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kormányprogramja. A kommunista és munkáspártok 1969-es moszkvai
tanácskozásán hozott határozatok szellemében a kommunisták állást
foglalnak – fejtette ki – a szocialistákkal való együttmûködés mellett,
amelynek célja a monopoltôke nemzetközi uralma elleni fellépés, a béke,
a biztonságosabb Európa, a társadalmi haladás, a dolgozó tömegek érde-
keinek védelme. Az akcióegységhez azonban az is szükséges, hogy a
szociáldemokraták „szakítsanak a burzsoáziával folytatott osztály-
együttmûködés politikájával”. Az akcióegység persze egy pillanatig nem
jelentette azt, hogy Kádár lehetségesnek tartotta volna a „többféle mar-
xizmus” elfogadását, vagy hogy ideológiai téren közeledjenek a szociál-
demokráciához.

Kádár János felfogása bizonyos mértékig módosult azután, hogy a
kommunista és munkáspártok 1969-es moszkvai tanácskozásukon
kialakították „az összes imperialistaellenes erô akcióegységét” célzó új
stratégiát.3 Az „új vonal” szellemében megállapították, hogy az összes
új lehetôség kihasználásával, az összes antiimperialista erô széles körû
összefogásával kell támadást indítani a mély válságban lévô „imperia-
lizmus ellen, a reakció és a háború erôi ellen”.4 A fô dokumentum megál-
lapította, hogy a szociáldemokrácia soraiban differenciálódás ment vég-
be (szólt a francia helyzetrôl is), és vezetôi ennek következtében hajlanak
arra, hogy tekintetbe vegyék a dolgozó tömegek követeléseit gazdasági
és szociális téren. „A kommunisták döntô jelentôséget tulajdonítanak a
munkásosztály egységének, ezért állást foglalnak a szociáldemokraták-
kal történô együttmûködés mellett […] Minden tôlük telhetôt megtesz-
nek, hogy ez az együttmûködés megvalósuljon, de ennek az is a feltéte-
le, hogy a szociáldemokraták szakítsanak a burzsoáziával folytatott
osztály-együttmûködés politikájával” – fejtette ki a dokumentum.5

Kádár e tekintetben is szigorúan tartotta magát a vonalhoz. A tanács-
kozáson elmondott beszédében nem emelte ki a szociáldemokratákkal
való együttmûködést, inkább azt hangsúlyozta, hogy az MSZMP min-
denkivel ôszinte együttmûködésre törekszik. Sôt, a találkozóról közölt,
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Kádár Jánost a szociáldemokrácia fô áramlataitól legfôképpen az válasz-
totta el, hogy a termelôeszközök tulajdonlásáról, illetôleg a parlamenti
demokrácia szabályai szerint mûködô politikai rendszerekrôl más fel-
fogást vallott. E tekintetben semmiféle engedményre nem volt hajlandó.
A munkásmozgalom reformista szárnyával való együttmûködésre poli-
tikai pályájának korai szakaszában csak annyiban mutatott készséget,
amennyiben elfogadták a „munkásegység” bolsevik modelljét. Az e kere-
teken kívül maradt „jobboldali” szociáldemokrata erôket ellenségnek
tekintette, s késôbb, adott esetben, rendôri erôvel is fellépett ellenük.
Álláspontját – hatalomra kerülését követôen – igen érzékletesen közve-
títették a két magyar munkáspárt egyesülésének tizedik évfordulójára
kiadott tézisek,1 melyek leszögezték: az 1956-ban újjászervezôdô szociál-
demokrácia legnagyobb bûne az SZDP megalakítása volt, ez jelentette
a legnagyobb veszélyt a szocializmusra, minthogy a munkásegység ellen
irányult. A 20. században nem elsô alkalommal történt, hogy a kommu-
nizmus legveszélyesebb ellenségének a szociáldemokráciát kiáltották ki,
mondván, hogy a „bernsteini reformizmus a fasizmus szálláscsinálója”.

Kádár alapfelfogása a kérdésben az évek során nem változott, de min-
denképpen árnyaltabbá vált. Az MKP és az SZDP egyesülésének a 25.
évfordulója alkalmából adott interjújában2 igen határozottan szögezte
le, hogy a munkásmozgalom reformista és forradalmi szárnya között az
akcióegység megteremtése elengedhetetlen. Erre a feltételek „ma kedve-
zôbbek”, s újabb példa rá a francia kommunisták és szocialisták közös

1 Idézi SIMON István: A „peyerizmus” mint történeti kategória értékelése és elhelyezése a „Peyer-kérdés”

problematikájában. Kézirat. 60. (A szerzô tulajdonában.)
2 Társadalmi Szemle, 1973. június.

3 A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának dokumentumai. Kossuth Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1969.
4 Az antiimperialista erôk között szerepeltek a parasztszervezetek, szakszervezetek, nôszervezetek, egyhá-

zak, gyarmati felszabadító mozgalmak stb. Ez az 1969-es dokumentum szolgált aztán alapul ahhoz, hogy

az MSZMP, illetôleg a SZOT, a Hazafias Népfront nemzetközi tevékenységében nyisson a különbözô ke-

reszténydemokrata formációk felé.
5 Sokatmondó tény, hogy az SZKP 1971-ben tartott XXIV. kongresszusán vendégként számos szocialista

párt képviselôi részt vettek.
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ban az európai biztonság érdekében, a munkásmozgalomban pedig úgy,
hogy a szakszervezeti kapcsolatokat fejlesztik. Nem látja értelmét annak
a vitának – tette hozzá Kádár –, hogy kinek van igaza; „ôk a vörös zászlót
kékre változtatva el akarják határolni magukat a marxizmustól”, de
a konzultáció továbbra is lehetséges, s ezeken „realisztikus álláspontot”
kell képviselni. Kádár János óvatosságára utalt, hogy a francia szocia-
listák felé nyitással egyetértett, de óvott a kapkodástól, mert ha ez utób-
biak nem tartják érettnek a helyzetet a kapcsolatfelvételre, az ronthatja
az MSZMP pozícióit. A Francia Kommunista Párttal való elôzetes egyez-
tetést elengedhetetlennek tartotta – még akkor is, ha az FKP nem tartaná
kívánatosnak a kapcsolatfelvételt a francia szocialistákkal. Sôt, ezen
túlmenôen – a kényes témát teljesen körbejárandó – még az MSZMP
XI. kongresszusának a célkitûzései között is szerepeltette a jelentôs be-
folyással rendelkezô nyugat-európai szocialista, szociáldemokrata pár-
tokkal történô kapcsolatépítést – a kedvezô nemzetközi légkör erôsítése
és a „munkásosztály szervezeti akcióegysége” érdekében –, elutasítva
egyúttal az antikommunista törekvéseket. Mitterrand két évvel késôbbi
budapesti meghívását mindenesetre megkönnyítette az a tény, hogy a
szocialista pártvezetô mégiscsak a francia „testvérpárt” szövetségese
volt, és a budapesti látogatást megelôzôen, 1975 áprilisában a Szovjet-
unióban járt.9

A Francia Szocialista Párt François Mitterrand vezette küldöttsége vé-
gül 1976. május 24–29. között tartózkodott Magyarországon. Kádár
nyomban a megérkezésük után szívélyes hangulatú megbeszélést foly-
tatott a delegáció tagjaival, majd másnap megvitatták a nemzetközi hely-
zetet, „a nemzetközi munkásmozgalom idôszerû kérdéseit és véleményt
cseréltek a két párt tevékenységérôl, az MSZMP és az FSZP közötti kap-
csolatokról”. A két párt – kapcsolatainak történetében elôször – közle-
ményt adott ki a Francia Szocialista Párt küldöttségének a látogatásá-
ról.10 A közlemény követte a francia pártküldöttség egy évvel elôbbi
szovjet útjáról kiadott szovjet–francia közös közlemény11 szerkezetét,
az áttekintett témák felsorolását, olykor kifejezéseit is. Ettôl függetlenül
a dokumentum szóhasználata, az érintett témák, a többször hangsúlyo-
zott egyetértés a legfontosabb nemzetközi kérdésekben – fôleg az euró-
pai együttmûködést illetôen – teljesen világossá tették, hogy Kádár hosszú
távon is komolyan gondolta a nyugat-európai szocialista, szociáldemok-
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az egyik PB-tag által írt összefoglaló meg sem említette mindazt, ami a
szociáldemokratákkal való együttmûködésrôl elhangzott.6 A pártveze-
tés – Kádár koncepciójának megfelelôen – azt is szükségesnek tartotta
nyomatékosan kijelenteni,7 hogy a kommunista világmozgalom egysé-
gesen szembeszáll a szociáldemokrácia ideológiájával is, amely az elmúlt
évtizedekben végbement evolúciója következtében a marxizmus legalap-
vetôbb tételeit kérdôjelezte vagy tagadta meg. „Ezt annál is fontosabb
leszögeznünk, mert mint ismeretes, gyakorlati együttmûködésre törek-
szünk a szociáldemokrata pártokkal, kormányokkal.” A határok ilyetén
meghúzása az 1968-as prágai, majd a lengyelországi események után
azoknak szóló üzenet volt, akik esetleg azt képzelték, hogy a munkás-
mozgalom reformista szárnyával való együttmûködés helyet ad a „de-
mokratikus szocializmus” koncepciójának is.

