati kapcsolatok tekintetében, Mi�errand nem használta fel
látogatását „szovjetellenes indirekt” támadásra, „okosan viselkede�”, és „azér olyasmi
ebbül nem gyü� ki mégse, hogy mondjuk Magyarországot más szocialista országgal
szembe favorizálták volna. Ilyen nem volt”. És Kádár számára a tárgyalások egyik leg-
fontosabb eredménye ez utóbbi volt – a „magyar modell” hangoztatásától való irtózá-
sának okán. 

Ezzel lezárult a magyar–francia kapcsolatok egyik leggazdagabb fejezete, a két po-
litikus többet nem találkozo� egymással. Mi�errand egy újabb elnökválasztást is meg-
nyert, és ezzel az V. Köztársaság történetében páratlan módon tizennégy évig volt az 
Élysée-palota lakója. Kádár útja a bukás felé vezete�, rendszere összeomlo�.
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á�ekintése után a francia külkereskedelmi miniszter utalt rá, hogy a pénzügyminisztertől kapo�
tájékoztatás szerint a BNP és a Société Générale együ�esen negyvenmillió dollárral részt vesz a 250
millió dolláros konzorcionális hitel Magyarországnak történő finanszírozásában. A magyar minisz-
terelnök-helye�es kiemelte, „hogy a hitelakcióban részt vevő többi külföldi bank a két említe� fran-
cia pénzintézet jóváhagyására várt. Nem elsősorban a hitel összegéről, hanem gesztusról van szó, 
annak pszichológiai hatásáról. Félő, hogy adósaink a közeljövőben nem teljesítik pontosan fizetési
köteleze�ségeiket. Ezért biztonsági tartalékként további 300 millió dollárra van szükségünk, mely 
összeget fizetési köteleze�ségeink függvényében vennénk igénybe. Örömmel üdvözölnénk, ha ezt a 
kérelmünket az érinte� francia bankkörök (pl. Banque de France) támogatnák.”
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86 Uo. „Viszont Gyemicsev valami olyasmit mondo�, nagyon udvarias formába, hogy hát, ő gondolja,

hogy i� a Mi�errandékkal való találkozás során bizonyára ez is szóba kerül. És hát tényleg szóba
került. Mi�errand is pedze�e, és én is elég részletesen foglalkoztam vele.”