Az elsô találkozó

Kádár a nyugat-európai szocialista, szociáldemokrata pártokkal való
gyakorlati együttmûködésben is fontolva haladt. A kapcsolatok és a to-
vábbi teendôk kérdését a Politikai Bizottság csak a moszkvai találkozó
után öt évvel tûzte napirendjére.8 Az MSZMP-nek a hetvenes évek ele-
jéig nem voltak számottevô szocialista, szociáldemokrata kapcsolatai,
de az évtized közepére ezen a helyzeten változtatni akart – mégpedig a
„reformizmus befolyásának a csökkentése”, illetôleg a „baloldali ten-
denciák erôsítése” érdekében. A pártvezetés elsô alkalommal gondolt
arra, hogy felveszi a kapcsolatot a francia szocialistákkal, és az állami
diplomáciának is feladatul adta, hogy a nagykövetségek folyamatosan
tanulmányozzák a fogadó ország szocialista-szociáldemokrata pártjá-
nak tevékenységét. A napirendi pontról folytatott vitában Kádár igen
határozottan kijelentette: a magyar párt az 1969-es moszkvai tanácsko-
záson kialakított kollektív álláspont alapján foglalkozik a szocialista-
szociáldemokrata pártokkal. Itt tehát semmiféle saját kezdeményezés-
rôl nem volt szó, annál kevésbé, mivel a „szóban forgó pártok nagyobbik
fele feladta a marxizmust, és dezideologizálás folyik azokban a pártok-
ban, melyekkel szemben mi a marxista–leninista álláspontot hirdetjük
az ideológia síkján”. Az együttmûködés lehetséges az állami politiká-

6 Társadalmi Szemle, 1969. szeptember.
7 Társadalmi Szemle, 1972. július–augusztus.
8 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) M-KS 288. f. 5/637. ô. e.

19 MOL XIX-J-1-j S76-57.
10 Népszabadság, 1976. május 29.
11 Pravda, 1975. április 27.
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a munkásmozgalom két szárnya közötti együttmûködést egyáltalán nem
konjunkturális elemként fogta fel.

A megbeszélés során Mitterrand úgy vélekedett, hogy 1945 után az
elmaradott Magyarországon forradalmi helyzet alakult ki, amelyben
erôs politikai párt irányítására volt szükség. Az akkor szükséges forra-
dalmat a párt végig is vitte. Hozzátette, hogy 1945-ben Magyarorszá-
gon ô is forradalmár lett volna, vagyis ha 1945-ben Franciaországban
a magyarországihoz hasonló helyzet van, a franciák valószínûleg
ugyanazt az utat teszik meg, mint a magyarok. Attól függetlenül, hogy
ezek a megállapítások nyilván tükrözik Mitterrand bocsánatos tájéko-
zatlanságát a magyar történelemben, mégiscsak Kádár elfogadottságát
erôsítették a „reformista táborban”, hiszen nemcsak 1956 utáni politikai
opcióit, de 1945 utáni tevékenységét is legitimálták, ráadásul a magyar
pártvezetô már 1945 elôtt is „forradalmár” volt.

Magyar részrôl igen nagy jelentôséget tulajdonítottak a látogatásnak;
a magyar diplomácia komolyan számolt azzal, hogy a francia szocialis-
ták részesei lesznek a hamarosan hatalomra kerülô baloldali egységkor-
mánynak. Jogos volt az a várakozás, hogy az ellenzékben lévô szocia-
listákkal kialakított jó viszony, ha kormányzati pozícióba kerülnek,
kedvezôen hat majd a kétoldalú kapcsolatokra is. E várakozást jól mu-
tatta, hogy a francia küldöttség elutazását követôen a külügyminiszté-
rium illetékes fôosztálya – a Politikai Bizottság korábbi instrukcióinak
megfelelôen – külön utasítást küldött a párizsi nagykövetségnek. Ebben
hangsúlyozta: „Különösen fontos számunkra a Szoc. Párttal való kapcso-
lat a jövô szempontjából; távlati politikánkban nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy a baloldali erôk Franciaországban napirendre tûzték a
hatalomátvétel kérdését, a politikai harcok eredményeként fennáll annak
a lehetôsége, hogy a Szocialista Párt is részesül a hatalomban (sic!) –
az FKP és más baloldali szervezetek képviselôi mellett. Erre a lehetôség-
re is fel kell készülnünk; ezt segítheti elô a Francia Szocialista Párttal
fennálló kapcsolatunk.”14 Az utasításnak megfelelôen aztán a párizsi
magyar nagykövetség illetékes diplomatái igen jó viszonyt alakítottak
ki a szocialista párt vezetôivel, illetve munkatársaival.

A hivatalos iratokon és a közvélemény elé került tájékoztatókon túl-
menôen a részletekbe is bepillantást enged Mitterrand, aki – tollforgató
ember lévén – 1977. október 12-i dátummal hosszabb „naplóbejegyzés-
ben” örökítette meg reflexióit.15 Néha ez a bejegyzés több helyen pon-
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rata erôkkel való együttmûködést olyannyira, hogy a közlemény már-
már azt sugallta, egy „testvérpárttal” konzultáltak.12 A magyar fél, neve-
zetesen Kádár számára a közös közlemény kétségkívül legfontosabb be-
kezdése az volt, amelyikben – az 1969-es moszkvai tanácskozás fô
dokumentuma alapján – a francia szocialisták kijelentették: pártjuk „kül-
döttségére kedvezô benyomást tettek a magyar népnek a szocializmus
építésében pártja vezetésével elért eredményei. Kifejezte véleményét, hogy
a Magyar Szocialista Munkáspárt politikája és nemzetközi tevékenysé-
ge jelentôsen hozzájárul a világbéke és biztonság ügyéhez, a különbözô
társadalmi rendszerû országok közötti jó viszony, a népek közötti ba-
rátság és együttmûködés szellemének erôsítéséhez.”

Magyarán: Mitterrand-ék mintegy visszaigazolták az önmagát balkö-
zépen meghatározó, de nem kommunista európai politikai szervezetek
közösségében a kádári bel- és külpolitika helyességét. Ennek jelentôsé-
ge túlmutatott a látogatás egyszerû tényén, s azt sugallta, hogy a monolit,
szovjet típusú rendszereken belül érvényesen mûködhet egy, még elfo-
gadható sajátos „modell” (ennek túl harsány hirdetése persze nagyon is
süppedékes talajra vitte volna a magyar vezetést). Ugyancsak a nem kom-
munista baloldallal való együttmûködési hajlandóságra és a moszkvai
tanácskozás vonalának pontos követésére utalt, hogy a tárgyalófelek
„kifejezték azt a véleményüket, hogy a meglévô ideológiai-politikai nézet-
különbségek ellenére a kommunisták és szocialisták kontaktusai nemzeti
és nemzetközi méretekben, közös fellépéseik a monopoltôke uralmával
szemben, a demokráciáért, a nemzeti függetlenségért és a nemzetközi
békéért vívott együttes harcuk jól szolgálják a világ munkásmozgalmá-
nak ügyét, erôsítik annak összefogását és szolidaritását”.

Kádár János igen hosszú beszélgetést folytatott francia partnerével,13

s befejezésül kifejtette: fontosnak tartja, hogy a francia szocialisták reá-
lisan értékelik a belsô franciaországi helyzetet, és nem kergetnek illúzió-
kat. Helyeselte, hogy a francia társadalom problémáinak a megoldásá-
ban a kommunista és a szocialista párt együtt dolgozik. „Amit önök
csinálnak, nem politikai trükk, hanem történelmi küzdelem. Mi önök
mellett vagyunk küzdelmükben.” Ez rendkívül fontos üzenet volt nem-
csak a szocialistáknak, hanem a francia kommunistáknak is, jelezve,
hogy az akkor már komoly nemzetközi tekintéllyel rendelkezô Kádár

12 Mindezt annak ellenére, hogy az FKP az év januárjában tartott XXII. kongresszusán keményen szólt a szo-

cialista pártról, amely „reformista jellegénél fogva hajlamos arra, hogy engedjen a belsô reakció vagy a

nemzetközi szociáldemokrácia nyomásának”.
13 MOL M-KS 288. f. 11/413. ô. e.

14 MOL XIX-J-1-j S76-57.
15 François MITTERRAND: L’abeille et l’architecte (chroniques). Flammarion, Paris, 1978.
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A második találkozó

Második találkozásukra 1978 novemberében került sor, amikor Kádár
János hivatalos látogatásra Párizsba utazott. A zilált hadrendben csatá-
ba indult francia baloldal nagy csalódást okozó választási veresége után
Mitterrand és pártja a francia kommunisták támadásainak középpontjá-
ba került. A súlyos vádak között az is szerepelt, hogy „a nagytôke minden
erejét összeszedi, minden rendelkezésre álló eszközt mozgósít annak ér-
dekében, hogy megkísérelje a kommunista párt pozícióit gyöngíteni, fel-
szabadítandó a szükséges teret egy erôs szociáldemokrácia elhelyezésé-
hez”.19 Vagyis ismét megfogalmazódtak a kommunista mozgalmon belül
már hagyományos vádak: a szociáldemokraták, szocialisták szövetség-
re léptek a nagytôkével, s elárulják a baloldali együttmûködést. Ezek
igen súlyos állítások voltak, s a szocialista párt hazai meggyengítése mel-
lett azt is célozták, hogy Mitterrand-nak némely kelet-európai kommu-
nista párttal ígéretesen alakuló, komoly politikai tôkét jelentô viszonyát
– illetve a szovjetekkel meglévô kapcsolatait – ellehetetlenítsék. Az is-
mét ellenzékbe került baloldali pártoknak az újbóli megmérettetésre
1981-ig, az elnökválasztásig kellett várniuk; ennek egyetlen lehetséges,
igazán esélyes baloldali jelöltje Mitterrand volt – függetlenül az ellene
hangoztatott kommunista vádaskodástól. 1978-ban azonban a jövendô
francia elnök még egy szétesett baloldali egységbôl kisodródott, újabb
vereséget szenvedett párt élén állt.

Kádár János számára sem volt feszültségektôl mentes az 1978-as év.
Az évtized végére vált világossá annak a – rendszer szempontjából döb-
benetes perspektívákat jelzô – lehetôségnek a realitása, hogy a gazdasági
növekedés lassulása, az életszínvonal addig folyamatos emelkedésének
elakadása, valamint az adósságállomány veszélyes mértékû növekedése
miatt a „Kádár-rendszer” aligha kiheverhetô sebeket kap. „A csôdhely-
zet elkerülését szolgáló megszorításokat nehezen vette tudomásul. Nem
ok nélkül. Joggal feltételezte: ez a lakosság számára a kádárizáció végét
jelentheti. A folyamatos életszínvonal-emelkedés a rendszer legfontosabb
legitimációs és stabilizációs tényezôje volt. Ám ha a konjunktúra érzé-
kelhetôen megtorpan, ha nô a leszakadók száma, a rendszer tartópil-
lérei meginoghatnak.”20
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tatlan és a Kádárról terjesztett korabeli legendákat is tartalmazza,16 igen
plasztikusan adja vissza azt a képet, amelyet a nyugat-európai politikai
elit kialakított Kádár Jánosról, és amely kétségkívül hozzájárult ahhoz,
hogy hosszú éveken keresztül egyenrangú tárgyalópartnernek fogadták
el. A feljegyzés ugyanakkor nagyon pontosan regisztrálja azt a „kettôs
beszédet”, melyet az akkori, a Nyugattal rendszeresen érintkezô felsô
vezetés néhány tagja használt: vagyis „Kelet felôl” támadhatatlan volt,
„Nyugat felé” pedig azt hangsúlyozta cinkos összekacsintással, ami sajá-
tosan nemzeti, s ezzel kimondva-kimondatlanul mégiscsak valamiféle
magyar modell létezésére utalt.17

François Mitterrand volt az elsô, nemzetközi tekintélyt élvezô szociál-
demokrata politikus, aki Budapestre látogatott, elismerôen nyilatkozott,
s ezzel hozzájárult az MSZMP és a szociáldemokrata pártok kapcsola-
tainak a megalapozásához. Mindez – tekintettel a szociáldemokrata pár-
tok nyugat-európai, sok esetben kormányzati pozícióira – elengedhetet-
lenül fontos volt a magyar érdekek szempontjából. Mitterrand több
nyilatkozatot adott a sajtónak, s kivétel nélkül mindegyikben rendkívül
hízelgôen szólt a magyar partnerekrôl. Végsô értékelése a következô-
képpen hangzott: „A magyarok sokrétû, mûvelt emberek. Jól tudják, mi
az állam, és jól tudják, mi egy párt. Fôként egy ellenzéki párt. Pontosan
azt tették, amit kellett. Nagyon jól fogadtak bennünket úgy, mint bará-
tokat, baráti figyelemmel, és nagyon udvariasan, amint azt a vendéggel
illik. Úgy fogadtak bennünket, mint felelôs politikusokat, akik nagy sze-
repet játszhatnak Európa történelmében.”18 Erre a szerepre még egy
ideig várni kellett, mivel a francia baloldal az 1978-as parlamenti vá-
lasztásokon ismét vereséget szenvedett.

16 Uo. „Amikor Kádár megtudta, hogy Rajkot valóban kivégezték, elájult…”, „letartóztatása után rettene-

tesen megkínozták, ennek még ma is viseli a nyomát”… stb., stb. Attól függetlenül, hogy Kádár rehabi-

litációs tárgyalásán a Legfelsôbb Bíróság elôtt is cáfolta a fizikai bántalmazásáról elterjedt híreket, a kör-

nyezete által terjesztett „szenvedéstörténete” igen makacsnak bizonyult, és jelentôs mértékben hozzájárult

hazai és nemzetközi elfogadottságához.
17 Uo. „Ma a birodalom orosz. És kommunista. Mi is kommunisták vagyunk, ami ad egy esélyt a számunk-

ra. Mi nem vagyunk sem oroszok, sem szlávok, ami a türelem erényének gyakorlására kényszerít minket.

Nem rendelkezünk – rendelkezünk-e valaha is – a független diplomácia eszközeivel. Orosz hadosztályok

állomásoznak földünkön, jobban felszereltek és többen vannak, mint a mi hadseregünk. Így külsô igazo-

dásunk árát itthoni dolgainkban igyekszünk megkeresni. Ez a politikánk.” 1968. évi párizsi látogatásán

például Fock Jenô az új gazdaságirányítási rendszer kapcsán a piaci elemeket emelte ki, melyek az új

rendszert a piacgazdasághoz közelítették. (M. SZEBENI Géza: Nyitott dossziék… Külpolitikai Szemle,

2006/3–4.)
18 BERECZ János: Visszanézve. Print Kiadó, Budapest, 2007. 174–176.

19 L’Humanité, 1978. október 5.
20 HUSZÁR Tibor: Kádár János politikai életrajza. Szabad Tér Kiadó–Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2001.

2. k. 280.
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módon megromlott. Az MSZMP KB Külügyi Osztályának a kialakult
helyzettel összefüggô javaslatát a Politikai Bizottság 1978. október 31-i
ülése tárgyalta meg. Szem elôtt tartva azt az elvi állásfoglalást, hogy a
szocialista, szociáldemokrata pártokkal tervezett találkozókat meg kell
elôznie a kommunista párttal történô egyeztetésnek, az MSZMP jelezte
az FKP-nak, hogy Mitterrand kifejezte „találkozási készségét” Kádár
Jánossal. „A magunk részérôl ez elôl nem kívánunk elzárkózni” – jelezte
a magyar fél. Ekkor érte az MSZMP-t a kínos meglepetés: Maxim
Gremetz, az FKP nemzetközi ügyekért felelôs vezetôje, a PB tagja a párizsi
magyar nagykövetségen keresztül kifogásolta a Kádár–Mitterrand-talál-
kozót, mondván, hogy számukra problematikus a dolog, mert nem lehet
figyelmen kívül hagyni az adott helyzetben a francia belpolitikai tényezô-
ket. „A találkozó Mitterrand-nal elsôsorban az FKP ellen folytatott kam-
pányt szolgálná, nem segítené harcát. A burzsoá sajtó úgy értékelné,
hogy az MSZMP helyteleníti az FKP-nak a Szocialista Párttal kapcsola-
tos jelenlegi álláspontját, a jobbrafordulásra vonatkozó megállapításait,
ennek leleplezését célzó politikáját” – hangzott az FKP állásfoglalása.

A francia kommunisták kifogására az a válaszjavaslat született, hogy
az ilyen jellegû látogatások alkalmával Kádár János a kialakult gyakorlat
szerint találkozik az MSZMP-vel kapcsolatban álló baloldali pártok
képviselôivel, jelen esetben az FKP és az FSZP vezetôivel. Ugyanakkor
emlékeztetett arra, hogy a Francia Szocialista Párttal 1976-ban az FKP
egyetértésével és támogatásával vette fel a magyar párt a hivatalos kap-
csolatokat. Ezen túlmenôen annak rendje és módja szerint az FKP-val
történt elôzetes egyeztetést követôen került sor 1976 májusában François
Mitterrand magyarországi látogatására, és az MSZMP azóta is kapcso-
latban áll a francia szocialistákkal. Sôt, 1978 májusában, az MSZMP
és az FKP képviselôinek találkozóján, francia részrôl kijelentették, hogy
változatlanul célszerûnek tartják az MSZMP kapcsolatait a francia szo-
cialistákkal. Mindezek figyelembevételével magyar részrôl nem látják
indokoltnak, hogy elzárkózzanak Mitterrand-nak a találkozóra vonat-
kozó kezdeményezése elôl. „Ezzel a találkozóval most semmilyen konkrét
célunk nincs, elvi okok miatt mégis szükségesnek tartjuk (…).” A Politi-
kai Bizottság végül úgy határozott, hogy megerôsíti korábbi döntését, s
egyetért azzal, hogy Kádár János hivatalos párizsi látogatásán találkoz-
zon Mitterrand-nal. Így e találkozó útjából elhárult az akadály, jelezve,
hogy Kádár a nyugat-európai szociáldemokráciával épített kapcsolatait
egyáltalán nem szándékozik konjunkturális szempontokhoz kötni, s nem
kívánja ôket feláldozni más kommunista pártok pillanatnyi érdekeinek
az oltárán – természetesen a lehetôségek határain belül.
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A magyar diplomácia történetében addig nem látott aktivitás tapasz-
talható. Kádár nyugati utazásai, a nyugati vezetôk budapesti látogatá-
sai21 arra mutattak, hogy Kádár a rendszer és saját pozíciója legitimitá-
sát a külföldi elismertséggel is szilárdítani akarta és tudta, másrészt pedig
hogy a Nyugat, az ismét lendületbe jött hidegháború miatt, Kádáron ke-
resztül tudta tartani a kapcsolatot a Kelettel, mert a többi ország ilyen
vonatkozásban nem jöhetett számításba.22 Így kialakult az a paradox
helyzet, hogy Kádár azokban az években jutott nemzetközi tekintélyének
a csúcsára, amelyek során a rendszer tartópillérei meg-megroppantak,
valószerûvé téve a gazdasági csôd perspektíváit.

Kádár János franciaországi látogatását a francia köztársasági elnök
meghívólevelével a francia fél kezdeményezte.23 A látogatás valóban tör-
ténelmi esemény volt, hiszen hatalmon lévô, elsô számú magyar vezetô
ôt megelôzôen még soha nem tárgyalt hivatalos minôségében Párizsban.
A találkozó idôpontjára tett francia javaslatot – 1978. november 15–17. –
a külügyminiszter a Politikai Bizottság elé terjesztette, s indítványozta
az idôpont elfogadását,24 ami meg is történt.

A külügyminisztérium 1978. szeptember 20-án készített Koncepciót,25

amely a látogatás elôkészítésének egyik mozzanata lett. Figyelmet érde-
mel a dolog, mert még szó nem volt arról, hogy Párizsban Kádár–Mit-
terrand-találkozóra kerül sor. A Koncepció csak a FKP fôtitkárával való
találkozót valószínûsítette azzal a megszorítással, hogy a kérdésben „az
MSZMP KB dönt”. A Politikai Bizottság csak késôbb, 1978. október
3-i határozatában26 hagyta jóvá, hogy Kádár János találkozzon a Francia
Kommunista Párt vezetôivel, és tudomásul vette, hogy a Francia Szocia-
lista Párt jelezte: François Mitterrand a látogatás során találkozni kíván
Kádár Jánossal. Erre akkor lehet pozitív választ adni, ha megegyeztek
Kádár János és Georges Marchais találkozójáról.

Miközben az állami látogatás elôkészítése rendben haladt a maga útján,
a tervezett Kádár–Mitterrand-találkozó elé váratlan akadály gördült:
a Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt viszonya rendkívüli

21 Kádár János 1977-ben Bonnba és Rómába, 1978-ban Párizsba utazott, a francia miniszterelnök 1977-

ben, a nyugatnémet kancellár, Helmut Schmidt 1979-ben látogatott Budapestre.
22 HUSZÁR Tibor: i. m.
23 Külügyminisztérium Központi Irattára, 003/D. Kádár János, az MSZMP elsô titkára, az Elnöki Tanács tag-

ja hivatalos franciaországi látogatása (1978. november 15–17.) I. k. 3.
24 Uo. 6.
25 Uo. 25.
26 Uo. 45.
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Francia Kommunista Párttal együtt 53%-ot kaphattak volna, de az FKP
úgy viselkedett, mint az a versenyló, amelyik már sok versenyt megnyert,
a cél elôtt mégis megtorpant, nem merte venni az utolsó akadályt. A Szo-
cialista Párt ennek ellenére, bármit mondanak róla, hû maradt a balol-
dal, a haladó erôk összefogásának a gondolatához. Amíg ô, Mitterrand
lesz a párt élén, az soha nem lép szövetségre konzervatív erôkkel – jelen-
tette ki. Meggyôzôdése, hogy néhány éven belül a Szocialista Párt lesz
a legerôsebb politikai formáció Franciaországban. Pártja – szerinte –
a szociáldemokrata és a kommunista pártok között helyezkedik el.
A francia szocialisták megértik a szocialista országok helyzetét, korsze-
rûen gondolkodnak, és Magyarország nagyon érdekli ôket – fejezte be
fejtegetését Mitterrand. A találkozó után nyilatkozott a sajtónak.28 El-
mondta: ez volt az elsô alkalom, hogy „hatalmon lévô kommunista párt
hivatalos franciaországi látogatáson lévô vezetôje” találkozni akart ve-
le.29 Kádár személyiségérôl szólva kiemelte „bölcsességét”.

Kádár János e második, állami látogatás mentén szervezett találkozó-
ja Mitterrand-nal ismét arra mutatott, hogy stratégiai fontosságúnak
tartotta a szocialista, szociáldemokrata pártokkal ápolt kapcsolatokat.30

Meggyôzôdése volt, hogy igazi baloldali, „a nép érdekét” szolgáló sike-
res stratégia nem alakítható ki a szocialistákat opponáló politika alap-
ján. Erre egyébként azon a konzultáción is utalt, amelyet az FKP fôtit-
kárával ugyancsak párizsi látogatása keretében folytatott – tekintettel
arra, hogy az FKP akkortájt fordult szembe a legintenzívebben a Szo-
cialista Párttal (és egyben bírálta a Szovjetunió belsô viszonyait).

A látogatásról készített jelentés politikai bizottsági vitáján31 Kádár a
két francia pártvezetôvel folytatott megbeszéléseit ismertette és jónak
értékelte. Megállapította, hogy az események igazolták az eredeti állás-
pont helyességét, vagyis azt, hogy ha lehetséges, mind a két pártvezetô-
vel jöjjön létre találkozó. A francia kommunista pártvezetés figyelmét
felhívta arra, hogy a francia szocialisták irányában folytatott politiká-
juk veszélyes, mert a kommunista párt elszigetelôdik, és „a kongresszu-
son meghirdetett perspektíva a porba hull. Meg hogy rendezzék a kap-
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A Mitterrand-nal való találkozásra végül 1978. november 16-án került
sor a magyar nagykövetségen.27 Kádár utalt arra, hogy a találkozó azért
valósulhatott meg, mert a magyar–francia kapcsolatokat nem tekinti
egyszerû pártügynek, s a Szocialista Párt vezetôjével természetes a talál-
kozó. Az MSZMP-nek sok európai szocialista párttal van kapcsolata,
és nem is rosszak – mondta. „A kettejük – a Francia Kommunista Párt
és a Szocialista Párt – ügyébe nem tudunk és nem is akarunk beleszólni.
Ami korábban történt, annak örültünk, ami most történik, annak nem.
Ez azonban nem zárja ki, hogy pártjaink továbbra is kapcsolatban áll-
janak egymással” – szögezte le.

Mitterrand megköszönte a találkozás lehetôségét, fontosnak minôsí-
tette a magyar–francia kapcsolatok erôsítését. (Más forrásból a magyar
vezetés arról értesült, hogy Mitterrand igen nagyra értékelte a tényt:
Kádár volt az elsô, hatalmon lévô kommunista pártvezetô, aki Párizsba
érkezve kész volt találkozni vele.) Visszaemlékezett budapesti látogatásá-
ra, amelyrôl mély benyomásokkal érkezett haza. Kijelentette: Franciaor-
szágban megdöbbentôen keveset tudnak Magyarországról. Sajnos, ré-
szükrôl többnyire szép szavakban, bókokban merül ki a két ország jó
és sokoldalú kapcsolata, amely pedig távolabbra tekintve fontos lenne
Franciaországnak. Franciaországot a második világháború utáni esemé-
nyek túlságosan is a Nyugathoz kötötték. Mitterrand úgy vélte, hogy
„hazája nem zárkózhat be viszont szûk területekre, ahová az Egyesült
Államok nyomása szorítja”. Ezt a helyzetet nem ellensúlyozzák a francia–
nyugatnémet kapcsolatok. Európa nem érhet véget Ausztriánál. Ha a
Szocialista Párt kormányon lenne, Franciaország érdekében Magyaror-
szág irányában külön politikát dolgozna ki és folytatna – fejtegette. Francia-
ország atomhatalom, de ez nem old meg mindent, nem válasz mindenre.
A második világháború elôtt azt gondolták, hogy a Maginot-vonal min-
dent megold, s nem gondolkodtak tovább – ez súlyos tragédiához veze-
tett. Most az a veszély, hogy a saját atomütôerô megteremtésével valami
hasonló történik. Minden, katonai szövetséghez tartozó országnak arra
kell törekednie, hogy legalább saját szövetségi rendszerén belül igyekez-
zen a fegyverkezés tempóját fékezni – hangsúlyozta a francia pártvezetô.

A néhány hónappal elôbb elvesztett parlamenti választásokra utalva
Mitterrand azt a meggyôzôdését fejezte ki, hogy Franciaországban a
többség belpolitikai változást szeretne. Ez most elmaradt, mert a balol-
dal, sajnos, nem kapta meg a népi támogatást. Akárhogy számolták, a

27 Uo. 192.

28 Le Monde, 1978. november 18.
29 Ez persze nem volt igaz, a találkozót ô kérte.
30 MOL M-KS 288. f. 5/707. ô. e. – Kádár ausztriai látogatása során ki is fejtette Kreisky kancellárnak, hogy

sok helyütt „szociáldemokrata kormányok vannak kormányon, államérdeket képviselnek, ezért elkerül-

hetetlen az is, hogy együttmûködjünk”. A szociáldemokráciához való árnyaltabb viszonyáról árulkodott

az is, hogy a „szorosan együttmûködô” pártok „mai szociáldemokráciával” foglalkozó 1976. novemberi,

budapesti konferenciája után is az MSZMP maradt a „témafelelôs”.
31 MOL M-KS 288. f. 5/760. ô. e.
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gyedik elnöke egy nukleáris nagyhatalom óriási tekintélyû vezetôjeként
ült tárgyalóasztalhoz. Ami Kádárt illeti, ô az elôzô év nyarán, a Krímben
abszolvált egy drámai megbeszélést Brezsnyevvel. A magyar vezetô több
olajat kért, s jelezte a szovjeteknek, hogy az odairányuló magyar gépipari
export dollártartama nô, ezt nem tudja másképp fedezni, csak a nyugati
hitelekkel, s ezeknek kedvezô hiteleknek kell lenniük, ami a Szovjetunió-
nak is elsôrendû érdeke.33 Brezsnyev közölte: nem tud több olajat adni,
sôt, kisebb mennyiség szállításával célszerû számolnia a magyar félnek.
Kádár orra alá dörgölte: a szocialista országok sok tízmilliárd rubelt ke-
restek azon, hogy nem világpiaci áron kapták a szovjetektôl az energia-
hordozókat. Ez a krími találkozó – az elôzô idôszak hasonló problémáit
mintegy kumulálva – olyan lavinát indított el, amely alapjaiban rengette
meg nemcsak a Kádár által felépített rendszert, hanem a szovjet–magyar
kapcsolatokat is egy addig ismeretlen irányba sodorta – a fôszereplôk
szándékától függetlenül. Ez azonban egyáltalán nem változtatott azon
a korábban említett paradox helyzeten, hogy Kádár akkor érkezett nem-
zetközi tekintélyének, elfogadottságának a csúcsára, amikor kurzusa tu-
lajdonképpen minden lehetôségét, belsô tartalékát felélte.34

A krími találkozón Brezsnyev bô teret szentelt a nemzetközi kérdések-
nek, s ennek folyamán mintegy zöld jelzést adott a magyar–francia kap-
csolatoknak is. Kijelentette: „A Szovjetunió feltételezi, hogy sikerül to-
vábbfejleszteni a hagyományos együttmûködést Franciaországgal. Bár
Mitterrand hajlik a NATO felé, Franciaország feltehetôen nem fog vissza-
térni a szövetség katonai szervezetébe.” Hozzáfûzte, hogy „Franciaor-
szág balratolódása jelentôs esemény”, bár ez a szocialisták és nem a
kommunisták befolyásának az eredménye. Egyebek mellett kifejtette,
hogy a Szovjetunió továbbra is a válsághelyeztek felszámolására törek-
szik a Közel-Keleten, a Közép-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, vala-
mint Délkelet-Ázsiában.35

Mitterrand köztársasági elnök 1982. július 7–9-én utazott Budapestre
– egyes számú francia vezetôként elsôként a kétoldalú kapcsolatok tör-
ténetében. Mi több, megválasztása után elsô alkalommal látogatott „szo-
cialista országba”. Ezt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Kádár
János kezdeményezte közös meghívólevélben, amelyet 1981. szeptember
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csolataikat a Szovjetunióval.” Marchais azt mondta, hogy ez nehéz lesz.
Kádár válasza: akkor is.

A Mitterrand-nal folytatott megbeszélés kapcsán Kádár elmondta: a
magyar–francia kapcsolatokat, a közös európai ügyeket áttekintve saj-
nálatosnak tartotta, hogy a baloldali program, a francia szocialisták és
kommunisták egységének ügye kudarcba fulladt. Mitterrand erre azzal
válaszolt, hogy vannak marxista–leninisták, és vannak szociáldemokra-
ták; ôk a kettô között helyezkednek el. Nem akarnak a klasszikus érte-
lemben vett szociáldemokraták lenni. Teljes felelôsséggel kijelenti: az ô
stratégiai céljuk a baloldal összefogása. Az a tény, hogy Kádár részlete-
sen felidézése a PB tagjai elôtt a Mitterrand által mondottakat, arra utalt,
hogy e találkozó csak megerôsítette abbéli meggyôzôdésében, hogy a
baloldali szociáldemokráciával folytatott együttmûködést célzó straté-
gia helyes, és továbbra is követendô.

Kádár külön kitért a látogatás külpolitikai vonatkozásaira. Igen mér-
téktartóan állapította meg – mintegy csillapítva a magyar adminisztráció
ünnepi hangulatát –, hogy a francia elnöktôl érkezett meghívás „része
az általános NATO-külpolitikának”, miszerint a Nyugat is a saját céljaira
igyekszik felhasználni a békés egymás mellett élés kontaktusait. Ennek
a politikának van „olyan célzata is, hogy a nyugati hatalmak külön-kü-
lön politizálnak az egyes szocialista országokkal, önálló politikára pró-
bálják azokat serkenteni, elhúzni ôket a Szovjetuniótól, amennyire csak
lehet. Úgy tûnik, vannak célországok, mindenekelôtt Románia a külpoli-
tikája miatt, aztán Magyarország a belsô viszonyai miatt, és talán Len-
gyelország mindenféle oknál fogva. Errôl van szó!” Ettôl függetlenül
úgy vélte, hogy helyes volt elfogadni ezt a meghívást, mivel „nekünk is
megvan a saját elgondolásunk: a békés egymás mellett élés kontaktusait
hogyan akarjuk a saját javunkra fordítani”.32

A harmadik találkozó

Kádár és Mitterrand 1982 nyarán találkozott harmadszor. Akkorra
mindkét oldalon „összeért” a pártdiplomácia és az állami diplomácia,
s komoly mértékben módosultak a szerepek. A hatalom felé menetelés-
nek, a „sivatagi átkelésnek” az évtizedei után a francia politikus – mar-
kánsan baloldali programmal – célba ért, s mint az V. Köztársaság ne-

32 Uo.

33 Az 1982-es Mitterrand-látogatás pénzügyi fejezete is errôl a hitelkényszerrôl árulkodott.
34 MOL M-KS 288. f. 5/832. ô. e. (Kádár ezen a találkozón közölte Brezsnyevvel, hogy a magyar nemzeti jö-

vedelemnek csupán harminc százaléka fordítható belsô felhasználásra, a maradék adósság- és kamat-

törlesztésre megy el.)
35 Uo.
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A Budapestre érkezését megelôzôen adott interjújában a francia elnök,
ha lehet, még szívélyesebb hangot ütött meg, s olyan kijelentéseket tett,
amelyek a nyugati szövetségi rendszer egyik meghatározó politikusa ré-
szérôl merôben szokatlanok voltak a nyugat–keleti kapcsolatok akkori
fagyos légkörében. Mitterrand Kádár egyéniségét és erôfeszítéseinek ér-
telmét méltatta, s úgy vélte, megérti ôt, ahogy országa, népe realitásaival
számot vet. Hozzáfûzte: ami Magyarországon kibontakozik, az egyik
legeredetibb és legérdekesebb gyakorlati tapasztalat Európában. „Nyil-
vánvalóan különbözôek vagyunk, Európa két nagyon különbözô részé-
hez tartozunk. Ebbôl nem az következik, hogy a különbségeket kell kulti-
válni. Azt kell keresni, amiben az egyik kiegészíti a másikat. Én a magyar
népben semmivel nem helyettesíthetô hagyományt és jelent látok. Ez év-
századok óta így van, a magyar nép, amely sokat szenvedett a múltban,
ma azt bizonyítja, hogy a jelen realitásaink igen számottevô tényezôje.”39

Érkezése utáni nyilatkozatában budapesti látogatását a nemzetközi poli-
tika megkerülhetetlen tényezôjének nevezte a francia diplomácia koordi-
náta-rendszerében, kijelentve, hogy államfôként mindenképpen el kellett
kezdenie a szocialista országok meglátogatását, s budapesti utazása bizo-
nyosan a legrövidebb út a kelet–nyugati párbeszéd újraindítása felé, tekin-
tettel Magyarország különleges adottságaira ebben a vonatkozásban.40

Kádár és Mitterrand elsô négyszemközti tárgyalására 1982. július 8-án
került sor. Ekkor a francia elnök olyan mértékben osztotta meg gondo-
latait Kádárral, amely arra mutatott, hogy partnerét, ha barátnak nem
is, de mindenképpen a nemzetközi kapcsolatok korrekt, megbízható sze-
replôjének tekintette a nyolcvanas évek elejének zivataros idôszakában.
Hitelességének elismerésével megadta számára a nemzetközi pénzügyi
világban elengedhetetlen támogatást, amely – legalábbis részben – hozzá-
járult a csôd elkerüléséhez. A megbeszélésrôl készült szerkesztett jegy-
zôkönyv tanúsága szerint Kádár nagyon rövid bevezetôjében áttekintette
a kétoldalú kapcsolatok történetét, s szûkre szabott, az általánosságok
keretében mozgó tájékoztatást adott az ország helyzetérôl – fôként
a „szocialista építômunka eredményeire” helyezve a hangsúlyt. Kádár
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20-i dátummal kelteztek. A levélben egyebek között hangsúlyozták:
„A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság kapcsolatai a köl-
csönös érdekeknek megfelelôen örvendetesen fejlôdnek, s egyúttal hozzá-
járulnak a nemzetközi légkör jobbításához, a különbözô társadalmi be-
rendezkedésû államok közötti széles körû együttmûködés elmélyítéséhez.
Ennek jelentôsége ma nagyobb, mint korábban bármikor volt.”36

Mitterrand válaszlevelét 1981. november 13-i dátummal Losonczi Pál-
nak és Kádár Jánosnak címezte. „A magyar nép Franciaország iránt ér-
zett barátságát magában foglaló üzenetük annál is inkább mélyen érin-
tett, mivel aláhúzza az országainkat egybefûzô szálak szilárdságát.
A francia–magyar kapcsolatok története – mióta az önök vállán nyug-
szik a vezetés felelôssége – úgy vélem, a történelem során örökölt euró-
pai közösség létezésérôl tanúskodik, mely közösség a múlt megpróbálta-
tásai ellenére is él és fejlôdik egymás politikai és társadalmi haladása
tiszteletben tartása mellett.

A magam részérôl különös figyelemmel követem a Francia Köztársa-
ság és a Magyar Népköztársaság közötti viszony harmonikus fejlôdé-
sét. Ezek a kölcsönös megbecsüléstôl áthatott kapcsolatok hasznosak
államaink számára, és ígéretesek a földrészünk népei közötti megértés
erôsítése szempontjából (…) Személyesen is örülök, hogy (…) alkalom
nyílik önökkel magyarországi találkozásra, valamint a Francia Köztár-
saság Elnökének elsô budapesti hivatalos látogatására.”37

A levél rendkívül szívélyes hangját nemcsak az magyarázza, hogy
Kádár János ezt megelôzôen két ízben is fogadta az ellenzékben és vert
helyzetben lévô Mitterrand-t, hanem az is, hogy az 1981-es elnökválasz-
tási kampány során a „szorosan egyeztetô VSZ-tagországok” közül egye-
dül Magyarország vezetése számolt komolyan Mitterrand gyôzelmével.
Az elnökválasztás kapcsán a szovjet magatartás világos volt, miután
a kampány során Vinogradov, az akkori párizsi szovjet nagykövet együtt
fényképezkedett az Elysée-palota peronján az elnöki mandátuma végé-
hez érkezett Valéry Giscard d’Estaing-nel, s ezt az üzenetet megértve a
„baráti nagykövetségek” is Mitterrand vereségét jósolták.38

36 François Mitterrand, a Francia Köztársaság elnökének látogatása, 1982. július 7–9. Dokumentumkötet.

Száma: 033/D. 1. Külügyminisztérium Központi Irattára. (A kettôs aláírással oldották meg azt a pártállami

struktúrából fakadó kényes helyzetet, miszerint az állami protokoll felôl nézve Losonczi Pál volt az állam

elsô embere, de érdemben tárgyalni csak Kádárral lehetett.)
37 Uo.
38 E sorok írója akkoriban a párizsi magyar nagykövetségen szolgált ifjú II. titkárként, s jól emlékszik, hogy

olyan szívélyes volt a viszony a francia belpolitikát referáló magyar diplomaták és a szocialista párti ve-

zetô politikusok, parlamenti képviselôk között, hogy legtöbbjük tegezôdött egymással. E viszony utóbbiak 

kormányra kerülése után is megmaradt. Jellemzô, hogy a nagykövetség által elôre jelzett elnökválasz-

tási és a parlamenti választási baloldali gyôzelmet néhány héttel követôen, még 1981 nyarának ele-

jén az új vezetés alá került Quai d’Orsay elsôként – a szovjetek és a „barátiak” elôtt – hívta Párizsba

konzultációra a magyar külügyminisztériumnak a nyugat-európai kapcsolatokért felelôs miniszterhe-

lyettesét.
39 Népszabadság, 1982. július 3.
40 Le Monde, 1982. július 8.
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szemben állnak a nagytôkével, a multinacionális társaságokkal. Az ame-
rikaiak leállítják a „harmadik világnak” nyújtott állami támogatásokat,
és magáncégek kezdeményezéseit szorgalmazzák. Nyilvánvaló, hogy
ezek nem fognak iskolákat vagy kórházakat építeni, mert az nem hoz
pénzt. Nicaraguának egy ízben fegyvert szállítottak francia részrôl, de
ezt nem kívánják megismételni, mert ahol háború van, oda nem szállíta-
nak. A latin-amerikai térség népei meg akarnak szabadulni az oligarchák
uralmától és az USA gyámkodásától. Reagan szerint Franciaország szub-
vencionálja a nemzetközi kommunizmust. Jelenleg állandóan támadják
a frankot. Elfogadhatatlan, hogy az amerikaiak gazdaságpolitikai ura-
lomra törnek, ami egyébként korlátozza a saját lehetôségeiket is. A fran-
cia szocialista kísérlet más, mint a magyarországi. Nincs egypártrend-
szer, és a középosztályok megnyerésére törekszenek.

Áttérve a francia–szovjet viszonyra, Mitterrand kifejtette, hogy a kap-
csolatok hûvösek, de nem rosszak. A korábbi francia kormányok „en-
gedelmesek és gyengék” voltak. „Nos, én nem vagyok engedelmes” –
fûzte hozzá. A Szovjetunió nagyon sok fegyvert tart Európában, hagyo-
mányos fegyvereket és SS–20-as közép-hatósugarú rakétákat is. Lehet,
hogy az Egyesült Államokhoz képest a Szovjetunió nincs erôfölényben,
de Franciaországhoz képest egészen biztosan. Meggyôzôdése, hogy
Brezsnyev elnöknek békés szándékai vannak, és hogy a Szovjetunió nem
expanzív hatalom. Azt is tudja, hogy a lengyel helyzet zavarja a szovje-
teket; megkönnyebbültek, amikor Jaruzelski intézkedései következtében
nem kényszerültek arra, hogy maguk avatkozzanak be Lengyelország-
ban. Az is nyilvánvaló azonban, hogy a szovjetek nem adhatják fel ka-
tonai hadállásaikat – francia részrôl ennek az ellenkezôjére sem gondol-
nak. Franciaország a legóvatosabban nyilatkozott a lengyel helyzetrôl,
és ô maga, Mitterrand, igyekezett maximálisan fékezni az ezzel kapcso-
latos reagálásokat. A Szovjetunióval készek komolyan tárgyalni. A jelen-
legi helyzetben szükség van Franciaország véleményére. A két szuper-
hatalom közötti erôegyensúly kérdése nem Franciaország dolga, de az
európai egyensúly rájuk is tartozik. Amíg ezt Moszkva nem érti meg,
addig „szándékomban áll szigorú magatartást tanúsítani a Szovjetunió-
val szemben” – jelentette ki Mitterrand. A szovjetek nehéz tárgyalópart-
nerek, csak akkor tárgyalnak érdemben, ha veszélyeztetve látják az egyen-
súlyi állapotot. Franciaország történelme azt bizonyítja, hogy szüksége
van keleti szövetségesre. Ezért fontos a franciáknak, hogy jó kapcsola-
tokat tartsanak fenn a Szovjetunióval. Szovjet részrôl igyekeznek hely-
reállítani a korábbi jó viszonyt, ô maga több üzenetet is kapott Brezs-
nyevtôl. „Amennyiben Brezsnyev elnök úr Párizsba kíván látogatni,
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szavaira reagálva Mitterrand 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 Magyaror-
szágot is. Franciaországot Magyarország vonatkozásában nem az ellen-
ségesség, hanem a közömbösség vezette korábban. Most Franciaország
a megértés folyamatát kívánja elindítani, és ehhez a hivatalos körök kez-
deményezésére van szükség. „Ezt a folyamatot elôször is kulturális té-
ren kell megindítani, melyet jól alátámaszthat a két ország közötti gaz-
dasági kapcsolatok szorosabbra fûzése is.” A nemzetközi pénzügyi
kapcsolatok területén Franciaország azért szállt síkra, hogy Magyaror-
szág jó fogadtatásban részesüljön a Nemzetközi Valutaalapnál, és arra
törekszik, hogy hozzájáruljon Magyarország gazdasági fejlôdéséhez. Hi-
telkeretet nyitott Magyarország számára, melyet esetenként hajlandó
25%-os vagy 50%-os mértékben növelni. A két ország kapcsolataiban
egyelôre nincsenek meg azok a gazdasági alapok, amelyek lehetôvé
tennék, hogy francia részrôl mindent megtegyenek, amit szeretnének.
Ugyanakkor Mitterrand úgy vélte, hogy a feltételek alkalmasak arra,
hogy ilyen vonatkozásban is elôre lehessen lépni. A hitelek ügyében a
francia bankok utasítást kaptak, hogy maximális könnyítésekkel segítsék
Magyarországot. A nehézségeket Lengyelország okozza – mondta az el-
nök –, mivel a Varsónak nyújtott nyugat-európai segítség negyedrészét
Franciaország folyósítja. Franciaország ezzel kimerítette lehetôségeit.
Románia is segítséget kért. Románia gazdasági vonatkozásban egy újabb
„lengyel helyzetet” jelent. Magyarországon komolyabbnak tûnik a gaz-
dasági vezetés. Lengyelországnak és Romániának sok gazdasági segítsé-
get adtak, de mindennek nem látszik a vége, míg Magyarország vonat-
kozásában lehet látni a távlatokat. Szándékukban áll felülvizsgálni
a jelenlegi helyzetet és azokat segíteni, akik saját magukon segítenek.

A másik nehézséget – folytatta a francia elnök – a nyugati kapcsola-
tok jelentik, gazdasági és politikai téren egyaránt. A nyugati hatalmak
ideológiai okokból nem fogadják el a Franciaországban bekövetkezett
politikai változásokat. Az Egyesült Államokban ennek belpolitikai in-
dokai is vannak. Reagan elnök ez év novemberében (törvényhozási) vá-
lasztások elé néz, és ki szeretné mutatni, hogy minden baloldali politi-
ka kudarcra van ítélve. Az Egyesült Államok nyugtalan a francia helyzet
alakulása miatt. Nem számított a Francia Szocialista Párt választási gyô-
zelmére. Az amerikaiak, oroszok, németek, kínaiak, angolok azért imád-
koztak, hogy ne ô, Mitterrand, legyen az elnök. Az ô számára azonban
a francia nép többségének az állásfoglalása a döntô. Ideológiai téren
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kereskedelmi kapcsolatok szorosabbá, gyakoribbá és eredményesebbé
váljanak. Kapcsolatainkat a kompatibilitás elvei alapján szeretnénk fej-
leszteni.” Magyar részrôl kiemelték: „Nagy megelégedéssel állapítottuk
meg, hogy a francia bank nagyban hozzájárult aktivitásával sikerünk-
höz (mármint a magyar tagság eléréshez a Világbankban és a Nemzet-
közi Valutaalapban). Felhívjuk francia kollégánk figyelmét, hogy na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a francia bankok visszajöjjenek a magyar
piacra, legalább az elmúlt idôk nívójára. A múlt év elsô felében csök-
kent ez a nívó. A színvonal emelése a növekvô gazdasági kapcsolatok
pénzügyi alátámasztását is jelenti.”43

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1982. július 20-i ülésén foglalkozott
a látogatással, és jóváhagyólag tudomásul vette „a Francia Köztársaság
elnökének hivatalos magyarországi látogatásáról készült jelentést, Kádár
János szóbeli kiegészítésével együtt. Megállapította, hogy a látogatás és
a tárgyalások jól szolgálták a két ország közötti politikai, gazdasági kap-
csolatok erôsítésének szándékát, a látogatás hasznos volt, elérte célját.
(…) Helyesli, hogy a magyar–francia tárgyalásokról a KB külügyi osz-
tálya tájékoztassa a szorosan együttmûködô szocialista országok köz-
ponti bizottságait.”44

A jelentés összegzése szerint a látogatásnak az adott „különös jelen-
tôséget, hogy francia államfô elsô, szocialista országban tett hivatalos
látogatására Magyarországon a nemzetközi helyzet, a kelet–nyugati kap-
csolatok feszültségektôl terhes idôszakában került sor. A látogatás köz-
vetlen, ôszinte légkörben zajlott, és jól szolgálta a két ország közötti po-
litikai és gazdasági kapcsolatok erôsítésének szándékát. Kedvezô
feltételeket teremtett ahhoz, hogy e területeken jelentôs elôrelépés való-
suljon meg. Francia részrôl többször hangsúlyozták, hogy az elôbbre lé-
péshez szükséges politikai akarat jelenleg adott. Az eszmecserék jó lég-
köre és hasznos volta ellenére változatlanul fennáll az, hogy a magyar–
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szívesen látott vendég lesz” – fejezte be a francia elnök, mintegy Buda-
pestrôl üzenve szovjet partnerének.

A második négyszemközti tárgyalást egy nappal késôbb tartották.41

Kádár kezdeményezésére igen alaposan áttekintették a nemzetközi hely-
zetet (különösen az Európán kívüli régiók, elsôsorban a Közel-Kelet
problémáit és az újabb libanoni válságot, ahol a két szuperhatalom szem-
benállása pôrén mutatkozott). Ennek során elsôsorban a francia állás-
pontok kerültek a középpontba; a szovjet külügyminiszter külön üzenet-
ben kérte Kádárt ezeknek a témának a felvetésére, minthogy a közvetlen
párbeszédet a szovjet–francia kapcsolatok akkori állapota nem tette le-
hetôvé. Mitterrand a Kádárral folytatott beszélgetés során egy olyan
külpolitikai víziót és gyakorlatot ismertetett, amely arra utalt, hogy a
francia külpolitikának tulajdonképpen a világ minden részén – de elsô-
sorban a válsággócok kezelésében – van tennivalója. E szinte globális
célkitûzések valóra váltásához Franciaországnak persze nem voltak meg
az eszközei, de egy sor kérdésben opponálva az Egyesült Államok törek-
véseit (Közép-Amerika, arab világ, Afrika stb.) objektíve a szovjet kül-
politika törekvéseinek támogatójává vált annak ellenére, hogy Lengyelor-
szág vagy Afganisztán kérdésében nem fogadta el Moszkva politikáját.

Kádár és Mitterrand harmadszor a két küldöttség plenáris tárgyalá-
sán ült tárgyalóasztalhoz.42 A két vezetô néhány szavas bevezetôje után
a miniszterek beszámoltak partnertárgyalásaik eredményérôl. E part-
nertárgyalások legfontosabbika kétségkívül a francia külkereskedelmi
miniszter és a gazdasági-pénzügyi kérdéseket felügyelô magyar minisz-
terelnök-helyettes között zajlott le, amelyben tulajdonképpen a korabeli
magyar–francia kapcsolatok legfontosabb vonatkozásait érintették.
A pénzügyi kérdéseket illetôen a francia miniszter kijelentette: egy hó-
napja „felmerültek bizonytalanságok, amelyek a nemzetközi téren pénz-
ügyileg jelentkeztek. Volt alkalmam találkozni a pénzügyminiszterrel, a
Nemzeti Bank elnökével, és megoldottunk néhány kérdést a nemzetkö-
zi és a kétoldalú kapcsolatok területén is. Kb. 10 nemzetközi, amerikai,
nyugat-európai bank konzorciumát megoldottuk, köztük van két fran-
cia bank is. Franciaország és Magyarország pénzügyi intézményeinek
kooperációjának kérdését az elkövetkezendô napokban fogjuk megtár-
gyalni.” Arra reagálva, hogy egy nappal elôbb Magyarország hivatalo-
san is tagja lett a Világbanknak és a Nemzetközi Valutaalapnak, kije-
lentette: „Megtettük a szükséges intézkedéseket, hogy a kétoldalú

41 KÜM Központi Irattára 0033/D. 121.
42 Uo. 126.

43 Bár a plenáris tárgyaláson nem került szóba, a partnertárgyaláson néhány külkereskedelmi téma átte-

kintése után a francia külkereskedelmi miniszter utalt rá, hogy a pénzügyminisztertôl kapott tájékozta-

tás szerint a BNP és a Société Générale együttesen 40 millió dollárral részt vesz a Magyarországnak

szánt, 250 millió dolláros konzorcionális hitel finanszírozásában. A magyar miniszterelnök-helyettes

kiemelte, „hogy a hitelakcióban részt vevô többi külföldi bank a két említett francia pénzintézet jóváha-

gyására várt. Nem elsôsorban a hitel összegérôl, hanem gesztusról van szó, annak pszichológiai hatásá-

ról. Félô, hogy adósaink a közeljövôben nem teljesítik pontosan fizetési kötelezettségeiket. Ezért bizton-

sági tartalékként további 300 millió dollárra van szükségünk, mely összeget fizetési kötelezettségeink

függvényében vennénk igénybe. Örömmel üdvözölnénk, ha ezt a kérelmünket az érintett francia bank-

körök (például Banque de France) támogatnák.”
44 MOL M-KS 288. f. 5/858. ô. e.
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francia relációban feltétlenül pozitív eredménnyel végzôdött. Kétségkí-
vül elégedett volt azzal, hogy tárgyalása „egy árnyalatot talán segített”
a kelet–nyugati kapcsolatok tekintetében. Mitterrand nem használta fel
látogatását „szovjetellenes indirekt” támadásra, „okosan viselkedett”,
és Magyarországot nem favorizálta más szocialista ország rovására sem.
És Kádár számára a tárgyalások egyik legfontosabb eredménye ez utóbbi
volt – hiszen irtózott a „magyar modell” hangoztatásától.

Ezzel lezárult a magyar–francia kapcsolatok egyik leggazdagabb feje-
zete, a két politikus többet nem találkozott egymással. Mitterrand ezután
még egy újabb elnökválasztást megnyert, és ezzel az V. Köztársaság tör-
ténetében páratlan módon tizennégy évig volt az Elysée-palota lakója.
Kádár útja a bukás felé vezetett, rendszere – illetôleg a termelôeszközök
társadalmi tulajdonlásán alapuló modell – összeomlott. Ettôl függetlenül
az 1960-as évektôl az 1980-as évekig terjedô bô két évtized a magyar
külpolitika kiemelkedôen fontos idôszaka volt, melynek során „a magyar-
kérdés” kezelésétôl a két rendszer közötti közvetítésig jutott el – Kádár
személyében. Ugyanakkor az is kézenfekvô, hogy az 1969-es moszkvai
tanácskozáson kitûzött feladatok teljesítésében – különösen a szocialista,
szociáldemokrata pártok vonatkozásában – a szovjet szövetségi rend-
szer kommunista pártjai közül Kádár járt el a legsikeresebben, mivel az
MSZMP gyakorlatilag az összes európai szocialista, szociáldemokrata
párttal jó kapcsolatot ápolt, sôt nyitni tudott a kereszténydemokrata
formációk és a nemzetközi kapcsolatok egyéb politikai szereplôi felé is.
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francia viszony fejlesztéséhez továbbra is szükséges a kezdeményezô fel-
lépésünk. Egyetértés mutatkozott abban, hogy a nemzetközi problémák
megoldását és a kelet–nyugati kapcsolatok fejlesztését elôsegíthetik a
legfelsô szintû találkozások.”

Kádár elég terjedelmes, szó szerint jegyzôkönyvezett kiegészítése45 jól
mutatja, hogy akkor, amikor a kelet–nyugati kapcsolatok elsôsorban az
európai közép-hatósugarú rakétatelepítések miatt befagytak (ez azon-
ban csak a tünete volt egy mélyebb, szovjet–amerikai válságnak), a ma-
gyar vezetô bizonyos szerény közvetítô szerepet játszott a két tábor ve-
zetô hatalmai között. A Kádár–Mitterrand-tárgyalások egyik kiemelt
fontosságú témája, a szovjet–francia kapcsolatok ismertetése során Ká-
dár elmondta: néhány nappal korábban Magyarországon járt Gyemicsev,
a SZKP PB póttagja, a szovjet–magyar vegyes bizottság szovjet elnöke.
Gyemicsev közölte, hogy a szovjet–francia kapcsolatok nincsenek a leg-
jobb állapotban, Moszkva e tekintetben hibázott, s lényegében felkérte
Kádárt a közvetítésre.46 A szovjet–francia viszonyról Mitterrand-nal
folytatott véleménycseréjével Kádár elégedett volt, kijelentve, hogy „va-
lami ez is, az adott viszonyok között”.

Kádár és Mitterrand négyszemközti tárgyalásának egyik súlyponti kér-
dése volt az 1982-es libanoni válság is – szovjet kérésre. Kádár azt mond-
ta a politikai bizottsági ülésen: a második napi négyszemközti tárgyalá-
son a közel-keleti problematikát kifejezetten Gromiko külügyminiszter
aznap reggel érkezett kérésére hozta szóba, s megemlítette, hogy egy kö-
zös amerikai–francia katonai lépés komolyan elmérgesítené a helyzetet.
Miután Kádár ismertette a francia elnök álláspontját, hozzáfûzte: „Hát,
akkor én mi az ördögöt tudtam erre válaszolni” – ami egyébként jól mu-
tatja, hogy a közvetlen magyar érdekek szempontjából a kérdés megle-
hetôsen közömbös volt, és csak szovjet kívánságra kapott nagy hangsúlyt
a megbeszélések során (a külügyminiszteri partnertárgyalásokon is). Te-
kintettel a szovjetek kérésének a sürgôsségére – fûzte hozzá még Kádár –
„néhány óra múlva már válaszoltunk is, hogy mi volt a francia pozíció,
és azt is, hogy én mit mondtam, mert azt is tudni kellett nekik. (…) pén-
tek kora délután valamikor átadtuk a szovjet nagykövetnek.” Kádár a
látogatás tapasztalatait egyébként igen visszafogottan értékelte. Kijelen-
tette, hogy a látogatás azt adta, amit várni lehetett tôle, s a magyar–

45 Uo.
46 Uo. „Viszont Gyemicsev valami olyasmit mondott, nagyon udvarias formában, hogy hát, ô gondolja, hogy

itt a Mitterrandékkal való találkozás során bizonyára ez is szóba kerül. És hát tényleg szóba került.

Mitterrand is pedzette, és én is elég részletesen foglalkoztam vele.”


